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1 වන පරිච්දේදය 

1.1 වයාපෘති පසුබිම  

ශ්රී ලංකාගේ පළාත් 6ක ඇති දිස්ික්ක 11 ක් පුරා පැතිරී පවතින නායයෑගම් අධි අවදානමක් 

පවතින බැවුම් වල නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමට හා නායයෑම් වලක්වා ලීම සඳහා අවශය 

පියවර  ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආගයෝජන බැංකුගවන් ණය 

ආධාර ලබා  ැනීමට බලාගපාගරාත්තු ගවයි.  

 ගමම වයාපෘතිය යටගත් අදාල ප්රගේශ වල සුලභව සිදු වන නායයෑම් වලින් මාර් , පාසැේ, අධි 

අවධානමට ලක්ව ඇති පවුේ, දුම්රිය මාර්  සහ ගස්වා වැනි වැද ත් යටිතල පහසුකම් 

ආරක්ෂා කර  ැනීම සඳහා අවශය නායයෑම් අවම කිරීගම් ක්රගමෝපාය ක්රියාවට නැංවීම 

අගප්තක්ෂා ගකගර්.  
 

ගමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආගයෝජන බැංකුව ශ්රී 

ලංකා රජයට ණයාධාර ලබා දීමට සැලසුම් කරයි. ගමම ආගයෝජනගේ සංරචක 3කින් 

සමන්විත ගේ.  

i. 1 වන සංරචකය- නායයෑම් අවම කිරීම සඳහා අවශය සිවිේ වැඩ හා ඒ හා අදාල වන 

සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම හා ගකාන්රාත් වැඩ අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය 

ii. 2 වන සංරචකය - නායයෑම් කළමනාකරණයට අදාල ප්රතිපත්ති හා ගරගුලාසි වැඩිදියුණු 

කිරිම.  

iii. 3 වන සංරචකය- ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය 
 

1.2 පාරිසරික සහ සමාජ සුරැකිතා සහ විධිනිදයෝග 

ගමම වයාපෘතිය AIIB හි හා ශ්රී ලංකාගේ පාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂණ සහ විධිනිගයෝ  

වලට අනුකුලව සිදු විය යුතු ගේ. වයාපෘති ක්රියාවලියන්හි ස්වභාවයට අනුව ගමම වයාපෘතිය 

සඳහා පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් සැකසිය යුතු බව AIIB මඟින් රජයට 

දැනුම් දී ඇත.  
 

ගමම පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුගවහි අරමුණ වන්ගන් වයාපෘතිය ක්රියාවට 

නංවන අතරතුර AIIB හි සුරැකිතා විධිවිධාන ගමන්ම ජාතික පාරිසරික සහ සමාජයීය විධි 

නිගයෝ  ද ආශ්රය කර න්නා අයුරු ගවත මාර්ග ෝපගේශ සැපයීමයි. පාරිසරික සහ සමාජයීය 

බලපෑම් අවම වන පරිදි වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංගවන මුළු කාල සීමාව තුලදීම ගමම රාමුව 

යටගත් ග ාඩන ා ඇති පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාවට නැංගවන 

බව තහවුරු කර ැනීම වයාපෘති ක්රියාවට නැංවීගම් ආයතනය (ජා.ග ා.ප.ස) සතුවී ඇති 

ව කීමකි. 

ගමම පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව, 1 වන සංරචකගයහි අඩංගු ස්ථාන 147 

ටම අදාල වන අතරම වයාපෘතිය කරග න යෑගම්දී හඳුනා  න්නා උප වයාපෘතිවල පාරිසරික 

හා සමාජයීය කළමනාකරණයන් සඳහාද අදාල ගේ. ගමම ගත්රිගම් ක්රියාවලිය සහ ඇ යීම 

AIIB හි පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති වලට ගමන්ම ණය මුදේ ලබා  න්නා 

රගටහි පාරිසරික සමාජ ආරක්ෂණ පේධතියටද අනුකුල වන ලදී. 
 

1.3 ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් ඇගයීම හා කළමනාකරණ සැලසුම් 

විෂයපථ අභයාසය අතරතුර දී, පාරිසරික, සමාජයීය හා ගසෞඛ්යාරක්ෂක තත්වයන් එක් එක් 

ස්ථානය අනුව ගවනස්වන බැවින් එම කරුණු ගවන ගවනම ස්ථාන වශගයන් සලකා බැලිය 
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යුතු බව අනාවරණය වන ලදී. එමනිසා, එක් එක් ස්ථානය සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික සහ 

සමාජයීය ඇ යීමක් සිදුකිරීගමන් අනතුරුව ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලසුමක් ග ාඩනැගිය යුතු බව පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 

රාමුගවන් නිර්ගේශ කර ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංගවන අතරතුර, එනම් සැලසුම්කරණය, 

නිර්මාණය, ඉදිකිරිම සහ ගමගහයුම් යන ගම් අවධි වලදී සලකා බැලීමට අවශය වන 

පාරිසරික, සමාජයීය සහ ගසෞඛ්යාරක්ෂක කළමනාකරණ පියවර ගමම ස්ථානීය පාරිසරික 

සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුගමන් ඉදිරිපත් ගකගර්.  ැඹුරින් සිදු කල පාරිසරික හා 

සමාජයීයය තක්ගස්රුවක් පාදක කරග නගමමසැලසුම් නිර්මාණය ගකගර්. ගමම තක්ගස්රු 

කිරීම් පහත කරුණු සඳහා උපගයෝගී කර  නු ලැගේ. 

i.  වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්විය හැකි සංගේදී පාරිසරික සහ සමාජයීය අං  

හඳුනා ැනීමට 

ii. වයාපෘති ක්රියාමාර්  නිසා ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුතු තරගම් පාරිසරික සහ 

සමාජයීය බලපෑම් හඳුනා ැනීමට 

iii.  අවම කිරීමට අවශය ස්ථානීය වශගයන් විගේෂිත වන ගසෞඛ්ය හා ආරක්ෂක  ැටළු 

හඳුනා  ැනීම.  

iv. සිදුවිය හැකි සියලුම බලපෑම් සඳහා අවශය පාරිසරික, සමාජයීයය, ගසෞඛ්ය හා 

ආරක්ෂක බලපෑම් අවම කිරීගම් ක්රමගේදයන් ගයෝජනා කිරීම. 

v. ගමම වයාපෘතියට අදාලව වන සුදුසු පාරිසරික හා සමාජීය අධීක්ෂණ අවශයතා 

තීරණය කිරීම. 

vi. වයාපෘති හා ස්ථාන වලට අදාලව වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංගවන අතරතුර අවශය වන 

සුදුසු පාරිසරික ගරගුලාසි හා ක්රමගේද තීරණය කිරීම.  
 

සියලුම ස්ථාන සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය තක්දස්රු කිරිමක් සිදු කරන 

අතර එමඟින් ලැදබන දේත වලට අනුකුලව ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය 

කලමනාකරණ සැලසුම් නිර්මාණය දකදර්. ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය තක්ගස්රු 

කිරීගම් කාර්යය සඳහා වන කාර්ය නිර්ගේශය (Term of Reference - TOR) ඇමුණුම 1 හි දක්වා 

ඇත.  
 

 1.4 නායයෑම් මඟින් වර්තමානය වන විට මතුව ඇති 

අවදානම 

නායයෑම් යනු ශ්රී ලංකාගේ මධයම කඳුකරය ආශ්රිතව 

බහුලව සිදුවන ස්වභාවික උවදුරක් වන අතර ජන 

ජිවිතයට, ගේපලවලට, ග ාඩනැගිලි වලට, යටිතල 

පහසුකම් වලට ගමන්ම ස්වභාවික පරිසරයටද හානි 

පමුණුවන උග්ර පාරිසරික  ැටළුවක් බවටද පත් වී ඇත.. ශ්රී 

ලංකාගේ මුළු භූමි ප්රමාණගයන් 20% කඳුකර ප්රගේශ වන 

අතර මුළු ජන නගයන් 30%ක් ගමම ප්රගේශගේ ජිවත් ගවයි. 

වර්තමානය වන විට නායයෑගම් අවදානම සහිත දිස්ික්ක 

ගදාළසක් හඳුනා ග න ඇති අතර ඒවා මාතගේ, නුවර, 

බදුේල, නුවරඑළිය, කෑ ේල, රත්නපුර, කළුතර, 

ගමානරා ල,  ාේල, මාතර, හම්බන්ගතාට හා කුරුණෑ ල 

දිස්ික්ක ගේ. 1වන රූපසටහන මඟින් 1947 සිට 2002,2003 

සහ 2007 දක්වා සිදුව ඇති නායයෑම් වල වයාප්තතිය 

ගපන්නුම් කරයි. ගමම දත්ත වලට අනුව නායයෑගම් 

රූපසටහන 1: ශ්රී ලංකාව තුල නායයෑම් පැතිරීම 

දැක්දවන සිතියම; මූලාශ්රය NBRO 
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අධිකතම අවදානම සහිත දිස්ික්කය රත්නපුර ගලස හඳුනා ග න ඇත. නායයෑගම් වැඩි 

අවදානමක් සහිත අගනක් දිස්ික්ක වන්ගන් කළුතර, නුවරඑළිය, බදුේල හා මාතර යි. මිනිස් 

ක්රියාකාරකම් හා ගේශගුණික විපර්යාස ගේතුගවන් ගකගමන් ඉහළ යන වර්ෂාපතන 

තිේරතාවය නිසා පසුගිය වසර 10 තුල නායයෑම් වල වර්ධනයක් ගපන්නුම් කරයි. 2 වන 

රූපසටහන මඟින් 1964 සිට 2017 දක්වා නායයෑම් ගේතුගවන් සිදු වු මරණ සංඛ්යාව 

නිරූපණය ගකගර්.  

1.4.1. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවී ඇති හානි  
 

නායයෑම් හා අස්ථාවර බෑවුම් ගේතුගවන් 

වැඩි වශගයන් හානියට පත් වී ඇත්ගත් 

ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් ගේ. නායයෑම් 

හා අස්ථාවර බෑවුම් ගේතුගවන් වර්ෂා 

කාලවලදී කඳුකර ප්රගේශයන්ී මාර්  

භාවිතා කිරීම අනාරක්ෂිත ගේ. සුන්ුන් 

 ලා යාම් හා පාෂාණ කුට්ටී පතිත වීම් 

නිසා නිරන්තරගයන් මාර්  වසා දැමීමට 

ද, රථවාහන වල  මනා මනය අඩාල වීම 

ද සිදු වන අතරම සුන්ුන් සහ පාෂාණ 

කුට්ටටි ආදිය ඉවත් කිරීගම් කටයුතු සඳහා 

ක්රමවත් නඩත්තු කිරිම් ද අවශය ගකගර්  

ගේ. ජා.ග ා.ප. සංවිධාන සංඛ්යාගේඛ්න 

අනුව වර්තමානය වනවිට මුළු මාර්  වල දිගින් කි.මි. 15ක් පමණ නායයෑම් හා බෑවුම් 

අස්ථාවර විම් නිසා බලපෑමට ලක් වී ඇත.  

 

1.5 නායයෑම් ආපදා අවදානම කළමනාකරණය සඳහා ඇති ජාතික 

වැඩපිළිදවල 

ශ්රී ලංකාගේ නායයෑම් ආපදා අවදානම කළමනාකරණය සඳහා ඇති ජාතික ගක්න්ීය 

ආයතනය වන්ගන් ජාතික ග ාඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයයි. නායයෑම් ආපදා අවදානම 

කළමනාකරණය සඳහා ඇති මූලික ආයතනය ගලස NBRO හඳුනා  ැනීගමන් අනතුරුව 

නායයෑම් අවදානම අවම කිරීගම් වයාපෘති  ණනාවක්ම ආරම්භ විය.  
 

රූපසටහන 2 නායයෑම් දේතුදවන් සිදු වු මරණ; මුලාශ්රය NBRO 
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1.5.1 නායයෑම් අවදානම් කලාප සිතියම් ගත කිරීදම් වයාපෘතිය (LHMP) 
 

නායයෑම් අවදානම් කලාප සිතියම් ත 

කිරීගම් වයාපෘතිගේ අරමුණ වන්ගන් මධයම 

කඳුකරගේ පවතින නායයෑගම් ප්රවනතාවය 

සහිත ප්රගේශ හඳුනා  ැනීමයි. විගේෂඥ 

කණ්ඩායමක පුළුේ අධයයනයක 

ප්රථිඵලයක් ගලස ග ාඩන න ලද ගමම 

සිතියම් කිරීගම් ක්රමගේදයට අනුව, නායයෑම් 

අවදානම කලාප 4කට වර්ගීකරණය කර 

ඇත. 1වන කලාපය- නායයෑම් සිදුවීමට 

ප්රවනතාවයක් ගනාමැත 2වන කලාපය- 

මධයම වශගයන් නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් 

පවතී. 3 වන කලාපය- නායයෑම් අගප්තක්ෂා 

කල හැකියි. 4 වන කලාපය- නායයෑගම් වැඩි 

හැකියාවක් පවතී. 
 

ලංකාගේ දැනට හඳුනාග න ඇති 

නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් ඇති දිස්ික්ක 

සියේලම සඳහා වර්තමානය වන විට 

1:50,000 පරිමාණගේ නායයෑම් අවදානම් 

කලාප සිතියම් නිර්මාණය කර ඇත. ගමම 

සිතියම් ජාතික/දිස්ික්ක/ගකාට්ටඨාශ 

මට්ටටමින් පවතින නායයෑගම් ප්රවනතාවය පිළිබඳ ඇ යීමට ගමන්ම නායයෑම් අවදානම අවම 

කිරීගම් වැඩ කටයුතු සඳහා ද භාවිතා කරනු ලැගේ. ලංකාගේ දිස්ික්ක තුල ඇති නායයෑගම් 

ප්රවනතාවයක් පවතින කලාප 3වන රූපසටහගනන් දැක්ගේ. ගමම සිතියම් ආධාරගයන් NBRO 

ආයතනය නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් සහිත දිස්ික්ක තුල ඇති භූමි ප්රගේශයන්ී පවතින 

නායයෑගම් හැකියාව ඇස්තගම්න්තු ත කර 

ඇත.  
 

1.5.2. නායයෑදම් ප්රවනතාව ය සහිත දිස්ික්ක තුල එක් එක් අවදානම් කලාපයට 

අයේ වන භූමි වපසරිය හා ප්රතිශතය 
 

පහත දැක්ගවන වගුව මගින් විවිධ නායයෑම් ආපදා කලාප මට්ටටම් තුලට අයත් වන භූමි 

ප්රමාණය ගපන්නුම් කරයි. ගමම දත්ත වලට අනුව, බදුේල, රත්නපුර, කෑ ේල, නුවර, 

නුවරඑළිය, කළුතර සහ මාතගේ යන දිස්ික්ක වල වැඩි භූමි ප්රමාණයක් නායයෑගම් මධයම 

හා අධි අවදානම් කලාප වලට අයත් ගේ. ගකගස් නමුදු, සෑම දිස්ික්කයකම නායයෑගම් අධි 

අවදානමක් සහිත (4 වන කලාපය) භූමි ප්රමාණය 10%ට වඩා අඩු ගේ.  

 

 

වගුව 1: නායයෑදම් අවදානම පවතින ප්රදද්ශ (මුලාශ්රය: NBRO) 

රූපසටහන 1: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑම් ආපදා කලාප සිතියම NBRO 
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1.5.3 නායයෑදම් ප්රවනතාවයක්ප්රවනතාවයක් පවතින ප්රදද්ශ වල ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා නිකුේ දකදරන නායයෑම් දයෝගයතා සහතික 

2010 වර්ෂගේදී නිකුත් කළ චක්රගේඛ්යක් මඟින් නුවර, මාතගේ, නුවරඑළිය, බදුේල, කෑ ේල, 

රත්නපුර, කළුතර,  ාේල, මාතර සහ හම්බන්ගතාට යන දිස්ික්ක නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් 

සහිත ප්රගේශ ගලස නම් කරන ලදී. ගමම දිස්ික්ක 10 තුල සිදු කරනු ලබන සියලු ඉදි කිරීම් 

කටයුතු සඳහා ගයෝ යතා සහතිකනිකුත් කිරීගම් බලය NBRO ගවත ලබා ගදන ලදී. ගමම 

චක්රගේඛ්යට අනුව ඉහත සඳහන් කළ දිස්ික්ක 10 තුල සිදු කරනු ලබන සියලුම ඉදි කිරීම් කටයුතු 

සඳහා NBRO මඟින් නායයෑම් ගයෝ යතා සහතිකයක් ලබා  ත යුතු ගේ (මුහුදු බඩ ප්රගේශ සඳහා 

ගමය අදාල ගනාගේ). නායයෑගම් ප්රවනතාවය ඇති ප්රගේශ වල සිදු කරන ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සඳහා ගමම සහතිකය ලබා  ැනීගම් අරමුණ වන්ගන් එමඟින් නායයෑම් ආපදා අවදානම අවම 

කර  ැනීම හා ඉදිරිගේදී ඇතිවිය හැකි බෑවුම් අස්ථාවරවිම් මඟින් ජිවිත හා ගේපල ගවත 

සිදුවිය හැකි හානි අවම කර  ැනීමයි.  
 

නායයෑගම් අවදානමක් පවතින ප්රගේශ වල සිදු කරන නව ඉදිකිරීම් සඳහා පමණක් ඉහත 

සඳහන් කළ ගයෝ යතා සහතිකඅදාල ගේ. ගමම ක්රියාවලිය සාගප්තක්ෂව විශාල අ යක්  න්නා 

දැනටමත් සංවර්ධනය කර ඇති ඉඩම් සඳහා සහ ඉදිකර අවසන් කළ ග ාඩනැගිලි සඳහා 

අදාල වන්ගන් නැත. එගමන්ම, ගබාගහෝමයක් නව ඉදිකිරීම් (විගේෂගයන්ම නිවාස) සඳහා 

ගමම ගයෝ යතා සහතිකය ලබා ගනා ැගන්. නායයෑම් ආපදා අවදානම් අවම කිරීගම් 

ක්රියාවලිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා අදාල බලධාරීන් (පළාත් පාලන ආයතන, නා රික 

සංවර්ධන ආයතන) සඳහා දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන්, අධයාපන වැඩසටහන්, පුහුණු 

කිරීගම් වැඩමුළු පැවැත්වුව ද, ප්රමාණවත් තරම් නායයෑම් ආපදා අවම වීමක් සිදුව ඇති බවක් 

ගනාගපගන්.  
 

ගමම ක්රියාවලිය ක්රියාවට නැංවීගම්දීල පහත සඳහන් වන අයුගර් ගවනත් දුෂ්කරතාද තිගබන 

බව ගපනී යන ලදී: i) කිසිදු අවසරයකින් ගතාරව සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් ii) 

NBRO හි අනුමැතිගයන් ගතාරව සැලසුම් කමිටු විසින් වයාපෘති අනුමත කිරීම iii) සංවර්ධන 

ක්රියාවලි තුලදී NBRO මඟින් ලබා ගදන නිර්ගේශ ක්රියාත්මක ගනාකිරීම iv) සමහරක් ස්ථාන 

ස්වභාවගයන්ම සංකීර්ණ ස්වභාවයක්  න්නා බැවින් ඒ ස්ථාන සඳහා ගයෝ යතා සහතික 

නිකුත් කිරීමට සම්පත් අධිකව භාවිතා වන විගේෂඥ දැනුම අවශය වීම v) තම නිර්ගේශ ලබා 

දීම සඳහා විගේෂඥ පුේ ලයන් හට කාල රාමුවක් ලබා ගදන බැවින් එම සීමිත කාල සීමාව 

 

පරාසය 

1(නායයෑම් සිදු 

වීමට 

ප්රවනතාවයක් 

දනාමැති) 

2(මධ්යම වශදයන් 

නායයෑදම් 

ප්රවනතාවයක් 

පවතී 

3 (නායයෑම් 

අදේක්ෂා කල 

හැකියි) 

4 (නායයෑදම් 

වැඩි 

ප්රවනතාවයක් 

පවතී) 

දිස්ික්කය 

වපසරිය 

(වර්ග 

කි.මී.) 

% 

වපසරිය 

(වර්ග 

කි.මී.) 

% 

වපසරිය 

(වර්ග 

කි.මී.) 

% 

වපසරිය 

(වර්ග 

කි.මී.) 

% 

1 බදුේල 677.00 29.00 1063.00 47.00 441.00 19.00 77.00 3.00 

2 රත්නපුර 1812.00 55.00 799.00 24.00 568.00 17.00 91.00 2.00 

3 කෑ ේල 469.00 27.00 604.00 35.00 460.00 27.00 157.00 9.00 

4 නුවර 552.00 29.00 825.00 43.00 315.00 16.00 182.00 9.00 

5 නුවරඑලිය 473.00 27.00 849.00 50.00 268.00 15.00 103.00 6.00 

6 මාතර 992.00 75.00 232.00 17.00 81.00 6.00 4.00 0.36 

7 හම්බන්ගතාට 2568.00 97.00 42.00 1.00 11.00 0.42 0.57 0.02 

8 කළුතර 737.00 44.00 755.00 45.00 153.00 9.00 9.00 0.54 

9 මාතගේ 791.00 41.00 883.00 46.00 199.00 10.00 23.00 1.00 

10  ාේල 1306.00 80.81 210.00 13.00 95.00 5.87 5.00 0.32 

11 කුරුණෑ ල 4453.00 90.35 388.00 7.86 83.00 1.62 8.00 0.17 

12 ගමාණරා ල 3836.00 66.25 1705.00 29.50 234.00 4.00 14.00 0.25 

13  ම්පහ 1359.00 95.77 41.00 2.90 17.00 1.26 1.00 0.07 
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තුල ඔවුන්ගේ දැනුම හා හැකියාව උපරිමගයන් ලබා දීමට ගනාහැකි විම vi) ඉදිකිරීම් 

සිදුකරන්නන්හට දැරිය ගනාහැකි තරම් ඉහල  ාස්තුවක් ක්රියාවලිය සඳහා වැය වීම යනාදිය. 

ගමම ක්රියාවලියට අදාලව ආයතනය තුල අවශය දැනුගමන් සපිරි ගස්වකයන් හා තාක්ෂණික 

දැනුම ගනාමැති වීමද තවත් වැද ත් කරුණකි. දැනට පවතින වයවස්ථාදායක ක්රියාවලිගේ 

පවතින දුර්වලතා ආපදා අවදානම අවම කිරීගම් කාර්යය බලාගපාගරාත්තු වන මට්ටටමට ලඟා 

කර  ැනීම සඳහා විශාල බාධාවක් වී තිගේ. 
 

1.5.4 NBRO තුල නායයෑම් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවිම 
 

රජගේ හා UNDP හි ආධාර මත ජාතික ග ාඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයට නායයෑගම් 

අවදානමක් සහිත  මාතගේ, නුවරඑළිය, කෑ ේල, රත්නපුර, කළුතර, බදුේල යන දිස්ික්ක 

තුල හා මාතර,  ාේල, හම්බන්ගතාට, ගමාණරා ල, කුරුණෑ ල යන දිස්ික්ක තුල 

සමහරක් අවදානම් ප්රගේශ වල ස්වයංක්රිය වර්ෂාමාන සවි කිරීමට අවස්ථාව ලැුණි:. ගමම 

වර්ෂාමාන පේධතිගයන් සෑම විනාඩි 30කට වරක්ම NBRO ප්රධාන කාර්යාලය ගවත 

වර්ෂාපතන දත්ත ලබා ගදයි. ගමම 105ක් වන ස්වයංක්රිය වර්ෂාමාන වලින් ලබා ගදන 

තත්කාලීන දත්ත වර්ෂාපතන තිව්රතාව අදාල සිමා වලට පැමිණි විට නායයාම් පූර්ව අනතුරු 

ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට භාවිතා කරනු ලැගේ. අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරනු ලබන්ගන් 

වර්ෂාපතනය මි.මී. 75, මි.මී. 100 හා මි.මී. 150 දක්වා ඉහළ පැමිණි පසුවයි. ගමම මධයස්ථානය 

පැය 24 මුළුේගේම විවෘතව පවතින අතර අවදානම් මට්ටටම් 3 කදී අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් 

ගකගර්. 

1.5.5. වුහමයය අවම කිරීදම් වයාපෘති 
 

නායයෑම් අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහදයෝීේව වයාපෘතිය (TCLMP) 

2013 වර්ෂගේදී, ඒකාබේධ නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය (ILMP) යටගත් මූලික වශගයන් 

ගතෝරා  ැනුණු නායයෑම් අවදානමට ලක්ව තිබූ ස්ථාන 16ක් අතුරින් නායයෑම් 4ක් JICA 

ආයතනය විසින් ගමම වයාපෘතිය සඳහා ගතෝරා  න්නා ලදී. ගමහි ප්රතිඵලයක් වශගයන් 2014 

ඔක්ගතෝබර් මස 01 වන දින නායයෑම් අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහගයෝගීත්ව 

වයාපෘතිය(TCLMP) ආරම්භ විය. ගමම වයාපෘතිය යටගත් නුවරඑලිය දිස්ික්කගේ උඩමාදුර 

ප්රගේශගේ පිහිටි නායක් ද, බදුේල දිස්ික්කගේ බදුලුසිරි ම ප්රගේශගේ සිදු වු නායක් හා 

මාතගේ දිස්ික්කගේ අලගුමගේ ප්රගේශගේ වු  ේ ගපරලීගම් අවදානම් ස්ථානයක් නියමු 

වැඩබිම් ගලස ගතෝරා  න්නා ලදී. ගමහිදී සිදු කළ අවම කිරීගම් ක්රියාවලි සඳහා ජපානගේ හා 

අගනක් සංවර්ධිත රටවල භාවිතා කරනු ලබන දියුණු තාක්ෂණික ක්රමගේදයන් භාවිතා කරන 

ලදී. ගමම ස්ථාන 3 අතරින් උඩමාදුර හා අලගුමගේ යන ස්ථාන ගදක සාර්ථකව නිම කිරීගමන් 

අනතුරුව 2017 මාර්තු මාස නැවත භාර දුන් අතර බදුලුසිරි ම නායයෑම් ස්ථානගේ පසු 

අධීක්ෂණ කටයුතු තවදුරටත් සිදු ගවමින් පවතී.  

 

දද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීදම් වයාපෘතිය (CRIP) 

පාසැේ වල ඇති නායයෑම් අවම කිරීදම් වැඩසටහන 

2013 වර්ෂගේදී ගලෝක බැංකුව හා ශ්රී ලංකා රජය අතර ඇති කර  ත් එකඟතාව අනුව ගලෝක 

බැංකු ආධාර මත ආරම්භ කළ ගේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය (CRIP) 

යටගත් නුවර දිස්ික්කගේ නායයෑම් අවදානමට ලක්ව තිු පාසැේ 18ක් ගමම ආපදා අවම 

කිරීගම් වැඩසටහන සඳහා ගතෝරා  ැනුණි. 2012 වර්ෂගේදී ඒකාබේධ නායයෑම් අවදානම් 

කළමනාකරණ වයාපෘතිය යටගත් වගු ත කර තිු නායයෑම් අවදානම සහිත පාසැල30ක් 

අතුරින් ගමම පාසැේ 18 ගතෝරා  න්නා ලදී. අධික නායයෑගම් අවදානමක් පවතින නුවර 

දිස්ික්කගේ ගමම පාසැේ 18 තුල සිදුගකගරන ගමම නායයෑම් අවදානම අවම කිරීගම් 

වැඩසටහන සඳහා පිරිවැය ගඩාලර් මිලියන 7කි (ගමමඟින් ආසන්න වශගයන් සිසුන් 

30,000කට ප්රතිලාභ සැලගස්). වර්තමානය වන විට පාසැේ ගබාගහාමයක ඉදිකිරීම් කටයුතු 

අවසන් වී ඇත.  

 

https://www.nbro.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=133&lang=en#ILMP
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මාර්ග වල නායයෑම් අවදානම අවම කිරීදම් වයාපෘතිය 

නුවර-මහියං නය මාර් ය, හක් ල හා ගිනි ත්ගේන ප්රගේශ සහ ගවනත් එවන් මාර්  

ගකාටස් , ආශ්රිතව ද ඇති වී තිගබන නායයෑම් අවදානම් අවම කිරීගම් කටයුතු රාශියක් 

වර්තමානය වන විට සිදු ගවමින් පවතී.  
 

1.6 වර්තමාන නායයෑම් කළමනාකරණ උපායමාර්ග යටදේ නායයෑම් ආපදා 

අවදානම අවම වීම් 

වර්තමානය වන විට, ගමම අස්ථාවර බෑවුම් ඇති ප්රගේශ NBRO හි නායයෑම් පූර්ව අනතුරු 

හැඟවීගම් පේධතිය මඟින් ආවරණය කරනු ලැගේ. ගම් යටගත් නායයෑගම් අධි අවදානම් 

තත්වයක් ඇති වූ විට එම ස්ථාන වලින් ඉවත් වීමට මිනිසුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා අදාල වන 

අනතුරු ඇඟවීගම් ගතාරතුරු ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානයට හා පළාත් පාලන 

ආයතන වලට ලබා ගේ. 

ගකගස් වුව ද, ගමම පේධතිය තුලින් අවදානම පවතින ස්ථානය නිේිතවම පැවසීගම්දී යම් 

අවිනිේිතභාවයන් හා අඩු නිවරදයතාවක් පැවතීගම් අවදානම පවතී. එම නිසා අවදානමට 

ලක්ව ඇති මිනිසුන්ට ඉන් සැපගයන ආරක්ෂාව අේප වන අතර එම ස්ථාන ගකගරහි ඇති 

සමස්ත අවදානම ඉහළ මට්ටටමක ගේ. ගම් නිසා, ස්ථානීය වුහාත්මක අවම කිරීගම් ක්රමගේද 

සඳහා වැයවන පිරිවැය අධික වුවත් එය වඩා ගයෝ ය බවට හඳුනා  න්නා ලදී. 
 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා ගතෝරා  න්නා ලේගේ ජන ජීවිතය සඳහා අධි අවදානම් තත්වයක් 

පවතින ස්ථාන වන අතර, ගමම වයාපෘතිය ගනාමැති නම් එම ස්ථාන අධි අවදානම් ගලස 

සැලකීම එකම විකේපය ගේ. එගහයින් ගමවැනි ස්ථාන වල ඉදිරිගේදී ඇති විය හැකි බෑවුම් 

අස්ථාවර විම් මඟින් සිදුවන අලාභ සඳහා වැයවන පිරිවැය, ප්රතිකාර්මික කටයුතු සඳහා යන 

පිරිවැය, තාවකාලිකව ගස්වා හා ආර්ථිකමය කටයුතු ආදියට බාධා පැමිණීම ගමන්ම ජන 

ජිවිතයට ඇතිවන මානසික ආතතිය යන අංශ ඉතා ඉහළ අ යක්  නු ඇත. එබැවින් 

නායයෑදම් ප්රවනතාවක් ඇති දිස්ික්ක තුල දැනට පවතින නායයෑදම් අවදානම 

අවම කිරීම සඳහා මහා පරිමාණදේ  ආදයෝජනයක් භාවිතා කිරීම අතයවශය 

කාරණයක් දලස සැලදකන ලදී.  

1.7 AIIB මූලය ආධ්ාර යටදේ සිදුදකදරන ශ්රී ලංකාදේ නායයෑම් අවම කිරීදම් 

වයාපෘතිය  

 නායයෑගම් අවදානම ඇති දිස්ික්ක 11ක් තුල ඇති නායයෑගම් ප්රවනතාවක් ඇති ස්ථාන හා 

අස්ථාවර බෑවුම් 147ක වුහාත්මක අවම කිරීගම් කටයුතු ගමම වයාපෘතිගේ පළවන 

සංරචකයට ඇතුලත් ගවයි. මඟීන්ට, පදිකයන්ට, නිවැසියන්ට, මාර් , ගස්වා පහසුකම් 

යනාදියට වන ආපදා සඳහා වුහාත්මක අවම කිරීගම් ක්රියා සඳහා ගවන්ව ඇති ප්රධානතම 

සංරචකය ගමයයි. අධිකවර්ෂාපතනයන් ගේතුගවන් ඉහල ග ාස් ඇති නායයෑම් අවදානම 

ජන ජිවිතයට, ආර්ථිකයට ගමන්ම සංවර්ධන ක්රියාවලියට ද එේල කර ඇත්ගත් ඉමහත් 

තර්ජනයකි. ගයෝජිත අවම කිරීගම් ක්රමගේද, සිවිේ ඉදි කිරීම් කටයුතු වලින් සමන්විත වන 

අතර නායයෑම් අවදානම හැකි තරම් ප්රගයෝගික මට්ටටමකට අවම කිරීම ඒවාගයහි අරමුණ 

ගේ. ගමම ප්රගේශ වල ජිවත්වන්නන්ට හා ගේපල වලට අවම හානියක් සිදු වන පරිදි හා බෑවුම් 

වල ස්ථායිතාව දීර්ඝ කාලීනව පවතින ආකාරගයන් ගමම ඉංජිගන්රු නිර්මාණ හා ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සඳහා මනා ඉංජිගන්රු තාක්ෂණයක් ගයාදා  ැනීමට අගප්තක්ෂා ගකගර්.  
 

ගමගස් නායයෑම් අවම කිරීම මඟින්, ගපාදු ග ාඩනැගිලි, යටිතලපහසුකම්, ගස්වා , 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සහ යළි ග ාඩනැගීගම් කටයුතු උගදසා ද, නැවත පදිංි කිරීම් සඳහා 

ද ආපදා සහන ගස්වා හා හදිසි ක්රියාන්විත ගස්වා සඳහා වැය කරනු ලබන ජාතික ධනය  
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සෘජුවම අවම කරනු ඇත. එගස්ම ගමමඟින් ආපදා ප්රතයස්ථ පරිසරයක් ග ාඩ න නු ලබන 

අතර එමඟින් එම ප්රගේශ වල වාසය කරන පුේ ලයන්ගේ, මඟීන්ගේ හා පදිකයන්ගේ 

ආරක්ෂාව සහතික කිරීගමන් ද, මාර්  තදබදය අවම කිරීගමන් ද විගේෂගයන්ම කඳුකරගේ 

කෘෂිකාර්මික ගබෝ , මූලය ගබෝ , වතු ව ා කිරීම් හා සංචාරක කර්මාන්තය වැඩි දියුණු වීම 

මගින් ආපදා අවම නිර්මිත පරිසරයක් ඒ හරහා නිර්මාණය වනු ඇත. 

 
 

1.7 වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීදම් ක්රමදේදය 
 

නායයෑම් ආපදා කළමනාකරණගේ ගක්න්ද්රස්ථානය වන NBRO විසින් ගමම වයාපෘතිය 

ක්රියාවට නංවයි. වයාපෘතිගේ සමස්ත සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සඳහා අදාල අමාතයාංශය 

යටගත් ගවනම වයාපෘති කළමනාකරණ අංශයක් (වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය) 

පිහිටුවනු ලබන අතර ඊට ගවනම වයාපෘති අධයක්ෂක වරගයකු හා මූලික ගස්වක 

මණ්ඩලයක් පත් ගකගරනු ඇත. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ කටයුතු 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වයාපෘති කළමනාකරු යටගත් විගේෂ අංශයක් ස්ථාපිත ගකගර්. 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අදාල ව කිව 

යුතු ආයතන සමඟ අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වා  නී. බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම සම්බන්ධව 

විගේෂිත තාක්ෂණික දැනුම ඇති දක්ෂ වුහාත්මක ඉංජිගන්රු සැලසුම් කරන්නන් හා 

ආයතන විසින්න් වුහාත්මක අවම කිරීගම් සැලසුම් හා සිවිේ වැඩ කටයුතු සිදු ගකගරනු 

ඇත. ජාතික හා අන්තර්ජාතික ලන්සු තැබීගම් ක්රමගේදය මඟින් ඔවුන් වයාපෘතිය ගවත 

බඳවා  ැගන්.  
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2 වන පරිච්දේදය- වයාපෘති ප්රදද්ශදේ දපාදු මූලික පාරිසරික 

හා සමාජීය තේව 

2.1 සාමානය පාරිසරික වටපිටාව 

2.1.1. භූ ලක්ෂණ හා ප්රදද්ශදේ භූ විෂමතාව  
 

රට තුල පිහිටි නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් සහිත සෑම දිස්ික්කයක්ම සම්පූර්ණගයන් ගහෝ 

අර්ධ වශගයන් කඳුකර ප්රගේශයට ඇතුලත් ගවයි. ලංකාගේ කඳුකර ප්රගේශය මූලික වශගයන් 

ගතත් කලාපයට අයත් වන අතර එය උස් පහත් ගවමින් දසත විහිදී ග ාස් ඇති විිර කඳු 

පන්ති වලින් සමන්විත ගේ. ගයෝජිත AIIB වයාපෘතිය ශ්රී ලංකාගේ කඳුකර දිස්ික්ක 11 ක 

ක්රියාත්මක ගවයි. ඒවා නම් බදුේල, නුවර, මාතගේ, කෑ ේල, නුවරඑලිය, කළුතර,රත්නපුර 

යන දිස්ික්ක ද, මාතර, හම්බන්ගතාට, කුරුණෑ ල හා ගමාණරා ල යන දිස්ික්ක වල කඳු 

ආශ්රිත ප්රගේශද ගේ.  
 

මධයම කඳුකරය ගලස හඳුන්වන භූමිප්රගේශය මුහුදු මට්ටටගම් සිට මීටර් 185 ක සිට උසම 

ස්ථානය වන මුහුදු මට්ටටගම් සිට මීටර් 2717 ක උසකින් පිහිටි පිදුරුතලා ල දක්වා විහිගේ 

(රූපසටහන 4). ගමම භූමිය ශීඝ්ර, සාමානය ප්රමාණගේ හා මද බෑවුම් වලින් සමන්විත වන අතර 

ශාඛික ජලවහන රටාවකින් යුතු ජලධාරා පේධතියක් ඒ ඔස්ගස් නිර්මාණය වී ඇත. ගමම 

දිස්ික්ක වල භූ විෂමතාව අධික ගලස දැදුරු වී සහ නැමී ගිය මේ පාෂාණ මස්තකගේ පිහිටි  

විවිධ ඝනකමින් යුතු ස්ථානීය හා සුනුපහන් පාංශු ස්ථර වලින් යුක්ත ගේ. ගමම ප්රගේශ වල 

නායයෑම් සඳහා රුකුේ වන ප්රධාන ස්වභාවික සාධක වන්ගන් සීග්ර බෑවුම් හා භූ විදයා ත්මකව 

දුර්වල ස්ථර ගේ. 
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  රූපසටහන 2: ශ්රී ලංකාව තුල නායයෑම ප්රවනතාවය සහිත දිස්ික්ක වල උන්නතාංශය දැක්දවන සිතියම 

2.1.2. දද්ශගුණය 
 

රගටහි පවතින නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් ගපන්වන දිස්ික්ක ගබාගහාමයක ගේශගුණය, 

ලංකාගේ පහත් හා මධය භූමි ප්රගේශ වල දක්නට ලැගබන දීර්ඝ කාලීන මධය වාර්ෂික 

උෂ්ණත්වය 27C වන අතර මධයම කඳුකරය තුල පවතින දිස්ික්ක වල (නුවරඑලිය: මුහුදු 

මට්ටටගම් සිට උස මීටර් 1895) දක්නට ලැගබන්ගන් 15 C පමණ උෂ්ණත්වයකි. වයඹ හා 

ගිනිගකානදි  ප්රගේශ වල මධය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිමී. 1000ක් පමණ වන අතර මධයම 

කඳුකරගේ බටහිර බෑවුම් වල එය මිමී. 5000 ක් පමණ ගවයි. නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් පවතින 

ගබාගහාමයක් ප්රගේශ වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැගබන දිවයිගන් බටහිර බෑවුම් වල පිහිටා ඇත. 

වර්ෂාපතනගේ අවකාශීය පැතිරීයාම භූ විෂමතාව මත ප්රභලව රඳා පවතින අතර සෘතුමය 

සුළං ගරජීම ගදකක් දැක  ැනීමට ලැගබයි. නිරිතදි  ගමෝසම මැයි සිට සැප්තතැම්බර් දක්වා වන 

අතර ඊසාන දි  ගමෝසම ගදසැම්බර් සිට ගපබරවාරි දක්වා ගවයි. මීට අමතරව මාර්තු සිට 

අගේේ දක්වා පළවන අන්තර් ගමෝසම ද ඔක්ගතෝම්බර් සිට ගනාවැම්බර් දක්වා ගදවන අන්තර් 

ගමෝසම ද ගලස අන්තර් ගමෝසම් ගදකක්ද දක්නට ලැගේ. නිරිත දි  ගමෝසම අවදානම් සහිත 

වන අතර මෑත අතීතගේදී ගමම කාලගේ කළුතර, කෑ ේල, රත්නපුර,  ාේල හා මාතර යන 

දිස්ික්ක තුල ගබාගහෝ නායයෑම් සිදු වී ඇත. ශ්රී ලංකාගේ කාලගුණික ගවනස්වීගම් 

විේගේෂණ වලට අනුව බටහිර බෑවුගම් පිහිටා ඇති දිස්ික්ක සඳහා නිරිතදි  ගමෝසම් 

කාලගේදී වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැගබන බව ගපන්නුම් කරයි. එම නිසා නායයෑගම් හා  ංවතුර 

ඇතිවීගම් ප්රවනතාව වැඩි ගවමින් පවතින බවක් අගප්තක්ෂා කළ හැක. 
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2.1.3. නායයෑදම් ප්රවනතාවයක් පවතින ප්රදද්ශ වල භූමි පරිදභෝජන රටාව  
 

ගමම දිස්ික්ක වල ප්රධාන භූමි පරිගභෝජන රටා වන්ගන් ගත්, රබර්, ග වතු ව ා සහ කුළුබඩු 

ගබෝ  ව ායි. නුවරඑලිය, බදුේල හා රත්නපුර දිස්ික්ක වල ප්රධාන ගබෝ  ව ාව වන්ගන් ගත් 

ව ාවයි. උඩරට ප්රගේශගේ (නුවර, නුවරඑලිය සහ බදුේල දිස්ික්ක වල) සිදු කරන 

කෘෂිකර්මාන්තය ප්රධාන වශගයන් කුඹුරු හා වාණිජ එළවලු ව ාවලින් සමන්විත ගවයි. ගමම 

ගබාගහාමයක් දිස්ික්ක ඉහල ජල ගපෝෂක ප්රගේශ බැවින් එම දිස්ික්ක වල සැලකිය යුතු 

භූමි ප්රමාණයක් තවමත් ස්වභාවික වනන්තර වලින් හා වනාන්තර වැනි ව ා වලින් ආවරණය 

වී පවතී. තැනිතලා ගහෝ මද බෑවුම් සහිත භූමිභා  (මූලික වශගයන්  ම්බද) ජනාවාස ද, 

න ර සහ  ම්මාන බවට ද වර්ධනය වී ඇත. සමහරක් දිස්ික්ක වල පවතින ග වතු ව ා 

(ගවළඳ ගභෝ ) අවම වශගයන් වියන් තුනකින් වත් සමන්විත වන වනාන්තර වන් ශාඛ් 

 හණයක් දැක  ත හැකි ගේ (උදා: කෑ ේල, නුවර, මාතගේ දිස්ික්ක ). ගමම සියළුම 

දිස්ික්ක වල පවතින ගපාදු පාරසරික  ැටළු ගලස, සිතුමගත් සිදු කරනු ලබන ඉදි කිරීම, 

වනාන්තර එලි ගපගහළි කිරීම, භුමි හායනහ, පාංශු ඛ්ාදනය, මිනිසුන් විසින් අපද්රවය (ඝන හා 

දියර අපද්රවය) බැහැර කිරීම ගේතුගවන් සිදු වන ජල දූෂණය(සහ කෘෂි රසායන ගේතුගවන් 

සිදු වන දුෂණ යනාදිය සඳහන් කළ හැක. 
 

2.1.4. ස්වභාවික වෘක්ෂලතා හා වනාන්තර ආවරණය 
 

මාතගේ, නුවර එළිය, රත්නපුර, බදුේල, ගමාණරා ල සහ හම්බන්ගතාට යන දිස්ික්ක වල 

තවදුරටත් සැලකිය යුතු මට්ටටගම් වනාන්තර ප්රමාණයක් ඉතිරිව පවතී. තවද, ගමම 

වනාන්තර රගටහි දැනට ඉතිරිව ඇති වන ඝනත්වගයන් ඉතිරිය ගකගරහිද විශාල 

දායකත්වයක් ලබා ගේ (රූපසටහන5). 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. පාරිසරිකව සංදේදී ප්රදද්ශ  
 

රූපසටහන 5 ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවක් තිදබන දිස්ික්ක තුල වනාන්තර ආවරණය විහිදී ඇති ආකාරය (මුලාශ්රය: ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව-2016) 
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කඳුකර ප්රගේශ , විගේෂයන්ම 

නුවරඑලිය, නුවර, කෑ ේල, මාතගේ, 

බදුේල සහ රත්නපුර යන දිස්ික්ක 

ගේතු රාශියක් නිසා පාරිසරිකව 

සංගේදී කලාප ගලස හඳුනාග න 

ඇත. ගමම දිස්ික්ක වල පිහිටා ඇති 

වනාන්තර සහිත කඳු පේධති වලින් 

රගටහි පවතින අරීයව විහිගදන 

 ං ා ජාලය නිරන්තරගයන් 

ගපෝෂණය ගවයි. බහු වාර්ෂික  ං ා 

වන මහවැලි, කැළණි, කළු, දැදුරු ඔය, 

මා ඔය, ගිං  ඟ සහ නිේවලා යන 

 ං ා වල ඉහල ජල ගපෝෂක ප්රගේශ 

ගමම දිස්ික්ක වල කඳුකර ප්රගේශ 

වල පිහිටා ඇත. ගමම ජල ගපෝෂක 

ප්රගේශ වල තිගබන පහත් වැසි 

වනාන්තර, වනාන්තර වැනි ග වතු 

ව ා, උප කඳුකර සහ කඳුකර 

වනාන්තර පරිසර පේධති වල IUCN 

රතු ලැයිස්තුගේ සඳහන් ජීවින් හා 

ආගේණික තුරුලතා දැක  ැනීමට 

ලැගේ. ගකගස්වුුුව ද, ගමම ජල 

ගපෝෂක ප්රගේශ වල පිහිටා ඇති 

ස්වභාවික පරිසර පේධති, දැව සඳහා 

කැලෑ එලි කිරීම, ව ා කටයුතු සඳහා 

කැලෑ එලි කිරීම වැනි ගේතු නිසා විනාශ ගවමින් පවතී. භූමි හායනය නිසා සිදුවන පාංශු 

ඛ්ාදනය ගමම දිස්ික්ක තුල පවතින සියලුම ජල ගපෝෂක ප්රගේශ වලට ගපාදු  ැටළුවක් වී 

ඇත.  

 

 

රුපසටහන 6 මඟින් 2010 වසර වන විට ශ්රී ලංකාගේ වන  හනය ගපන්නුම් කරයි (මුලාශ්රය: 

ශ්රී ලංකා වන සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව). ජාතික වනජීවී 

උරුම ප්රගේශ , සංරක්ෂිත වනාන්තර, 

රක්ෂිත සහ වනජීවී මායිම් මීට ඇතුලත් ගේ. ගම් අතරින් සිංහරාජ වනාන්තර රක්ෂිතය 

(වර් ප්රමාණය ගහක්ටයාර 12,163.4(ගනායිඳුේ වනාන්තර)), සමනළ අඩවි රක්ෂිතය 

(වර් ප්රමාණය ගහක්ටයාර 21,360.3) සහ ගහෝර්ටන් තැන්න යනු සුවිගෂ්ශී පාරිසරික තත්ව 

සහිත වැද ත් ස්වභාවික රක්ෂිත ගලස නම් කළ හැකිය. ඒවා ප්රධාන වශගයන් රත්නපුර හා 

නුවරඑලිය දිස්ික්ක වල පිහිටා ඇත. 

 

2.2. සමාජ ආර්ිකමය සැකැස්ම 

2.2.1. ජනවිකාස ලක්ෂණ 
 

රූපසටහන 6: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් හැකියාවක් පවතින දිස්ික්ක තුල 

වනාන්තර ආවරණය 

 2010දී; මුලාශ්රය: වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව  
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2012 ශ්රී ලංකාගේ සංඛ්යාගේඛ්න අනුව නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් පවතින දිස්ික්ක අතුරින් 

වැඩිම ජන හනයක් සිටින්ගන් කුරුණෑ ල දිස්ික්කගේ වන අතර එය මිලියන 1.6ක් ගේ. 

නුවර, කළුතර,  ාේල හා රත්නපුර වැනි අගනක් දිස්ික්ක වල සිටින ජන හනය මිලියන 1 

ඉක්මවයි (රූපසටහන 7). සෑම දිස්ික්කයකම කාන්තා ජන හනය පිරිමි ජන හනයට 

සමාන ගහෝ ස්වේප වශගයන් වැඩි අ යක්  නී. නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් පවතින දිස්ික්ක 

වල සිංහල, ශ්රී ලාංකික දමිළ, ඉන්දියානු දමිළ සහ ශ්රී ලංකික මුස්ලිම් යන ජන වර්  ඇතුලත් 

ගේ. නුවර එළිය හැර අගනකුත් සියළුම නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් පවතින ප්රගේශ වල 70% කට 

වඩා ජිවත් වන්ගන් සිංහල ජනතාවයි. ගමම දිස්ික්ක වල ජිවත් වන ගදගවනුවට වැඩි 

ජන හනය වන්ගන් ඉන්දියානු දමිළ ජනතාවයියි. කලාපිය වතු අංශය මඟින් ලබා දුන් නිවාස 

වල ගමාවුන් ගබාගහෝ විට ජිවත් ගවයි. 

 

 

 

2.2.2. අංශ පාදක කරගේ ජනගනහ වයාේතියට අනුව ජන ඝනේවය 
 

නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් ඇති දිස්ික්ක අතුරින් වැඩිම ජන ඝනත්වයක් පවතින්ගන් නුවර, 

කළුතර,  ාේල හා මාතර යන දිස්ික්ක වලයි. අගනක් දිස්ික්ක වල ජන ඝනත්වය 

සාගප්තක්ෂව අඩු අතර එයට ගේතු ගලස ගත් හා රබර් ව ාව සඳහා භුමිය ගයාදා  ැනීම ද, 

මාර් , ජලය වැනි යටිතල පහසුකම් එතරම් සංවර්ධනය වී ගනාමැති වීම, අධයාපනය, 
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රූපසටහන 7: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවයක් පවතින ප්රදද්ශ වල ජනගහනය හා ස්ී පුරුෂ භාවය විහිදී ඇති ආකාරය (මුලාශ්රය 

ශ්රී ලංකාදේ සංඛ්යාදේඛ්න 2012) 
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රූපසටහන 8: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් හැකියාවක් පවතින ප්රදද්ශ තුල විහිදී ඇති ජාතීන්දේ ප්රතිශතය (මුලාශ්ර: සංඛ්යාදේඛ්න, 2012) 

 

රූපසටහන 7: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් හැකියාවක් පවතින  ප්රදද්ශ  වල ජනගහනය හා ස්ී පුරුෂ භාවය විහිදී ඇති ආකාරය 

(මුලාශ්රය ශ්රී ලංකාදේ සංඛ්යාදේඛ්න 2012) 
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ගසෞඛ්ය වැනි ගස්වා ගවත ඇති ප්රගේශය අඩු වීම, අදායම් ඉපැයීගම් අවස්ථා අඩු වීම දැක්විය 

හැක. එගමන්ම කඳුකර භූමි ප්රගේශ වීමත්, වාසයට නුසුදුසු බෑවුම් ප්රගේශ සහ නායයෑම් වැනි 

මාරාන්තික ආපදා වලට නිරාවරිත ප්රගේශ වීමත් එගස්අඩු ජන හනයක් සිීමට සැලකිය යුතු 

තරමකට ගේතු වී ඇත. නුවර එළිය හැර අගනක් සෑම දිස්ික්කයකම ජන හනගයන් 70% 

කට අධික ප්රමාණයක් ග්රාමීය ජනතාව ගවයි. නුවරඑළිය හා බදුේල දිස්ික්ක වල වතු අංශවල 

ජන හනය මුළු ජන හනගයන්පිළිගවලින් 53% ක් හා 19%ක් ගවයි. (රූපසටහන 9) 

 

අඩු අදායම් තත්වය, අඩු ජන හනය, දුප්තපත්කම, අවම සංවර්ධන කටයුතු හා 

යටිතලපහසුකම් තත්ව යන කරුණු ගමම දිස්ික්ක සඳහා විගේෂිත ලක්ෂණ වුවද ඒවාගේ 

සාක්ෂරතා අනුපාතයය, ඉහලම සාක්ෂරතාවයක් ගපන්නුම් කරන දිස්ික්ක වලටම 

ගබාගහෝ වශගයන්සමාන ගේ. එගමන්ම සංඛ්යාගේඛ්න වලට අනුව ස්ී පුරුෂ ගදපාර්ශවයම 

සමාන සාක්ෂරතාවයකින් යුතු ගේ. ගමයට ප්රධාන වශගයන් ගේතු වී ඇත්ගත් රජය මඟින් 

1වන ගේණිගේ සිට විේව විදයා ලය දක්වා නිදහස් අධයාපනය ලබා දීමයි. රගටහි සිටින 

සියලුම සිසුන් උගදසාරජය 5 ගේණිගේ ශිෂයත්ව විභා යක් පවත්වයි. ගමම විභා ගයන් 

සමත් වන සිසුන්ට රගටහි ඇති උසස්ම පාසැේ වල අධයාපනය හැදෑරීගම් අවස්ථාව හිමි ගේ. 

ගම් ගේතුව නිසා ගබාගහෝ දුප්තපත් ග්රාමීය ජනතාව තම දරුවන් පාසැේ යැවීමට ද ඔවුනට 

යහපත් අධයාපනයක් ලබා දීමට ද උත්සාහ කරයි.  
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රූපසටහන 9: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවයක් පවතින ප්රදද්ශ වල ජන ඝනේවය සහ ග්රාමීය, නාගරික, වතු අංශ වලට 

අයේ ජනගහනය (මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව) 
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රූපසටහන 10: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවක් ඇති දිස්ික්ක වල සාක්ෂරතා අනුපාතය (මුලාශ්රය; ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව) 
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2.2.3 සංවර්ධ්න හා යටිතලපහසුකම් සැකැස්ම 
 

මධයම පන්තිගේ මිනිස් ප්රජාවක් වාසය කරන ගමම ප්රගේශ වල සංවර්ධනය  ම්බද සිට අර්ධ 

නා රීක දක්වා ගවනස් ගේ. භුවිෂමතාව සහ බෑවුම් සහිත භූවිෂමතා ගේතුගවන් ගමම 

ප්රගේශ වල ගපාකුරු ආකාරගේ සංවර්ධන වයාප්තතියක් දක්නට ලැගේ. ගකගස් වුවද මාර්  

ගදපස තීරු ආකාරගේ සංවර්ධනයක් සියළුම දිස්ික්ක වල ගපාදු ලක්ෂණයක් ගලස දැක ත 

හැක. ගදමේපියන් සතු ඉඩකඩම් විවාහපත්දරුවන් අතර ගබදා දීම හරහා ඉඩම් 

අනුගබදුමසාමානය සිරිත වී ඇත . ඒක පුේ ල ඉඩම් ප්රමාණය අඩු වීම, ශාක ආවරණය ඉවත් 

වීම, බෑවුම් නවීකරණය වීම නිසා පාංශු ඛ්ාදනය වැඩි වීම, භුමි හායනය, බෑවුම් අස්ථාවර වීම 

ගමහි ප්රතිඵලයි. එගමන්ම ගමම ජනාවාස වල සිටින ගබාගහෝ ගදගනකු ඥාතීන් වන අතර 

ගපාකුරු  ම් සැලැස්මකට අනුව ජිවත් ගවයි.  
 

මාර්  පේධතිය හා ප්රගේශ මාර්  ගබාගහෝ වශගයන් සගමෝච්ච ගර්ඛ්ා වලට ඔස්ගස් සකස් වී 

තිගේ.  ම්මාන තුලින් දිගවන මංමාවත් යාබද  ම් ද කුඩා න ර ද එකට සම්බන්ධ කරන 

අතරම ග්රාමීය-ප්රාගේශීය වානිජමය හා ගපාදු පහසුකම් හා පරිපාලන ගස්වා වලට ප්රගේශය 

සපයා ගදයි. රගටහි ප්රධාන අපනයන ගබෝ යක් වන ගත්, ගත් වතු වලින් හා නිෂ්පාදනා ාර 

වලින් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා ගම් මාර්  පේධතිය විශාල ගලස සහය ගේ.  
 

2.2.4 නිවාස සංවර්ධ්න හා යටිතල පහසුකම් දස්වා 
 

නායයෑගම් ප්රවනතාවයක් පවතින දිස්ික්ක තුල නිවාස වයාප්තතිය 11 වන රූපසටහන 

මඟින් ගපන්නුම් ගකගර්.  

 
 

ගේශීය වශගයන්  ත් කල, නිවාස වල අවකාශීය වයාප්තතිය තනි නිගවස් වලින් සෑදුනු ගපාකුරු 

( ම්බද ප්රගේශ වල) ගහෝ තීරු ආකාරගේ සංවර්ධනයන් ගේ. නා රික ප්රගේශ වල ගපාදු 

ලක්ෂණය වන්ගන් වඩා විශාල නිවාස ගපාකුරුය . ගබාගහෝ විට නිවාස මාර්  ගදපස පිහිටා 

තිගබන අතර අගනක් අවස්ථා වලදී ගමම නිවාස වලට පිවිසීමට පුේ ලික ගහෝ ගපාදු පිවිසුම් 

මාර්  පවතී. ප්රජාගවන් ගබාගහාමයකට පුේ ලික සනීපාරක්ෂක ගස්වා (සමහර අවස්ථාවලදී 

ගපාදු ගස්වාද පවතී. උදා: වතු නිවාස) සහ ජලවිදුලි පහසුකම් පවතී. කඳුකර ප්රගේශයන්ී 

න ර ගවත පමණක් ජාතික ජල සම්පාදන අධිකාරිය මඟින් ජලය සපයනු ලැගේ. 

ජන හනගයන් බහුතරය ගපාදු ජල සැපයුම් මඟින් ගහෝ උේපත්,  ං ා සහ ළිං ආදී පුේ ලික 

ජල සැපයුම් මඟින් යැගප්ත. 
 

2.2.5 අදායම/ වියදම හා දුේපේකම 
 

රූපසටහන 11: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවයක් පවතින දිස්ික්ක තුල  නිවාස වෆ (2012 සංඛ්යාදේඛ්න) 
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අදායම් මාර්  තනි පුේ ලයන්ගේ ගහෝ ප්රජා වල සමාජයීීිය- ආර්ථික ලක්ෂණ මත ගබාගහෝ 

වශගයන් ගවනස් වන අතර එය ග ාවිතැන, වතු ශ්රම බලකාය, අවිධිමත් අංශය, යැපුම් 

ග ාවිතැන ගහෝ වාණිජ කෘෂිකාර්මික ග ාවිතැන, පුහුණු ගහෝ ගනාපුහුණු ශ්රමයආදී ගලස 

විවිධ ගේ. පුේ ලික අදායමින් සැලකිය යුතු ගකාටසක් ග වතු ව ා මඟින් ලැගබන අතර 

වාණිජ ගබෝ  (කුළුබඩු) සහ ගත් (කුඩා ගත් වතු හිමියන්) නිවාස මට්ටටමින් ව ා කරනු ලබයි. 

සැලකිය යුතු මට්ටටගම් ශ්රම බලකායක් ප්රාගේශීය, දිස්ික්ක සහ පළාත් පරිපාලන අංශ 

නිගයෝජනය කරයි. නුවර හා නුවර එළිය දිස්ික්ක වල සංචාරක කර්මාන්තය හා ඒ ආශ්රිත 

රැකියා ද ජිවගනෝපයක් ගලස භාවිතා ගේ. මැණික්  ැරීගම් කර්මාන්තය හා ඒ ආශ්රිත ගවනත් 

කර්මාන්ත රත්නපුර න රගේ ප්රධාන අදායම් මාර් යක් ගේ. 2016 සංඛ්යාගේඛ්න වලට අනුව 

නායයෑගම් ප්රවනතාවක් ඇති දිස්ික්ක  වල මධය මාසික වියදම රුපියේ 35,000 සිට 60,000 

දක්වා පමණ ගේ. මධය  ෘහස්ථ අදායම රුපියේ 20,000-30,000 පරාසයක ගේ. ආදායම හා 

වියදම අතර ගවනසට ගේතු වී ඇත්ගත් ප්රජා විසින් ගතාරතුරු ලබා දුන් ආකාරයයි 

(රූපසටහන 12).  
 

 

 

ගමම දිස්ික්ක වල ගබාගහෝ  ම්බද ප්රජා තුල දුප්තපත්කම ගපාදු ලක්ෂණයක් ව ඇත . 

නායයෑගම් ප්රවනතාවක්  පවතින දිස්ික්ක  අතුරින් නුවර, කෑ ේල, බදුේල, රත්නපුර සහ 

ගමාණරා ල යන දිස්ික්ක වල දුප්තපත් ජනතාව වැඩි ප්රතිශතයක් ගපන්නුම් ගකගර්.  

2.2.6 දස්වා පහසුකම් සහ දස්වා දවත ප්රදේශය  
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රූපසටහන 12: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවක් පවතින දිස්ික්ක වල මාසික මධ්ය අදායම් හා වියදම් තේවය: 2016 

සංඛ්යාදේඛ්න 

 

රූපසටහන 13:නායයෑදම් ප්රවනතාවක්   පවතින දිස්ික්ක වල දරිද්රතා දර්ශකය සහ දිළිඳු පවුේ ඒකක ගණන :2016 

සංඛ්යාදේඛ්න 
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ගම් සඳහා ගේශීය මාර්  පේධතිය, දුම්රිය මාර් , ප්රවාහන පේධති, විදුලිය, 

පුේ ලික/කණ්ඩායම් ගහෝ ප්රජා ජල සැපයුම්, විදුලි සංගේශ රැහැන්, පාසැේ, ගසෞඛ්ය ගස්වා, 

බැංකු, ගවගළදසැේ සහ ගවනත් වාණිජ ගස්වා සහ පරිපාලන ගස්වා අයත් ගේ. 
 

ග්රාම නිලධාරී ගකාට්ටඨාශ තුල, ජනතාවගේ මූලික ජීවන අවශයතා සපුරාලීම සඳහාගසෞඛ්ය 

ගස්වා, පාසැේ, බැංකු හා ප්රාගේශීය වාණිජ ගස්වා, වන්දනාමාන කටයුතු සඳහා අවශය ස්ථාන 

(ජන වර් ය අනුව ගබෞේධ පන්සේ, හින්දු ගකෝවිේ, මුස්ලිම් පේලි හා ක්රිස්තියානි පේලි) සහ 

සුසාන භූමි යන ගපාදු පහසුකම් සපයා දී ඇත. පැය කිහිපයකදී ලඟා විය හැකි දුරකින් පිහිටා 

ඇති ප්රාගේශීය මට්ටටමින් ගහෝ ගවනත් දිස්ික්ක වලින් (නා රික මධයස්ථාන පිහිටා ඇති) 

ගමම ප්රජා ගවත වඩා යහපත් ගස්වා ලබා  ැනීමට හැකියාව තිගේ.  
 

කඳුකර ප්රගේශගේ තිගබන සියළුම  ම්වල ජිවත් වන ප්රජාවන් සාගප්තක්ෂව ගහාඳ මාර්  

පේධතියකින් ද යම් අවස්ථා වලදී දුම්රිය මඟින් ද එකිගනකට සම්බන්ධ ගේ. සැලකිය යුතු 

මට්ටටගම් නිවාස ප්රමාණයක යතුරුපැදි ගහෝ ී වීලර් වැනි පුේ ලික ප්රවාහන පහසුකම් පවතී. 

 ම්බද ප්රගේශ වල සිට න ර මධයයන් ගවත යෑමට හා ඒමට, කාර්යාල හා පාසැේ ගේලා වලදී 

ගපාදු බස් රථ ධාවනය ගවයි. ගම් නිසා ජනයා හට තම අවශයතාවට සහ දැරිය හැකි මුදලට 

සරිලන පරිදි මිනිත්තු කිහිපයක සිට පැය කිහිපයක් දක්වා කාලයක් අතරතුර විවිධ මට්ටටගම් 

ගස්වාවන් ගවත ලඟා විය හැක.  
 

2.2.7 ස්වභාවික ආපදා 
 

නිරිතදි  ගමෝසම සහ අන්තර් ගමෝසම් කාලවල ඇතිවන අධික වර්ෂාව ගේතුගවන් ගේරණය 

වන නායයෑම් ගමම දිස්ික්ක වල පවතින වඩාත්ම විනාශකාරී ආපදාව ගවයි. ගකගස් ගවතත් 

කළුතර, රත්නපුර,  ාේල හා මාතර යන දිස්ික්ක වල  ංවතුර ඇති වීමද ජිවිත තර්ජන 

ඇති කරන ආපදාවක් බවට පත් වී තිගේ. අන්තය කාලගුණික තත්වයන්ීදී ගමම දිස්ික්ක 

ගවත  ංවතුර හා නායයෑම් ගදකටම එකවර මුහුණ දීමට සිදුවන්ගන්බරපතල ආපදා 

තත්වයක් ඇතිකරවමිනි. කාලගුණය ගේතුගවන් ගමම දිස්ික්ක වල ඇතිවන ගවනත් ආපදා 

ගලස අධික සුළං තත්වයන් හා අකුණු  ැසීම් දැක්විය හැකිය. ගබාගහෝ නායයෑගම් 

ප්රවනතාවක් පවතින ප්රගේශ විසින් මුහුණ ගදනඅවදානම් තත්වය වන්ගන් නායයෑම් හා 

 ංවතුර ගදකම එකවර ඇතිවීම නිසා අධික වයසනයක් සිදු වීමත් ඒ සමඟම ප්රගේශ මාර්  

සියේල වැසී යාමත් ය. ගම් ගේතුගවන් ජනතාවට ගම් ප්රගේශ වලින් ඉවත් වීගම්දී ද පිඩාවට පත් 

වු ජනතාවට සහන සැලසීගම් කණ්ඩායම් වලට පැමිණීගම්දී ද ගනාගයකුත් බාධා ඇති ගේ. 

රත්නපුර හා කළුතර යන දිස්ික්ක වලට ගමය වඩා දැඩි අයුරින් බලපායි. 
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2.2.8 පරිපාලන වුහය  
 

කුඩාම අවකාශීය ඒකකය වන්ගන්  මයි.  ම්මාන 

කිහිපයක් එකතු වීගමන් කුඩාම පරිපාලන 

ඒකකය වන ග්රාම නිලධාරී (GN) ගකාට්ටඨාශයක් 

සෑගදන අතර එය ග්රාම නිලධාරීවරයකු විසින් 

පාලනය ගේ. සෑම නිවසකම සිටින පුේ ලගයෝග ෝ 

සියේලම පරිපාලනමය වශගයන් ග්රාම නිලධාරී 

ගකාට්ටඨාශයටසම්බන්ධ ගේ. ග්රාම නිලධාරීවරයා 

ප්රාගේශීය ගේකම් ගවත ව උත්තර සැපයිය යුතු 

අතර ප්රාගේශීය ගේකම් කාර්යාලය ගපාදු ජනයා 

හා සම්බන්ධ කිරීගම් මූලික කර්තවය සිදු වන්ගන් 

ග්රාම නිලධාරීවරයා හරහායි. ග්රාම නිලධාරී හරහා 

ජනතාවට මූලික ගස්වා සඳහා ප්රගේශය ලැගබන 

අතර  ම් මට්ටටමින් තිගබන සහන හා සංවර්ධන 

වැඩසටහන් මඟින් එල ප්රගයෝජන ලබා  ැනීමට 

හැකි ගේ. ගමම ග්රාම නිලධාරී ගකාට්ටඨාශ එකතු 

වීගමන් වඩා පුළුේ පරිපාලන ඒකකයක් ගවන 

ප්රාගේශීය ගේකම් ගකාට්ටඨාශයක් නිර්මාණය ගේ. 

ප්රාගේශීය ගේකම්වරු විෂයභාර අමාතයංශ වල 

ප්රාගේශීය කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු 

සිදු කරයි.  

දිස්ික්කයක් තුල ඇති ප්රාගේශීය ගේකම් ගකාට්ටඨාශ රාශියක් එකතු වී දිස්ික් ගේකම් 

කාර්යාලයක් නිර්මාණය ගේ. මධයම රජයට පසුව තිගබන ගදවන මට්ටටගම් පරිපාලන 

ගකාට්ටඨාශය වන්ගන් දිස්ික් ගේකම් ගකාට්ටඨාශයයි. මධයම රජය මඟින් පත් කරනු ලබන 

දිස්ික් ගේකම්වරගයක් මාර් ගයන් සෑම දිස්ික් ගේකම් ගකාට්ටඨාශයක්ම පාලනය ගවයි. 

දිස්ික් ගේකම කාර්යාලයක ප්රධාන රාජකාරි වන්ගන් මධයම රජය හා දිස්ික් ගේකම් 

ගකාට්ටඨාශ අතර සම්බන්ධීකරණය හා කාර්ය 

සන්නිගේදනයයි. මීට අමතරව දිස්ික් මට්ටටගම් 

සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම හා ඒවා 

අධීක්ෂණය කිරීම, පහල මට්ටටගම් උප ඒකක වල ක්රියාකාරකම් වලදී ඔවුන්ට සහය දැක්වීම, 

අදායම් එකතු කිරීම සහ දිස්ික්කය තුල ඡන්ද සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම දිස්ික් 

ගේකම් වරගයකුගේ රාජකාරි ගේ.  

 

3 වන පරිච්දේදය- පාරිසරික හා සමාජයීයනීති වයවස්ථා/ 

නියාමන රාමුව හා ආයතනික රාමුව 
 

3.1 ජාතික මට්ටදම් දරගුලාසි 

3.1.1 ජාතික පරිසර පනත (The National Environment Act - NEA)  
 

ලංකාගේ මූලික පාරිසරික නීති වයවස්ථාව වන්ගන් අංක 47 දරණ ජාතික පරිසර පනතයි. 

ගමම පනත මඟින් සංවර්ධන වයාපෘති වලින් ස්වභාවික පරිසරය, ස්වභාවික සම්පත්ද 

ගමන්ම මිනිස් පරිසරය ද ආරක්ෂා ගකගර්. ගමය නීති ත කරනු ලබන්ගන් මධයම පරිසර 

රූපසටහන 14: ශ්රී ලංකාදේ නායයෑදම් ප්රවනතාවක් ඇති 

දිස්ික්ක වල පරිපාලන( දිස්ික්ක හා ප්රාදද්ශීය) මායිම්  
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අධිකාරිය (CEA) මගිනි. අංක 47 වැනි ජාතික පරිසර පනත 1980 දී බලාත්මක වූ අතර, 1988 

වසගර් දී සංගශෝධිත අංක 56 දරණ ජාතික පරිසර පනත මඟින් පාරිසරික බලපෑම් තක්ගස්රු 

කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා ද කාලීනව හා ක්රමානුකූල ගලස පාරිසරික ගයෝ යතා ලබා 

 න්නා ආකරය පිළිබඳව ද ගරගුලාසි පනවා තිගේ.  
 

මුළු රගටහිම පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ වයවස්ථාදායක රාමුව ජාතික පරිසර පනගතහි 

අඩංගු වන අතර එහි ස්වභාවික සම්පත්, ධීවර සම්පත්, වනජීවී සම්පත, වනාන්තර, පාංශු 

සංරක්ෂණ, පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය, පාරිසරික ආරක්ෂණය පිළිබඳව ගමන්ම වයාපෘති 

අනුමත කිරිගම්දී පිළිපැදිය යුතු හා ක්රියාවලි යනාදිය පිළිබඳව ද සඳහන් ගේ. ජාතික පරිසර 

පනගතහි 23Y ගකාටගස් සඳහන් වන පරිදි අමාතයවරයා මඟින් පත් කරනු ලබන වයාපෘති 

අනුමත කිරීගම් ආයතනයක් හරහා සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා පාරිසරික ගයෝ යතා 

ක්රියාවලි ක්රියාවට නංවයි. අදාල වයාපෘතියට අනුව පාරිසරික ගයෝ යතාලබා  න්න අන්දම 

ජාතික පරිසර පනගතහි “නියම කරන ලද වයාපෘති” පිළිබඳ සදහන් වන 23CC හා 32 යන 

ගකාටස් වල අඩංගු ගේ. අදාල වයාපෘතිය ඇ යීගමන් අනතුරුව මධයම පරිසර අධිකාරිය 

මඟින් එම වයාපෘතිය “නියම කරන ලද”වයාපෘතියක්ද නැේද යන්න තීරණය කරයි. නියම 

කරන ලද වයාපෘති මඟින් පරිසරයට වන බලපෑම මත මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් එම 

වයාපෘතිය සඳහා පාරිසරික ගයෝ යතාවය ලබා  ැනීගම්දී  ත යුත්ගත් පාරිසරික  ැටළු 

තක්ගස්රුකරණ වාර්තාවක්දපූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තාවක්ද යන්න හා ගමම 

පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තාව ගහෝ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තාව 

පරිපාලනය කිරීම සඳහා වයාපෘති අනුමත කිරීගම් ආයතනය වන්ගන් කවුරුන්ද යන්න 

තීරණය කරනු ලබයි. නියම කරන ලද වයාපෘති සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ගහෝ 

වයාපෘති අනුමත කිරීගම් ආයතනය මඟින් පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුණය සහ පූර්ව 

පාරිසරික පරීක්ෂණය සඳහා අවශය වන කාර්ය නිර්ගේශ නිකුත් කරනු ලබයි. 1993 ජූනි 24 

වන දින නිකුත් කළ අංක 772/22 දරණ අතිවිගේෂ  ැසට්ට පරගයහි විෂය භාර ඇමතිවරයා 

විසින් ප්රකාශ කරන ලද නියම කරන ලද වයාපෘති (PP) සඳහා පමණක් පාරිසරික  ැටළු 

තක්ගස්රුකරණ ක්රියාවලිය බල පැවැත්ගවන බව ජාතික පරිසර පනගතහි අංක 23 Z 

ගකාටගසහි දැක්ගවයි. 1999 ගනාවැම්බර් මස 5 ගවනිදා නිකුත් කළ අතිවිගේෂ  ැසට්ට පරය 

මඟින් නියම කරන ලද වයාපෘති ලැයිස්තුව සංගශෝධනය කරන ලදී. 
 

1993 ජූනි 24 වනදා නිකුත් කළ අංක 772/22 දරණ අතිවිගේෂ  ැසට්ට පරය හා එහි පසුකාලීන 

සංගශෝධන මඟින් වයාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව කිව යුතු අනුමත කරන ආයතනය 

මඟින් පාරිසරික ගයෝ යතාවය ලබා යුතු බව සඳහන් ගේ. AIIBහි ආගයෝජන වැඩසටහන් 

විෂය පථයට අනුව ඊට මහාමාර්  වල, දුම්රිය මාර්  වල සහ ගපාදු ස්ථාන වල පවතින 

අස්ථාවර බෑවුම් වුහාත්මක ක්රම මඟින් ස්ථාවර කිරීම ඇතුළත් ගේ. ගකගස් ගවතත් ගමම 

පනගතහි නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘති ලැයිස්තු ත කර ගනාමැත. එම නිසා, ගමම 

ආගයෝජන වැඩසටහන යටගත් පවතින වයාපෘති සඳහා පාරිසරික ගයෝ යතාවය ලබා  ැනීම 

සඳහා පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ ගහෝ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා පිලිගයළ 

කිරීමට අවශය ගනාගේ. 
 

ගකගස් ගවතත්, වනාන්තර ආඥාපනගත් (451 වන පරිච්ගේදය) 1988 අංක 3 දරණ ජාතික 

උරුම වන භූමිපනත යටගත් නම් කර ඇති ප්රගේශයක ගහෝ ඒවාගේ සිමාගේ සිට මයිලයක් 

දුරින් පිහිටන ස්ථානයක ද, පාංශු සංරක්ෂණ පනත මඟින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති ඕනෑම 

ඛ්ාදනය විය හැකි ස්ථානයක ද රජගේ ඉඩම් ආඥාපනතට අනුව ඕනෑම ස්ථානයක පළල 

මීටර් 25කට වඩා ඉහල ගපාදු  ං ාවක ඉවුගර් සිට මීටර් 60ක දුරකින් ඉදි කිරීම් කටයුතු කිරීම 

සඳහා අනුමැතිය අවශය ගේ. අවශය ගයෝ යතාවන් වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව ගහෝ 

වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව සහ මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ලබා  ත යුතුය. 

වයාපෘති ප්රගේශගේ සංගේදීතාවය මත වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව ගහෝ වනජීවී 

සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව මඟින් ඒ ඒ අදාල උප වයාපෘතිය සඳහා පාරිසරික  ැටළු 
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තක්ගස්රුකරණ ගහෝ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ අධයයනයක් කරන ගලස ඉේලීමක් කරනු 

ඇත. 
 

නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය ශ්රී ලංකා ජාතික රජය පනවන ගරගුලාසි වලට අවනතව 

ක්රියාත්මක ගකගරනු ඇත. ඒ අනුව, අදාල වයාපෘති ක්රියා ජාතික පාරිසරික ගරගුලාසි වලට 

අනුව සිදු ගකගරනු ඇත. ගමම වයාපෘතියට අදාල වන ප්රධාන ගරගුලාසිය වන්ගන් ජාතික 

පරිසර පනතයි. වයාපෘති ක්රියාවන්ගේ ස්වභාවය අනුව ගවනත් අවශය කරන ඌණපූරක නීති 

වයවස්ථා ද ගමම වයාපෘතිය සඳහා අදාල ගේ. 
 
 
 

3.1.2. විදමෝචනය/ දූදූෂණය පාලනය සඳහා වන ජාතික පාරිසරික දරගුලාසි 
 

නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය සඳහා අදාල වන පාරිසරික සහ ගවනත් ගරගුලාසි පහත 

දක්වා ඇත. 
 

වගුව 2: විදමෝචනය/ දූෂණය පාලනය සඳහා වන ජාතික පාරිසරික දරගුලාසි 

 දරගුලාසි  විෂය පථය  නියාමකයා  

i.  ජාතික පරිසර පනගතහි 32 
& 

23A, 23B ව න්ති යටගත් 

2008 අතිවිගේෂ  ැසට්ට පර 

නිගේදන අංක 1534/18 සහ 

අංක 1533/16 යටගත් ජාතික 

පාරිසරික 

ආරක්ෂණ හා ගුණාත්මක 

ගරගුලාසි 

පරිසරයට ගමානයම් ගහෝ අන්දගම් කසල ගහෝ 

විගමෝචනයක් සිදුකිරීම ගමමගින් නියාමනය 

වන අතර වයාපෘති ක්රියාව අනුව පාරිසරික 

ආරක්ෂණ බලපරයක් ලබා ැනීමට අවශය 

බව නියම කර ඇත. 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

ii.  1990 ගපබරවාරිගේ 

අතිවිගේෂ  ැසට්ට පර 

නිගේදන අංක 595/16 හි 

පළකරන ලද 1990 අංක 1 

දරන ජාතික පාරිසරික 

(ආරක්ෂාව හා තත්වය) 

ගරගුලාසිය 
 

වයාපෘති ක්රියා අතරතුර මිරිදිය ජලාශ්ර වලට 

අපජලය මුදා හැරීම සම්බන්ධගයන් ප්රමිතීන් 

පනවයි 

වයාපෘතිය දමම විදමෝචන තේේව වලට 

අනුකූල විය යුතුය. 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

iii.  1994 අතිවිගේෂ  ැසට්ට පර 

නිගේදන අංක 850/4 හි 

පළකරන ලද 1994 

ගදසැම්බර් මස අංක 850/4 

දරන ජාතික පාරිසරික 

(සංසරණ වායුග ෝලීය 

ගුණාත්මක ප්රමිතීන් ) 

ගරගුලාසි 

සහ 2008 අංක 1562/22 දරන 

සංගශෝධනය   

වයාපෘති ක්රියා අතරතුර පරිසරයට වායු 

විගමෝචනය කිරීම හා සම්බන්ධ ප්රමිතීන් 

ඉදිරිපත් කරයි. 

වයාපෘතිය දමම විදමෝචන තේේව වලට 

අනුකූල විය යුතුය. 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

iv.  1996 අංක 1 දරන ජාතික 

පාරිසරික 

(ශේදය පාලනය) ගරගුලාසි  

සහ එහි සංගශෝධන 

ගයෝජිත වයාපෘති ක්රියා අතරතුර අවසර ඇති 

උපරිම ශේද මට්ටටම නියාමනය කරයි 

වයාපෘතිය දමම තේේව වලට අනුකූල 

විය යුතුය. 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

v.  යන්ර සූර, ඉදිරිකිරීම් 

කටයුතු සහ රථවාහන 

 මනා මනය නිසා 

කම්පන වලින් විවිධ ආකාරගේ නිර්මිත වුහ 

ආරක්ෂා කිරීමට පනවා ඇති භූ කම්පන සීමා  

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 
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ඇතිවන කම්පන තත්වයන් 

සඳහා වන අන්තර්කාලීන 

ප්රමිති, මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 

vi.  2011 ජාතික පාරිසරික 

(රථවාහන නලා) ගරගුලාසි 

අංක 1  

ගයෝජිත වයාපෘතිගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 

අතරතුර මහාමාර්  වල ගහෝ ගවනත් මාර්  

වල ගමානයම් ගහෝ රථ වාහනයක් භාවිතගේදී 

නිකුත් ගකගරන නලා හඬට පැවතිය හැකි 

උපරිම හඬ මට්ටටම නියාමනය කරයි. 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් දමම තේව වලට 

අනුව සිදු විය යුතු දේ. 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

vii.  ජාතික පාරිසරික 

(නා රික ඝන අපද්රවය) 

ගරගුලාසිය, 2009 අංක 1 

ගයෝජිත වයාපෘති ක්රියාකාරකම් අතරතුර 

ජාතික මහාමාර් යක ගදපස ගහෝ අදාළ 

ප්රාගේශීය බලධාරීන් විසින් ඒ ගවනුගවන්ම නම් 

කර ඇති ස්ථාන වල හැරුණු ගකාට ගවනත් 

ස්ථානයන් ගවත නා රික ඝන අපද්රවය බැහැර 

කිරීම නියාමනය කරයි.  

වයාපෘතිය දමම තේේව වලට අනුකූල 

විය යුතුය. 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

 

3.1.3. ස්වභාවික සම්පේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ජාතික පාරිසරික දරගුලාසි 
 

පහත දැක්ගවන්ගන් ස්වභාවික සම්පත් වලට අදාලව ඇති ජාතික වයවස්ථායි. 
 

වගුව 3: ස්වභාවික සම්පේ ආරක්ෂාව සඳහා වු ජතික පාරිසරික දරගුලාසි 

 දරගුලාසි විෂය පථය නියාමකයා 

i.  තුරු ලතා 

ආරක්ෂණ 

පනත(FFPO) 1937 

අංක 2, 1993 

හා2009 

සංගශෝධනය 

කරන ලදී 
 

පනත විසින් නම් කර ඇති ජාතික 

රක්ෂිතයකට සැතපුම් එකක් දුරින් සිදු කරන 

ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා 

පාරිසරික ගයෝ යතාවයක් ලබා  ත යුතු බව 

කියගවන අතර ඉන් ශ්රී ලංකාගේ  ස්වැේ සහ 

සතා සිවුපාවන් ද ඔවුන්ගේ වාසභූමි ආරක්ෂා 

වීම, ශ්රී ලංකාගේ ජජවවිවිධත්වය සුරැකීමට 

ඒවා අවභාවිතගයන් වලක්වා  ැනීමට සහ ඊට 

අදාළ වන ඒ හා බැඳුණු ගවනත් කරුණු සඳහා 

සුරක්ෂිතතාවය සපයා ගදයි.  

දමම පනත යටතට වැදටන රක්ිත 

ප්රදද්ශ වල වයාපෘතිය සිදු දකදර් නම් 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට ප්රථම 

දදපාර්තදම්න්තුදවන් දයෝගයතාවය 

ලබාගත යුතුය 

වනජීවි 

සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

ii.   1951 අංක 34 

දරණ වනාන්තර 

පනත 
 

දැව සඳහා  ස් කැපීම සහ ප්රවාහනය සහ ඊට 

අදාළ ගවනත් කරුණු ආදිය පාලනය කිරීම 

සඳහා වනාන්තර සහ වන සම්පත් 

සංරක්ෂණය, සුරැකීම සහ කළමනාකරණය 

සඳහා අදාළ වන නීති සම්පිණ්ඩනය කිරීමට 

සහ සංගශෝධනය කිරීමට ගමම පනත පනවා 

ඇත. 
 

(නම් කරන ලද/ දනාලද) රක්ිත ප්රදද්ශ 

තුළ වයාපෘති ක්රියා සිදු දකදර් නම් 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට ප්රථම 

වනසංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව 
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දදපාර්තදම්න්තුදවන් දයෝගයතාවය 

ලබාගත යුතුය 
iii.   1951 අංක 9 දරණ 

 ස් කැපීම පිළිබඳ 

පනත. 1953 අංක 

30 දරණ පනත 

මඟින් 

සංගශෝධනය 

කරන ලදී 
 

රට තුල නම් කරන ලද ශාඛ් වර්  (මූලික 

වශගයන් එම නම් කරන ලද ශාඛ් හිතුමගත් 

කපා දැමීම වැලැක්වීමට) කපා දැමීම තහනම් 

කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට ගමම පනත 

ගයාදා ැගන්. 
 

පනදේ නම් කර ඇති ගස් වර්ග පවතී නම් 

සහ ඉවේ කිරීමට අවශය වන්දන් නම් ගස් 

කපා දැමීම සම්බන්ධ්දයන් දිස්ික් 

දේකම්වරයාදගන් දයෝගයතාවය 

ලබාගත යුතු දේ. 

දිස්ික් ගේකම්/වන 

සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව/ 

දැව සංස්ථාව 

iv.  ජල සම්පත් 

මණ්ඩල පනත, 

1964 අංක 

29(සංගශෝධනය), 

1999 අංක 42 
 

ගමම පනත ජලාශ වල සංවර්ධනය 

(සංරක්ෂණ හා භාවිතයට  ැනීගම් කටයුතු 

ඇතුළුව), ඇළ ගදාළ  ං ා සහ ගවනත් ජල 

සම්පත් දූෂණය වීම වැලැක්වීම, ජල සම්පත් 

පාලනය සහ පරිහරණයට අදාළ ජාතික 

ප්රතිපත්ති ග ාඩනැගීම ආදිය පාලනය සහ 

නියාමනය කරයි. 
 

දූෂක විදමෝචන තරදේ පාලනය කරමින් 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් දමම පනදේ 

දරගුලාසි පිළිපැදිය යුතුදේ. 

වාරිමාර්  හා ජල 

සම්පත් 

කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය 
 

v.  පස සංරක්ෂණය 

කිරීගම් පනත, 

1951 අංක 25 සහ 

1996 අංක 24 

සංගශෝධනය 
 

ගමම පනත මගින්, පගසහි ඵලදායී ධාරිතාව 

ඉඅහල නැංවීමට, පාංශු ඛ්ාදනය වලක්වාලීමට 

සහ අවම කිරීමට හායනය වී ඇති ඉඩම් 

යතාතත්වයට පත් කිරීමට, පාංශු සම්පත 

සංරක්ෂණය කිරීමට සහ  ංවතුගරන් 

ලවණතාවය හා භාෂ්මිකතාවය ඇතිවීගමන්, 

වගුරු බිම් බවට පත්වීගමන් භූමි ආරක්ෂාකර 

 ැනීමට සහ ඊට අදාළ ඒ හා බැඳුණු ගවනත් 

කරුණු උගදසා නීති නිගයෝ  පනවයි. 
 

 දමම වයාපෘතිය දමම දරගුලාසි යටදේ 

පනවා ඇති ක්රියාකාරකම් වලට දබාදහෝ 

දසයින් අනුපුරක දේ. 

කෘෂිකර්ම 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

 දරගුලාසි විෂය පථය නියාමකයා 

vi. 12 මධයම පරිසර 

අධිකාරිය විසින් 

විගේෂ  ැසට්ට 

නිගේදන යටගත් 

නම් කරන ලද 

පාරිසරික 

වශගයන් සංගේදී 

ප්රගේශ 

පාරිසරික වශගයන් සංගේදී ප්රගේශ ගලස 

නම්කර ඇති ප්රගේශ වල සිදුගකගරන ඕනෑම 

සංවර්ධන කටයුත්තක්, 1993.06.24 දින අංක 

772/22 දරන අතිවිගේෂ  ැසට්ට පර නිගේදන 

සහ එහි පසු සංගශෝධන 

මධයම පරිසර 

අධිකාරිය  

vii. 13 1980 අංක 47 

දරන ජාතික 

පරිසර පනගත් 

24 (c) සහ 24 (d) 

ඕනෑම පාරිසරික වශගයන් වැද ත් 

තර්ජනයට ලක්ව ඇති ගහෝ පනත යටගත් 

පාරිසරිකව රක්ෂිත ප්රගේශ ගලස නම් කර 

ඇති සුරක්ෂිත කිරීගම් ඉහළ අවශයතාවයක් 

සහිත ප්රගේශ ඇතුළත සිදුකරවන ඕනෑම 

සංවර්ධන ක්රියාවලියක් 

මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 
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viii. 14 පැළෑටි අරක්ෂා 

කිරීගම් පනත 

1999 අංක 35 
 

ජජව ඉංජිගන්රු ක්රමගේද වලට කණ්ඩි 

අස්ථාවර කිරීගම් කටයුතු සඳහා ශාඛ් ගහෝ 

බීජ ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවශය ගේ 

නම්, කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ ගජනරාේවරයා 

ගවනුවට කටුනායක ජාතික පැළෑටි 

නිගරෝධායන ගස්වගේ අතිගර්ක 

අධයක්ෂකවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද 

පැළෑටි ආනයනය කිරීගම් බලපරයක් යටගත් 

එහි ගකාන්ගේසි වලට අනුකූලව එය සිදු කළ 

යුතුගේ. 

කෘෂිකර්ම 

ගදපාර්තගම්න්තුව  

 

3.1.4 වයාපෘතියට අදාළ දවනේ දරගුලාසි 

 

වගුව 4: වයාපෘතියට අදාළ දවනේ දරගුලාසි 

 දරගුලාසි  විෂය පථය  නියාමකයා 

i. 1
5 

1976 අංක 36 වැනි 

පුපුරණ ද්රවය පනත 

වයාපෘතියට අදාළ පුපුරන ද්රවය ගයාදා  ැගනන 

කාර්යයන් හා සම්බන්ධ කරුණු පාලනයට සහ 

ගරගුලාසි පැනවීමට 
 

පිපිරවීදම් කටයුතු අවශය දකදරන වැඩබිම් 

වල පුපුරන ද්රවය භාවිතා කිරීමට වයාපෘතිය 

මගින් අවසර ගතයුතු දේ. 

ආරක්ෂක 

අමාතයාංශය 

ii. 1
6 

1947 අංක 29 වැනි 

මහන ර සභා 

ආඥාපනත, 1939 අංක 

61 දරන න ර සභා 

ආඥාපනත සහ 1987 

අංක 15 ප්රාගේශීය සභා 

පනත 2010 වසගර් එහි 

සංගශෝධනය 

රජගේ නීති සහ ගරගුලාසි වලට යටත් වන 

ප්රගේශයන්ී සිදු ගකගරන මාර් , ගබෝක්කු, පාලම්, 

ගතාටුපළ, ජල මාර්  සහ ගවනත් ගේශීය 

 මනා මන ක්රම වැනි සමාජ-ආර්ථිකමය සංවර්ධන 

කටයුතු වලට අදාළ ක්රියාකාරකම් සහ ඊට අදාළ වන 

කම්කරු වාඩි, වැඩබිම් කාර්යාල යනාදිය සඳහා 

භූමිය ශුේධ කිරිම් සහ එම ක්රමගේද යන ගම් 

ක්රියාකාරකම් නියාමනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම 

සිදුකරයි. 
 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීම සඳහා අදාළ 

ප්රාදද්ශීය බලධ්ාරීන්දගන්/ නගරසභාදවන් 

සැලසුම්කරණ කමිටු අනුමැතිය අවශය වනු 

ඇත. 

පළාත් පාලන 

සහ පළාත් සභා 

අමාතයාංශය 

iii. 1
7 

1947 අංක 08 දරන 

රජගේ ඉඩම් ආඥා 

පනත 

ශ්රී ලංකාගේ රජගේ ඉඩම් ප්රතිපාදන සහ පවරාදීගම් 

කටයුතු සඳහා ද, එවන් ඉඩම් සහ ගවරළ අසබඩ භූමි 

කළමනාකරණය සහ පාලනය කිරීමට ද, වැේ සහ 

ගපාදු ඇළ ගදාළ වල ජලය භාවිතය සම්බන්ධගයන් 

ගරගුලාසි පැනවීමට ද, ගවනත් අනියම් ගහෝ ගයෝජිත 

වයාපෘතියට අදාළ කාරණා වලට සම්බන්ධ 

අවශයතා සඳහා ද විධිවිධාන සලසන ආඥාපනතකි 

 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් රජදේ ඉඩම් තුළ 

සිදුදේ නම් ප්රාදද්ශීය දේකම්වරයා හරහා ඊට 

අවසර ගත යුතු දේ. 

ඉඩම් 

ගකාමසාරිස් 

ගදපාර්තගම්න්තු

ව, ප්රාගේශීය 

ගේකම්වරයා 

හරහා අයදුම්පත් 

ගයාමු කළ 

යුතුගේ. 

iv. 1
8 

1940 අංක 9 දරන 

පුරාවස්තු ආඥාපනත 

සහ එහි සංගශෝධන 

ඕනෑම පුරාවිදයාත්මක රක්ෂිතයකට ආසන්නගේ 

සිදුගකගරන වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ගමම පනගතන් 

නියාමනය ගකගර්. 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් පුරාවිදයාේමක 

රක්ිතයකට බාධ්ා සිදු කරයි නම් පුරාවිදයා 

පුරා විදයා  

ගදපාර්තගම්න්තු

ව 
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දදපාර්තදම්න්තුදේ දයෝගයතාවය ලබාගත 

යුතුදේ. දමම වයාපෘතිදේදී පුරාවිදයාේමක 

රක්ිත අවහිර කිරීමක් සිදුවීමට හැකියාවක් 

දනාමැති තරම්ය. 

 

 

 දරගුලාසි  විෂය පථය  නියාමකයා 

v. 1
9 2009 අංක 38 දරන 

සුරක්ෂිතතා සහ 

ගසෞඛ්ය පනත 

කම්කරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව කළමනාකරණය 

කිරීම සහ අනතුරු වැළකීම 

කම්කරු 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

(වෘත්තීය ගසෞඛ්ය 

ගකාමසාරිස්) 

vi. 2
0 

1862 230 

පරිච්ගේදගේ අංක 15 

දරන කරදර 

ආඥාපනත  

අසේවැසි පදිංිකරුවන් ගවත වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම් නිසා බාධා සිදු ගනාවිය යුතුය. 

පළාත් පාලන 

ආයතන 

 

3.1.5. දමම වයාපෘතියට අදාල භූමි වල අයිතිය සඳහා වන වයවස්ථාපිත රාමුව හා 

එම ඉඩම් අේපේ කර ගැනිම 
 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා වන ඉඩම් ගබාගහෝ විගටක පුේ ලික ඉඩම් ගහෝ රජගේ ඉඩම් ගේ. 

පුේ ලික ඉඩම් වල අයිතිකරු ගපෞේ ලික පුේ ලගයකු ගේ. ඉඩගම් හිමිකාරත්වය සඳහා වන 

ඔප්තපු ඔවුන් සතුව පවතී. රජගේ ඉඩම් යනු විවිධ රජගේ ආයතන යටගත් පවතින ඉඩම් ගේ. 

රජගේ ඉඩම් වල අයිතිය එම එක් එක් ආයතනය සඳහා වූ පනත් මඟින් පාලනය ගේ.  
 

දයෝජිත නායයාම් අවදානම අවම කිරීදම් වයාපෘතිය සම්බන්ධ්දයන් වැදගේ වන 

ඉඩම් හිමි රාජය ආයතන 
 

i. මහාමාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය(RDA) යටගත් පවතින මාර්  සංරක්ෂිත 

 (1981)මාර්  සංවර්ධන අධිකාරී පනත මගින් මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවීම පිළිබඳවත් 

එහි බලතල, කාර්යභාරයන්, යුතුකම් සහ ව කීම් පිළිබඳවත් විධිවිධාන සපයයි. ගමම පනගත් 

II ගකාටගසහි ‘මාර්  සංවර්ධනය’ සඳහා භූමී ගවන්කර ප්රකාශයට පත්කිරීම ඇතුළත් වන 

අතර පනත යටගත් ඉන් අදහස් ගකගරන්ගන් නව මාර්  ඉදිකිරිම හා පවතින මාර්  නඩත්තු 

කිරීම ගහෝ වැඩිදියුණු කිරීම (වැඩිදියුණු කිරීම යන්නට ඕනෑම මාර්  පුළුේ කිරීමක්, මට්ටටම් 

කිරීමක්, අඩි පාරවේ සකස් කිරීමක්, දුහුවිලි අවම කිරීමට ප්රතිකර්ම ගයදීමක් ගහෝ සාමානය 

නඩත්තු කිරීගම් කටයුතු වලට ඔේගබන් ඇති ගවනත් ඕනෑම කාර්යයක් ඇතුලත් ගේ යැයි 

සැලගක්) යනාදියයි. 

ii. වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව යටගත් පවතින රක්ෂිත වනාන්තර 

iii. වනජීවී ගදපාර්තගම්න්තුව යටගත් පවතින වනජීවී රක්ෂිත 

iv. වාරිමාර්  ගදපාර්තගම්න්තුව යටගත් පවතින  ං ා රක්ෂිත ගහෝ දිස්ික් ගේකම් 

යටගත් පවතින රජගේ ඉඩම් 

v. ශ්රී ලංකා ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ ගකාමිසම යටගත් පවතින ඉඩම් 

vi. නිවාස සංකීර්ණ සඳහා නිදහස් කළ රජගේ ඉඩම්; ජයභූමි හා ස්වර්ණභූමි ඔප්තපු මඟින් 

  

පුද්ගලික ඉඩම්: 

තනි පුේ ලයන්ට ගහෝ සාමාජිකයන් කිහිප ගදගනකුට අයිති වන ඉඩම් මීට ඇතුලත් ගේ. 

සමා ම් වලට අයිතිය තිගබන ඉඩම්ද පවතී. ගත් හා රබර් ව ා භූමි වල අයිතිය ගබාගහෝ විට 

ගපෞේ ලික ආයතන සතු ගේ. 
 

වගුව 4 තවදුරටත් 
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දවනේ අයිතීන්:  

පන්සේ හා දද්වාලගම් පනත යටදේ හිමිකාරේවය පවතින ඉඩම් 

1931 අංක 19 වැනි දබෞද්ධ් විහාර දද්වාලගම් ආඥා පනත: ගමම ආඥාපනගත් විෂය පථයට 

යටත් වන පන්සේ සතු ගේපල පත් කරන ලද විේවසදායකයන් පිරිසක් විසින් කළමනාකරණය කිරීමට 

පවරයි. ගවනත් කරුණු වලට අමතරව, ගමම පනගත්, පන්සේ හා ගේවාල සතු ඉඩම්, ගපාදු කටයුතු 

සඳහා පවරා  න්නා විට ඒවාගයහි භාරකරුවන් හට වන්දි ලබා  ැනීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳවදවද 

සඳහන් ගවයි. 
 

3.1.6. 1950 ඉඩම් අේපේ කර ගැනීදම් පනත හා පසුකාලීන සංදශෝධ්න හා 

දරගුලාසි 
  

1950 ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීගම් පනගතන් ගපාදු අරමුණු සඳහා ඉඩම් හා ගස්වා පවරා  ැනීම 

ගමන්ම ඒහා සම්බන්ධ සහ ඊට අදාළ වන කාරණා පිළිබඳ කියැගේ. ඉඩම් වල, ග ාඩනැගිලි 

හා ගබෝ  වලට ඇති ගවළඳගපාළ වටිනාකමට අනුව වන්දි මුදේ ග වන ආකාරය පිළිබඳව 

එහි සඳහන් ගවයි. දැනට පවතින පනගතහි සංගශෝධන කිහිපයක්ම සිදු වී තිගබන අතර 

නවතම සංගශෝධනය 1986 දී කරන ලද සංගශෝධනයයි. ගමම පනතට 2008 දී ප්රතිගශෝධන සිදු 

කරනු ලැබූ අතර එය 2009 ජනවාරි 20 වන අඟහරුවාදා අංක 1585/7 දරණ  ැසට්ට පර 

නිගේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. ගමම ප්රතිගශෝධනගයන් නැවත පදිංි කිරීම් 

සැලසුම්කරණයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් තිගබන්ගන් එහි “නැවත ඉදිකිරීගම් වියදම”  පිළිබඳ 

සඳහන් ගකගරන බැවිනි. ශ්රී ලංකාව සිදු කරනු ලබන සියලුම සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා ඉඩම් 

පවරා  ැනීගම් අයිතිය දිස්ික් ගේකම් සතු ගේ.  
 

3.1.7 අවතැන් වු ප්රජාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වන දරගුලාසි 
 

ශ්රී ලංකාගේ 2001 ස්ව කැමැත්ගතන් ගතාරව නැවත පදිංි කිරීගම් ජාතික ප්රතිපත්තිය නම් 

ප්රතිපත්තියක් තිගේ. ගමම ප්රතිපත්තිය මඟින් ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීගම්දී සිදු විය හැකි 

විකලතා සැලකීමට ග න ඇති අතර එහි අරමුණ වී ඇත්ගත් ස්ව කැමැත්ගතන් ගතාර නැවත 

පදිංි කිරීම් අවම කිරීමට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම  ැනීම හා එය ගනාවැලක්විය හැකි නම් 

විපතට පත් ජනතාවට ඔවුන්ගේ නව ජිවන රටාවට හුරු වීම සඳහා උදේ කිරීම ගේ. ඉහත 

ප්රතිපත්තිගයහි නැවත පදිංි කිරීම සඳහා පහත සඳහන් මූලික කරුණු ඇතුලත් වන පරිදි 

නැවත පදිංි කිරීගම් සැලැස්මක් ක්රියාවට නැංවීගම් ව කීම ඉදිරිපත් කගර්. ඒවා නම් I) 

ජනතාව සඳහා වන අව බලපෑම් ඉවත් කළ හැකි ගහෝ අවම කළ හැකි ගවනත් විකේප ගසවීම; 

ii) ඉඩම් හිමිකාරත්වයක් ගනාමැති පුේ ලයින්ට වන්දි ලබා දීම; iii) අවතැන් වු ජනතාව හා 

ඔවුන්ගේ සත්කාරක ප්රජාව සඳහා නැවත පදිංි කිරීම සම්බන්ධ විකේප පිළිබද උපගදස් ලබා 

දීම; iv) අවතැන් වු ජනතාගේ සහ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ප්රජාගවහි සාර්ථක සමාජයීය හා 

ආර්ථිකමය ඒකාබේධතාවයක් ඇති කිරීම; සහ v) අවතැන් වු ජනතාව සඳහා පූර්ණ 

සමාජයීය හා ආර්ථික පුනරුත්ථාපනයක් ලබා දීම යනාදියයි. ගකගස් වුවද, ගමම නිර්ගේශ 

සැබෑ අවස්ථා වලදී ක්රියාත්මක වීම, වයාපෘතිය ගහෝ එහි ස්වභාවය මත ගබගහවින් රඳා 

පවතින වන බවක් ගපගන්.  
 

ශ්රී ලංකාගේ ගබාගහෝ සංවර්ධන වයාපෘති වලදී ස්ව කැමැත්ගතන් ගතාරව නැවත පදිංි කිරීම් 

සිදු වී ඇත. කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වයාපෘතිය, ජල විදුලි වයාපෘති සහ මාර්  සංවර්ධන 

වයාපෘති වැනි ප්රධාන  ං ාගද්රෝණි වයාපෘති වලදී ද සිදු වී ඇත්ගත් ස්ව කැමැත්ගතන් ගතාරව 

නැවත පදිංි කිරීම්ය. ගම් ගේතුගවන් බලපෑමට පත් ජනතාව ගවත විවිධ සමාජයීය බලපෑම් 

එේල වී ඇති අතර සමහර සිදුවීම් පරම්පරා  ණනාවක්  ත වන තුරු ද විසඳී ගනාමැත. 

ගකගස් වුවද, වර්තමානගේ සිදු කරනු ලබන නැවත පදිංි කිරීගම් වැඩසටහන් වලදී ගබාගහෝ 

සමාජයීය බලපෑම් සැලකිේලට  නු ලබන අතර විශාල වන්දි ලබා දීම මඟින් ඇති විය හැකි 

අව බලපෑම් අවම කර  ැනීමට ක්රියා කර ඇත.  
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ජල සම්පේ, වාරිමාර්ග හා අපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය මඟින් ස්වභාවික 

ආපදා දේතුදවන් අවතැන් වූ ජනතාව සඳහා නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වන 

ක්රදමෝපායන් සකස් කර ඇති අතර ඒවා 2016 සිට ක්රියාවට නැංදේ. පහත සඳහන් 

වන්ගන් නායයෑම් ආපදා ගේතුගවන් අවදානමට ලක්ව ඇති/විපතට පත් පවුේ සඳහා 

අමාතයාංශය මඟින් නිර්ගේශ කරනු ලැබූ නැවත පදිංි කිරීගම් ක්රියාපටිපාටියයි. 
 

ප්රමුඛ්තා පදනම මත නැවත පදිංි කිරීම සඳහා පවුේ ගතෝරා  ැගන්. ගම් අනුව, මුේ 

ප්රමුඛ්තාවය ගදනු ලබන්ගන් නායයෑම් මඟින් තම නිවාස සම්පූර්ණගයන්ම ගහෝ අර්ධ 

වශගයන් හානි වූ පවුේ ගවතයි. නාය හිස ආශ්රිත ප්රගේශගේ තිගබන නිවාස වලට හා ඉරි 

තැලීම් වලට ලක් වූ නිවාස වලට ගදවන ප්රමුඛ්තාව ලබා ගදයි. නාය  ලන මාර් ගේ හා 

සුන්ුන් තැන්පත් වන ප්රගේශගේ පිහිටා ඇති නිවාස වලට ගතවන ප්රමුඛ්තාව ලබා ගදයි.  
 

නායයෑම් මඟින් විපතට පත් ප්රමුඛ්තා 1 හා 2 හි සඳහන් පවුේ සඳහා නැවත පදිංි කිරීම් 

අනිවාර්ය ගේ. මීට අමතරව NBRO විසින් අධි අවදානම් ගලස නම් කරන ලද පවුේද නැවත 

පදිංි කිරීගම්දී වැඩි ප්රමුඛ්තාවක් සහිත ගලස සලකනු ලැගේ. 
 

පහත සඳහන් වන්ගන් නැවත පදිංි කිරීගම් විකේපයි. 

i. ඉඩමක් සහ නිවසක් මිලදී  ැනීම සඳහා රුපියේ මිලියන් 1.6ක් 

ii. ඉඩමක් මිලදී  ැනීමට රුපියේ මිලියන 0.4ක් හා නිවසක් ඉදි කිරීම සඳහා රුපියේ 

මිලියන 1.2ක් 

iii. රජය විසින් ඉඩමක් ලබා දීම සහ නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියේ මිලියන 1.2ක් ලබා 

දීම 
 

ගමම ක්රියාවලිගේදී නායයෑම් නිසා විපතට පත් වූ ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා උපගදස් ලබා දීම 

තරගේ නිර්ගේශ කරනු ලබන අතර එම ජනතාව ඉඩමක් මිලදී ග න නිවසක් තැනීම සඳහා 

ගයාමු කිරීමට දිරිමත් කරයි. නිවාස සැදීම සඳහා රජගේ ඉඩම් ලබා දුනගහාත්, ඉදිකිරීම් 

සිදුකිරීමට ප්රථම NBRO නිර්ගේශ වලට අනුකූලව සුදුසු ඉඩම් ගතෝරා  ැනීම, ඉඩම් කට්ටටි කිරීම, 

ජලපරිවහනය ක්රමවත් කිරීම, ඛ්ාදනය අවම කිරීම වැනි ක්රියාමාර්   ත යුතුය. එගමන්ම 

නිවාස සැලසුම් කිරීම හා ඉදිකිරීම ද NBRO නිර්ගේශ වලට අනුකූලව සිදු විය යුතුය. මුදේ වාරික 

වශගයන් ලබා ගදන අතර ඉඩම මිලදී  ැනීම සඳහා රුපියේ මිලියන 0.4ක් මූලිකව ලබා දී වාරික 

4කින් නිවස සෑදීම සඳහා මුදේ ලබා ගේ. ආපදා ප්රතයාස්ථ නිවාස සෑදීම සඳහා අවශය 

තාක්ෂණික උපගදස් හා දැනුවත් කිරීම් NBRO මඟින් ලබා දීමට උපගදස් ලබා දී තිගේ. 

 

3.1.8 ආදීවාසි ජනතාවදේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග 
 

ආදිවාසී ජනතාව යනු කවුරුන්ද යන්නට විේවීය අර්ථ දැක්වීමක් ගනාමැත. නමුත් පහත 

සඳහන් ලක්ෂණ සහිත ප්රජා ආදිවාසීන් ගලස සාමානයගයන් සලකනු ලැගේ. ඔවුන් රගටහි 

ප්රධාන සංස්කෘතියට සාගප්තක්ෂව කුඩා ජන හනයක් ගේ. සාමානයගයන් ඔවුන්ට තමන්ටම 

ආගේණික භාෂාවක් ඇත. ඔවුන් තවමත් භාවිතා කරන තමන්ට අගේණික සංස්කෘතික 

සම්ප්රදායන් පවතී. ඔවුන් සතුව ඔවුන්ගේම ඉඩම් හා භූමි පවතින අතර ඔවුන් ඒවා සමඟ 

අගේණික ක්රම මඟින් බැඳී පවතී. 
 

ශ්රී ලංකාගේ අපට එවැනි එක් ප්රජාවක් දැක  ත හැකි අතර ඔවුන් ‘වැේදන් ගහෝ වන්නි මිනිසුන් 

(වනාන්තරගේ වාසය කරන්නන්)’ ගලස හඳුන්වයි. ගමම වැදි ප්රජාව පිළිබඳව තිගබන විධිමත් 

සාහිතයය ඉතාම අේපය. ගමම ප්රජාව පිළිබඳව සඳහන් වන පළවන වාර්තාව ලැගබන්ගන් 1911 

දී ගසලිේමාන්ස් විසින් සිදු කරන ලද වැේදන් පිළිබඳ වූ මානව විදයා අධයනගයනි. කතුවරයාට 

අනුව ගමම ප්රජාව මහවැලි හා  ේඔය  ං ාගද්රෝණි ආශ්රිතව රගටහි මධයම කඳුකරය හා 

ඊසාන ප්රගේශ අතර වාසය කරමින් සිට ඇත.  
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ශ්රී ලංකාගේ ගකාළඹ විේව විදයාලගේ ගේම කුමාර ද සිේවා, අසිත ජි. පුංිගේවා යන අය විසින් 

2010 වර්ෂගේදී වැදි ප්රජාව පිළිබඳව කරන ලද සමාජයීය-මානව විදයා පර්ගේෂණයට අනුව ශ්රී 

ලංකාගේ වැේදන් වර්ෂ සිය දහස්  ණනක සිට ගමම දිවයිගන් මුේ වැසියන් ගලස වාසය කර 

ඇති බව ගපගන්. වැේදන්ගේ වංශානුක්රමය අවුරුදු 30000කට වඩා ඈතට දිව යන අතර අවුරුදු 

2500කට ගපර විජය රජු පැමිණීමට ගපර සිටම වැේදන් ගමහි සිට ඇති බවට ඇතගමක් විේවාස 

කරයි. වැේදන්ගේ උරුමය අවුරුදු 34,000කට වඩා ඈතට අතීතයට දිවයන බව තහවුරු කිරීම 

සඳහා ප්රමාණවත් තරම් සාධක පවතින බව පර්ගේශණ වාර්තා වල පැවගස් (ද සිේවා 1972 

සහ ධර්මදාස 1990). වර්තමාන වැේදන්ගේ මුතුන්මිත්තන් විය හැකි බලන්ග ාඩ මානවයාගේ 

(බලන්ග ාඩ මානවයා ගහෝ උප විගේෂයක් වන ගහෝගමෝ ගස්පියන් බලන්ග ාගඩන්සිස්) සහ 

විජය රජුන්ට ගපර සමය පිලිබදව අධයනයන් සිදු කර ඇත. ග ෝලීය මට්ටටමින්  ත් කල, 

ඉන්දියාව, ඔස්ගේලියාව, දකුණු හා උතුරු ඇමරිකාව සහ ගලෝකගේ ගවනත් ප්රගේශ වල 

ආදිවාසී ජනතාව පිළිබඳව සිදු කර ඇති පර්ගේෂණ වල ප්රතිඵල වලට අනුව, ශ්රී ලංකාගේ 

වැේදන් වැනි ස්වගේශීය ආදිවාසීන් අවුරුදු 20,000ක් ගහෝ 30,000 ක් පමණ කාලයක සිට ජිවත් 

වී ඇති බව තවදුරටත් සාධාරණීකරණය ගකගර්. 
 

ආදි කාලීන වැේදන් දඩයම් කර ජිවත් වූ අතර ඔවුන් සම්පූර්ණගයන්ම කැලෑගවහි ජිවත් විය. 

පිරිමින් සාමානයගයන්  ඉගනන් පහලට පමණක් ඇඳුම් ඇඳි අතර ඔවුන්ගේ රැවුේ පපුව දක්වා 

වවනු ලැබිය. එගමන්ම ඔවුන් ගපාරවක් හා දුන්නක් මඟින් සන්නේධව සිට ඇත. වැදි ජනයා 

ඔවුන්ට අගේණික වූ වැදි භාෂාව කථා කරයි. ඔවුන් දුෂ්කර වනාන්තර  ම් වල ගහෝ වැසි 

වනාන්තර (වියලි මිශ්ර සදාහරිත ගමෝසම් වනාන්තර) ආශ්රිතව ජිවත් වී ඇත. 
 

ගකගස් වුවද, ගවනත් ආදිවාසින්ට සාගප්තක්ෂව, පුරාණ කාලගේ සිටම වැදි ජනයා රගටහි 

කලින් කලට සිදු වූ ස්වභාවික, ගේශගුණික, සමාජ ගේශපාලනික ගවනස් විම් වලට ගහාඳින් 

හැඩ  ැසී ඇත. 2010 වැනි මෑත කාලගේදී සිදු කරන ලද පර්ගේෂණ වලට අනුව සිංහල ප්රජාව, 

ගබෞේධ බලපෑම, ඉන්දියාගවන් පැමිණි ආක්රමණිකයන්, බ්රිතානය පාලකයන්,  ේඔය හා 

මහවැලි සංවර්ධන වැනි විවිධ  ං ාගද්රෝණි සංවර්ධන වැඩසටහන්, නියං සහ සා ත, 

වනාන්තර එළි කිරීම්, කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය වීම සහ ගදමල ඊළාම් අර්ුදය වන් 

බාහිර සාධක ගේතුගවන් වැදි ජනයා විශාල ගලස පීඩනයට භාජනය වූ බව ගපන්නුම් කරයි. 

ගම් සියේල ගේතුගවන් වැදි ජනයා සතුව තිබූ ස්වයං අනනයතාවය ගකගමන් අඩුවී යමින් 

ඔවුන් තම මුේ වාසස්ථාන අතහැර ආරක්ෂිත ප්රගේශ කරා සංක්රමණය වීමට ගපළඹී ඇත. වඩා 

යහපත් සමාජ පිළි ැනීමක් සඳහා ඔවුන් ප්රධාන වාර්ගික ප්රජා (සිංහල සහ ගදමළ) සමඟ 

මුඛ්යධාරා ත වී ඇති අතර ඒ සඳහා රජවරුන් සඳහා ගස්වය කිරීම, ප්රධාන ප්රජා වල 

සංස්කෘතීන්ට පුරුදු වීම සහ ගවනත් ප්රජාවන් සමඟ විවාහ කටයුතු සිදු කිරීම වැනි 

ක්රමගේදයන්ට අනු ත වී ඇත.  ං ාගද්රෝණි වයාපෘති, වනාන්තර එළි කිරීම සහ වනාන්තර 

සහ වනජීවී සංරක්ෂණ නීති ආදිය, වැදි ජනතාවගේ සාම්ප්රදායික ජීවන රටාව සඳහා විශාල 

බලපෑමක් සිදු කර ඇත. ගමම නීති මඟින් දඩයම් කිරීම හා මස් එකතු කිරීම නීතිවිගරෝධී ගලස 

නම් කර ඇති බැවින් වැදි ජනයා දඩයම් කිරීම අතහැර ග ාවියන් ගමන් ජිවත් වීමට ගපළඹී 

ඇත. වැදි ජනයාගේ සාම්ප්රදායික දඩයම් ජීවිකාව, මස් කර්මාන්තය උගදසා දඩ සතුන් මැරීමට 

විශාල වශගයන් අවභාවිතා වීම ගේතුගවන් රජය ගමම නීති පිළිබඳව තදින් ක්රියාමාර්  

 න්නා ලදී. අතීතගේදී වැදි ජනතාව ඉතා දුප්තපත් හා නූ ත් වූ ගහයින් ඔවුන්ගේ දිළිඳු බව 

තුරන් කිරීමට හා නිදහස් අධයාපනයක් ලබා දීමට ශ්රී ලංකා රජය විසින් විවිධ වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කරන ලදී.  
 

ආදිවාසීන්ගේ අනනයතාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විගේෂිත නීතියක් ගනාමැති වුවත් 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටක් වශගයන් 1957 ආදිවාසී ජනතා සම්මුතිය හා නිර්ගේශය 

යන්නට අදාලව වැදි ජනයා සඳහා ඇති අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්රී ලංකාව බැඳී සිී. 

ගලෝකගේ සිටින ආදිවාසීන් ගවනුගවන් වූ ප්රථම අන්තර්ජාතික දශකය 1993 ගදසැම්බර් 21 වන 

දින 48/163 දරණ ප්රඥප්තතිය මගින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලගයන්  ප්රකාශයට පත් 
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කරන ලදී. ගමම ප්රඥප්තතියට අනුව ශ්රී ලංකාගේ වැදි ජනයාද ඇතුලත්ව 1995 සිට 2004 දක්වා 

ගලෝකය පුරා සිටින මිලියන 300 කට වැඩි ආදිවාසී ජනතාවගේ තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

අවශය ක්රියාමාර්   ැනීමට මහා මණ්ඩලය කැපවී තිගබන බව ප්රකාශ කර ඇත. ගමම 

සම්මුතියට අනුව වැදි ජනයාගේ ස්වයං අනනයතාවය සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු 

වූවද, ගලෝකගේ ගවනත් ආදිවාසීන් ද මුහුණ ගදන ගපාදු කාරණා ගේතුගවන් ඔවුන්ගේ ස්වයං 

අනනයතාවය නැති වී යමින් පවතී.  
 

ඡන්දය ප්රකාශ කිරීගම් අයිතිය, නිදහස් අධයාපනය, රාජය අංශගේ රැකියා අවස්ථා සහ 

ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික ඉසේ සඳහා රජගේ සහය ලබා  ැනීම වැනි ගස්වා සඳහා ශ්රී ලංකාගේ 

වැදි ජනතාවට සමාන අයිතිවාසිකම් පවතී. ආදිවාසීන්ගේ සංස්කෘතික අං  සංචාරක 

ආකර්ෂණයක් වන අතර ගමය ප්රජාව සඳහා අදායම් මාර් යක් බවටද පත් වී ඇත.  
 

1911 දී (බ්රිතනය පාලන සමගේ දී), 2010 හා වර්තමානගේ වැදි ජනතාවගේ වයාප්තතිය 15 සහ 16 

රුපසටහන් මඟින් දැක්ගේ. ආදිවාසී ජනතා සඳහා වන මධයස්ථානයක් වන “ආදිවාසී 

ගක්න්ද්රයට” අනුව වර්තමානය වන විට ඔවුන්  ම්මාන 62ක වාසය කරයි. ගමම වයාපෘතියට 

අදාල වන ස්ථාන 147 සඳහා සිදුකළ සමාජ සමාගලෝචනගයන් ඒ ස්ථාන කිසිවක් වැදි ජනතාව 

හා මැදිහත් ගනාගේ. එම නිසා, ගමම වයාපෘතිය AIIB හි ESS3 නම් වර්ගීකරණය යටතට 

ගනා ැගන්. 
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රූපසටහන 16: 2010 දී වැදි ජනයාදේ වයාේතිය 
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3.2 දයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපෘතිය සඳහා බලපාන AIIB හි පාරිසරික 

හා සමාජයීය සුරැකිතා විධිවිධ්ාන 

ආගයෝජන වයාපෘති මූලයකරණය හරහා AII බැංකුව විසින් ආධාර සපයන වයාපෘති සඳහා 

පැවතිය යුතු අනිවාර්ය අවශයතා ආගයෝජන වයාපෘති මූලයකරණය සඳහා වන පාරිසරික 

හා සමාජයීය ප්රතිපත්තිගයන් දක්වා තිගේ. ගම් සඳහා, බැංකුව විසින් විගේෂිත පාරිසරික හා 

සමාජයීය තත්ව (ESS) ප්රධාන සංරචක 3ක් යටගත් (පහත විස්තර කර ඇති පරිදි) හඳුන්වා දී 

ඇත. ගමම සංරචක සැලසුම් කර ඇත්ගත් බැංකුව මඟින් ආගයෝජනය කරනු ලබන වයාපෘති 

වල පාරිසරික හා සමාජයීය අවදානම හා බලපෑම් ඉවත් කිරීමට, අඩු කිරීමට ගහෝ අවම 

කිරීමට හැකි වන පරිදියි. දයාමුව: පාරිසරික හා සමාජයීය රාමුව, ආසියානු 

යටිතලපහසුකම් ආගයෝජන බැංකුව, 2018 ගපබරවාරි 

බැංකුව මඟින් වයාපෘතිය අනුමත කරන අවස්ථාව වන විට වයාපෘතිගේ අඩංගු වන 

වැඩසටහන් හා ක්රියාකාරකම් වල විස්තර හඳුනාග න ගනාමැති වීම ගේතුගවන් පාරිසරික 

හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් බැංකුව විසින් ඉේලා සිී. ගමහි අරමුණ වන්ගන් 

පහත සඳහන් කාරණා වලට අනුකූලව ගමහි ක්රියාකාරකම් ඇ යීමට ලක් වන බව සහ 

ක්රියාවට නැංගවන බව තහවුරු කර  ැනීමයි. 
 

 

ESS 1: අවදානම් සහ බලපෑම් වලට අදාල වන පාරිසරික හා සමාජීය ඇගයීමක් සිදු 

කරමින් ඒවා වළක්වා  ැනීමට, අවම කිරීමට හිලවු කිරීමට ගහෝ ඒවා සඳහා හානිපූරණයට 

කටයුතු කිරීම. දමම අංශය නායයාම් අවදානම අවම කිරීදම් වයාපෘතියට අදාළ දේ. 

ESS 2: ගමම වයාපෘතිය මගින් අකමැත්ගතන් සිදු කරනු ලබන නැවත පදිංි කිරීගම් 

ක්රමගේදයකට යෑමට සිදු වුවගහාත් එය තක්ගස්රු වාර්තාගේ සමාජයීය ගකාටගස්දී ESS 2 හි 

සඳහන් වන පරිදි ඉතා  ැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතුය. ගස්වාදායකයා විසින් ස්වයංව සිදු 

ගකගරන නැවත පදිංිවීම නැවත පදිංි කිරීගම් සැලසුමක ගහෝ නැවත පදිංි කිරීම් 

සැලසුම්කරණ රාමුවක දී ආවරණය ගකගරන අතර, එය වියුක්ත ලියවිේලක් දලස දහෝ 

ඇගයුම් වාර්තාදේ ඇමුණුමක් දලස දහෝ අනනයව හඳුනාගත හැකි අංගයක් දලස 

වාර්තාවට එකතු කර බැංකුව දවත බාරදදනු ලැදේ. දමම අංශය නායයෑම් අවම 

කිරීදම් වයාපෘතිය යටදේ අදාළ විය හැක. 
 

ESS 3: ගමම වයාපෘතිය මඟින් ආදිවාසී ජනයාට බලපෑමක් සිදු ගේ නම් එය තක්ගස්රු 

වාර්තාගේ සමාජයීය ගකාටගස්දී ESS 3 හි සඳහන් වන පරිදි ඉතා  ැඹුරින් සාකච්ඡා කළ 

යුතුය. දස්වාදායකයා විසින් ස්වදද්ශීය ජනයා දවත එේල දවන බලපෑම් ස්වදද්ශීය 

ජනතා සැලසුමක දහෝ ස්වදද්ශීය ජනතා සැලසුම්කරණ රාමුවක ආවරණය කරන 

අතර එය වියුක්ත ලියවිේලක් දහෝ ඇගයුම් වාර්තාදේ ඇමුණුමක් දහෝ අනනයව 

හඳුනාගත හැකි අංගයක් දලස වාර්තාවට එකතු දකදරන්නක් දේ. දමය 

නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපෘතිය යටදේ අදාළ දනාදේ. 

 

3.3 අඩුලුහුඩුතා විශ්දේෂණය හා එම අඩුලුහුඩුතා මඟ හරවා ගැනීමට ගත හැකි 

ක්රියාමාර්ග 

3.3.1 ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ වයවස්ථා ක්රියාේමක කිරිදම්දී ඇතිවන 

අඩුලුහුඩුතා 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී ස්වභාවධර්මයට හා මිනිසුන්ට සිදුවනු ඇතැයි 

බලාගපාගරාත්තු විය හැකි බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වීමට අවශය තරම් ආවරණයක් ලබා දීම 

රගටහි ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ වයවස්ථා මඟින් සිදු කරනු ලබයි. ජාතික පරිසර පනත් 
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වයවස්ථාපිතය, AIIB හි ESS1 හි පාරිසරික සුරැකිතා මූලධර්ම වලට ගබාගහෝ ගස් සමාන ගේ. 

ජාතික පරිසර පනතත්, එහි සංගශෝධනත් ඊට ආධාරක වශගයන් ඇති රාජය මට්ටටගම් 

වයවස්ථාත් නිසා ගමම ප්රතිපත්තිය සතුටුදායක මට්ටටගම් පාරිසරික නියාමන රාමුවක් බවට 

පරිවර්තනය වී තිගේ. 
 

රජගේ සංයුක්ත පාරිසරික ගයෝ යතා ක්රියාවලිය මූලික වශගයන් AIIB හි පාරිසරික ඇ යීගම් 

හා ගහළිදරේ කිරීගම් අවශයතා හා  ැළගප්ත. “නියම කරන ලද” වයාපෘති සඳහා පාරිසරික 

 ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තා ගහළිදරේ කිරීම අනිවාර්ය ගේ. ගමගස් නියම කිරීමට ගයෝජිත 

වයාපෘතිගේ විශාලත්වය හා ඉන් පරිසරයට ඇතිවිය හැකි අව බලපෑම් පදනම්කර  නු ලැගේ. 

මධයම පරිසර අධිකාරිය සහ වයාපෘති අනුමත කිරීගම් ආයතනය විසින් 1993 වසගර් සිට 

නියම කරන ලද වයාපෘති සඳහා පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තා සමාගලෝචනය 

කිරීම හා අනුමත කිරීම සිදු කරන අතර ඔවුන් ඒ සඳහා විධිමත් තාක්ෂණික විගේෂඥතාවක් 

හා ධාරිතාවක් ග ාඩ න ා ග න ඇත. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්මක් ක්රියාත්මක 

කිරීම ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්තුගේ ගකාටසක් විය යුතු බව AIIB විසින් ගමන්ම ජාතික පරිසර 

පනත මගින් ද නියම කර ඇත. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසුම් ක්රියාවට නැංවීගම් ප්ර තිය, 

මධයම පරිසර අධිකාරිය සහ වයාපෘති අනුමත කිරීගම් ආයතනය යන ගදපාර්ශවයම විසින් 

අධීක්ෂණය කරනු ලබයි. 
 

ගකගස් වුවද, ගමය ක්රියාත්මක කිරීගම් ක්රමගේදගේදී සැලකිය යුතු මට්ටටගම් දුර්වලතා හමු ගේ. 

ගම් නිසා ස්වභාවික හා මිනිස් පරිසරය යන ගදගකහිම  ැටළු පැන නැගිය හැකි ගේ. ඒවා නම්,  

 

I. පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තා පමණක් ගපාදු ජනයාට නිරාවරණය වන 

අතර පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා ගහෝ කමිටුව මඟින්  න්නා තීරණ ගපාදු 

ජනතාවට දැන  ැනීමට ගනාලැගේ. ගම් ගේතුව නිසා ගබාගහෝ ව කිව යුතු පාර්ශව 

හා ආයතන, වයාපෘති ක්රියාත්මක වීගම් ක්රියාවලිගේ ගතාරතුරු ගනාදනී. 
 

II. ගබාගහෝ විට වයාපෘති ගයෝජක විසින් වයාපෘතිය සඳහා අදාල වන ආයතන ගවත 

ප්රමාණවත් තරගම් ගතාරතුරු ලබා ගනාගදන අතර ප්රමාණවත් තරමට පාරිසරික 

 ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තා ද ගහළි ගනාකරයි. ගම් නිසා වයාපෘතියට අදාල 

පාර්ශවවලට පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තාව ගත්රුම්  ැනීමට හා අර්ථ 

දැක්වීමට ගනාහැකි ගවයි. පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තා පිළිබඳ මහජන 

මතවිමසුම් සිදුකිරීම මඟින් ගමම දුර්වලතා අර්ධ වශගයන් මඟහරවා  ත හැක. 

ගමවැනි රැස්වීමකදී වයාපෘති ගයෝජක හා පාරිසරික බලපෑම් තක්ගස්රු කරනු ලබන 

විගේෂඥයන් විසින් වයාපෘතිගේ තිගබන ප්රධාන ලක්ෂණ ද, එවායින් ඇතිවන 

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් ද, එම බලපෑම් මඟ හරවා  ැනීම ගහෝ අවම කර  ත 

හැකි අයුර පිළිබඳව ද, ගේශීය භාෂාවකින් පැහැදිලි කර ගදනු ලැගේ. ගකගස් වුවද, ගමම 

බලපෑම් පිළිබඳ වූ තීරණාත්මක ගතාරතුරු වලින් ගබාගහෝමයක් විනිවිදභාවයකින් 

යුතුව ගහළි ගනාගකගරන නිසා  ගමය ක්රියාවට නැංවීගමහි ද දුර්වලතා ඇත. 
 

නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී ගමම දුර්වලතා මඟහරවා 

 ැනීම සඳහා අර්ථවත් මහජන උපගේශනය හා සහභාගිත්වය, වයාපෘති ගතාරතුරු 

නිරාවරණය කිරීම, ව කිව යුතු ආයතන මඟින් අර්ථාන්විත උපගදස් ලබා  ැනීම යන 

ගේ සිදු කළ යුතුය. එවැනි උපගදස් ලබා  ැනීම, වයාපෘති සැලසුම්කරණ අවධිගේ පටන් 

ක්රියාත්මක කිරීම හා අධික්ෂණය කිරීම යන අවධි දක්වාම වරින් වර සිදු කළ යුතුය. 
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III. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජාතික පරිසර පනගතහි ගරගුලාසි සමඟ එකඟ 

ගනාවුනගහාත් දූෂණය, ස්වභාවික සම්පත් ගවත හානි පැමිණීම හා ගසෞඛ්ය  ැටළු 

ඇති කිරීම, ප්රජාව අතර ගනාසන්සුන්බව හා ආතතිය ඇති කිරීම වැනි ඍණාත්මක 

බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

IV. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංගවන අතරතුර, නිර්ගේශිත සංක්රමික ක්රියාමාර්  සතය 

වශගයන් ක්රියාවට නැංවීම අධීක්ෂණය කිරීගම් ක්රියාවලිය දුර්වලය. ගමය ගබාගහෝ විට 

ජාතික පරිසර පනත සහ පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ක්රියාවලි බිඳ දැමීමට 

ගේතු ගේ.  

එම නිසා iii සහ iv කරුණු සඳහා, පරිපූර්ණ පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුමක් ද සමඟින් ගමම පනත් වලින් බලාත්මක කර ඇති අවශයතා ක්රියාවට 

නැංවීමට බලය සහ ව කීම පවරන ලද ප්රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිත 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් පිහිටුවීම මගින් ප්රතිකර්ම ගයදිය යුතුගේ. 

3.3.2 ඉඩම් අේපේ කරගැනීමට අදාළ දරගුලාසි වල අඩුලුහුඩුතා 
 

ඉඩම් අත්පත් කර ැනීගම් පනත වැනි නීතිමය ප්රඥප්තති සහ ගවනත් එවන් විධිවිධාන, 

ගරගුලාසි සහ ඒවාගේ සංගශෝධන ඉඩම්, ග ාඩනැගිලි සහ ගබෝ  වල නීතයානුකූල 

හිමිකරුවන් ගවත එම වත්කම් ගවනුගවන් වන්දි ග වීම උගදසා පනවා තිගේ. ගමම පනත් වල, 

නිතයානුකූල හිමිකරත්වයක් ගනාමැතිව වසර  ණනාවක් ඉඩම් පරිගභෝජනය කරන්නන් 

හට පිළියම් ක්රමගේදයක් ගනාමැත. ගමය සිදු විය හැකි අඩුලුහුඩුතාවක් බව හඳුනා ග න ඇති 

අතර එය මනා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමක් මඟින් විසදිය යුතු ගේ. 
 

ගමම නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීම අඩංගු ගනාගේ. 

ගමයට ගේතුව වන්ගන් ගයෝජිත ස්ථාන දැනටමත් නායයෑගම් අධි අවදානම්  ණයට වැගටන 

බැවින් ඒවා ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සුදුසු ගනාවීමයි. ගම් නිසා ගමම නිවාස ගහෝ 

වුහයන් වාසයට නුසුදුසු වන අතර ඒවාගේ ජිවත් වන්නන්ට ඉන් ඉවත් වන ගලස දැනුම් දී 

ඇත. ගම් කාරණා යටගත් දැනටමත් ඉඩම් වල මිල නැති වී ග ාස් ඇත. 
 

වර්තමානය වන විට, ගවනත් නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘති සඳහා ඉඩම් අයිතිකරු හා 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය අතර, කැමැත්ත ලබා දීම/ අකමැත්තක් ගනාමැති බව 

දැක්ගවන රාජකාරිමය එකඟතාවයක් අත්සන් ගකගර්. ඉන් වයාපෘතියට වැඩබිම ගවත 

ප්රගේශ වීමට, වැගඩහි ගයදීමට, අවම කිරීගම් වුහ ග ාඩනැගීම යනාදියට අවසර හිමිගේ. 

එගස් වුවද, ගමම හානිපූරණ වැඩපිළිගවලට අනා තගේදී ගමම ඉඩම් වල ඉදිකිරීගම් කටයුතු 

සිදු කිරීමට ඉඩ ලබා ගනාදීම, ඉදිකිරීගම් කටයුතු අතරතුර සමහර ග ාඩනැගිලි වුහ කඩා 

දැමීගමන් ඒවා අහිමි වී යාම, ආර්ථිකමය ගලස ඉඩම් භාවිතයට  ැනීමට ගනාහැකි වීම ආදිය 

මනාව ආවරණය වී ගනාමැත. 

ගමය අඩුලුහුඩුතාවයක් ගලස හැඳින්විය හැකිය. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලස්ගම්දී වැඩිදුරටත් සකච්ඡා කළ යුතු අතර ගමය අදාල අංශ වලදී පහත සාකච්ඡා ගකගර්.
  
 

3.3.3 ස්ව කැමැේදතන් දතාරව නැවත පදිංචි කිරීමට අදාළ දරගුලාසි වල 

අඩුලුහුඩුතා 

වර්තමාන නායයෑම් අවම කිරීගම් ක්රියාවලිගේ ස්ව කැමැත්ගතන් ගතාරව නැවත පදිංි කිරීම් 

ඇතුලත් ගනාගේ. ගමයට ගේතුව වන්ගන් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය සඳහා අනුමත කර ඇති 

ස්ථාන නායයෑගම් අධි අවදානමක් සහිත ස්ථාන ගලස හඳුනා ග න ඇති නිසා ඒවාගේ වාසය 

කළ ජනතාවට එතැනින් ඉවත් වී ගවනත් ස්ථානයක පදිංි වන ගලස රජය මඟින් දැනුම් දී 

තිබීමයි. ගම් සඳහා අවතැන්වූවන්ට විකේප ගදකක් යටගත් නැවත පදිංි කිරීගම් අවස්ථාව 

ලබා ගේ. I) රුපියේ මිලියන 1.6ක වන්දි මුදලක් (මිලියන 0.4ක් ඉඩම සඳහා හා මිලියන 1.2ක් 
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නිවසක් සෑදීම සඳහා) II) රජය මඟින් ඉදි කල ආපදා ප්රතයස්ථ නිවසක් ලබා දීම. සමහරක් 

ස්ථාන වල සිටි ජනතාව රජය මඟින් ගමගස් ලබාගදන පැගක්ජය පිළිග න ගහෝ තමන්ගේම 

වාසස්ථාන ගසායා ග න එම ස්ථාන වලින් ඉවත් වී තිගබන අතර ලැගබන වන්දි මුදල 

ප්රමාණවත් ගනාවන බව පවසා ඇතැමුන් තවමත් අවදානම් සහිත ස්ථාන වලම ජිවත් ගවයි. 

ගමම වයාපෘතිය යටගත් අවම කිරීමට ගතෝරා ග න ඇති ඇතැම් ස්ථාන වලද ගමම තත්වය 

පවතී. ගමම ගේතුව නිසා, ගමම වයාපෘතිගේ නැවත පදිංි කිරීම් හා සම්බන්ධ ගවනත් 

පැත්තක් තිගබන බැවින් ගමම වයාපෘතිය යටගත් අවම කිරීමට ගතෝරා ග න ඇති ස්ථාන වල 

සිටින නායයාගම් අවදානමට ග ාදුරු වූවන් සඳහා, දැනට පවතින ආපදා ගේතුගවන් ඉවත් 

කිරීගම් සහ ගවනත් ස්ථාන වල පදිංි කිරීගම් ප්රගේශය ගේතුගවන් නිර්මාණය වී ඇති  ැටළු 

ප්රගේශම් සහ ත ගලස සලකා බැලිය යුතුය. 
 

ESS2 එනම්, ණය ලබා ගන්නන් මඟින් නැවත පදිංචි කිරීදම් සැලසුම්කරණ රාමුවක් 

සකස් කළ යුතු අතර එය බැංකුවට වියුක්ත ලියවිේලක් දලස දහෝ ඇගයුම් 

වාර්තාදේ ඇමුණුමක් දලස දහෝ අනනයව හඳුනාගත හැකි අංගයක් දලස 

වාර්තාවට එකතු කර බැංකුව දවත ලබා දිය යුතුය යන්න ආවරණය කිරීම සඳහා ගමම 

වයාපෘතියට නැවත පදිංි කිරීගම් සැලසුම්කරණ රාමුවක් AIIB මඟින් ඉේලා ඇත 

(වයාපෘතියට නැවත පදිංචි කිරීදම් සැලසුම්කරණ රාමුවක් පිලිදයළ කර ඇත). 
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4 වන පරිච්දේදය- පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් හා අවම 

කිරීදම් ක්රම පිළිබඳ සාමානය තක්දස්රුව 

4.1 පරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ක්රම ක්රියාේමක කිරීම සඳහා මූලික දේරීම් 

හා එහි විෂය පථය 

වයාපෘතිය සඳහා අවශය පාරිසරික හා සමාජයීය සමාගලෝචනගේ මට්ටටම පිළිබඳව ගසායා 

 ැනීම සඳහා මූලික ගත්රීම සිදු කරනු ලබයි. ජාතික ආරක්ෂණ විධිවිධාන හා AIIB හි 

සුරැකිතා විධිවිධාන වලට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක් සෑදීම 

සඳහා, ගකතරම් දුරකට තක්ගස්රුකරණය සිදුකළ යුතු ද යන්න  හඳුනා  ැනීම සඳහා ගමම 

මූලික ගත්රීම භාවිතා කරයි. ගමම මූලික ගත්රීම i) වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වල ස්වභාවය හා 

ප්රමාණය අනුව ii) වයාපෘතිය ගේතුගවන් ඇතිවිය හැකි පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් iii) 

වයාපෘතියට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි සැලකිය යුතු බලපෑම් ගහෝ වයාපෘතියට බලපෑ හැකි 

අවදානම් තත්ත්ව iv) පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලැසුම් ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා අවශය කරනු ලබන ආයතනික සම්පත් තීරණය කිරීම හා එහි නිරාවරණ මට්ටටම යන 

කරුණු වල එකතුවකි. 
 

ජාතික පාරිසරික ගරගුලාසි සහ AIIB බැංකුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්රථමගයන් සලකා බැලීගමන් ද ජාතික පරිසර පනගත් සහ AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති වලට අනුකූලව වයාපෘති ගයෝජනාපර සමාගලෝචනය කරමින් ද මූලික 

ගත්රීම සිදු කරන ලදී. ගත්රීම් හා විෂය පථ සැකසුම් ක්රියාවලිගේදී NBRO මඟින් AIIB ගවත 

ලබා ගදන ලද වයාපෘති ගයෝජනාව පිළිබඳව ඉතා  ැඹුරින් අධයනය කරන ලදී. ගමම 

වයාපෘතිගේ ස්වභාවය හඳුනා  ැනීම, වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වල ස්ථාන දැන  ැනීම, 

වයාපෘතිය මඟින් ලැගබන ප්රතිලාභ පිළිබඳ දැන  ැනීම, වයාපෘතිය ගනාමැතිව දැනට මිනිසුන් 

මත හා ස්වභාවික පරිසරය මත පවතින අවදානම පිළිබඳ දැන  ැනීම යන කාරණා සඳහා 

NBRO හි නායයෑම් අධයයන හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශගේ වයාපෘති කණ්ඩායම සමඟ 

සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. 
 

විෂය පථය නිර්මාණය කිරිගම්දී NBRO සතුව දැනට පවතින ගතාරතුරු මත පාරිසරික සහ 

සමාජයීය සංගේදීතාවය සමාගලෝචනය කිරීම, ඇතැම් ස්ථාන නැරඹීමට යාම, ස්ථානවල 

පිහිීම දැක්ගවන සිතියම් ගු ේ ඡායරුප, වන සංරක්ෂණ සිතියම වැනි සිතියම් සමඟ 

එකිගනක මත තබා අධයයනය කිරීම වැනි ක්රම භාවිතා කරන ලදී. එගමන්ම ගමම 

ක්රියාවලිගේදී මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව සහ වනජීවී 

ගදපාර්තගම්න්තුව වැනි පරිසරය පිළිබඳ ව කිව යුතු ආයතන සමඟ සාකච්ඡා සිදු කළ අතර 

එහිදී වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වැගටන පරිසර සංගේදී මට්ටටම්, පාරිසරික ගරගුලාසි අවශය 

කරන මට්ටටම් වැනි කරුණු ගකගරහි අවධානය ගයාමු කරන ලදී. (රත්නපුර දිස්ික්කගේ 

සමහරක් ව කිවයුතු ආයතන වලින් ගම් වන විටත් උපගදස් ලබා ග න තිගේ). 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් හා ඒවායින් ඇතිවන බලපෑම පිළිබඳව අධයයනය කිරීම සඳහා 

ගේශගුණික අව බලපෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය (CRIP) සහ විගේශ ආධාර මත අස්ථාවර 

බෑවුම් මත සිදු ගකගරන ගවනත් අවම කිරීගම් වයාපෘති ද අධයයනය කරන ලදී. සිදු කිරීමට 

යනු ලබන අවම කිරීගම් ක්රියාවන්හි විශාලත්වය, බරපතල බව හා එහි ප්රමාණය, බලපෑම් 

නැවත හැරවිය හැකි බව,ගකටි කාලීන හා දිගු කාලීන බලපෑම් යන ඉදිරිගේදී ඇති විය හැකි 

බලපෑම් පිළිබඳව අවගබෝධයක් ලබා  ැනීමට අවශය ගතාරතුරු සඳහා සැලසුම් කිරීගම් 

කණ්ඩායගම් විසින් උපගදස් ලබා  න්නා ලදී. 
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4.2 AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ප්රතිපේති වලට අනුව වයාපෘතිය 

වර්ීකරණය කිරීම 

වයාපෘතිගේ ස්වභාවය සමාගලෝචනය කිරීගමන් අනතුරුව AIIB හි ගේෂ්ඨ පාරිසරික 

විගේෂඥගයකු ගමම වයාපෘතිය B වර් යට  ැගනන බවට නියම කරන ලදි. ගම් සඳහා 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ගේතුගවන් සිදු වන පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම සැලකිේලට 

 න්නා ලද අතර එහිදී සලකන ලද කාරණා වන්ගන් a) සාමානය පාරිසරික සහ සමාජයීය 

බලපෑම් ස්ථානීය වන අතර ඒවා ආපසු හැරවිය ගනාහැක b) බලපෑම් අවම කිරීමට හා 

ආරක්ෂා කිරීමට දියුණු ඉංජිගන්රු තාක්ෂණික ක්රම ඇත c) පාරිසරික හා සමාජයීය  ැටළු 

සඳහා ආයතනය තුලම විගේෂඥ සහ කළමනාකරණ ධාරිතාවක් පවතී d) වයාපෘතිය මූලික 

කර  ත් විශාල පරිමාණගේ නැවත පදිංි කිරිමක් ගමම වයාපෘතිගේ ගනාමැත e) වනජීවී ගහෝ 

වනාන්තර, පාරිසරිකව සංගේදී කලාප යන ඒවා තුල ගහෝ ඒවාගේ නීතිමය සීමා ආශ්රිතව 

පිහිටා ඇති වයාපෘති ස්ථාන ගනාමැත f) ජාතික පාංශු සංරක්ෂණ ගරගුලාසි වල නිර්ගේශ 

වලට ඍජුවම අනුකූල වන බැවින් වයාපෘතිය පාරිසරිකව යහපත් ගේ g) රජය හා ගවනත් 

ආගයෝජන බැංකු මඟින් සිදු කරන ලද මීට සමාන වයාපෘති වලින් ගේශීය අත්දැකීම් ලබා තිබීම 

යන ඒවායි.  
 
 

B වර්ගදේ වයාපෘති සඳහා බැංකුදේ අර්ථකථනය: වයාපෘතියක් B කාණ්ඩය යටගත් 

වර්ගීකරණය කරනු ලබන්ගන්, එයින් ඇතිවන පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් අවම වූ විට; 

බලපෑම් ගපර ගනාතිබූ ඒවා ගනාවීම; ඒවායින් කිහිපයක් ආපසු හැරවිය ගනාහැකි වීම; ඒවා 

වයාපෘති ප්රගේශයට පමණක් සිමා වන විට සහ ක්රියාවට නැංවීගම් දී යහ භාවිතයන් සමඟ 

සාර්ථකව කළමනාකරණය කර  ත හැකි වීම යන ගම් අවස්ථා වලදීය. ගස්වාදායකයා විසින් 

පාරිසරික හා සමාජයීය  ැටළු පිළිබඳව මූලික සමාගලෝචන වාර්තාවක් සැපයිය යුතු බවට 

බැංකුව ඉේලීමක් කරයි. ගමම සමාගලෝචනය පදනම් කරග න, වයාපෘතිගේ ගකාටසින් 

ගකාටස ග න පාරිසරික හා සමාජයීය අවදානම් හා ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළිබඳව 

තක්ගස්රුවක් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු ක්රමගේද ගමානවාද යන්න බැංකුව හා 

ගස්වාදායකයා එක්ව තීරණය කරනු ලබයි. යම් අවස්ථා වලදී පාරිසරික තක්ගස්රු වාර්තාවක් 

ගහෝ ඒ හා සමාන ක්රියාමාර් යක් අවශය බව බැංකුව මඟින් තීරණය කරනු ඇත. තක්ගස්රු 

කිරීගම් ක්රමගේදය වයාපෘතිගයන් වයාපෘතියට ගවනස් වන අතර එය පාරිසරික හා සමාජයීය 

බලපෑම් ඇ යීගමහි A වර්ගීකරණයට වඩා කුඩා ගේ. A  නයට වගටන වයාපෘතියකදී 

ගමන්ම, ගමම තක්ගස්රු වාර්තාගවන් ද වයාපෘතිය මඟින් ඇතිවිය හැකි ධනාත්මක හා 

ඍණාත්මක බලපෑම් හා එම බලපෑම් මඟ හරවා  ැනීමට, අවම කිරීමට ගහෝ වන්දි ලබා දීම 

සඳහා  ත හැකි නිර්ගේශ ගමන්ම වයාපෘතිගේ පාරිසරික හැකියාව වැඩිදියුණු කර  ත හැකි 

ආකාරය පිළිබඳව අධයයනය කරයි.              
 

4.3 පාරිසරික බලපෑම් තක්දස්රු වාර්තාවක් තිබීදම් අවශයතාවය 

ජාතික පරිසර පනතට අනුව නියම කරන ලද ගලස සඳහන් වන වයාපෘති සඳහා වයාපෘති 

අනුමත කිරීගම් ආයතනය ක් මඟින් පාරිසරික ගයෝ යතා වාර්තාවක් අවශය ගේ. ගමහිදී 

වයාපෘති අනුමත කිරීගම් ආයතනය මඟින් තීරණය කරනු ලබන ආකාරය මත ගස්වාදායකයා 

මඟින් මූලික පාරිසරික අධයයනයක් (IEE) ගහෝ පාරිසරික බලපෑම් තක්ගස්රුවක් (EIA) සිදු 

කළ යුතුය. ජාතික පරිසර පනගතහි නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘති, නියම කරන ලද 

ලැයිස්තුගවහි ලා ගනාසැලගක්. එම නිසා නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘති සඳහා පාරිසරික 

බලපෑම් තක්ගස්රුකරණ ක්රියාවලිය ඍජුවම අදාල ගනාගේ. නමුත් වනාන්තර/ වනජීවී ගහෝ 

ස්වභාවික සංරක්ෂණ ගහෝ නීතිමය මායිම් වල පිහිටා ඇති ස්ථාන සඳහා පාරිසරික 

තක්ගස්රුවක් අවශය ගේ. (උදා: වනාන්තර ගහෝ වනජීවී සංරක්ෂිතයක ගහෝ ඉන් සැතපුමක් 

ඇතුලත පිහිටි) එවැනි අවස්ථාවක වයාපෘති අනුමත කරනු ලබන ආයතනය මඟින් 



 

37 
 

ගයෝ යතා වාර්තාවක් ලබා  ත යුතුය. නායයෑම් අවම කිරීගම් සමහරක් ස්ථාන ද ඉහත 

සඳහන් කළ ප්රගේශ වල පිහිටා තිබිය හැක. ජාතික පරිසර පනත ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

නීතිමය බලය ඇත්ගත් මධයම පරිසර අධිකාරියටයි. සියලුම වයාපෘතිවල, වයාපෘති වාර්තා 

සමඟ මූලික ගතාරතුරු ඇතුලත් ප්රේනාවලියක් ඉදිරිපත් කරන ගලස මධයම පරිසර 

අධිකාරිය විසින් ඉේලීමක් කළ හැක. අදාල ලියකියවිලි සමාගලෝචනය කිරීගමන් පසුව මධයම 

පරිසර අධිකාරිය මඟින් වයාපෘතිය කරග න යාම සඳහා අනුමැතිය දීම ගහෝ ස්ථානීය 

වශගයන් IEE ගහෝ EIA වාර්තාවක් කරන ගලස ඉේලීමක් කළ හැක. දැනටමත් අස්ථාවර වී 

ඇති බෑවුම් වල පාංශු සංරක්ෂණ ගරගුලාසි වලට අනුකූලව සිදු කරනු ලබන වයාපෘති සඳහා, 

වයාපෘති වාර්තාව සමඟ මූලික ගතාරතුරු ඇතුලත් ප්රේනාවලියක් ඉදිරිපත් කළ පසු ඊට ඍජු 

අනුමැතිය ලබා  ැනීගම් හැකියාව ඇත.  
 

AIIB හි ප්රධාන සුරැකිතා ප්රතිපත්ති වලට අනුව සියලුම ස්ථාන වල කරනු ලබන ඉදිකිරීම් 

කටයුතු ගේතුගවන් ස්වභාවික හා මිනිස් පරිසරය යන ගදකටම බලපෑම් එේල වන ගහයින් 

සියලුම වයාපෘති සඳහා ESS1 අදාල ගේ. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරග න යෑගම්දී නිවාස, 

ගස්වා ගහෝ යටිතලපහසුකම් නැවත නව ස්ථානයකට ග න යාමට සිදු වුවගහාත් ESS2 අවශය 

ගේ. ගමම කිසිදු ස්ථානයක ආදිවාසි ජනයා ජිවත් ගනාවන බැවින් ESS 3 අදාල ගනාගේ 

(වැඩිදුර දතාරතුරු සඳහා 3.1.8 දකාටස බලන්න) 
 

උප වයාපෘති සඳහා දේරීම් කටයුතු 

ගමම අවම කිරීගම් වයාපෘතිය සඳහා ගතෝරා ග න ඇති ස්ථාන වන්ගන් විශාල ප්රජා ගවත ද, 

මහාමාර් , දුම්රිය මාර්  හා ගස්වා වැනි යටිතලපහසුකම් වලට ද අධික අවදානමක් ඇති 

කරනු ලබන ස්ථාන සහ පාසැේ, බස් නැවතුම්ගපාළවේ, ආ මික ස්ථාන ගහෝ සංස්කෘතිකමය 

ස්ථාන වැනි මනුෂය ජීවිත වලට අධික අවදානමක් පවතින,  ගපාදු ස්ථානයි.  
 

පහත සඳහන් කරුණු පදනම් කරග න ගමම ස්ථාන ගතෝරා  නු ලැගේ. I) සියලුම ස්ථාන 

වලට ගපාදු කරුණු. උදා: නායයෑම් අවදානම් මට්ටටම, ඍජු හා වක්ර අවදානම් තත්ත්වය, 

වුහමය ක්රමගේද මගින් අවම කිරීගම් හැකියාව, බජටයට අනුකූල වීම ii) ගබාගහෝ විට 

ස්ථානීයව විගේෂිත වන අගනක් කාරණා උදා: පුළුේ ආර්ථිකමය හා සමාජයීය ප්රතිලාභ, 

ප්රජාව මඟින් පිළි ැනීම, පාරිසරික සංගේදීතාවයයනාදිය. නිර්මාණකරණ විගේෂඥයන්, 

ප්රතිසම්පාදන විගේෂඥයන්, පාරිසරික හා සමාජයීය විගේෂඥයන්, න ර සැලසුම් ශිේපින් 

වැනි විගේෂඥ කණ්ඩායමක් එක්ව වයාපෘතිය පටන්  ැනීමට ගපර ස්ථාන පිරික්සීගම් 

සැසිවාර පවත්වනු ලැගේ. මුේ ස්ථාන 27 ගතෝරා  ැනීගම් ක්රියාවලිය දැනටමත් නිමා වී ඇති 

අතර ඒවාගේ නිර්මාණකරණ හා ප්රතිසම්පාදන කටයුතු ගකගරමින් පවතී. 

 වගුව 5: උප වයාපෘති පිරික්සීම සඳහා සලකනු ලබන කරුණු 

 කරුණ අවශයතාවය 

1 ආපදා අවදානම අවම කිරීම                                         විය යුතු වන්දන් 

  

  

  

මනුෂය ජිවිත ඉතා වැඩි  

යටිතල පහසුකම් හා ගස්වා වැඩි/ඉතා වැඩි 

පරිසරය  මධයම/ වැඩි 

 2 පද්ධ්තිදේ තිරසාර බව/ ප්රතයස්ථ බව                          විය යුතු වන්දන් 

  

  

  

ස්ථානීයමය (සමාජයීය/ ආර්ථිකමය/ ආ මික/ 

සංස්කෘතික) 
ඉතා වැඩි/වැඩි 

 ප්රගේශගේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ඇති දායකත්වය ඉතා වැඩි/වැඩි 

ගේශගුණික ගවනස් විම් හා ගවනත් කාලගුණික ගවනස් 

විම් සඳහා මුහුණ දීමට අවම කිරීගම් ක්රම වලට ඇති 

හැකියාව 

ඉතා වැඩි/වැඩි 

 ප්රගේශගේ සමාජ-ආර්ථිකමය/ සංස්කෘතික තිරසාර 

බවට දක්වන දායකත්වය 
   ඉතා වැඩි/වැඩි  

නැවත පදිංි කිරීගම් අවශයතාවය අවම කිරීම ඉතා වැඩි/ වැඩි/ මධයම 
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4.4 විෂය පථ සැකසීම 

විෂය පථ සැකසීම වයාපෘතිය මුළුේගේම කර ග න යන අතර ප්රධාන වශගයන් සැලසුම් 

කිරීම, ඉදි කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම යන අවස්ථා වල පහත සඳහන් මූලික අංශ ගවත 

අවධානය ගයාමු කරනු ලැගේ. එනම් a) වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ගේතුගවන් ඇති වන 

පාරිසරික හා සමාජයීය සංගේදිතාවයන්ගේ ස්වභාවය හා ඒවාගේ ප්රමාණය b) ව කිව යුතු 

ආයතන වල මැදිහත් වීම හා අවශය කරන උපගේශන ගස්වය c) සලකා බැලීමට අවශය 

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් විේගේෂණ මට්ටටම d) අවම කිරීමට අවශය වන සැලකිය යුතු 

තරගම්බලපෑම් e) තක්ගස්රු කිරිගම්දී ගයාදා  ත හැකි විගේෂඥ දැනුම හා භාවිතා කළ හැකි 

ගමවලම් f) වයාපෘතිගේ පරාසය ඇතුලත භාවිතා කළ හැකි අවම කිරීගම් ක්රියාමාර්   
 

විෂය පථය නිර්ණය කිරීගම් ක්රියාවලිය සඳහා AIIB හි හා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

ආයතනගේ විගේෂඥයන්ග න් යුතු කණ්ඩායමක් සහභාගී ගේ. වයාපෘතියට අදාල 

ලියකියවිලි, රගටහි පාරිසරික වයවස්ථාපිත ක්රමගේදය, මැදිහත් වන ව කිව යුතු ආයතන, 

අනුමැතිය සඳහා අවශය වන ගේ යනාදිය  ැඹුරින් අධයයනය ගකගර්. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කරනු ලබන ආයතනය හා අගනකුත් ව කිව යුතු ආයතන අතර උපගේශන හුවමාරු ගේ. 

සමහරක් ස්ථාන පරික්ෂා කළ විගේෂඥ කණ්ඩායම් විසින් එම ස්ථාන සඳහා AIIB ආගයෝජන 

 
වයාපෘතිදේ බලපෑම්, වියදම් හා බාධ්ක 

(ඍණාේමක) 
 

1 පාරිසරික බලපෑම්                                              විය යුතු වන්දන් 

  

  

  

ඉදිකිරීම් අවස්ථාගේදී අඩු/මධයම 

භුමිය, ජලය, හා වනාන්තර යන සම්පත් මත ඇතිවන 

දීර්ඝ කාලීන බලපෑම 
අඩු 

ස්වභාවික සම්පත් සඳහා සිදුවන හානි (වනාන්තර, 

භුමිය, ජලය) 
අඩු/මධයම 

 ගපාදු යටිතලපහසුකම් සඳහා සිදුවන හානි      අඩු 

2 සමාජ බලපෑම් (වයාපෘතියට අදාලව)                                   විය යුතු වන්දන් 

  

  

  

වයාපෘතිය සඳහා සමාජ ප්රතිගරෝධය අඩු 

අවතැන් වීම (නැවත පදිංි කිරීම)/ ඉවත් වීම අඩු 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම නිසා ප්රජාව තුල ඇති වන 

පීඩනය 
අඩු 

සංස්කෘතිකමය පුරාවිදයාත්මක බලපෑම් අඩු 

3 ආදයෝජන(වයාපෘතියට අදාලව)                                      තිබිය යුතු වන්දන් 

  

  

  

  

  

ඍජු වයාපෘති වියදම 

ආර්ථික ශකයතාව 

ඇතුලත 

යටිතලපහසුකම් සංවර්ධන වියදම 

 ආර්ථික ශකයතාව 

ඇතුලත 

ක්රියාත්මක කිරීගම් හා නඩත්තු වියදම් 

 ආර්ථික ශකයතාව 

ඇතුලත 

ගවනත් වියදම්- නැවත පදිංි කිරීගම් පහසුකම්, ඉවත්වීම් 

අඩු ආර්ථිකමය 

ශකයතාවක් 

වන්දි වියදම් 

අඩු ආර්ථිකමය 

ශකයතාව ක් 

4 

වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා ඇති දවනේ ගැටළු                  තිබිය යුතු 

වන්දන් 

  

  

තිගබන අයවැය මත අවම කිරීගම් සැලසුම් ක්රියාත්මක 

කිරීගම් හැකියාව 
ශකයතාවය 

සම්පත් හිඟ වීම(ඉඩම්, මිනිස් සම්පත්. තාක්ෂණය ලබා 

 ැනීම) 
අඩු 

පාරිසරික/ සමාජයීය බලපෑම් අවම කිරීමට ඇති 

හැකියාව 
වැඩි  

ආගයෝජන වයාපෘතිය යටගත් පවතින ස්ථාන 

සැලකිේලට  ැනීම 
සැලකිේලට ග න ගනාමැත 
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යටගත් අවම කිරීගම් ක්රියාවලි කළ යුතු බවට නිර්ගේශ කරන ලදී. ගමම ගයෝජිත ස්ථාන 

සාම්ප්රදායික නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිවල පවතින පාරිසරික හා සමාජයීය 

ස්වභාවයන් ගපන්නුම් කරයි. පාරිසරික හා පාරිසරික හා සමාජයීය තක්ගස්රුකරණ විෂය 

පථය නිර්ණය කිරීගම් දී සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් රාමු සැදීගම්දී ස්ථාන 

පරික්ෂාව, ව කිව යුතු ආයතන වල උපගේශන ලබා  ැනීම, මුහුණට මුහුණ කරනු ලබන 

සම්මුඛ් පරීක්ෂණ සහ විගේෂඥ තීරණ යන ගම් ක්රමගේද ගබගහවින් ප්රගයෝජනයට  න්නා 

ලදී. 
 

විෂය පථය නිර්ණය කිරීගම් ක්රියාවලිගේදී පහත සඳහන් කරුණු විගේෂගයන් මතුකර දක්වන 

ලදී. 
 

i. වයාපෘති ක්රියාවන් ආපදා අවම කිරීම සහ ජාතික හා අන්තර්ජාතික ආපදා 

කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති, රාමු හා සැලසුම් සැදීම යන කාරණා සඳහා වැද ත් ගේ.  

ii. අවම කිරීගම් ක්රමගේදය සඳහා ගතෝරා  ත් ස්ථාන 147 වඩාත්ම අවදානම් ස්ථාන වන 

අතර එම ස්ථාන වල මහාමාර්  සඳහා තිගබන අවදානම, න ර හා යටිතලපහසුකම් 

සඳහා තිගබන අවදානම, පාසැේ ග ාඩනැගිලි වලට හා පාසැේ සිසුන්ට ඇති බලපෑම, 

සංස්කෘතික හා ආ මික ස්ථාන වලට ඇති බලපෑම සහ නිවස හා එහි වාසය 

කරන්නන්ට ඇති කරනු ලබන බලපෑම යන විවිධ ආකාරගේ අවදානම් තත්ත්ව දැක 

 ත හැකිය.  

iii. ගමම අවම කිරීම් ගේතුගවන් මහාමාර් , ජනතාව සහ යටිතලපහසුකම් ගකගරහි 

වඩාත් ප්රතිලභාදායක ගේ. 

iv. වයාපෘති ස්ථාන වලට සාගප්තක්ෂව විකේප විේගේෂණය කිරීම- ගමම වයාපෘතිය 

නායයෑම් මඟින් ඇති කරනු ලබන අවදානම අවම කිරීගම් වයාපෘතියක් වන බැවින් 

අවම කිරීගම් කටයුතු සිදු කළ යුතු වන්ගන් අවදානමක් පවතින ස්ථාන ගලස හඳුනා ත් 

ස්ථාන වල පමණි. එම නිසා වයාපෘතිය සඳහා විකේප ස්ථාන සලකා බැලිය ගනාහැක. 

ගකගස් වුවද, වැඩි අවම කිරීගම් බලපෑමක් සඳහා වඩාත්ම සුදුසූ ඉංජිගන්රු තාක්ෂණික 

ක්රම සලකා බැලිය හැකිය. 

v. වයාපෘතිගේ ප්රමාණය, වයාපෘතිගයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන ප්රගේශය තුල 

පවතින පාරිසරික හා සමාජයීය සංගේදී ගකාටගස් වල ස්වභාවය හා ප්රමාණය මත 

වයාපෘතිගේ සමාජයීය හා පරිසරික සංගේදීතාවය ගවනස් ගේ. 

vi. ගබාගහෝ ඍණාත්මක බලපෑම් (පාරිසරික හා සමාජයීය) ඇති වන්ගන් ඉදිකිරීම් 

අදියගර්දීය. 

vii. ඉදිකිරීම් අදියගර්දී ඇති වන බලපෑම් ගබාගහෝ ගසයින් ස්ථානීය වන අතර ස්ථානීය 

වශගයන් ඇති බලපෑම් ඉහල වන අතර මනා පාරිසරික කළමනාකරණ 

සැලසුම්කරණයක් මඟින් ඒවා අවම කර  ත හැකිය.  

viii. ඉදිකිරීම් අදියගර්දී සිදු වන ජල දූෂණය පාලනය කිරීමට, බෑවුම් ඛ්ාදනය වීම පාලනය 

කිරීමට සහ අවසාදිත සහිත ජලය  ලා යාම (සියලුම ස්ථාන වලට ගපාදු ප්රධාන දුෂණ 

ආකාර ගදක) පාලනය කිරීමට විධිමත් අවම කිරීගම් ක්රමගේද අවශය ගේ. 

ix. විරල වුවත් යම් අවස්ථා වලදී ගස්වා, නිවාස සහ පහසුකම් නැවත ස්ථාන ත කිරීම සිදු 

කරයි. 

x. සමහර ස්ථාන වලදී වනාන්තර/ පාරිසරිකව සංගේදී ව ා බිම්තීරු වයාපෘතිය මඟින් 

බලපෑමට ලක් ගේ. 

xi. ව කිව යුතු ආයතන වල සමීප උපගේශනයක් අවශය ගේ. 

xii. දැනටමත් ආපදා ගේතුගවන් අවදානමට ලක් වී ඇති ප්රජාව වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම ගේතුගවන් තවදුරටත් බලපෑමට (තාවකාලිකව ගහෝ සදාකාලිකව) ලක් ගනාවීම 

සඳහා සුපරික්ෂාකාරී උපගේශනයක් අවශය ගේ. 

xiii.  ඉදිකිරීම් අතරතුර ගස්වක ආරක්ෂාව ඉතා වැද ත් ගේ. 
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xiv. නායයෑම සිදු වන ප්රගේශගේ සිටින මගින්, නිවැසියන් සහ වුහ වල ආරක්ෂාව සඳහා 

බලපෑම් විය හැක. 

xv. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී ඉඩම් වල අයිතිය පිළිබඳ  ැටළු මතු විය හැකිය. 

xvi. වයාපෘතිය සැලසුම් කිරිගම්දී ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා වන ආකාරයට සැලසුම් කළ 

යුතුය. උදා: ප්රජාව සඳහා ජලය, භුමිය පිරවීම සඳහා කැනීම් කරන ලද පස් භාවිතා 

කිරීම, ග ාඩනැගිලි අමුද්රවය ගලස පාෂාණ කැබලි භාවිතා කිරීම, ඉන්ධන වශගයන් 

ශාක අපද්රවය භාවිතා කිරීම. 

xvii. හරිත පාරිසරික තාක්ෂණය වයාපෘතිය සමඟ ඒකාබේධ කළ හැකිය. උදා: ස්වභාවික 

බෑවුම් ආරක්ෂණ ක්රම වැනි බෑවුම් ස්ථාවර කිරීගම් ස්වභාවික ක්රම ඒකාබේධ කිරීම 

xviii. වයාපෘතිය තිරසාර අන්දමින් දීර්ඝ කාලීනව ක්රියාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කටයුතු 

කරග න යාම සැලකීමට  ත යුතු වැද ත් කරුණක් ගේ. 

xix. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුගමහිදී ස්ථානීය වශගයන් සිදු කරනු ලබන පාරිසරික 

හා සමාජයීය බලපෑම් තක්ගස්රු කිරීම පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. 
 

විෂය පථය සකස් කරන අවස්ථාදේදී දහළි වූ ආකාරයට ඉදිකිරීම් අදියදර්දී දමම 

ස්ථාන වල ඇතිවන පාරිසරික, සමාජයීය ක්රියාකාරකම් හා ආරක්ෂාව යන කරුණු 

වල දවනස්කම් දැකිය හැකි දේ. දමම දවනස්කම් අර්ථාන්විත පාරිසරික 

කළමනාකරණ සැලසුමකට අනුව දසායා ගැනීම සඳහා සියලුම ස්ථාන 147 සඳහා 

ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය තක්දස්රුවක් හා පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලසුම් AIIB හි ES කණ්ඩායම, සමාජ විදයා ඥයින් හා වයාපෘතිය 

ක්රියාේමක කරනු ලබන ආයතනය එක්ව සකස් කරන ලද කාර්ය විස්තරයට අනුව 

සිදු විය යුතු බව තීරණය කරන ලදී (ඇමුණුම I). 
 

4.5 අදේක්ිත පාරිසරික බලපෑම් 
 

සියලුම ස්ථාන 147 සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය තක්ගස්රු කිරිමක් සිදු කිරීමට 

බලාගපාගරාත්තු ගේ. ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය තක්ගස්රු කිරිගම්දී, වාසිදායක සහ 

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් ගමානවාද යන්න හඳුනා  ැගන්. ස්ථානීය බලපෑම් 

තක්ගස්රුකරණගේදී දැනට පවතින අවදානම් මට්ටටම, ඉදිකිරීම් මට්ටටගම්දී ඇති වන බලපෑම් 

හා ඉදිකිරීම් නිම වූ පසු ඇතිවන බලපෑම් යන සියේල පිළිබද අවධානය ගයාමු කරයි. ස්ථානීය 

තක්ගස්රුව කිරිගම්දී පුළුේ අවම කිරීගම් ක්රමගේද ගසායා  ැනීම උගදසා ව කිවයුතු ආයතන 

හා ප්රජාව සමඟ තිගබන උපගේශන සාකච්ඡා හා ක්ගෂ්ර අධයයනයන් ගම් වන විටත් අවසන් 

කර ඇත. අවම කිරීගම් ක්රියාවලිය සඳහා උිත බලපෑම් හා අවදානම් තත්ත්ව, වයාපෘතිය 

මඟින් බලපෑම් සිදු කරන ප්රගේශය සලකා විේගේෂණය කරයි. 
 

පහත දැක්ගවන්ගන් වයාපෘතිය මඟින් සිදු විය හැකි මූලික ප්රතිලාභ හා යම් විගේෂ අවස්ථා 

වලදී සියලුම ස්ථාන වල ගපාදුගේ ඇතිවිය හැකි ඍණාත්මක බලපෑම් ගේ.  
 

4.5.1 සමස්ථ ධ්නාේමක බලපෑම් 
 

i. අපදා අවදානම අවම කිරීම 

නායයෑගම් ප්රවනතාවක් ඇති දිස්ික්ක 11හි නායයෑම් මඟින් උඩරට ප්රවාහන අංශයට 

ඇති කරනු ලබන අවදානම ගමම වයාපෘතිය මඟින් හඳුනා  ත් ස්ථාන 147 තුල අවම 

කිරීගම් ක්රියා සිදු කිරීගමන් අඩු වනු ඇත. වර්ෂා කාලවලදී ජනතාව ගවත ඇති වන 

නායයෑම් අවදානම් තත්වය අවම කිරීම හා වර්තමානගේ මඟීන්ට හා ධාවනය වන 

වාහන සඳහා ඇති අවදානම විශාල වශගයන් අඩු ගේ. මාර්  ගහළිපගහළි කිරීම හා 

අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා යන වියදම ඉවත් කළ හැකි ගේ. බියකින් ගතාරව මාර් ය 

භාවිතා කිරීමට හැකි ගේ.  ංවතුර හා නායයෑම් ආපදා අවස්ථා වලදී මහාමාර්  
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ඉවත්වීගම් මාර් යක් ගලස හා සහන කටයුතු සඳහා ප්රවාහන මාර් යක් ගලස භාවිතා 

කිරීමට හැකි ගලස සුරක්ෂිත ගේ. 

අධික ජනාකීර්ණ ප්රගේශ වල ඇති පාසැේ හා ගස්වා පහසුකම් උගදසා සිදු කරනු ලබන 

අවම කිරීගම් ක්රියාවලි නිසා එම ස්ථාන නැවත භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත. 
 

ගම් නිසා ගයෝජිත වුහාත්මක අවම කිරීගම් ක්රියා මඟින් බෑවුම් වල ස්ථාවරත්වය දියුණු 

කිරීම, මිනිස් ජිවිත, ගේපල හා යටිතලපහසුකම් වලට ඇති ආරක්ෂාව, ආර්ථික 

සංවර්ධනය සහ දීර්ඝ කාලීන තිරසාර බව වැඩිදියුණු ගේ. එගමන්ම ගමම වයාපෘතිය 

ආපදා කළමනාකරණ අමාතයංශගේ ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම හා ආපදා අවම 

කිරීම සඳහා වූ ගසන්දායි රාමුව සමඟ ගහාඳින්  ැලගප්ත. 
 

ii. මහමාර්ග සම්බන්ධ්තාවය තහවුරු කිරීම 

දැනට, බෑවුම් අස්ථාවර වීමට ඇති හැකියාව නිසා වර්තමානය වන විට කඳු ආශ්රිත 

ප්රගේශ වල පිහිටා ඇති ගබාගහෝ මාර්  වර්ෂා කාලගේදී සම්පූර්ණගයන්ම ගහෝ අර්ධ 

වගශගයන් වසා දැගම්. මගීන් ගමම මාර්  භාවිතා ගනාකරන අතර ගම් සඳහා විකේප 

වශගයන් ඉතා දිගු දුරක් ඇති මාර්  භාවිතා කරයි. භූමිගයන් වට වී ඇති කඳු ප්රගේශ වල 

ඇති මහාමාර්  වල සම්බන්ධතාවය නායයෑම් මඟින් ගබාගහෝ දුරට දුර්වල කර ඇත. 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම තුල යහපත් මාර්  සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා  ත හැක. 
 

iii. උඩරට ආර්ික සංවර්ධ්නය 

කඳුකර ප්රගේශගේ මාර්  වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම මඟින් වතු, නිවාස සංවර්ධන, 

නා රික සංවර්ධන, සංචාරක වැනි අංශ වල වයාපාර ආගයෝජනකරුවන් හට එම 

ප්රගේශ ගවත ප්රගේශ වීමට හැකියාව ලබා ගේ. ගබාගහෝ පරිසර හිතකාමී නැරඹුම් ස්ථාන 

සඳහා ඇති ප්රගේශ මාර්  නායයෑම් ගේතුගවන් අනාරක්ෂිත ගේ (උදා: සිංහරාජය, 

හක් ල, සමනල අඩවි රක්ෂිතය, ගහෝර්ටන් තැන්න). මාර් වල ඇති බෑවුම් වල 

ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම මඟින් පාරිසරික සංචාරකයන්ට ස්වභාවික රක්ෂිත සහ 

වනජීවී රක්ෂිත වැනි අගේනික පාරිසරක ලක්ෂණ ඇති ස්ථාන නැරඹීමට හැකියාව 

ලැගබන බැවින් ගමම වයාපෘතිය පරිසර හිතකාමී සංචාරක වයාපාරයට ද ප්රතිලාභ ලබා 

ගේ. 
  

iv. ආගමික හා සංස්කෘතික තිරසාර බව සඳහා සහාය 

අවම කිරීම සඳහා ගයෝජිත සමහරක් මාර් , සිේධස්ථාන ගවත පිවිසුම් මාර්  ගේ. ගමම 

ස්ථාන විශාල බැතුමතුන් පිරිසකගේ වැදීමට භාජනය වී ඇත. උදා: ශ්රී පාද වන්දනාව 

සහ නුවර ඇති ුදුරජාණන් වහන්ගස්ගේ දන්ත ධාතුව වන්දනා කිරීම. නායයෑම් 

ගේතුගවන් ගමම මාර්  වන්දනා කරුවන් සඳහා අනාරක්ෂිත වන බැවින් ඔවුන් 

ගබාගහෝ විට ගම් සඳහා විකේප මාර්  ගලස ඉතා දුරක්  මන් කළ යුතු මාර්  භාවිතා 

කරයි. ආ මිකව වැද ත් වන කාලවලදී ගමම අවදානම් ස්ථාන හරහා  මන් කරන 

වන්දනාකරුවගේ ආරක්ෂාව ගමම වයාපෘතිය මඟින් වැඩි කරයි. 
 

v. පාංශු සංරක්ෂණය හා අවසාදිත මඟින් ජලය දූෂණය වීම ආරක්ෂා කිරීම 

අගනක් වයාපෘති ගමන් ගනාව නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘති මඟින් පාංශු හායනය, 

අවසාදිත  ලා යාම, මතුපිට ඛ්ාදනය වීම,  ං ා වලට අවසාදිත එකතු වීම අවම කරන 

අතර ජලාශ වල අවසාදිත තැන්පත්වීම අවම කරයි. එම නිසා වයාපෘතිය ඍජුවම 

ජාතික පාංශු සංරක්ෂණ ගරගුලාසි සඳහා සහය දක්වයි.  
 

4.5.2 බෑවුම් අස්ථාවර විම් අවම කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඉදිකිරීම් වර්ග 
 

බෑවුම් වල අවම කිරීගම් ක්රම i) බැවුගම් ජයාමිතිය ගවනස් කිරීම ii)ඉවත් කරන ලද සුන්ුන් 

බැවුගම් ඉහල හා පහල ගකාටගස් තැන්පත් කිරීම iii) ජල පරිවහනය විධිමත් කිරීම iv) මතුපිට 

පාංශු හා පාෂාණ ස්තරය වැර  ැන්වීම v) මතුපිට පාංශු ඛ්ාදනය පාලනය කිරීම වැනි 

ක්රියාමාර්  වලින් සමන්විත ගේ.  



 

42 
 

 

බෑවුම් ජයාමිතිය ගවනස් කිරිගම්දී මතුපිට පාංශු ස්ථරය, ශාක ආවරණය, පාංශු/ පාෂාණ 

ස්ථරය ඉවත් කිරීම සහ අඩු කිරීම යන ක්රම භාවිතා කරන අතර එමඟින් බෑවුම් ජයාමිතිය 

වඩා ස්ථාවර මට්ටටමකට ග න එයි. අස්ථාවර පාෂාණ කුට්ටටි හා පාෂාණ ස්කන්ධ ඉවත් කරන 

අතර ගමහිදී ගබාගහෝ විට පාෂාණ පුපුරවා හැරීම සිදු කරයි. ජල පරිවහනය ක්රමවත් කිරිගම්දී 

පෘෂ්ිය හා අභයන්තර ජල පරිවහනය යන ගදකම සැලගක්. ගම් මඟින් පෘෂ්ිය ජලය  ලා 

යාම නැවත්වීම, ගපාලවට උරා  න්නා ජල ප්රමාණය පාලනය කිරීම, අභයන්තර ජල මට්ටටම 

පහත ගහලීම යනාදිය මඟින් වර්ෂා කාලවලදී බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම සිදු කරයි. ගම් සඳහා 

භාවිතා කරනු ලබන ඉදි කිරීම් වන්ගන් වාරණ කාණු සහ තට්ටටු කාණු (cutoff drains, berm drains) 

සහ ගනත්ති කාණු යනාදියයි. බැවුම අභයන්තර සඳහා සිදු කරනු ලබන වුහ වලදී බැවුම 

තුලට සැමදාම පවතින ආකාරගය සීදුරු සහිත පයිප්තප ඇතුේ කිරීම මඟින් අභයන්තර ජලය 

ඉවතට  ැනීම වැනි ක්රියා භාවිතා කරයි. ගමම අභයන්තර ජලකානු සඳහා විවිධ 

නවීකරණයන් පවතින අතර සාමාන්ගයන් අරියව ස්ථාපිත කළ තිරස් ජල කානුවකට ජලය 

එකතු කිරීම සිදු ගකගර්. දුර්වල පාංශු ගහෝ පාෂාණ ස්ථර වැර  ැන්වීම සඳහා බෑවුම් ස්ථාවර 

කිරීම සඳහා ගයාදා  ත හැකි විවිධ ක්රම භාවිතා කරයි. ගම් සඳහා ආධාරක වුහ ඉදි කිරීම, 

ගකාන්ීට්ට කණු උපගයෝගී කර  ැනීම, ගකාන්ීට්ට වාගන් දඬු වුහයක් භාවිතගයන් පාංශු 

වැර ැන්නුම සහ පාෂාණ මුරිච්ි කිරීම ආදිය භාවිතා ගේ. මතුපිට සඳහා ගයාදා  නු ලබන 

ක්රම අවම කිරීගම් ක්රමගේදය මත ගවනස් වන අතර ගමහිදී ගබාගහෝ විට අවධානය ගයාමු 

කරනු ලබන්ගන් පාංශු ඛ්ාදනය හා අස්ථාවර පාෂාණ කුට්ටටි ගපරලීම පාලනය කිරීමටයි. ගම් 

සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්රචලිත ක්රමය වන්ගන් ගෂාට්ටීට්ට කිරීමයි. නව ඉදිකිරීම් ක්රම 

සඳහා හරිත තාක්ෂණය (බෑවුම් ඛ්ාදනය වීම පාලනය කිරීම සඳහා ව ා ගයාදා  ැනීම) ගයාදා 

 ැනීම වර්තමානය වන විට ප්රචලිත ගවමින් පවතී. පාෂාණ කුට්ටටි වැීම පාලනය කිරීම සඳහා 

ජිගයෝගනට්ට ගයාදා  නී. (ඇමුණුම 11: අස්ථාවර බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා යම් වුහාත්මක 

බෑවුම් ස්ථාවර කිරීගම් ක්රම අනු මනය කළ හැකිය). 
 

4.5.3 වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම දේතුදවන් ඇති වන ඍණාේමක බලපෑම් 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී ඇතිවන ගබාගහෝ බලපෑම් ඇති වන්ගන් ඉදිකිරීම් අදියගර්දීය. 

ඉදිකිරීම් අදියගර්දී ඇති වන ප්රධාන බලපෑම් පහත පරිදි ගේ. 

 

 වගුව 6: ඍණාේමක පාරිසරික බලපෑම් 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම්  බලපෑම් සාධ්කය බලපෑම 

i. බෑවුම් නවීකරණය 

කිරීම මතුපිට ශාක 

ආවරණය ඉවත් කිරීම. 
 

ii. බැවුගම් කැපීම් කිරීම, 

සුන්ුන්, මතුපිට පාංශු 

ආවරණය, පාෂාණ 

කුට්ටටි, පාෂාණ කැබලි 

ඉවත් කිරීම  

තැන්පත් වූ සුන්ුන් 

ඉවත් කිරීම 
 
 

ස්ථානීය පාරිසරක 

පද්ධ්ති සඳහා බාධ්ා 

වීම වැද ත් ශාක 

විගේෂ ඉවත් කිරීම, 

ශාක අපද්රවය ජනිත 

කිරීම 

පාංශු සහ සුන්ුන්, 

පාෂාණ කැබලි ජනිත 

කිරීම, බැවුම ඛ්ාදනය 

සඳහා වඩා 

නිරාවරණය කිරීම, 

අතිරික්තව  ලා යන 

ජලගේ අවසාදිත 

ප්රමාණය වැඩි කිරීම  

• දභෞමික පරිසර විදයාව: තුරුලතා 
වලට බලපෑම් ඇති කරයි, වාසභූමි 

එකිගනක සම්බන්ධතාවය ගකගරහි 

බලපායි, පාරිසරිකව ආරක්ෂා කළ යුතු, 

තර්ජනයට ලක්ව ඇති, දුර්වල විගේෂ 

තුරන් වී ය හැක. ගබාගහෝ වයාපෘති 

දැනටමත් අස්ථාවර වූ ගහෝ හානියට 

පැමිණි බෑවුම්වල සිදු කරන බැවින් 

ගභෞමික පරිසර පේධති සඳහා වන 

බලපෑම් ප්රාගේශීය ගේ. වනාන්තර මඟින් 

ආවරණය වූ ස්ථාන තිගේ. මාර්  

ප්රගේශය, පෘෂ්ිය ජලපරිවහනය, 

ආධාරක වුහ , පාංශු ඛ්ාදනය අවම 

කිරීගම් වුහ වැනි ගේ සඳහා දැවමය 

වශගයන් විශාල වටිනාකමක් ඇති 

සමහරක් ශාක විගේෂ කපා දැමීමට සිදු 

ගේ. ගම් නිසා ස්ථානීය වශදයන් 
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සැලකිය යුතු තරදම් බලපෑම් ඇති 

විය හැක. 
 

•  ං ා වල ඉවුරු වල තිගබන වෘක්ෂලතා 

යම් යම් අවස්ථාවල ඉවත් කිරීමට සිදු වනු 

ඇත. එගමන්ම සමහර ස්ථාන වල විශාල 

ප්රගේශ යක ශාක ආවරණය ඉවත් 

කිරීමට සිදු වනු ඇත. ගමය වාසභූමි 

ඛ්ණ්ඩනය වීමට ගේතු වන අතර 

වාසභූමි අතර සම්බන්ධතාවය අඩු 

කරනු ඇත. ස්ථානීය වශදයන් 

සැලකිය යුතු තරදම් බලපෑම් ඇති 

විය හැක. 
 

• පාංශු ඛ්ාදනය, ජලජ පරිසර විදයා ව 

සහ ඇළපාරවේ වල 

ගුණාේමකභාවය: පාංශු ආවරණය 

ඉවත් කිරීම මඟින් බැවුම නිරාවරණය 

කිරීගමන් බැවුම අධික වශගයන් 

ඛ්ාදනයට නිරාවරණය කරයි. ගම් නිසා 

 ලා යන ජලගේ තිගබන අවසාදිත 

ප්රමාණය වැඩි වන අතර  ං ා වල 

අවසාදිත ප්රමාණයද වැඩි ගේ.  ං ා වල 

අධික අවසාදිත ප්රමාණයක් තිබීම ජලගේ 

සන්නායකතාවය, අර්ධ වශගයන් දිය වී 

ඇති ඝන ද්රවය වල ප්රමාණය වැඩි කරන 

අතර ඇළවේවල පත්ගේ ඇති ජීවීීීන්ට 

අහිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරනු 

ලැගේ. ගමය මඟින් ජලය මිනිස් 

භාවිතයට හා ජල ජීවින්ට නුසුදුසු 

තත්වයකට පත් කරයි.  ං ාවල පතුගේ 

ගවනස්වීම් ප්රාගේශීය ඇළවේ වල පරිසර 

තත්ත්ව ගවනස් කරන අතර ගමය 

සංගේදී ජලජ ජීවින් සඳහා බලපායි. 

ගබාගහෝ වයාපෘති ස්ථාන වල බැවුගම් 

පහල ගකලවර මායිම් වන්ගන් පිරිසිදු 

ජලය හා මනා පරිසර තත්වයක් තිගබන 

ඇළක් මඟින් වන අතර දම් නිසා 

ජලදේ ගුණාේමක බව හා ජලජ 

ජිවින්දේ පරිසර තේේව වලට 

සිදුවන බලපෑම ඉතා අධික දලස 

සැලකිය හැක. 

iii. ශාකමය ඛ්ාදන 

පාලනය කිරීදම් ක්රම 

ඛ්ාදනය පාලනය 

කිරීදම් ක්රමයක් 

වශදයන් ශාක 

භාවිතා කිරීම  

තණගකාළ, වැේ වැනි 

විවිධ පැළෑටි මතුපිට 

පාංශු ඛ්ාදනය පාලනය 

කිරීම සඳහා ගයාදා 

 නී. උදා: හයිගරාසීඩ් 

කිරීම. ගමම පැළෑටි වල 

වර්ධනය සඳහා විගදස් 

•  ආක්රමණික විදශ්ෂ 

ආක්රමණික විගේෂ මඟින් සමහරක් 

පාරිසරිකව සංගේදී ජජව විවිධත්වයක් 

ඇති වාසස්ථාන ආක්රමණය කළ හැකි 

බැවින් එය දීර්ඝ කාලීනව සලකා 

බලන විට පරිසර පද්ධ්තියට හානි 

පමණුවනු ඇත. උදා: සමහර ස්ථාන 

වලදී වනාන්තර පරිසර පේධති 

ආක්රමණික විගේෂ මඟින් ආක්රමණය 

කිරීම  
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පාංශු වර් , 

ගකාළගරාඩු, 

ගකාම්ගපෝස්ට්ට, ඇට 

වර්  යනාදිය භාවිතා 

කරයි. සමහරක් ශාක 

විගේෂ ආක්රමණික විය 

හැක. හියුමස්/ 

ගකාළගරාඩු යන 

ආදිගේ තිගබන ඇට 

වර් ’වල ආක්රමණික 

විගේෂ සිටිය හැකි 

අතර ගමම 

ක්රියාවලිගේදී ඔවුන් 

හඳුන්වාදීම සිදු ගේ. 

iv. ආධ්ාරක වුහ ඉදි 

කිරීම  

ඉදි කිරීම සදහා 

ආධ්ාර වන වුහ ඉදි 

කිරීම සඳහා ගස් 

කපා දැමීම  

ඉදි කිරීම කටයුතු 

සඳහා භාවිතා කිරීම 

සඳහා  ම්වල වන 

ලැහැබවේ ගහෝ 

පුේ ලික ඉඩම් වල 

ඇති වටිනා ශාක 

විගේෂ කපා දැමීම සිදු 

කළ හැකිය. 
 
 
 
 
 

• වනාන්තර හා ගස් වලට හානි වීම 

වටිනා දැව විගේෂ පේධතිගයන් ඉවත් 

කිරීම නිසා ප්රාගේශීය පරිසර පේධතියට 

හා ශාක වලට හානි පැමිණිය හැක. 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම්  බලපෑම් සාධ්කය බලපෑම 

v. පෘෂ්ඨිය හා 

අභයන්තර ජලකානු 

පිහිටුවිම 

 

 

පෘෂ්ඨිය හා 

අභයන්තර ජලය 

එකතු කිරීම  

භු ත ජලය අඩු වීම 

හා භු ත ජල මට්ටටම 

පහත වැීම  

• ප්රාදද්ශීය උේපේ හා ගංගා: 

අභයන්තර ජල මට්ටටම පහල වැීම නිසා 

ජලය  බඩා වීම අඩු වීමගේතුගවන් 

ප්රාගේශීය වශගයන් බලපෑම් ඇතිේ විය 

හැකිය. ගමහි ප්රතිඵලයක් වශයගන් ගමම 

ප්රගේශ වල තිගබන උේපත් සිඳී යා හැකිය. 

ගමම සමහරක් උේපත් ප්රාගේශීය ප්රජාව 

විසින් විවිධ අවශයතා සඳහා භාවිතා 

කරනු ලබයි. වියලි කාලවලදී ජනතාවට 

ජල හිඟයට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. 

දමය වයාපෘතිය නිසා සිදුවන 

සැලකිය යුතු ඍණාේමක 

බලපෑමක් දේ. 
 

• වියලි කාලවලදී ඇළවල පහල ගකාටස් 

කර  ලා යන ජලගේ අඩු වීමක් දැක  ත 

හැකි ගේ. ගකගස් වුවද, වයාපෘතිය 

ගේතුගවන් බලපෑමට ලක් වන ජල විදයා 

ත්මකව කලාපය (අස්ථාවර වූ බැවුගමන් 

 ලයන ජලය හා අභයන්තර ජලය 

පමණක් ඉවතට  ැනීමට සැලසුම් කළ 

වගුව 6 තවදුරටත් 
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ජලනල) සලකා බැලූ කළ ගබාගහෝ 

අවස්ථා වල ගමම වයාපෘතිය ගේතුගවන් 

ඇළවේ වල ජල  ැලීම අවම වීමට දක්වන 

දායකේවය දනාවැදගේ වනු ඇත. 
 

• වර්ෂා කාලවලදී ඇතිවන ඛ්ාදන 

කරවන සුළු ජල ගලා යාම: වර්ෂා 

කාල වලදී ඇළවල  ලායන අතිරික්ත ජල 

ප්රමාණය ඉහලය. ගම් ගේතුගවන් 

ඇළවේවල පතුල හා ඉවුරු ඛ්ාදනය වීම 

හා අතිරික්ත ජලය ඍජුවම ඇළකට ගහෝ 

ගබෝක්කුවක් මාර් ගයන් ඉවතට යන්ගන් 

නම් ගබෝක්කු අසල ඛ්ාදනය වීම සිදුවිය 

හැක. දමය සැලකිය යුතු තරදම් 

බලපෑමක් දේ.  

v. යන්ර ක්රියාකරවීම, 

එළිමහදන්පවතින 

පාංශු ගබඩා, සුන්ුන් 

හා ඉදිකිරීම් ද්රවය, 

මතුපිට දෂාට්ීට් 

කිරීම, පයිේ ගැසීදම් 

කටයුුුතු හා ඉදිකිරීම් 

ද්රවය/ අපද්රවය 

ප්රවාහනය කිරීම  

පාෂාණ පිපිරවීම 

වායු දූෂණය  

දුවිලි සහ ඉන්ධන 

දහනය මඟින් 

නිපගදවන දුම් 

ගේතුගවන් වායු 

ගුණාත්මකභාවය 

ගවනස් වීමට හැකියාව 

ඇත.  

• දුවිලි හා අවලම්බිත අංශු මට්ටම 

(Suspended Particulate Matter levels 

SPM) 

• දුම් පිට කිරීම නිර්ගේශිත ජාතික 

පාරිසරික තත්ත්ව ප්රමිතීන් වලට වඩා 

වැඩි විය හැකි අතර එම අංශු මඟීන්ට, 

පදිකයනට සහ එම ප්රගේශගේ 

පදිංිකරුවන්ට හානි දායක විය හැකිය. 

එම නිසා ඉදිකිරීම් අදියගර්දී සිදු වන වායු 

දූෂණය ස්ථානීය වශදයන් විශාල 

බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 
. 

ශේද දූෂණය හා 

කම්පන බලපෑම්  

බෑවුම් කැනීම, 

විගේෂගයන්ම විදීම් 

කටයුතු මඟින් (පයිේ 

 ැසීගම්දී සහ විදීගම් දී) 

සුසංහසනය සහ 

පාෂාණ පිපිරවීගම් ක්රම 

ශේද දූෂණය හා ඉහළ 

කම්පන ඇති කරයි. 
 

කැනීම්, කැපීම්, පිරවීම් 

හා සුසංහසනය මඟින් 

ගමන්ම ඉදිකිරීම් 

අදියගර්දී බර වාහන 

ක්රියාකරවීම නිසාද ද 

ශේදය හා කම්පනය 

ඇති ගේ.  

ජිවී ප්රතිග්රාහකයන් මත ශේදදයන් හා 

කම්පනදයන් ඇතිවන බලපෑම්  

• ගමම වයාපෘතිය මඟින් අසේවැසි 

ප්රජාවට, පදිකයන්ට සහ මාර්  භාවිතා 

කරන්නන්ට බලපෑම් ඇති ගේ. සමහරක් 

ස්ථාන අධික නා රිකකරණය වී ඇති 

ස්ථාන හා පාසේ ආශ්රිතව පිහිටා තිගේ. 

එම නිසා එවැනි ස්ථාන අධික ශේදය, 

කම්පනය මඟින් ඇතිවන දූෂණය හා 

අවහිරතා මඟින් බලපෑමට ලක් ගේ. 
 

• වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ගේතුගවන් එම 

ප්රගේශ වල ඇති සමහරක් ශාක විනාශ 

වීමට හැකියාවක් පවතී. සමහරක් 

වයාපෘති වනාන්තර ගකාටස් වල සිදු 

ගවන බැවින් විගේෂගයන්ම කුරුේලන්ට 

හා ක්ීරපායීන්ට හානි ගේ. 
 

• ගබාගහෝ වයාපෘති නිහඬ සාමකාමී 

පරිසර වල සිදු වන බැවින් ශේදය හා 

කම්පන නිසා සංගේදී ජීවින් හට ඇතිවන 

බලපෑම විශාල දේ. 
 

• සමහරක් ස්ථාන පාසැේ, ආ මික ස්ථාන 

(පන්සේ, පේලි) වලට ආසන්නව පිහිටා 

ඇත, ශේද දූෂණය ගේතුගවන් පාසැේ 

වල පන්ති පැවැත්වීමට හා ආ මික 

ස්ථානවල ආ මික ක්රියාවන් සිදු 
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කරග න යෑමට බාධා ඇතිවීම සැලකිය 

යුතු ස්ථානීය බලපෑමක් දේ. 
 

•  වුහ මත කම්පනය නිසා ඇතිවන 

බලපෑම් 

නායයෑම් වලට ආසන්නව පිහිටා ඇති 

සමහර නිවාස වල විෂම සමතුලිතතාවය 

හා දුර්වල ඉදිකිරීම් ගේතුගවන් ඇතිවූ 

ඉරිතැලීම් දැකිය හැකි ගේ. විදුම් හා  ේ 

පිපිරවීම නිසා ඇති වන කම්පන 

ගේතුගවන් ගමම ඉරිතැලීම් වැඩි විය 

හැකි අතර ඒ නිසා එම නිවාස හා 

ග ාඩනැගිලි වලට තවදුරටත් හානි සිදු 

විය හැක. නිවාස හා ග ාඩනැගිලි 

ආසන්නගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන 

අතරතුර සිදුවන කම්පන නිසා සැලකිය 

යුතු ස්ථානීය බලපෑමක් දේ  
 ජලදේ 

ගුණාේමකභාවය 

ඉදිකිරීම් කටයුතු 

කරන අතරතුර පස්, 

අපජලය ගතේ, ලිහිසි 

ද්රවය, මලපහ සහ 

ගවනත් ද්රවය පරිසරය 

ගවත මුදා හැරීම නිසා 

ජලගේ 

ගුණාත්මකභාවයට 

බලපෑම් ඇතිවිය 

හැකිය. 

• ජල දූෂණය: බැහැර කරන දෑ නිසා 

ජලගේ BOD, COD, අවසාදිත ඝන ද්රවය, 

ගතේ හා ග්රීස් ප්රමාණය වැඩි විය හැකිය. 

විගමෝචනයන් ගේතුගවන් බිමට, නෑමට 

සහ ජල ව ා සඳහා තිගබන ජල 

ගුණාත්මක තත්ත්ව ඉක්මවා යා හැකි 

අතර එය ජලගේ ගුණාත්මකභාවය 

සඳහා තිගබන අවම තත්වයන් පවා 

ඉක්මවා ය හැකිය. ඒ නිසා ඉදිකිරීම් 

අදියගර්දී අපජලය සහ දුෂක ගේතුගවන් 

ජලයට වන බලපෑම ඉතා අධික දේ.  

දස්වා පහසුකම් 

වලට හානි සිදුවීම  

සමහර ස්ථාන වල 

තිගබන සන්නිගේදන 

රැහැන් සහ කණු, විදුලි 

රැහැන් සහ කණු වැනි 

ගේ ඉදිකිරීම් 

අවස්ථාගේදී භාවිතා 

කරනු ලබන කැනීම් 

යන්ර වැනි විශාල 

යන්ර වලින් හානියට 

පත් වීමට ඉඩ ඇති 

ගහයින් එම ස්ථාන 

වලින් ඉවත් කිරීම සිදු 

කළ යුතු ගේ. 
 

සමහර ස්ථාන වලදී 

ජල සම්පත් සහ ජල 

සැපයුම් නල බෑවුම් වල 

ගහෝ මාර් ය ගදපස 

පිහිටා තිබිය හැක 

(උදා: කැටන්ගදාළ, 

රත්නපුර දිස්ික්කය) 

ඉදිකිරීම් කටයුතු හා 

• දස්වා යටිතලපහසුකම් සඳහා 

හානිවිම් 

අසල ජිවත් වන ප්රජාවට විදුලිගේ, 

සන්නිගේදනගේ සහ ජල සැපයුගම් 

සිදුවන කඩා වැීම් නිසා පීඩා විදීමට සිදු 

විය හැක. 
 

(ගමය කැටන්ගදාළ ස්ථානගේ දැනටමත් 

සිදු වී ඇති අතර RDA ට අයත් තාවකාලික 

ඉදිකිරීම් යන්ර ගේතුගවන් එම ප්රගේශගේ 

පවුේ 30 කට පමණ ජලය සපයන ජල 

සැපයුම් නල හානියට පත් වී ඇත) 
 

එම නිසා ගමම වයාපෘතිගේ ඉදිකිරීම් 

අදියගර්දී ගස්වා යටිතලපහසුකම් සඳහා 

සිදු වන බලපෑම සැලකිය යුතු තරම් 

විශාල දේ. 
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යන්ර මඟින් ගම්වාට 

හානි සිදු විය හැක.  

සංස්කෘතිකව 

වැදගේ වුහ හා 

පුරා විදයා ස්ථාන 

වයාපෘතියට අදාල වන 

සමහර ස්ථාන 

ගපෞරාණික පන්සේ 

ගහෝ 

පුරාවිදයාත්මකවව 

වැද ත් ස්ථාන වලට 

ආසන්නව පිහිටා 

තිබිය හැක. 

• සංස්කෘතිකව වැදගේ වුහ හා 

පුරා විදයා ස්ථාන 

කැනීම් කටයුතු ගේතුගවන් ගමම 

පුරාවිදයාත්මකව වැද ත් ස්ථාන වල 

ඇති නටඹුන් වලට හානි සිදු විය හැකි 

අතර ඉන් වටිනා ගපෞරාණික සම්පත් 

වලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති 

කරයි. 

vi.දසෞන්දර්යාේමකව 

සුන්දර දනාවන/ 

පාරිසරිකව 

දනාගැලදපන 

සැලසුම් 

දෘශය දූෂණය  

අවම කිරීම සඳහා 

ගයාදා  න්නා සැලසුම් 

පවතින ස්වභාවික 

පරිසරගේ ඇති 

ලක්ෂණ සමඟ 

ගනා ැලපීම 

ගේතුගවන් දෘශය 

දූෂණය වීමක් සිදු විය 

හැක. 

• ඉහල දසෞන්දර්යාේමක සංදේදී 

පරිසරයක් තුල දෘශය දූෂණය විමක් 

සිදු වීම 

සමහර ස්ථාන අගේණික ස්වභාවික 

සුන්දරත්වයක් ඇති ඉහල 

ගසෞන්දර්යාත්මක වටිනාකමක් ඇති 

මාර් වල පිහිටා ඇත. ගනා ැලගපන 

ගකාන්ීට්ට වුහ හා පෘෂ්ිය ප්රතිකාරක 

ක්රම ගයාදා  ැනීම නිසා ගමම ස්ථාන වල 

තිගබන ගසෞන්දර්යාත්මක සුන්දරත්වය 

නැති වී යයි. සමහරක් ගමම මාර්  

පරිසර හිතකාමී සංචාරක ප්රගේශ වල 

පිහිටා තිගබන බැවින් දමමඟින් 

ඒවාදේ සුන්දරේවයට සැලකිය යුතු 

බලපෑමක් ඇති දේ.  

 

 

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම්  

බලපෑම් සාධ්කය බලපෑම 

vii.අපද්රවය 

බැහැර 

කිරීදම් ස්ථාන  

අනවසර බැහැර 

කිරීම්, වාතය, පස්, 

ජලය දූෂණය වීම, 

ජනතාවට ඇතිවන 

අපහසුතා 

ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ගේතුගවන් ශාක 

අපද්රවය, පස් සුන්ුන්, 

විශාල ප්රමානයකින්  ේ 

කැබලි ආදිය ජනිත වන 

අතර පූර්ව ඉදිකිරීම් 

අවස්ථාගේදී ගමම ද්රවය 

බැහැර කිරීම සිදු කළ 

යුතු ගේ. 

ගමම අපද්රවය මාර්  රක්ෂිත, ඇළ ඉවුරු වල, 

ගපාදු ස්ථාන ආසන්නගේ ගහෝ නිවාස වල ප්රගේශ 

මාර්  ආසන්නයට බැහැර කිරීම සිදු කළ හැක. 

ඒ නිසා ඇතිවන දෘශය දූෂණය හා අපවිර ද්රවය 

මඟින් ඇතිවන දූෂණය ඉහල ගේ. 

 

වගුව 7: සමාජයීය/ වෘේතිමය බලපෑම්  

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම්  

බලපෑම් සාධ්කය බලපෑම 

වගුව 6 තවදුරටත් 
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i. අධි අවදානම් 

ඉදිකිරීම් 

කටයුතු, 

පිපිරීම් සඳහා 

පිපුරුම් ද්රවය 

භාවිතා කිරීම, 

අධි යන්ර 

භාවිතා කිරීම  

දස්වකයන්දේ 

ආරක්ෂාව 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ඒ වන 

විටත් අස්ථාවර ගහෝ 

කඩා වැටි ඇති ස්ථාන 

වල සිදු කරන බැවින් 

ගපරලීම්, පාෂාණ කුට්ටටි 

වැීම් වැනි ගේ සිදු විය 

හැකි අතර ඒ නිසා එම 

ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සිදු කිරීම අධි 

අවදානම් ගේ. 

බෑවුම් වල ඇති  ේ හා 

පාෂාණ කුට්ටටි පිපිරවීම 

සඳහා පිපුරුම් 

ද්රවයභාවිතා කරනු 

ලැගේ. 

කැනීම් යන්ර, විදුම් 

යන්ර, ගරෝේර්ස් වැනි 

යන්රද භාවිතා කරනු 

ලැගේ. 

• දස්වකයන් සඳහා වන අවදානම 

වැීම් මඟින් වන අනතුරු සඳහා ගස්වකයන් 

නිරාවරණය ගේ. බැවුම අස්ථාවර වුවගහාත් මරණීය 

හානි සිදු විය හැකිය. වර්ෂා කාලවලදී බෑවුම් අස්ථාවර 

වීගම් අවදානම වැඩි ගේ. දමම අවදානම සියලුම 

ස්ථාන සඳහාම වාදේ දපාදු හා විදශ්ෂ වන 

අතර බැවුදම් ඉහල දකලවදර් වැඩ කිරිදම්දී එම 

අවදානම ඉතා අධික ය. 

•  ේ පිපිරවීමක් අවශය වුවගහාත් පිපුරුම් ද්රවය භාවිතා 

කරනු ලැගේ. අනාරක්ෂිත භාවිතයන් නිසා 

අවදානමක් ඇති කළ හැක. ජීර්ණය වූ පාෂාණ හා 

පාෂාණ කුට්ටටි ඉවත් කරන ස්ථාන සඳහා ගපාදුගේ 

භාවිතා ගේ. ගමම ක්රියාවන් අස්ථාවර බෑවුම් වල සිදු 

කිරීමට අවශය නිසා අවිධිමත් ගලස පිපිරුම් ද්රවය 

භාවිතා කිරීම හා පාෂාණ කැබලි වලින් සිදු විය හැකි 

අනතුරු ඉතා අධික ය.  

• සීමිත ඉඩක් තුල බර යන්ර ඉදිකිරීම් සඳහා ගයාදා  නු 

ලැගේ. වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ර මඟින් අනතුරු 

ඇතිවීගම් අවදානම ඉතා අධික ය. 

• බර යන්ර ක්රියාකරවීම සඳහා ජාතික 

පද්ධ්තිදයන් දහෝ වැඩබිදම් තිදබන විදුලි ජනක 

යන්ර මඟින් විදුලි බලය ලබා ගැනීමට අවශය 

දේ.  

අනාරක්ෂිත විදුලි රැහැන් සහ බල පේධති භාවිතා 

කිරීම ගේතුගවන් දස්වකයන්ට හා දපාදු 

ජනතාවට විදුලි සැර වැදීදම් අනතුරු සිදු විය 

හැක. 

• සර්පයන් දෂ්ඨට කිරීම 

ගබාගහෝ වැඩබිම්වනාන්තර ගහෝ දැඩි ශාක ව ාවක් 

ඇති ස්ථාන වල පිහිටා ඇත. ගමම ස්ථානවල විෂ 

සහිත සර්පයන් සිටිය හැක. වැඩ කරන 

අවස්ථාදේදී දස්වකයන් නයි දෂ්ඨට කිරීම් වලට 

නිරාවරණය දේ.  

මඟීන්, පදිකයින් සහ 

ප්රාදද්ශීය පදිංචි 

කරුවන්දේ 

ආරක්ෂාව  

 

• මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට ඇති අවදානම 

ජනාවාස හා මාර්  වලින් ඈත පිහිටා තිගබන ස්ථාන 

වල ගමය අවම ගේ. නමුත් ගමම ස්ථාන ආසන්නගේ 

පිහිටා තිුන ගහාත් මාර්  භාවිතා කරන්නන්ට හා 

පදිංිකරුවන්ට සැලකිය යුතු අවදාමනක් ඇති 

ගකගර්. 

ii. ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

දේතුදවන් 

බෑවුම් අස්ථාවර 

වීමක් ඇතිවීමට 

හැකි අවදානම 

ඉදිකිරීම් දේතුදවන් 

ඇතිවන බෑවුම් 

අස්ථාවරතා  

• බැවුදම් පහල ප්රදද්ශදේ ජිවේ වන මිනිසුන්ට 

අධි අවදානම් තේවයක් පවතී 

සමහර ස්ථාන වල බැවුගම් පහල ගහෝ අස්ථාවර වූ 

බැවුම අසල මිනිසුන් වාසය කරන නිවාස තිගේ. ගමම 

නිවාස වල නිවැසියන් නායයෑගම් අවදානම ගේතුගවන් 

එම නිවාස වලින් ඉවත් විය යුතු උවත් ඔවුන් තවමත් 

එම නිවාස වල ජිවත් ගවයි. දමම නිවාස හා 

නිවැසියන් ඉදිකිරීම් අවස්ථාදේදී අධි අවදානම් 

තේවයකට නිරාවරණය දේ. 
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iii. ඉදිකිරීදම් ශ්රම 

බලකාය 

 

iv. ඉඩම්/ නිවාස 

වැඩබිම් දලස 

හා ගබඩා භූමි 

දලස භාවිතා 

කිරීම 

ගකාන්රාත්කරු 

විසින් ඉදිකිරීම් 

කඳවුරු/ යන්ර 

නවතා තබන 

ස්ථාන ගලස 

භාවිතා කිරීම 

සඳහා නිවාස ගහෝ 

ඉඩම් බේදට  ැනීම 

ගහෝ කුලියට 

 ැනීම සිදු කරනු 

ලබයි 

 

පැතිරී යා හැකි දරෝග, 

මේකුඩු, අසේවාසීන් 

සමඟ ඇතිවන අරගල 

හා දකෝලාහල හා 

පිඩා  

 

• පදිංචි කරුවන් සඳහා වන අවදානම 

ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් සිදු කරනු’ ලබන්ගන් ඉදිකිරීම් 

ආයතන මගිනි ගස්වක පිරිස් ගබාගහෝ විට විවිධ 

පරිසර වලින් පැමිණි පුේ ලයන් ගේ.  

• ඔවුන්ගේ දුර්වල හැසිරීම්, ගනාමනා ක්රියා එම 

ප්රගේශගේ ජිවත් වන පුේ ලයන්ට කරදරයක් විය හැක. 

ඔවුන් අසේවාසීන්ට අභිගයෝහ කළ හැකි වන අතර 

ඔවුන් සමඟ රණ්ඩු ඇතිකර  ැනීමට ගපළඹීම නිසා 

අසේවාසීන්ට කරදර ඇති වනු ඇත. 

• ගබාගහෝ ස්ථාන දුප්තපත්  ම්බද ප්රගේශ වල පිහිටා 

තිගබන බැවින් ළමා අපගයෝජන, අනාචාර හා ලිංගික 

ශ්රමය වැනි ක්රියා සිදුවිය හැකි ගේ. 

• මත්ද්රවය හා මත්පැන් වලට ඇේබැහි වූ ගස්වකයන් 

නිසා එම ප්රගේශගේ ප්රජාවද එයට ඇේබැහි විය හැකිය.  

  • ඔවුන් මඟින් ලිංගිකව පැතිගරන HIV වැනි ගරෝ  ප්රජාව 

අතර පැතිරය හැක. 

• ගස්වකයන් විසින් අසේවාසීන්ගේ වටිනා ගේපල 

ගසාරකම් කිරීම සිදු විය හැක. 

• නාන ස්ථාන, ගපාදු ජල මුලාශ්ර වැනි ගබදාග න 

භාවිතා කළ යුතු සම්පත් ගේ භාවිතා කිරිගම්දී 

අර ල/ගකෝලාහල ඇතිවිය හැකිය. 

ඉහත සඳහන් කළ ගේවේ ප්රාගේශීය මට්ටටමින් සිදු වුවද 

බලපෑගම් විශාලත්වය  ැන සැලකූ විට ඉතා අධික 

දේ 

දඩයම් කිරීම  

  

ගස්වකයන් විසින් 

සමහරක් වනාන්තර 

ගකාටස් වල සිටින 

වනසතුන් දඩයම් කිරීම 

සිදු කිරීමට ඉඩ ඇත.  

• දඩයම් කිරීම  

ගමය පරිසර පේධතියට හානි කරන අතර ස්වභාවික 

සතුන් සඳහාද බලපෑම් ඇති ගකගර්. ගමම ගේතුව නිසා 

එකගේශීය/ තර්ජනයට ලක් වු/ දුර්ලභ විගේෂ නැති වී 

යා හැක. 

සමහරක් ස්ථාන වැඩි ජජව විවිධත්වයක් ඇති ප්රගේශ 

වල පිහිටා තිගබන බැවින් ඉදිකිරීම් ශ්රම බලකාය 

දඩයම් කිරීමට ගපළඹීගම් විශාල හැකියාවක් 

පවතින අතර එය වනජීවින් දවත විශාල 

බලපෑමක් ඇති කරයි. 

ගිනි උවදුරු/ ලැේ ගිනි 

ඉදිකිරීම් ගස්වකයන් 

ව ා වලට ගිනි තැබීම, 

සි රට්ට ගකාට විසි කිරීම 

ගහෝ ඝන අපද්රවය 

පිළිස්සීම නිසා හිතාමතා 

ගහෝ අත්වරේගදන් ගිනි 

 ැනීම් ඇති කළ හැකිය. 

• ස්වභාවික පරිසර පද්ධ්තියට හානි වීම 

ගමම ක්රියාකාරකම් නිසා ලැේ ගිනි ඇති විය හැක දමම 

වනාන්තර ආසන්නදේ තිදබන ස්ථාන වලට 

වියලි කාලවලදී ඇති අවධ්ානම ඉතා අධික දේ . 

විවෘත ස්ථාන වල 

මලපහ කිරීම හා 

කුණු දැමීම  

• භාවිතා කරන ජලය මලපහ දේතුදවන් දූෂණය 

වීම 

මලපහ මඟින් භාවිතා කරන ජල මූලාශ්ර දූෂණය කළ 

හැකි අතර එමඟින් ජලය මඟින් පැතිගරන ගලඩගරෝ  
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ගස්වකයන් විසින් විවෘත 

ස්ථාන වල මලපහ කිරීම 

ගහෝ මුරා කිරීම සිදු කළ 

හැකිය. 

ඝන අපද්රවය ගපාලව 

මතට ගහෝ ඇළවේ වලට 

විසි කළ හැකිය. 

වයාප්තත විය හැක. සමහර ස්ථාන වල ජනතාව නෑමට, 

ගස්දීමට හා ගවනත්  ෘහ කටයුතු සඳහා ජලය භාවිතා 

කරයි. ඔවුන්දේ ජල මූලාශ්ර දූෂණය විය හැකි 

බැවින් ඇතිවන බලපෑම ඉතා අධික දේ  

තැන තැන කුණු දැමීම මඟින් දෘශය 

දූෂණයක්/ජල දූෂණය ද සිදු විය හැක. 

ගිනි අවි හා ආයුධ් 

භාවිතා කිරීම 

ගස්වකයන් විසින් 

බලපර ගනාමැති ගිනි 

අවි, තුවක්කු, පිහි ලඟ 

තබා  තහැක.  

• ගිනි අවි වලින් සිදු වන තුවාල 

ඔවුන් විසින් ගමම ආයුධ දඩයම් කිරීමට හා මිනිසුන්ට 

තුවාල කිරීමට ගයාදා  ත හැක. එමනිසා ගමමඟින් 

ඇතිවන බලපෑම සැලකිය යුතු තරම් දේ. 

v. පුද්ගලික දද්පල 

වයාපෘති 

කටයුතු සඳහා 

භාවිතා කිරීම 

පුද්ගලික ඉඩම් අවම 

කිරීගම් වුහ ස්ථාපිත 

කිරීම සඳහා, අමුද්රවය හා 

යන්ර  බඩා කිරීම 

සඳහා සහ ස්ථාන ගවත 

පිවිසීම සඳහා භාවිතා 

කරයි. 

• වටිනා භූමි පරිදභෝජනයට ගැනීමට දනාහැකිවී 

යාම 

ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට තමන්ගේ ඉඩම් ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සඳහා ලබා දීමට සිදු වීම නිසා ඉඩම් වල ගපර 

පැවති වටිනා පරිගභෝජන අවස්ථා අහිමි වී යා හැක 

(ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීමට වයාපෘතිය අගප්තක්ෂා 

ගනාකරන අතර ඒ සඳහා වන්දි මුදේ ග වීමක් සිදු 

ගනාගේ.)  
 

ගමම ඉඩම් දැනටමත් නායයෑගම් තර්ජනයට මුහුණ 

පා ඇත. එම නිසා වර්තමාන අවදානම් තත්වය 

යටගත් ඉඩම් භාවිතා කිරීම නුසුදුසු වන අතර එමඟින් 

ඉඩගම් පවතින ගේපල වලටද අවදානම් තත්වයක් ඇති 

කරයි. ගමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් ඉඩම් 

වල ස්ථායිතාව වැඩි කරන අතර එමඟින් අසල ඇති 

අවදානම් ඉඩම් වලටද යම් ස්ථායිතාවක් ලබා ගේ.  
 

i. ගමය ඉඩම් අයිතිකරු සඳහා විශාල ධ්නාේමක 

බලපෑමක් ග න දුන්නද වයාපෘතිගේ ඇති 

ගකාන්ගේසි වලට අනුව ගමම ඉඩම් ගපර පරිදි නැවත 

භාවිතා කිරීමට ගනාහැකි වීම නිසා ඍණාේමක 

බලපෑම්ද ඇති ගේ. එ අහිමි වී යන පරිගභෝජනය 

අවස්ථා වන්ගන් 

  ii. අයිතිකරුව එම ඉඩගම් කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් 

ගහෝ ඉදිකිරීමක් සිදු කළ ගනාහැක. 

iii. අදායම් ලැගබන කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදු කළ 

ගනාහැකි වීමට ඉඩ තිබීම. 

iv. ගත්, කුළුබඩු හා විවිධ ප්රගයෝජන ඇති ගවනත් ගබෝ  

ව ා කිරීම සිදු කළ ගනාහැකි විය හැකි වීම. 

vi.  ඉඩම් සඳහා 

තිදබන 

ප්රදේශය නැති 

වී යාම 

ප්රජාවට ප්රදේශ වීදම් 

හැකියාව නැති වී යන 

අතර ඉදිකිරීම් 

අවස්ථාදේදී ප්රදේශය 

සඳහා අවහිර විම් සිදු 

දේ. 

• වාහන  මන් කිරීම හා නවතා තැබීම, අමුද්රවය  බඩා 

කර තැබීම, ගස්වකයන් නිසා හට න්නා කලබලකාරී 

තත්ත්ව වැනි ගේතු නිසා වයාපෘති ඉදිකිරීම් අදියගර්දී 

ඉඩම් සඳහා තිගබන ප්රගේශය සඳහා ඍණාත්මක 

බලපෑම් ඇති විය හැක. 

වගුව 7 
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vii. ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සඳහා 

ස්ථාන 

එළිදපදහළි 

කිරීම  

ස්ථානය එළිදපදහළි 

කරනු ලබන 

අවස්ථාදේදී දද්පල 

වලට හානි වීම 

සමහරක් ස් ථාන වල 

නායයෑම් මඟින් හානියට 

පත් වුහ (හානි වූ නිවස, 

ගවළඳසැේ, ග ාඩනැගිලි) 

ගහෝ විවිධ ගේ සඳහා 

ප්රගයෝජනයට  ැගනන 

වුහ (කාණු, තාප්තප, භු 

විෂමතා සාධක) දැක 

 ත හැකි ගේ 
. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී 

ගමම සමහරක් වුහ 

කඩා දැමීම ගහෝ එම 

ස්ථානගයන් ඉවත් කිරීම 

සිදු කළ යුතු ගේ.  

v. ඉඩම් අහිමි වීම නිසා සිදුවන බලපෑම් 

ඉඩගම්/ නිවගස් අයිතිකරුට ඒ සඳහා තමාට තිු 

අයිතිය නැති ගේ. ඉඩගම් ඇති වුහ ඉවත් කිරීමට 

අයිතිකරු අකමැති වීමට පුළුවන. එම අවස්ථාගේදී 

අයිතිකරුගේ අකමැත්ගතන් ගකාන්රාත්කරුවන් 

විසින් එම වුහ ඉවත් කරනු ලැගේ. 

ගමම වුහ වල තිගබන සමහර වටිනා ගකාටස් හා 

නැවත භාවිතා කළ හැකි ගකාටස් ස්ථානය එලිගපහිලි 

කිරිගම්දී නැති වී යා හැක. 

 වුහ සඳහා, විගේෂගයන්ම හානියට පත් වුහ සඳහා, 

කිසිදු වන්දි මුදලක් ලබා ගනාගේ. 

 

දමය අයිතිකරුවන් අතර දනාසතුටුදයක 

තේවයක් ඇති කරනු ලබන අතර ඒ දේතුදවන් 

ස්ථාන එලිදපහිලි කිරීම සඳහා අකමැති වීම, 

වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම පිලිබදව විදරෝධ්තා 

ඇති කිරීම සහ එම ස්ථාන වල දීර්ඝ කාලීන 

අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විදරෝධ්ය දැක්වීම වැනි 

දද් සිදු විය හැක. 

viii. රක්ිත ප්රදද්ශ 

වල සිදු කරනු 

ලබන ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

අරගල හා දකෝලාහල  

ගබාගහෝ අවම කිරීගම් 

ස්ථාන මාර්  රක්ෂිත 

වල පිහිටා ඇත. 

සමහරක් පාරිසරිකව 

සංගේදී රක්ෂිත වල 

පිහිටා ඇත.  

ශ්රී ලංකාගේ ඉඩම් 

ප්රතිසංස්කරණ 

ගකාමිසමට අයත් වන 

භූමි ,වනාන්තර හා ඉඩම් 

තිබිය හැක. 

vi. අනවසර ඇතුේවීම් හා ඒවාදේ වැඩ කිරීම් 

දේතුදවන් ඇතිවන ගැටළු 

• ගවනත් ආයතන වලට අයිති ඉඩම් වලට ඇතුළු වීම 

ගහෝ අනවසරගයන් ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම නිසා 

 ැටළු ඇති විය හැකිය. 

• එගස් ගනාමැති නම් අදාල සංරක්ෂිත ගරගුලාසි මඟින් 

පනවන ලද ගකාන්ගේසි උේලංඝනය විය හැක. 

• ගම් ගේතුගවන් අදාල ආයතන හා වයාපෘති 

කණ්ඩායම අතර  ැටළු ඇතිවිය හැකි අතර ඒ 

ගේතුගවන් වයාපෘතිය කිරීම පමා වීම ගමන්ම නීතිමය 

ක්රියාමාර්  ගවත යෑමට පවා සිදුවිය හැක. 

 

ix. ශ්රම කඳවුරු ශ්රම කඳවුරු 

පවේවාදගන යාම 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා 

විවිධ ස් ථානවල ශ්රම 

කඳවුරු පිහිටුවීමට 

අවශය ගේ. 

ගකාන්රාත්කරුන්ට 

චලනය වීමට ඇති 

හැකියාව මත එක 

පැගක්ජයකට ගහෝ 

පැගක්ජ කිහිපයකට 

එකක් වශගයන් ශ්රම 

කඳවුරු ස්ථාපිත ගකගර්. 

ගම් සඳහා  ත හැකි 

ක්රියාමාර් ය වන්ගන් 

අදාල ස්ථානයට 

ආසන්නගේ ගහෝ අවට 

න රයකින් නිවාසයක් 

කුලියට  ැනීමයි. 
 

vii. අසේවාසීන් සඳහා ඇතිවන ගැටළු හා 

කරදරකාරී තේේව 

විධිමත් චර්යා රටාවක් ගනාමැතිව ගමම කඳවුරු 

ක්රියාත්මක වුවගහාත් ගස්වකයන්ගේ ගනාමනා 

හැසිරීම්, මත්පැන්, රණ්ඩු, අපද්රවය බැහැර කිරීම, 

ශේදය, අනාචාර, මත්කුඩු, දූෂණයන වැනි ගේ ඇති විය 

හැක. 
 

viii. එගමන්ම වයාපෘතිය අවසන් වූ පසු 

ගකාන්රාත්කරුවන් විසින් ගමම කඳවුරු විධිමත් 

ගලස වසා ගනාදැමීම නිසා එකතු වූ අපද්රවය ගහෝ 

විසඳා ගනාමැති  ැටළු ගේතුගවන් අසේවාසීන් අතර 

කලබලකාරී තත්ත්ව ඇති විය හැක. 
 

ix. ගකාන්රාත්කරුවන් මඟින් ඉදිකරන ලද තාවකාලික 

කඳවුරු වල වැසිකිලි, ජලය වැනි විධිමත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ගනාතිබිය හැක. 

අනවසරගයන් අපද්රවය බැහැර කිරීම, විවෘත 

පරිසරගේ මලපහ කිරීම, නෑමට හා අගනකුත් 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා ප්රජාව සතු ජල 

පහසුකම් භාවිතා කිරීම වැනි ගේතු නිසා 
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එගමන්ම හිස් ඉඩම් ගහෝ 

ගපාදු ඉඩම් බේදට 

 ැනීම මඟින් 

තාවකාලික ද කඳවුරු 

ඉදි කළ හැකි ගේ. 

අසේවාසීන්ට සැලකිය යුතු මටටදම් 

කලබලකාරී තේේව ඇති විය හැකි අතර ඒ 

දේතුදවන් ගැටළු හා රණ්ඩු ඇතිවිය හැක. 

4.6 දයෝජිත අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග 

අවම කිරීගම් ක්රියාමාර්  අදියර තුනකදී ක්රියාත්මක ගේ, එනම් i) සැලසුම් අදියගර් අවම 

කිරීගම් කටයුතු ii) ඉදිකිරීම් අදියගර් අවම කිරීගම් කටයුතු සහ iii) ක්රියාත්මක කරන හා 

නඩත්තු අදියගර් අවම කිරීගම් කටයුතු. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන විවිධ අදියර වලදී 

භාවිතා කරනු ලබන නායයෑම් අවම කිරීගම් ක්රමගේදයන් පිළිබඳව පහත දැක්ගේ. 

4.6.1 සැලසුම් පාදක කරගේ අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග 
 

සැලසුම්කරණ අවධිගේ සිදුකරන අවම කිරීගම් ක්රියාමාර් , වුහාත්මක සැලසුම් 

නිර්මාණගේදී සැලකීමට  ත යුතුය. ගමම වයාපෘතියට අදාලව ඉහල පාරිසරික හා සමාජයීය 

වැද ත්කමක් ඇති කරුණු පහත දැක්ගේ. ගකගස් වුවද, වුහාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ 

සැමවිටම තාක්ෂණික, මුලය සහ පිරිවැය ප්රතිලාභ සමඟ සම්බන්ධ වන නිසා, සැලසුම්කරණ 

අවධිගේ සිදුකරන අවම කිරීගම් ක්රියාමාර් , සැමවිටම අදාල ස්ථානට අනුකූල වන පරිදි 

සැලසුම් කළ යුතුය. ස්ථානයට අදාලව අවම කිරීගම් සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශය 

වන වැද ත් පාරිසරික හා සමාජයීය අවම කිරීගම් ක්රම ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණය සැලසුම් මඟින් ලබා ගේ. ගමම කරුණු අදාල ස්ථානය ගවත ගකාතරම් දුරට 

අදාල වන්ගන්ද යන්න වයාපෘති කළමනාකරණ කණ්ඩායම හා වුහ නිර්මාණය කිරීගම් 

කණ්ඩායම ඇ යීමට ලක් කර බැලිය යුතුය. 
 

i. ස්වභාවික සම්පේ කළමනාකරණය හා සම්පේ උපරිම දලස භාවිතයට ගනු 

ලබන සැලසුම් 

වයාපෘති සැලසුම් කිරිගම්දී විශාල වශගයන් වෘක්ෂලතා ආවරණ ඉවත් ගනාකිරීමටත් 

වැඩුණු ශාක ඉවත් ගනාකිරීමටත් හැකි තරම් ව බලා  ත යුතුය. වැද ත් ශාක 

විගේෂ හමු වුවගහාත් එම ශාක සංරක්ෂණය කරන ආකාරය පිලිබදව සැලකිේලට 

 ත යුතුය. 
 

පරිසර විදයාත්මකව සංගේදී ස්ථානවල විශාල වශගයන් වෘක්ෂලතා ඉවත්කිරීමට ගහෝ 

 ැඹුරු කානු සැදීමට සිදු වන්ගන් නම් එම ස් ථානවල වාසස්ථාන වල සම්බන්ධතාවය, 

සතුන්ට  මන් කළ හැකි මාර්  හා වෘක්ෂලතා තීරු යනාදිය පවතින පරිදි සැලසුම 

නිර්මාණය කළ යුතුය. 
 

ii. ජල සම්පේ සංරක්ෂණය කිරීම 

ගබාගහෝ සැලසුම් වලදී පෘෂ්ිය හා අභයන්තර ජල පරිවහනය පිලිබදව සැලකීමට 

 නී. ඒ නිසා පෘෂ්ිය හා අභයන්තර ජලය ඉවතට  ැනීම සිදු ගේ. ගමම ජලය ඉතා 

ගහාඳ ගුණාත්මකභාවයකින් යුක්ත ගේ. මනාව සිදුකරන ලද සැලසුමකදී ගමම ජලය 

වනජීවින්ගේ, අසේවාසී ප්රජාවගේ ස්නානය සඳහා ගමන්ම බීමට  ැනීම වැනි ගවනත් 
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 ෘහ අවශයතා සඳහා භාවිතා කළ හැකි ආකාරගයන් ප්රවාහනය කිරීම සිදු කළ 

හැකිය. ප්රජාව සමඟ කළ සාකච්ඡා වලට අනුව ගබාගහාමයක්  ම්බද ප්රගේශ වල ගපාදු 

ජල පහසුකම් ගනාමැතිවිම ගේතුගවන් වියලි කාලවලදී ජල හිඟයක් පවතින බව දැන 

 ත හැකි විය. මනාව කරන ලද සැලසුමකදී ගමම ඉවතට  න්නා ජලය  ෘහාශ්රිත ජල 

ප්රභවයක් ගලස භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත. වියලි කාලවලදී ජල හිඟය ගපාදු 

කරුණක් වන ගහයින් ගමම ක්රමය වඩාත්ම නිර්ගේශ ගකගර්.  
 

ප්රගේශගේ ජිවත් වන ගබාගහෝ ග්රාමීය ජනයා තමන්ගේ  ෘහ කටයුතු සඳහා උේපත් 

ජලය භාවිතා කරයි. අවම කිරීම සඳහා ගතෝරා ග න තිගබන බෑවුමකින්  ලා එන 

ජලය පුේ ලික ගහෝ ප්රජාවක් සඳහා ජල සැපයීමක් ගලස භාවිතා කරන්ගන් නම් එම 

ජලය අවම කිරීගම් ක්රියා ගේතුගවන් දූෂණයට ලක් වී තිබීගම් හැකියාවක් පවතී. එයට 

ගේතුව වන්ගන් ගමම ක්රියාවලිගේදී ජලපරිවහනය ක්රමවත් කිරීම සඳහා අභයන්තර 

ජල මට්ටටම අවම කිරීමට ක්රියා මාර්   ැනීමයි. එවැනි අවස්ථා වලදී ප්රජාව සඳහා ලබා 

 ත හැකි විකේප ජල පහසුකම් පිළිබඳව (තාවකාලික ගහෝ ස්ථිර) සැලසුගම් සඳහන් 

විය යුතුය. 
 

iii. දසෞන්දර්යාේමකව ගැලදපන සැලසුම් සැලකිේලට ගැනීම 

ගසෞන්දර්යාත්මකව සංගේදී පරිසරයක සිදු කරනු ලබන සැලසුම් වලදී දෘශය දූෂණය 

අවම කිරීම සඳහා හාවිතා කරනු ලබන වුහ ස්වභාවික පරිසරය සමඟ  ැලගපන 

අයුරින් සැලසුම් කළ යුතුය. අවම කිරීම සඳහා ගයෝජිත ගබාගහෝ ස්ථාන ස්වභාවික 

අලංකාර බවින් යුතු ප්රගේශ වල පිහිටි මාර්  ගදපස පිහිටා ඇත. බෑවුම් වල අවම 

කිරීගම් වැඩ, පරිපූර්ණ හැඩතල  ත් ගකාන්ීට්ට වුහ හා සිගමන්ති ආවරණය වූ 

භාවිතා කර තනා තිුණගහාත් එය පරිසර හිතකාමී මඟීන්ගේ දෑස් වලට හිතකර 

දසුනක් ගනාවනු ඇත. එම නිසා ගසෞන්දර්යාත්මකව සංගේදී ස් ථානව වල අවම 

කිරීගම් වුහ නිර්මාණය කරන විට එම වුහ ස්වාභාවික පරිසරය සමඟ  ැලගපන 

පරිදි ගතෝරා  ත යුතුය. ගසෞන්දර්යාත්මකව  ැලගපන වුහ නිර්මාණය කිරිගම්දී භු 

දර්ශන  ෘහ නිර්මාණ ශිේපිගයකුගේ ගස්වය ලබා  ැනීම වැද ත් වනු ඇත. 
 

iv. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සැලකීමට ගැනීම 

ගබාගහෝ අවම කිරීගම් ක්රියාවන් පාරිසරිකව සංගේදී වාසස්ථාන ආශ්රිතව සිදු කරනු 

ලබන බැවින් හරිත පාරිසරක සැලසුම් හැකිතරම් භාවිතා කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලබන 

අතර ඒ සඳහා උදාහරණ ගලස ඛ්ාදනය පාලනය කිරීම සඳහා එම ප්රගේශගේ පවතින 

වෘක්ෂලතා භාවිතයට  ැනීම, පරිසරගේ විවධත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විවිධ ශාක 

භාවිතා කිරීම වැනි ක්රම දැක්විය හැකිය. 
 

v. ඛ්ාදනය පාලනය කිරීදම් වුහ  

ජලපරිවහනය කළමනාකරණය කිරිගම්දී ජලය ඉවතට රැග න ගබෝක්කුවක් 

ආධාරගයන් අසල පිහිටි ඇළක් ගවත ගයාමු කිරීම සිදු ගේ. වර්ෂා කාලවලදී ගමම 

කාණුවල  ලා යන ජල මට්ටටම ඉහල බැවින් ඇළවේ වල පතුගේ හා ඉවුරුවල ඛ්ාදනය 

විම් ඇතිවිය හැක. එම නිසා ගමම ජලය ස්වභාවික ඇළ මාර්  වලට ඇතුළු වීගම්දී එහි 

ගේ ය බාල කළ හැකි බාධක සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව අවධානය ගයාමු කළ යුතු ගේ. 

ගමය සැලසුගම් ඇතුලත් එක් ගකාටසක් විය යුතුය. 
 

vi. අඩු පසුකාලීන නඩේතු හා දමදහයුම් අවශය දකදරන සැලසුම් 

අවම කිරීගම් ක්රියාවලිගේදී ජලපරිවහනය කළමනාකරණය කිරිම සඳහා ගුරුත්ව 

කානු වැනි තාක්ෂණික ක්රම සැලකිේලට  ත යුතුය. ගමම කානු අවහිර වීම වැලැක්වීම 

සඳහා නිවැරදි ජලනල විෂ්කම්භයක් හා සිදුරු විෂ්කම්භයක් භාවිතයට දගයාදන 

ආනතිය පිළිබඳව ද සැලකිය යුතුය. දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මක් සඳහා ඛ්ාදන වලට 

ඔගරාත්තු දිය හැකි සැලසුම්, අවසාදිත එක්රැස් කර  න්නා වුහ වැනි අඩු නඩත්තු 
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වුහ හා සැලසුම් නිර්ගේශ ගකගර්. ප්රාගේශීය කාලගුණික තත්ත්ව යටගත් දිගු කාලයක් 

පවතින් ද්රවය ගමම වුහ නිපදවීම සඳහා ගතෝරා  ත යුතුය. වාගන් වුහ භාවිතා 

කරන්ගන් නම් සැලසුම් කිරිගම්දී මල බැඳීම නැවත්වීම පිළිබඳව විගේෂ අවධානයක් 

ගයාමු කළ යුතුය. භූ ත කාණු වල මතුපිටට දමන පාංශු ස්ථරය සියුම් අංශු වලින 

සැදුම්ලත් පසක් නම් කාණුව සිරවී යාම වලක්වාලීම සඳහා සුදුසු ජිගයෝගටක්ස්ටයිේ 

එකක් භාවිතා කිරීම නිර්ගේශ ගකගර්. 
 

vii. ආරක්ෂක වුහ ඇතුලේ කිරීම 

ගපාදුජන ආරක්ෂාව සඳහා සමහර ස්ථාන වලට ආරක්ෂක වුහ ඇතුලත් කිරීම සිදු 

කළ යුතු ගේ. උදාහරණයක් ගලස අදාල ස්ථානය පාසලක ගහෝ මාර් යක පහල 

බැවුගම් පිහිටා තිගේ නම් ආරක්ෂක බැමි සවි කිරීම දැක්විය හැක. සැලසුම් කණ්ඩායම 

විසින් ඉහත සඳහන් කළ ආරක්ෂක අවශයතා සඳහා විගේෂ අවධානයක් ගයාමු කර 

ස්ථානයට  ැලගපන පරිදි සැලසුම් නිර්මාණය කළ යුතුය.  
 

viii. දපාදු යටිතලපහසුකම් සඳහා සහය පහසුකම් ඇතුලේ කිරිම 

සමහරක් අවම කිරීගම් ස්ථාන වල වැද ත් ගපාදු යටිතලපහසුකම් තිබිය හැකිය. අවම 

කිරීගම් කටයුතු ගේතුගවන් උප පහසුකම් ඉවත් වීමක් සිදු වනු ඇත. උදාහරණයක් 

ගලස සමහරක් ස්ථාන හරහා ජලසැපයුම් නල මාර්   මන් කිරීම දැක්විය හැක. අවම 

කිරීගම් ක්රියාවලිගයන් පසුව ගමම නල නැවතත් තිු ස්ථානගේම ස්ථිරව පිහිටුවිම සිදු 

කළ යුතු ගේ. අවම කිරීගම් සැලසුගම්දී එම ස්ථානය හරහා තිගබන ජල සැපයීම සඳහා 

උපකාරි වන පහසුකම් ස්ථාපනය කිරීම සිදු කළ හැක.  

එගමන්ම සමහරක් ස්ථාන පුේ ලික/ ගපාදු ජලය ලබා  න්නා මුලාශ්ර විය හැක. 

වයාපෘතිය ගේතුගවන් උේපත් සිඳී යා හැක ගමවැනි අවස්ථාවලදී නව ජල උේපත්, 

 බඩා කිරීම වැනි ගවනත් ජල පහසුකම් පිළිබඳව සැලකිේලට  ත යුතු අතර ඒවා 

සැලසුම් වලට ඇතුලත් කළ යුතුය.  

4.6.2 ඉදිකිරීම් අදියදර්දී ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම  

ඉදිකිරීම් අදියගර්දී සිදු කරනු ලබන අවම කිරීගම් ක්රියාමාර් , වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී 

සිදු කරනු ලබන අවම කිරීගම් ක්රියාවලි වලින් මූලික තැනක්  නී. ඉදිකිරීම් අවස්ථාගේ සිදු 

කරනු ලබන අවම කිරීගම් ක්රියාමාර්  ගකාන්රාත්කරුගේ ව කීමක් ගේ. පහත 

දැක්ගවන්ගන්, වයාපෘතියක ඉදිකිරීම් අවස්ථාගේදී සැලකිය යුතු වැද ත් අවම කිරීගම් 

ක්රියාමාර්  ගේ. 
 

 

වගුව 8: ඉදිකිරීම් අදියදර්දී පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම 

අදේක්ිත බලපෑම දයෝජිත අවම කිරීදම් ක්රම  

I. ස්වභාවික වන 

ආවරණයට හානි 

වීම (දභෞමික සහ 

ජලජ පරිසර පද්ධ්ති) 

x. ඉදිකිරීම් අතරතුර විශාල තීරු වශගයන් වෘක්ෂලතා ඉවත් කිරීම මඟ 

හරවා  ත යුතුය. අවශය වූ විට  ස් ඉවත් කළ යුතුය. 

i. වාසභූමි අතර සබඳතාව ගවත බලපෑම් එේල වුවගහාත් 

සම්බන්ධිකාරක වෘක්ෂලතා බිම් කඩවේ, සතුන් සඳහා මංකඩ 

යනාදිය තැබිය යුතුය. 

ii. විෂ්කම්භය මිමි.18ත වඩා වැඩි වන  ස් කැපීමට සිදු ගේ නම් එම 

 ස් පළමුව සලකුණු කිරීම, හඳුනා  ැනීම සහ කැපීමට හා 

ප්රවාහනය කිරීමට ප්රාගේශීය ගේකම් මාර් ගයන් වන සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව මඟින් අවසර ලබා  ැනීම යනාදිය සිදු කළ 

යුතුය. 

iii. ඇළවේ වල ඉවුරු ආශ්රිතව තිගබන ශාක හානියට පත් ගනාකළ 

යුතුය. ඇළවේවල ඉවුරු වල තිගබන ශාක වයපෘති ක්රියාකාරකම් 
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සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදු වන්ගන් නම් එම ඉවුරු ආරක්ෂා කර 

 ැනීම සඳහා ඛ්ාදනය අවම කරන වුහ හඳුන්වා දිය යුතු ගේ. 

iv. සියලුම ස්ථාන වල අවසාදිත  ලා යාම නතර කිරීම සඳහා අවශය 

ක්රියාමාර්   ැනීම අනිවාර්ය ගේ. විවෘත බෑවුම් මුහුණත්, සුන්ුන් 

තැන්පතු, අමුද්රවය තැන්පතු ආදිය ආවරණය කිරීම අතයවශය ගේ. 

සියලුම ස්ථාන වල අවසාදිත  ලා යාම පාලනය කිරීම සඳහා 

අවශය පියවර තිබිය යුතු අතර ඒ සඳහා අවසාදිත රැඳවුම් පේධති 

සහ අවසාදිත ඇළවේ වලට එකතු වීම වැලැක්වීම සඳහා සිදු කළ 

හැකි තාවකාලික ක්රම භාවිතා කළ හැක. 

v. සැලකිය යුතු මට්ටටගම්  ස් ප්රමණයක් ඉවත් කිරීමට සිදු ගේ නම් 

එයට සරිලන ප්රමාණගේ  ස් ප්රමාණයක් නැවත සිටවිය යුතු ගේ. 

II. ආක්රමණික විදශ්ෂ • ඛ්ාදනය අවම කිරීම සඳහා වෘක්ෂලතා භාවිතා කිරිගම්දී ආක්රමණික 

විගේෂ ගයාදා ගනා ත යුතුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා එම 

ප්රගේශයට අගේණික ශාක ගතෝරා  ත යුතුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ 

සඳහා ගයාදා  න්නා ශාක සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව මඟින් අවසර ලබා  ත යුතුය. වෘක්ෂලතා 

ආවරණ සඳහා ලපටි  ස් ලබා  ැනීමට අවශය නම් ගපර කරන ලද 

දැනුම් දිමකින් පසුව වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුගේ පැල 

තවානකින් ඒවා ලබා  ත හැකිය. 

III. ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සඳහා අවශය දැව 

ලබා ගැනීමට ගස් 

කැපීම  

• ගමානම ගේතුවක් මත වුවද ගකාන්රාත්කරුට ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සඳහා සහයක් ගලස ප්රගේශගේ පවතින  ස් කැපීම සිදු කළ 

ගනාහැක. අවශයම අවස්ථාවකදී හැර අන් සියළුම අවස්ථා වලදී 

පලංි හා ආධාරක වුහ සඳහා ගකාන්රාත්කරුවන් විසින් දැවමය 

ගනාවන ද්රවය භාවිතා කිරීම අනිවර්ය ගේ. ගකාන්රාත්කරුගේ 

ගකාන්ගේසි වල ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ප්රගේශගේ පවතින දැව 

භාවිතා කිරීම ගනාකළ යුතු බව දැඩිව අවධාරණය කර තිබිය යුතුය. 

IV. අදාල ස්ථානදේ 

වයාපෘතිය 

ක්රියාේමක කිරිදම්දී 

සිදුවන දූෂණය අවම 

කිරීම 

• විගමෝචනය වීම් හා දූෂණය විම් පාලනය කිරීම පිළිබඳව 

ගකාන්රාත්කරුගේ ගකාන්රාත්තුගේ සඳහන් විය යුතුය. ජාතික 

පාරිසරික ගරගුලාසි වලට අනුකුලව ඔහු විසින් දූෂණය පාලනය 

කිරීම (දුවිලි හා දුම්), ශේදය හා කම්පන පාලනය කිරීම, අපජලය 

බැහැර කිරීම හා ජල දූෂණය. ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම වැනි ගේ සිදු 

කළ යුතුය. 

V. භුමිදේ සිදුවන 

කම්පන  

• අවට ප්රගේශගේ නිවාස සහ වුහ, විගේෂගයන්ම පැරණි 

ග ාඩනැගිලි, ඉරිතැලීම් ඇති ග ාඩනැගිලි හා පන්සේ වැනි 

ග ාඩනැගිලි ඇති අවස්ථා වලදී ප්රබල යන්ර භාවිතා කිරීගම් දී 

ගකාන්රාත්කරු සැලකිලිමත් විය යුතුය. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

මඟින් නිර්ගේශ කර ඇති සීමා වලට යටත්ව ගමම යන්ර ක්රියා කරවීම 

පිළිබඳව විගේෂ අවධානය ගයාමු කළ යුතුය.  

VI. වාහන තදබදය 

පාලනය කිරීම  

• මාර්  රක්ෂිත ආශ්රිතව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන අවස්ථා වලදී 

වාහන තදබදය පාලනය කිරීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ සැලැස්මක් 

ගකාන්රාත්කරුගේ වාර්තාගේ සඳහන් විය යුතුය.  

• ගමම ස්ථාන මාර්  වල වංගු ආසන්නගේ, පටු මාර්  ආසන්නගේ, 

දැඩි බෑවුමක් ඇති මාර්  ආසන්නගේ, අධි තදබදයක් ඇති මාර්  

ආසන්නගේ ගහෝ පාසැේ ගහෝ ගරෝහේ ආශ්රිතව පිහිටා තිබිය හැක. 

එම නිසා ස්ථානීය ආරක්ෂාව ද සමඟ සිදු කරනු ලබන විගේෂිත 

වාහන තදබදය පාලනය කිරීගම් සැලැස්මක් අනිවාර්ය ගේ.  

• ගමහි සංඥා පුවරු, අදාල ස්ථානයට හා එහි සංගේදීතාවයට සරිලන 

පරිදි බාධක, නිරතුරුවම සිටින නිරීක්ෂකගයකු හා රාී විදුලි ලාම්පු 

අං  ඇතුලත් විය යුතුය.  

VII. ස්ථාන දවත 

ප්රදේශය 

•  පදිංිකරුවන්ගේ ප්රගේශ මාර්  අවහිර ගනාකිරීම ගකාන්රාත්කරු 

සතු ව කීමක් ගේ. පදිකයන්ට හා එම ප්රගේශගේ පදිංිකරුවන්ට 

අවහිරයක් ගනාවන පරිදි වයාපෘති වැඩ භුමිය සැලසුම් කරග න 
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ගවන් කර  ත යුතුය. ඉදිකිරීම් ද්රවය හා කසල සහ යන්ර නවතා 

තැබීම මඟින් ප්රගේශ මාර්  අවහිර ගනාකිරීමට ව බලා  ත යුතුය. 

ගමවැනි සිදුවීම් වැලැක්වීමට ස්ථානය සුදානම් කිරිගම්දී පූර්ව සැලසුම් 

සිදු කළ යුතු ගේ. 
  

ඉතාම කලාතුරකින් පහත සඳහන් අවස්ථාද ඇතිවය හැකිය 

• වයාපෘතිය මඟින් ප්රගේශ මාර්  වලට බලපෑමක් සිදු ගේ නම් එම 

මාර්  භාවිතා කරන්නන් සඳහා වන්දි මුදලක් ලබා ගේ. 

• අවදානම් කලාපගයන් බැහැරව තිගබන වයාපාර ගහෝ අදායම් 

මාර් යකට හානි සිදු ගේ නම් AP හි එකඟතාවයට අනුව වන්දි 

මුදලක් ලබා ගේ (අර්ථවත් උපගදස් සාකච්ඡාවක් හරහා).  

 

 

අදේක්ිත බලපෑම දයෝජිත අවම කිරීදම් ක්රම  

VIII. දස්වා පහසුකම් 

වලට හානි සිදුවීම 

• ඉවත් කළ යුතු ගහෝ හානි සිදු විය හැකි ගස්වා පහසුකම් පිළිබඳ 

විධිමත් තක්ගස්රුවක් කිරීම ගකාන්රාත්කරුගේ ව කීමක් ගේ. උදා: 

සන්නිගේදන රැහැන්, විදුලි රැහැන්, ජලනල, මාර් , කානු ගමම 

පහසුකම් අදාල පාර්ශව වල අනුමැතිය ඇතිව (ආයතන හා 

අයිතිකරුවන්) එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කර ගවනත් ආරක්ෂක 

ස්ථානයක පිහිටුවිම සඳහා අවශය පූර්ව පියවර  ත යුතුය. ගමමඟින් 

හානිවිම් වැලැක්වීම, ඉදිකිරීම් අතරතුර සිදුවන හානි විම් අවම වීම 

හා හානි සිදු වුවගහාත් ඒවා නිවැරදි කිරීම ගහෝ ඒ සඳහා වන්දි 

ග වීම සිදු කළ හැකිය. ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ ලංසු ලියකියවිලි 

වල ඔහුගේ ව කීමක් ගලස ඇතුලත් කළ යුතුය. 

IX. සංස්කෘතිකව 

වැදගේ වුහ , 

සිදුවීම් හා පුරා 

විදයා ේමකව 

ස්ථාන 

 

• සංස්කෘතිකව වැද ත් වන ස්ථාන පැවතියගහාත් ඒවාට හානි 

ගනාවන ආකාරගයන් වැඩ පවත්වා ග න යෑමට ගකාන්රාත්කරු 

ව බලා  ත යුතුය. උත්සව දින වලදී ඉදිකිරීම් කටයුතු තාවකාලිකව 

නැවැත්විය හැකි ගේ. සංස්කෘතික දින වලදී අධික ශේදයක් නැග න 

හා කම්පන ඇති කරන යන්ර භාවිතය තදින් පාලනය කළ යුතුය. 

i. ඉදිකිරීම් කටයුතු කරග න යන අවස්ථාගේදී පුරා විදයාත්මකව 

වැද ත් වන ස්ථාන හමු වුවගහාත් වහාම එම ඉදිකිරීම් කටයුතු 

නවත්වා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයවයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකගේ වයාපෘති අධයක්ෂක මාර් ගයන් පුරා 

විදයා ගදපාර්තගම්න්තුව දැනුවත් කළ යුතුය. 

ii. ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුම යටගත් එන ව කීමක් ගලස සඳහන් කළ යුතුය. 

X. දෘශය දූෂණය  

 

i. ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර මනා පාලනයක් තබා  ත යුතු අතර 

එමඟින් දෘශය දූෂණය, ගසෞඛ්ය  ැටළු හා ගපාදුජනයාට සිදුවන 

අවහිරතා අවම ගේ. ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා 

සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම යටගත් එන ව කීමක් ගලස 

සඳහන් කළ යුතුය. 

XI. අපද්රවය බැහැර 

කිරීදම් ස්ථාන ප 

i. ගකාන්රාත්කරු විසින් තැන තැන සිදු කරන අනුමත කළ ගනාහැකි 

අපද්රවය බැහැර කිරීම් නැවැත්විය යුතුය. ඇළ ඉවුරුවලට හා ඇළවේ 

වලට අපද්රවය බැහැර කිරීම ගනාකළ යුතුය. මාර්  රක්ෂිත අසල 

අපද්රවය බැහැර කිරීම සිදු ගනාකළ යුතුය. අපද්රවය බැහැර කිරීම 

අනුමත කළ ස්ථාන වලට පමනක් ග නග ාස් දැමිය යුතුය. අපද්රවය 

ප්රවාහනය කිරීම හා බැහැර කිරීම සඳහා භූවිදයා සමීක්ෂණ හා 

පතේ කාර්යාංශය ගවතින් හා පළාත් පාලන ආයතන වලින් පූර්ව 

අනුමැතිය ලබා ග න තිබිය යුතුය. අනුමත කරන ලද ස්ථාන වලට 

පමණක් අපද්රවය බැහැර කරන බවට තහවුරු කර  ැනීම සඳහා 
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වයාපෘති අධයක්ෂක ගකාන්රාත්කරු සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ 

යුතු ගේ.. 

ii.  දෘශය දූෂණය, ගසෞඛ්ය  ැටළු හා ගපාදුජනයාට සිදුවන අවහිරතා 

අවම වන පරිදි අපද්රවය බැහැර කිරීම සිදු කළ යුතුය. 

iii. ඉදිකිරීම් අමුද්රවය ගලස නැවත ලබා  ත හැකි ද්රවය භාවිතා කිරීම. 

ස්ථාන පරික්ෂා කිරිගම්දී ගබාගහෝ ස්ථාන වල එතන්ීම ගහෝ 

ගවනත් ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් අමුද්රවයක් ගලස භාවිතා කළ හැකි 

විශාල පාෂාණ කුට්ටටි තිගබන බව නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. ගමම 

ද්රවය ගයාදා  ැනීම ගහෝ ගවනත් අයගේ භාවිතයට සුදුසු වන ගලස 

ඒවා එම ස්ථානගයන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ගකාන්රාත්කරු 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. ගකගස් වුවද, වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගේ වයාපෘති අධයක්ෂක 

මඟින් ගපර ලබා  ත් අනුමැතිය සමඟ එගස් කළ යුතු ගේ  

iv. ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුම යටගත් ඔහුගේ ව කීමක් ගලස සඳහන් විය යුතුය. 

ක්රියාේමක කිරීදම් වගකීම්: ඉදිකිරීම් දකාන්රාේකරු 

 

වගුව 9: ඉදිකිරීම් අදියදර්දී සිදුවන සමාජයීය/වෘේතිමය බලපෑම් අවම කිරීම 

බලාදපාදරාේතුවන 

බලපෑම 

දයෝජිත අවම කිරීදම් ක්රම  

I. අධි අවදානම් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු, 

පිපිරවීම් සඳහා 

පුපුරන ද්රවය 

දයාදා ගැනීම, 

විශාල යන්ර 

භාවිතා කිරීම 

• ගස්වකයන්ගේ ආරක්ෂාව, මඟීන්ගේ, පදිකයන්ගේ සහ ප්රාගේශීය 

පදිංිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව  

පහත සඳහන් අනිවාර්ය පූර්වාරක්ෂක ක්රියා ද ඇතුලත්ව මනාව සකසන 

ලද ආරක්ෂක කළමනාකරණ සැලසුමක් ගකාන්රාත්කරු විසින් පිළිගයළ 

කළ යුතු අතර එය ක්රියාවට නැංවීමද සිදු කළ යුතුය. 

i. අස්ථාවර බෑවුම් වලට අදාලව ගසෞඛ්ය හා ආරක්ෂක  ැටළු පිළිබඳ 

දැනුවත් වීම 

ii. පුේ ලික ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා කිරීම 

iii. රාී කාලගේදී හා වර්ෂා කාලගේදී ස්ථාන පරික්ෂා කිරීමට යෑගමන් 

වැළකිය යුතුය. 

iv. ආරක්ෂක ගනට්ට, රඳවා  ැනීගම් උපක්රම (ගපරගලන  ේ නැවත්වීමට 

හා පාෂාණ කැබලි නැවත්වීමට ගයාදන රැඳවුම් පස් බැමි) වැනි 

ආරක්ෂණ පූර්වාරක්ෂක ක්රියා භාවිතා කිරීම  

v. සිරස් වුහ මත වැඩ කරන ගස්වකයන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කළ 

යුතු ගේ. 

vi. ජාතික පේධතිගයන් ගහෝ ගජනගර්ටර මඟින් ලබා  න්න ස්ථානීය 

විදුලි පරිපථ වලින් විදුලි පිපිරීම් ඇති ගනාවීමට දැඩි ආරක්ෂණක 

උපක්රම ගයදිය යුතුය.  

vii. සර්පයින් දෂ්ට කිරීම් සඳහා සුදුසු හදිසි කළමනාකරණ පේධතියක් 

(සර්පයින් දෂ්ට කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, වැඩ කරන විට ආරක්ෂක 

පාවහන් පැලදීම, සර්පයින් දෂ්ට කළ විට ලබා ගදන ප්රථමාධාර, 

ගරෝහේ ත කිරීම හා සර්පයින් දෂ්ට කිරීම පිළිබඳ පහසුකම් ඇති 

ගරෝහලකට ඇතුලත් කිරීම වැනි කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් වීම) 

viii. සිදුවිය හැකි කඩා වැීම්, නායයෑම් සහ පාෂාණ කුට්ටටි පිළිබඳව දැනුම් 

දීමට සෑම ගේලාවකම සිටින නිරීක්ෂකගයන් පත් කිරීම 

ix.  සීමිත ඉඩක් තුල බර යන්ර භාවිතා කිරීම සඳහා ඇති ආරක්ෂක ක්රම 

x. තුවාලයක් සිදු වූ අවස්ථාවක කඩිනම් ප්රථමාධාර ලබා දීම  

xi. ගරෝහේ  ත කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්   ැනීම 

 i. ඉක්මනින් ගරෝහේ  ත කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්   ැනීම 

ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුම යටගත් එන ව කීමක් ගලස සඳහන් කළ යුතුය. 
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II. බැවුදම් ඉහල හා 

පහල වාසය 

කරන්නන්දේ 

ආරක්ෂාව 

• ඉදිකිරීම් අතරතුර බැවුගම් ඉහල හා පහල වාසය කරන්නන් අවදානම් 

තත්වයක පසු ගේ. ඔවුන් සඳහා තිගබන අවදානම පහත කරනු මඟින් 

කළමනාකරණය කර  ත හැකි ගේ.  

i. පාෂාණ කුට්ටටි ගපරලීම නිසා ඇතිවන අවදානම අවම කිරීම සඳහා 

ආරක්ෂක බාධක ඉදි කිරීම  

ii. අවදානම හා අවදානම් තත්වයකදී ඉක්මනින් එතනින් ඉවත් වීම 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම 

iii. තීරණාත්මක ඉදිකිරීම් අවස්ථා වලදී තාවකාලික ඉවත්වීගම් කඳවුරු 

භාවිතා කිරීම 

• තාවකාලිකව පෘෂ්ිය ජලවහනය පාලනය කිරීම, බෑවුම ආවරණය 

කිරීම සහ වර්ෂා කාලය ආරම්භ වීමට ගපර අස්ථාවර තත්වගේ තිගබන 

පස් හා පාෂාණ ඉවත් කිරීම.  

ගමම කරුණු ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලැස්ගම් ගකාන්ගේසි වල සඳහන් විය යුතුය. 

III. ශ්රම බලකාය 

පැතිරී යා හැකි 

දරෝග, මේකුඩු, 

අසේවාසීන් සමඟ 

ඇතිවන අරගල 

හා දකෝලාහල 

හා පිඩා  

 

• අගප්තක්ෂිත බලපෑම් පහත කරුණු මඟින් අවම කර ත හැකි වනු ඇත.  

i. ඇති විය හැකි  ැටළු පිළිබඳව ගස්වකයන් හා ප්රජාව දැනුවත් කිරීම 

ii. ගස්වකයන්ගේ ක්රියා හා ප්රජාව සමඟ හැසිගරන ආකාරය වැඩ 

පරීක්ෂකවරු මාර් ගයන් නිතරම අධීක්ෂණය කිරීම 

iii. චර්යාධර්ම කඩ කරන ගස්වකයන් හට දඩුවම් ලබා දීම 

ගමම කරුණු ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලැස්ගම් ගකාන්ගේසි වල සඳහන් විය යුතුය. 

IV. දඩයම් කිරීම  • අනවසර දඩයම් කිරීම්, ගසාබාදහම සුරැකීගම් ව කීම ස හ නීතිය කඩ 

කරන්නන් හට ලැගබන දඬුවම් ආදිය පිළිබඳ කාර්යමණ්ඩලය දැනුවත් 

කිරීම. ගමම කරුණු ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලැස්ගම් ගකාන්ගේසි වල සඳහන් විය යුතුය.  

V. ගිනි උවදුරු/ ලැේ 

ගිනි 

• ලැේ ගිනි ඇති වීමට තුඩු දිය හැකි හැසිරීම් ගසාබාදහම සුරැකීගම් 

පාරිසරික ව කීම සහ සිතාමතා සිදුකරන ගිනි තැබීම් වලට එගරහිව 

ඇති ගරගුලාසි 

i. සංගේදී ස්ථාන වල ගිනි තැබීම් තහනම් කිරීම. 

ii. ශ්රම කඳවුරු සඳහා ගිනි පාලන සැලසුම් 

ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුම යටගත් එන ව කීමක් ගලස සඳහන් කළ යුතුය. 

VI. අන්තරායකර 

ද්රවය හා උපද්රව 

• රසායනික පිපිරීම් සඳහා ව කිව යුතු ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා 

 ැනීම. 

i. රසායනික ද්රවය හා පුපුරන ද්රවය සඳහා විධිමත් බලතල දාමයක් 

පිහිටුවිම 

ii. එම අමුද්රවය ළඟ තබා  ත හැකි පුේ ලයන්  

iii. බලයත් පුේ ලයන් එම ද්රවය ආරක්ෂාකාරීව ප්රවාහනය කිරීම 

iv. ඒ පිළිබඳ විගේෂිත පුහුණුවක් සහිත වෘත්තිකයන් ලවා භාවිතා කිරීම 

v. පිපිරීම් කටයුතු සිදු කිරිගම්දී ස්ථානගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම 

vi. පිපිරුම් ක්රියාවලිය අවසන් වූ පසු එම ස්ථානගේ ඇති හානිකර ද්රවයන් 

ඉවත් කිරීම යන ගේ ද ගමහි ඇතුලත් ගේ. 

VII.විවෘත ස්ථාන වල 

මලපහ කිරීම හා 

කුණු දැමීම  

• සිදුවිය හැකි ජල/ පාංශු දූෂණය වීම් පහත කරුණු මඟින් අවම කර  ත 

හැක.  

i. ජල දූෂණය සහ ජලය මඟින් පැතිගරන ගරෝ , විවෘත මලපහ කිරීම් 

ගේතුගවන්  ං ා වල පහල ප්රගේශගේ ජල භාවිතය සඳහා ඇතිවන 

බලපෑම යනාදිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. 

ii. ගමම ස්ථාන පාරිසරික (ඇළවේ), සමාජයීය (පාසැේ, ගරෝහේ) ගහෝ 

සංස්කෘතිකව සංගේදී ප්රගේශ වල පිහිටා ඇත්නම් වැඩ කරනු ලබන 

ස්ථානයට ආසන්නව ගස්වකයන් සඳහා වැසිකිලි පහසුකම් සකස් කර 

දීම. 

වගුව 9 තවදුරටත් 
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iii. ගස්වකයන්ගේ සනීපාරක්ෂක පුරුදු පිළිබඳ අවධානගයන් සිීම හා 

අධික්ෂණය කිරීම 

iv. එම ගකාන්ගේසි කඩ කරන ගස්වකයන් සඳහා දඩුවම් ලබා දීම. 

ගමම ගකාටස් ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලැස්ගම් ඔහුගේ ව කීමක් ගලස සඳහන් විය යුතුය. 

VIII.ගිනි අවි හා 

ආයුධ් භාවිතා 

කිරීම 

• අදාල අවදානම් පහත පිළියම් මඟින් අවම වනු ඇත. 

i. ගිනි අවි ලඟ තබා  ැනීම සම්බන්ධව තිගබන නීතිමය තත්වයන් 

පිළිබද දැනුවත් කිරීම 

ii. ගස්වකයන් පිළිබඳ අවධානගයන් සිීම හා අධික්ෂණය කිරීම 

iii. එම ගකාන්ගේසි කඩ කරන ගස්වකයන් සඳහා දඩුවම් ලබා දීම. 
 
 

IX. පුද්ගලික දද්පල 

වයාපෘති කටයුතු 

සඳහා භාවිතා 

කිරීම 

• ගමම  ැටළුව පහත සඳහන් කරුණුද ඇතුලත්ව නැවත පදිංි කිරීම් 

සැලසුම් කිරීගම් වැඩ රාමුගවහි දී සාකච්ඡා කළ යුතුය.  

i. අවම’කිරීගම් වයාපෘතිය සඳහා වන ඉඩම් අදාල ආයතන (ගපාදු 

කටයුතු සඳහා ඉඩම් ප්රකාශයට පත් කිරීගම් බලයක් NBRO සතු 

ගනාගේ), ප්රාගේශීය ගේකම් වැනි බලය සහිත පුේ ලයන් මඟින් 

ප්රකාශයට පත් කිරීම අතයාවශය ගේ. එබැවින් එම ඉඩම සදහා මැනුම් 

සමීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු අතර එමගින් නිදහස් කිරීමට යන ඉඩම් 

ප්රමාණය පැහැදිලිවම DS හරහා වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ගපර 

ප්රකාශයට පත් කළ යුතුය.  

ii. ඉඩගම් අයිතිකරුගේ පාර්ශවගයන් බැලූ කළ කුඩා ඉඩම් ප්රමාණයක් 

සහිත ඉඩම් හිමිගයකුගේ නිවසක් නායයෑගමන් විනාශ වූ පසු එම 

ඉඩම් ගකාටස ගවන කිසිගවකුට ලබා දීමට ඔහු අකමැති ගේ. ගමම 

මිනිසුන් සඳහා රජය මඟින් රුපියේ මිලියන 1.6ක වන්දි මුදලක් ලබා 

ගේ. එම මුදල නිවසක් සැදීම සඳහා ප්රමාණවත්ය . සමහර අවස්ථා වලදී 

වයාපෘතිගේ කටයුතු කරග න යාම සඳහා මිනිසුන්ට තම වාසස්ථාන 

වලින් ඉවත් වීමට සිදු ගේ. එවැනි අවස්ථාවකදී ගමම වයාපෘතිය 

තමන්ගේ ඉඩගම් කරග න යාගම් ඇති වැද ත්කම පිළිබඳව 

අයිතිකරුවන් දැනුවත් කළ යුතු අතර ඔවුන්ට ලැගබන මුදේ රැග න 

එම ඉඩගමන් පිට වී යෑමට මිනිසුන් කැමති වන ආකාරගේ වටපිටාවක් 

සකස් කර දිය යුතුය. 

iii. ඉඩගම් අයිතිකරු අනා තගේදී ඉඩගම් අයිතිය සම්බන්ධගයන් 

නීතිමය ක්රියාමාර්   ැනීම වැලැක්වීම සඳහා අවම කිරීගම් කටයුතු 

සඳහා, පසු වැඩකටයුතු සඳහා හා අයිතිකරු විසින් අනා තගේදී 

ඉඩම ව ා කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම නතර කිරීම වැනි කාරණා 

ඇතුලත් නීතිමය එකඟතාවයක් ඉඩම් අයිතිකරු හා වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කරන ආයතනය අතර ඇති කර  ත යුතුය 

iv. ඉහත සඳහන් කළ නිර්ගේශ අවම මට්ටටමකින් ප්රගයෝජනයට  නිමින් 

ගමවැනි අවස්ථා පාලනය කිරීම සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකයවයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගේ පාරිසරික හා සමාජයීය 

ගසෞඛ්යාරක්ෂක අංශය විගේෂ සැලකිේලක් දැක්විය යුතුය. 

X. ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සඳහා වැඩබිම් 

එළිදපදහළි 

කිරීම 

• ගමය පහත සඳහන් කරුණු ඇතුලත් නැවත පදිංිකිරීම් සැලසුම් වැඩ 

රාමුගවහි සාකච්ඡා කළ යුතුය.  

i. ixඅංශගේ සඳහන් පරිදි ඉඩම් ප්රකාශයට පත් කිරීගම් ක්රමගේදය 

අනු මනය කරන්න 

ii. වයාපෘතිගේ ඇති වැද ත්කම, තම ඉඩගම් ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සිදුකරග න යෑමට ඉඩ ලබා දීම හා එහි ඇති වුහ , ඵලදායි ගබෝ  

ඉවත් කිරීම වැනි ගේ පිළිබඳව ඉඩම් හිමියන් දැනුවත් කිරීම. 

iii.  වුහ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධගයන් අකමැත්තක් ගනාමැති බව 

පවසමින් ඉඩම් හිමියන් හා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය 

අතර නීතිමය එකඟතාවයක් අත්සන් කිරීම. 
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iv.  වුහ වල ඇති වටිනා ගේවේ ඉඩම් අයිතිකරුට ඉවත් කර  ැනීමට 

ගහෝ ඉඩම් අයිතිකරු ගවනුගවන් ගකාන්රාත්කරුට ඉවත් කිරීමට ඉඩ 

ලබා දීම. 

v.  වුහ ඉවත් කිරීම සඳහා යන වියදම වයාපෘතිය මඟින් දරනු ලැගේ. 

vi. ඉඩගම් ඇති ඉඩම් හිමිකරුගේ පැවැත්ම සඳහා අවශය වන ගස්වා ඉව 

කිරීමට සිදු වන්ගන් නම්, (උදාහරණ වශගයන් කානු ඉවත් කිරීම, 

ජලනල ඉවත් කිරීම) වයාපෘති මුදේ මඟින් ඒ සඳහා විකේප ලබා දිය 

යුතුය. 

XI. රක්ිත ප්රදද්ශ 

වල ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සිදු කිරීම 

• සිදුවිය හැකි බලපෑම් පහත ක්රම මඟින් අවම කර  ත හැකිය. 

i. ඉඩගම් අයිතිය කා හටද යන්න හඳුනා  ැනීම (ආයතනය) 

ii. අදාල ආයතන මුණ ැසීම 

iii. අයදුම්පත්, වයාපෘති ගයෝජනා සහ සැලසුම් ඇතුලත් ලිඛිත ඉේලීමක් 

අදාල ආයතන ගවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

iv. අනුමත කිරීගම් ක්රියාවලිගේදී අදාල ආයතනගේ උපගදස් අනු මනය 

කිරීම 

v. ආයතනය මඟින් ලිඛිත ගයෝ යතායක් ලබා  ැනීම 

vi. ආයතනය මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගකාන්ගේසි වලට අනුව 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

vii. ප්ර ති රැස්වීම් වලදී වයාපෘතිගේ තත්වය පිළිබඳව අදාල ආයතන 

දැනුවත් කිරීම/ සහභාගී කරවා  ැනීම 

viii. කිසියම් ගකාන්ගේසි කඩවීමක් සිදු වුවගහාත් ඉතා ගකටි කාලයක් 

තුල අදාල ආයතන දැනුවත් කිරීම 
 

XII. ශ්රම කඳවුරු • ශ්රම කඳවුරු පිළිගයළ කරන ආකාරය පිළිබඳව ඉදිකිරීම් 

ගකාන්රාත්කරු විසින් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකයදැනුවත් කළ යුතුය. තාවකාලික කඳවුරු 

පිහිටවීමට අවශය ගේ නම් ගකාන්රාත්කරු වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයමඟින් ඒ සඳහා අවසර ලබා 

 ත යුතුය. 

පහත සඳහන් පාරිසරික හා සමාජයීය ගකාන්ගේසි අවම මට්ටටමක 

පවත්වා  නිමින් ශ්රම කඳවුරු පවත්වා ග න යා යුතුය. 

i. කඳවුරු වල විගේක  ැනීම (නිදා  ැනීම), සනීපාරක්ෂක කටයුතු හා 

සන්නිගේදන කටයුතු සඳහා අවශය වන පරිදි ඉඩ පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

ii. කඳවුරු තුල නිරතුරුවම අවශය තරමට ජලය පැවතිය යුතුය. 

iii. පළාත් පාලන ආයතන වල ගරගුලාසි වලට අනුව අපද්රවය බැහැර කිරීම 

සිදු කළ යුතුය.  

iv. ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු මඟින් පිහිටුවීමට යන කඳවුරු වල අගනක් 

අයට කරදරයක් ගනාවන පරිදි අපද්රවය බැහැර කිරීගම් පේධති, ජලය 

සැපයීම සහ ගවනත් සනීපාරක්ෂක ගස්වා පැවතිය යුතුය. 

v. ක්රමවත් අපද්රවය බැහැර කිරීගම් ක්රමගේදයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

අසේවැසි ඉඩම් වලට අපද්රවය බැහැර කිරීම හා අපද්රවය ගිනි තැබීම 

සිදු ගනාකළ යුතුය. බැහැර කිරීගම් සුදුසුම ක්රමය වන්ගන් ඒවා පළාත් 

පාලන ආයතන ගවත ලබා දීම ගහෝ බලධාරීන් මඟින් අනුමත කරන 

ලද ස්ථාන ගවතට බැහැර කිරීමයි. 

vi. ගිනි අවි ගහෝ ජිවිත තර්ජන ඇති කරනු ලබන ආයුධ කඳවුගර් දී ලඟ 

තබා  ැනීම තහනම් කළ යුතුය. 

vii. මත්කුඩු, මත්පැන්, අනාචාර, කාන්තාවන් හා ළමුන් සඳහා වන ලිංගික 

අපචාර, ගසාරකම්, අර ල සහ ගනාමනා ක්රියා සිදු ගේ දැයි කඳවුගර් 

භාරකරු අවධානගයන් සිටිය යුතුය. 
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viii. චර්යා රටා හා කඳවුගර් ඇති චර්යා ධර්ම පිළිබඳව ගකාන්රාත් 

පාරිසරික හා සමාජයීය නිලධාරියා මඟින් දැනුවත් කිරීම් සිදු කළ 

යුතුය. 

ix. ගනාවැලක්විය හැකි අවස්ථාවලදී දඩුවම් කිරීගම් ක්රමගේදයක්, නීතිමය 

පියවර ගහෝ රැකියාගවන් ගනරපා හැරීම යන පියවර  ත යුතුය. 

x. කඳවුරු තුල ගින්න මඟින් ඇතිවිය හැකි අනතුරු සඳහා අවශය 

ආරක්ෂක ක්රියාමාර්  තිබිය යුතුය. 

xi. රගටහි පවතින දඩයම් කිරීම, පුරා විදයා ත්මකව ගකාටස් සහ 

ආරක්ෂා කළ යුතු වනජීවී විගේෂ අනවසර ගලස ගවලදාම් කිරීම වැනි 

පාරිසරික හා ගවනත් නීති කඩ කරන්ගන්දැයි බැලීමට ගස්වකයන් 

පිළිබඳ ඉතා අවධානගයන් සිටිය යුතුය.  

xii. ප්රථමාධාර ගපට්ටටියක් තිබීම 

xiii. ශ්රම කඳවුරු විධිමත් අයුරින් අයිතිකරුවන්ට භාර දීම හා අපද්රවය, 

ඉදිකිරීම් අමුද්රවය යනාදිය ඉතිරි ගනාකර කඳවුර එතැනින් ඉවත් කර 

 ැනීම සිදු කළ යුතුය. 

 ක්රියාේමක කිරීදම් වගකීම්: ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු 

 

4.6.3 ක්රියාේමක කිරීදම් අදියදර් අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග 
 

ගමම වයාපෘතිගේදී බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා වුහාත්මක අවම කිරීගම් ක්රම ගයාදා  න්නා 

බැවින් එයින් අවම පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑමක් ඇති ගේ. වයාපෘති චක්රගේදී සිදු වන 

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු කරුණු පිළිබඳව ඉතා 

 ැඹුරු විේගේෂණයක් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව මඟින් ලබා ගේ. එම 

කරුණු නිසියාකාරව ක්රියාත්මක කළගහාත් ඉදිකිරීම් අදියගර්දී සිදු විය හැකි බලපෑම් 

ගනාසැලකිය හැකි තරම් ගේ. නමුත් වයාපෘතිය අවසන් කළ පසු මුේ කාලගේ ඇතැම්  ැටළු 

ඇතිවිය හැක. එම නිසා ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන් වූ පසු සැලකිය යුතු කාලයක් සඳහා අධීක්ෂණ 

කටයුතු සිදු කිරීම නිර්ගේශ කරන අතර ඉහත සඳහන් කළ පරිදි යම් ප්රේනයක් පැන 

නැගුගනාත් එය විසදීමද සිදු කළ යුතුය. 

 

දීර්ඝකාලීන දමදහයුම් හා නඩේතු කටයුතු  

ගමම ස්ථාන සඳහා දීර්ඝකාලීන ගමගහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු කරග න යාම අවශය ගේ. 

ගබාගහෝ අවස්ථාවලදී ඒවා වේපැල  ැලවීම, ගකාළගරාඩු හා අවසාදිත ඉවත් කිරීම සඳහා 

කාණු පවිර කිරීම, පෘෂ්ියව සිදු කරනු ලබන ක්රියාකාරකම් වැනි සුළු නඩත්තු කටයුතු ගේ. 

මාර්  සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ස්ථාන වල නඩත්තු කටයුතු මාර්  රක්ෂිත නඩත්තු 

කිරීම යටගත් ඔවුන් විසින්ම සිදු කරනු ලැගේ. ගකගස් ගවතත්, රජගේ හා ගපර පුේ ලික ඉඩම් 

යන ගදවර් ගේම නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවසර ප්රාගේශීය ගේකම් මඟින් ලබා ගේ. NBROහි 

අධීක්ෂණය මත නඩත්තු කටයුතු සිදු ගේ. විගේෂ නඩත්තු කටයුතු (ඉතා කලාතුරකින් 

ඇතිවිය හැකි) වලදී ඒ සඳහා අවශය තාක්ෂණික උපගදස් NBRO මඟින් අදාල ගකාන්රාත් 

පාර්ශව ගවත ලබා ගේ.  
 

සුළු නඩත්තු කටයුතු සඳහා ප්රජා මූලික සංවිධාන ගයාදා  ත හැකි අතර විශාල වශගයන් සිදු 

කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු සඳහා හැකියාවන් ඇති ගකාන්රාත්කරුවන් ගයාදා  ත හැක.  

නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශය මුදේ රජය මඟින් ප්රාගේශීය ගේකම්වරුන් ගවත ලබා ගේ. 
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5 වන පරිච්දේදය- වගකිව යුතු ආයතන හා අවදානදම් සිටින 

ප්රජාව සමඟ උපදද්ශන දස්වා පැවැේවීම සහ දතාරතුරු 

දහළිදරේ කිරීම  

වයාපෘතිය සුමට ගලස කරග න යාම සඳහා ව කිව යුතු ආයතන සමඟ කරනු ලබන 

උපගේශන ගස්වා ඉතා වැද ත් කරුණක් බවට පත් වී ඇත. අදාල ව කිව යුත්තන් 

වයාපෘතිගේ ස්වභාවය හා එහි ප්රමාණය, එමඟින් ලැගබන ප්රතිඵල හා දීර්ඝ කාලීන ප්රතිලාභ 

පිළිබඳව දැනුවත්ව සිී. එගස්ම වයාපෘති ක්රියාවන්, ඉඩම් වැනි සම්පත් වල භාවිතයන්, 

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් සහ නැවත පදිංි කිරීම යන කාරණා පිළිබඳව ප්රමාණවත් 

තරම් ගතාරතුරු ගහළි කිරීම සිදු ගකගර්.  
 

වගකිවයුතු ආයතන හඳුනා ගැනීම හා ඔවුන්දේ උපදද්ශන ක්රියාවලිය 

ව කිව යුතු ආයතන පිළිබඳ විේගේෂණයකින් පසුව වයාපෘතිය සඳහා අවශය වන ව කිව 

යුතු ආයතන ගමානවද යන්න හඳුනා  න්නා ලදී. වයාපෘතිය සඳහා අවශය ව කිවයුතු 

ආයතන හඳුනා  ැනීම සඳහා පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රුකරණ වාර්තා සහ පාරිසරික 

වයාපෘති පිළිබඳ අත්දැකීම් පැවතීම විශාල වශගයන් සලකා බලන දී. වයාපෘතිය සඳහා අදාළ 

වන ව කිව යුත්තන් වන්ගන්  

i. වයාපෘතිය අනුමත කිරීගම් ගකාටස් කරුවන් වන රාජය ආයතන 

ii. අවම කිරීගම් ක්රියා සිදු කරනු ලබන රාජය/ පුේ ලික/ගපාදු ඉඩම වල අයිතිකරුවන්; 

වයාපෘති වැඩ ගමම ඉඩම් වල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කැමැත්ත ඔවුන්ග න් ලබා  ත 

යුතුය. 

iii. පාරිසරික හා සමාජයීය අංශ යටගත් අනුමැතිය ලබා  ත යුතු රාජය ආයතන 

iv. සත්කාරක රගටහි හා AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක ක්රගමෝපායන් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ වන ගවනත් රාජය ආයතන 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරග න යාම සඳහා අවශය වන ව කිව යුත්තන් හඳුනා  ැනීම 

සඳහා NBRO හි ගපර ගමවැනි වයාපෘති වල වැඩ කර ඇති කණ්ඩායම් වල අත්දැකීම් සහ 

නායයෑම් අධයයන හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශගේ දිස්ික් කාර්යාලවල බලයලත් 

නිලධාරීන්ගේ සහය ලබා  න්නා ලදී. ව කිව යුතු ආයතන ලැයිස්තුව සෑදීගමන් අනතුරුව 

ගම් පිළිබඳව තවදුරත් සාකච්ඡා කිරීමට NBRO කණ්ඩායම, වයාපෘති අධයක්ෂක, වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ දිස්ික් කාර්යාලවල 

බලයලත් නිලධාරීන් එක්රැස් වූ අතර ගමහිදී උපගේශන ලබා  න්නා ආකාරය, ගතාරතුරු 

ගහළිදරේ කරනු ලබන මට්ටටම, ව කිව යුත්තන් ගකාගතක් දුරට මැදිහත් වන්ගන්ද යන බව 

හා ප්රතිචාරද ඇතුලත්ව ගතාරතුරු ගබදා හැරීගම් ක්රමගේදයක් සහ උපගේශන ගස්වා මඟින් 

ලබා  න්නා ප්රතිඵල වයාපෘතිය සමඟ කැටි කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.  
 

ගමම විේගේෂණයන්ග න් පසුව ව කිව යුතු ආයතන පහත සැලසුම පරිදි වයාපෘතිය 

කරග න යාම අවශය බව තීරණය කරන ලදී. 
 

වගුව 10: වගකිවයුේතන් හා උපදද්ශන දස්වය 

අංශය  ආයතනය හා කාර්යභාරය 

i.වයාපෘති අනුමත 

කරන පාර්ශවගේ 

ගකාටස්කරුවන් වන 

රාජය ආයතන  

ප්රාදද්ශීය දේකම් හා දිස්ික් දේකම් 

වයාපෘතිය සඳහා ප්රාගේශීය ගේකම්ගේ හා දිස්ික් ගේකම්ගේ අනුමැතිය අවශය 

ගේ. නායයෑම් අවම කිරීගම් අවශයතා හා අවදානම් තත්වය පිළිබඳව ප්රාගේශීය 

ගේකම්වරු ගහාඳින් දැනුවත් වී ඇත. ගකගස් වුවද, AIIB වයාපෘතිය සඳහා ගතෝරා 

 න්නා ලද ප්රමුඛ් ස්ථාන පිළිබඳව දිස්ික් ගේකම්වරු දැනුවත් කළ යුතු අතර 

ඔවුන්ගේ නිර්ගේශ ලබා  ත යුතුය. ගමම වයාපෘතිය හා ප්රාගේශීය ගේකම්වරු 

අතර සන්නිගේදනය ලියකියවිලි හරහා සිදු ගවයි.  
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සියලුම ව කිව යුතු පාර්ශව සහභාගී වන දිස්ික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුගේදී 

වයාපෘතිය දිස්ික් ගේකම් ගවත ඉදිරිපත් ගකගර්. ගමම රැස්වීගම්දී 

ගදපාර්ශවයම අතර සන්නිගේදනය සිදු ගේ.  

i) ව කිව යුතු ආයතන වයාපෘතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හා එහි ඇති අවම 

කිරීගම් ප්රතිලාභ පිළිබඳ දැනුම් දීම 

ii) විවිධ ව කිව යුතු ආයතන මඟින් අගප්තක්ෂා කරනු ලබන මැදිහත් විම් 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

iii) ව කිව යුතු පාර්ශව සඳහා වයාපෘතිගේ ගතාරතුරු (සැලසුම් සහ 

ක්රියාත්මක කිරීගම් යාන්රණය) ගහළි කිරීම 

iv) අවධානය ගයාමු කළ යුතු විවිධ බාධක හා  ැටළු හඳුනා  ැනීම  

 v) ධනාත්මක ප්රතිචාර ලබා  ැනීම 

vi) වයාපෘතිය සඳහා වන නිර්ගේශ ඇතුලත් කිරීම 

 

සැලසුම් කිරීදම් කමිටුදේ අනුමැතිය 

වුහාත්මක අවම කිරීගම් සැලසුම් සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වල සැලසුම් 

කමිටුගේ අනුමැතිය අවශය ගේ. නායයෑම් අවම කිරීගම් වුහාත්මක සැලසුම්, 

සැලසුම් කමිටුගේ අනුමැතිය සඳහා ගයාමු ගකගර්. 

ii.අවම කිරීගම් කටයුතු 

සිදු කරග න යෑමට 

බලාගපාගරාත්තු වන 

ඉඩම් වල අයිතිය 

තිගබන රාජය/ 

පුේ ලික අංශගේ 

ආයතන 

ව කිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ විේගේෂණගේදී උපගේශනය අවශය වන ඉඩම් 

අයිති රාජය ආයතන, සමා ම් සමුහ සහ අංශ හඳුනා  න්නා ලදී. එවැනි 

ආයතන වන්ගන්, මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ 

දදපාර්තදම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව, පළාේ 

පාලන ආයතන, නාගරික සංවර්ධ්න අධිකාරිය, ප්රාදද්ශීය දේකම් 

(රජදේ ඉඩම්), ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, වාරිමාර්ග 

දදපාර්තදම්න්තුව, ඉඩම් ප්රතිසංස්කරන දකාමිසම, රජදේ වතු වගා 

අංශය, අධ්යාපන දදපාර්තදම්න්තුදේ ඉඩම්, විහාර හා දද්වාලගම 

පනත යටතට අයේ වන ඉඩම් (රජවරු විසින් ආගමික ස්ථාන වලට 

පිරිනමන ලද ඉඩම්) යන ඒවායි. 

 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ගමම ඉඩම් වල සිදු ගකගර් නම් අදාල 

අයිතිකරුවන්ග න් අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. වයාපෘති ගතාරතුරු ගහළි 

කිරීම, වයාපෘතිය සඳහා අවශය වන ඉඩම් වල අවශයතාවය, වයාපෘතිය මඟින් 

සිදු කරනු ලබන අවදානම් අවම කිරීගම් තිගබන ප්රතිලාභ, අවම කිරීගම් වැඩ 

සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ඇති අවශයතාවය, ඉඩම් නිදහස් කිරීමට හා ඉදිරි 

සංවර්ධන කටයුතු වලට සිමා පැනවීමට එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම වැනි 

උපගේශන ගස්වා ක්රියාත්මක ගකගර්. සාමානයගයන් විවිධ ආයතන සඳහා 

ඔවුනටම ගවන් වූ අවශයතා පවතින අතර වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී එම 

කරුණු වලටද  රු කළ යුතුය. උපගේශනය සඳහා ගමවැනි අවශයතා හඳුනා 

 ැනීම සහ AIIB වයාපෘතිගේ සිමා ගදපර්ශවටම සරිලන පරිදි ගහළි කිරීමද 

ඇතුලත් ගේ. 
 

ගමහිදී වයාපෘති කණ්ඩායම අදාල ආයතන හමු වී වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුම් 

දීම, ගතාරතුරු ගහළි කිරීම සහ වයාපෘතිය කරග න යාම සඳහා ඔවුන්ගේ 

කැමැත්ත ඇතුලත් ලිඛිත එකඟතාවක් ලබා  ැනීම සිදු කරයි. 

iii. පාරිසරික හා 

සමාජයීය අංශ 

යටගත් අනුමැතිය 

ලබා  ත යුතු රාජය 

ආයතන 

අදාල ස්ථානයට අනුව පහත සඳහන් ආයතන ගවතින් උපගේශන ලබා  ත යුතු 

බව විේගේෂණගේදී ගහළි විය. එම ආයතන නම් i) වනසංරක්ෂණ 

දදපාර්තදම්න්තුව ii)වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව සහ 

මධ්යම/ පළාේ පරිසර අධිකාරිය දේ.  

 

වයාපෘති කණ්ඩායම ගමම ආයතන වල දිස්ික් කාර්යාල ගවත යන අතර එහිදී 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ගහළි කිරීම, ප්රතිචාර ලබා  ැනීම, ගකාන්ගේසි 

පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒවා වයාපෘතිය සඳහා අදාල කර  ැනීම සිදු ගකගර්. 
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iv. පාරිසරික හා 

සමාජයීය 

ආරක්ෂක ක්රමගේද 

සඳහා අවශය වන 

ගවනත් රාජය 

ආයතන 

ව කිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ විේගේෂණගේදී පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාවලි 

සඳහා අවසර හා බලපරයක් තිබිය යුතු බව ගසායා  න්නා ලදී. ඒවා නම් 

අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා පළාේ පාලන ආයතන මඟින් ලබා 

ගන්නා බලපරය, පස් හා ගේ ප්රවාහනය කිරීම සඳහා භූ විදයා හා 

පතේ කාර්යාංශය මඟින් ලබාගන්නා බලපරය, ජලය ලබා ගැනීම 

සඳහා පළාේ පාලන අයතනය මඟින් දහෝ ජල සැපයුම් මණ්ඩලය 

දවතින් ලබා ගන්නා අනුමැතිය පුපුරන ද්රවය සඳහා ආරක්ෂක 

අමාතයාංශය මඟින් ලබා ගන්නා බලපරය යනාදියයි. 

ග්රාම නිලධ්ාරී  

ග්රාම නිලධාරී ගමම වයාපෘතිගේ වැද ත් පාර්ශවකරුගවකු ගවනු ඇත. 

ගතාරතුරු ලබා  ැනීම, වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරිගම්දී ඇතිවිය හැකි සංගේදී 

 ැටළු හඳුනා  ැනීම, විගේෂ අවධානයක් අවශය වන අවදානම්/ සංගේදී 

කණ්ඩායම් හඳුනා  ැනීම වැනි කරුණු සඳහා වයාපෘති කණ්ඩායම ග්රාම 

නිලධාරී සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි. එගමන්ම වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්ව 

ඇති පාර්ශව සඳහා සන්නිගේදනය කිරීම හා ආරවුේ විසඳිම සඳහා වැද ත් වන 

පුේ ලගයක් වන බැවින් ග්රාම නිලධ්ාරී ගවතින් උපගදස් ලබා  ැනීම වැද ත් 

ගකාට සැලගක්.  

ආගමික නායකයින්/ සමාජ දස්වකයන්/ රාජය දනාවන සංවිධ්ාන 

අදාල ස්ථාන වලට ආසන්නව සිටින ඉහත සඳහන් කළ කණ්ඩායම් විගේෂ 

අවධානයක් අවශය වන අවදානම්/ සංගේදී කණ්ඩායම් හඳුනා  ැනීම සඳහා 

වැද ත් වන පාර්ශවකරුවන් වන නිසා ඔවුන්ග න් උපගදස් ලබා  ැනීමද සිදු 

කරයි. එගමන්ම වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්ව ඇති පාර්ශව සඳහා 

සන්නිගේදනය කිරීම හා ආරවුේ විසඳීම සඳහාද ඔවුන් වැද ත් ගේ. 

v. වයාපෘතිය මඟින් 

බලපෑමට ලක්වන 

පාර්ශව හා 

ප්රතිලාභ ලබන්නන් 

වයාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක්වන පාර්ේව වන්ගන් අවදානමට ලක්වූ ඉඩම් 

වල අයිතිකරුවන් හා අසල නිවාස වල වාසය කරන අසේවාසීන් ගේ. 

, අදාල ස්ථාන ආසන්නගේ ජිවත් වන ඉහත සඳහන් කළ පාර්ශව වයාපෘතිය 

සඳහා කැමැත්ත ලබා  ැනිම, ඉඩම් නිදහස් කර  ැනීම, වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා උපකාරි වන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම, වයාපෘතිය සඳහා ප්රජාව 

එකතු කර  ැනීම හා වයාපෘතිය පිළිබඳ විමසිේගලන් පසු වන කණ්ඩායමක් වන 

නිසා ඔවුන්ගේ උපගදස් ලබා  ැනීමද සිදු ගකගර්. 

 

වයාපෘතිය සඳහා සුදානම් වන අදියගර්දී උපගේශන ලබා  ැනීම සිදු ගකගරන අතර එය 

වයාපෘතිගේ අගනක් අදියර වලදී ද ක්රියාත්මක ගකගර්. ගමම ක්රියාවලිය සඳහා i) වයාපෘතිගයන් 

බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සහ ව කිව යුතු පාර්ශව සමඟ ප්රමාණවත් තරම් ගතාරතුරු 

හුවමාරු කර  ැනීම ii) වයාපෘතිය,වයාපෘතිගයන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සහ ගවනත් 

ව කිව යුතු පාර්ශව සඳහා ප්රතිලාභ ලැබිය හැකි වටපිටාවක් තුල උපගේශන පැවැත්වීම සහ 

iii) සාකච්ඡා සඳහා කාන්තාවන් හා අවදානම් තත්වගේ පවතින කණ්ඩායම් සහභාගී කර 

 ැනීම ඇතුලත් ගේ. ගමමඟින් පාරිසරික සැලසුම් සඳහා බලපෑමට ලක්වූ සියලු පාර්ශව වල 

අදහස් ලබා ත් බව තහවුරු ගේ.  
 

ප්රාගේශීය මාර්  සංවර්ධන අධිකාරී කාර්යාල, වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව, වනජීවී 

සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව, ප්රාගේශීය ගේකම්, අදාල ග්රාම නිලධාරීන්, දිස්ික් ආපදා 

කළමනාකරණ මධයස්ථානගේ නිලධාරිගයක්, අපදා සහන නිලධාරීන්, ප්රාගේශීය සංවර්ධන 

නිලධාරී, දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිගේ නිලධාරිගයක්, ප්රජා නායකයන් සහ අවශය වූ විට 

වයාපෘතිප්රගේශ වල සිටින ආ මික නායකයන් යන පාර්ශව සමඟ උපගේශ කටයුතුපවත්වා 

ගහෝ පැවැත්වීමට බලාගපාගරාත්තු ගේ. 
 

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව සැකසීගම්දී වයාපෘති කණ්ඩායම ව කිව යුතු 

පාර්ශව පිළිබද දැඩි විේගේෂණයක් කරනු ලබන අතර එයින් උපගේශනය අවශය වන 

ආයතන හා පාර්ශව හඳුනා  නී. ආයතන සඳහා AIIB වයාපෘති අධයක්ෂක , සැලසුම් 

වගුව 10 

තවදුරටත් 
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විගේෂඥයින්, OIC/ රත්නපුර DO/LSSD/NBRO, කෑ ේල/LSSD/ NBRO, කළුතර/LSSD/NBRO, 

රත්නපුර අපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය, රත්නපුර වන අඩවි කාර්යාලය, රත්නපුර 

ප්රාගේශීය මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය, රත්නපුරමධයම පරිසර අධිකාරිය, රත්නපුර ඉඩම් 

ප්රතිසංස්කරණ ගකාමිසම යන ඒවා අයත් ගේ. කලන න රය, කලවාන  ාමිණී විදයාලය, 

අය ම, පෑගබාටුව, දුගරක්කන්ද,  ලබඩ, කැටන්ගදාළ, ලිහිනියාව අභිනවාරාමය සහ 

අත්වැේගතාට  ං ාරාමගේ ස්වාමීන් වහන්ගස්ලා, කළුතර ග්රාම නිලධාරීන් යනු වයාපෘතිය 

මඟින් බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශව වන අතර උපගේශන කාල සීමාව 2018 අග ෝස්තු 08-09 සහ 

17, 2018 සැප්තතැම්බර් 07 යන දින වල සිදු ගකරිණි. වයාපෘති කණ්ඩායම සිංහල හා ඉංග්රීසි යන 

භාෂා ගදකම භාවිතා කරයි. ගමම ප්රගේශගේ (රත්නපුර, කෑ ේල සහ කළුතර) ගේශීය භාෂාව 

සිංහල වන බැවින් උපගේශන සිංහල භාෂාගවන් පවත්වන ලදී. 
 

5.1 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ ලිපිදගානු දහළිදරේ කිරීම 

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව , ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ රාමුව ද ඇතුලත් සියළුම පාරිසරික සැලසුම් ලිපිග ානු සමාගලෝචනය කිරීම 

සඳහා AIIB ගවත යවන ලදී. එක් එක් පැගක්ජවල අවම කිරීගම් ගයෝජනා සමඟ ගමම 

ලියකියවිලි NBRO හා AIIB ගවේ අඩවි වල ප්රදර්ශනය ගකගර්. අනුමත කිරීගම් ක්රියාවලිගේදී 

අදාල අංශ වල අවම කිරීගම් ගයෝජනා සියලුම ව කිව යුතු පාර්ශව ගවත ලබා ගේ. ගමයට 

දිස්ික් ගේකම්, පළාත් පාලන ආයතන, වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව, වනජීවී 

සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව, මධයම පරිසර අධිකාරිය සහ අදාල වන ගවනත් ව කිව යුතු 

පාර්ශවයන් ඇතුලත් ගේ. 
 

ගමම පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව ක්රියාවට නැංවීගම් දී, සියලුම පාරිසරික 

ගුණාත්මක අධීක්ෂණ වාර්තා ද, අනනුකූලතා, සම්මතයන්ට පටහැණි වීම් හා නිර්ගේශිත 

ක්රියාවලි වලින් බැහැර ග ාස් ඇති අවස්ථා උගදසා ග න ඇති පිළියම් යනාදිය ද ඇතුළුව 

පිළිගයළ කර ඇති ප්ර ති වාර්තා, වයාපෘති සමාගලෝචනය රැස්වීම් හා අධීක්ෂණ අතරතුර 

AIIB සහ අගනක් අදාළ පරදු කරන ආයතන ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතුගේ. 
 

ලැගබන සෑම පැමිණිේලක් සඳහාම අර්ථාන්විත ආකාරගයන් පිළිතුරු සැපයීමට වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය ක්රියාකරනු ඇත. සියලුම වයාපෘති අදියරයන් සඳහා අදාල වන ඉහත 

සඳහන් කළ පාර්ශව සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් වයාපෘතිය පිළිබඳ 

තත්වයන් දැනුම් ගදනු ඇත. 
  

අවශය කරන පාර්ශව අතර ගබදා දීම සඳහා සෑම දිස්ික්කයක් සඳහාම වයාපෘතිය පිළිබඳ 

විස්තර ඇතුලත් පිකා පිළිගයළ කරනු ලැගේ. 
 

වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව (DWLC), වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව (DFC), 

මධයම පරිසර අධිකාරිය වැනි ව කිව යුතු ආයතන වල නිලධාරීන්ට පාරිසරික තහවුරු කර 

 ැනීම් සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක වයාපෘති ස්ථාන පරික්ෂා කළ හැකි ගේ.  
 

වයාපෘතියට අදාල ගයෝජිත ගතාරතුරු ගහළි කිරීගම් ක්රියාවලිය පහත දැක්ගේ. 
 

වගුව 11: දයෝජිත දතාරතුරු දහළිදරේ කිරීදම් ක්රමදේද ය 

දතාරතුරු  දයෝජිත ආයතන  දතාරතුරු දහළිදරේ කරන 

මාධ්ය  

i. පාරිසරික හා 

සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

රාමුව  

අදාල වන ඕනෑම පාර්ශවයක්  භාෂා 3න්ම AIIB හා NBRO ගවේ 

අඩවිවල 
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ii. වයාපෘති සැලසුම 

(ස්ථාන පිළිබඳ 

ගතාරතුරු, 

ක්රියාත්මක කිරීගම් 

ක්රමගේද ) 

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, 

DFC,DWLC, දිස්ික් ගේකම්, ප්රාගේශීය 

ගේකම්, RDA, රාජය ඉඩම් 

අයිතිකරුවන්, ගවනත් දිස්ික් 

මට්ටටගම් ආයතන,NBRO දිස්ික් 

කාර්යාල,AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ික් 

සම්බන්ධිකරණ කමිටු, 

එකඟතා අත්සන් කිරීමට 

අවශය ලියලියවිලි ඉදිරිපත් 

කිරීම, අනුමැතියන් හා 

කැමැත්ත  

iii. ස්ථානීය පාරිසරික 

හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැලසුම් 

අදාල වන ඕනෑම පාර්ශවයක් 

සහ  

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, 
DFC, DWLC,AIIB  

භාෂා 3න්ම AIIB හා NBRO ගවේ 

අඩවිවල 

රැස්වීම්, දිස්ික් 

සම්බන්ධිකරණ කමිටු, 

එකඟතා අත්සන් කිරීමට 

අවශය ලියලියවිලි ඉදිරිපත් 

කිරීම, අනුමැතියන් හා 

කැමැත්ත 

iv. අධීක්ෂණ වාර්තා 

(මූලික හා ඉදිකිරීම් 

අතරතුර) 

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, 

DFC, DWLC,AIIB සහ අදාල වන 

ගවනත් පාර්ශව 

ප්ර ති රැස්වීම්, විගේෂ රැස්වීම්, 

අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම්  

v. ගස්වකයන්ගේ 

ගසෞඛ්ය හා 

ආරක්ෂාව පිළිබඳව 

පාරිසරික තහවුරු 

කර  ැනීම සඳහා 

ස්ථානීය පරික්ෂා 

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, 

DFC, DWLC, RDA, ප්රාගේශීය ගේකම්, 

ගපාලීසිය, රාජය ඉඩම් අයිතිකරුවන්, 

ග්රාම නිලධාරී, NBRO දිස්ික් 

කාර්යාල,, AIIB සහ අදාල ගවනත් 

පාර්ශව 

ලිඛිත හා වාික සන්නිගේදන, 

අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. ES වලට අදාලව 

ප්ර ති සමාගලෝචන 

රැස්වීම් වලදී 

 න්නා ලද තීරණ 

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, 

DFC, DWLC, RDA, ප්රාගේශීය ගේකම්, 

ගපාලීසිය, රාජය ඉඩම් අයිතිකරුවන්, 

ග්රාම නිලධාරී, NBRO දිස්ික් 

කාර්යාල,, AIIB සහ අදාල ගවනත් 

පාර්ශව  

රැස්වීම්, අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් 

කිරීම් 

vii. දුක් ැනවිලි  අදාල පාර්ශව, AIIB  රැස්වීම්, ලිඛිත හා වාික 

සන්නිගේදන 
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6 වන පරිච්දේදය- අනුමැති/ කැමැේත/ දයෝගයතා හා එකඟතා 

 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන අවස්ථාගේදී ගබාගහෝ අනුමැතියන්, කැමැත්ත සහ ගයෝ යතා 

ලබා  ැනීමට සිදු වනු ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය අනුමැතියන්, 

කැමැත්ත සහ ගයෝ යතා ලබා  ැනීමට ව කිව යුතු ආයතනය වන්ගන් වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය ය. 
 

6.1 වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා අනුමැතියන් ලබා ගැනීම 

i. ප්රාදද්ශීය දේකම් මඟින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

අවම කිරීම සඳහා අවශය ස්ථාන ගතෝරා  ැනීම ප්රාගේශීය ගේකම්වරු විසින් NBRO 

ගවත නායයෑම් ආපදා පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද ලැයිස්තුගවන් ගතෝරා න්නා ලදී. 

ගයෝජිත අවම කිරීගම් තාක්ෂණික හා වානිජමය ශාඛ්යතාවගයන් පසුව සුදුසු ස්ථාන 

ගතෝරා  න්නා ලදී. ගමම ස්ථාන පිළිබඳව ප්රාගේශීය ගේකම් ගවත දැනුම් දී ඔවුන්ග න් 

අනුමැතිය ලබා  ැගන්. ස්ථාන 27 සඳහා ගමම ක්රියාවලිය ගම් වනවිටත් සිදු කර ඇත.  
 

ii. දිස්ික් දේකම් මඟින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

ප්රධාන අමාතයවරයා හා දිස්ික්ක වල ව කිව යුතු ආයතන සම්බන්ධ වන දිස්ික් 

සම්බන්ධිකරණ කමිටුගේදී වයාපෘති ගයෝජනා දිස්ික් ගේකම් ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතු 

අතර එම ගයෝජනා සඳහා ඔහුග න් අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකගයහි නිලධාරිගයකු විසින් වයාපෘතිය, වයාපෘතිගේ ගතාරතුරු 

ඉදිරිපත් කරන අතර විවිධ පාරිසරික හා සමාජයීය  ැටළු සාකච්ඡා කරනු ලැගේ. 

ගමහිදී  න්නා ලද අදාළ වන තීරණ, නිර්ගේශ හා සැලකිේලට  ත යුතු කරුණු ගමන්ම 

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ විගේෂතා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීගම් 

සැලසුමට ඇතුලත් කරනු ලැගේ. 
 

iii. සැලසුම් කමිටුදවන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම  

වයාපෘතිය සඳහා අවශය වන අනුමැතිය පළාත් පාලන ආයතන, න රසභා හා 

නා රික කවුන්සිල වල සැලසුම් කමිටු මඟින් ලබා  ැගන්. 
 

6.2 රජදේ ඉඩම්වල වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා අවශය කැමැේත ලබා 

ගැනීම  

ව කිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳව කරන ලද විේගේෂණයට අනුව වයාපෘතිය සඳහා භාවිතා 

කරනු ලබන ඉඩම් මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය(RDA), වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව 

(FD), වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව(DWC), ශ්රී ලංකා ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ 

ගකාමිසම(LRC), දිස්ික් ගේකම්ට අයත් වන රජගේ ඉඩම් යන ආයතන සතු වුවගහාත් එම 

ඉඩම් සඳහා ගයෝ යතා ලබා  ත යුතු ගේ.  
 

වයාපෘතිය සඳහා අවශය ඉඩම් අයිති පුේ ලයන්ග න් එම ඉඩම් වයාපෘතිය සඳහා ලබා දීමට 

කැමැත්ත ලබා  නු ලැගේ. අදාල ආයතන වල ගකාන්ගේසි වලට යටත්ව වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක ගේ. ඉඩමට ප්රගේශ වීම, ඉදිකිරීම් කටයුතු කරග න යාම, ද්රවයයන් ඉවත් කිරීම 

( ස්, පස්,  ේ සහ පාෂාණ කුට්ටටි) , වුහ ඉවත් කිරීම සහ වැඩ දි ටම පවත්වා ග න යාම 

හා නඩත්තු කිරීම යන කාරණා කරග න යාම සඳහා NBRO හා අදාල ආයතන අතර 

එකඟතා ගිවිසුම් ඇති කර  නී. එම අදාල ආයතන වන්ගන් මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්රී 

ලංකා ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ ගකාමිසම, වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව සහ වනජීවී 

සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව යන ඒවායි. (ඇමුණුම III හි ඇති එකඟතා ගිවිසුම් 

ආකෘතිය බලන්න) 
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6.2.1 මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිදේ රක්ිත ප්රදද්ශ වල නායයෑම් අවම කිරීදම් 

වයාපෘති පවේවා දගන යාම සඳහා මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිය දවතින් අනුමැතිය 

ලබා ගැනීමට අවශය දයෝජිත ක්රියාවලිය  
 

a) මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සමාගලෝචනයට භාජනය කරනු ලබන සැලසුම් ලබා 

දිය යුතු අනුමැතිගේ ස්වභාවය ද දක්වමින් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය විසින් 

මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය ගවත සවිස්තර සැලසුම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ඉහත සඳහන් කළ ලියකියවිලි සකස් කළ යුතු 

අතර ප්රාගේශීය මාර්  සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාල ගවත ලබා දිය යුතුය. 

b) ප්රාගේශීය මාර්  සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාල මඟින් එම ගයෝජනා විේගේෂණය කර බලන 

අතර ඉන් පසු වයාපෘතිය පිළිබඳ ගකටි හැඳින්වීමක් සඳහා රැස්වීමක් කැඳවනු ඇත. 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අවශය හැඳින්වීම් සැපයිය යුතුය. 

c)  මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් කැමැත්ත ලබා දුන් පසු ස්ථානය සඳහා ප්රගේශ වීමට, 

වුහ ඉවත් කිරීමට සහ අවම කිරීගම් වැඩ ආරම්භ කිරීමට අවසර ගදමින් මාර්  

සංවර්ධන අධිකාරිය හා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය අතර එකඟතා 

ගිවිසුමක් අත්සන් ගකගර්. 

d) ඇතුලත් විය හැකි ගකාන්ගේසියක් වන්ගන් 

• අවම කිරීගම් ක්රියාවලිගයන් පසුව එම ස්ථාන නැවත භාර දීගම් විධිමත් ක්රියා 

පටිපාටියක් තිබිය යුතුය. 

• අවම කිරීගම් කටයුතු වලින් පසුව මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නඩත්තු 

කටයුතු සිදු කරනු ඇත. 

• සෑම අවස්ථාවකම ගකාන්රාත්කරු විසින් වාහන, පදිකයන් සඳහා ආරක්ෂක 

මාර්  සපයා දිය යුතු අතර, මාර්  තදබද සඳහා අවශය අවශය ආරක්ෂක ක්රම, 

බාධක, ගකාඩි මිනිසුන් වැනි ගේ ද රාී කාලගේ වැඩ කිරීම සඳහා ලාම්පු හා 

ආගලෝකය ලබා දිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් ඉවත් කරන අපද්රවය/කැනීම් කරන ලද ද්රවය මාර්  

රක්ෂිත වල තැන්පත් ගනාකළ යුතු අතර ඒවා ගපාදු ජනතාවට/ මඟීන්ට 

කරදරයක් ගනාවිය යුතුය. 

• වාතය හා ජලය සඳහා දුෂණ පාලනය කිරිමක් අවශය ගේ. 

• අවසාදිත සහිත ජලය මාර්  දිගේ  ලා යාම සිදු ගනාවිය යුතු අතර ඒ සඳහා 

අවශය අවසාදිත පාලන ක්රමයන් භාවිතා කළ යුතුය.  

• වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ර නවතා තැබීම මඟින් පදික ගේදිකා අවහිර ගනාවිය 

යුතුය. 

• රාී ලාම්පුද ඇතුලත් ආරක්ෂක සංඥා අනිවාර්ය ගේ. 
 

6.2.3 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව, වනජීවී 

සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව මඟින් දයෝගයතා ලබා ගැනීම 

i. ගබාගහෝ ස්ථාන පාරිසරිකව සංගේදී ප්රගේශ වල පිහිටා තිගබන නිසා දිස්ික් මධයම 

පරිසර අධිකාරිය මඟින් අවසර ලබා  ත යුතු ගේ.  

ii. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුගේ ගහෝ වනජීවී සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ නීතිමය සිමා තුල ක්රියාත්මක ගකගර් නම් එම ආයතන වලින් 

අවසර ලබා  ත යුතු ගේ.  

iii. යම් වයාපෘති ක්රියාකාරකම් සඳහා සංරක්ෂිත විගේෂ ඉවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත. 

සංරක්ෂිත ශාක ඉවත් කිරීම සඳහා ප්රාගේශීය ගේකම් මාර් ගයන් වන සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුගවන් අවසර ලබා  ත යුතුය. 
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නායයෑම් අවම කිරීදම් ස්ථාන සඳහා පහත සඳහන් ක්රියාවලිය දයෝජනා කර ඇත. 

දමම ක්රියාවලිය අදාල ආයතන වල උපදද්ශන මත හා දපර මීට සමානව සිදු කර 

ඇති වයාපෘතිවල අේදැකීම් මත පාදක වී සකස් කර ඇත. 

 

i. දිස්ික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සඳහා වන දයෝජිත දයෝගයතා ක්රියාවලිය  

a) වයාපෘතිය සඳහා සුදානම් වන අදියගර්දී වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි ES 

හා H&S අංශ විසින් වයාපෘති සැලසුම් හා ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණය සැලසුම් අධයනය කරන අතර ඉන් අනතුරුව වයාපෘතිය සඳහා 

ගයෝ යතා ලබා ගදන ගලස ඉේලා දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය ගවත ඉේලීමක් 

කළ යුතුය. ගමහිදී වයාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක්වන ප්රගේශගේ අවකාශීය 

විහිදීම පිළිබඳව ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණය සැලසුගමහි 

දැක්ගවන ආකාරයට සඳහන් විය යුතුය. 

b) ඉහත සඳහන් කළ ගතාරතුරු සමඟ මූලික ගතාරතුරු ඇතුලත් ප්රේනාවලියක් 

සම්පුර්න කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

c) මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් වයාපෘතිය පිළිබඳ ගකටි හැඳින්වීමක් හා 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණය සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර ගතාරතුරැ 

සඳහා රැස්වීමක් කැඳවනු ලබන අතර එම ගතාරතුරු මඟින් සැපයිය යුතු ගේ. 

d) වයාපෘතිය මඟින් සැලකිය යුතු ස්ථානීය ගකාන්ගේසි මත පදනම්ව ගයෝ යතාය 

ලබා ගදනු ඇත. 

 

ii. වන සංරක්ිත ප්රදද්ශ වල නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපෘති ක්රියාේමක 

කිරීම සඳහා වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව මඟින් දයෝගයතා ලබා 

ගැනීදම් ක්රියාවලිය  

a) වයාපෘතිය සඳහා සුදානම් වන අදියගර්දී වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි 

පාරිසරික සමාජයීය හා ගසෞඛ්යාරක්ෂක ඒකකය විසින් වයාපෘති සැලසුම් හා 

ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණය සැලසුම් අධයනය කරන අතර 

ඉන් අනතුරුව වයාපෘතිය සඳහා ගයෝ යතා ලබා ගදන ගලස ඉේලා වන සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ දිස්ික් කාර්යාල ගවත ඉේලීමක් කළ යුතුය. ගමහි වයාපෘතිය 

මඟින් බලපෑමට ලක්වන ප්රගේශගේ අවකාශීය විහිදීම පිළිබඳව විස්තර (සහ ස්ථානීය 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණය සැලසුගම් එම වන සම්පත ගවත අදාල වන 

අංශය ද දක්වමින්) සඳහන් විය යුතුය. ගමම අනුමැතිය සියලුම වනාන්තර ප්රගේශ වලට 

අදාල ගේ. (ප්රකාශිත හා ප්රකාශයට පත් ගනාකළ) 

b) වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව විසින් වයාපෘති සැලසුම්, ගයෝ යතාවය ලබා 

දිය යුතු ඉඩම් යනාදිය අධයනය කරන අතර වයාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක් වන 

ප්රගේශගේ තිගබන ඒ ඒ වාසස්ථාන විගේෂිත වල වැද ත් බව හා ඉවත් කළ යුතු 

 ස් ප්රමාණය ආදිය පිළිබඳවද සැලකිේලට  නී. 

c) ගමම අවස්ථාගේදී වයාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක් වන විටිනා  ස් ආරක්ෂා 

කරන ගලස වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ගවත දැනුම් දීමක් සිදු කරනු 

ලැගේ. 

d) එම ඉේලීම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු මුලයමය හා සැලසුම් ගවනස් වීමක් 

සිදු ගනාවන්ගන් නම් එම ඉේලීම සලකා බැගේ(ගකගස් වුවද, සැලසුම් අවස්ථාගේදී 

ගම් පිලිබදව වයාපෘතිය මඟින් සැලකිේලට ග න ඇති නිසා සැලසුම් වලට කිරීමට 

සිදු වන ගවනස්කම් අවම ගේ). 

e) පරීක්ෂණගයන් අනතුරුව වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව මඟින් වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් ගකරන අතර අවශය  ස් කැපීම සඳහා දැව සංස්ථාව ගවත භාර ගේ. 

 ස් කැපීම ගකාන්රාත්කරු විසින් සිදු කළ හැකි අතර දි  පළල උසගස.මී. 18ට 

වඩා වැඩි සෑම  සක්ම දැව සංස්ථාව විසින් තම භාරයට  නු ලැගේ. 
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f) වයාපෘතිය මඟින් සැලකිය යුතු ස්ථානීය ගකාන්ගේසි මත පදනම්ව ගයෝ යතාය 

ලබා ගදනු ඇත. 

g) වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන ඉඩම් වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුගේ 

අයිතියට ලක් ගේ නම් එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුතු ගේ.  
 

iii. වනජීවී සංරක්ිත ප්රදද්ශ වල ඇති ඉඩම් දයෝගයතාය කිරීම සඳහා 

ඇති ක්රියාමාර්ගය  

a) වයාපෘතිය සඳහා පිළිගයළ කිරීම් කටයුතු සිදුකරන අතරතුර, වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකගේ පාරිසරික සමාජයීය හා ගසෞඛ්යාරක්ෂක ඒකකය 

විසින් ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් අධයනය කර, 

වයාපෘති ක්රියාවලි නිසා බලපෑමට ලක්වන ගුවන් වපසරිය පිළිබඳ විස්තර ද 

(පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුගම්  ස්වැේ හා සත්ත්ව ගකාටස් 

සඳහා අදාළ අංශය ගයාමුවට  න්න), වනජීවී සංරක්ෂිත ගපගදස් වල, ස්වාරක්ෂක 

ගපගදස් වල සහ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා ආඥා පනත යටතට 

 ැගණන විගේෂ පවතින භූමි තුල වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට අවසර ඉේලීමක් 

ද ඇතුලත් විය යුතු ගේ. 

b) වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව මඟින් ස්ථානය පරික්ෂා කර බලන අතර 

ආරක්ෂා කළ යුතු විගේෂ එම ස්ථානගේ සිීම නම් ඒ සඳහා අවශය ක්රියාමාර්  

 න්නා ගලස දැනුම් ගදනු ඇත. 

c) වයාපෘති සැලසුමට හා එහි වියදමට එම ඉේලීම සරිලන්ගන් නම් වයාපෘති 

සැලැස්ම මඟින් එය සැලකිේලට  නු තා. 

d)  වයාපෘතිය මඟින් සැලකිය යුතු ස්ථානීය ගකාන්ගේසි මත පදනම්ව ගයෝ යතාය 

ලබා ගදනු ඇත. 

e) වයාපෘතිය වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුවට අයත් ඉඩම් වල සිදු වන්ගන් 

නම් ඒ සඳහා එකඟතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතුය.  
 

6.3 දවනේ අනුමැතියන් 

i. පස්,  ේ හා ඛ්නිජ ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාගේශීය භූ විදයා හා පතේ 

කාර්යංශගේ කාර්යාලය මඟින් අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

ii. අපද්රවය හා ශාක ගකාළගරාඩු බැහැර කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වලින් 

අනුමැතිය ලබා  ත යුතු ගේ. 

iii. ස්ථානීය පාෂාණ පිපිරවීම් සඳහා ආරක්ෂක අමාතයංශගේ දිස්ික් කාර්යාල මඟින් 

අවසර ලබා  ත යුතුය. 
 

6.4 කැමැේත/ විදරෝධ්යක් දනාමැති බව/ පුද්ගලික ඉඩම් වල අයිතිය සඳහා බැඳී 

ඇති නීතිමය එකඟතා 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉඩම නිදහස් කර  ත යුතුය. ඉඩම් වල ජීවත්වීම 

දැනටමත් අවදානම් ගලස සැලගකන බැවින් වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීමක් සිදු 

ගනාවනු ඇත. එම නිසා ඉඩම් නිදහස් කර  ැනීම සඳහා ක්රියාමාර් යක් අනු ත කර  ත 

යුතු ගේ. ගම් යටගත් ගපාදු කටයුත්තක් සඳහා ඉඩම් ප්රකාශයට පත් කිරීගම් අවශයතාවයක් 

ඇති ගේ. ගකගස් වුවද, ගම් සම්බන්ධව ඉඩම් ප්රකාශයට පත් කිරීමට, එනම් ඉඩම් නායයෑගම් 

ප්රවනතාවයක් ඇති ප්රගේශ ගලස ප්රකාශයට පත් කිරීමට NBRO සතුව නීතිමය බලතල 

ගනාපවතී. වර්තමාන ගරගුලාසි වලට අනුව ගම් සඳහා බලය තිගබන්ගන් ප්රාගේශීය ගේකම් 

ගවතයි. ගමමඟින් පුේ ලික ඉඩම් වයාපෘතිය සඳහා නිදහස් කර ගදනු ඇත.  
 

ගමහිදී ගමම ඉඩම් නායයෑගම් හැකියාවක් ඇති කලාප ගලස ප්රකාශයට පත් කරන අතර 

ඉදිරිගේදී ඒවාගේ කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කිරිමටද ඉඩ ලබා ගනාගේ. නමුත් 
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වටපිටාගේ ඇති ජනතාවගේ ජිවිත හා ගේපල වල ආරක්ෂාව උගදසා ගමම ස්ථාන සඳහා 

නායයෑම් අවම කිරීගම් ක්රම ගයදිය යුතු ගේ. ඉඩගම් අයිතිකරුව හා වයාපෘතිය සඳහා අවම 

බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන පහත සඳහන් ක්රියාවලිය ගම් සඳහා උපකාර වනු ඇත. 
 

i. මිනුම් කටයුතු හා සැලසුම් කටයුතු නිමා වීගමන් අනතුරුව නායයෑගම් අවදානම් 

කලාපයක් ගලස ප්රකාශයට පත් කළ යුතු භූමිප්රමාණය NBRO මගින් නිසියාකාරව 

සලකුණු කරනු ලැගේ.  

ii. NBRO මඟින් ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ඉඩම් සඳහා අවශය ලියකියවිලි සාදන අතර එහි 

ගමම ඉඩම් “ නායයෑගම් අවදානමක් පවතින ඉඩම්- අනා තගේදී කිසිදු ඉදිකිරීම් 

කටයුත්තක් සිදු ගනාකළ යුතු වන අතර අවදානම් අවම කිරීගම් කටයුතු සිදු කළ 

යුතුයි” යන්න ඇතුලත් මිනුම් සැලැස්මද ඇතුලත්ව ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ප්රගේශය 

නිසියාකාරව දක්වනු ලැගේ. ගමම ප්රගේශය වයාපෘතිය කරග න යාම සඳහා අවශය 

අවම භූමිප්රමාණය ගේ.  

iii. NBRO මඟින් ගමම ලියකියවිලි ප්රාගේශීය ගේකම්වරු ගවත භාර ගදන අතර ගමම ඉඩම් 

“නායයෑගම් අවදානමක් පවතින ඉඩම්- අනා තගේදී කිසිදු ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු 

ගනාකළ යුතු වන අතර අවදානම් අවම කිරීගම් කටයුතු සිදු කළ යුතුයි” ගලස 

ප්රකාශයට පත් කළ යුතු බවද දැනුම් ගදනු ලැගේ.  

iv. ප්රාගේශීය ගේකම් මඟින් ගමම ඉඩම් නායයෑගම් අවදානමක් පවතින ඉඩම්- 

අනා තගේදී කිසිදු ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු ගනාකළ යුතු වන අතර අවදානම් අවම 

කිරීගම් කටයුතු සිදු කළ යුතුයි යනුගවන් ප්රකාශයට පත් ගකගර්.  

v. ගමම ක්රියාවලිගේදී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ලබා  ැනීම සඳහා වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අර්ථාන්විත උපගේශන ගස්වයක් සිදු කළ යුතුය. ගමම 

උපගේශන ක්රියාවලිගේදී ගපාදු අරමුණක් ගවනුගවන් සමාජයක් වශගයන් තිගබන 

ව කීම් හා වඩා ඉහල නැවත පදිංි කිරීගම් පැගක්ජයක් ලබා දීම සඳහා රජය සතුව 

ඇති සීමාවන් යන ගේවේ ඉතා ප්රගේශගමන් මතු කර දැක්විය යුතුය. වයාපෘතිය සඳහා 

ඉඩගම් ගකාටසක් පමණක් අවශය ගේ නම් ඒ පිළිබඳව ඉඩම් හිමිකරුට දැනුම් දිය 

යුතුය. 

vi. වයාපෘතිය සඳහා ඉඩගම් ගකාටසක් පමණක් අවශය වන අවස්ථාවකදී ඉඩගම් 

ප්රකාශයට පත් කළ සිමාගවන් පිටත ඉදිරිගේදී සංවර්ධන කටයුතු කර ග න යාම 

සඳහා NBRO හි උපගදස් මත ඉඩම් හිමිකරු ගවත මුදලක් ලබා දිය යුතුය. 

vii. ඉඩම් අයිතිකරුගේ නිවස හානියට පත් ගේ නම් ඔහුගේ ඉඩමට හා ගේපල වලට 

සිදුවන හානියට  ැලගපන පරිදි රජගයන් ලබා ගදන නැවත පදිංි කිරීගම් වන්දි මුදල 

ලබා දීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්   ත යුතුය.  

viii. වයාපෘතිය සඳහා ඉඩගම් ඇති වුහ ඉවත් කිරීමට සිදු ගේ නම් ඒ සඳහා තම කැමැත්ත 

පල කර ඉඩම් හිමිකරු හා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය නීතිමය එකඟතා 

ගිවිසුමක් අත්සන කළ යුතුය (ඇමුණුම III හි ඇති සාම්පල එකඟතා ගිවිසුම 

බලන්න) ගම් පිළිබඳව උපගේශන අවස්ථාගේදී ඉඩම් අයිතිකරු ගවත දැනුම් දිය යුතුය. 

ix.  වුහ වල ඇති වටිනා ගේවේ ඉඩම් අයිතිකරුට ඉවත් කර  ැනීමට ගහෝ ඉඩම් 

අයිතිකරු ගවනුගවන් ගකාන්රාත්කරුට ඉවත් කිරීමට ඉඩ ලබා දීම. 

x.  වුහ ඉවත් කිරීම සඳහා යන වියදම වයාපෘතිය මඟින් දැරිය යුතුය. 

xi. එම ඉවත් කරන වුහ ඉඩම් හිමිකරුගේ වර්තමාන පැවැත්ම සඳහා අවශය ගේ නම්, 

උදා: කාණු, ජලනල වයාපෘතිගේ මුදේ යටගත් විකේප විසඳුම් ලබා දිය යුතුය.  

xii. රජගේ වන්දි ලබා ගදන පැගක්ජ යටගත් ඉඩම් හිමිකරුවන්ටද වන්දි ලබා දීම සඳහා 

අවශය ක්රියාමාර්  ස්ථාපිත කළ යුතු අතර ඒවා ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
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7 වන පරිච්දේදය- වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරිදම්දී සැලකිය යුතු 

පාරිසරික, සමාජයීය, දසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂක කරුණු 
 

7.1 අවම කිරීදම් සැලසුම් සඳහා පාරිසරික හා සමාජයීය වශදයන් සැලකිය යුතු 

කරුණු ඇතුලේ කිරීම  
 

අවම කිරීගම් සැලසුම් වලදී පාරිසරික හා සමාජයීය වශගයන් සැලකිය යුතු කරුණුද ඇතුලත් 

කරයි. ගමහිදී පහත සඳහන් සාධක ගවත අවම බලපෑමක් වන ගලස සැලසුම් නිර්මාණය 

කරයි. එම කරුණු වන්ගන් ස්වභාවික වෘක්ෂලතා, ඇළවේ වල සංගරෝධනය හා ඛ්ාදනය 

පාලනය කිරීම, ඉහල ස්වභාවික ගසෞන්දර්යක් ඇති ස්ථාන වල එයට  ැලගපන පරිදි සිදු 

කරනු ලබන සැලසුම්, සතුන්  මන් කරන මාර් , සංගේදී පරිසර වල තිගබන වාසභූමි 

සම්බන්ධිකරණ ක්රමගේද, මිනිසුන් හා වනජීවින් සඳහා ජලය භාවිතා කිරීම වැනි දෑ ගේ. (4.6.1. 

ගකාටගස් ඇති නායයෑම් අවම කිරීගම් ක්රියා සඳහා විගේෂිත සැලසුම් සාධක යන ගකාටස 

බලන්න) 
 

7.2 ඉදිකිරීම් අදියදර්දී සිදුවන පාරිසරික/ සමාජයීය බලපෑම් කළමනාකරණය 
 

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් අවම කිරීමට අවශය ක්රියාමාර්   ැනීම සෑම නායයෑම් අවම 

කිරීගම් ස්ථානයකටම ගපාදු ගේ. එවැනි බලපෑම් ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා විශාල වශගයන් 

දායක ගේ. එම නිසා එම තත්වයන් අවම කිරීම ගකාන්රාත්කරු සතු ව කීමක් ගේ. ඉදිකිරීම් 

ගකාන්රාත්කරුගේ ලංසු ලිපිග ානු වල ඇතුලත් විය යුතු වන “ඉදිකිරීම් අදියදර්දී 

දකාන්රාේකරු විසින් වගකිව යුතු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

අවශයතාවයන්” යනුගවන් සම්පූර්ණ ලියවිේලක් NBRO මඟින් (AIIB සමාගලෝචන කරන ලද) 

සකස් කර ඇත.  
 

ගමම ලියකියවිලි වලට අනුව ගකාන්රාත්කරු විසින් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් (ලංසුගේ සඳහන් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහාන් 

ගකාන්රාත්කරුගේ ඇති ව කීම ප්රකාශ කරමින්) සහ වැඩ පිළිගවල විස්තරයක් (පාරිසරික 

හා සමාජයීය කළමනාකරණ ක්රියා සැලැස්ම) ඔහුට වයාපෘතිය කර ග න යෑමට ඇති 

හැකියාව සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා 

යන වියදම ගවනම ග වීමක් ගලස සඳහන් කළ යුතුය. පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ වැඩ පිළිගවල විස්තරය ඇතුලත් ප්රකාශය ගකාන්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් 

කළ යුතු අතර එය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අනුමත කළ යුතුය. 
 

දකාන්රාේකරුට ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැසුම් වැඩ 

පිළිදවල විස්තරය පිළිදයල කිරීදම් මඟ දපන්වීමක් දලස දකාන්රාේකරුදේ ලංසු 

ලියකියවිලි වල 6.6. ,6.7 සහ 6.8 යන අංශවල දැක්දවන කරුණු උපදයෝී කර ගත 

හැක. 
 

7.2.1. ඉදිකිරීම් අදියදර්දී පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සහ 

දසෞඛ්යාරක්ෂක අවශයතාවය සඳහා දකාන්රාේකරුදේ වගකීම ක්රියාේමක 

කිරීම 
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ස්ථානීය තක්ගස්රු කිරිම් වලදී තක්ගස්රු කණ්ඩායම මඟින් ගමම සියලුම ගකාටස්වල ඇති 

සුවිගේෂ ස්ථානීය සංගේදීතාවයන් පිළිබඳ ඇ යීමක් සිදු කරන අතර ඉන් පසුව 

ගකාන්රාත්කරු විසින් සපයා දිය යුතු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ගමහි 

මට්ටටම පිළිබඳව තීරණය කරයි. පහත දැක්ගවන්ගන් ඉදිකිරීම් අදියගර්දී සැලකිය යුතු ස්ථානීය 

පාරිසරික, සමාජයීය සහ ගසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂක කරුණු සඳහා අනු මනය කළ යුතු 

ආකෘතියක් ගේ. ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ ලංසු ලියකියවිලි වල අඩංගු කර ඇත්ගත් ඔහුට එය 

සෑම කරුණක්ම ඉස්මතු කිරීම සඳහා අවශය මඟ ගපන්වීමක් ගලස භාවිතා කළ හැකි වන 

පරිදි ය. එමඟින් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ගමහි සියලුම ගකාටස් 

ආවරණය වනු ඇත.  
  

වගුව 12: ඉදිකිරීම් අදියදර්දී  පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා 

දකාන්රාේකරුදගන් ඇති අවශයතාව ක්රියාේමක කිරීම සහ දදන ලද ස්ථානයක් දවත 

එහි අදාලේවය (ආකෘතිය) (ඇමුණුම IV බලන්න) 

පාරිසරික හා 

සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැලැස්ම සඳහා 

ඉදිකිරීම් 

දකාන්රාේකරුට 

ඇති වගකීමට අනුව 

නිර්දද්ශ අංක  

අයිතමය  ස්ථානීය/ අවම කිරීදම් 

වැඩවලට අනුව නිර්දද්ශ 

(තක්දස්රු කණ්ඩායම 

මඟින් අදාලේවය 

දපන්වා දදනු ලබයි) 

A පාරිසරික හා සමාජයීය අධික්ෂණය  

A (1) වැඩබිම තුළ  බඩා කිරීම  

A (2)  ශේදය හා කම්පන   

A (3) ග ාඩනැගිලි වලට සිදු වන ඉරිතැලීම් හා 

හානි 

 

A (4)  අපද්රවය බැහැර කිරීම   

A (5)  අනවශය ද්රවය බැහැර කිරීම   

A (6)  දූවිලි පාලනය කිරීම   

A (7)  ඉදිකිරීම් අමුද්රවය හා අපද්රවය ප්රවාහනය 

කිරීම  

 

A (8)  ජලය   

A (9)  තුරුලතා  

A (10)  ගහෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත්   

A (11)  පාංශු ඛ්ාදනය   

A (12)  පස දූෂණය වීම   

A (13)  පස් කැපීම   

A (14)   ේවලවේ ක්රියාත්මක කිරීම   

A (15)  වාහන හා යන්ර නඩත්තු කිරීම   

A (16)  ගපාදු ජනයාට වන අවහිරතා  

A (17) යටිතලපහසුකම් හා මාර්  ගදපස 

පහසුකම්  

 

A (18)  දෘශය පාරිසරික වර්ධනය   

A-5 පාරිසරික 

අධීක්ෂණය  

මූලික මැනුම් කටයුතු (වාතය, ජලය, 

ශේදය, කම්පන, ඉදිතැලීම්) 

 

ඉදි කිරීම් අතරතුර සිදු කරනු ලබන 

මිනුම් කටයුතු (වාතය, ජලය, ශේදය, 

කම්පන, ඉදිතැලීම්) 

 

වගුව 12 

තවදුරටත් 
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ක්රියාත්මක අවස්ථාගේ සිදු කරනු ලබන 

මිනුම් කටයුතු  

 

වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම හා පවත්වා ග න 

යාම 

 

B. වැඩබිම් තේවයන් හා ප්රජාවදේ දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව 

1 ආරක්ෂක සංවිධාන හා සන්නිගේදනය  

2. ළමා ශ්රමය හා බගලන් ලබා  න්නා ශ්රමය  

3 ආරක්ෂක වාර්තා හා අනතුරු පිළිබඳ 

දැනුම් දීම් 

 

4 ආරක්ෂක උපකරණ හා ඇඳුම්  

5 ආරක්ෂණ පරීක්ෂණ  

6. ප්රථමාධාර පහසුකම්   

8 ගසෞඛ්ය හා ආරක්ෂක ගතාරතුරැ සහ 

පුහුණුව  

 

8. උපකරණ ස්ථාපිත කිරීම හා සුදුසුකම් 

සහිත පුේ ලයන් 

 

අදාල දේ: සෑම ස්ථානයකටම අදාල වන ගපාදු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

ගලස ගමම ගකාටස වැද ත් ගේ. 

ඉතා අදාල දේ ස්ථානයට අනුව අදාල වන පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම 

ක්රියාත්මක කළ බව තහවුරු කර  ැනීම සඳහා ගකාන්රාත්කරු පාරිසරික ක්රගමෝපායන් පිළිබඳ 

ප්රකාශ සැදීගම්දී විගේෂ අවධානයක් ගයාමු කළ යුතුය. 

අදාල වනු ඇත වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිගම්දී අදාළ අංශ හමුවුවගහාත් ගමම පාරිසරික හා 

සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක්රියාවට නංවනු ඇත. 

අදාල දනාදේ ගහළිදරේ කරන ලද ගකාන්ගේසි යටගත් ගමම ගකාටස අදාල ගනාවිය හැක. 

විකේපමය: අවශය වුවගහාත් පමණක් ක්රියාත්මක කළ හැක. 

ස්ථානීය අධීක්ෂණ සැලසුම බලන්න: ස්ථානීය අධික්ෂණ සැලසුගම් සඳහන් වන පරිදි අධීක්ෂණ 

කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ගකාන්රාත්කරු ව කිව යුතු ගේ. 

දයාමුව: පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක්රියාේමක කිරීම සඳහා 

දකාන්රාේකරු සතු වගකීම 

 

7.2.2. දපාදු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මකට වඩා ඔේබට ගිය 

විදශ්ෂ අවම කිරීදම් ක්රම අවශය වන ස්ථානීය වශදයන්ම පමණක්ම විදශ්ෂ වන 

අවස්ථාවක ඉදිකිරීම් අදියදර්දී සලකා බැලිය යුතු දවනේ අවම කිරීදම් 

ක්රමදේදයන් 
  

ඉදිකිරීම් අදියගර්දී ගපාදු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මකට වඩා වැඩි 

ගදයක් අවශය වන අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසු ඉහල විගේෂත්වයකින් යුතු අවම 

කිරීගම් ක්රමගේද පාරිසරික හා සමාජයීය තක්ගස්රු වාර්තාගේදී මතුකර දැක්වීම තක්ගස්රු 

කණ්ඩායගමන් අගප්තක්ෂා ගකගර්. ස්ථානයට අදාලව ගමය ගකාන්රාත්කරුගේ ලංසු 

ලියකියවිලි ගකාටසක් ගලස ඇතලත් වනු ඇත. ඔහු විසින් ලංසු සමඟ දහෝ වැඩ පිළිදවල 

විස්තරය තුළ එම සුවිදශ්ෂී ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටළු අවම කරන 

අයුර පිළිබඳව දයෝජිත පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්දමහි 

සඳහන් වී තිබිය යුතුය.  

 

7.3 අධීක්ෂණය  
 

7.3.1 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්රියාේමක වන ආකාරය 

අධික්ෂණය කිරීම 
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වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි පාරිසරික හා සමාජයීය විගේෂඥ කණ්ඩායම විසින් 

ගහෝ උපගේශක පාරිසරික හා සමාජයීය විගේෂඥ කණ්ඩායම විසින් ගකාන්රාත්කරු විසින් 

පාරිසරික හා සමාජයීය සැලැස්ම ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය අධීක්ෂණය කරනු ලබයි. 

ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය ක්රගමෝපායන් පිළිබඳ ප්රකාශය එහි ප්රමාණවත් 

භාවය තීරණය කිරීම සඳහා ඇ යීමට ලක් කරන අතර එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අනුමැතිය ලබා ගේ. 
 

ගමම ක්රියාවලිය තුලින් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි පාරිසරික කණ්ඩායම පහත 

කරුණු ලබා  නු ඇත. 

i. ආරක්ෂක අවශයතා සමඟ වයාපෘතිගේ ඇති  ැලපීම තහවුරු කර  ැනීම 

ii. අධීක්ෂණ ප්රතිඵල ලියකියවිලි තකර ගහළි කරන අතර ගමම අධීක්ෂණ වාර්තා 

අධයයනය කිරීගමන් අවශය නිවැරදි කිරීගම් හා වලක්වා  ැනීගම් ක්රියා ගමානවාද 

යන්න හඳුනා  නී. 

iii. ආරක්ෂක අධීක්ෂණය පිළිබද වාර්තා AIIB ගවත ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. බලාගපාගරාත්තු වන ප්රතිඵල ලඟා කර  ැනීම සඳහා නිර්ගේශිත ක්රියා අනු මනය 

කිරීම 
 

7.3.2 පාරිසරික ගුණාේමකභාවය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

අදාළ සංගේදී අං  තිගේ නම් ගකාන්රාත්කරු විසින් පරිසර විදයාව, වාතගේ 

ගුණාත්මකභාවය, ජලගේ ගුණාත්මකභාවය, පසුබිම් ශේද දූෂණය හා ගපාලගේ සිදුවන 

කම්පන ආදිය පිළිබඳව මූලික පරිසර තත්ත්ව අධික්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය. නිවාස හා 

ග ාඩනැගිලි (විගේෂගයන් පැරණි සංස්කෘතික ග ාඩනැගිලි සහ පන්සේ ග ාඩනැගිලි) අදාල 

ස්ථාන වලට සමීපව පිහිටා තිගේ නම් පූර්ව පැළුම් සම්ක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් 

අදියගර්දී වයාපෘතිය නිසා පරිසරයට මුදා හැගරන දෑ මධයම පරිසර අධිකාරිගේ අනුමත 

මට්ටටම් යටගත් තිගේදැයි බැලීම සඳහා ජලය, වාතගේ ගුණාත්මකභාවය, ශේදය හා කම්පන 

යනාදිය නිරන්තරගයන් අධික්ෂණයට ලක් කළ යුතුය. කම්පන වැනි පරාමිතීන් ඉතා දැඩි 

කම්පනයක් සිදුවන අවස්ථාවකදී පමණක් මැනීම සිදු කරනු ලබයි.  
 

ගකාන්රාත්කරු විසින් මිනුම් වාර්තා වයාපෘති අධයක්ෂක ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර 

වයාපෘති අධයක්ෂකවරයා වාර්තා සමාගලෝචනය කරහා අනුකුලතා මට්ටටම යාවත්කාලින 

කරනු ඇත. මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් අනුමත කරන ලද දක්ෂ අධික්ෂණ ආයතන වල 

සහභාගිත්වගයන් ගකාන්රාත්කරු මැනුම් කටයුතු කළ යුතු ගේ.  
 

7.3.3. දගාඩනැගිලි වල ඇති ඉරිතැලීම්, වාතය දූෂණය වීම, ශේදය, කම්පන සහ 

ජලදේ ගුණාේමකභාවය සඳහා විදශ්ෂ සැලකිේලක් දයාමු කරවමින් අධීක්ෂණ 

කටයුතු සිදු කිරීම 
 

සැලකිේලට  නු ලබන අවම කිරීගම් ස්ථාන වල බෑවුම් අස්ථාවර වීම් වලින් දැනටමත් හානියට 

පත් නිවාස පවතී. එම නිසා නිවාස වල පැළුම් තිබීම සමානය ගදයක් ගේ. ඉදිකිරීම් අදියගර්දී 

විශාල යන්ර මඟින් ඇති කරනු ලබන කම්පන ගේතුගවන් ගමම පැළුම් වර්ධනය විය හැක. 

එගමන්ම ගපර පැවති පිපිරීම් ගපන්වා ඒවා ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිගම්දී ඇති වූ පැළුම් බව 

පවසා හිමිකරුවන් වන්දි ඉේලීමට පුළුවන. ගමම  ැටළු නැති කර  ැනීම සදහා අදාල 

ස්ථානයට සමීපව ග ාඩනැගිලි පිහිටා තිගේ නම් පැළුම් සමීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය. අදාල 

ස්ථානගේ සිට මීටර් 52ක් දුරින් පිහිටා ඇති ග ාඩනැගිලි ගමම පැළුම් සමීක්ෂණය සඳහා අදාල 

ගේ. පැළුම් සමීක්ෂණ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට ගපර හා විශාල කම්පන ඇති කරනු ලබන 

වැඩ කරන අතරතුරදී සිදු කළ යුතුය. 
 

ජනාවාස, මාර් , වනාන්තර, ඇළවේ අසල තිගබන වැඩබිම් වල වාතගේ ගුණාත්මකභාවය, 

ශේදය හා කම්පන, ජලගේ ගුණාත්මකභාවය යනාදිය සැමවිටම මැනීම සිදු කළ යුතුය. පහත 
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දැක්ගවන්ගන් නිර්ගේශිත අධීක්ෂණ කාල සටහනයි. නමුත් ගමයටම පමනක් සිමා වීම සිදු 

ගනාකළ යුතුය. 
 
 
 
 
 
 

වගුව 13: ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා සාම්ප්රදායික පාරිසරික ගුණාේමකභාවය අධික්ෂණය 

කිරීදම් කාලසටහනක්  

අධීක්ෂණය 

සඳහා ඇති 

අවශයතා  

පරාමිතීන්  සංඛ්යාතය  

i. මූලික අධීක්ෂණ  i. ඇළවේ වල ජලගේ 

ගුණාත්මකභාවය  

ii. අධි අවදානම් නිවස සඳහා 

පූර්ව පැළුම් සමීක්ෂණයක්  

iii. භුමිගේ සිදුවන කම්පන 

iv. පසුබිම් ශේදය මැනීම 

v. වාතගේ ගුණාත්මකභාවය: 

අංශු 

වරක්* 

vi. වනජීවී සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව සඳහා 

වාර්තා කළ යුතු ක්ුද්ර 

වාසස්ථාන තක්ගස්රුව 

අධික පරිසර සංගේදී ස්ථාන සඳහා එක් 

වරක් 
*** 

ii. ඉදිකිරීම් 

අතරතුර  

i. ඇළවේ වල ජලගේ 

ගුණාත්මකභාවය  
 

බෑවුම් කැනීම් අතරතුර, පස් කැනීගම් 

කටයුතු අතරතුර (සෑම මසකම)* 

ii. අධි අවදානම් නිවස සඳහා 

පැළුම් සමීක්ෂණයක්  

ඉදිකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු චලනයක් 

සිදු වී ඇත්නම්:** 
 

iii. භුමිගේ සිදුවන කම්පන විදුම් යන්ර, හිේ කිරීගම් යන්ර ගහෝ 

ගපාලගේ කම්පන ඇති කළ හැකි ඕනෑම 

ක්රියාවක් සිදුවන අවස්ථාවකදී* 

iv. ඉදිකිරීම් මඟින් ඇතිවන 

ශේදය  
 

මසකට වරක් අධික ශේදය ඇති වන 

අවස්ථාවක* 

v. වාතගේ ගුණාත්මකභාවය: 

අංශු 

මසකට වරක්*  

vi. වාහන වලින් 

පිටවන දුම් 

සියලුම යන්ර/ වාහන සඳහා විගමෝචන පාලන සහතික පරයක් තිබිය යුතුය. 

උපගේශකවරයාගේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය නිලධාරියා මඟින් 

පරික්ෂා කර බැලිය යුතුය.  

vi. අධීක්ෂණ 

ආයතන  

* පැළුම් සමීක්ෂණය හැර අන් සියලුම පරාමිතීන් මිනුම් කිරීම සඳහා මධයම 

පරිසර අධිකාරිගේ ලියාපදිංි වී ඇති දක්ෂ ස්වාධින අධික්ෂණ ආයතනයක් 

මගින්. 

*** වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අනුමත කරන ලද දක්ෂ 

ආයතනයක් මඟින් පැළුම් සමීක්ෂණය සිදු කළ යුතුය. 

*** වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අනුමත ජජව විවිධත්ව/ පරිසර 

පේධති විගේෂඥගයකු මඟින් 
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vii. වාර්තා කිරීගම් 

අවශයතා  

ඇළවේ වල ජලදේ ගුණාේමකභාවය- 2017 දී මධයම පරිසර අධිකාරිය 

මඟින් ප්රකාශයට පත් කළ පරිගේී ජල ගුණාත්මකභාවය සමඟ සංසන්දනය 

කිරීම 

අධි අවදානම් නිවාස වල පූර්ව පැළුම් සමීක්ෂණය- වෘත්තීය වාර්තාවක් 

විය යුතුය 

දපාලදේ සිදුවන කම්පන- යන්රසූර, ඉදිකිරීගම් කටයුතු සහ රථවාහන 

 මනා මනය සඳහා වන අන්තර් ප්රමිතීන්, මධයම පරිසර අධිකාරිය 

පසුබිම් ශේද මැනීම- 1996 මැයි 23 අංක 924 දරන අතිවිගේෂ  ැසට්ට පරය , , 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  

අංශුමය ද්රවය හා සම්බන්ධ් වායු තේේව - 2008 අග ෝස්තු 15 අංක 1562/22 

දරන අතිවිගේෂ  ැසට්ට පරය යටගත් පනවන ලද ජාතික සංසරණ 

වායුග ෝලීය ගුණාත්මක ප්රමිතීන් - ශ්රී ලංකා මධයම පරිසර අධිකාරිය 

ක්ුද්ර වාසස්ථාන තක්දස්රු වාර්තා- වනජීවී සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව / වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව /වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකගයහි ES විගේෂඥයන් මඟින් ඇ යීම් සිදු කළ යුතු ගේ. 

  

7.4 දකාන්රාේකරු සඳහා වන චර්යා සංග්රහය 

ගකාන්රාත් ශ්රම බලකාය සඳහා අදාල වන චර්යා සංග්රහයක් ගකාන්රාත්කරු විසින් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. චර්යා සංග්රහය ක්රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ මූලික අදහසක් 

ගකාන්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ආවරණය කළ යුතු කරුණු වන්ගන්: 

i. නායයෑම් ආපදාවක් සිදුවිය හැකි අවස්ථාවකදී ස්ථානීයව ඇතිවිය හැකි අවදානම් 

තත්වය පිළිබඳව සලකා ගම් සඳහා අදාළ වන සියලුම ගසෞඛ්ය හා ආරක්ෂක 

ක්රියාමාර්  වලට අනු ත වීම  

ii.  එම ප්රගේශගේ ජනතාවගේ (අවදානම් තත්වගේ පසුවන හා ගම් ගේතුගවන් 

අවාසිදායක තත්වයට පත්ව ඇති), උපගේශකවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලගයහි, 

ගස්වාදායකයාගේ කාර්ය මණ්ඩලගයහි, උප ගකාන්රාත්කරුවන් සහ ජදනික 

ගස්වයකයන් ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම  

iii. අනතුරු සිදුවීම වැලැක්වීම සඳහා පූර්ණ කාලීන නිරීක්ෂකගයකු හා අනතුරු ඇඟවීගම් 

පේධති වැනි අවශය කරන ආරක්ෂිත මට්ටටම පවත්වා  ැනීම සඳහා කටයුතු ගයදීම. 

නියම කරන ලද ආරක්ෂිත උපකරණ පැලඳීම, වැළක්විය හැකිඅනතුරු වැලැක්වීම, 

අනතුරු හා සර්පයින් දෂ්ට කිරීම සිදුවිය හැකි ස්ථාන වල අවශය මට්ටටමට ප්රථමාධාර 

ගස්වා පිහිටුවිම, , ගරෝහේ ත කිරීගම් කඩිනම් සැලසුම් සහ ආරක්ෂක උවදුරක් ගහෝ 

පරිසරයට තර්ජනයක් වන ගේවේ වාර්තා කිරීමට බැඳී සිීම  

iv. සෑම විටම මත්කුඩු වැනි නිතයානුකූල ගනාවන ද්රවය භාවිතය ද වැගඩහි ගයදී ඇති 

ගේලාවට මත්පැන් පානය කිරීම ද තහනම් කිරීම  

v. එම ප්රගේශවල ජනතාව සමඟ කටයුතු කිරිගම්දී ඔවුන්ව එකා ගමන් සලකා වැඩ 

කිරීම (අවදානමට පත් වී ඇති හා අවාසිදායක තත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති) සිදු කළ 

යුතුය. උදාහරණයක් වශගයන් පවුේ පසුබිම, ජනවාර්ගිකත්වය, ජාතිය, 

ස්ී/පුරුෂභාවය, ආ ම, භාෂාව, විවාහක/අවිවාහක බව, වයස, අබාධිත (ශාරීරිකව 

හා මානසිකව), ලිංගික හැඩ  ැස්ම, ස්ී/පුරුෂභාවය, ගේශපාලන විේවාස ගහෝ 

සමාජ, සිවිේ ගහෝ ගසෞඛ්ය තත්ත්ව යන කරුණු දැක්විය හැක.  

vi. ප්රගේශගේ ප්රජාව සමඟ, ප්රජාගේ සාමාජිකයන් සමඟඅන්තර්සම්බන්ධතා පවත්වා 

 ැනීම, සහ බලපෑමට ලක් වූ පුේ ලයින් (උදාහරණයක් ගලස ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික 

හා සාම්ප්රදායික ක්රම ගකගරහි ආචාරශීලි ආකේප ගබදා හැරීමට) 

vii. ලිංගික අතවර (උදාහරණයක් ගලස, තහනම් කිරීම, විගේෂගයන්ම කාන්තාවන් 

සහ/හා ළමයින් ගකගරහි නුසුදුසු ආකාරගේ, හිරිහැරදායක, අපවාදාත්මක, ලිංගිකව 
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අවුස්සන සුළු, අවමන් කරන සුළු ගහෝ සංස්කෘතියට ගනා ැලගපන භාෂාවක් භාවිතා 

කිරීම ගහෝ චර්යාගවහි ගයදීම) 

viii.  ලිංගික සහ/ගහෝ ස්ී පුරුෂභාවය ගේතුපාදක කරග න සිදු කරන හිංසන ඇතුළු 

ගවනත් හිංසන . (උදාහරණයක් ගලස ශාරීරිකව, මානසිකව ගහෝ ලිංගිකව හිරිහැර 

ගහෝ පීඩා ඇතිවිය හැකි ආකාරයට හැසිරිම, එවැනි ක්රියා සිදු කරන බව පවසා 

තර්ජනය කිරීම, බලහත්කාරකම් කිරීම හා නිදසහ අවම කිරීම)  

ix. ලිංගික අපගයෝජන හා හිංසන ඇතුලත් ගවනත්විවිධ සූරාකෑම් (උදාහරණයක් ගලස 

මුදේ , රැකියා, ද්රවය ගහෝ ගස්වා ලිංගික කටයුතු සඳහා, එනම් ලිංගික වශගයන් 

බලාගපාගරාත්තු වන උපකාර ගහෝ ගවනත් ආකාරයක නින්දා පමුණුවන සුළු, අවමන් 

කරවන සුළු, අපගයෝජනකාරී හැසිරීම් ගහෝ බලය අයුතු ගලස භාවිතා කිරීම ගවනුවට 

හුවමාරු කිරීම) ළමා රැකවරණය(ගම් සඳහා ලිංගික ක්රියාකාරකම් සහ අපචාර ගහෝ 

දරුවන් ගකගරහි ගවනත් අනිසි හැසිරීම් වලට තහංි පැනවීම, , දරුවන් හා ඇති 

අන්තර්සබඳතා සීමා කිරීම සහ වයාපෘති භූමිය තුල ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු 

කිරීම යන කරුණු ඇතුලත් ගේ)  

x. සනීපාරක්ෂක අවශයතා (උදාහරණයක් ගලස ගස්වකයන් සඳහා අවශය වන 

සනිපාරක්ෂක පහසුකම් විවෘත ස් ථානවල ගනාවන ආකාරයට සපයා දීම) 

xi. බැඳියා පිළි ැටුම් වැලැක්වීම(එනම් මුලයමය, පවුේ ගහෝ පුේ ලික සබඳතාවක් සහිත 

කිසිදු පාර්ශවයක් ගවත ප්රතිලාභ, ගකාන්රාත්තු ගහෝ රැකියා අවස්ථා ගහෝ කිසිදු 

අයුගර් විගේෂ සැලකීමක් ගහෝ උපකාර කිරීමක් සිදු ගනාවන පරිදි) 

xii. වැඩ සඳහා ලබා ගදන පාරිසරික හා සමාජයීය රීති ද ඇතුළු) සාධාරණ උපගදස් වලට 

 රු කිරීම  

xiii. ගේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ නිසියාකාරව භාවිතයට  ැනීම (උදාහරණයක් ගලස 

ගසාරකම් කිරීමට ඉඩ ලබා ගනාදීම, ගනාසැලකිලිමත්බව ගහෝ අපද්රවය බැහැර කිරීම 

තහනම් කිරීම දැක්විය හැක)  

xiv. ගමම චර්යා සංග්රහය උේලංඝනය වන්ගන් නම් එය වාර්තා කිරීමට ඇති යුතුකම 

xv. ගමම චර්යා සංග්රහය උේලංඝනය කිරිමක් පිළිබඳව යහපත් පරමාර්ථගයන් කරන ලද 

පැමිණිලි කිරීම් වලට පැමිණිලිකරුවන් ග න් පලි ැනීම් ගනාකිරීම 

ගමම චර්යාධර්ම සංග්රහය පැහැදිලි භාෂාවකින් ලිවිය යුතු අතර පහත දෑ සඳහා එකඟ වන 

බව ගපන්වීමට සියලුම අවශය පුේ ලයන් අත්සන් තබා තිබිය යුතුය. ඒවා නම්: ගමම 

වර්තාගේ පිටපතක් ඔවුන්ට ලැබී තිගේ; ගමම වර්තාව ඔවුන්ට පැහැදිලි කර ගදන ලදී; ගමම 

ගකාන්ගේසි වලට එකඟ වීම හා එයට අනුව ක්රියා කිරීම තම රාජකාරිගේ ගකාටගස් බව වටහා 

ග න ඇත; ගමම ගකාන්ගේසි කඩ කිරීම ඉතා බරපතල විපාක ග න ගදන බව හා එය 

රාජකාරිගයන් ඉවත් කිරීමට ගහෝ නිතිය ඉදිරියට පැමිණවීමට ගහෝ ගේතු විය හැකි බව වටහා 

ග න ඇත.  

ගකාන්රාත්කරුගේ වැඩබිම් කාර්යාලගේ ගමම චර්යාධර්ම වාර්තාගේ පිටපතක් ප්රදර්ශනය 

ගකගර්. එය සුදුසු භාෂා වලින් ඉදිරිපත් ගකගරනු ඇත.  

8 වන පරිච්දේදය- දුක්ගැනවිලි සාධ්නීය දලස විසඳීම සඳහා වන 

යාන්රණය  

දුක් ැනවිලි විසඳීම සඳහා වන යාන්රණය යනු AIIB මඟින් ආධාර සපයනු ලබන වයාපෘති 

වල ගකාටසක් ගේ. දුක් ැනවිලි විසඳීම සඳහා වන යාන්රණයක් යනු පහල සිට ඉහලට 

විහිගදන බහු ස්ථර වුහයකි. ගමම වයාපෘතිය සඳහා ස්ථර 3ක දුක් ැනවිලි විසඳීගම් 

වුහයක් ගයෝජනා කර ඇත. ලැගබන සියලුම වාික ගහෝ ලිඛිත පැමිණිලි වයාපෘති 
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කළමනාකරණ ඒකකය, උපගේශකවරයා විසින් ගහෝ ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු විසින් ලබා 

 නී. දුක් ැනවිලි පිළිබඳ ක්රියාකිරිම සඳහා වයාපෘතිය විසින් දැනට පවතින ආයතනික 

වුහය භාවිතා කරනු ලැගේ. ඒවා වන්ගන් NBRO හි දිස්ික් කාර්යාලයි. නායයෑම් අවදානම් 

ප්රගේශවල සිටින ව කිව යුතු ආයතන, ග්රාම නිලධාරී, අවදානගම් සිටින ජනතාව සහ ගපාදු 

ජනයාට වඩාත් හුරුපුරුදු ස්ථානය වන්ගන් ගමම දිස්ික් කාර්යාලයී. වයාපෘතිය ගේතුගවන් 

ඇති වන දුක් ැනවිලි හඳුනා  ත හැකි ආකාරගයන් ගමම ස්ථර දැනටමත් ක්රියාත්මක කර 

ඇත. සෑම වයාපෘති කාර්යාලයකම පැමිණිලි ගපට්ටටියක් පවත්වාග න යනු ලැගේ. පැමිණිලි 

සටහන් කිරීම සඳහා ගේඛ්නයක් සෑම වයාපෘති කාර්යාලයකම පවත්වා ග න යයි. සෑම 

පැමිණිේලක්ම සඳහාම ග ෞරවගයන්, අචරශිලිව සහ සංගේදීභාවයකින් සලකනු ලැගේ. 
 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් සෑම වයාපෘති පැගක්ජයක් සඳහාම දුක් ැනවිලි 

විසඳීම සඳහා වන යාන්රණයක් ස්ථාපිත කරනු ලබන අතර දුක් ැනවිලි විමසිගම් කමිටුවක් 

ද පත් කරනු ලැගේ. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ගේතුගවන් ඇතිවන පාරිසරික හා සමාජයීය 

බලපෑම් නිසා වයාපෘතිගයන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සඳහා ඇති දුක් ැනවිලි භාර  ැනීම 

හා ඒවා සඳහා අවශය ක්රියාමාර්   ැනීම දුක් ැනවිලි විමසිගම් කමිටුගවහි රාජකාරියයි. මීට 

අමතරව දිස්ික් කාර්යාල මගින්ද පැමිණිලි භාර  නු ලබන අතර ඒවා වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය ගවත ගයාමු ගකගර්. 
 

i. වයාපෘති කාර්යාල මට්ටමින් පැමිණිලි විභාග කිරීම: උපගේශකගේ ගහෝ 

ගකාන්රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කටයුතු පිළිබඳ අංශය විසින් ඔවුන්ට 

හැකි පරිදි පැමිණිලි විසඳීම සඳහා අවශය සියලු පියවර  නු ඇත. 

 

ii. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මට්ටමින් පැමිණිලි විභාග කිරීම: 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් නිතිපතා දුක් ැනවිලි විසඳීගම් ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ සමාගලෝචනය කරනු ලැගේ. ප්ර ති සමාගලෝචනගේදී ඉහල මැදිහත් වීමක් 

අවශය පැමිණිලි විසඳීම සඳහා පහත සමාජිකයන්ග න් යුතු කමිටුවකට භාර ගේ. 

එම කමිටුගේ සාමාජිකයන් වන්ගන්, වයාපෘති අධයක්ෂක, වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකගේ ගජයේෂ්ඨ පාරිසරික හා සමාජයීය විගේෂඥයන්, 

උපගේශක පාර්ශවගේ ගේෂ්ඨ පාරිසරික හා සමාජයීය විගේෂඥයන් ගේ. ගමම 

කමිටුව මඟින් පැමිණිලි විභා  කර බලන අතර වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 

මට්ටටමින් ලබා දිය හැකි විසඳුම් නිර්ගේශ ගකගර්. 

 

iii. දුක්ගැනවිලි විමසිදම් පිළිබඳ කමිටුව මට්ටමින් පැමිණිලි විභාග කිරීම: 

ඇතිවිය හැකි සමහරක්  ැටළු ඉතා සංකීර්ණ විය හැකි අතර ඒවා වයාපෘති 

මට්ටටමින් විසඳිය ගනාහැකි වනු ඇත. එවැනි පැමිණිලි දුක් ැනවිලි විමසිගම් පිළිබඳ 

කමිටුව ගවත ගයාමු කරනු ලැගේ. එවැනි අවස්ථාවකදී බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවගේ 

දුක් ැනවිලි, ග්රාම නිලධාරී, ප්රාගේශීය ගේකම්, පළාත් පාලන ආයතන වල 

නිගයෝජිතයන්, ආ මික නායකයින් සහ ගවනත් අදාළ වන නිලධාරීන්ග න් 

සමන්විත කමිටුවකින් විභා  ගකගරනු ඇත. ගමම පැමිණිලි විභා  කිරීමට 

වඩාත්ම සුදුසු ස්ථානය වන්ගන් ප්රාගේශීය ගේකම් කාර්යාලයයි. නමුත් 

වයාපෘතිගයන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව ට ඇති පහසුව මත ස්ථානය ගවනස් විය 

හැක. දුක් ැනවිලි වල ස්වභාවය අනුව ඒවා විසඳිම සඳහා කමිටුව හැකි සෑම 

උත්සාහයක්ම  නු ඇත. පැමිණිලි සති 4ක් තුල විසඳනු ලබන අතර ලබා ගදන 

විසඳුම GR මඟින් ලිඛිතව පැමිණිලිකරු ගවත ලබා ගේ. 

 

iv. පැමිණිලි වාර්තා කර ගැනීම හා දතාරතුරු දහළිදරේ කිරීම: දුක්ගැනවිලි 

විමසිදම් පිළිබඳ කමිටු ගේකම් විසින් සෑම පැමිණිේලක්ම වාර්තා කර ඒවා 
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අධයනය ගකගර්. ලබා  ත් තීරණ වයාපෘතිගයන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සඳහා 

සාධාරණ ගනාවන්ගන් නම් එම තීරණ  ැනීමට ගේතුව වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය මඟින් පහදා ගදනු ලැගේ. ගමම ක්රියාවලිය තුලදී අවශය ප්රමාණගේ 

විනිවිදභාවයක් පවත්වා  නී. 
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9 වන පරිච්දේදය - වයාපෘති ක්රියාේමක කිරීදම් ආයතනික 

සැකැස්ම හා මූලික දස්වක මණ්ඩලදේ කාර්යභාරය හා වගකීම්  

9.1 වයාපෘතිය සඳහා මුලය පහසුකම් සපයන ආයතනය  

වයාපෘතිය සඳහා මුලය පහසුකම් සපයන ආයතනය වන්ගන් AIIB ගේ. ගමම මුදේ ණයක් 

ආකාරගයන් ශ්රී ලංකා රජය ගවත ලබා ගේ. භාණ්ඩා ාරය හරහා ගමම මුදේ, වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආයතයන (වාරිමාර් , ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය) ගවත ලබා ගේ. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව හා පාරිසරික 

හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ සංඝටකය AIIB හි මුලය 

ආගයෝජන සැලසුමට ඇතුලත් ගේ. AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය අංශය විසින්, පාරිසරික 

හා සමාජයීය සුරැකිතා විධිවිධාන පිළිපැගදන බව තහවුරු කිරීමට වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකයට සහය වනු ඇති අතර පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා විධිවිධාන ක්රියාවට නැංවීම 

සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ගවතද, සාර්ථකව පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාවට නැංවීම සඳහා අවශය පරිදි පාරිසරික සමාජයීය හා 

ගසෞඛ්යාරක්ෂක අංශය ගවතද උපගේශ ලබා දීම සිදු ගකගරනු ඇත. 
 

9.2 ක්රියාේමක කිරීදම් ආයතනය හා ක්රියාවට නැංවීදම් ආයතන  

මුළු වයාපෘතිය සඳහාම වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීගම් ආයතනය වන්ගන් වාරිමාර් , ජල 

සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය යි . වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීගම් කිරීගම් 

ආයතනය වන්ගන් ජාතික ග ාඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයයි. මුළු වයාපෘතිගේම 

සැලසුම්කරණ, ක්රියාත්මක කිරීගම් සහ අධික්ෂණ කටයුතු සඳහා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීගම් ආයතනය හා වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීගම් ආයතනය ව කිව යුතු ගේ. වයාපෘතිගේ 

සමස්ත පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව හා නැවත පදිංි කිරීම් 

සැලසුම්කරණය කිරීගම් රාමුව වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීගම් ආයතනය ආයතනය මඟින් 

සකස් ගකගරනු ඇත. මීට අමතරව ලංසු ලියකියවිලි සඳහා අවශය පාරිසරික හා සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ගකාන්රාත්කරුට ඇති ව කීම පිළිබඳ ලියකියවිලි හා ස්ථාන 

27 සඳහා අවශය ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් වයාපෘතිය 

ක්රියාවට නැංවීගම් ආයතනය මඟින් සකස් කරයි. 
 

9.3 වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (Project Management Unit – PMU) 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීගම් ආයතනය යටගත් වයාපෘති කළමනාකරණ අංශයක් ස්ථාපිත 

කරනු ලැගේ. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි ප්රධානියා වයාපෘති අධයක්ෂක ගේ. 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය යටගත් පාරිසරික හා සමාජයීය ඒකකයක් ද ස්ථාපිත 

ගකගර්. ගකාළඹ පිහිටා ඇති වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි පාරිසරික හා සමාජයීය 

ඒකකයමඟින් වයාපෘතිය සඳහා අවශය සුරැකිතා ප්රතිපත්ති, සුරැකිතා වලට අනුකූල වීම 

පිළිබඳව උපගදස් ලබා  ත හැකි ගේ. වයාපෘති අධයක්ෂක යටගත් පාරිසරික හා සමාජයීය 

ආරක්ෂක ක්රම පිළිබඳව පසුබිමක් සහිත විගේෂඥයන් ගදගදනකු පත් කරන අතර එමඟින් 

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව සහ නැවත පදිංි කිරීම් සැලසුම්කරණය 

කිරීගම් රාමුව ක්රියාත්මක වීම තහවුරු කර  නු ලැගේ. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි 

පාරිසරික හා සමාජයීය විගේෂඥයන් අවශය පරිදි ගවනත් පාරිසරික හා සමාජයීය 

නිලධාරීන් ගේ සහය ලබා  නී. 
 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි පාරිසරික අංශය පහත කරුණු සඳහා ව කිව යුතු ගේ. 

i. ලියකියවිලි සුදානම් කිරීම (වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරග න යෑගම්දී එහි විෂය 

පථගේ ගහෝ තවදුරත් අධයනය කළ යුතු ගවනස්කම් හමුවුවගහාත්) 
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ii. පාරිසරික  ැටළු තක්ගස්රකරණ වාර්තා, පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා 

ක්රියාත්මක කිරීම හා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් 

සෑදීම  

iii. විවිධ ආයතන මඟින් ලබා  ත යුතු පාරිසරික ගයෝ යතා ලබා  ැනීම  

iv. පාරිසරික හා සමාජයීය  ැටළු පිළිබඳව මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන 

සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව සහ වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ 

සන්නිගේදනය කිරීම/ උපගේශන ලබා  ැනීම, ඔවුන්ගේ අනුමැතිය ලබා  ැනීම 

හා නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීම, විනිවිදභාවය පවත්වා  ැනීම සඳහා වාර්තා සහ 

ගතාරතුරු ගහළිදරේ කිරීම 

v. වයාපෘතිය පිළිබද කරුණු පහදා දීම, දිස්ිකයක් එක් ඒකකයක් ගලස සලකා 

ක්රියාත්මක කරනු ලබන අවම කිරීගම් පැගක්ජ ක්රියාත්මක කරග න යාම සඳහා 

අවශය අනුමැතිය හා ගවනත් කරුණු සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 

ප්රාගේශීය සහ දිස්ික් ගේකම්වරු සමඟ ඉතාසමීප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා 

 ත යුතුගේ. 

vi. දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා ව කිව යුතු ආයතන සමඟ 

ප්රමාණවත් උපගේශන පැවැත්වීම 

vii. තත්ත්ව විේගේෂණ පැවැත්වීම හා වාර්තා සැකසීම 

viii. ආරක්ෂක ක්රගමෝපායන් අධීක්ෂණය කිරීම 

ix. දුක් ැනවිලි සම්බන්ධගයන් ක්රියාකිරීම හා අවශයතාවය මත දුක් ැනවිලි සඳහා 

කමිටුවක් පත් කිරීම 

x. පාරිසරික/සමාජයීය ආරක්ෂක ක්රියා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම් සිදු කිරීම සහ 

පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම. එවැනි වැඩ කටයුතු බාහිර පුේ ලයන් ගවත භාර දිය 

හැක. නමුත් ඒවා ක්රියාත්මක කිරීගම් ව කීම වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 

සතු ගේ. 

xi. ගකාන්රාත් ලියකියවිලි වල ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුම් වල අදාල ගකාටස් ඇතුලත් බවට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි 

පාරිසරික ඒකකය ව කිව යුතුය. එගමන්ම වයාපෘතිගේ පාරිසරික 

කළමනාකරණ සැලසුම් වල අඩංගු ක්රියාවට නැංවීගම් හා අවම කිරීගම් ක්රමගේද 

සඳහා ගකාන්රාත්කරු ව කීම දරණ බවටද එම ඒකකය තහවුරු කර  ත යුතු 

ගේ.  
 

9.4 වයාපෘති අධීක්ෂණ උපදද්ශක අංශය  

වයාපෘති උපගේශක අංශයක් ස්ථාපිත කරනු ලැගේ. ගමය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 

යටගත් ස්ථාපනය වන අංශයක් ගේ. ගමය වයාපෘතිගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳව ගසායා 

බැලීමට හා පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුගේ සුරැකිතා විධිවිධාන වලටඅනුව 

වයාපෘතිය ක්රියත්මක වන්ගන්ද යන්න ගසායා බැලීමට ව කියනු ලැගේ. වයාපෘති මට්ටටගම් 

ඇති සියලුම ආරක්ෂක  ැටළු පාරිසරික හා සමාජයීය ඒකකය මඟින් ගසායා බලනු ඇත. 

ගමම ඒකකගේ නිලධාරීන් ව කිව යුතු ආයතන හා ප්රාගේශීය ගේකම්වරු සමඟ 

සම්බන්ධතාවය පවත්වා  නු ඇත. වයාපෘතිය සඳහා අවශය අවසරයන් හා ගවනත් 

ගයෝ යතා ලබා  ැනීම සඳහා ගමම ඒකකය විසින් ගකාන්රාත්කරුට සහය වනු ඇත. 

පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය වන්ගන් වයාපෘතිගේ සියලු 

ඉදිකිරීම් පාරිසරික ආරක්ෂක ක්රමගේදයට අනුව සිදු වන්ගන්දැයි බැලීම හා පාරිසරික හා 

සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් කාලීනව හා සතුටුදායක අයුරින් සිදු කිරීමයි. 
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9.5 ඉදිකිරීම් දකාන්රාේකරු 

ජාතික ගහෝ අන්තර්ජාතික ලංසු ක්රියාවලියකින් ගතෝරා  න්නා දක්ෂ ගකාන්රාත්කරුවන් 

සඳහා අවම කිරීගම් ඉදිකිරීම් කටයුතු භාර ගේ. ලංසු ලියකියවිලිවල අඩංගු වන පාරිසරික හා 

සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් වලට අනුව ක්රියාකිරීමට ගකාන්රාත්කරු බැඳී සිී. එයට 

අනුව ගකාන්රාත්කරු විසින් පාරිසරික ක්රගමෝපායන් පිළිබඳ ප්රකාශනයක් සැකසිය යුතුය. 

පාරිසරික ක්රගමෝපායන් පිළිබඳ ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගකාන්රාත්කරු විසින් 

සුදුසුකම් ඇති කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කළ යුතුය. ගමම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 

පාරිසරික/සමාජයීය සුරැකිතා නිලධාරිගයකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරිගයකු ඇතුලත් ගේ. 

ලංසුගේදී, පාරිසරික වැඩ පිළිගවල විස්තරය ක්රියාවට නැංවීගම් කාර්යය ගකාන්රාත්කරුගේ 

වයාපෘති අයවැගේ ගවනම පිරිවැයක් ගලස සඳහන් ගකගරනු ඇත. 
 
 

9.6 වයාපෘතිය සඳහා වැදගේ වන රාජය ආයතන හා ආයතනික යාන්රණය  

i. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

ජාතික පරිසර පනගතහි ගරගුලාසි සඳහා ව කිව යුතු වන්ගන් දිස්ික් මධයම පරිසර 

අධිකාරි කාර්යාලයි. දිස්ික්කය තුල ඇති වයාපෘති වැඩබිම් වලට ඇතුළු වී පාරිසරික හා 

සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම්  ක්රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීමට එයට බලය ලබා දී තිගේ. 

පාරිසරික සංගේදීතාවයක් තිගබන වයාපෘති සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිගයහි අනුමැතිය 

ලබා  ත යුතු ගේ. නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘති පාරිසරිකව හිතකර වන බැවින් හා නියම 

කරන ලද ලයිස්තුගේ ගනාමැති නිසා වයාපෘති වාර්තාව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 

ගවත ඉදිරිපත් කිරීගමන් හා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම්  සමඟ 

පාරිසරික අනුමැතියන් සඳහා අවශයවන මූලික තක්ගස්රු ප්රේනාවලිය මධයම පරිසර 

අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කිරීගමන් අනතුරුව අනුමැතිය ලබා  ත හැකි ගේ. මධයම පරිසර 

අධිකාරිය හට පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම්  ක්රියාත්මක වන ආකාරය 

අධික්ෂණය කළ හැකි අතර ඒ සඳහා අවශය වාර්තා කැඳවීම සහ තවදුරත් එය වැඩිදියුණු 

කිරීමට අවශය උපගදස් ලබා දීම සිදු කළ හැකිය. වයාපෘතිගයන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව 

වලින් වයාපෘතිය පිළිබඳව ලැගබන පැමිණිලි සම්බන්ධව මධයම පරිසර අධිකාරියට ඍජුව 

ක්රියාකළ හැකි අතර රැස්වීම් කැඳවීම, පාරිසරික  ැටළු විසඳීම ගමන්ම පාරිසරික නීති 

කඩකරන අවස්ථාවකදී නීතිමය පියවර  ැනීමද සිදු කළ හැකිය. 

iii. වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව සහ වන සංරක්ෂණ 

දදපාර්තදම්න්තුව 

වනාන්තර ආවරණයක් ඇති, තුරුලතා පනත මඟින් ආරක්ෂා කළ යුතු විගේෂ ගලස නම් කර 

ඇති ගහෝ වනජීවී සංරක්ෂිත වලතිගබන වනාන්තර රක්ෂිත වලට අයත් වන ගහෝ ඒවාගේ 

සීමාවල පිහිටන වයපෘති ස්ථාන සඳහා අනුමැතියන් අවශය ගේ. අවශය අනුමැතියන් ලබා 

 ැනීම සඳහා අවශය ක්රියාපටිපාටිය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි පාරිසරික හා 

සමාජයීය අංශය මඟින් සිදු කරනු ඇත. මීට අමතරව වටිනා ශාක ඉවත් කිරිගම්දී, අවම 

කිරීගම් ක්රමගේද සඳහා ගයෝ ය ව ාවන් ගතෝරා  ැනීගම්දී වන සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ සහ වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුගේ සහය ලබා  ැගන්. ගමම 

ආයතන ගදකටම වයාපෘතිය සඳහා මැදිහත් වීම් සිදු කළ හැකි අතර ස්ථාන පරික්ෂා කිරීම, 

අදාල නීති උේලංඝනය කරන අවස්ථාවලදී උපගදස් ලබාදීම ගහෝ දැනුම්දීම් නිකුත් කිරීම සිදු 

ගකගර්. 
 

iv.  වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීගම් ක්රියාවලියහා සම්බන්ධ් අදනකුේ ආයතන  
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a.  වයාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම හා ව කිව යුතු ආයතන වල උපගේශනය 

සඳහා දිස්ික් ගේකම් කාර්යාලය  

b. වයාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීමට, නායයෑම් ආපදා කලාප ප්රකාශයට පත් 

කිරීමට, නායයෑම් ආපදා මූලිකනැවත පදිංි කිරීගම් කටයුතු සඳහා,  ැටළු විසඳිම හා 

දුක් ැනවිලි විමසිම සඳහා ප්රාගේශීය ගේකම්වරයා  

c. සැලසුම් අනුමත කිරීම, අපද්රවය බැහැර කිරීම අනුමත කිරීම, ජලය ලබා  ැනීම ආදිය 

සඳහා පළාත් පාලන ආයතන 

d. ජලය ලබා  ැනීම සඳහා ජාතික ජල සැපයුම් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය  

e. ජාතික විදුලී බල මණ්ඩලය: විදුලි රැහැන් ඉවත් කිරීම, තාවකාලික විදුලි සබඳතා  

f. ඉඩම් සම්බන්ධ කාරණා සඳහා අදාළ ආයතන  

g. ග්රාම නිලධාරී, ප්රජා නායකයන් සහ NGO:  ැටළු විසඳීමට, දුක් ැනවිලි ේමසීමට සහ 

වර්ෂා කාලවලදී නායයෑම් අනතරු ඇඟවීම් සන්නිගේදනයට  

h. දිස්ික් ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීවරයා: ආපදා අවස්ථාවකදී හදිසි 

කළමනාකරණය. කළමනාකරණ මධයස්ථාන නිලධාරී: දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 

පැවැත්වීමට  

i. ආපදා සහන නිලධාරී: ආපදාවක දී ඇතිවිය හැකිහදිසි අවස්ථා කළමනාකරණය  

9.7 අදාල පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා ලියකියවිලි  

පහත දැක්ගවන වගුව මඟින් AIIB සහ ජාතික රජගේ පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක 

තත්ත්ව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ව කිව යුතු ආයතන සඳහා වැද ත් වන ලියකියවිලි 

(ප්රතිපත්ති, සැලසුම්, එකඟතා, අනුමැතියන් සහ වාර්තා) ඉදිරිපත් කරයි. 

වගුව 14: අදාල වන පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක ලියකියවිලි 

ලියකියවිලි අධිකාරිය/ ක්රියාේමක 

කිරීදම් වගකිව යුතු 

ආයතනය  

i. AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා ප්රතිපත්ති  AIIB හි පාරිසරික හා සමාජිය 

ආරක්ෂක අංශය  

ii. ජාතික පරිසර පනත/ අදාල ජාතික පනත්  මධයම පරිසර අධිකාරිය- 

ජාතික රජය 

iii. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව  වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය හි පාරිසරික හා 

සමාජිය ආරක්ෂක අංශය 

iv. නැවත පදිංි කිරීම් සැලසුම්කරණය කිරීගම් රාමුව  වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය හි පාරිසරික හා 

සමාජිය ආරක්ෂක අංශය 

v. ඉදිකිරීම් අදියගර්දී පාරිසරික හා සමාජිය කළමනාකරණ 

සැලසුම් සඳහා බැඳී සිීමට ගකාන්රාත්කරුට ඇති ව කීම  

ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු 

vi. ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරුගේලංසු ප්රතිචාරය (ගයෝජිත පාරිසරික 

හා සමාජිය කළමනාකරණ සැලසුම් සහ ක්රියාත්මක කිරීම් 

ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු 

vii. ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරුගේ ස්ථානීය පාරිසරික වැඩ පිළිගවල 

විස්තරය  

ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු  

viii. පාරිසරික හා සමාජිය සුරැකිතා කාර්ය සාධනගේ ප්ර තිය 

පිළිබද අධීක්ෂණ වාර්තා  

වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය/AIIB හි පාරිසරික හා 

සමාජිය ආරක්ෂක අංශය 

ix. මූලික පාරිසරික තත්ත්ව/ ඉදිකිරීම් අදියගර් පාරිසරික තත්ත්ව 

අනුමති වාර්තා  

ඉදිකිරීම් ගකාන්රාත්කරු 

x. ඉඩම් ගයෝ යතා සඳහා අදාල රාජය ආයතන හා පුේ ලික ඉඩම් 

හිමියන් සමඟ ඇති එකඟතා  

වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය 
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xi. වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතියන්/ගයෝ යතා  

• ප්රාගේශීය ගේකම්/ දිස්ික් ගේකම්(වයාපෘති)  

• සැලසුම් කමිටුගේ අනුමැතිය (වයාපෘති)  

• දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය (පාරිසරික)  

• වනසංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව ( ස් කපා දැමීම් සඳහාත් අවශය 

වන පරිදිත්)  

• වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව (අදාල වන පරිදි වනජීවී 

සංගේදී ප්රගේශ)  

• භූ විදයා හා පතේ කාර්යාංශය (පස් හා  ේ ප්රවාහනය)  

• ජාතික විදුලි බල මණ්ඩලය (විදුලිය සැපයීම)  

•  අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය 

ලබා  ැනීම 

• ආරක්ෂක අමාතයාංශය මඟින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම ( ේ 

පිපිරවීම සඳහා)  

• අවශය වන පරිදි ගවනත් ආයතන 

වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය 

 

9.8 ධ්ාරිතාව වර්ධ්නය කිරීම; පුහුණු කිරීම සහ දැනුවේ කිරීම්  

පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක අවශයතා සහ ආරක්ෂක  ැලපීම පිළිබඳව වයාපෘති 

මට්ටටමින් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීගම් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 

පවත්වන අතර වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකගයහි පාරිසරික අංශය මඟින් ගමය 

සංවිධානය ගකගර්. එමඟින් වයාපෘතිගේ පුේ ලයන්, ආරක්ෂක අධික්ෂකයන්, වයාපෘතිගයන් 

බලපෑමට ලක්වන පාර්ශවසහ වයාපෘති ගකාන්රාත්කරුවන්ගේ යහපත සඳහා ආරක්ෂක 

පුහුණු වැඩමුළු සහ පිකා ලබා ගේ. පාරිසරික අංශය විසින් සියලුම වයාපෘති සමඟ 

සම්බන්ධතාවය පවත්වා  න්නා අතර පාරිසරික ආරක්ෂක දත්ත  බඩාවක් සකසා එය 

පවත්වා ග න යයි. එය වයාපෘතියට අදාල පුේ ලයන්, අධික්ෂකයන් සහ වයාපෘතිගේ 

ව කිවයුත්තන් සමඟ හුවමාරු කර  ැගන්. පාරිසරික තක්ගස්රුව, ආරක්ෂක ක්රගමෝපායන් 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහ සහ පුහුණු වැඩමුළු සඳහා පාරිසරික අංශයට අවශය නම් 

බාහිරින් ගස්වය ලබා  ත හැකිය. 
 

9.9 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යන වියදම නිර්ණය 

කිරීම  

කාල රාමු සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යන අයවැය ඇතුලත්ව වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය විසින් සමස්ථ වයාපෘතියම ක්රියාත්මක කිරීගම් සැලසුමක් සාදනු ඇත.  
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පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් 

සැකසීම සඳහා වන කාර්ය නිර්දද්ශය
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ToR for preparation of Site Specific Environmental and Social 

Management Plans for Landslide Mitigation Projects 

1. Introduction to the project: Should cover current landslide disaster risk, need for mitigation , funding 

agency and purpose of ESMP 

1.1 Location details and site description: Location details with a Google image of the proposed 
landslide mitigation site.  

2. Landslide hazard incident details   

3. The damages occurred due to the incident: Description of the hazard, damage with photographs 

and illustrations 

4. Description of any remedial measures already undertaken to reduce the potential risk and 

evacuations 

5. Description of the area of the landslide and areas adjacent to the landslide and current level 

of risk  

6. Brief description on the surrounding environment with special reference to sensitive elements 

that may be affected by the project actions 

7. Description of the works envisaged under the mitigation project  

8. Identification of social and environmental impacts and risks related to the works 

8.1 Positive impacts 

8.2 Negative impacts (construction and operation phase) 

8.2.1 Loss of access to land and future development activities  

8.2.2 Ecological, biological impacts, and fauna and flora   

8.2.3 Impact on the drainage pattern of the area  

8.2.4 Erosional impacts and stream bed alterations 

8.2.5 Water pollution impacts from construction activities 

8.2.6 Open defecation and waterborne infections spread during construction phase 

8.2.7 Impacts on the downstream water uses: 

8.2.8 Solid waste disposal issues 
8.2.9 Air pollution impacts  
8.2.10 Noise pollution, Vibration, blasting, impacts during construction, potential damage to 

buildings, infrastructure 

8.2.11 Relations between workers and the people living in the vicinity of the site and possibility of 

disputes 

8.2.12 Work camps and lay-down sites requirement  

8.2.13 Risks of public accessing the site during construction 

8.2.14 Explosive hazards and hazardous materials 

8.2.15 Safety to the public from construction activities: High risk for commuters 

8.2.16 Workers safety during construction 

9. Public and Stakeholder Consultations - that have been held and/or will be held 

10. Significant Environmental and Social Impacts: Social or Environmental impacts or risks that will 

require special measures on the part of NBRO  

10.1 Ecological, biological impacts, and fauna and flora 

10.2 Solid waste disposal issues 

10.3 Air pollution impacts  

10.3 Noise pollution, Vibration, blasting, impacts during construction, potential damage to buildings, 

infrastructure 
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10.4 Relations between workers and the people living in the vicinity of the site and possibility of 

disputes 

10.5 Risks of public accessing the site during construction 

10.6 Relations between workers and the people living in the vicinity of the site and possibility of 

disputes 

10.7 Risks of public accessing the site during construction 

10.8 Impacts on downstream service provision (water supply, sewerage, electricity, etc.) 

This impact will be both during the construction and operation phases 

10.9 Households living in high-risk or medium-risk areas adjacent or near to the site (up-slope, down-

slope, downstream, etc.) 

10.0 Areas used for businesses, agriculture or other within the area to be remediated 

10.11 Areas used for businesses, agriculture or other immediately to the site 

10.12 Need for people to enter or cross the site 

10.13 Priority Health and Safety Issues. Specific H&S concerns that require measures that go beyond 

the standard contractual requirements for contractors 

10.14 Child labour & forced labour 

10.15 Cracks in the buildings due to vibration impacts 

10.16 Fire hazard and forest fires 

 
11. Clearances, no objection, consent and approvals required for the implementation of the 

project 

11.1 Project implementation 
11.2 Approval from the District Secretariat  

11.3 Approval from the planning committee  
11.4 Approval to implement the project in the specified site  
11.5 Approval from environmental authority, Department of Forest, Department of Wildlife 

Conservation  
11.6 Other approvals 

11.7 Consent/ no objection/ legally bound agreement from the private land ownerships 

 

T11.8 Tentative timeline for getting approvals  

Approvals Month 1 Month 2 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

Project implementation 

Approval from the District Secretariat 
Submission of application  
Project briefing 
Respond to comments 
Approvals 

        

Approval from planning committee  
Submission of application 

Project briefing 
Respond to comments 

Approvals 

        

Approval from CEB 
Submission of application 
Respond to comments 

Approvals 
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Other approvals  

GSMB 

Ministry of Defense (Depends on the 

requirement) 

        

Consent/ no objection from the private land 

ownership- temple  

        

 

12. Environmental and social management plan (ESMP) Measures to manage and or mitigate 

the impacts and risks, especially the impacts and risks identified in Sections 8 & 10. This will be 

included in the specific recommendations and requirements of the ESMP.  
 

12.1 Resettlement action plan 

12.2 Evacuation of people 

12.3 Procedure for removal of damaged structures, facilities infrastructure 

12.4 Requirement for compensation for loss of property /uses due to project actions 

12.5 Public awareness and education- needed for following areas 

12.6 Design based environmental/ social management considerations: Indicate the suitable design 

based mitigation measures applicable to the site  
 

Design feature Recommended level of 

consideration for this site 

1. Natural resource management and resource optimized designs  

2. Habitat connectivity and animal trails  

3. Conservation of water resources  

4. Aesthetically compatible design considerations  

5. Consideration of green environmental features  

6. Workers/ commuters and community safety  

7. Low post maintenance and operation designs  

8. Other specific design consideration   

  

12.7 Mitigation of impacts during the construction phase  
12.7.1 Construction contractors’ requirement to comply with environmental and social 

management during the construction phase: Contractor requirement to comply with ES & HS; 

Indicate the level of relevancy to the mitigation project 

 

 

 

 

 

Reference No. as per 

construction contractors 

obligation to ESMP 

Item Relevance to the 

project 

2002. Environmental and Social Monitoring  

2002.2 1) Storage on site  

2002.2 2) Noise and Vibration   

2002.2 3) Cracks and damages to the buildings  

2002.2 4) Disposal of waste   
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2002.2 5) Disposal of refuse   

2002.2 6) Dust control   

2002.2 7) Transport of Construction materials and 

waste  

 

2002.2 8) Water   

2002.2 9) Flora and Fauna  

2002.2 10) Physical and cultural resources (temple)  

2002.2 11) Soil Erosion   

2002.2 12) Soil Contamination   

2002.2 13) Borrowing Earth   

2002.2 14) Quarry Operations   

2002.2 15) Maintenance vehicles and Machinery 

(pollution) 

 

2002.2 16) Disruption to public)  

2002.2 17) Utilities and roadside amenities (road 

to temple) 

 

2002.2 18) Visual environment enhancement   

2002.5. Environmental 

Monitoring  

Baseline surveys (air, water, noise, 

vibration, crack surveys) 

 

Surveys during construction (air, water, 

noise, vibration, crack surveys) 

 

Surveys during operation phase  

Reporting and maintenance of records  

2003. Working Conditions and Community Health and Safety (school children) 

2003.2 Safety organization and communication   

2003.3 Child Labor and Forced Labor  

2003.4 Safety reports and notification of accidents  

2003.5 Safety Equipment and Clothing  

2003.6 Safety inspections  

2003.7 First Aid Facilities   

2003.8 Health and safety information and training   

2003.9 Plant equipment and qualified personnel  

Relevant: The section is relevant to the site as a common ESMP applicable to any site 

Highly relevant: The contractor should pay special emphasis in the preparation of environmental method 
statements to ensure that the relevant ESMP is implemented specific to the site 

Possibly relevant: This ESMP will be triggered if the site come across with relevant aspect during project 
implementation 

Not relevant: The section may not be relevant to this site under disclosed conditions 

Optional: require to be implement if needed only 

Refer site specific monitoring plan: Contractor is obliged to carry out monitoring as specified in the site 
specific monitoring plan in addition to monitoring requirement indicated in contractors ESMP 

Reference: Contractors Obligation for implementation of ESMP 

 

12.7.2 Site specific mitigation: Describes its specific ES & HS migratory measures for impacts 

identified specific to the project  

Mitigation item Project implementation phase Responsibility 
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12.7.3 Monitoring requirements specific to the site: Environmental and social monitoring plan: 

construction phase and operation phases 

Monitoring 

requirement  

Parameters  Frequency  

Baseline 

monitoring  

Pre-crack survey of the high hermitage 

and shrine room buildings** 

 

Air quality: particulate matter*  

Ground vibration *  

Background noise measurement *   

 Micro habitat assessment ****  

Construction phase  Crack survey of the buildings **  

Ground vibration *  

Construction noise *  

Air quality particulate matter  

Drying of springs in the water supply 

lines to community *** 

 

Operational phase  Drying of springs in the water supply 

lines to community ***/**** 

 

Vehicular 

Emission  

All machinery/vehicles operational should have the emission control test 

certificate as applicable - should be checked by the site ES officer of the 

consultant  

Monitoring agency  * A competent independent monitoring agency with registration of Central 

Environmental Authority for all parameters except crack surveys 

**Crack surveys should be conducted by competent agency acceptable to PMU 

*** Contractor ES officer 

**** Agency recommended by PMU 

Reporting 

requirements  
• Pre-crack survey of the high-risk houses-Professional report  

• Ground vibration-as per the interim standards on vibration for the 

Machinery, Construction activities and Vehicular movements, CEA 

• Background noise measurement –Extraordinary Gazette No.924.1, May 

23,1996, CEA  

• Air quality particulate matter- The National Ambient Air Quality 
standards stipulated under the Extraordinary Gazette, No. 1562/22 August 15, 
2008 -Central Environmental Authority of Sri Lanka. 

• Micro habitat assessment report: As per the TOR given by DF 
 

12. Grievance redress mechanism for this site 

13. Information disclosure: Proposed scheme of information disclosure  

Information  Proposed agencies  Mode of information 

disclosure  

1. Project plan (site details, design, implementation 

arrangements) 

  

2. Environmental and Social Management plan   
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3. Monitoring reports (baseline and during 

construction) 

  

4. Site inspections for environmental conformance 

workers health and safety 

  

5. Decisions taken and progress review meetings 

pertinent to ES matters 

  

6. Grievance redress mechanism   

 

14. Level of information gathered through consulting institutions  

Date Institution Person contacted for information 

   

   

 

Annexure I: Drone image of the project area and other relevant site photographs 

Annexure II: Details of stakeholder consultation including photographs as proof (date, time location) 

Annexure III: Details of the study team 

Name Designation Position in the study 

   

   

   

 

Annexure IV: List of references: The team should refer the following reports in the preparation of 

SSESMPs 

1. NBRO site investigation report on landslide disaster  

2. Contractor’s obligations for Geriatric Environmental and Social Management Plan- Sri Lanka 

Landslide Mitigation Project-AIIB 

3. Environmental and Social Management Framework-Sri Lanka Landslide Mitigation Project _AIIB 

4. Resettlement Planning Framework- Sri Lanka Landslide Mitigation Project _AIIB 

5. Indicate other if any 
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The structural landslide mitigation methods  

The project envisages using engineering technology for mitigation of slopes prone to landslides, it is 
commonly referred as structural stabilization of unstable slopes. There are a wide range of engineering 
technologies for mitigation of unstable slope. These slope stabilization measures are primarily designed to 
increase the slopes factor of safety. The main structural slope stabilization measurers applicable to current 
project are described below. Usually, a given structural design includes a combination of bellow mentioned 
mitigation measures that collectively increase the factor of safety towards designed value.  

1.1 Slope modification 

1.1.1 Changing slope geometry  
Slope modification as a method of stabilization involves reshaping 
the slope in order to improve the stability. It often involve cutting 
and filling. The stability of the slope is increased by reducing the 
driving forces (unloading or removing the top of the slope) and/or 
increasing resistant forces (placement of fill at the toe of the slope) 
along the potential failure surfaces.  

Contour grading is also used as a slope modification to reduce the 
visual impacts of the graded areas by designing the finished slope 
face to more closely conform to natural contours. Contour grading 
does not reduce the quantity of grading, but can create rounded or 
undulating landforms designed to resemble the unaltered slopes on 
and adjacent to the construction site. 

1.1.2 Removal of impinging boulders, rock mases 
Especially in bordered colluvium deposits and on the slopes with fractured bed rock. Loosen boulders and 
rock fragment may require removal as a means of mitigation. This is often involved with rock blasting  
 

1.2 Slope stabilization through Drainage Control 
One of the initial stages in stabilizing a slope is to establish control of surface and groundwater drainage 
systems. Water control is generally maintained through installation of surface and subsurface drainage 
devices within and adjacent to potentially unstable slopes. In landslide areas drainage design is especially 
important because an influx of water from mainly runoff can raise groundwater levels, increase pore-water 
pressure, and load slopes, thus causing an increase in failure potential (Control of surface and groundwater 
flow is also important in minimizing erosion and siltation both on and off site. A properly designed drainage 
system should increase slope stability and decrease erosion and siltation. 
 

1.2.1 Surface Drainage Systems 
Surface drains and/or 
landscape design are used to 
direct water away from the 
head and toe of cut slopes and 
potential landslides, and to 
reduce infiltration and 
erosion in and along a 
potentially unstable mass. 
Surface drains are 
instrumental in controlling 
erosion of slopes and in 
drainage control adjacent to fill slopes. The most common surface drainage devices used in prevention of 
slope erosion and failure are terrace drains. Terrace drains get clogged by debris and drains are effective 
only if they are periodically cleaned and maintained.  

Figure 3: Modification of slope geometry: 

RDA SL 

Figure 4: Cascade drains 
Figure 5: A typical surface drainage control system 
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Pipe drains are also used as a drainage control technique in slope stabilization. Perforated pipes buried at 
the surface can perform the same function as terrace drains, but the buried pipes often get plugged and 
drainage control is hindered.  

1.2.3 Subsurface Drainage Systems 
Subsurface drains are used to remove the water that is 
in deeper soil masses of the slope. Sub surface drains 
collect in filtered water thus the stability of a slope is 
increases due to decreased seepage, pore-water 
pressure, and slope weight. The main functions of sub 
drains are to remove subsurface water directly from an 
unstable slope, to redirect adjacent groundwater sources 
away from the subject property and to reduce 
hydrostatic pressures beneath and adjacent to 
engineered structures. Control of subsurface drainage is 
generally attained by installing a network of horizontal 
and/or vertical sub drains which channel and remove groundwater from potentially unstable slopes.  
  

1.3 Stabilization through Support 
Rarely is drainage the only control device utilized in stabilizing a large slope. The described drainage 
systems are generally installed along with other mitigation devices to increase slope stability. The methods 
outlined in this section require various amounts of grading, however, the included techniques generally 
result in less landform alteration than does cut and fill. The differences in grading and degree of landform 
alteration are generally reflected in the installation method and the size of a particular engineered mitigation 
device. This section includes descriptions of the effective applications, limitations, installation, and 
maintenance of various engineering devices. 
 

1.3.1 Ground Inclusions 
A ground inclusion is a metal bar that is driven or drilled into competent bedrock (rock which is not highly 
fractured or broken up)to hold together highly fractured or jointed rock or to provide foundation for stable 
structures such as retaining walls.  

There are three common types of ground inclusions. They are ground anchors, soil nails and rock bolts. 
Permanent ground anchors are tendons which are placed in competent rock or soil to control displacements 
and provide vertical and lateral support for engineered structures and natural slopes. Anchors are frequently 
used in waterfront structures and to tie-back retaining walls to prevent failures due to rotational loading or 
failures due to buoyant forces of water. 

Soil nailing is a soil reinforcement technique that places closely spaced metal bars or rods into soil to 
increase the strength of the soil mass. Soil nailing is a method that can be used to control shallow landslides. 
Soil nails are either installed in drilled bore holes or secured with grout, or they are driven into the ground. 
The soil nails are generally attached to concrete facing located at the surface of the structure. The function 
of the facing is to prevent erosion of the surface material surrounding the soil nails, rather than provide 
structural support. This facing can be constructed to mimic the look of the surrounding landform and 
provide spaces for vegetation; however, the facing will not be the 
same as the existing top soil. 

Rock bolting is a method of securing or strengthening closely jointed 
or highly fissured rocks in cut slopes by inserting and firmly 
anchoring a steel bar in predrilled holes. Rock bolts generally have 
heads that expand following installation and are classified according 
to their method of anchorage: expansion, wedge, grouted and 

Figure 7: Rock bolting: RDA SL 

 

Bed rock 
Figure 6: Horizontal drains-subsurface drainage control measure 
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explosive. Like soil nails, these bolts generally are attached to some type of facing.  

1.3.1.1 Piles 
Piles are long, relatively slender columns positioned vertically in the ground or at an angle (battered) used 
to transfer load to a more stable substratum. Piles are often used to support or stabilize structures built in 
geologically unstable areas. The effectiveness of piles is increased dramatically when they are incorporated 
into an anchored stabilization system (. In addition, piles are used to minimize the effects of scour and 
undercutting along the foundations of waterfront structures. 
 

1.3.1.2 Retaining Walls 
Retaining walls are engineered structures constructed to resist lateral 
forces imposed by soil movement and water pressure. Although 
grading is necessary for construction of all retaining walls, the 
excavation takes place predominantly along the toe of a slope, with 
the upper slopes requiring little, if any alteration. Since cutting the 
toe of a slope can destabilize the slide, the construction of retaining 
walls at the toe of a slide should be undertaken only after it has been 
determined that the slide can remain stable during construction. 
Retaining walls are commonly used in combination with fill slopes 
to reduce the extent of a slope to allow a road to be widened and to 
create additional space around buildings. Retaining walls are also 
used as protection against the erosive forces of water and as a method of slope stabilization along highways, 
railroads, and construction sites (Dismuke and Cornfield, 1991). Retaining walls can be separated into 
categories based upon the force parameters acting on the structure to provide stability. The three types of 
retaining walls are anchored, gravity, and cantilever. All three can be used as coastal structures and for 
slope stabilization. 
 

1.4 Stabilization by Soil stabilization and soil Improvement  
Soil stabilization and soil improvement include methods that increase the load carrying capacity and 
resistance of soils by physical or chemical alteration of the soil. Such soil improving and stabilizing 
techniques include, among others, reinforced earth, geosynthetics, grouting and chemical treatment. 
 

1.4.1 Reinforced Earth 
Reinforced earth is a construction system made of a frictional backfill material reinforced with flexible 
strips and covered with facing elements. A reinforced earth system is generally constructed by layering soil 
with either metal strips or geosynthetic materials which are brought into tension and resist horizontal 
deflection. For retaining walls, ends of the strips are bolted to horizontal wall elements during assembly 
and filling.  
 

1.5 Stabilization by Geosynthetics 
Geosynthetics are porous, flexible, man-made fabrics which act to reinforce and increase the stability of 
structures such as earth fills, and thereby allow steeper cut slopes and less grading in hillside terrain. 
Geosynthetics of various tensile strengths are used for a variety of stability problems, with a common use 
being reinforcement of unpaved roads constructed on weak soils. Geosynthetics and a steel or fiberglass 
reinforced material can be used to increase slope strength, and can also be used to reinforce retaining walls. 

 A geogrid is geosynthetic material used to reinforce soils and similar materials. Geogrids are commonly 
used to reinforce retaining walls, as well as subbases or subsoils below roads or structures. Soils pull apart 
under tension. 

Figure 8 : Retaining wall: RDA SL 
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1.6 Debris Flow Disaster Prevention Slit-SABO Dams 
Steel Slit Dams are so-called "Open type" steel structure dams formed by free-standing steel sheath pipes 
set in a lattice pattern (Net interval of pillars and beams) with wide opening to ensure both capturing 
boulders & driftwood, and letting outwash flow down in normal time. Depending on the needs and 
conditions for each river stream and anticipated debris flow impact, a couple of types of Steel Slit Dams can be 
considered. Can be used to protect culverts, roads, streams and structures from debris flow  

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Erosion control measurers 

Erosion control measures are key mitigation method used especially on slopes having soil over 

burden. Both vegetation and artificial materials are used in erosion control. These material are 

placed on the exposed surfaces so that the slope is protected from sheet, rill and gully erosion. 

Depending on the slope geometry and the structural mitigation measure the type of erosion 

control method vary. Vegetative erosion control erosion control using artificial material. 

1.7.1 Vegetative erosion control measurers 

Fig 7: Geogrid application for slope 
protection: 
http://www.happho.com/geogrids-
manufacturing-process-applications-
advantages 

Fig 8: Geogrid application for rock 
fall 
protection:http://rockfallmesh.sell.ever
ychina.com/p-
100548346/showimage.html 

 

Figure 9: Debris flow barriers 
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Grasses, herbs, trees etc used in the vegetative control 

measures. Among which hydro seeding often used in 

erosion control of slopes. Concreting is commonly 

used as a surface treatment by artificial materials as a 

measure for slope erosion control in many cases.  

1.7.1.1 Hydro seeding (or hydraulic mulch seeding, hydro-
mulching, hydro seeding) is a planting process that uses a 
slurry of seed and mulch. It is often used as an erosion control 
technique on construction sites, as an alternative to the 
traditional process of broadcasting or sowing dry seed. 

 

1.7.2 Erosion control by artificial materials 

1.7.2.1 Shotcrete, concrete is concrete or mortar conveyed 
through a hose and pneumatically projected at high velocity 
onto a surface, as a construction technique. It is typically 
reinforced by conventional steel rods, steel mesh, or fibers. 

 

 

 

 

Reference: https://www.coastal.ca.gov/landform/attach3.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Shotcreting of slopes 

Figure 10: Hydro seeding as a slope erosion control 

measure 

https://www.coastal.ca.gov/landform/attach3.html
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Sri Lanka Landslide mitigation Project (Asia Infrastructure Investment Bank) AIIB  

No object/Consent to use the Land for Landslide Disaster Mitigation Works 

Agreement 

Herewith the First Party being the (name of the agency), established under Act (details of the act) of Sri 

Lanka Government with Office at “(official address of the agency), and (name of the titleholder, of 

reference to the title, address) will be the Second Party. Following are included in the agreement signed by 

both parties.  

The First Party (or the a party engaged by the project) needs to enter into the land and do the land protection 

activities in which details are attached in the following annexes; to implement the counter measures 

intended to protect the land from landslide disaster, slope failure and/or rock falls. Herewith the two parties 

agree to implement the rehabilitation activities on the land at which details are attached to in the following 

annexes are adhered to under agreed terms and conditions. 

The Following are the agreed terms and conditions as stipulated in the annexes 

1. Considering the social and economic benefits from the implementation of counter-measures to prevent 

landslide disaster at the particular land detailed in the annexes which belong to second party should be 

temporarily entrusted to the first party to implement and maintain the counter-measures for preventing 

the landslide disaster of the particular land. 

2. The second party is fully aware of the land instability risk of current location, and understand clearly 

need to implement mitigation structures on the current location to reduce potential risks and agree to 

release the land to install mitigation structures in the land 

3. The first party will be installed mitigation measures in the most appropriate location of the land in a 

minimum area of land of the second party. The second party allow the first party (or a party engaged 

by the project) to use the land for installation of mitigation measures to reduce the landslide risk in his 

land and surrounding lands 

4. The first party agrees that external party (contractors) who will be carrying out mitigation will execute 

work without causing any harm to the second party or his property.  

5. The first party will agree to attend to any grievances of second party in case of disputes, nuisance or 

other form of difficult situations that would rise during project implementation 

6. In the event there are persons, and/or non-movable assets found within this particular project site, needs 

to be removed before construction of the mitigation measures will start; the First Party will pay the 

cost for removal or compensation for losses and other benefits to the Second Party  

7. The Second Party will allow the First Party to install an information display board at the site providing 

details on the countermeasures implemented, for all people to see.  

8. After completion of rehabilitation activities by the First Party on the land whose details are found in 

the annexes, the land will be handed back to the Second Party including the “As-built” drawings. 

9. The Second Party should give access to the First Party to inspect/monitor, maintain or improve the 

counter measures and to implement preventive actions on land slide disaster/slope failure/rock falls at 

the particular land from time to time.  
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10. The Second Party or his/ her representative will agree not to disturb the First Party or its representative, 

when the First Party conducts its annual inspection, maintenance, improvement of counter measures, 

and implementing relevant slope failure protection actions at the particular land.  

11. Two parties agree that this land is used for above purpose by us/ institute, and has entered to this 

agreement with our own free will.  

12. The Second Party agree not to willfully damage, remove or replace in part or as a whole, the land slide 

disaster counter measures, or not to willfully disturb maintenance activities conducted for these 

measures after handing over the land where the land slide/slope failure/rock fall counter measures have 

been installed by the First Party, and if the Second Party or his representative willfully damage these 

counter measures, the Second Party agree to repair those constructed counter measures under the 

supervision of the First Party. However, if such damage is caused by a Third-Party unknown to the 

Second Party, the liability would not fall with the Second Party. The Second Party shall promptly 

inform the First Party of the damage, and allow the First Party maintenance team to carryout 

appropriate repair work on the damaged counter measure.  

13. If the Second Party willfully and continuously violates provisions of this agreement despite notices 

issued by the First Party to comply with the agreement, the First Party can exercise its prerogative to 

permanently acquire the land on which the mitigation measure is installed following existing laws of 

the country.  

14. This agreement takes effect upon signing by both Parties and witnesses. This agreement will remain 

enforced until the end of Project life or upon termination of the First Party, whichever comes first.  

In addition, herewith two parties promise to fulfill the above agreements correctly for themselves and on 

behalf of their subordinates. 

Annexes  

1. Location map, Google view and Site photo of landslide - 

2. Survey Plan 

 
3. Details of the land which will be temporarily released to the Project for the implementation of the 

counter measures (Tenement List) 

Lot 

No. 

Extent 

(Ha) 

Details of Boundaries 

North East South West 

1      

3      
 

 

   4. Designed plan prepared for Site.  

   5. Guidelines for landslide. 

For witness of this, both parties have signed herewith and have agreed upon for First Party to get this 

land/land section mentioned in the annexes and Second Party to temporarily donate the land /land section 

mentioned in the annexes on this. …… Day of ……. Month of Year 2016. 

 

………………………………….    ……………………….……… 
First party    Second party 
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First Party:   Second Party:  
 
 
 

Witness: 
 
 
 
 
 
…………………………………     …………………………………. 
Project Director       
Landslide Disaster Mitigation Project 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………..          ………………………………… 
Divisional Secretary       Grama Niladhari 
(name of the DS)                                      (name of the GN) 
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සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් සම්බන්ධ්දයන් 

දකාන්රාේකරු සතු කාර්යය 2001 - පාරිසරික 

සහ සමාජයීය ප්රේපේතිය 
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Contractors’ requirement for ESMP in the construction phase 2001 

Environmental and Social Policy 

2001.1 Suggested Content for an Environmental and Social Policy (Statement) 

The Works’ policy goal, as a minimum, should be stated to integrate environmental protection, occupational 
and community health and safety, gender, equality, child protection, vulnerable people (including those 
with disabilities), sexual harassment, gender-based violence (GBV), sexual exploitation and abuse (SEA), 
HIV/AIDS awareness and prevention and wide stakeholder engagement in the planning processes, 
programs, and activities of the parties involved in the execution of the Works. The Client is advised to 
consult with the World Bank to agree the issues to be included which may also address: climate adaptation, 
land acquisition and resettlement, indigenous people, etc. The policy should set the frame for monitoring, 
continuously improving processes and activities and for reporting on the compliance with the policy.  

The policy shall include a statement that, for the purpose of the policy and/or code of conduct, the term 
“child” / “children” means any person(s) under the age of 18 years. 

The policy should, as far as possible, be brief but specific and explicit, and measurable, to enable reporting 
of compliance with the policy and reporting requirement.  

As a minimum, the policy is set out to the commitments to: 

1. apply good international industry practice to protect and conserve the natural environment and to 
minimize unavoidable impacts; 

2. provide and maintain a healthy and safe work environment and safe systems of work; 

3. protect the health and safety of local communities and users, with particular concern for those who 
are disabled, elderly, or otherwise vulnerable; 

4. ensure that terms of employment and working conditions of all workers engaged in the Works meet 
the requirements of the ILO labour conventions to which the host country is a signatory;  

5. be intolerant of, and enforce disciplinary measures for illegal activities. To be intolerant of, and 
enforce disciplinary measures for GBV, inhumane treatment, sexual activity with children, and sexual 
harassment;  

6. incorporate a gender perspective and provide an enabling environment where women and men have 
equal opportunity to participate in, and benefit from, planning and development of the Works; 

7. work co-operatively, including with end users of the Works, relevant authorities, contractors and 
local communities; 

8. engage with and listen to affected persons and organizations and be responsive to their concerns, with 
special regard for vulnerable, disabled, and elderly people; 

9. provide an environment that fosters the exchange of information, views, and ideas that is free of any 
fear of retaliation, and protects whistleblowers; 

10. minimize the risk of HIV transmission and to mitigate the effects of HIV/AIDS associated with the 
execution of the Works; 

The policy should be signed by the senior manager of the Client. This is to signal the intent that it will be 
applied rigorously. 
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2002 Environmental and Social Monitoring 

 

2002.1 General 
 

The Contractor shall, during the whole period of project should comply fully with National 

Environmental Protection laws and those pertinent to prevent nuisance to public stipulated by 

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Environmental and Social Policy of the 

Asian Infrastructure Investment Bank. This obligation shall extend to the construction sites themselves 
and all of the Contractor’s installations else ward within the national territories.  
 
The Contractor shall take all reasonable steps to protect the environment on and off the Site and to avoid 
damage or nuisance to persons, private and/or public properties or others resulting from pollution, noise, 
vibration or other causes arising as a consequence of his methods of operation. The Contractor should fully 
aware with the implementation of Environmental Management Plan (EMP), and the pollution control 
facilities should be installed adequately and appropriately before commencement of the project actions 
where there is potential to emit pollutants to the environment. 
 
The project activities during site preparation, construction and post construction should comply but not 
limited to the National Environmental Act (NEA) No. 47 of 1980 and amended Act No.1562/22 of 2008 
with respect to emission of gaseous, liquid and solid waste, National Environmental Noise Control 
Regulations No.01 of 1996 for emission of noise, Interim Standards on Vibration Pollution control for 
Central Environmental Authority (CEA) for vibration during construction activities, Fauna Flora Protection 
Ordinance (FFPO), Forest ordinance and Forest (Amendment) Act No.65 of 2009 (FO), Antiquities 
Ordinance No. 4 of 1940 and subsequent amendment; Ordinance to provide better preservation of the 
antiquities of Sri Lanka, and the sites, buildings of the historical or archeological importance in Sri Lanka, 
Felling of tree (Control) Act No 09 of 1951, and Soil Conservation Act No. 24 of 1996, Geological Surveys 
and Mines Bureau (GSMB) Act No.33 of 1992 amended by No.66 of 2009 for excavated material (earth, 
rubble and aggregates) as relevant.  

  
Construction contractors’ requirement to comply with Site specific environmental, social management and 
health and safety during the construction phase given under 2004 with this document. The contractor is 
expected to address all sections of ESMP adequately with the indicated level of relevance in his bid 
response by referring to give information in the site. 

   
The Project Manager under any terms is not responsible either fully or partly for damage caused due to the 
Contractors’ failure to apply necessary pollution control measures, environmental protection measurers or 
measurers to minimize nuisance to public. The Project Manager will not appear in courts, pay compensation 
or engage in public conflict resolution on behalf of the Contractor under such situations if arise. 
 
The Contractor shall prepare and submit to the Project Manager for review and approval, a site specific 
“Environmental Management Action Plan (EMAP)” based on the Contractors’ Environmental and Social 

Management Plan (C-ESMP) to Project Manager within one month from the date of signing the 

contract and prior to commencing construction. 

 
The contractor shall not commence the work until the resettlement plan is established.  

 
The Contractor shall appoint an Environmental and Social Officer for each package, whose duties 
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throughout the period of the Contract shall be exclusively connected with the Environmental and Social 
Management activities at the Site. 
 
Monthly EMAP performance reports should be prepared and submitted, on-site checklists and log books 
should be maintained. 
 
The ESMP implementation and the costs should be included clearly according to the format given under 

“Payment schedule”. 

 

 

Environmental and Social Management Plan (ESMP)  

Environmental and Social Management Plan (ESMP) outlines the framework for planning, implementation 

and monitoring of environment, measures required to ensure that potential adverse environmental impacts 

from the project activities are eliminated, offset, or reduced to an acceptable level. At the same time, it is 

expected that the plan will help the project enhance environmental benefits from the project interventions. 

The ESMP is built based on relevant existing national policies, legislation, regulations and guidelines.  

a) All works should be arranged to cause the least possible disturbance to the environment and local 
residents/institutions, in particular soil erosion along the area of intervention and any access roads 
that may be required and adjacent area, to the river/stream banks, irrigation canals and other water 
ways. Similarly, cutting of trees, tea shrubs and other vegetation of economic, religious and 
ecological value found outside of the ROW, whenever possible be avoided; else replacement 
planting in a place selected by the owner of the affected tree and/or vegetation will be carried-out 
by the Contractor for the damages caused. 

 
b) Proposals shall be submitted for: 

1) Storage on Site 
i. Materials and equipment on Site shall be stored in a manner so as to prevent damage to the 

Site and adjacent areas, and minimize hazards to persons, materials and equipment and all 
Temporary and Permanent Works. Storage areas shall be kept organized, neat and tidy.  

ii. Areas assigned for carrying out Permanent Works shall not be used to store materials, plant 
and equipment, nor used as access to storage areas without prior approval of the Project 
Manager.  
 

iii. Hazardous materials (including fuel and oil) shall be stored and handled only within an area 
set-aside specifically for this purpose. This area shall be enclosed from the remainder of the 
Site with waterproof concrete flooring and rainproof roof, so as to contain any spillage, clearly 
marked and signs installed at a close distance from the storage area to warn unauthorized 
workers and visitors to stay away.  
 

iv. The area shall be located away from any natural waterways, drainage lines and open drains. 
In case of petroleum fuel and oil, a collection basin is to be installed in the storage area to 
gather any spillages, to facilitate the recovery of the petroleum products for reuse or proper 
disposal using government licensed recyclers or otherwise. 
 

2) Noise and Vibration 
 

i. The Contractor shall abide by the Central Environmental Authority (CEA) regulations and 
other applicable laws and regulations related to noise and vibration levels. 
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ii. The Contractor shall take all practical precautions to minimize noise and vibration resulting 

from work under the Contract, especially Sites adjacent to residential and institutional areas, 
from polluting such areas and shall fit all equipment with noise suppressors so that noise levels 
are minimized. Similarly, as much as practicable, construction methods that produce minimal 
vibration be adopted, most especially in sites adjacent to residential and institutional areas 
where possible damage to the structures due to vibration may occur. 

 

3) Cracks and damages to the buildings/ road damages 
 

i. The contractor shall take all practicable measures to prevent cracks in neighboring houses 
or buildings.  

ii. In case of an unconditional cracks, the contractor shall immediately inform to the Project 
Manager and repair the damage by their own cost.  

iii. Crack survey should be done before works starts and after the work is completed 
 

4) Disposal of waste 

 
i.  Solid, liquid and gaseous waste shall be disposed in accordance with relevant Sri Lanka 

Environmental regulations and contractual requirements.  
 

ii.  Non-toxic and/or non-hazardous liquid waste shall be stored in approved containers for 
transport and disposal at locations approved by the Project Manager and local authorities.  

iii. Non-toxic and/or hazardous solid wastes shall be disposed of by removal from site, 
transport and depositing in approved locations.  

 
iv. Toxic and hazardous wastes must be temporarily stored using suitable containers at a 

designated place authorized by the Project Manager and local authorities, and disposed 
through a government licensed collection agent or otherwise. 

 

5) Disposal of Refuse 

 
i. The Contractor shall take adequate measures to ensure that the Site and associated areas are 

maintained in a clean and orderly condition. Provision shall be made for the daily removal 
of rubbish, debris, surplus materials, etc., and for the stacking and storing of materials in 
authorized locations. 

 
ii. The excavated materials should be covered and stored safe until removed. The location of 

onsite storage should be sufficiently away from stream banks, water ways, runoff paths etc. 
 

iii.  The final disposal site should be approved by the Project Manager before dumping. The 
disposed matter should not pollute water bodies  

 
iv. The contractor shall obtain approval from relevant Authority such as Pradeshiya Sabha, 

Municipal Council and other government agencies (as required), for disposal of spoil at the 
specified location, as directed by the Project Manager. Private land that will be selected for 
disposal should also require written consent from the land owner.  

 

6) Dust Control 
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i. Dust screens and/or watering of open and unpaved areas shall be used to control dust and 
to eliminate public health issues and/or nuisance to adjoining residential and institutional 
areas, national highways often travelled by commuters, and natural habitats frequented by 
wildlife during the period of the Works. 

 
ii. The on-site piles should cover secularly to prevent particles to become air bone.  

7) Transport of construction materials and waste 

 
i. Transportation of material should be done covered always using tarpaulin  

 
ii. Precautions should be made to prevent spill of any material on ground during transportation 

and minimize damage to ground cover/ vegetation 
 

iii. Should not to be a nuisance to public 
 

iv. Transportation should be done only in the dedicated haul roads. Use of any other access 
roads should be strictly avoided.  

 
v. The tyres of the vehicles should be inspected regularly when leaving the sites and disposal 

site, should clean mud in tyres before entering the haul road. 
 

8) Water 

 
i. Water removal 

Surplus water shall be promptly removed from the Site by draining off or by mechanical 
means to keep the Works reasonably dry and so as not to interfere with construction work. 
The water removed from the Site is kept reasonably free of soil, oil/petroleum and other 
debris, and the discharge shall not adversely affect the adjoining landowner’s residential 
and livelihood assets, or to pose as a pollution hazard to waterways and farmlands. 

 
ii. Water quality 

The Contractor shall ensure that construction activities do not have a detrimental impact 
on the water quality of surface or ground water in the areas adjoining the Site. Specific 
measures shall be adopted to prevent the discharge of contaminated runoff from the Site. 
When necessary, potable water source of local people such as springs located immediately 
downslope of the Site shall be provided with protection (“spring box”) from contaminants 
originating from construction works as appropriate. 

 
iii. Contaminated water 

The Contractor shall adhere to the regulations of NEA Act on disposal of wastewater. 
Wastewater shall not be discharged to ground or waterways in a manner that will cause 
unacceptable surface as ground water pollution.  

 
iv. Siltation 

All drains, streams, and waterways shall be kept clear from mud, silt and other obstructions 
arising from the execution of work under the Contract. Soil and other debris removed from 
the drains, streams and waterways are to be deposited by the Contractor in suitable areas 
subject to the approval of the Project Manager and the concerned local authorities. The 
Contractor shall ensure that effective construction practices are employed to minimize 
siltation to the satisfaction of the Project Manager. 
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v. Alternation of drainage paths  
Contractor shall not close or block existing canals and streams permanently causing 
nuisance to public. If diversion or blocking of canals and streams is required for the 
execution of works, Contractor must obtain the Project Managers approval.  

 
vi. If streams or waterways/ community water supplies that are used by neighboring 

community are obstructed even temporally, it should be done with the approval of the 
Project Manager, subjected to consent from the community with alternative sources are 
arranged.  

 
vii. Contractor shall restore drainage paths back to its original status once the need for such 

diversion or closure or blockage no longer required.  
 

9) Flora and Fauna 

 

All works shall be carried out in a manner that the destruction to flora and fauna and 

their habitat is minimal. Trees and vegetation shall be felled /removed only if that affect 

directly on permanent works or necessary temporary works.  

 

i. Contractor shall take effort to avoid removal/ destruction of religious, cultural, 

aesthetic species.  

 

ii. Contractor shall adhere to the regulations of Fauna Flora Protection Ordinance 
(FFPO) and Forest (Amendment) Act No.22 of 2009), Forest ordinance Forest 

(Amendment) Act No.65 of 2009 (FO) and relevant area declared under Central 

Environmental Authority or Mahaweli Authority of Sri Lanka if any with regard 

to felling of trees and removal of vegetation.  

 
iii. A list of trees to be removed during construction of site to be marked and forwarded to the 

Project Manager.  

 
iv. Measures shall be taken to avoid or minimize any adverse impacts on fauna and flora 

(either terrestrial/ aquatic) living in natural environments adjacent to the Site during the 
construction period. 

 
v. During construction, if a rare/ threatened/ endangered flora and or fauna is found, it shall 

be immediately informed to the Project Manager. All activities that could destroy such 
flora/fauna and its habitat shall be stopped with immediate effect. Contractor shall carry 
out works again only after the Project Manager’s approval.  

  
vi. Hunting and collection of wildlife and specimens within the Site and adjacent area is 

strictly prohibited. The Contractor shall ensure that no damage occurs to any trees, shrubs 
and other vegetation with ecological, spiritual and/or economic value that are to be retained 
at the Site; and that none of its workers and subcontractors should are engaged in wildlife 
hunting or collection. 

 
vii. Contractor shall take measures to avoid introduction of invasive species during 

transportation or refuse or spoil. 
 

viii. Plant or seed if needed for bio Project Managed slope mitigation shall be imported into Sri 
Lanka under the  authority and in accordance with the conditions, of a plant importation 
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permit issued by the Additional Director National Plant Quarantine Service Katunayake 

for Director General of Agriculture under the Plant Protect Act No. 35 of 1999. 
 

10) Physical and cultural resources 
 
Whenever chance finds are made during the works, the contractor shall immediately inform to 
the Project Manager and in turn inform the government department concerned with cultural 
property.  

 

11) Soil Erosion 

 
The Contractor shall take measures to minimize the soil erosion that may result from construction 
activities using any of the control measures. Control measures include but not limited to. 
i. Install sediment filter, fences, hay bale filters drains, and filter strips, grass outlets, sediment 

transport basin traps around culverts, drains, soil stockpiles and all other areas which may 
have the potential to erode or be affected by soil erosion. 

 
ii. Install catch drains, slope drains and nearby dissipaters in conjunction with sediment traps 

installed to divert storm water around the Site. 
 

iii. Stabilize by grass, materials (excluding pavements and screenings) stockpiled for periods 
longer than one month. 

 
iv. Stabilize disturbed areas using measures such as drains. 
v.  Minimize as much as practicable, when the removal of existing vegetation within and around 

the project area at any time. 
 

vi. Plan the execution of work under the Contract in stages to minimize soil erosion during 
continuous periods of rainfall that will cause heavy run-off. 

 
vii. Soil erosion control devices shall be regularly inspected and maintained, especially after heavy 

and/or continuous periods of rain. 
 

12) Soil Contamination 
 

The Contractor shall undertake all practicable control measures to prevent the contamination of the 
soil in and around the site. Control measures include but not limited to; 

 
i.  Acceptance of Clean Fill. 

All fill material to be imported and used on the Site shall be free of contamination. 
 

ii. Fuel Chemicals and Other Hazardous Materials 
All practicable steps shall be taken to ensure contamination of soil does not occur through: 
fueling, maintenance of vehicles or equipment; storage of fuel, chemicals, and other hazardous 
materials; and spillage of such materials on to the soil, by ensuring all the above activities are 
conducted in bounded or sealed areas. 

 
iii. Clean up of Soil Contamination 

All soils contaminated during construction shall be cleaned up by the Contractor to the 
satisfaction of the Project Manager, and at no cost to the Employer. 
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iv. Any contaminated spoil material (whether or not contaminated by the Contractor) shall be 
removed from the Site in an approved manner to prevent further pollution. 

 
v. Installation of Oil separators 

Contractor shall install oil separator to prevent fuel, oil and other petroleum products from 
spilling into the existing drainage lines and then into the adjacent soil, resulting in its (soil) 
contamination. 

 

13) Borrowing Earth 
 
i. Earth available from construction site excavation works as per design, may be used as 

embracement materials, subject to approval by the Project Manager  
 

ii. Contractor shall comply with environmental requirements/ guidelines issued by CEA and the 
respective local authorities with respect to the locating burrow areas and with regard to all 
operations related to excavation and transportation of earth from such sites.  

 
iii. Contractor can also find suitable soil materials from currently operated licensed borrow pits 

in the surrounding area, subject to approval of the Project Manager.  
 

iv. Borrow areas shall not be opened without having a valid mining license from the Geological 
Survey and Mines Bureau (GSMB) 

 
v. All borrow pits/areas should be rehabilitated at the end of their use by the contractor in 

accordance with the requirement/ guidelines issued by the CEA and the respective 
Government Authority  

 

14) Quarry operations 

 
i. Utilizing the existing quarry sites available in the project influential area as much as possible 

which are approved by GSMB with valid Environmental Protection License (EPL) and 
Industrial mining license  

 
ii. If new quarries are to be opened, prior approval should be obtained from GSMB, NBRO (as 

applicable), CEA and Local authorities.  
 

iii. Selected quarry sites should have proper safety measures, such as warning, safety nets etc.  
 

iv. Quarry sites should not be established within protected sites under FFPO and FO 
 

15) Maintenance vehicles and machinery 

 
i. All maintenance and servicing should be done outside the site. 
 
ii. Waste clothes, wrappings, waste machine oil, rugs etc. should be collected separately and 

disposed outside through proper disposal channels 

 
iii. Operation of concrete mixer  

Storage of construction materials cement, sand concrete aggregates and any other should be 
done in a dedicated place closer to the concrete mixture yard. Materials prone to wash off or 
air borne would be covered with impervious material. 
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iv. Separate places should be kept for cleaning concrete mixes away from storm water drains. 

Cleaning should be done with minimum quantity of water and wastewater generated should 
be allowed soaked into ground. If extra wastewater is generated, the drain water should be 
filtered through check dams and temporary sand mounds before letting to storm water drains. 

 

16) Disruption to public 

 
i. Loss of Access 

At all times, the contractor shall provide safe and convenient passage for vehicles, pedestrians 
and livestock.  

 
ii. Work that affects the use of existing accesses shall not be undertaken without providing 

adequate provisions to the provisions to the prior satisfaction of the Project Manager.  
 

iii. On completion of the works, all temporary obstructions to access shall be cleared away, all 
rubbish and piles that obstruct access be cleared to the satisfaction of the Project Manager.  

 
iv. Contractor shall make sure that his work team or project actions shall not engage in any form 

of dispute with neighboring persons or communities under the Nuisance Ordinance chapter 
230 No. 15of 1862 of Sri Lanka. All contractors’ and subcontractors’ personnel to act 
courteously and treat people living in the people with respect.  

   

17) Utilities and roadside amenities  

 
i. The Contractor shall take care not to damage/destroy or affect the functional purposes of 

utilities such as water, electricity, telephone posts. The arrangements the Contractor made 
with those service providers shall be informed to the Project Manager.  

 

ii. In case of an unintentional damage cause to a utility, the Contractor shall immediately 
inform the service providers and help to restore the service without delay at its own cost.  

 

18) Visual environment enhancement  

 
i. Landscape plantations, re-vegetation and filling slopes and other slopes, edge treatment of 

water bodies shall be carried out. 
 
ii. The Contractor shall remove all debris, piles of unwanted earth, spoil material, away from 

the roadsides and from other work places and disposed at locations designated to acceptable 
to the Project Manager. 

On completion of the works, the temporary structures shall be cleared away in full, all rubbish burnt, waste 
dumps and septic tank shall be filled and closed and roadsides work places and labour camps, cleared and 
cleaned.  

 

2002.2 Environmental Management Action Plan (EMAP) 

i. The selected Contractor shall prepare and submit to the Project Manager for review and approval, the 
“Environmental Management Action Plan (EMAP) based on the Environmental and Social 
Management Framework (ESMF) that shall be implemented during the work execution, and shall be 
monitored on a daily basis. The Contractor shall take into account the regulations and all applicable 
Local Government by-laws in the preparation of the EMAP. 
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ii. The directions on preparing EMAP will be given by Environmental consultant of the Project Manager 

for selected Contractor. The Contractor should submit the EMAP statement to the Project Manager 
within 28 days from the date of signing the contract and prior to commencing construction.  

 
iii. The contractor shall not commence the work until the resettlement plan is established.  

 

2002.4 The Contractor’s Environmental and Social Officer 
 
Within 28 days before the commencement of the works, the Contractor shall appoint an Environmental and 
Social Officer, whose duties throughout the period of the Contract shall be exclusively connected with the 
Environmental Management activities on the Package as per ESMF and EMAP.  
 
The Environmental and Social Officer shall have an acceptable working knowledge of the ruling language 
of the Contract as stated in the Conditions of Contract, and shall be a suitably qualified and experienced 
person who shall prepare, supervise and monitor environmental management activities. The person should 
responsible for community liaison and to handle public complaints regarding environmental/social related 
matters.  
 
The appointment and designation of the Environmental and Social Officer shall be subject to the Project 
Manager’s approval. 

 
Unless specifically agreed in writing by the Project Manager, the Contractor shall not undertake any work 
on the Package, which may affect the environment, until the Environmental and Social Officer has 
commenced duties Package, and the Environmental Management Action Plan (EMAP) has been approved 
by the Project Manager. 
 
The Contractor shall not remove the Environmental and Social Officer from the Package without a written 
permission of the Project Manager. Within fourteen (14) days of any such removal, or notice of intent of 
removal, the Contractor shall nominate a replacement Environmental Officer for the Project Manager’s 
approval. 

 
 
 
 

2002.5 Environmental Monitoring 
 
The contactor shall monitor the compliance of implementation of Environmental Management actions and 
the emission of pollutants with respect to the environmental regulations. The contractor shall include the 
monitoring plan in his site specific EMAP. The monitoring plan should be prepared in accordance with the 
monitoring regulations of National Environmental Act and that of the funding agency, and any other 
specific monitoring indicated in Environmental Assessment reports (EIA, IEE) as appropriated. The 
environmental monitoring plan should be approved by the Project Managers. 

 
The Contractor shall monitor the environmental aspects of the construction according the environmental 
monitoring plan, and control measures shall be implemented to minimize the environmental impacts. 
However, should the control measures put in place be found to be unsatisfactory as a result of monitoring, 
then the Contractor shall amend the control measures to provide a satisfactory result.  
 

a) The contractor shall: 
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i. Prepare monthly and quarterly progress reports in three copies on the implementation of the 
EMP using a report format acceptable to the Project Manager. 

 
ii. Participate in coordination meetings called by the Project Manager to discuss the progress of 

the EMP implementation, among others, and act on agreements reached during the activity. 
 
iii. Participate in Site Inspections requested by the Project Manager, and/or the NBRO, and 

Authorities (RDA, Railway Department) to review the EMP performance. 
 
iv. Keep daily records of environment related incidents (if any), note the details, actions taken, 

identify persons responsible for these actions, the results of the actions, and any 
recommendations for further work. Also indicate in the record if the Project Manager had been 
informed of the incidents as well as other local authorities. Complaints and their status will 
also be included in the record. 

 

b) Monitoring environmental parameters for regulations for pollutant emissions 

 
i. The contractor shall monitor the environmental parameters for regulations for pollutant 

emissions. The monitoring parameters should be decided based on the sensitive environmental 
elements within the project area and in its proximity. For this, the contractor should obtain the 
services of a competent local organization, to decide and conduct environmental monitoring as 
baseline and during construction for ambient air quality, surface and ground water quality, 
noise and vibration levels at the specific locations of the site.  

 
ii. The monitoring agency shall review environmental data obtained for conduct baseline 

monitoring for parameters as per the Table 1. The monitoring agency shall prepare 
environmental quality monitoring reports with the results of field sampling and laboratory 
analysis, interpretations of the results and recommendations.  

 
iii. And shall set out same monitoring stations for the monitoring during the construction period.  

 
iv. The reports should be analyzed by the environmental consultants of the Project Manager to 

ensure that effectiveness of the mitigation measures implemented, the necessary environmental 
regulations are complied, and non-compliances should be acted according to conditions of the 
contract 

 
 
 
 
 

Table 1 – Guidance to select Environmental Quality Monitoring Parameters  

 

Activity Instructions for contractor 

Parameters  Frequency and 

monitoring 

Agency 

*Baseline 
surveys  
 
  

The contractor shall conduct a 
baseline environmental 
assessment for all sites before 
commencing the constriction 
activities.  
The assessment should include 

Air Quality 
parameters 
Carbon Dioxide (CO2), 
Carbon Monoxide 
(CO), SO2, NO2, Total 
Suspended Particulate 
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Ambient Air quality, noise, 
vibration and water quality at 
closes streams (reflecting 
upstream and downstream) as 
compliance to:  
 

Air quality - The National 
Ambient Air Quality standards 
stipulated under the Extraordinary 
Gazette, No. 1562/22 August 15, 
2008 -Central Environmental 
Authority of Sri Lanka. 

 

Noise- Extraordinary Gazette, 
No. 924/1- May 23, 1996 -Central 
Environmental Authority of Sri 
Lanka. 

 

Vibration- The interim standards 
on Vibration for the Machinery, 
Construction activities and 
Vehicular Movements - Central 
Environmental Authority of Sri 
Lanka. 
 

Ambient Water Quality- 
Ambient water quality standards –
CEA –EAIP-DHV-2000  
 

Crack surveys should be 
conducted if necessary on existing 
buildings or structures before 
commencing the work by the 
contractor. The reports should be 
analyzed by the experts to identify 
cracks that might get aggravated 
by some project actions. And 
necessary precautions should be 
made during execution of project 
actions to keep such possible 
aggravation of the cracks if 
identified sensitive to specific 
project actions. 
 

Matter (TSPM), 
Repairable Particulate 
Matter (PM10) & 
PM(2.5), Particulate 
Lead (Pb) 
 

 
Noise  
(15 min and 1 hour in 
Morning, Afternoon, 
Evening and Night in a 
day) 
Leq, L90, L50 & L10 
 
Vibration 
(Ground and Structural) 
PPV, Hz 
 

Water quality 
parameters 
pH, temperature, 
electricity conductivity, 
DO, BOD, TSS, Oil and 
Grease, FC, Pb, and any 
other specific 
parameters deemed 
necessary 
 
 
 
Cracks in each building 
within 50 m from the 
site and any other 
structures in the vicinity 
that could potentially be 
affected by the landslide 
or by the works.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Once 
 
From reputed 
laboratory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once by 
contractor 
representative 

During 

construction 
  

Ambient Air Quality, Noise, 
vibration, water quality 
Compliance to; 
 

Air quality - The National 
Ambient Air Quality standards 
stipulated under the Extraordinary 

Air Quality 
parameters 
Carbon Dioxide (CO2), 
Carbon Monoxide 
(CO), SO2, NO2, Total 
Suspended Particulate 
Matter (TSPM), 

 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Gazette, No. 1562/22 August 15, 
2008 -Central Environmental 
Authority of Sri Lanka. 

 

Noise- Extraordinary Gazette, 
No. 924/1- May 23, 1996 -Central 
Environmental Authority of Sri 
Lanka. 

 

 

Vibration- The interim standards 
on Vibration for the Machinery, 
Construction activities and 
Vehicular Movements - Central 
Environmental Authority of Sri 
Lanka. 
 

Ambient Water Quality- 
Ambient water quality standards –
CEA –EAIP-DHV-2000  
 
 
 
 
 
 
 

Crack Surveys 

Repairable Particulate 
Matter (PM10) & 
PM(2.5), Particulate 
Lead (Pb) 
 

Noise 
(15 min and 1 hour in 
Morning, Afternoon, 
Evening and Night in a 
day) 
Leq, L90, L50 & L10 
 
 
Vibration 
(Ground and Structural) 
PPV, Hz 
 
 

Water quality 
parameters 
pH, temperature, 
electricity conductivity, 
DO, BOD, TSS, Oil and 
Grease, FC, Pb, and any 
other specific 
parameters deemed 
necessary 
 
Cracks in each building 
within 50 m from the 
site boundary 
representative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In critical noise 
and vibration 
monitoring 
activities 
 
From a reputed 
laboratory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In critical 
events as 
directed by the 
Project 
Manager 

Site inspections, 
Execution of 
EMP 

An Environmental and Social 
officer from contractor should be 
present at site responsible for 
execution of EMP and monitoring 
project actions in respect of 
environmental compliance and 
giving necessary instructions at 
site to ensure satisfactory 
implementation of EMP 

  

After 
completion of 
works  

Crack Surveys 

Cracks in each building 
within 50 m from the 
site and any other 
structures in the 
vicinity that could 
potentially be affected 
by the landslide or by 
the works.  

Once by 
contractor 
representative 

2002.6 Environmental Complaints 
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The Contractor shall investigate all environmental and social complaints received and, where necessary, 
adopt measures to address the complaint. All measures undertaken to address the complaints shall be 
detailed in the register. A summary of the complaints received, actions taken and the ensuring results; and 
further actions needed (if any); are to be included in the regular reports submitted by the Contractor to the 
Project Manager. 

2002.7 Environmental Incidents 

Should an environmental incident (being environmental nuisance, medium environmental harm, or serious 
environmental damage) occur during the construction phase, the Contractor shall immediately take 
appropriate action to minimize any impact or to compensate the impact and inform the Project Manager of 
the incident. The Contractor shall carry out any instructions received from the Project Manager to remedy 
the situation. The Contractor is responsible for the clean-up of any contamination caused by construction 
work and no additional payment will be made in this regard. 
 

2002.8 Environmental Training 

The Contractor shall be responsible for ensuring that all employees (including all Sub-Contractors and their 
employees) have received training/orientation in relation to the Contractor’s Environmental and Social 
Management Action Plan (EMAP) and other related operating guidelines. Posters are to be placed on 
strategic places, as well as reading materials are to be made available, to remind workers and visitors on 
how each one can on a personal basis, help protect the environment. The Contractor will ensure that all 
machinery on the Site are operated within the appropriate guidelines in-order to minimize environmental 
impacts related to excessive noise and vibration; deteriorated air and water quality; waste and pollution 
control; as well as damages to the natural ecology in and around the project area. All construction materials 
used on the Site shall be utilized in a manner to minimize negative environmental impacts. Reusable 
containers no longer needed at the Site, can be donated to the local schools or government units for use in 
their community development projects. 

 

2002.9 Reporting and Maintenance of Records 

 
(a) Environmental Management Action Plan (EMAP) 

.  The Contractor should prepare an EMAP and obtain approval.  
 

(b) Monthly EMAP performance reports should be prepared and submitted  
 
(c)      On-site checklists maintained regularly  

 
(d). Logbooks should be maintained at site with daily inspection entries, issues noticed, action taken 

and produced to the Project Manager on-site inspections 
 
(e) Emission test reports and approvals etc. should be made available officers of the Project Manager 

at on-site inspections 
 

2002.10 Attending to Progress Meeting 

 
The Project Manager will hold monthly progress meeting at a venue that will be either at the head office or 
at a pre-informed location in the proximity of the project site. An authorized officer responsible for EMAP, 
I.E. the Contractor’s Environmental and Social Officer should attend the meeting and should present the 
progress. 
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2002.11 Performance Monitoring by the Project Manager 

 
The Environmental and Social officer (EO) will be appointed by the Project Manager to monitor 
performance of EMP at site. The monitoring will include site inspections, checking on-site environmental 
records, reviewing EMAP, raise non-compliances on EMAP where performance is not satisfactory. The 
EO of the Project Manager will endorse log entries and on-site checklists, and will prepare monthly 
performance review reports including non-compliances and present at the progress meetings. All claims are 
subjected to approval of the EO. 

 

2002.12 Measurement and Payment  

 

a. Measurement  

 
(i) Environmental and Social Officer shall not be measured and deemed to be included in the 

construction management staff as stated in Annex- B under section 120.1. 
(ii) Environmental Management Action Plan shall be measured as Lump Sum.  
(iii) Baseline Environmental and Social Monitoring shall be measured as Lump Sum. 
(iv) EMAP Progress Reports shall be measured in number of reports (not the number of copies) 

submitted as described above. 
(v) Environmental Quality Monitoring during construction shall be measured as Provisional Sum.  

 

b. Payment 

 

(i) Environmental and Social Officer shall not be paid and all the expenditure incurred by the Contractor 
in keeping the personnel at the Site and all the facilities provided to such personnel to discharge his 
duties satisfactorily shall be deemed to be included Contractor’s staff. 

(ii) EMAP Progress Reports shall be paid at the Contract monthly rate and shall include all the expenditure 
incurred by the Contractor in preparing the reports (not the number of copies) in three copies and 
submitting them to the Project Manager. 

 

(iii) Environmental Quality Monitoring shall be paid at the Contract as provisional sum and shall include 
all the expenditure incurred by the Contractor in carrying out this work and the Contractor and Project 
Manager shall agree on a payment of the provisional sum in a manner that the payment is distributed 
across the monitoring period. 

 

(iv) All the other obligations of the Contractor under this Section are deemed to be included in the rates 
and no separate payment shall be made in respect of them. 

 

o Submission of claims– All claims regarding the EMAP implementation are subjected 

to submission of reports followed by approval by the Project Manager. The format 

for claim form and authorized signatories should be informed prior to 

commencement of the project. The incomplete claims or those with inadequate 

information will not be paid and the Project Manager hold no responsibility for 

delays encountered in submission of such claims. All claims are subjected to 

approval of the Environmental Officer (EO) certifying satisfactory performance. 

Full payment, No or partial payment or payment suspension will be based on the 

endorsement by the EO on the claims of Contractor. 

 

o If a large number of NCs are reported in the given month, and are not rectified 
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within the minimum time needed to address these issues, the unsatisfactory 

performance of implementation of ESMP will be led to suspension of payments, 

disregarding the monthly report that has been submitted. 
 

o Performance of environmental officer at site and attending the progress meetings– 
No or partial payment will be made, or payment will be suspended for unsatisfactory 
performance of environmental officer of contractor. 

 

o Performance of on-site EMAP– No or partial payment will be made, or payment will be 
suspended for unsatisfactory performance 

 

o Suspend of work – If the contractor is seriously violating the norms of environmental 
regulations, the Project Manager reserve the right to suspend the project activities until 
satisfactory control measures are set in place. The under such situations the Project Manager 
will not pay any delay claims. 

 

o Damage Surcharge – If substantial damage has resulted to environment or public due to 

contractor poor performance of EMAP the contractor will have to remedy it at its own 

expense. If the contractor is unable to repair the damage or there is an unacceptable delay in 
attending to remediation the Project Manager reserves the right to deduct the specified amount 
from the payment as remediation cost. 

 

o The Contractor will entitle to additional 15% overhead and profit on the top of the 

premium for PS item. 
 

Pay 

Item 
Description Pay Unit 

2000 (1) Submission of satisfactory Environmental Management Action Plan 
(EMAP) and on-site arrangement before commencing the project actions 

Lump sum 

2000(2)  Baseline Environmental Monitoring and submission of the report Lump sum 

2000 (3) ESHS Monthly Progress Reports (if required) Month 

2000(4) 
Monitoring Environmental Quality Parameters and Environmental 
mitigation measures during construction 

Provisional 
Sum 

 
2003 Working Conditions and Community Health and Safety 

 

2003.1 General 
 
The Contractor shall, as a priority in all its activities, undertakings and endeavors, ensure the continuous 
safety measures of the public and all persons directly or indirectly associated with the Works. The 
Contractor shall comply with all safety and industrial health legislation and regulations of Sri Lanka.  
 
The Contractor will be responsible for the safety of the public legitimately passing through or adjacent to 
the Site. All excavations, use of explosives (chemical or other), or plant or items of potential danger to the 
public must be barricaded and sign-posted to the satisfaction of the Project Manager and the Contractor 
must provide sufficient watchmen to ensure the safety of the public at all times. All existing pedestrian 
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routes shall be maintained in a safe condition unless an alternative route is provided to the satisfaction of 
the Project Manager. 
 
 
The Contractor shall appoint a Health and Safety Officer for each package, whose duties throughout the 
period of the Contract shall be exclusively connected with the Health and Safety Management activities at 
the Sites for workers and the community. 
 
Availability of Safety-related Documents: The Contractor shall comply with the Project Manager’s 
requirements insofar as displaying in each of its site offices and workshops, copy of such safety and industry 
health posters and keeping on the Site copies of such regulations and documents. All regulations and 
documents shall be translated into languages which are understood by the workers and operators engaged 
by the Contractor or subcontractors and such translations shall be displayed or kept alongside those in 
Sinhala, Tamil and English languages. 
 
Assistance to the Project Manager: The Contractor shall provide full co-operation and assistance in all 
safety surveillance carried out by the Project Manager or the Employer. 

 
 

2003.2 Safety Organizations and Communication 
 

• Safety control staff organizational structure, which should identify the personnel to be engaged 
solely for safety assurance (including Health and Safety Officer will be responsible for all safety on 
the Site), their responsibilities and authorities 

• Proposed interaction and communication procedures between the Contractor’s construction 
personnel and safety assurance staff 

• Frequency and coverage of site safety meetings, and regular site safety reports 

• Safety information and training 

• Records to be prepared and maintained by the Safety Officer. 
 

i. Measures for compliance by Subcontractors 
 

ii. Safety equipment and facilities 

• Safety equipment, rescue apparatus and protective clothing which will be required for the 
Works. Such equipment shall include, but not limited to, eye protectors, hearing protectors, 
safety harnesses, safety equipment for working underground and in the confined spaces, rescue 
equipment, fire extinguishers, first aid equipment, lanyards, hard hats and, where appropriate, 
associated shock absorbers, chest harnesses 

• Testing, inspection, and replacement of safety equipment, scaffolds, guardrails, working 
platforms, hoists, ladders and other means of access, lifting, lighting, signing, and guarding 
equipment 

• Operation and equipment of the specified first aid station 

• Emergency and rescue procedure and associated equipment 

• Any other equipment, gear and facilities necessary for prevention of accidents 
iii. Protection of authorized and unauthorized visitors to the site (including people from the vicinity) 

 
iv. Supervision of Safety systems 

 
v. Safety of Construction methods 
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vi. Types of Hazards and Emergency Measures 

• An appreciation of the industrial health hazards, and proposals for minimization of the risks 
associated with such hazards. 

 
vii. Personal Health and Sanitation program which focus on measures to be adopted by the 

Contractor in the worker’s camp to ensure that the health of every personnel hired in the Project 
is properly taken care of. This program includes the following: 
a) Installation of a temporary workers camp that is provided with sleeping quarters, sanitary 

toilet and shower rooms, adequate potable water supply and lighting facilities 
➢ Location for worker camps shall be approved by the Project Manager and comply 

with guidelines recommendations issued by the CEA/local Authority.  
➢ Worker camps should be located 200 m away from water ways or site of religious 

cultural or archeological importance or near schools 
b) Personal hygiene and sanitation training for workers; 
c) Orientation on the prevention of communicable diseases, including sexually transmitted 

diseases 
d) Prevention on vector borne diseases. 
e) Prevention of the use of alcohol, drugs, possession of knives or other weapons by the 

contractors’ and subcontractors’ employees working or accommodated at the site  
f) For foreign workers, an orientation on local customs and traditions. 

➢ Worker camps shall be provided with appropriate facilities for disposal of solid waste 
and sewerage. 

➢ Garbage bins shall be provided the camps and regular emptied.  
The design and location of the worker’s camp is subject to the approval of the Project Manager and local 
authorities. 

 

2003.3 Child Labor and Forced Labor 

 
In order to protect children from jeopardy to their health, safety or morals, ensure that children under the 
age specify in Labor regulations will apply and not limited to; Employment of Women, Young Persons, 
and Children Act. Law Nos, 29 of 1973 and amendments. 

 

2003.4  Safety Reports and Notification of Accidents 

 

(a) Safety Reports 
The Contractor shall submit regular site safety reports to the Project Manager as a requirement of 
the Project Health and Safety Plan. A summary report shall be submitted as part of the Monthly 
Progress Report. Prior to submission, the Contractor’s Representative shall endorse the Report.  
Site safety reports shall comprehensively address all relevant aspects of site safety and industrial 
health regulations and, in particular, report on all site safety audits undertaken during the period 
covered by the report. 
 

(b) Notification of Accidents. 
The Contractor shall notify the Project Manager immediately when any accidents occur whether 
on-site or off-site in which the Contractor, his personnel or Contractor’s Equipment, or those of 
his Subcontractors are directly or indirectly involved and which result in any injuries to any 
persons. Such initial notification may be verbal and shall be followed by a written comprehensive 
report in the format approved by the Project Manager within 24 hours immediately after the 
accident. 
. 

2003.5 Safety Equipment and Clothing 
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The Contractor shall ensure that safety equipment and protective clothing as described in the Health and 
Safety Plan are available on the site at all material times and that measures for the effective enforcement of 
proper utilization and necessary replacement of such equipment and clothing are incorporated into the 
Health and Safety Plan. 

 
(a) The Contractor shall provide all authorized persons on the Site (including the Employer’s and 

Project Manager’s personnel) with protective clothing, where the minimum items (Personnel 
Protective Equipment-PPE) shall be as follows; 

• protective headgear (hard hat or similar), 

• a reflective jacket 

• safety boots (with steel toe caps and steel sole plate) 
Other items such as safety glasses, gloves, safety harness, rubber boots etc. will be provided as 
necessary to the operation being undertaken. 
 

(b) The Contractor shall provide other necessary safety equipment, clothing and facilities as instructed 
by the Project Manager. 

(a) The contractor shall provide all persons of sub-contractors with Personnel Protective Equipment (PPE) 

2003.6 Safety Inspections 
The Contractor shall regularly inspect, test and maintain all safety equipment, scaffolds, guardrails, working 
platforms, hoists, ladders and other means of access, lifting, lighting, signing and guarding equipment. 
Lights and signs shall be kept clear of obstacles and legible to read. Equipment, which is damaged, dirty, 
incorrectly positioned or not in working order, shall be repaired or replaced immediately. 
 

2003.7 First Aid Facilities 

 
The Contractor shall establish, maintain at least one fully equipped first aid box at each Location prior to 
start the any activities at each site. All provided facilities should be maintained during construction at site.  
 

2003.8 Health and Safety Information and Training 

 
(a) The Contractor shall ensure that safety, rescue and industrial health matters are given a high degree 

of publicity to all persons regularly or occasionally on the Site. Posters, in Sinhala, Tamil and 
English languages, that draw attention to site safety, rescue and industrial health regulation, shall 
be made or obtained from appropriate sources, and shall be displayed prominently in strategic areas 
within the Site. 
 

(b) The Contractor shall carry out regular safety training courses, the frequency, coverage and 
application of which, shall be in accordance with the Health and Safety Plan. The Contractor shall 
require all Subcontractors’ employees to participate in relevant training courses appropriate to the 
nature, scale and duration of the subcontract works. 
 

(c) The Contractor shall carry out monthly general meetings and give out safety awards to deserving 
laborers employed in the project, as motivation for all to be more safety conscious. 

 

2003.9 Plant, Equipment, and Qualified Personnel 

 
All construction plants and equipment used on or around the Site shall be fitted with appropriate safety 
devices. These shall include but not be limited to: 
 

(a) Effective safety catches for crane hooks and other lifting devices, 
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(b) Functioning automatic warning devices and, where applicable, an up-to-date test certificate, 

for cranes and hoists. 
All construction plants and equipment used on or around the Site, shall be operated by suitably qualified 
personnel. 
 

2003.10 Measurement and Payment 

 

a. Measurement  
Provisional Sum is allocated in the Bill of Quantities for conducting awareness programme for Sexually 
Transmitted Diseases (STDs). The amount allocated for this Provisional Sum shall not be exceeded, without 
prior approval of the Project Manager. 
 
All the costs related to the implementation and execution of Health and Safety shall be measured in months 
during which they are carried out to the satisfaction of the Project Manager. 
 

b. Payment  
Payment to the Contractor for preparation and implementation of STD program shall not exceed the 
Provisional Sum indicated for this purpose. Payment shall be based on the rates and sums assessed and 
agreed by the Project Manager for the completed works to the satisfaction of the Project Manager, which 
shall include full compensation for providing all materials, labour, tools, equipment and incidentals 
necessary to carry out the work. 

 

Payment for health and safety measures during the construction period shall include all costs necessary and 
required for the proper implementation of the Project Safety and security in compliance with the safety 
plan, and also incompliance with the requirements of this Specification, including updating, monitoring and 
submittals monthly. 
 
The Project Manager may at any time withhold payments if, in his opinion, the Project Safety has not been 
provided in due compliance with the requirements and procedures of this Specification. 

 
 

Pay Item Description Pay Unit 

118(1) 
Health & Safety measures during construction confirming to the 
latest industrial standards 

Month 

118(2) Awareness Programme for STDs Provisional Sum 

 
 
 

 

 


