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2.3.12 සුන්ුන් තාවොලිෙව ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීම ...................... 148 
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2.3.15 වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම ................................ 149 



 

 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

iv 

 

2.3.16 යටිතල පහසුෙම් .................................................................................... 150 

2.3.17  ප්රවේශ මාර්ග .......................................................................................... 151 

2.3.18 වාහන නැවැත්ීම, වස්තවා සැපයීම සහ නඩත්ු කිරීවම් පහසුෙම් . 153 

2.3.19 වයාපෘති පිරිවැය, ආවයෝජන සහ අරමුදේ ............................................ 154 

3. පවත්නා පරිසරය පිළිබඳ විස්තතරය ..................................................................... 156 

3.1 හැඳින්ීම .......................................................................................................... 156 

3.2 අධයයන ක්ෂවේරය ........................................................................................... 156 

3.3 වභෞතිෙ පරිසරය ........................................................................................... 156 
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ක්රියාොරෙෙම් ................................................................................................... 383 

5.1.16 වපාදු පහසුෙම් වලට ප්රවේශීවම් හැකියාවට හා ඉේුම සඳහා වන 

බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් ...................................................................... 384 

5.1.17 ගමන් කිරීවම් රටාවේ හා ප්රවේශ ීවම් හැකියාවේ වවනස්තෙම් නිසා 

ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් ....................................................... 384 



 

 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

ix 

 

5.1.18 ආගමිෙ ස්තථානවල වවනස්තෙම් මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවරයන් ............................................................................................................ 386 
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1:50,000 ශ්රී ලාංොවේ මිනින්වදෝරු වදපාර්තවම්න්ුවේ භූ ලක්ෂෂණ පත්රිොව අාංෙ 
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  64 වැනි සිතියම : වොළඹ අග නගර ෙළාපය ුළ සැහැේු දුම්රිය ගමනා ගමන 

වයාපෘති ජාලවේ වයාපෘති සිතියම ......................................................................... 256 

65 වැනි සිතියම: තාක්ෂෂණිෙ නගර සාංවර්ධන වයාපෘතිවේ පිහිටීම් සිතියම සහ 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

(EH-NKBA) II අදයර වවත එහි සම්බන්ධතාවය .................................................... 258 

66 වැනි සිතියම: වයෝජිත මාර්ග පථවේ කිවලෝමීටර් 1.0 ෙ සීමාව ුළ පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශ, වනජීී රක්ෂිත, වතත්බිම්, ජල මූලාශ්ර සහ අවනකුත් සාංවේදී 

ප්රවේශ .......................................................................................................................... 265 

67 සිතියම: වසර 50  ෙ වැසි තත්වයක්ෂ සඳහා පවතින ජලාපහන පේධතිවේ 

ජලවයන් යට වූ ප්රවේශ (ආදර්ශ අවස්තථාව S-01) .................................................... 342 

68 සිතියම: මාර්ගය ුල ුළ කුළුනු ඉදකිරීමත්මත් සමඟ ජල ප්රවාහ රටාව වවනස්ත 

ීම ............................................................................................................................... 342 

69 සිතියම: බත්තරමුේල ප්රවේශවේ වසත්සිරිපාය ඇවේ (CH07+500 සිට 

CH08+220 දක්ෂවා) අධිවේී මාර්ග කුළුණු වේුවවන් ජල මට්ටම ඉහළ යන 

ප්රවේශය ....................................................................................................................... 343 

70 සිතියම: TEPA හි වසර 50 ෙ අඩු ෙැලණි තත්ත්වය සඳහා අධිවේී මාර්ග 

කුළුණු වේුවවන් ජල ගලනය ................................................................................ 344 

71 සිතියම:  TEPA පිටවාන (CH10+000 සිට CH11+000) දක්ෂවා ජලාපවහන ඇළවල 

පිහිටා ඇති කුළුණු ..................................................................................................... 345 

72 සිතියම: ජල මට්ටම CH10+000 සිට CH11+000 දක්ෂවා වැඩි වන ප්රවේශ ....... 345 

73 සිතියම: CH 14+500 සිට 15+000 දක්ෂවා ජල මට්ටම ඉහළ යන ප්රවේශය ...... 346 

74 සිතියම: CH 15+500 සහ 16+000 අතර ජල මට්ටම ඉහළ යන ප්රවේශය....... 347 

75 සිතියම: ඉහළ ෙැලණි අවස්තථා සඳහා පවතින පේධතිය සඳහා ගාංවුවරන් 

යටීම ......................................................................................................................... 348 

76 සිතියම: කුළුණු නිසා වසර 50 ෙ ොල පරාසයෙ ඉහළ ෙැලණි සිදුීම් සඳහා 
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ොලසීමාව-සාංඛ්යාත (DDF) සම්බන්ධතාවය (ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, 
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වෙටි වයදුම් ලැයිස්තුව 
 

AAQ   අවට වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය                                                                            

AOGCM  වායුවගෝලය-සාගර සාමානය සාංසරණ ආෙෘතිය                                                          

ASD  වගාවිජන වස්තවා වදපාර්තවම්න්ුව                                                                          

BCR   ප්රතිලාභ පිරිවැය අනුපාතය                                                                                      

BH   හෑරූ සිදුර                                                                                                            

BIQ  මූලිෙ වතාරුරු ප්රශ්නාවලිය                                                                             

BOQ  ප්රමාණ පරය                                                                                                        

CBD  ජජව විවිධත්වය පිළිබඳ සම්මුතිය                                                                                 

CCDP  අගනුවර සාංවර්ධන සැලැස්තම                                                                                        

CE   මධයම අධිවේී මාර්ගය                                                                                      

CEA   මධයම පරිසර අධිොරිය                                                                                             

CEB  ලාංො විදුලිබල මණ්ඩලය                                                                                           

CH   දම්වැේ දග                                                                                                                    

CITES  වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා විවශ්ෂවල 

ජාතයන්තර    වවළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය                                                                                   

CKE   වොළඹ - ෙටුනායෙ අධිවේී මාර්ගය                                                                        

CML   රසායනිෙ හා ක්ෂුද්රජීව විදයාගාරය                                                                                

CMR  වොළඹ අගනගර ෙලාපය                                                                                           

CMS   සාංක්රමණිෙ වන සුන් විවශ්ෂ සාංරක්ෂෂණය පිළිබඳ සම්මුතිය                                               

CO   ොබන් වමාවනාක්ෂසයි්                                                                                                

COD   රසායනිෙ ඔක්ෂසිජන් ඉේුම                                                                                          

CSC  වොළඹ මලාපවහන පේධතිය                                                                                       

CSRP  වොළඹ තදාසන්න දුම්රිය වයාපෘතිය                                                                                    

CWR  සම්පූර්ණවයන්ම ොලගුණිෙ පාෂාණය                                                                

DDF   ගැඹුර-ොලසීමාව-සාංඛ්යාතය                                                                                            

DoA   පුරාවිදයා වදපාර්තවම්න්ුව                                                                                          

DoF   වන සාංරක්ෂෂණ වදපාර්තවම්න්ුව                                                                                                

DoI   වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව                                                                                         

DSDs   ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ                                                                                           

DWC   වනජීී සාංරක්ෂෂණ වදපාර්තවම්න්ුව                                                                        

EA   විධායෙ නිවයෝජිතායතනය                                                                                          

ECBA             විස්තීරණ පිරිවැය-ප්රතිලාභ විශ්වේෂණය                                                                               

EH- NKBA  නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය                                                              

EIA   පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව                                                                                         

EIAR   පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු වාර්තාව                                                                                      

EM  හිමිෙම් ක්රමවේදය                                                                                                           

EMAP  පරිසර ෙළමනාෙරණ ක්ෂරියාොරී සැලැස්තම                                                                           

EMoP  පරිසර අධීක්ෂෂණ සැලැස්තම                                                                                 

EMP   පරිසර ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම                                                                                  
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ENL   පවතින ශබ්ද මට්ටම (LAeq,h)                                                                               

EOM&M අධිවේී මාර්ග වමවහයුම්, නඩත්ු හා ෙළමනාෙරණ අාංශය                                             

EPA   පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය                                                                                     

EPL   පරිසර ආරක්ෂෂණ බලපරය                                                                                         

ESDD  පරිසර හා සමාජ සාංවර්ධන අාංශය                                                                                                

FGDs   ඉලක්ෂෙගත ෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා                                                                                      

FIM   පළමු අන්තර් වමෝසම                                                                                                                     

GCS   වගෝලීය සාංරක්ෂෂණ තත්ත්වය                                                                                                        

GDP   දළ වේශීය නිේපාදතය                                                                                                                 

GHG  හරිතාගාර වායු                                                                                                                      

GIS    භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය                                                                                                   

GND   ග්රාම නිලධාරී වසම                                                                                                                              

GoSL  ශ්රී ලාංො රජය                                                                                                                        

GPS   වගෝලීය පිහිටුම් පේධතිය                                                                                                       

GRM  දුක්ෂගැනවිලි සමනය කිරීවම් යාන්ත්රණය                                                                                                                        

GSMB  භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ ොර්යාාංශය                                                                                                          

GW  භූගත ජලය                                                                                                                                                       

HC   හයිවරාොබන්                                                                                                                             

HFL   ඉහළ ගාංවුර මට්ටම                                                                                                                                             

HHs  කුටුම්භ                                                                                                                                                

HIC   වහෝෙන්දර අන්තර් හුවමාරුව                                                                                                       

ID   වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව                                                                                                                           

IEE   මූලිෙ පරිසර පරික්ෂෂණය                                                                                                                   

IML   ොර්මිෙ පතේ බලපරය                                                                                                                        

IRP   ආදායම් ප්රතිස්තථාපන වැඩසටහන                                                                                                                  

IRR   අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතය                                                                                                       

ITI   ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනය                                                                                                           

IUCN   වසාබාදහම සාංරක්ෂෂණය සඳහා වූ ජාතයන්තර සාංගමය                                                                                

KIC   වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව                                                                                                           

KIIs   ප්රධාන වතාරුරු සපයන්නන් සමග සම්මුඛ් සාෙච්ඡා                                                                                           

LAA   ඉඩම් අත්ෙර ගැනීවම් පනත                                                                                                            

LARC  ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ෙමිටුව                                                                                    

LAs   පළාත් පාලන ආයතන                                                                                                      

LRT     සැහැේු දුම්රිය ගමනාගමනය                                                                                                                      

MC   මහ නගර සභාව                                                                                                                                

MCB   වොළඹ අගනගර වද්රෝණිය                                                                                              

MCUDP  වොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතිය                                                                                             

MLFF  බහු මාංීරු නිදහස්ත ප්රවාහ ගාස්තුව                                                                                                                         

MoH         මහාමාර්ග අමාතයාාංශය                                                                                                                     

MSL   මධයනය මුහුදු මට්ටම                                                                                                           

NBSAP  ජාතිෙ ජජව විවිධත්ව උපාය මාර්ගිෙ ක්රියාොරී සැලැස්තම                                                                         

NCS   ජාතිෙ සාංරක්ෂෂණ තත්ත්වය                                                                                                

NEA   ජාතිෙ පාරිසරිෙ පනත                                                                                                     
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NEBF  ශුේධ ආර්ිෙ ප්රතිලාභ ප්රවාහ                                                                                            
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 විධායෙ සාරාාංශය 
 

1. හැදන්ීම 

 

ප්රධාන මාර්ග වොරිවඩෝවල වත්මන් රථවාහන ප්රමාණය සහ රථවාහන වර්ධන 

සාධෙ සැලකිේලට ගනිමින්, වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීවම් නිවයෝජිතායතනය (PIA) 

වලස මහාමාර්ග අමාතයාාංශවේ (MoH) සහය සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ 

(RDA) සහාය ඇතිව නව ෙැළණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය වපෝවර් අන්තර් 

හුවමාරුව (PIC) දක්ෂවා ප්රවේශ-පාලිත උස්ත (ෙණු මතින් දවවන) මහා මාර්ගයක්ෂ 

ඉදකිරීමට ශ්රී ලාංො රජය විසින් ීරණය ෙරන ලදී. සපයා ඇති ශෙයතා 

අධයයනයට අනුව, අවසන් නිගමනයට එළැඹි ප්රධාන අධිවේී මාර්ගවේ දග 

කිවලෝමීටර 16.4 කි. වමම උස්ත මහාමාර්ගය පිටත වටරවුම් මාර්ගය (OCH) වරාය 

ප්රවේශ උස්ත මහා මාර්ගය සහ වොළඹ - ෙටුනායෙ අධිවේී මාර්ගය (CKE) සමඟ 

සම්බන්ධ ෙරයි. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය (EH-NKBA) පහත පරිද අදයර වදෙෙට වබදා ඇත : 

 

• I අදයර: නව ෙළණි පාලවම් සිට රාජගිරිය දක්ෂවා (කි.මී. 0+000   සිට කි.මී.  

6+900) 

• II අදයර: රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය වපෝවර් දක්ෂවා (කි.මී.  6+900   සිට කි.මී.  

16+400) 

 

වමම වාර්තාව සෙස්ත ෙර ඇත්වත් සිදුවිය හැකි පාරිසරිෙ හා සමාජීය බලපෑම් 

ෙේතියා හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීම, අහිතෙර බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

හඳුනා ගැනීම,  සහ පාරිසරිෙ හා සමාජ බලපෑම් අධීක්ෂෂණය සේ 

ෙළමනාෙරණය සඳහා සහ වමම පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුවවන් හඳුනාගත් 

සමාජ බලපෑම් වලට අදාලව ක්රියා පටිපාටි සෙස්ත කිරීම  සඳහා සිදු ෙරන ලද 

විදයාත්මෙ තක්ෂවස්තරුවේ වොටසක්ෂ වලස ය. ජාතිෙ පාරිසරිෙ පනත (NEA) සහ 

ඒ ආශ්රිත වරගුලාසි යටවත් ඇති අදාළ විධිවිධානවලට වමන්ම මාර්ග ඉදකිරීම් 

ෙටයුුවලට සම්බන්ධිත අවනකුත් අදාළ නීති හා ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව ක්රියා 

කිරීම හා මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA) විසින් සපයනු ලබන වයාමු නියමයන් 

(ToR) දැඩි වලස අනුගමනය කිරීම සහතිෙ කිරීම සඳහා නිගමන සහ වයෝජනා 

ඉදරිපත් වෙවර්. වයාපෘතිවේ I අදයර සඳහා  අදාල පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් 

වාර්තාව දැනටමත් වවනම පරිපූරෙ උපවේශෙවයකු විසින් සම්පාදනය ෙර, 

මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් අනුමත ෙර ඇති අතර වමම  පාරිසරිෙ බලපෑම් 

ඇගයීම් වාර්තාව වයාපෘතිවේ II අදයර ඇගයීම සඳහා ඉදරිපත් වෙවර්. 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-

NKBA) හි II අදයර රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා දවවන අතර අුරුගිරිය 

වපෝවර් පිහිටි පේධති අන්තර් හුවමාරුවේ දී  පිටත වටරවුම් මාර්ගය සමග 

සම්බන්ධ වන අතර බෑවුම් මාර්ග සම්බන්ධතා මගින් වෙෝට්වට්-වබෝවේ පාරට 

(B240) සමබන්ධව ඇත. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) හි II අදයර මාර්ගවේ වොස්තවත්ත, වහෝෙන්දර 

සහ අුරුගිරිය වපෝවර් යන ස්තථානවලඅන්තර් හුවමාරු ුනක්ෂ ඇත. වොස්තවත්ත 



 

 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

2 

 

අන්තර් හුවමාරුව (KIC) කි.මී. 9+400 ස්තථානවයහි හි පිහිටා ඇති අතර වමහිදී 

මාර්ගය (B531 සිට ආරම්භ වන) වඩන්සිේ වොබ්බෙඩුව මාවත සමඟ සම්බන්ධ 

වේ. වහෝෙන්දර අන්තර් හුවමාරුව (HIC) වහෝෙන්දර-වොට්ටාව මාර්ගය, 

වෙෝට්වට්-වබෝවේ පාර සහ වමම වයාපෘතිය සමඟින් ඉදවෙවරන නව ඇල මාර්ගය 

සමඟ සම්බන්ධ වේ. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය (EH-NKBA) මාංීරු හතරකින් යුත් අධිවේී මාර්ගයක්ෂ වනු ඇති 

අතර සැලසුම් ෙර ඇති ගමන් වේගය පැයට කිවලෝමීටර 80 කි. වහෝෙන්දර 

නැවඟනහිර ප්රවේශවේ හරස්ත මාර්ගයක්ෂ (cut section) හඳුන්වා දී ඇති මීටර් 460 ෙ 

දගින් යුත් වොටස හැර, සම්පූර්ණ මාර්ගය වබෝක්ෂකු පාලම් (viaduct) මත දව යයි.  

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි 

(EH-NKBA) ප්රධාන මාර්ගය වබාවහෝ දුරට රජවේ ඉඩම් හරහා ගමන් ෙරන අතර 

ඊට අතිවර්ෙව පුේගලිෙ අයිතිෙරුවන් සු ඉඩම් කිහිපයක්ෂ වේ. අවසන් ශෙයතා 

අධයයනය මගින් විෙේප මාර්ග හතරක්ෂ සලො බැලූ අතර වමම අධයයනවයන් 

වසායාගත් ෙරුණු මත පදනම්ව මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් මාර්ග 

පථය (RoW) හඳුනාවගන ලකුණු ෙර ඇති අතර, මාර්ග පථය මගින් බාධාවට 

ලක්ෂවන ඉඩම්, 1950 ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් පනත (LAA) යටවත් අත්පත් ෙර 

ගත යුුය.  

 

මූලිෙ ශෙයතා අධයයනවේදී විෙේප කිහිපයක්ෂ සලො බැලූ අතර පසුව ශෙයතා 

අධයයනවේ අවසාන විශ්වේෂණය සඳහා සැලසුම් විෙේපන් හතරක්ෂ සලො බලන 

ලදී. වහාඳම විෙේපය වතෝරාගැනීම සඳහා සියු සැලසුම් විෙේප බහු නිර්ණායෙ 

විශ්වේෂණය සමඟ සාංසන්දනය ෙරන ලදී. අවසාන ශෙය විසඳුම විශ්වේෂණය 

කිරීම සඳහා නිර්ණායෙ හයක්ෂ සලො බලන ලද  අතර එක්ෂ එක්ෂ නිර්ණායෙය 

සඳහා බර තැබීම් සිදු කිරීම මගින් එය වතෝරා ගනු ලැබිණ.   

  

2. දැනට පවතින පරිසරය පිළිබඳ විස්තරය 

 

2.1 වයාපෘති ප්රවේශවේ පාරිසරිෙ තත්වය 
 

වායු දූෂණය, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්දය, ෙම්පනය, සහ අවනකුත් 

වභෞතිෙ හා ජීව විදයාත්මෙ අාංගවල මූලිෙ තත්වයන් සහ වයාපෘතිය මගින් 

සැලසුම්ගතව ක්රියාත්මෙ ෙරනු ලබන ෙැණීම් සහ වයාපෘති ෙටයුු වලදී වමම 

අාංගයන් වෙවරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම් විමර්ශනය කිරීම වමම පාරිසරිෙ 

බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනවේ විෂය පථයට ඇුළත් විය. මූලිෙ දත්ත සහ තත්වයන් 

ස්තථාපිත ෙර ගනු පිණිස, ෙලින්-වතෝරාගත් ස්තථානයන්හිදී, වාතවේ 

ගුණාත්මෙභාවය, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්දය සහ ෙම්පන පිළිබඳ 

පරාමිීන් මැනීම සිදු ෙරන ලදී.  

 

දයවන්නා වැව, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) සහ ඒ ආශ්රිත 

ප්රවේශන්හි සත්ව වාසභූමි පැවීම වේුවවන්, මාර්ග පථය සහ එම සත්ව 

වාසභූමි ඔස්තවස්ත පුළුේ පාරිසරිෙ තක්ෂවස්තරුවක්ෂ සිදු ෙරන ලදී. සමීක්ෂෂණය 

අතරුර, විවිධ සම්මත නියැදීම් ශිේපීය ක්රම භාවිතා ෙරමින් ජලජ සහ වගාඩබිම 
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යන පරිසර වදෙටම අයත්  සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා ක්ෂවේර නියැදීම සිදු ෙරන ලදී. 

ක්ෂවේර නියැදීවම් ක්රම සැලසුම් ෙර ඇත්වත් හැකිතාක්ෂ දත්ත සහ වතාරුරු 

වෙටිම ොලයක්ෂ ුළ ග්රහණය ෙර ගැනීමට හැකි වන පරිද වයාපෘති ප්රවේශවේ 

පවතින ජීව විදයාත්මෙ සම්පත් මනාව පිළිබිඹු වන පරිද ය. විවිධත්වය ුළ 

ොලයට අනුව පවතින විචලනයන් ග්රහණය ෙර ගැනීම සඳහා දවා ොලවේ සහ 

රාී ොලවේ අනුච්වේද අධයයනයන් සිදු ෙරන ලදී. එෙුව ගත් ෙල, අධයයනය 

සඳහා වර්ීෙරණ ෙණ්ඩායම් නවයක්ෂ වතෝරා ගන්නා ලද අතර ඊට මේ පැල, බත් 

කූරන්, සමනුන්, වගාළුවබේලන්, මාළු, උභයජීීන්, උරගයින්, පක්ෂීන් සහ 

ක්ෂීරපායින් ඇුළත් විය. සමීක්ෂෂණය 2021 වදසැම්බර් සිට 2022 වපබරවාරි දක්ෂවා 

පවත්වන ලදී. 

 

වයාපෘති ප්රවේශවේ ඇති පරිසර පේධති වර්ග ක්ෂවේර පාදෙ අධයයනය හරහා 

හඳුනාවගන ඇති අතර, වත්මන් තත්ත්වය පිළිබිඹු ෙරනු පිණිස ඒවාවේ ෙැපී 

වපවනන ලක්ෂෂණ වේඛ්නගත ෙරන ලදී. වගුරු වනාන්තර, වගාඩනඟන ලද 

පරිසරයන්, වභෝග සහිත උස්තබිම් ප්රවේශ, ජලාශ, වපාකුණු, ඇළ මාර්ග, වගුරු බිම්, 

සහ කුඹුරු යන වභෞමිෙ සහ ජලජ යන පරිසර වදෙටම අයත් ප්රධාන සත්ව 

වාසභූමි වර්ග අට (8) ක්ෂ විධිමත්ව හඳුනාවගන ඇත. හඳුනාවගන ඇති වඩාත් 

ප්රමුඛ්තම පරිසර පේධති වර්ගය වන්වන් වතත්බිම් වන අතර වගුරු වනාන්තර, 

කුඹුරු සහ වගුරු ඒ ආශ්රිතව පවී. අධයයන ප්රවේශ ු ළ දක්ෂනට ලැවබන වතත්බිම් 

වමාවසයිෙ චිරයෙ වමන් මිශ්රව පවතින බව පැවසිය හැකි අතර, විවිධ සත්ව 

වාසභූමි වර්ග ගණනාවක්ෂ එකිවනෙ හා මිශ්ර ී  විවිධ පාරිසරිෙ ස්තවරූප නිර්මාණය 

ෙරයි. 

 

මුළු ශාෙ විවශ්ෂ 460 ක්ෂ වාර්තා වූ අතර ඊට ශාෙ පවුේ ව 112 ක්ෂ, වේශීය ශාෙ 228 

ක්ෂ, විවේශීය ශාෙ 197 ක්ෂ සහ ආක්රමණශීලී ශාෙ විවශ්ෂ 24 ක්ෂ ඇුළත් විය. වර්ග 

වශවයන් සැළකූ ෙල, ආවේණිෙ ොණ්ඩ 11 ක්ෂ, ජාතිෙ වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂ 

වූ ොණ්ඩ 9 ක්ෂ සහ වගෝලීය වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාෙ විවශ්ෂ 5 ක්ෂ පවතින 

බව හඳුනාගනු ලැබිණ.   වයාපෘති ප්රවේශවේ වාර්තා ී ඇති ශාෙ විවශ්ෂවලින් 

ආසන්න වශවයන් 49%ක්ෂ වේශීය වන අතර 43% හඳුන්වා දුන් වහෝ විවේශීය විවශ්ෂ  

වේ, 6% ආක්රමණශීලී වන අතර 2% ආවේණිෙ ශාෙ විවශ්ෂ වේ. 

 

නියැදීම් ොලය ුළ, වේශීය විවශ්ෂ 227, ආවේණිෙ විවශ්ෂ 33, සහ විවේශීය වහෝ 

සාංක්රමණිෙ විවශ්ෂ 36 ඇුළුව සත්ව පවුේ 118කින් සමන්විත මුළු සත්ත්ව විවශ්ෂ 

297ක්ෂ වාර්තා විය. වාර්තා ී ඇති මුළු විවශ්ෂ 297 ට වගාළුවබේලන් විවශ්ෂ 14 ක්ෂ, 

කූරන් විවශ්ෂ 35 ක්ෂ, සමනුන් විවශ්ෂ 48 ක්ෂ, මාළු විවශ්ෂ 37 ක්ෂ, උභයජීී විවශ්ෂ 

12 ක්ෂ, උරග විවශ්ෂ 39 ක්ෂ, පක්ෂි විවශ්ෂ 91 ක්ෂ සහ ක්ෂීරපායින් විවශ්ෂ 21 ක්ෂ 

ඇුළත් විය. සත්ව විවශ්ෂ සලො බැලීවම්දී ජාතිෙ වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ 

ොණ්ඩ 25ක්ෂ සහ වගෝලීය වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ොණ්ඩ 8ක්ෂ වාර්තා විය. 

වයාපෘති ප්රවේශවේ වාර්තා ී ඇති සත්ත්ව විවශ්ෂවලින් ආසන්න වශවයන් 77%ක්ෂ 

වේශීය සත්ව විවශ්ෂ වන අතර 12% හඳුන්වා දුන් වහෝ විවේශීය වන අතර 11% 

ආවේණිෙ සත්ව විවශ්ෂ වේ. 

 

2.2 සමාජ සාංස්තෙෘතිෙ සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් අාංග 
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අදයවරහි ශෙයතා අධයයනය වහාඳින් නිරීක්ෂෂණය ෙළ විට, පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරුව                                                                                         මගින් අධයයනයට 

ලක්ෂ ෙර ඇති මාර්ග පථය වතෝරාගැනීම සඳහා එමගින් සාධෙ හයක්ෂ සපයා 

තිවබන බව වපවන්. වතෝරා ගත් මාර්ග පථය සඳහා ලකුණු ලබා දීවම් දී, එම ෙරුණු 

හය අුරින් ඉහළම ලකුණු හිමිවූ ීරණාත්මෙ සාධෙ වදෙ වන්වන් සමාජීය 

ශෙයතාව සහ ආර්ිෙ ශෙයතාවයි.  වම් අනුව, වමම පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් 

ොලසීමාව ුළ සමාජ, ආර්ිෙ හා සාංස්තෙෘතිෙ අාංශ පිළිබඳව සිදු ෙරන ලද 

අධයයනයන් ුළින් එය තවදුරටත් තහවුරු වේ. පහත දැක්ෂවවන පරිද, නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි (EH-

NKBA) ව වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ පවුේ ඒෙෙ (PAHs) සහ වයාපෘති බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ පුේගලයින් (PAPs) ප්රමාණය සීමිත සාංඛ්යාවක්ෂ වන බව අධයයනයන් වදෙක්ෂ 

මගින් (සමාජ ආර්ිෙ සමීක්ෂෂණය සහ සමාජ ආර්ිෙ ලක්ෂෂණ හඳුනා ගැනීම සහ 

වත්ෙම් සතයාපනය සඳහා සාංගණනය) ලැබී ඇති ප්රමාණවත් සාක්ෂි අනුව වපනී 

යයි.    

 

බලපෑමට ලක්ෂවන මුළු භූමි ප්රමාණය පර්චස්ත 14,941.28 (අක්ෂෙර 93.38) කි. 

බලපෑමට ලක්ෂ වන වමම ඉඩම් සියේලම පාවේ ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් 

වොට්ඨාසයට සහ මහ නගර සභාවට අයත් වේ. වයාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ ග්රාම නිලධාරී වසම් 16 ක්ෂ (GNDs) ඇත; ඒවා අතර, ග්රාම නිලධාරී වසම් 15 ෙ 

වපෞේගලිෙ, රජවේ සහ වපාදු ඉඩම් බලපෑමට ලක්ෂ වේ.  බලපෑමට ලක්ෂ වන ඉඩම් 

අතරින් පර්චස්ත 7,046.68 ෙ ඉඩම් ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා, එනම් ප්රධාන 

වශවයන් ී වගාව සඳහා වයාදා ගැවන්. පර්චස්ත 4,960.56ක්ෂ පමණ වාණිජ හා 

වයාපාරිෙ ෙටයුු සඳහා භාවිත ෙරන අතර පර්චස්ත 1,833.92ක්ෂ වන්වාසිෙ 

ෙටයුු සඳහා භාවිත වෙවර්.   

 

වමම ඉඩම් අතර දැනට හඳුනාවගන ඇති වගාඩනැගිලි සහ ඉදකිරීම් 514 ක්ෂ ඇත. 

වමම වගාඩනැගිලි විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ. ප්රධාන වශවයන් නිවාස 152ක්ෂ, 

තාේප 160ක්ෂ සහ වාණිජ වගාඩනැගිලි/වවළඳසැේ 89ක්ෂ ඊට අදාල ප්රධාන වර්ග 

වලස හඳුනාවගන ඇත. මීට අමතරව, බේධ නිවාස සහ සාේපු 12 ක්ෂ, ගබඩා 1 ක්ෂ 

සහ මඩු 19 ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. වමම වගාඩනැගිලි හැර වැසිකිලි, රථගාේ, ළිාං, 

සුන් ගාේ ෙර ඇති වොටු, මුළුතැන්වගවේ, පඩිවපළ, පිළිම ආදී ඉදකිරීම් 63ක්ෂ 

ඇත. තවද, වගාඩනැගිලි 176 ෙට අර්ධ වශවයන් බලපෑම් එේල වන අතර 388ක්ෂ 

සම්පූර්ණවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වේ. විවශ්ෂවයන්ම, නිවාස 93 ක්ෂ සහ බේධ නිවාස 3 

ක්ෂ සහ වවළඳසැේ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂ වේ. වාණිජ වගාඩනැගිලි 45ක්ෂ 

සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව වේ. වමම වගාඩනැගිලි/ඉදකිරීම්වේ මුළු 

ප්රමාණය වර්ග අඩි 33,709.14 කි.   

 

නැවත පදාංචි කිරීම වෙවරහි අවධානය වයාමු ෙරන විට, වයාපෘති ෙළමනාෙරණ 

ඒෙෙය (PMU)/ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් සාංවර්ධනය ෙළ යුු 

නැවත පදාංචි කිරීවම් භූමියකින් ඉඩම් අවේක්ෂෂා ෙරන, වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වන්වාසිෙ ගෘහ ඒෙෙ 20ක්ෂ ඇත. ඔවුන්වගන් බහුතරය (50%) වන්ද 

අවේක්ෂෂාවවන් සිටින අතර, ඔවුන් ස්තවයාං ප්රතිස්තථාපන විෙේපය සඳහා සූදානම්ව 
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සිටිති. වසසු පිරිස විවිධ අදහස්ත දරන අතර, ඔවුන්වගන් සමහරක්ෂ තම 

ප්රතිස්තථාපනය සහ නැවත පදාංචි කිරීම පිළිබඳ ඉදරි ක්රියාමාර්ග වමවතක්ෂ ප්රොශ 

කිරීමට වනාහැකිව සිටිති.  

 

වයෝජිත වයාපෘතිවයන් ඇතිවන අයහපත් ප්රතිඵල වලට වඩා ධනාත්මෙ ප්රතිලාභ 

වැඩි බව ඔවුන්වගන් බහුතරයෙවේ අදහසයි. විවශ්ෂවයන්ම, ශ්රී ලාංොවේ දැනට 

පවතින අධිවේී මාර්ග ජාලවේ උපරිම ක්රියාොරිත්වය සහතිෙ කිරීමට වමම 

වයාපෘතිය උපොරී වනු ඇත. මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ වතාරුරු වලට අනුව, 

එමගින් රවට් අවනකුත් ප්රවේශ ආවරණය වන පරිද නව මාර්ග වොටස්ත එෙු 

ෙරමින්, දැනට පවතින අධිවේී මාර්ග ජාලය තවදුරටත් වයාේත ෙර ශක්ෂතිමත් 

කිරීමට වේුවනු ඇත. එබැවින්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ග (EH-NKBA) මඟින් සියුම අධිවේී මාර්ග භාවිතා 

ෙරන්නන්ට වොළඹ වාණිජ නගරය වමන්ම ශ්රී ජයවර්ධනපුර - වෙෝට්වට් 

පරිපාලන නගරය සමඟ සම්බන්ධ ීමට ප්රවේශය ලබා වදනු ඇත. ඒ අනුව රවට් 

තිරසාර සාංවර්ධනය ෙඩිනම් ෙරන අතර මාර්ග වවත ප්රවේශය පුළුේ කිරීම සහ 

ශක්ෂතිමත් කිරීම යන ප්රධාන ඉලක්ෂෙය වයෝජිත උස්ත මහා මාර්ගය මගින් ලඟා ෙර 

ගැනීමට හැකිවනු ඇත.  

 

වෙවස්ත වවතත්, හඳුනාගත් සමාජ ආර්ිෙ හා සාංස්තෙෘතිෙ ගැටළු ප්රධාන වශවයන් 

වෙටි ොලීන බලපෑම් වන අතර, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) ඇුළු 

වගකිවයුු රාජය ආයතන යටවත් සැළකිලිමත්ව සිදුෙරන අධීක්ෂෂණය සහ 

තක්ෂවස්තරුව ුළින් වයෝජනා ෙර ඇති, බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග කිහිපයක්ෂ 

තිවබ්. 

 

2.3 ජල විදයාත්මෙ සහ ජලාපවහන අාංග 
 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය (EH-NKBA) හි II අදයරට අයත් මාර්ගය රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ප්රධාන වශවයන් ජල මූලාශ්ර සහ වගුරු බිම්/කුඹුරු ඇුළු පහත් බිම් හරහා ගමන් 

ෙරන අතර දයත උයන සිට වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත දක්ෂවා, ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් සහ වහෝෙන්දර සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන උස්ත මහා මාර්ග වොටස්ත මධයස්තථ මට්ටවම් සිට ඉහළ මට්ටම දක්ෂවා වන 

ප්රමාණයකින් ඉදකිරිම් සිදුෙර ඇති/වන්වාසිෙ ප්රවේශ හරහා ගමන් ෙරයි.  

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයර මාර්ග පථයට අයත්  ප්රවේශවේ ප්රධාන ඉඩම් පරිහරණ 

වර්ගය වන්වන් 1 වැනි මාර්ග වොටසට අදාලව ජලය සහිත ස්තථාන, හා 2 සහ 3 

වැනි මාර්ග වොටස්ත වලට අදාලව ඉදකිරීම් සහිත ප්රවේශ සහ වගුරු බිම් වේ. 

වෙවස්ත වවතත්, 3 වන වොටවස්ත තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයට අදාලව  

ගත් ෙල, ඉඩම් භාවිතවයන් 85 % සහ 10% ට වැඩි ප්රමාණයක්ෂ  පිළිවවළින් කුඹුරු/ 

වගුරු බිම් සහ ජල මාර්ග/ ජල මූලාශ්රවලින් ආවරණය වේ. 

 

වර්ෂාපතන ප්රස්තථාරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා 24-පැය 100-වසර පුනරාවර්තන 

ොල සැලසුම් වර්ෂාපතන ීේරතාවය වහෝ ගැඹුර ලබා ගැනීම සඳහා RCP6 
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සුභවාදී වේශගුණ අවස්තථාව (RCP6 Pessimistic Climate Scenario) යටවත් සමානය 

තත්වය සඳහා අදාල ොලගුණ ප්රක්ෂවේපණ සැළකිේලට ගනිමින් වමම අධයයනය 

සඳහා සැලසුම් පරාමිීන් සෙසා ගන්නා ලදී. වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි (EH-NKBA) II අදයරට අයත් 

මාර්ගය සම්පූර්ණවයන්ම පිහිටා ඇත්වත් පහතරට වතත් ෙලාපය ුළය. ෙෘි-

පාරිසරිෙ වර්ීෙරණයට (ෙෘිෙර්ම වදපාර්තවම්න්ුව, 1979) අනුව මිලිමීටර් 

2,000 – 2,500 දක්ෂවා වාර්ිෙ සාමානය වර්ෂාපතනයක්ෂ වර්ෂය පුරා පවතින නමුත් 

වමම වර්ෂාපතනය ප්රධාන වශවයන් පවතිනුවේ නිරිතදග වමෝසම් ොලවේ (SWM) 

සිට ඊසානදග වමෝසම් ොලය (NEM.) ුළදීය.    

 

පිරික්ෂසුම් සමීක්ෂෂණයක්ෂ සහ අනුරුව ෙරන ලද ක්ෂවේර චාරිො, 

සවිස්තතරාත්මෙ දත්ත රැස්ත කිරීම සහ වම්ස අධයයනයන් මගින් දැනට පවතින 

මුපිට ජලවිදයාත්මෙ සහ ජලාපවහන රටා අධයයනය ෙරන ලද අතර ඒොබේධ 

HEC-RAS, MIKE 11 සහ HEC-HMS හයිවරාලික්ෂ-ජල විදයාත්මෙ ආෙෘති සහිත 

විස්තීර්ණ 2-D ජලගතිෙ-ජල විදයාත්මෙ ආෙෘතිෙ සැලැස්තමක්ෂ (2-D 

hydrodynamic hydraulic-hydrologic modelling platform) වගාඩනාංවන ලද අතර  

වයාපෘති ප්රවේශවේ මූලිෙ මුපිට ජලාපවහන රටා හඳුනා ගැනීම සඳහා පාරිසරිෙ 

බලපෑම් තක්ෂවස්තරු අධයයනවේ වොටසක්ෂ වලස ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව (SLLDC) විසින් එය භාවිතා ෙරන ලදී. අධයයන ප්රවේශවේ වයාපෘතිය 

මගින් ඇතිවූ බලපෑම් වලට අදාලව හඳුනාගත් ගැටළු හා වයෝජිත විසඳුම් වහාඳින් 

අවවබෝධ ෙර ගැනීමට සහ හරස්ත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ආදර්ශයන් ක්රියාත්මෙ ෙර 

බැලීම අනුරුව සිදු ෙරන ලදී.    

 

වෙවස්ත වවතත්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය (EH-NKBA) වයාපෘතිවේ වමම II අදයර මාර්ගවයහි ප්රධාන වොටසක්ෂ 

රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා උස්ත මහා මාර්ගයක්ෂ වලස සැලසුම් ෙර ඇති 

අතර, ඒ අනුව හරස්ත ජලාපවහන සඳහා පාලම්, වබෝක්ෂකු ආදය ඉදකිරීවම් 

අවශයතාවය අවම වන අතර ස්තීර බැමි ඉදකිරීම ආදය නිසා ඇතිවන ආශ්රිත 

බලපෑම් වමම වයපෘතියට ආවේනිෙ සැලසුම් ලක්ෂෂණ වේුවවන් අවම වේ. 

එබැවින්, i) වැඩබිම ශුේධ කිරීම, ෙැණීම්, පයිේවබෝරින් (pile boring) සහ 

නියමු/වස්තවා මාර්ග ඉදකිරීම/ඉවත් කිරීම ඇුළු තාවොලිෙ ෙටයුු වේුවවන් 

ජල විදයාත්මෙ පරිසරය සහ ජලාපවහනය/ගාංවුර වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම් ii) 

ඇළ සහ ජල මාර්ග ප්රවේශ ුළ කුළුණු (piers) පිහිටීම වේුවවන් රඳාගැනීවම් සහ 

ප්රවාහ ධාරිතාව වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම් iii) තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේවලට 

බලපාන ඇළ මාර්ගවලට සිදුවන බලපෑම් iv) කුඹුරු ප්රවේශවලට ජල 

මූලාශ්ර/වාරිමාර්ග සැපයුම වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම v) දගුොලීන වහෝ ස්තිර 

ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ ගැටළු හැරුනු ෙල ඉදකිරීම් ොලය ුළ විවශ්ෂවයන් 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය සහ වයාපෘති බලපෑම සහිත ප්රවේශය ුළ 

ඇති අවනකුත් වගුරු බිම් ඇුළු පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශවල සෘජු ජල 

විදයාත්මෙ සහ සෘජු / වක්ර ජල තත්ත්වයන් වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම 

සඳහා වැඩි අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ යුු වේ. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි (EH-NKBA) II අදයර මාර්ගවේ පදෙ 

වේදොවවලට වැවටන වැසි ජලය ඉවත් කිරීම සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 
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ප්රවේශය සහ අවනකුත් පාරිසරිෙ සාංවේදී ප්රවේශයන් ුළ මාර්ගවේ එෙුී ගලා 

යන ජලය පදෙ වේදොවවන් බැහැර කිරීම සැළකිේලට ලක්ෂ ෙළ යුු දගුොලීන 

වමවහයුම් බලපෑම් වේ. 

 

භ  ූමි භූ විෂමතාව, ප්රවාහ බෙදීයාම් සහ ප්රවාහ එකතුවීම් මත පදනම්ව, රාජගිරිබේ සිට අතුරුගිරිය 
දක්වා උස් මහා මාර්ග පථය මගින් කැලණි ගංගා බරෝණිබේ හඳුනාගත හැකි උප බරෝණි තුනක් (03) 
අවහිරවන ෙව නිරීක්ෂණය විය. තවද, වයාපෘති ප්රබේශය බකාළඹ අගනගර බරෝණිබේ (MCB) ජල 
විදයාත්මකව ඉතා සංබේදී ප්රබේශයක් වන අතර බයෝජිත නව කැලණි පාලබම් සිට අතුරුගිරිය දක්වා 
කණු මතින් දිබවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදියරට අදාල මාර්ග පථය බුත්ගමුව පාලම අසලින් 
බකාබළාන්නාව ඇළ, දියත උයන අසලින් දියවන්නා වැව පේධතිය, තලංගම පරිසර ආරක්ෂණ 
ප්රබේශය සහ ආශ්රිත පිටාර ප්රබේශ හරහා ගමන් කරන අතර. ඇවරිබහ්න වැබේ දකුණු ඉවුර සහ වැව 
පහළ/ඉහළ ඇළ මාර්ග සහ අලුතින් ඉදිකරන ලද මාදිබවල නැබගනහිර හැරවුම් (MED) ඇළ ඇතුළු 
බකාළඹ අගනගර බරෝණිබේ තවත් පහත් බිම් කිහිපයක් හරහා ගමන් කරයි. මෑත කාලබේදී සිදු කරන 
ලද ගංවතුර කළමනාකරණ වයාපෘති කිහිපයක් යටබත් වයාපෘති ප්රබේශබේ සිදුකළ මෑත කාලීන 
සංවර්ධන කාර්යයන් සහ හැරවුම් (diversions) ඇතුළත් කරගනිමින්, ජල විදයාත්මක හා ජලාපවහන 
ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීබම් ක්රියාමාර්ග සඳහා වූ ආදර්ශ අධයයනයන් මත පදනම්ව විසඳුම් 
ප්රබේශයක් ලො දීම ඒ අනුව සිදු කරන ලදී.   

 

3. අපේක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම් සහ පයෝජිත අවම කිරීපම් 

පියවර  

 

වයාපෘති ප්රවේශය ුළ හඳුනාවගන ඇති සමාජීය, නැවත පදාංචි කිරීම්, වභෞතිෙ 

හා පරිසර විදයාත්මෙ පරිසරය සහ ජල විදයාත්මෙ පේධතිය වෙවරහි ඇතිවන 

සැලකිය යුු බලපෑම් වමන්ම පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වයෝජිත අවම 

කිරීවම් ක්රියාමාර්ග පහත පරිද සාරාාංශ ෙර ඇත:  

 

01 වැනි වගුව: අවේක්ෂිත පාරිසරිෙ බලපෑම් සහ වයෝජිත අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ගවල සාරාාංශය 

 

අනු 

අංකය 

සැලකිය යුතු බලපෑම 

 

බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා පයෝජිත පියවර 

 

 සමාජ හා සාංස්තෙෘතිෙ 

1 ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ 

ස්තවෙැමැත්වතන් නැවත පදාංචි 

කිරීම වෙවරහි බලපෑම 

ඉඩම් සඳහා වාණිජ වටිනාෙම් අනුව වයවස්තථාපිත 

වන්ද ලබා දීම. 

 

2 නිවාස, වගාඩනැගිලි සහ 

අවනකුත් ඉදකිරීම් මත බලපෑම 

 

වගාඩනැගිලි සහ අවනකුත් ඉදකිරීම් සඳහා 

ප්රතිස්තථාපන පිරිවැය අනුපාතයට අනුව 

වයවස්තථාපිත වන්ද ලබා දීම.  

3 ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය වහෝ 

විෙේප ආදායම් මාර්ගයක්ෂ අහිමි 

ීම නිසා ජීවවනෝපාය වෙවරහි 

ඇතිවන සෘණාත්මෙ බලපෑම්. 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයන්වේ 

ජීවවනෝපාය නඟා සිටුීම සඳහා ජීවවනෝපාය 

ප්රතිස්තඨාපන වැඩසටහන සැලසුම් ෙළ යුුය. 

 

4 ස්තවයාං-ප්රතිස්තථාපනය සහ 

ආයතනිෙ නැවත පදාංචි කිරීවම් 

ක්රියාවලිය යටවත් වයාපෘති 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ගෘහ ඒෙෙ 

ප්රතිස්තථාපනය කිරීම වේුවවන් 

අසේවාසීන් අහිමිීම වේුවවන් පීඩාවට පත් 

ප්රජාව සහ ඔවුන්වේ භාවාත්මෙ වටිනාෙම් ඉහළ 

නැාංීම සඳහා සමාජ යටිතල පහසුෙම් සැපයීම 

සහ ප්රජා සචලීෙරණ ක්රියාොරෙම්. 
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ප්රජාව ෙලකිරීමට පත් ීම. 

5 ඉඩම් වෙවරහි ඇති බැඳියාව සහ 

ස්තථාන වෙවරහි ඇති බැඳියාව 

පිළිබඳ ගැටළු. 

. අවශයතා සහිත පුේගලයින්වේ මවනෝ-සමාජීය 

ගැටළු අවම කිරීම සඳහා ප්රජා සචලීෙරණ 

ක්රියාවලිය.  

6 සෘජු සහ වක්ර බලපෑමට ලක්ෂවන 

ප්රජාවන් ඉදකිරීම් අදයවර්දී විවිධ 

අනවේක්ෂිත ගැටළු වලට මුහුණ 

දය හැකිය. 

ඔවුන්වේ ගැටළු විසඳීම සඳහා දුක්ෂගැනවිලි සමනය 

කිරීවම් යාන්රණයක්ෂ (GRM) ස්තථාපිත කිරීම. 

 

7  ඉදකිරීම් අදයවර්දී වපාදු 

උපවයෝගිතා වස්තවාවන්ට බලපෑම් 

ඇති විය. 

වස්තවා සපයන්නන්වේ සාංගමය, ෙඩුවවල MC, සහ 

PMU හි ොර්යක්ෂෂම සම්බන්ධීෙරණ සහ නඩත්ු 

වස්තවාවක්ෂ ස්තථාපිත කිරීම. 

8 හඳුනාගත්  ී වගාෙරුවන් සඳහා 

වන්ද. 

 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ෙමිටුව (LARC) සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් අධි ෙමිටුව 

(Super LARC) පහසුෙම් යටවත්, ී වගා ෙරන්නන් 

සඳහා වන්ද වගීම සඳහා විවශ්ෂ විධිවිධාන සලසා 

දීම. මාලවේ වගාවිජන වස්තවා මධයස්තථානවයන් 

ග්රාම නිලධාරී සහ ෙෘිෙර්ම පර්වේෂණ නිේපාදන 

සහොර නිලධාරීන්වේ නිර්වේශ ඇතිව ී 

වගාෙරුවන්වේ ලැයිස්තුව සහතිෙ ෙළ යුුය. 

නැවත පදාංචි කිරීම 

1 තමන්වේම ඉඩමක්ෂ වහෝ 

ප්රමාණවත්ව ඉතිරිවන බිම් 

වොටසක්ෂ වනාමැති වයාපෘති 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ගෘහ ඒෙෙ 

සඳහා නැවත පදාංචි කිරීවම් 

භූමියෙ අවශයතාවය. 

 

ජලය, විදුලිය, ීද පහන්, ප්රජා ශාලාවක්ෂ, ළමා ීඩා 

පිටියක්ෂ, අන්තර්ජාල පහසුෙම් සහිත ඉඩම්, 

දුරෙථන සම්බන්ධතාවක්ෂ සහ ප්රවේශ මාර්ගවල 

හරිත ආවරණය, වැසි ජලය බැසයාවම් ොණු 

පේධතිය ආදී වවනත් සහායෙ පහසුෙම් වැනි 

නැවත පදාංචි කිරීවම් ොර්යය සඳහා අතයවශය 

සමාජීය යටිතල පහසුෙම් සහිත නැවත පදාංචි 

කිරීවම් භූමියක්ෂ ලබා දීම.  

2 දැනට පදාංචි ස්තථානයන්ම නව 

ඉඩම් සපයා ගැනීමට 

වනාමැතිෙම. 

 

ඔවුන්වේ ස්තවයාං-ප්රතිස්තථාපන සැලැස්තමට අනුව 

වවනත් ස්තථානවල නව ඉඩම් වසායා ගැනීමට ඔවුන් 

වපළඹීම සඳහා ප්රජා උපවේශන සහ ප්රජා සාංචලන 

ක්රියාවලියක්ෂ ඇතිකිරීම.  

3 ඉඩම්, වේපල සහ අවනකුත් 

වත්ෙම් සඳහා වවන් ෙර ඇති 

වන්ද අනුපාත පිළිබඳ තෘේතිමත් 

වනාීම සහ ඒ පිළිබඳ ස්තවයාං 

වක්ෂන්ීය අදහස්ත වේුවවන් 

ඇතිවන දුක්ෂගැනවිලි. 

 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ගෘහ ඒෙෙයන්වේ 

දුක්ෂගැනවිලි විසඳීම සඳහා රජවේ ගැසට් පරයට 

අනුව ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ෙමිටුව (LARC) සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් අධි ෙමිටු  (Super 

LARC) පටිපාටිය ක්රියාත්මෙ කිරීම. 

4 මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරී (RDA) 

සහාය මගින් නැවත පදාංචි සිදු 

කිරීවම් භුමිවල මුේ ප්රජාව සහ 

නැවත පදාංචි ෙළ වයාපෘති 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ගෘහ ඒෙෙ  

අතර ඇතිවන ගැටළු. 

මුේ ප්රජාව සමග ඒොබේධ කිරීවම් වැඩසටහනක්ෂ 

පවත්වා අවශය පරිද පසු විපරම් කිරිම  

 

වභෞතිෙ පරිසරය 
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1 අවට ප්රජාවට ශබ්දය සහ ෙම්පන 

බලපෑම් වේුවවන් ඇතිවන  

අපහසුතා,  අවට වැසියන්ට සහ 

යන්ර ක්රියාෙරුවන්ට ඇතිවන 

ශ්රවණ උෘනතා, සහ යාබද 

වේපලවලට වුහාත්මෙ හානි 

සිදුීම.    

 

සියුම යන්ර සූර, උපෙරණ සහ වාහන වහාඳ 

තත්ත්වවයන් නඩත්ු ෙළ යුු අතර ෙැඩුම් යන්ර 

(crushers), උණුසුම් මිශ්රණ යන්රාගාර (hot mixed 

plants), ඉදකිරීම් වාහන සහ උපෙරණ සඳහා 

මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් 1996 දී නියම ෙරන 

ලද ශබ්ද පාලන වරගුලාසි දැඩි වලස ක්රියාත්මෙ 

ෙළ යුුය. පිටාර ව ෝෂාව අවම කිරීම සඳහා 

නිර්වේශිත ශබ්දය අවම කිරීවම් පියවරයන් සහිත 

වැඩි දයුණු ෙරන ලද, ශබ්දය  අඩු කිරීවම් උපාාංග 

සහිත නව උපෙරණ භාවිතා ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් 

ෙටයුු ගැලපීම සඳහා අධි-ශබ්ද සහ ෙම්පන 

උත්පාදෙ යන්ර භාවිතා වනාකිරීම සහ අධිෙ 

ශබ්දය සහ ෙම්පනය ඇති ෙරන ඉදකිරීම් 

ක්රියාොරෙම් අවසර ලත් මට්ටමට සෙස්ත කිරීම.  

ද්රවය ප්රවාහනය දවා ොලවේ පමණක්ෂ සිදු ෙළ 

යුුය. රාී ොලවේ ඉදකිරීම් සඳහා මධයම පරිසර 

අධිොරිවේ වවනම අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. 

වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය                                                                                        

සමඟ එෙඟ වූ පරිද, මාර්ග පථය අසල ඇති සියුම 

ඉදකිරීම් සම්බන්ධවයන් පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් 

සහ ඉදකිරීම් අදයර අවසානවේදී වේපල තත්ත්ව 

සමීක්ෂෂණයක්ෂ පැවැත්ීම. වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මෙීවම් අදයවර්දී, හඳුනාගත් ස්තථානවල, 

ශබ්දය සමනය කිරීවම් බාධෙ ස්තථාපිත ෙළ යුුය.   

2 වාතවේ ගුණාත්මෙභාවයට 

සිදුවන බලපෑම් නිසා ප්රජාවට 

ඇතිවන අපහසුතා, 

වසෞන්දර්යාත්මෙ පරිසරයට 

ඇතිවන බලපෑම්, වයාපෘතිවේ 

බලපෑම සහිත ප්රවේශය ුළ සිටින 

පුේගලයින්වේ වසෞඛ්යයට 

ඇතිවන බලපෑම් යනාදය. 

 

  සියුම ඉදකිරීම් වාහන සහ යන්වරෝපෙරණ 

ජාතිෙ සහ ප්රාවේශීය වරගුලාසි වලට 

සම්පුර්ණවයන්ම අනුකූල විය යුුය. ජාතිෙ 

පාරිසරිෙ වායු විවමෝචන ඉන්ධන සහ වාහන 

ප්රමිතියට අදාල  2000 ජූනි මස අාංෙ 1137/35 දරණ 

හා, යාවත්ොලීන ෙළ අාංෙ 1268/18 දරණ 2002 

වදසැම්බර් සහ අාංෙ 1295/11 දරණ හා 2003 ජූනි  

E.O. ගැසට්). දූවිලි විවමෝචනය සිදුවිය හැකි මූලාශ්ර 

පාලනය කිරීම සඳහා ඵලදායෙ ජල ඉසින භාවිතා 

ෙළ යුු අතර ප්රවාහනයට වපර අවශය නම් ද්රවය 

වතත් ෙළ යුුය. ප්රාවයෝගිෙව හැකිතාක්ෂ දුරට ද්රවය 

පහත වහළන උස සීමා කිරීම මගින් පැටීම සහ 

බෑවම්දී පැන නගින දුහුවිලි අවම කිරීම සඳහා 

ෙටයුු කිරීම. ෙැන්වස්ත ටාවපෝලින් වලින් ආවරණය 

ෙර ඉදකිරීම් ද්රවය සහ සුන්ුන් ප්රවාහනය කිරීම. 

ද්රවය වතාග පරිසරවයන් හා වපාදු සාංවේදී භූමි 

වලින් බැහැරව ස්තථානගත කිරීම ෙරනු ලබන අතර 

විවශ්ෂවයන් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය 

ුළ ගබඩා වනාකිරීම. පස්ත හෑරුම් වලවේ, 

වොන්ීට් මිශ්ර කිරීවම් යන්ර පේධති, ගේ ෙැඩීවම් 

යන්ර සහ තාර මිශ්ර කිරීවම් යන්ර ක්රියාත්මෙ 

කිරීම වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීම යටවත් මධයම 

පරිසර අධිොරිවේ වවනම බලපර සහ අනුමැතියට 

සහ මාර්වගෝපවේශයන්ට යටත්ව සිදු කිරීම.  ද්රවය 

සැෙසුම් ෙම්හේ කිසියම් නාගරිෙ ප්රවේශයකින් 

වහෝ සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙයකින් මීටර් 500 ක්ෂ 

ඇුළත ස්තථානගත වනාෙළ යුු අතර 

විවශ්ෂවයන්, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයට 
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වමම පහසුෙම්වලින් ඇති වන බලපෑම් වැළැක්ෂීම.  

3 ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීම 

සහ මුපිට සහ භූගත ජලයට 

බලපෑම් සිදුීම, වතේ ොන්දුීම්, 

ඉන්ධන සහ ලිහිසි වතේ 

ොන්දුීම් වේුවවන් ජලජ ජජව 

විවිධත්වයට සහ වාසස්තථානවලට 

බලපෑම් සිදුීම, දූවිලි හා පාාංශු 

අාංශු ජලයට වස්තදීම, පාාංශු ඛ්ාදනය 

සහ අවසාදත ීම. 

ජල මූලාශ්ර වලට පස්ත මුදා හැරීම වැළැක්ෂවිය යුුය. 

වොන්ීට් මිශ්රෙ/යන්ර පේධතිවල උපෙරණ 

පිරිසිදු කිරීවමන් ජනනය වන අපජලය බැහැර 

කිරීමට වපර වවනම එෙු ෙර මධයම පරිසර 

අධිොරිවේ ශ්රී ලාංො මාර්වගෝපවේශ අනුව පිරිපහදු 

ෙර ජල මාර්ගවලට මුදා හැරීමට ෙටයුු ෙළ 

යුුය. වතේ බිාංදු, ොන්දුීම් වහෝ වතේ ොන්දුීම 

සහ ඉන්ධන සහ ලිහිසි වතේ ොන්දුීවමන් මුපිට 

හා භූගත ජල මූලාශ්ර දූෂණය ීවමන් වැළැක්ෂීමෙ 

ආදය සිදුකිරීම.   

වභෞතිෙ පරිසරය සහ පරිසර විේයාත්මෙ පේධතිය 

1 . වභෞතිෙ හා රසායනිෙ පරිසරය 

වවනස්ත ීම, වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය 

ීම, වාසස්තථාන අහිමි ීම සහ 

වවනස්ත කිරීම ආදය වේුවවන් 

වාසස්තථාන සහ පරිසර පේධති 

වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම්. 

 

වාසස්තථාන වලට බාධා ඇතිීම, අහිමිීම සහ 

ඛ්ණ්ඩනය ීම වළක්ෂවා ගැනීම සහ අවම කිරීම 

සඳහා තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය ඇුළු 

ජල මූලාශ්ර හරහා පස්ත පිරවූ නියමු මාර්ග 

ඉදකිරීවමන් වැළකීම, වෙස්තටේ පාලම් ඉදකිරීම සහ 

අවට වගුරු බිම් සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය අනවසරවයන් භාවිතයට ගැනීවමන් 

වැළකීම. ඉදකිරීම් භූමිය ුළ සහ අවට වභෞතිෙ 

හා රසායනිෙ පරිසරය වවනස්ත ීම අවම කිරීම 

සඳහා ඉදකිරීම් ෙටයුු, ඉදකිරීම් අපද්රවය සහ 

වරාන් මඩ මගින් පාාංශු ඛ්ාදනය, අවසාදත ීම 

වමන්ම ජල මූලාශ්ර හා වගාඩබිම් වාසස්තථාන 

දූෂණය ීම වළක්ෂවා ගත යුුය. ඉදකිරීම් ප්රවේශය 

ුළ ප්රවාහන මාර්ග සැලසුම් කිරීම, උපෙරණ සහ 

ද්රවය ගබඩා කිරීම, තාවොලිෙ බැහැර කිරීවම් 

ස්තථාන පිහිටුීම යනාදය සාංවේදී පාරිසරිෙ 

වාසස්තථානවලට කිසිදු බලපෑමක්ෂ සිදු වනාවන පරිද 

ෙළ යුුය. 

2 ජජව විවිධත්වයට ඇතිවන 

බලපෑම්, ගස්ත ඉවත් කිරීම, 

ඉදකිරීම් ශබ්දය, ෙම්පනය, වායු 

දූෂෙ විවමෝචනය, ආවලෝෙෙරණ 

ක්රියා මාර්ග මගින් වෘක්ෂෂලතා සහ 

සත්ත්ව විවශ්ෂවල හැසිරීම් සහ 

වභෞතිෙ විදයාත්මෙ 

ක්රියාොරෙම් වලට බාධා ඇති 

ීම.  

 

ඉදකිරීම් භූමිය ුළ හැකිතාක්ෂ ගස්ත ඉවත් කිරීම සහ 

වෘක්ෂෂලතා ඉවත් කිරීම අවම කිරීම. පරිසර සාංවේදී 

ස්තථාන ුළ කුරුේලන්වේ සාංක්රමවණ සහ කූඩු 

සෑදීවම් ොලයන්හි ගස්ත ෙැපීම සහ වෘක්ෂෂලතා 

ඉවත් කිරීම සිදු වනාකිරීම. ඉදකිරීම් ෙම්ෙරුවන් 

විසින් වන සුන් දඩයම් කිරීම දැඩි වලස තහනම් 

කිරීම. රාී ොලවේ වැඩ මුර වලදී සුන්ට සිදුවන 

බාධාීම් වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා ඉදකිරීම් ස්තථානවල 

අඩු වවාට් ප්රමාණ සහිත ලාම්පු භාවිතා කිරීම. 

සුන්වේ ප්රවේශය සහ මරණයට ලක්ෂීම 

වැළැක්ෂීම සඳහා ඉදකිරීම් ප්රවේශය වැටක්ෂ මගින් 

ආවරණය කිරීම, ගස්ත ඉවත් ෙළ ගස්ත වවනුවට 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ අවම 

වශවයන් වේශීය විවශ්ෂ 1 සිට 3 දක්ෂවා ප්රමාණයක්ෂ 

ඇුළත් රුක්ෂ වරෝපණ වැඩසටහනක්ෂ ක්රියාත්මෙ 

කිරීම. 

ජල විදයාව සහ ජලාපවහනය 

1 විවශ්ෂවයන් ජල මූලාශ්ර ප්රවේශවල, 

වගුරු බිම්වල සහ තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශවයහි, වැඩ බිම් 

එළි කිරීම සහ වස්තවා/නියමු 

දයවන්නා වැව, ඇවරිවේන වැව සහ වඩන්සිේ 

වොබ්බෑෙඩුව මාවත අසල, වොස්තවත්ත අන්තර් 

හුවමාරුව (KIC) අවට වගුරු බිම් ආශ්රිතව ගේ 

පුරවා/පස්ත බැමි සහිත ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීමට 
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ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම/ඉවත් 

කිරීම වේුවවන් ඉදකිරීම් 

අදයවර්දී ජල විදයාත්මෙ 

පේධතියට සහ ජලාපවහනය 

වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑම්. 

අවසර වනාදීම සහ ඒ සඳහා යෙඩ බට ෙණු මත 

උස්ත වෙස්තේ පාලම් ඉදකිරීම් භාවිතා කිරීම දැඩිව 

අනුගමනය කිරීම. 

 

  

2 ඉදකිරීම් අදයවර්දී වස්තවා/නියමු 

මාර්ග බැමි වේුවවන් ජල 

මූලාශ්රවලට සහ ගාංවුර 

තත්ත්වයන්ට බලපාන 

ඇවරිවේන වැවට සහ අවනකුත් 

පහත් බිම්වලට ඉහළින් ඇති 

ඇළවේ, ජල මාර්ග ඇළ මාර්ග 

වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ 

ඇතිවේ.  

 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC), මධයම 

පරිසර අධිොරිය (CEA) සහ වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුවේ (ID) දැඩි මාර්වගෝපවේශන් සහ 

අධීක්ෂෂණය අනුගමනය ෙරමින් ප්රමාණවත් හරස්ත 

ජලාපවහන පියවරයන් ඇතිකිරීම සහතිෙ ෙරනු 

පිණිස, සාංවේදී ප්රවේශවලට අවම බලපෑමක්ෂ ඇතිව 

සහ මාර්ග පථවයන් පිටත ප්රවේශවලට කිසිදු 

බලපෑමක්ෂ ඇති වනාවන පරිද නිසි ඇළ මාර්ග 

ප්රවාහ හැරවුම් (තාවොලිෙ/ස්තිර) සහිතව 

පියවවරන් පියවර වහෝඉදකිරීම් අාංග අනුව ඉදකිරීම් 

සිදුකිරීම. 

3 ඉදකිරීම්/වමවහයුම් අවධීන්හිදී 

වාරි ඇල/අනුබේධ ඉදකිරීම් වලට 

සහ කුඹුරුවලට ජලය සැපයුම 

වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑම් 

ඇතිවිම.  

ඉඩම් වොටස්ත මට්ටවම් ප්රවේශයක්ෂ මත පදනම්ව 

සහ වගාීන්, වගාවි සාංවිධාන, වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුව, වගාවිජන සාංවර්ධන 

වදපාර්තවම්න්ුව (DAD) සහ ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන සාංස්තථාව  (SLLDC) ඇුළු සියුම 

පාර්ශවෙරුවන් සමග සම්බන්ධී වාරි ජල ගැටළු 

විසඳීම. 

4 ජල ප්රවාහට සහ වැේ වල ගබඩා 

කිරීවම් ධාරිතාවට බලපාන පරිද, 

ඇල මායිම්/ජල මාර්ග ප්රවේශ ුළ 

කුළුණු ස්තථානගත කිරීමට සිදුීම 

වේුවවන් ඉදකිරීම්/වමවහයුම් 

අදයවර්දී සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ 

ඇතිීම.  

ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාවවහි  

(SLLDC)/වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුවවහි (ID) 

පූර්ව අනුමැතිය හා දැඩි මාර්වගෝපවේශ සහ 

අධීක්ෂෂණය යටවත් වපෝටේ  ්වර්ම් (portal 

frames) ආදය විතැන් කිරීම/භාවිතා කිරීම මගින් 

ඇල ප්රවාහ මායිම් ුළ කුළුණු පිහිටුීමට සිදුීම 

වැළැක්ෂීම, එවස්ත කුළුණු පිහිටුීම වැළැක්ෂවිය 

වනාහැකි නම්, ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීමට 

වපර ඇළ මාර්ග හැරීම් සහ/වහෝ පුළුේ කිරීම 

සිදුකිරීම. 

5 විවශ්ෂවයන්, ඉදකිරීම් අදයවර්දී 

සහ වමවහයුම් අදයවර්දී, ෙැණීම්, 

පිරීම්, පයිේ වබෝරින් (pile 

boring) සහ ඉදකිරීම්,  පස්ත සාංචිත, 

ඇල මාර්ග හැරීම් ආදවයහි  

  ප්රතිඵලයක්ෂ වලස සිදුවන ඛ්ාදනය 

වැඩි ීම සහ වස්තදී ඉවත්ව යාම 

වේුවවන් වරාන්මඩ / අවසාදත 

ඇතිීම  කුළින් ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය  පිරිහීවම් 

ගැටළු ඇතිීම වමන්ම  ජලාශවල 

ජල පරිමාව, ඇළ මාර්ගවල ප්රවාහ 

ධාරිතාව වෙවරහි බලපාන අතර, 

විවශ්ෂවයන් ඇවරිවේන වැව සහ 

අවනකුත් වගුරු බිම්/කුඹුරු සහිත 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශයද ඇුළු සාංවේදී 

ප්රවේශවල පරිසර පේධති පිරිහිමට 

ලක්ෂීම සිදුවේ.    

 වර්ෂා සමවේදී වරාන්මඩ වස්තදී යාමට වේු වන 

බැවින් එම ොලයට ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් වයාදා 

ගැනීවමන් වැළකීම, සියුම පස්ත පිරීම් සහ 

ෙැණීම්/ පයිේ වබෝරින් (pile boring) ප්රවේශ වවන් 

ෙර තබා, පියවවරන් පියවර වහෝ ඉදකිරීම් අාංග 

අනුව ඉදකිරීම් සිදුකිරීම, එෙු වූ වරාන්මඩ/ 

වබන්වටෝනයිට් මිශ්රණය එෙුීම සඳහා මඩ 

වබාර තැන්පත් ීමට ඇති ටැාංකි භාවිතා කිරීම, 

වරාන් මඩ රැඳීම සඳහා වරාන්මඩ හබෙ, භූ පිළි 

පටල භාවිතා කිරීම,  යන්ර සූර/ නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයර පදෙ 

වේදොවවන් පිරිපහදු වනාෙළ අපද්රවය ආදය 

ස්තවාභාවිෙ ජල මූලාශ්ර සහ ඇළ වදාළ වවත බැහැර 

කිරීම සීමා කිරීම, සාංවේදී ප්රවේශවල දැඩි ජල 

තත්ත්ව අධීක්ෂෂණය, ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව  (SLLDC) සහ මධයම පරිසර අධිොරිවේ  

(CEA) නිරන්තර අධීක්ෂෂණයට යටත්ව සියුම 

ප්රධාන ඉදකිරීම් ෙටයුු පූර්ව අනුමැතිය සහිතව 
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සිදු කිරීම, ඉදකිරීම් අදයවර්දී විශාල/අතිශයින් 

විශාල ගාංවුර ඇති වුවවහාත්, තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය සහ දයවන්නා වැව ඇුළු 

සාංවේදී ප්රවේශ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පූර්ව 

සැලසුම්ගත, අවිනිශ්චිතතා බිඳුම් හා හැරවුම් 

පියවර ගැනීම 

 (Pre-plan contingency breach and diversion 

measures) ෙලින් සැලසුම් කිරීම.  

6 අධිවේී මාර්ගය කුළුණු මත 

ඉදවෙවරන බැවින්, ක්රියාත්මෙ 

අවධිවේදී විශාල ජලවිදයාත්මෙ 

බලපෑම් ඇති වනාවේ. නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය 

(EH-NKBA) II අදයර පදෙ 

වේදොවවන් මාර්ගවේ වැසි ජලය 

එෙුීම සහ බැහැර ීම  

වේුවවන් මධයස්තථ බලපෑම් 

ඇතිවේ. 

අවශය උත්තල හැඩය /මාර්ග, ගලි/මධය හා පැති 

අගේ/ගරාද සහ ඩවුන්පයිේප/දය අගේ ඇුළු  

මුපිට ජලාපවහන ඇතිකිරීම.  

ටයර් වගීවමන් ඇතිවන වොටස /දූවිලි/අවනකුත් 

රසායනිෙ දූෂෙ සමගින් මාර්ග මුපිටින් බැහැර 

ෙරන වැසි ජලය එෙු කිරීම සහ පරිසර සාංවේදී 

ප්රවේශවලට/තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයට 

මුදා හැරීමට වපර මධයම පරිසර අධිොරිය 

(CEA)/ශ්රී ලාංො ප්රමිීන්ට අනුව පූර්ව පිළියම් කිරිම් 

සිදුෙර බැහැර කිරිම.   

 

 

4. විස්ීරණ පිරිවැය - ප්රතිලාභ විශ්පේෂණය 

 

වයාපෘතිවේ ශෙයතා අධයයනය සඳහා සිදු ෙරන ලද සාමානය  පිරිවැය ප්රතිලාභ 

විශ්වේෂණය දීර්  කිරීම මගින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයර වයාපෘතිය සඳහා වන විස්තීරණ 

පිරිවැය-ප්රතිලාභ විශ්වේෂණය (ECBA) සිදු ෙරන ලදී. පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු 

වාර්තාවේ (EIAR) හඳුනාගනු ලැබූ  සැලකිය යුු ප්රමාණයෙ සමාජීය සහ පාරිසරිෙ 

පිරිවැයක්ෂ වයාපෘති ීරණ නිර්ණායෙ ගණනය කිරීවම්දී විස්තීරණ පිරිවැය-

ප්රතිලාභ විශ්වේෂණයට ඇුළත් ෙර ඇත. 8% වට්ටම් අනුපාතයෙට ගණනය ෙළ 

රුපියේ මිලියන 113,989 ෙ ශුේධ වර්තමාන වටිනාෙමක්ෂ (NPV) සහ 12.70% ෙ 

අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතයක්ෂ (IRR) වයාපෘතිවයහි පවී. නිර්ණායෙ වදෙම 

මගින් වපන්නුම් ෙරන්වන් පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු වාර්තාව ුළින් 

හඳුනාවගන ඇති පරිද සැලකිය යුු සමාජ සහ පාරිසරිෙ පිරිවැයක්ෂ ඇුළත් 

කිරීවමන් පසුව පවා වයාපෘතිය ශෙය මට්ටවම් පවතින බවයි. තවද, වැඩි වූ වියදම් 

සහ අඩු ප්රතිලාභ භාවිතා ෙරමින් සිදු ෙරන ලද සාංවේදීතා විශ්වේෂණවයන් ද 

වපන්නුම් ෙරන්වන් සලො බැලූ බාහිර ෙම්පන සමග වුවද වයාපෘතිය 

ශෙයතාවවයන් යුු බවයි. 

 

5. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ පාරිසරික 

අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම 

 

වයාපෘතිවේ පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අවධීන්හිදී වභෞතිෙ, ජීව 

විදයාත්මෙ, ජල විදයාත්මෙ හා සමාජීය පරිසරයන්ට ඇති වන අහිතෙර බලපෑම් 

වළක්ෂවා ගැනීමට සහ/වහෝ අවම කිරීම සඳහා පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම 

(EMP) සෙස්ත ෙර ඇත. පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තවමහි වයාපෘති 

ක්රියාොරෙම්වල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඇති විය හැකි බලපෑම, වයෝජිත අවම කිරීවම් 
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ක්රියාමාර්ග, එම බලපෑම් ක්රියාත්මෙ කිරීමට සහ අධීක්ෂෂණය කිරීමට වගකිව යුු 

පාර්ශ්වය සහ සැලකිය යුු අහිතෙර බලපෑම් පිළිගත හැකි මට්ටමෙට අවම 

කිරීම සඳහා ගත හැකි පිරිවැය ක්රියාමාර්ග පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමට 

ඇුළත් වේ. පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම ලාංසු වේඛ්නවල වොටසක්ෂ වලස 

සාදනු ඇත. වමම පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව                                                                                        

(EIA) හි ලබා දී ඇති පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම මත පදනම්ව ඉදකිරීම් 

භූමියට විවශ්ිත පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ ක්රියාොරී සැලැස්තමක්ෂ (EMAP) සෙස්ත 

කිරීම සඳහා වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීම වේ. ඉදකිරීම් භූමියට විවශ්ිත වූ 

පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ ක්රියාොරී සැලැස්තමක්ෂ ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා බලපෑම් 

අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා වන සියුම වියදම් 

වොන්රාත්ෙරු විසින් ප්රමාණ පවරයහි (BOQ) ඇුළත් ෙළ යුුය. සමස්තත 

වයාපෘතිය ුළ පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තවමහි දක්ෂවා ඇති අවම කිරීවම් 

පියවරයන් ක්රියාත්මෙ කිරීම පිළිබඳව අධීක්ෂෂණය කිරීමට වයාපෘතිය සඳහා 

පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ සැලැස්තම (EMoP) සෙස්ත ෙරන ලදී. ජල විදයාව, වාතවේ 

ගුණාත්මෙභාවය, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, ව ෝෂා මට්ටම් සහ පරිසර 

විදයාත්මෙ පරිසරය පිළිබඳ මූලිෙ වතාරුරු සාංසන්දනය කිරීවමන් පාරිසරිෙ 

ෙළමනාෙරණ සැලැස්තවමහි (EMP) සඵලතාවය ඇගයීමට ලක්ෂ ෙළ හැෙ. ඉහත 

පාරිසරිෙ සාංරචෙ සඳහා අහිතෙර වන බලපෑම් හඳුනාගනු ලැුවවහාත්, 

පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තවමහි (EMP) බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

යාවත්ොලීන ෙරනු ලැබිය යුු වේ.  

 

6. නිගමනය සහ නිර්පේශය  

 

අදයර I හා සසඳන විට නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයර ඉතාමත් ීරණාත්මෙ අදයර වේ. 

පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (EIA) අධයයනය මගින් වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් සහ 

වමවහයුම් අවධීන් හා සම්බන්ධ සැලකිය යුු විභවතාවවයන් යුත් ධනාත්මෙ සහ 

ඍණාත්මෙ බලපෑම් හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ ෙරන අතර ඍණාත්මෙ බලපෑම් 

අවම කිරීම සඳහා සුදුසු අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග හා ධනාත්මෙ බලපෑම් වැඩි 

දයුණු කිරීවම් මාර්ග වයෝජනා ෙරනු ලැවබ්.  

 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) යනු මාර්ගය දවේ පිහිටා ඇති ප්රධාන 

පාරිසරිෙ සාංවේදී පරිසර පේධතියයි. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) 

සහ අවනකුත් පාරිසරිෙ සාංවේදී ප්රවේශ වෙවරහි වයාපෘතිවයන් වේුවූ බලපෑම් 

හඳුනා ගැනීම, අවම කිරීම සහ අධීක්ෂෂණය කිරීම වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානය 

වයාමු ෙරන ලදී. පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (EIA) විශ්වේෂණවේ වසායාගැනීම් 

මත පදනම්ව, වබාවහෝ දුරට ඉදකිරීම් අදයවර්දී වයෝජිත උස්ත මහා මාර්ගය තලාංගම 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) හි වභෞතිෙ හා ජීව විදයාත්මෙ පරිසරයට 

ඍණාත්මෙ බලපෑම් ඇති ෙරනු ඇතැයි නිගමනය ෙළ හැකිය. තවද, වයෝජිත 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම වේුවවන් වාතවේ ගුණාත්මෙ භාවය, ශබ්දය සහ 

ෙම්පන, ජල විදයාත්මෙ සහ සමාජීය නැවත පදාංචි කිරීවම් බලපෑම් ගණනාවක්ෂ 

මුවනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා වෙවර්. හඳුනාගත් පාරිසරිෙ බලපෑම් වබාවහාමයක්ෂ 

නිශ්චිත සැලසුම් වවනස්තෙම්, ඉාංජිවන්රු විසඳුම් සහ ඉදකිරීම් ක්රමවේදය මගින් 
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වයාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ඇුළත් ෙර ඇති වහාඳම 

පරිචය/ෙළමනාෙරණය ුළින් සහ වාර්තාවේ 5 වන පරිච්වේදවේ 

විස්තතරාත්මෙව විස්තතර ෙර ඇති පරිද ප්රමාණවත් සහ ොවලෝචිත අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීවමන් අවම ෙළ හැකිය.  

 

වයාපෘතිය වේුවවන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ නාගරිෙ ඉඩම් සහ වහාඳින් වුහගත 

වන්වාසිෙ සහ වාණිජ වගාඩනැගිලි වේුවවන් වයාපෘතියට අදාල සමාජ-ආර්ිෙ 

සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් පිරිවැය ඉහළ ය. වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයන් 

ෙැමත්ත දක්ෂවන ප්රමුඛ්තම විෙේපය වන්වන් ස්තවයාං-ප්රතිස්තථාපනයයි. වෙවස්ත 

වවතත්, විවිධ වේතූන් මත මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) සහය දක්ෂවන 

නැවත පදාංචි කිරීවම් ක්රියාවලිය අවේක්ෂෂා ෙරන වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ගෘහ 

ඒෙෙ 24ක්ෂ පමණ ඇත. 

 

පහත් බිම් වගුරු බිම්වලට හා කුඹුරුවලට සහ ඉතා සාංවේදී තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) ට සිදුවන විස්තීරණ ජල විදයාත්මෙ හා පාරිසරිෙ 

බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා, සියුම ඉදකිරීම් ෙටයුු මාර්ග පථය ුළට පමණක්ෂ 

දැඩි වලස සීමා ෙළ යුුය. ජල විදයාත්මෙ පරිසරය/පරිසර විදයාව සහ ජල 

පරිසරයට අහිතෙර බලපෑම් ඇතිීවම් අවදානම දරමින්, මාර්ග පථය ඇුළත සහ 

ඉන් පිටත වගුරු බිම්, ජල මූලාශ්ර සහ ඇළ වදාළ ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා සියුම 

වයාපෘති ොර්යයන් (තහඩු සිටුවා වහෝ භූ පිළි පටලය ආදය වයාදා) හුදෙලා ෙර, 

අධිවේී මාර්ගවේ වරෙට මීටර් 500 1,500 දග තනි වහෝ බහු cells සහිත වොටස්ත 

පියවවරන් පියවර වහෝ සාංරචෙ අනුව ඉදකිරීම් සිදු කිරීවම් ක්රියාවලියක්ෂ 

අනුගමනය කිරීම.  ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC), වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුව (ID) සහ මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA) විසින් දැඩි හා නිරන්තර 

ජල තත්ත්ව සහ පරිසර පේධතිවල තත්වය නිරීක්ෂෂණයට ලක්ෂ කිරීමට යටත්ව 

සියුම ප්රධාන ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශය වේ. 
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1. වයාපෘතිපේ පසුබිම 

 

වොළඹ අගනගර ෙලාපවේ (CMR) නාගරිෙ පේධතිය යනු පසුගිය දශෙ කිහිපය 

ුළ වඩාත් සාංකීර්ණ ී ඇති පරිපාලන, වාණිජ, ොර්මිෙ, වන්වාසිෙ, පාරිසරිෙ 

සහ ප්රවාහන ජාලවල එෙුවකි. වොළඹ අගනගර ෙලාපවේ වත්මන් ජනගහනය 

මිලියන 5.8 ක්ෂ වන අතර එය රවට් ඇමුණුම මුළු ජනගහනවයන් 28% ක්ෂ පමණ වේ. 

වොළඹ අගනගර ෙලාපවේ වාර්ිෙ ජනගහන වර්ධන වේගය 2035 වර්ෂය දක්ෂවා 

1.05% ක්ෂ වනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා වෙවර් (වලෝෙ බැාංකුව, වයාපෘති තක්ෂවස්තරු 

වේඛ්නය, වොළඹ අගනගර ෙලාපීය සාංවර්ධන වයාපෘතිය, 2012). රවට් වබාවහෝ 

ආර්ිෙ ක්රියාොරෙම් වොළඹ අගනගර ෙලාපය වවත සාංවක්ෂන්ද්රණය ී ඇති 

බැවින් වොළඹ නගරයට ඇුළු වන වාහන සාංඛ්යාව විශාල වලස ඉහළ වගාස්ත 

ඇති අතර එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ොර්යබහුල හා ොර්ය බහුල වනාවන 

වේලාවන්හිදී මාර්ග තදබදයක්ෂ ඇති වේ. වොළඹ අගනගර ෙලාපවේ සිදු ෙරන 

ලද මෑත සමීක්ෂෂණවලට අනුව, දනෙට වාහන 800,000 ෙට වඩා ප්රමාණයකින් 

මිලියන 1.9 ක්ෂ පමණ වොළඹ අගනගර ෙලාපය වවත ඇුළු වේ (සාමානය 

ජදනිෙ රථවාහන දත්ත, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA), 2019). එබැවින්, 

වොළඹ අගනගර ෙලාපවයහි, විවශ්ෂවයන්ම වොළඹ නගර සීමාව සහ එහි 

තදාසන්න ප්රවේශවල රථවාහන තදබදය සැලකිය යුු ගැටුවකි. වමය ඇත්ත 

වශවයන්ම ප්රවේශවේ සමාජීය සහ පාරිසරිෙ යහපැවැත්ම වෙවරහි සැලකිය යුු 

ඍණාත්මෙ බලපෑම් ඇති ෙර ඇති අතර එය ගමන් ොලය, පිරිවැය සහ ඉහළ 

මට්ටවම් වායු හා ශබ්ද දූෂණයට ුඩු වදයි. 

 

වලෝෙ බැාංකුව විසින් ක්රියාත්මෙ වමවෙෝ ෙලම්ු නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතියට 

(MCDUP) අනුව, “වේගවත් වර්ධනයක්ෂ අත්ෙරගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංොව වොළඹ 

අගනගර ෙලාපවේ පවතින තරඟොරී වාසි අත්ෙර ගත යුු යුු බව අවධාරණය 

ෙරයි. වොළඹ නගරය යනු රවට් වාණිජ හා මූලය මධයස්තථානයයි. වොළඹ 

අගනගර ෙලාපය යනු ශ්රී ලාංොවට ජාතයන්තරයට පිවිසීමට ඇති ේවාරය වන 

අතර රවට් නිේපාදන පහසුෙම් සහ වස්තවාවන් වබාවහාමයක්ෂ පවතින්වන් එහි වේ.  

බස්තනාහිර පළාවත් දස්තත්රික්ෂෙ ුන, එනම් වොළඹ, ගම්පහ සහ ෙළුතර (වම් 

සියුම නගර වොළඹ අගනගර ෙලාපය සමඟ සම්බන්ධ වේ) ශ්රී ලාංොවේ 

වඩාත්ම තරඟොරී නගර වේ. එබැවින්, ඉදරි දශෙ කිහිපය ුළ රවට් ආර්ිෙ 

සාංවර්ධනය ඉදරියට වමවහයවනු ඇත්වත් වොළඹ අගනගර ෙලාපය මගිනි.  ශ්රී 

ලාංොවේ විවේශ වවළඳාවමන් වැඩි ප්රමාණයක්ෂ වොළඹ වරාය මගින් සිදුවන අතර, 

වොළඹ අගනගර ෙලාපය මගින් රවට් වසසු ප්රවේශවල වර්ධනය සඳහා අවශය 

ප්රාේධනය, මානව සම්පත්, තාක්ෂණය සහ වස්තවාවන් වබාවහාමයක්ෂ උත්පාදනය 

ෙරනු ඇත” (වලෝෙ බැාංකුව, වයාපෘති තක්ෂවස්තරු වේඛ්නය, වොළඹ අගනගර 

ෙලාපීය සාංවර්ධන වයාපෘතිය, 2012).  

 

සාංවර්ධන අවස්තථාවන්හි සහ ප්රතිපත්තිවල වවනස්ත ීමත් සමඟ රජය ප්රවාහන 

යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධනයට සහ සමස්තත ප්රවාහන ොර්යක්ෂෂමතාව වැඩි දයුණු 

කිරීමට ඉහළ ප්රමුඛ්තාවයක්ෂ ලබා දී ඇත. වෙවස්ත වවතත්, රථවාහන තදබදය 

විසඳීම සඳහා වන  රජවේ මැදහත්ීම් රට ුළ අධිවේී මාර්ග ජාලය හඳුන්වා දීම 
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ුළින් සිදු කිරීමට රජය ඉලක්ෂෙ ෙර ඇත [දකුණු අධිවේී මාර්ගය (SE), වොළඹ – 

ෙටුනායෙ අධිවේී මාර්ගය (CKE), පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගය (OCH)] 

මධයම අධිවේී මාර්ගය (CE), සහ නව ෙැලණි පාලම. රථවාහන දහස්ත ගණනක්ෂ 

තවමත් ඉහත මාර්ග ජාලය හරහා නගර සීමාවට පැමිවණන අතර ොර්යබහුල 

වේලාවන්හිදී ඉන් දැඩි රථවාහන තදබදයක්ෂ ඇති වේ. එබැවින් වොළඹ සහ 

තදාසන්න ප්රවේශවල මාර්ග පේධතිය  වැඩිවන රථවාහන ඉේුම සපුරාලීමට 

තවමත් ප්රමාණවත් වනාවනු ඇත. ඉඩම් අත්ෙර ගැනීවම් අවශයතාවය සහිත 

සාමානය මාර්ග පුළුේ කිරීම සඳහා වොළඹ අගනගර ෙලාපය ුළ ප්රමාණවත් 

ශෙය විෙේප වනාමැති බැවින් සහ දැනටමත් ස්තථාපිත වාණිජ හා ආර්ිෙ 

ෙටයුුවලට එමගින් බාධා ඇති වන බැවින්, දවනන් දන වර්ධනය වන අනාගත 

රථවාහන ඉේුම සපුරාලීම සඳහා විෙේපීය විසඳුමක්ෂ වශවයන් වොළඹ මුහුදු 

වරාය සහ දැනට පවතින වොළඹ අධිවේී මාර්ග ජාලය සම්බන්ධ ෙරන උස්ත 

මාර්ග ජාලයක්ෂ හඳුන්වා දීමට ශ්රී ලාංො රජය සලො බලා තිවබ්.  

 

 

2030 දක්ෂවා සැලසුම් ෙර ඇති අවොශීය සාංවර්ධන උපායමාර්ගය මත පදනම්ව, 

බස්තනාහිර ෙලාපීය අගනගර ප්රධාන සැලැස්තම (WRMMP) ුළ වොළඹ - 

බත්තරමුේල - අුරුගිරිය වොරිවඩෝව ඉදරි වසර 10 සිට 15 දක්ෂවා ොලය ුළ 

සාංවර්ධනය සඳහා වන ප්රධාන අක්ෂෂයක්ෂ වලස හඳුනාවගන ඇත. 

 

අතයවශය රාජය ආයතන වොළඹ නගරවේ සිට බත්තරමුේල ප්රවේශයට විතැන් 

කිරීම, විවනෝදාස්තවාද පහසුෙම් ඉදකිරීම, රජවේ සහ වපෞේගලිෙ අාංශවේ 

වගාඩනැගිලි සහ අුරුගිරිය ප්රවේශවේ නව සහාධිපතය සාංවර්ධන ආදය 

වේුවවන් වමම වොරිවඩෝව ආශ්රිත සාංවර්ධන ෙටයුු වසරින් වසර ඉහළ යමින් 

පවී. වම් වේුවවන් වමම වොරිවඩෝව ආශ්රිත වපෞේගලිෙ වාහන භාවිතය 

වමන්ම වපාදු ප්රවාහන වස්තවා ද ඉහළ වගාස්ත ඇත. රජවේ වසෞභාගයවේ දැක්ෂම 

ජාතිෙ ප්රතිපත්ති රාමුවවහි 7 වන පරිච්වේදවේ “මාර්ග ජාලය සාංවර්ධනය” නම් 

උප අාංශය යටවත් ඇති  “ජාතිෙ අවොශීය පේධතිවේ නව ප්රවේශය” සහ 

"වගාඩබිම් ප්රවාහනය" යටවත් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය ක්රියාත්මෙ කිරීම (EH-NKBA) ඇුළත් වේ.   

 

එබැවින් අුරුගිරිවයහි, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) සහ පිටත වටරවුම් මාර්ගය (OCH) ඉදකිරීම 

රජවේ නයාය පරවේ ප්රමුඛ්තා වයාපෘතියක්ෂ බව හඳුනාගත හැකිය. වමම 

සාංවර්ධන උපාය මාර්ගය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා, නව ෙැලණි පාලම, වොළඹ 

වරාය සහ අුරුගිරිවේ පිටත වටරවුම් මාර්ගය (OCH) සම්බන්ධ ෙරමින් ප්රවේශ-

පාලිත අධිවේී මාංීරු හතරෙ අධිවේී මාර්ගයක්ෂ ඉදෙළ යුු යැයි මාර්ග 

සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් අවේක්ෂෂා ෙර ඇත. වර්තමානවේ, නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) 

ක්රියාත්මෙ කිරීම විවිධ අදයරයන් යටවත් සිදුවවමින් පවී. වරාය පිවිසුම සිට 

ඉඟුරුෙව් හන්දවේ සිට වරාය නගරය දක්ෂවා වොටවස්ත ඉදකිරීම් ෙටයුු වම් වන 

විට සිදුවවමින් පවී. මීළඟ වොටස වන නව ෙැලණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 
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වන වොටස අදයර වදෙකින් සමන්විත වන අතර විස්තතර පහත 01 වගුවේ  දක්ෂවා 

ඇත.   

 

  1 වැනි වගුව: වයාපෘති අදියර පිළිබඳ විස්තර 

අදයර බම දග ප්රගතිය  ඉඩම් භාවිතය 

අදයර I 

 

නව 

ෙැලණි 

පාලම සිට 

රාජගිරිය 

දක්ෂවා  

 

 

 

මුළු දග = 

කි.මී. 6.9 

 

(කි.මී. 

0+000 සිට 

කි.මී.  

6+900)  

  

 

• ශෙයතා අධයයනය, 

නැවත පදාංචි කිරීවම් 

ක්රියාොරී සැලැස්තම 

(RAP), සමාජ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරුව (SIA) සහ 

පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරුව (EIA) 

සම්පූර්ණ ෙර ඇත. 

• පාරිසරිෙ බලපෑම් 

ඇගයීම මධයම පරිසර 

අධිොරිය විසින් 

අනුමත ෙරන ලදී. 

• I අදයර නිර්මාණ 

සැලසුම් සෙස්ත කිරීම 

සහ පූර්ව ඉදකිරීම් 

අදයවරහි පවී. 

• සුදුසු 

වොන්රාත්ෙරුවවකුට 

ඉදකිරීම් ෙටයුු 

ප්රදානය වෙවර්. 

වොළඹ සහ ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් 

නාගරිෙ ප්රවේශ හරහා 

ගමන් ෙරයි. එය ප්රධාන 

වශවයන් දයවන්නා 

වැවට සම්බන්ධ ඇළ 

මාර්ගයක්ෂ ආශ්රිතව 

වගුරු බිමක්ෂ හරහා 

ගමන් ෙරයි.  

 

අදයර 

II 

රාජගිරිය 

සිට 

අුරුගිරිය 

වපෝවර් 

පිටත 

වටරවුම් 

අධිවේී 

මාර්ගවේ 

අන්තර් 

හුවමාරුව 

දක්ෂවා  

  

 

මුළු දග = 

කි.මී. 9.5   

 

(කි.මී.6+900 

to කි.මී. 

16+400 )  

• ශෙයතා අධයයනය 

2019 දී අවසන් ෙරන 

ලදී. 

• II අදයර සැලසුම් කිරීම 

සහ අනුකූලතා මට්ටම 

යටවත් පවී. 

• මධයම පරිසර 

අධිොරිය විසින් 

වයාමුකිරීවම් අනුවේශ 

(TOR) සහ පාරිසරිෙ 

බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව 

(EIA) (වර්තමාන 

අධයයනය) නිකුත් ෙර 

ඇත. 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වෙෝට්වට් මහ නගර 

සභාවට සහ ෙඩුවවල 

මහ නගර සභාවට අයත් 

නාගරිෙ ප්රවේශ හරහා 

මාර්ගය ගමන් ෙරන 

අතර  වමම ප්රවේශය 

දයවන්නා වැව සහ 

තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය සහ 

වහෝෙන්දර ප්රවේශවේ 

සමහර උස්තබිම් හරහා 

ගමන් ෙරයි.  

 

 

වමම අධයයනය මගින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය  (EH-NKBA) වයාපෘතිවේ II අදයර වෙවරහි අවධානය වයාමු 

ෙර ඇති අතර, එය රාජගිරිවේ සිට පිටත වටරවුම් මාර්ගවයහි වපෝවර් අන්තර 
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හුවමාරුව දක්ෂවා (කිවලෝමීටර 9.5)  ගමන් ෙරන අතර රාජගිරිය, අුරුගිරිය සහ 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් පරිපාලන අගනුවර සහ ෙඩුවවල මහ නගර සභාව 

ුළ සහ ඒ අවට ඇති අවනකුත් උපායමාර්ගිෙ ස්තථාන සම්බන්ධ ෙරයි.   සිතියම 1 

මගින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය 

(EH-NKBA) හි I සහ II අදයරවල පිරිසැලසුම් විස්තතර සපයයි. 

 

1 වැනි සිතියම:  නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මතින් 

දිපවන මහා  මාර්ගපේ (EH-NKBA) අදියර I සහ II 

 
 

සිතියම 1 මඟින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය (EH-NKBA) හි II අදයර සහ වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම 

නිලධාරී වසම් (GNDs) පිළිබඳ වැඩි විස්තතර සපයයි. එමගින් වොස්තවත්ත / තලාංගම, 

වහෝෙන්දර සහ අුරුගිරිය වපෝවර් යන ස්තථාන වල අන්තර් හුවමාරුවල දර්ශන ද 

සැපවේ. 

 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය (EH-NKBA) වයාපෘතිවයහි සාංෙේපීය මට්ටවම් සිට ඊට විවිධ වයාපෘති 

නාම කිහිපයක්ෂ ලබා දී ඇත. මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් ගැසට් 

නිවේදන වදෙක්ෂ ු ළ වමම වයාපෘතිය විවිධ ආොර වදෙකින් නම් ෙර තිවබ්. ඉඩම් 

අත්පත් ෙර ගැනීවම් පනත (460 පරිච්වේදය) අනුව නිකුත් ෙළ අාංෙ 1864/54 - 

2014 මැයි 30 සිකුරාදා ගැසට් නිවේදනවයහි සඳහන් ෙර ඇත්වත් නව ෙැලණි 

පාලම ප්රවේශය (ෙැලණිමුේල සිට අාංවගාඩ, වොස්තවත්ත පාර) වලස වේ.  
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 එවමන්ම, ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් පනත (460 පරිච්වේදය) අනුව නිකුත් ෙළ 

අාංෙ 2235/32 - 2021 ජූලි 06 අඟහරුවාදා ගැසට් නිවේදනවයහි සඳහන් ෙර 

ඇත්වත් වරාය නගර උස්ත අධිවේගි මාර්ග දගුව වයාපෘතිය වලස වේ.  

 

නැවතත්, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින්  පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව 

(EIA) හි II අදයර සඳහා මධයම පරිසර අධිොරිය වවත අයදුම් ෙරන අවස්තථාවේදී 

වයාපෘති මාතෘොව වවනස්ත වේ. නව මාතෘොවක්ෂ සහිතව 2021 සැේතැම්බර් 07 

වැනි දන වයාමු කිරීවම් අනුේවේශ (ToR) නිකුත් ෙරන ලදී.  එහිදී නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය වොටස දක්ෂවා මාර්ගවේ රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා මාංීරු හතරෙ ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය වලස උස්ත මහා මාර්ගය 

හඳුන්වනු ලැවබ්. එබැවින්, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් කිසිදු 

විෂමතාවයක්ෂ වනාමැතිව වයාපෘති මාතෘොව මනාව අර්ථ දැක්ෂවිය යුුය. එය 

වන්ද ලබා දීවම් ක්රියාවලියට සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ක්රියාවලියට අතයවශය 

අවශයතාවයකි. 
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2 වැනි සිතියම: වයාපෘතිපේ II අදියර යටපේ පයෝජිත මාර්ගය, අන්තර් 

හුවමාරු සහ මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම නිලධාරී වසම්  
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3 වැනි සිතියම: සම්ූර්ණ මාර්ගය,  තලංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රපේශය (TEPA), පබෝක්ෂු පාර සහ පවන්කර දැක්ෂපවන පකාටස්, අන්තර් හුවමාරු /බෑවුම් පාර, ආදිය 

පපන්වන පිරිසැලසුම් සිතියම. 
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 1.1 පයෝජිත වයාපෘතිපේ වේමන් තේේවය 

 

වයාපෘතිවේ II අදයර සඳහා වන ශෙයතා අධයයනය (කි.මී. 6+900 සිට කි.මී. 

16+400 දක්ෂවා දග කි.මී. 9.5) SMEC International ආයතනය විසින් මාර්ග 

සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) වවනුවවන් සෙස්ත ෙරන ලද අතර වාර්තාව මහාමාර්ග 

අමාතයාාංශය වවත 2019 ජුනි 30 වවනිදා ඉදරිපත් ෙරන ලදී. පසුව, වයාපෘතිය 

සඳහා පාරිසරිෙ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා, මූලිෙ වතාරුරු ප්රශ්නාවලිය 

(BIQ) සහිත අයදුම්පතක්ෂ මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA) වවත මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA) විසින් 2021 ජූලි 27 දන ඉදරිපත් ෙරන ලදී. ඒ අනුව, වමම 

වයාපෘතිය පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු අවශය වන ගණයට අයත් වන බැවින් 

මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් 2021 සැේතැම්බර් 07 වැනි දන පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරුව සඳහා වයාමු කිරීවම් අනුේවේශ (ToR) නිකුත් ෙරන ලදී. ඊට ප්රධානතම 

වේු වන්වන්  නැවත පදාංචි කිරීවම් ගැටළු සහ වයෝජිත මාර්ගය අකුරුවගාඩ 

ප්රවේශවේ ඇවරිවේන වැව සහ ඒ අවට කුඹුරු ඇුළු තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්ර වේශය (TEPA) හරහා ගමන් කිරීම සම්බන්ධ පාරිසරිෙ ගැටළු ය (වයාමු කිරීවම් 

අනුේවේශ (TOR) සඳහා ඇමුණුම 01 බලන්න.). 

 

මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA) විසින් නිකුත් ෙරන ලද වයාමු කිරීවම් අනුේවේශ 

(ToR) ප්රොරව 2021 වනාවැම්බර් 25 වන දන මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) 

විසින් වමම වයාපෘතිවේ පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු වාර්තාව (EIAR) සෙස්ත කිරීම 

සඳහා ෙැලණිය විශ්වවිදයාලය (UoK) වවත ප්රදානය ෙරන ලදී. පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු වාර්තාව (EIAR) ක්රියාත්මෙ කිරීවම් සහ සෙස්ත කිරීවම් ප්රධාන අරමුණ 

වන්වන් පවතින පරිසරයට ඇතිවන වයාපෘති බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ 

අවේක්ෂිත ඍණාත්මෙ බලපෑම් වළක්ෂවා ගැනීමට වහෝ අවම කිරීමට සුදුසු සමනය 

කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වයෝජනා කිරීමයි. 

 

1.2 ක්රියාේමක කිරීපම් නිපයෝජිතායතනය 

 

ශ්රී ලාංො ප්රජාතාන්ත්රිෙ සමාජවාදී ජනරජවේ මහාමාර්ග අමාතයාාංශය (MoH) යනු 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය (EH – NKBA) වයාපෘතිවේ විධායෙ නිවයෝජිතායතනය (EA) වන අතර 

අමාතයාාංශය යටවත් ඇති මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) වයාපෘති ක්රියාත්මෙ 

කිරීවම් නිවයෝජිතායතනය (PIA) වලස ක්රියා ෙරනු ඇත. වයෝජිත වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මෙ කිරීවම් සම්පූර්ණ වගකීම මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) සු වේ. 

රූප සටහන 1 මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ (RDA) සාංවිධාන ප්රස්තථාරය සහ එහි 

ක්රියාොරී යාන්රණය නිරූපණය ෙරන අතර වාර්තාවේ 7 වන පරිච්වේදවේ 7.2 

(ආයතනිෙ විධිවිධාන) මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) සහ වයාපෘති 

ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය (PMU) මගින් වයෝජිත වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීවම් 

ක්රියාවලිය විස්තතර වෙවර්. 
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1 වැනි ඡායාරූප එකතුව: පයෝජිත නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය 

දක්ෂවා කණු මතින් දිපවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) අන්තර් හුවමාරු 

ඇතුළේ සංකේීය රූපයක්ෂ 
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1 වැනි රූප සටහන: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිපයහි (RDA) සංවිධාන සටහන සහ එහි පමපහයුම් යාන්රණය 

 

 
Source: RDA
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1.3 පයෝජිත වයාපෘතිපේ අරමුණු සහ වයාපෘතිය 

සාධාරණීකරණය කිරීම 

 

1.3.1 වයාපෘතිය සාධාරණීෙරණය 
 

වොළඹ නගරවේ වාණිජමය සහ වේශපාලනිෙ වැදගත්ෙම, උසස්ත ජීවන 

තත්ත්වය, යහපත් යටිතල පහසුෙම්, වසෞඛ්ය, අධයාපන පහසුෙම් සහ රැකියා 

අවස්තථා වේුවවන් එය රවට් වවනත් ඕනෑම නගරයෙට වඩා ආෙර්ශනීය හා 

අතිශයින් ජනාකීර්ණ නගරය වේ. වම් සියු අාංශවල එෙුව නිසා ඒ වෙවරහි 

රවට් වසසු ප්රවේශවල ජනතාවවේ වැඩි ආෙර්ෂණයක්ෂ ඇති ී ඇති අතර, එය 

වොළඹ නගරවේ මාර්ග තදබදය තවත් උග්ර කිරීමට වේු ී  තිවබ්. දනෙට වාහන 

800,000ෙට අධිෙ ප්රමාණයක්ෂ වොළඹ අගනගර ෙලාපය (CMR) වවත ඇුළු වන 

බව ගණන් බලා ඇත (සාමානය ජදනිෙ රථවාහන දත්ත, මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA), 2019). විවශ්ෂවයන් උදෑසන, දහවේ සහ සවස්ත ොලවේ පාසේ 

සහ ොර්යාල ගමනාගමන ෙටයුු වේුවවන් දැඩි රථවාහන තදබදයක්ෂ ඇති විය 

හැෙ. වර්තමානවේදී, දු ොර්යබහුල වේලාවේ රථවාහන තදබදය අවම කිරීම 

සඳහා දගු දුර දුම්රිය සහ මී දුම්රිය හරහා දුම්රිය පේධතිය මගින් මී ප්රවාහනය 

සිදුෙරන අතර එය වොළඹ අගනගර ෙලාපය (CMR) ුළ සමස්තථ මී 

ප්රවාහනවයන් 13%ක්ෂ පමණි. වම් අනුව, වොළඹ අගනගර ෙලාපය (CMR) ුළ 

ප්රවාහන අවශයතාවවයන් 85% ක්ෂ පමණ තවමත් ෙළමනාෙරණය ෙරනු 

ලබන්වන් මාර්ග ප්රවාහනය මගිනි.   

 

වැඩිවන වාහන සාංඛ්යාව සහ පවතින මාර්ග පේධතිවේ ප්රමාණවත් වනාවන 

ධාරිතාවයට අමතරව දුර්වල වපාදු ප්රවාහන පහසුෙම් පැවීම, වාහන 

නැවැත්ීවම් ස්තථාන හිඟය, පදෙයින්ට ප්රමාණවත් පහසුෙම් වනාමැතිෙම සහ 

ොර්යබහුල වැඩ ෙරන වේලාවන්හිදී මහාමාර්ගවල බර වාහන නැවැත්ීම ද වමම 

පවතින මාර්ග තදබදය උග්රීමට වේු ී ඇත. ව වමම ෙරුණු වේුවවන් 

නගරවේ වබාවහෝ ප්රවේශ ුළ දවා ොලවේ සාමානය වාහන වේගය පැයට 

කිවලෝමීටර් 10 දක්ෂවා පහත වැටී ඇත. වමහි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ගමනාගමන ොලය 

දගුීම, රැකියා සහ අවනකුත් අතයාවශය ෙටයුු ප්රමාද ීම, ගමන් ොලය 

පුවරාෙථනය කිරීමට වනාහැකි ීම, වාහන නඩත්ු වියදම් වැඩිීම, මානසිෙ 

ආතතිය ඇති ීම, මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් අතර ෙලකිරීම් ඇතිීම, අධිෙ 

ඉන්ධන පරිවභෝජනය වේුවවන් ආර්ිෙ පාඩුව සහ වායු හා ශබ්ද දූෂණ මට්ටම් 

ඉහළ යාම සිදුවේ. ඉහත ෙරුණු අතරින්, වඩාත්ම වැදගත් ොරණය වන්වන්, 

දනෙට ඇවමරිොනු වඩාලර් මිලියන 5 ෙට අධිෙ ඇස්තතවම්න්ුගත 

අනුපාතයකින් රටට සිදුවන ආර්ිෙමය අලාභය වේ. (මූලාශ්රය: Colombo 

Telegraph, 2021 අවගෝස්තු 05). 

 

තවද, රවට් පරිපාලන නගරය ශ්රී ජයවර්ධනපුර වවත වගන ගිය අතර, රාජගිරිය, 

නුවේවගාඩ, බත්තරමුේල, ෙඩුවවල, මාලවේ, තලවුවගාඩ, අුරුගිරිය, 

වොට්ටාව, මහරගම ආදී නාගරිෙ ජනාවාස කිහිපයකින් වට වූ වමම ප්රවේශය 

ජාතිෙ මාර්ග පේධතිය සම්බන්ධව පවී. වම් අනුව වොළඹ නගරය වේශීය හා 
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ජාතයන්තර සාංවර්ධන නයාය පරවේ වක්ෂන්ද්රස්තථානයක්ෂ බවට පත්ව ඇත. වරාය 

නගර වයාපෘතිය, සමුද්ර නගර වයාපෘතිය, එක්ෂ මාවතක්ෂ එෙම ීරයක්ෂ චීන වලෝෙ 

සාංවර්ධන වයාපෘතිය වැනි මහා සාංවර්ධන වයාපෘති මගින් වොළඹ අගනගර 

ෙලාපය (CMR) සහ වොළඹ නගරය (වානිජ සහ පරිපාලන නගර) වවත සැලකිය 

යුු වටිනාෙමක්ෂ එක්ෂ ෙරනු ඇත. එබැවින්, වබාවහෝ අමතර සමාජ හා වභෞතිෙ 

යටිතල පහසුෙම් සමඟින් වොළඹ අගනගර ෙලාපය (CMR) හි සමස්තත සමාජ-

සාංස්තෙෘතිෙ පරිසරය ක්රමවයන් වවනස්ත වවමින් පවී. 

 

2030 වසර සඳහා ප්රවාහන අමාතයාාංශය විසින් සිදු ෙරන ලද ගණනය කිරීම් අනුව 

වොළඹ මහ නගර සභා සීමාව වවත දශා වදවෙන්ම දනෙට පැමිවණන වොළඹ 

අගනගර ෙලාපය (CMC) මුළු මී ප්රවාහය මිලියන 2.1 ක්ෂ පමණ වන අතර ඉන් 

58% ක්ෂ වපාදු ප්රවාහනය භාවිතය මත රඳා පවතින අතර 42% ක්ෂ පුේගලිෙ මාධය 

භාවිතය මත මාතයන් රඳා පවතිනු ඇත. 

 

එබැවින් වොළඹ නගර සීමාවේ සහ බත්තරමුේල ප්රවේශවේ පරිපාලන අගනුවර 

දැනට පවතින මාර්ග පේධතිය අනාගත වාහන ගමනාගමනය සඳහා ප්රමාණවත් 

වනාවන බව පැහැදලිය. දැනට, බත්තරමුේල ප්රවේශවේ පවතින මාර්ග පේධතිය 

(AB015, B047, B645, B533) සහ පිටත වටරවුම් මාර්ගය (OCH) හි අුරුගිරිවේ සිට 

බත්තරමුේල වදසට වන අභයන්තර මාර්ග පේධතිය ොර්යබහුල වේලාවන්හිදී, 

විවශ්ෂවයන් උවේ සහ සවස්ත ොලවේ දැඩි තදබදයකින් යුක්ෂත වේ. 

 

තවද, පරිපාලන නගරය ඉලක්ෂෙ ෙර ගනිමින් වබ්ස්තලයින් පාර දවේ (විවශ්ෂවයන් 

පෑලියවගාඩ සිට) පැමිවණන රථවාහන වදමටවගාඩ, වබාරැේල සහ රාජගිරිය 

වැනි මාර්ග තදබදය අනුව ගත් ෙල ීරණාත්මෙ මාංසන්ධි හරහා ගමන් ෙරයි.  

එවලසම, වයෝජිත ෙණු මතින් දවවන මාර්ග ජාලවේ පළමු අදයර (නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට රාජගිරිය වොටස දක්ෂවා) නිම කිරීමට තවත් වසර ුනක්ෂ ගතවනු 

ඇති අතර, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගවේ (EH- NKBA) II අදයර ඉදකිරීවමන් වතාරව රාජගිරිය අන්තර් හුවමාරු 

ප්රවේශය වටා බාධා සහිත ස්තථානයක්ෂ නිර්මාණය ීවමන් තත්ත්වය තවත් උග්ර වනු 

ඇත.  

 

එපමණක්ෂ වනාව, ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් අධිෙ පිරිවැය සහ නැවත පදාංචි 

කිරීවම් අවශයතා සපුරාලීමට වනාහැකි ීම වේුවවන් වොළඹ සහ තදාසන්න 

ප්රවේශවල පවතින මාර්ග පුළුේ කිරීවම් ක්රියා මාර්ග තදබදය විසඳීමට ශෙය 

විෙේපයක්ෂ වනාවේ.රවට් ආර්ිෙ වර්ධනය උත්වත්ජනය කිරීවම් මාධයයක්ෂ වලස 

දැනට පවතින මාර්ග ජාලවේ ධාරිතාව වැඩි ෙරන අතරම ීරණාත්මෙ ප්රවාහන 

සම්බන්ධතා සපයන බැවින්, බත්තරමුේල නගර සීමාවේ සිට අුරුගිරිය පිටත 

වටරවුම් මාර්ගය (OCH) දක්ෂවා ගමන් ෙරන අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ග (EH- NKBA) වයාපෘතිවේ I අදයර සම්බන්ධ ෙරන විෙේප නාගරිෙ උස්ත 

මහා මාර්ගයක්ෂ ඉදකිරීම පවතින රථවාහන ඉේුම සඳහා වඩාත්ම ශෙය 

විෙේපය බව වපවන්.   

 

1.3.2 වයෝජිත වයාපෘතිවේ අරමුණු 
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වයෝජිත වයාපෘතිවේ ප්රධාන අරමුණ වන්වන් බත්තරමුේල නගර සීමාව දක්ෂවා 

විහිවදන ජනාකීර්ණ වොළඹ අගනගර ෙලාපය (CMR) ුළ සුවපහසු, ආරක්ෂිත 

සහ විශ්වාසනීය උස්ත මාර්ග පේධතියක්ෂ ලබා වදමින් මාර්ග තදබදය අවම කිරීමයි. 

 

අවනකුත් අවේක්ෂිත අරමුණු වලට පහත අාංග ඇුළත් වේ;  

 

• නව ෙැලණි පාලම හරහා පිටත වටරවුම් මාර්ගය (OCH (E02) සහ වොළඹ 

- ෙටුනායෙ අධිවේී මාර්ගය (CKE) සිට වොළඹ නගරයට සහ 

බත්තරමුේල සහ වොළඹ වාණිජ අගනුවර ඇුළු ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වෙෝට්වට් පරිපාලන අගනුවර  වවනත් උපාය මාර්ගිෙ ස්තථාන වවත සෘජු 

සම්බන්ධයක්ෂ සැපයීම, 

• දක්ෂිණ අධිවේී මාර්ගය - E01 (SE) සහ මධයම අධිවේී මාර්ගය - E04 (CE) 

වවත ප්රවේශය ලබා වදන වොළඹ - ෙටුනායෙ අධිවේී මාර්ගය (CKE) සහ 

පිටත වටරවුම් මාර්ගය (OCH) සම්බන්ධ ෙරන ආර්ිෙ වශවයන් ප්රශස්තත 

අධිවේී මාර්ග ජාල පේධතියෙ වොටසක්ෂ වලස ක්රියාත්මෙවන මාර්ගයක්ෂ 

ඉදකිරීම.  

• මීන්වේ සහ දනපතා ගමන් ගන්නන්වේ ගමන් ොලය, ප්රවාහන වියදම් 

සහ වාහන වමවහයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම, 

• වොළඹ සහ බත්තරමුේල නගර සීමාව ුළ වාහන තදබදය අවම කිරීම, 

• පුවරෝෙථනය ෙරන ලද, ප්රමාණවත් මට්ටවම් ගමනාගමන වස්තවා 2030 වසර 

වන විට ලබාදීම, 

• වයාපෘති ප්රවේශවේ පවතින පරිසරයට, ජල විදයාවට සහ ජලාපවහන 

පේධතියට අවම බලපෑමක්ෂ ඇතිවන අයුරින්, නාගරිෙ අධිවේී මාර්ගයක්ෂ 

සැලසුම් කිරීම සහ ඉදකිරීම සහ, 

• ඉඩම් අත්ෙර ගැනීවම් සහ ජනතාව නැවත පදාංචි කිරීවම් අවශයතාවය 

අවම ෙර ගත හැකි නාගරිෙ උස්ත මහා මාර්ගයක්ෂ සැලසුම් කිරීම සහ 

ඉදකිරීම. 

 

1.4 පාරිසරික බලපෑම් තක්ෂපස්රු වාර්තාපේ (EIAR) අරමුණු 

 

රාජගිරිය (කි.මී. 6+900) සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා (කි.මී. 16+400 km) කිවලෝමීටර් 

9.5ක්ෂ දග, මාංීරු හතරකින් යුත් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH – NKBA) II අදයර ඉදකිරීම සඳහා පාරිසරිෙ 

නිේොශන අවශයතාවයක්ෂ වලස පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනය සිදු ෙරන 

ලදී. . පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව 2021 සැේතැම්බර් 07 වන දන මධයම 

පරිසර අධිොරිය විසින් නිකුත් ෙරන ලද වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (TOR) ප්රොරව 

සෙස්ත ෙර ඇත. 

 

පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුවවහි (EIA) ප්රධාන අරමුණු වන්වන් වයාපෘති 

ප්රවේශවේ වභෞතිෙ, පාරිසරිෙ, ජීව විදයාත්මෙ සහ සමාජ ආර්ිෙ තත්වයන් 

ඇුළුව පවතින පරිසරය අධයයනය කිරීම සහ විස්තතර කිරීම, සියු වයාපෘති 

අදයරයන්හිදී අවේක්ෂෂා ෙරන සැලකිය යුු ධනාත්මෙ සහ ඍණාත්මෙ බලපෑම් 
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හඳුනා ගැනීම, හඳුනාගත් සමාජයට අදාළව වයාපෘති ප්රතිඵල ඇගයීම. සහ 

පාරිසරිෙ බලපෑම්, අහිතෙර බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ශෙය අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග වගාඩනැාංීම සහ සමනය කිරීවම් ක්රියාමාර්ග තවදුරටත් ශක්ෂතිමත් 

කිරීමට සහ ඒවා අදාළ වටන්ඩර් වේඛ්නවලට ඇුළත් කිරීම සඳහා පාරිසරිෙ 

විවශ්ෂඥයන් ඇුළු සවිස්තතර සැලසුම් නිර්මාණ ෙණ්ඩායමට මාර්වගෝපවේශ 

සැපයීමයි. 

 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවේ ප්රතිඵලය මඟින් වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් සහ 

වමවහයුම් අදයර ුළ ඵලදායී පාරිසරිෙ බලපෑම් අධීක්ෂණය සහ 

ෙළමනාෙරණයට හැකියාව ලැවබ්. වයාපෘතිවේ පාරිසරිෙ ශෙයතාව ීරණය 

කිරීමට සහ එවැනි බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා අවශය සමනය කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

ගැනීමට  වභෞතිෙ, පාරිසරිෙ, ජීව විදයාත්මෙ සහ සමාජ ආර්ිෙ තත්වයන් මත 

වයාපෘතිවයන් ඇතිවිය හැකි අහිතෙර බලපෑම් ෙේතියා හඳුනා ගනු ලැවබ්. 

නිර්වේශිත සමනය කිරීවම් ක්රියාමාර්ග තිරසාර වලස අනුගමනය කිරීම සහතිෙ 

කිරීම සහ හඳුනාවගන ඇති ඕනෑම අවේක්ෂිත අහිතෙර පාරිසරිෙ බලපෑම් 

ඵලදායී වලස මැඩපවත්වා ගැනීම සඳහා පරිසර ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ (EMP) 

සහ අධීක්ෂෂණ සැලැස්තමක්ෂ (EMoP) වයෝජනා වෙවර්. 

 

සමස්තතයක්ෂ වශවයන්, වමම අධයයනය මගින් වයාපෘති සැලසුම් කිරීම, ඉදකිරීම් 

සහ වමවහයුම් අවධීන්හිදී සියු අහිතෙර සෘණාත්මෙ බලපෑම් හැකිතාක්ෂ දුරට 

අවම කිරීම සහ ධනාත්මෙ බලපෑම් වැඩි දයුණු කිරීම සහතිෙ කිරීම මගින් 

වයාපෘතිය පරිසර හිතොමී සහ තිරසාර වලස සම්පාදනය කිරීම සහතිෙ ෙරනු 

ලැවබ්. 

 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනවේ අරමුණු  පහත සඳහන් ෙරුණු වෙවරහි 

විවශ්ෂවයන් ඉලක්ෂෙ ගත ී තිවබ්: 

 

1. වයාපෘති අනුමත කිරීවම් නිවයෝජිතායතනය (PAA), මධයම පරිසර 

අධිොරිය (CEA) වවතින් වයාපෘති වයෝජෙ (PP), මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය 

(RDA) සඳහා පාරිසරිෙ නිේොශනය/අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා, මධයම 

පරිසර අධිොරිය (CEA) විසින් නිකුත් ෙරන ලද වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (TOR) 

මත පදනම්ව පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු (EIA) වාර්තාව සෙස්ත කිරීම. 

වයෝජිත සාංවර්ධන ෙටයුු සිදු කිරීම සඳහා අවශයතා වමන්ම වයෝජිත 

වයාපෘති ක්රියාොරෙම් සහ ආශ්රිත වැඩ විස්තතර කිරීම. 

2. වයෝජිත සාංවර්ධනය ොර්යය මගින් බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි ප්රජාව සහ 

පාරිසරිෙ අාංගයන් (ස්තවාභාවිෙ සහ මිනිසා විසින් සාදන ලද පරිසරයන් යන 

වදෙම) හඳුනාවගන වාර්තා කිරීම. 

3. වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂවන පරිසරවේ මූලිෙ තත්ත්වය තහවුරු ෙර 

ගැනීම සඳහා වයෝජිත මාර්ග පථයට අදාල පරිසරවේ දැනට පවතින වාතවේ 

ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්දය, ෙම්පනය, මුපිට සහ භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය යනාදය පිළිබඳ අධයයනයන් සිදුකිරීම. 

4. වයාපෘතිය ඉදකිරීවම්දී සහ ක්රියාත්මෙ කිරීවම්දී දූෂණය, පාරිසරිෙ 

ෙැළඹීම් සහ ෙරදරොරී තත්වයන් ඇුළු එවැනි බලපෑම් වළක්ෂවා 
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ගැනීම/අවම කිරීම සඳහා ඍණාත්මෙ බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ අවම 

කිරීවම් ක්රියාමාර්ග. 

5. සාංස්තෙෘතිෙ හා පුරාවිදයාත්මෙ වැදගත්ෙමක්ෂ ඇති ස්තථාන වෙවරහි 

සෘණාත්මෙ බලපෑම් ඇතිවිය හැකිනම් ඒවා හඳුනා ගැනීම සහ කිසියම් 

අවේක්ෂිත බලපෑම් අවම කිරීමට පියවර වයෝජනා කිරීම. 

6. වයාපෘතිවේ සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුමට හා පිළිගත හැකි ආොරවයන් 

අහිතෙර පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා අවශය වයෝජිත සාංවර්ධන 

ොර්යයන්ට අදාල ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයර වලට ඇුළත් ෙළ යුු  

ව ක්රමවේද, මිනුම් සහ ප්රමිීන් හඳුනා ගැනීම, තක්ෂවස්තරු කිරීම සහ නියම 

කිරීම. 

7.  අනුගමනය ෙරන ලද පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ සහ දූෂණ පාලන පියවරයන් 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ ඒවාවේ ඵලදායී බව සහතිෙ කිරීම සඳහා පාරිසරිෙ 

අධීක්ෂෂණ සහ ෙළමනාෙරණ නිර්මාණ සැලසුම් සෙස්ත කිරීම සහ නියම 

කිරීම. 

 

1.5 පාරිසරික බලපෑම් තක්ෂපස්රු (EIA) වාර්තාව සකස් කිරීපම්දී 

අනුගමනය කරන ලද ක්රමපේද සහ තාක්ෂෂණය 

 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් ෙණ්ඩායම පරිසරය, භූ විදයාව සහ පාාංශු/භූ 

තාක්ෂණය, ජල විදයාව, ඉාංජිවන්රු සැලසුම්, භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය (GIS), 

භූ තාක්ෂණිෙ, සමාජීය සහ නැවත පදාංචි කිරීම් යනාදී විවිධ විෂය ක්ෂවේරවල විවිධ 

ප්රීණයන්වගන් සමන්විත වේ. (වාර්තාව සෙස්ත ෙරන්නන්වේ වැඩ වොටස්ත 

ඇුළුව ඔවුන්වේ ලැයිස්තුව ඇමුණුම 02 හි බලන්න). ෙණ්ඩායවම් සෑම 

විවශ්ෂඥවයක්ෂම වයාපෘති ප්රවේශවේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ ක්ෂවේර මට්ටවම් 

දත්ත රැස්ත කිරීවම්දී නිශ්චිත ක්රමවේද අනුගමනය ෙළ අතර විමර්ශන, දත්ත 

මූලාශ්ර සහ වතාරුරු කිහිපයක්ෂ පරිශීලනය ෙරන ලදී (ඇමුණුම 03 බලන්න). 

 

. ක්රමවේදයන් අවසන් ීරණයට එළැඹීමට වපර, අධයයන ප්රවේශය ුළ විෙේප 

මාර්ගවල ස්තථාන සහ ප්රමාණයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා උපවේශෙයින් 2021 

වදසැම්බර් 08 වැනි දන වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙවේ (PMU) නිවයෝජිතයන් 

සමඟ නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය 

(EH-NKBA) හි II අදයර වවත පිරික්ෂසුම් සාංචාරයෙ නිරත විය. යාවත්ොලීන ෙරන 

ලද භූවගෝලීය සිතියම් සහ පවතින චන්ිො ඡායාරූප ආධාරවයන් සමීක්ෂෂණය සිදු 

ෙරන ලදී. පැවරුවම් ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අාංශ, පැවරුමට අදාළ භූගත 

යථාර්ථයන් සහ සමීක්ෂෂණ විමර්ශන වමවලම් සහ ක්රමවේදයන් පිළිබඳ සැලකිය 

යුු අවවබෝධයක්ෂ ලබා ගැනීමට සමීක්ෂෂණය වේු විය. 
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2 වැනි ඡායාරූප එකතුව: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා 

කණු මතින් දිපවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) පවත පිරික්ෂසුම් චාරිකාව  
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1.5.1 දත්ත එෙු කිරීම සහ සිතියම්ගත කිරීම සඳහා වූ ක්රමවේදය 
 

පීඑම්ූ විසින් සපයන ලද වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (ToR) සහ දත්ත අනුව අධයයන 

ප්රවේශය හඳුනා ගැනීම සම්පූර්ණ ෙරන ලදී. පරිපාලන මායිම්, පාරිසරිෙ වශවයන් 

ආරක්ෂිත ප්රවේශ, පුරාවිදයාත්මෙ ස්තථාන, ජල මූලාශ්ර, උපවයෝගිතා සහ මාර්ග 

ජාල, ගාංවුර අවදානම් ප්රවේශ සහ ඉඩම් පරිහරණ දත්ත වැනි ේවිීයිෙ දත්ත 

විවිධ පාර්ශවෙරුවන්වගන් එක්ෂරැස්ත ෙරන ලදී. මීට අමතරව, චන්ිො/වරෝන් 

ඡායාරූප, සහ Google Earth වැනි වවබ් පාදෙ දත්ත සහ අවශය වතාරුරු හඳුනා 

ගැනීමට සහ රැස්ත කිරීමට විවෘත ීි සිතියම් දත්ත භාවිතා ෙරන ලදී. දත්ත රැස්ත 

කිරීම සඳහා අධයයන භූමි ීරුව වූවේ වයෝජිත මාර්ග පථය සහ වවන් ෙළ 

ප්රවේශය වදපස මීටර් 100 කි. 



 

 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

32 

 

 

පිරික්ෂසුම් සාංචාරවයන් පසුව සහ ක්ෂවේර චාරිො අතරුර, ේවිීයිෙ දත්ත 

භාවිතවයන් සෙස්ත ෙරන ලද A3 ප්රමාණවේ වර්ණ සිතියම් දත්ත රැස්ත කිරීම සඳහා 

මාර්වගෝපවේශයක්ෂ වලස භාවිතා ෙරන ලද අතර, සම්පාදත සුහුරු ජාංගම වයදුම 

සමඟ ඒොබේධ ෙරන ලද අවොශීය දත්ත ස්තථර අවොශීය ස්තථාන හඳුනා 

ගැනීමට ද, වගෝලීය පිහිටුම් පේධති (GPS) ඛ්ණ්ඩාාංෙ රස්තකිරීමට සහ දත්ත රැස්ත 

කිරීවම් ක්රියාවලිවේදී අවශය අාංගවල ඡායාරූප ලබා ගැනීමට ද භාවිතා ෙරන ලදී.  

මීට අමතරව, ක්ෂවේරවේ එක්ෂදන නියැද දත්ත රැස්ත කිරීම සඳහා වයාදවා ඇති 

පුේගලයින් ඇුළුව සියුම දත්ත එෙු ෙරන්නන් වහෝ ගණන් ෙරන්නන්හට 

ක්ෂවේරය පිළිබඳව හා ක්රියාත්මෙ ස්තමාර්ට් ජාංගම වයදුම් පිළිබඳව  හුරුපුරුදු ීම 

සඳහා වතදන පුහුණුවක්ෂ ලබා වදන ලදී. වයෝජිත මාර්ග පථය මගින් බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ වගාඩනැගිලි සළකූණු ෙර ගැනීම ගැනීම හා හඳුනා ගැනීම වගෝලීය පිහිටුම් 

පේධතිය (GPS) සහ චන්ිො/වරෝන ඡායාරූප භාවිතවයන් සිදු ෙරන ලද අතර එය 

දත්ත රැස්ත කිරීවම් ොලය අවම කිරීමට සහ නිරවදයතාවය වැඩි කිරීමට උපොරී 

විය.  

 

වවනම ෙණ්ඩායම් විසින් සිදු ෙරනු ලබන දත්ත එෙු කිරීවම් ක්රියාවලීන්ට 

(සමාජ- ආර්ිෙ, පරිසරය, භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය (GIS) සහ වගෝලීය 

පිහිටුම් පේධතිය (GPS) දත්ත, ඡායාරූප, ආදයට) සමාන්තරව දත්ත ඇුළත් කිරීම 

ආරම්භ ෙරන ලදී. මාර්ග පථය ඔස්තවස්ත දත්ත රැස්ත කිරීම  අවසන් වූ පසු, එම දත්ත 

එෙු කිරීවම් ෙණ්ඩායම සමඟ එක්ෂව හිඩැස්ත හඳුනා ගන්නා ලදී. අවසාන දත්ත 

පේධතිය සහ අවොශීය දත්ත ස්තථර සැෙසීමට වපර දත්ත අතිරික්ෂතතාව, දත්ත 

වැරද ගැලපීම්, අසම්පූර්ණ වතාරුරු ආදය ඉවත් කිරීවමන් දත්ත වලාංගු කිරීවම් 

ක්රියාවලියද අනුගමනය වෙරිණ. දත්ත පේධතිය සෙස්ත ෙර අවසන් කිරීවම්දී, අදාළ 

ස්තථානවල ජිවයෝ-ටැේ කිරීවම් ක්රියාවලිය සඳහා, එෙු ෙරන ලද ඡායාරූප භාවිතා 

ෙරන ලදී. අවසාන වශවයන්, අරමුණු සහ වාර්තා සෙස්ත කිරීමට අදාල අවශයතා 

අනුව, භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය (GIS)  මෘදුොාංග (ArcGIS/QGIS) වමවලම් සහ 

සමාජ විදයා සඳහා භාවිතා වෙවරන සාංඛ්යාන පැවක්ෂජය (SPSS), //MS Excel වයදුම් 

භාවිතවයන් විවිධ දෘශයෙරණ ශිේපීය ක්රම මගින් අදාල ප්රතිඵල වපන්ීම සඳහා 

වගු දත්ත විශ්වේෂණය, අවොශීය දත්ත විශ්වේෂණය සහ සිතියම්ෙරණ 

ක්රියාවලීන් ද සම්පූර්ණ ෙරන ලදී. 

 

  2 වැනි වගුව: බලපෑපම් වැදගේකම හඳුනා ගැනීම සඳහා පවන් කරන 

ලද ලුණු පරාසය 

බලපෑවම් වැදගත්ෙම ලකුණු 

අදාල වනාමැත - 

වනාවැදගත්  1-3 

වැදගත්   4-6 

ඉතා වැදගත් 7-9 

  

ප්රබලත්වය සහ වැදගත්ෙම යන නිර්ණායෙ වදෙක්ෂ භාවිතා ෙරමින් පරිසර 

විදයාව, ජල විදයාව, සමාජීය සහ නැවත පදාංචි කිරීම්, අධිවේී මාර්ග සැලසුම් සහ 
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භූ තාක්ෂණිෙ පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයරයන් යටවත් විවිධ 

වයාපෘති ක්රියාොරෙම්වල බලපෑවම් විශාලත්වය/වැදගත්ෙම තක්ෂවස්තරු කිරීමට 

Leopold Matrix වැඩසටහනක්ෂ නිර්මාණය ෙරන ලදී. ඉහත දක්ෂවා ඇති පරිද 

පරිමාණයන් හතරක්ෂ භාවිතා ෙරමින් -1 සිට + 10 දක්ෂවා වූ නිර්ණායෙ වදෙ සඳහා 

ලකුණු වවන් ෙරන ලදී (වගුව 2). බලපෑවම් වැදගත්ෙම හඳුනා ගැනීම සඳහා මුළු 

බලපෑම් ලකුණු ගණනය ෙරන ලද අතර ඒවා 4 වන පරිච්වේදයට ඇුළත් ෙර ඇති 

අතර වාර්තාවේ 5 පරිච්වේදවේ දක්ෂවා ඇති පරිද අවම කිරීවම් පියවර වයෝජනා 

ෙරන ලදී. ෙරුණාෙර, Leopold Matrix සඳහා 4 වන පරිච්වේදවේ 103 වගුව 

බලන්න. 

 

2 වැනි රූප සටහන: දේත එකතු කිරීපම් ක්රියාවලිය 
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ක්රියාත්මෙ ෙරන ලද දත්ත රැස්ත කිරීවම් ක්රියා පටිපාටිවල ක්රමවේඛ්ය රූප සටහන 

2 හි ඉදරිපත් ෙර ඇත. වයාමු කිරීවම් අනුවේශ (TOR) අනුව අධයයන ප්රවේශය 

හඳුනාවගන වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය (PMU) මගින් වතාරුරු සපයනු 

ලැවබ්. පසුව භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය (GIS) මෘදුොාංග සහ වමවලම් 

භාවිතවයන් දත්ත එෙු කිරීවම් සැලසුම් ක්රියාොරෙම් සඳහා A3 ප්රමාණවේ 

ප්රාථමිෙ සිතියම් සහ මුිත වර්ණ සෙස්ත කිරීම සඳහා අධයයන ප්රවේශය ුළින් 

පරිපාලන සීමාවන්, ඉඩම් පරිහරණය, උපවයෝගිතා, ප්රවාහන ජාල, ආරක්ෂිත 

ප්රවේශ, වමම මහා මාර්ගවේ II වැනි අදයර වතාරුරු, චන්ිො ඡායාරූප, වරෝන් 

ඡායාරූප, විවෘත/වවබ් දත්ත වැනි අවශය ේවිතියිෙ දත්ත එෙු ෙරන ලදී.  සෙස්ත 

ෙරන ලද ප්රශ්නාවලිය සහ අවශයතා අනුව ස්තථාන හඳුනා ගැනීම සහ ප්රාථමිෙ 

දත්ත රැස්ත කිරීම සඳහා එම ඩිජිටේ සිතියම් දත්ත එෙුෙරන්නන්වේ ස්තමාර්ට් 

ජාංගම දුරෙථන සමඟ ඒොබේධ ෙරන ලදී. ප්රශ්නාවලිය පිරීම, ස්තමාර්ට් ජාංගම 

දුරෙථන වයදුම් සහ වගෝලීය පිහිටුම් පේධතිය (GPS) උපාාංග භාවිතය හුරු ෙරීම 

සඳහා සියුම දත්ත එෙුෙරන්නන් හට  දන වදෙෙ අභයන්තර පුහුණුව සහ 

එක්ෂදන නියැද ක්ෂවේර දත්ත එෙු කිරීවම් පුහුණුව ලබා වදන ලදී.  

 

එෙු ෙරන ලද දත්ත ඇුළත් කිරීවම් ක්රියාවලිය ක්ෂවේර සමීක්ෂෂණ 

ක්රියාොරෙම්වලට සමගාමීව ආරම්භ වූ අතර හිඩැස්ත, වදෝෂ, වැරද හඳුනාගැනීම 

සහ දත්ත වලාංගු කිරීම සඳහා භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය (GIS) සිතියම් සෙස්ත 

ෙරන ලදී. වයාපෘති අවශයතා සැලකිේලට ගනිමින් භූඅවොශීය දත්ත පේධතිය 

සෙස්ත කිරීම සඳහා එෙු ෙරන ලද ඡායාරූප, අවොශීය ලක්ෂෂණවල වගෝලීය 

පිහිටුම් පේධති (GPS)  ඛ්ණ්ඩාාංෙ සහ ප්රශ්නාවලි වතාරුරු සම්බන්ධ ෙරන ලදී. 

   

අවසාන වශවයන්, වගුගත දත්ත MS Excel පැුරුම්පත් සහ SPSS මෘදුොාංග 

වමවලම් භාවිතවයන් විශ්වේෂණය ෙරන ලද අතර, වයාපෘති අරමුණු සාර්ථෙව 

සපුරාලීම සඳහා වයාමු කිරීවම් අනුවේශ (TOR)  අවශයතා අනුව භූවගෝලීය 

වතාරුරු පේධති (GIS) දත්ත භූවගෝලීය වතාරුරු පේධති (GIS) මෘදුොාංග 

වමවලම් භාවිතවයන් විශ්වේෂණය ෙරන ලදී.  

 

1.5.2 පාරිසරිෙ සමීක්ෂෂණය 
 

මාර්ග පථය (RoW) වදපස මීටර් 100 ක්ෂ ආවරණය වන පරිද මාර්ග පථය ඔස්තවස්ත 

පුළුේ පාරිසරිෙ තක්ෂවස්තරුවක්ෂ සිදු ෙරන ලදී. වෙවස්ත වවතත්, මධයම පරිසර 

අධිොරිය විසින් සපයන ලද ToR අනුව, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය 

(TEPA), දයවන්නා වැව සහ ආශ්රිත වාසස්තථාන වැනි පාරිසරිෙ සාංවේදී වාසස්තථාන 

ආවරණය වනු පිණිස මාර්ග පථය (RoW)  සිට කිවලෝමීටර් 1.0 ෙ අරයක්ෂ ද 

සැළකිේලට ලක්ෂ ෙරන ලදී. සමීක්ෂෂණය අතරුර, විවිධ සම්මත නියැදීම් ශිේපීය 

ක්රම භාවිතා ෙරමින් ජලජ සහ වගාඩබිම් සත්ත්ව හා ශාෙ යන වදඅාංශවේම 

ක්ෂවේර නියැදීම සිදු ෙරන ලදී. ශ්රී ලාංො මිනින්වදෝරු වදපාර්තවම්න්ුවේ Google 

රූප සහ 1:50,000 සහ 1:10,000 පරිමාණ භූවගෝලීය සිතියම් භාවිතවයන් අධයයන 

ප්රවේශවේ පවතින ප්රධාන වාසස්තථාන සහ ඉඩම් පරිහරණ වර්ග හඳුනා ගන්නා ලදී. 

පාරිසරිෙ තක්ෂවස්තරුව හරහා එෙු ෙරන ලද වතාරුරු වලට අමතරව, ලබාගත 

හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (EIA) සහ මූලිෙ පාරිසරිෙ පරීක්ෂෂණ (IEE) 
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වාර්තා, පාරිසරිෙ ඇගයීම් වාර්තා, ශ්රී ලාංොවේ ජාතිෙ වතත්බිම් නාමාවලිය, 

වතත්බිම් වාර්තා, ප්රොශිත වපාත්පත්, පත්රිො සහ සාරාාංශ හරහා ලබා ගත හැකි 

ේවිතියිෙ වතාරුරු ආදය ද භාවිතා ෙරන ලදී.  

 

පිරික්ෂසුම් සාංචාරය: වයාපෘති ප්රවේශවේ වර්තමාන තත්ත්වය අවවබෝධ ෙර ගැනීම 

සඳහා පිරික්ෂසුම් සාංචාරයක්ෂ සිදුෙර ජජව විවිධත්වය පිළිබඳ දත්ත රැස්ත කිරීම සහ 

වේඛ්නගත කිරීම ආරම්භ ෙරන ලදී. පිරික්ෂසුම් සමීක්ෂෂණය පහත සඳහන් වේ 

සඳහා උපොර විය ; 

 

a). අදාළ වයාමු කිරීම් භාවිතා ෙරමින් භූමිය සහ ජජව විවිධත්වය පිළිබඳව 

හුරුපුරුදු ීම; එනම්, මාර්ග සිතියම්, ගුවන් ඡායාරූප, භූවගෝලීය සිතියම්, 

ජජව විවිධත්වය පිළිබඳ වපර දැනුම, වේශගුණ දත්ත ආදය. 

a). පහත සඳහන් අරමුණු සඳහා අදාල ප්රවේශය ුළ භූමි සමීක්ෂෂණ සිදු ෙරන 

ලදී; 

– භූමිය සහ ප්රවේශයතාව පිළිබඳව හුරුපුරුදු ීම,  

– වපාදුවේ ජජව විවිධත්වය සහ එහි තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම, 

සහ  

– ප්රාවේශීය ප්රජාව සම්බන්ධ ෙර ගැනීම සහ සමීක්ෂෂණය සඳහා අවශය සමාජ 

සම්බන්ධතා වර්ධනය ෙර ගැනීම.  

 

 

පිරික්ෂසුම් සාංචාරවේදී පරීක්ෂෂා ෙරන ලද භූමි තත්ත්වය අනුව සවිස්තතරාත්මෙ 

සමීක්ෂෂණය සැලසුම් ෙර ඇත. 

ක්ෂවේර විමර්ශන: වත්මන් වතාරුරු රැස්ත කිරීම සහ වයෝජිත ොර්යය සහ අවට 

ප්රවේශවේ පරිසර විදයාව පිළිබඳ පවතින වතාරුරු නිශ්චය ෙරගැනීම සහ 

යාවත්ොලීන කිරීම සඳහා 2021 වදසැම්බර් සිට 2022 වපබරවාරි දක්ෂවා ක්ෂවේර 

අධයයනයන් සිදු ෙරන ලදී. 

 

වෘක්ෂෂලතා සමීක්ෂෂණවේ ක්රමවේදය: පවතින සම්පත්, වයාපෘති ොල රාමුව සහ 

භූමි තත්වයන්ට අනුකූලව වේගවත් තාක්ෂෂණිෙ ක්රම භාවිතා ෙරමින් මූලිෙ 

තත්ත්වය තක්ෂවස්තරුව සිදු ෙරන ලදී. මූලිෙ ක්රමවේද සාංරචෙ පහත පරිද වේ. 

 

වෘක්ෂෂලතා නියැදීම: ක්ෂවේර තත්ත්වයන්ට ගැළවපන සුදුසු වවනස්ත කිරීම් සහිතව 

සම්මත විදයාත්මෙ ශිේපීය ක්රම භාවිතවයන්, වයාපෘති ප්රවේශවේ දක්ෂනට ලැවබන 

විවිධ වෘක්ෂෂලතා වර්ගවල උස්ත ශාෙ විවශ්ෂ විවිධත්වය වේඛ්නගත ෙරන ලදී. 

සම්පූර්ණ වයාපෘති ප්රවේශය පුරා විසිරී ඇති නියැද ස්තථාන 50ක්ෂ වතෝරාවගන 

ඒවාවේ වගෝලීය පිහිටුම් පේධති (GPS) ස්තථාන සටහන් ෙරන ලදී. මීට අමතරව, 

වයාපෘති ප්රවේශය ුළ සහ ඒ අවට වර්ඛීය අනුච්වේද සමීක්ෂෂණය හරහා සෘජු 

නිරීක්ෂෂණ සිදු ෙරන ලදී. වෘක්ෂෂලතා සමීක්ෂෂණය මගින් වතත් බිම් සහ වගාඩබිම් 

වාසස්තථානවල සපුේප ශාෙ විවශ්ෂ වේඛ්නගත කිරීම වෙවරහි අවධානය වයාමු 

ෙරන ලදී. මහවැලි සාංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාාංශය (2016) විසින් සෙස්ත ෙළ 

පරිසර පේධති වර්ීෙරණයට අනුකූලව ප්රවේශවේ ප්රධාන වෘක්ෂෂලතා වර්ග 
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කිහිපයක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙර, වර්ීෙරණය ෙරන ලදී. වයාපෘති ප්රවේශවේ පරිසර 

පේධති ඒ සමග දක්ෂවන සමානෙම් වගුව 3 මඟින් වපන්වයි. 

 

 

 

 

 3 වැනි වගුව: වයාපෘති ප්රපේශපේ පරිසර පේධති වර්ග 

මහවැලි 

සාංවර්ධන හා 

පරිසර 

අමාතයාශය 

විසින් 

වතෝරාගත් අදාළ 

පරිසර පේධති 

ප්රවේද (2016) 

උපවයෝී ෙරගත් 

සමාන පරිසර 

පේධති    (වැඩබිම් 

තත්වය සැළකිේලට 

ගනු ලැබූ,  වයාපෘති 

විවශ්ිත   වාසභූමි 

නාමෙරණය 

විවශ්ෂ ෙරුණු 

1.වගුරු 

වනාන්තර 

වගුරු වනාන්තර වබාවහෝ විට ඇවනෝනා ේලැබ්රා ගස්ත 

වතත්බිම් ප්රවේශවල වැඩි වශවයන් පවී. 

2. වපාදු උේයාන 

සහ වගවු 

 

 

2, 3 සහ 4 යන වර්ග 

වගාඩනඟන ලද 

පරිසරයට ඇුළත් 

ෙරනු ලැවබ්. 

(ඉහළ මිනිස්ත වාසය 

සහ සැලකිය යුු 

වලස සිවමන්ති / 

අපිරිසිදු භූමි ප්රවේශ 

වපාදු ලක්ෂෂණ වේ.) 

 

වමම ඉතා නාගරීෙරණය වූ භූ දර්ශනය 

ුළ, භූමිවේ තත්වය සාංක්රාන්ති 

ස්තවභාවයකින් යුක්ෂත වේ - වබාවහෝ විට 

වගවු මාර්ගය වදපසට යාව පවී, කුඩා 

විසිුරු වගවු වහෝ අත්හැර දැමූ ඉඩම් 

තවද, වාණිජ වහෝ රජවේ ආයතන හා 

සම්බන්ධ වෘක්ෂෂලතා ප්රවේද පවී.  

එබැවින්, වගාඩනැාංවූ පරිසරය යන පදය 

ප්රාවයෝගිෙ වේතූන මත වපාදු පදයක්ෂ 

වලස භාවිතා ෙර ඇත. 

 

3. වගවු 

 

 

4. අතහැර දැමූ 

ඉඩම් සහ 

මාර්ගය වදපස 

5. ෙෘි වගාවන් 

- මිශ්ර වගාවන්  

උස්ත ප්රවේශ වගා බිම්  ඓතිහාසිෙ වශවයන් කුඹුරු ඉඩම් වලස 

පැවත ඇති, උස්ත වගා බිම් කිහිපයක්ෂ තිවබ්. 

6. වැේ  වැේ  ප්රධාන වශවයන් දයවන්නා වැව, තලාංගම 

වැව සහ ඇවරිවේන වැේ - පේ ජලය සහිත 

ජල මූලාශ්ර. 

7. වපාකුණු  වපාකුණු  පේ ජලය සහිත කුඩා පරිමාණවේ ජල 

මූලාශ්ර. 

8. ඇළවේ  ඇළවේ  ගලා යන ජලය සහිත සත්ව වාසස්තථාන 

9. වගුරු බිම් 

 

වගුරු බිම්   

 

මූලිෙ වශවයන් ඖෂධ පැළෑටි වහෝ පඳුරු  

සහිත වතත් බිම් 

10. කුඹුරු  කුඹුරු දැනට වගා ෙරන ලද සහ මෑතෙදී අතහැර 

දැමූ කුඹුරු ඉඩම් 
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ුට්මර්ඩින් වසසු අය විසින් සම්පාදත මාර්වගෝපවේශ (1990) අනුගමනය ෙරමින්, 

පිරික්ෂසුම් මගින් පරිසර පේධති වර්ග හදුනාගත් පසු, සියුම ප්රධාන වෘක්ෂෂලතා 

වර්ග ආවරණය කිරීම, චන්ිො ඡායාරූප භාවිතවයන් නියැද ස්තථාන වල සුදුසු 

භූවගෝලීය නිවයෝජනය/දුරස්තථභාවය පවත්වා ගැනීම, වතෝරාගත් පරිසර 

පේධතිවල සමජාීය ස්තවභාවය සහ භූමි ආෙෘති යනාදය සැලකිේලට ගනිමින් 

නියැද ස්තථාන නිර්ණය ෙරන ලදී. ප්රාවේශීය තත්වයන්ට අනුගත වනු පිණිස, සුදුසු 

බිම්ෙඩ හැඩතල සහිතව, ව.මී. 400 නියැද ප්රවේශ (ුට්මර්ඩින් වසසු අය., 1990) 

භාවිතා ෙරමින් වෘක්ෂෂලතා සාම්පල ලබා ගන්නා ලදී; වබාවහෝ විට සමජාීය 

විස්තීර්ණ පරිසර පේධති වේඛ්නගත කිරීම සඳහා මීටර 5 x මීටර 80 අනුච්වේද 

භාවිතා ෙරන ලද නමුත් සමහර අවස්තථාවලදී, ඉතා නාගරීෙරණය වූ වමම 

ප්රවේශවේදී (මාර්ගය) විවිධ පරිසර පේධති හරහා ගමන් කිරීම වේුවවන් එවැනි 

සාංක්රමණ ප්රාවයෝගිෙ වනාීය. එවැනි අවස්තථාවන්හිදී, ප්රාවේශීය තත්වයන් 

සම්බන්ධවයන් ෙටයුු කිරීම සදහා ඉඩම් වොටවස්ත හැඩය සැළකිේලට ගන්නා 

ලදී; උදා. ඉලක්ෂෙගත ව.මී. 400  නියැද ප්රවේශය නියමිත ස්තථානයෙ පවීනම් මී. 20  

x මී.20 මී.10 x මී.40  වහෝ මී.5 x මී.20 x මී.4 (උප බිම්).  

 

වමම ශීඝ්ර ඇගයීම් ක්රියාවලිවේදී, විවිධ වාසස්තථාන වර්ගයන්හි ඇති බිම් වොටස්ත 

ුළ ඇති ශාෙ වේඛ්නගත කිරීම සඳහා දෘශය සමාසද සමීක්ෂෂණය (Visual 

Encounter Survey (VES) ක්රමය භාවිතා ෙරන ලදී. දෘශය සමාසද සමීක්ෂෂණය 

(Visual Encounter Survey (VES) සඳහා සම්මත නියැද සැලසුම් ුනක්ෂ ඇත: 

අවස්තථාවාදී වහෝ සසම්භාී ඇවිදීම, අනුච්වේද, සහ Quadrat සැලසුම (ක්රම්ේ සහ 

ස්තවොට්, 1994)  සහ වමම සමීක්ෂෂණය ව.මී. 400 බිම් ෙැබලි වල අවස්තථාවාදී වහෝ 

අහඹු ඇවිදීම භාවිතවයන් සිදු ෙරන ලදී. මගින් විවශ්ෂ බාහුලයතාව  ීරණය ෙළ 

හැකිය, දගුොලීනව අධික්ෂෂණය ෙරනු ලබන වයාපෘති සඳහා වයදය හැකිය, 

විවශ්ෂ ලැයිස්තුවක්ෂ සම්පාදනය කිරීම සඳහා වතාරුරු ලබා දය හැකිය, එවමන්ම 

ඉලක්ෂෙගත විවශ්ෂයන් සමීක්ෂෂණය ෙරන ලද ප්රවේශවේ පැතිර ඇති භූමි 

ප්රමාණවේ අනුපාතය ඇස්තතවම්න්ු කිරීමට භාවිතා ෙරන දත්ත සැපයීම සිදු 

වෙවර්. නුහුරු ශාෙ හඳුනා ගැනීම සඳහා ඡායාරූප වාර්තා සෙස්ත ෙරන ලදී. 

  

 විවශ්ෂ හඳුනාගැනීවම් ක්රියාවලිවේදී සම්මත වර්ීෙරණ යුරු සහ ඡායාරූප 

මාර්වගෝපවේශ සහ වවනත් විදයාත්මෙ වේඛ්න භාවිතා ෙරන ලදී. සාංවේදී 

විවශ්ෂයන් (ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ) විවශ්ෂවයන්, ඉහළ අවදානමට 

ලක්ෂවූ ජජව විවිධත්වය යටවත් සටහන් වෙරිණ. වසාබාදහම සාංරක්ෂෂණය සඳහා 

වූ ජාතයන්තර සාංගමවේ(IUCN) රු ලැයිස්තුව (පරිසර අමාතයාාංශය, 2020 සහ 

2012) භාවිතා ෙරමින් සාංවේදතාව වටහා ගැනීම සඳහා ලැයිස්තුගත ශාෙ 

වර්ීෙරණය ෙර ඇත. වම් මත පදනම්ව, ජාතිෙ සාංරක්ෂෂණ තත්ත්වය (NCS) සහ 

වගෝලීය සාංරක්ෂෂණ තත්ත්වය (GCS) ඇගයීමට ලක්ෂ ෙරන ලදී. ඒ අනුව, දැඩිව 

වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති (CR), වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති (EN) සහ 

අවදානමට ලක්ෂවිය හැකි (VU) යන ොණ්ඩ භාවිතා ෙරමින් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ 

ොණ්ඩවල මට්ටම අවවරෝහණ අනුපිළිවවලින් විස්තතර ෙර ඇත. 

 

සත්ත්ව සමීක්ෂෂණය: වෘක්ෂෂලතා සමීක්ෂෂණය සඳහා භාවිතා ෙරන ලද නියැදීම් 

ස්තථාන 50 ක්ෂ ඇුළුව වයාපෘතියට අදාල සම්පූර්ණ මාර්ගය සඳහා සත්ත්ව 
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සමීක්ෂෂණවේ දී විවිධාොර හඳුනාගැනීවම් ශිේපීය ක්රම සහ නියැද සැලසුම් භාවිතා 

ෙරන ලදී. වමයින්, වභෞමිෙ සත්ත්ව තත්ත්වය ීරණය කිරීම සඳහා වර්ඛ්ා 

අනුච්වේද සමීක්ෂෂණය (Line transects survey), චීය බිම් සමීක්ෂෂණය (Circular 

plots survey) සහ අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ (Opportunistic observations) භාවිතා 

ෙරන ලද අතර අධයයන බිම් ීරුව ුළ හඳුනාගත් වාසස්තථාන ුළ ජලජ සුන් 

තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා ෙරමේ දැේ සහ අත් දැේ, වමන්ම උගුේ සහ දෘශය 

නිරීක්ෂෂණ භාවිතා ෙරන ලදී.  එම ප්රවේශවේ සිටින පක්ෂීන් සහ ක්ෂීරපායී විවශ්ෂ 

හඳුනාගැනීම සඳහා වසුරු, පා සටහන්, ඉතිරි වූ ආහාර වොටස්ත, සුන්වේ 

ෙෑගැසීම් ඇුළු සත්ව සලකුණු නිරීක්ෂෂණ වැනි වක්ර ක්රම අනුගමනය ෙරන ලදී. 

සමහර අවස්තථාවල දී, වමම ප්රවේශවේ ජීවත් වන සත්ව පිළිවඳ දැනගැනීම සඳහා 

ප්රවේශවේ වාසය ෙරන මිනිසුන්වගන් ලබාගත් විශ්වාසදායෙ සාක්ෂි ද භාවිතා 

ෙරන ලදී. එම ස්තථානවේ හමු වූ පෘේඨවාංශීන් (මිරිදය මත්සයයන්, උභයජීීන්, 

උරගයින්, පක්ෂීන් සහ ක්ෂීරපායින්) සහ වතෝරාගත් අපෘේඨවාංශිෙයන්ට (කූරන් 

සහ වගාළුවබේලන්) අදාල සියුම විවශ්ශ හඳුනාවගන වේඛ්නගත ෙරන ලදී. 

සුන් වේඛ්නගත කිරීවම්ද විනාශොරී වනාවන ආොරවයන් සිදුකිරීමට සියු 

උත්සාහයන් ගන්නා ලදී. විවිධ සත්ත්ව වර්ග අධයයනය කිරීම සඳහා භාවිතා 

ෙරන ලද ශිේපීය ක්රම පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

  4 වැනි වගුව: සේේව සමීක්ෂෂණපේ දී භාවිතා කරන ලද නියැදි ක්රම 

අනු 

අාංෙය 
සත්ව වර්ගය හඳුනා ගැනීමට භාවිතා ෙරන ලද ශිේපීය ක්රම 

1. වගාළුවබේලන්  චුරස්තරාොර නිේොශනය සහ අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ 

2. බත් කූරන්  වර්ඛ්ා අනුච්වේද සමීක්ෂෂණය සහ අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ  

3. සමනුන්  වර්ඛ්ා අනුච්වේද සමීක්ෂෂණය සහ අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ  

4. මාළු  ෙරමේ දැේ සහ අත් දැේ, අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ, ප්රාවේශීය 

ධීවරයින් සහ ඔවුන්වේ මසුන් පරීක්ෂෂා කිරීම, ප්රවේශවේ 

වාසය ෙරන මිනිසුන්වගන් ලද විශ්වාසදායෙ සාක්ෂි 

5. උරගයන් සෘජු සහ වක්ර නිරීක්ෂෂණ ඇුළුව චුරස්රාොර නිශ්ොෂණ 

සහ අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ 

6. පක්ෂීන්  දවවස්ත විවිධ වේලාවන්හි වතෝරාගත් ස්තථානවල චීය බිම් 

වොටස්ත සමීක්ෂෂණය, සෘජු හා වක්ර නිරීක්ෂෂණ ඇුළුව 

වර්ඛ්ා අනුච්වේද සමීක්ෂෂණය 

7. ක්ෂීරපායී  සෘජු හා වක්ර නිරීක්ෂෂණ ඇුළුව, මාර්ග පථය සහ අවට 

පරිසරය ඔස්තවස්ත සිදුෙරන වර්ඛ්ා අනුච්වේද සමීක්ෂෂණ 

හරහා අවස්තථාවාදී නිරීක්ෂෂණ 

 

සමීක්ෂෂණය අතරුර දැනට පවතින ශාෙ හා සත්ත්ව විවශ්ෂයන් හඳුනා ගැනීම 

සඳහා විවශ්ෂයන් හඳුනාගැනීමට අදාල විවශ්ෂඥ විනිශ්චයන් සහ ප්රොශිත 
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සම්පත් ද්රවය වයාදා ගන්නා ලදී. විවශ්ෂයන් හඳුනා ගැනීම සහ පරිසර පේධති 

වර්ීෙරණය සඳහා භාවිතා ෙරන ලද වයාමු කිරීම් 5 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

 5 වගුව. වර්ග හඳුනාගැනීම සඳහා පයාමු මූලාශ්ර, ඒවාපේ වර්ීකරණ 

සහ සංරක්ෂෂණ තේේවය සහ පරිසර පේධති 

අනු 

අාංෙය 

වර්ීෙරණ 

ෙණ්ඩායම 

වයාමු මූලාශ්රය 
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4 මාළු  Pethiyagoda, R. (1991); Gunatillake, S. De A. (2007); De Silva, M., 

Hapuarachchi, N., and Jayaratne, T., (2015), MoMD&E 2019 

Biodiversity Profile - Sri Lanka; Goonatilake, S. (2020); 
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5 උභයජීීන් 
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1995); Dassanayake, M.D. & Fossberg, F.R. 1980-2002; Crump, M. 

L. & and N.J. Scott, Jr. (1994); Ashton, M. S., Gunatilleke, C.V.S., 

Neela de Zoysa, Gunatilleke, I. A. U. N., Dassanayake, M. D. (1997); 

Senaratna, L.K. (2001); de Vlas – de Jong, J., and de Vlas, J. (2008 

on wardes 3 volume); Gunasekera, L. (2009); Silva, P and 

Kurukulasuriya, M. (2010); Wijesundara, S. (2010a); Wijesundara, 

S. (2010b);  National Red List of Sri Lanka (2012); IUCN Sri Lanka 
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and Ministry of Environment and Natural Resources (2012); 

Ministry of Environment & National herbarium (2020); The 

National Red list 2020- conservation status of the flora of Sri 

Lanka (2020); MMD&E. (2015). Ministry of Mahaweli 

Development and Environment, 2016, National Biodiversity 

Strategic Action Plan 2016-2022. 

 

1.5.3 පාරිසරිෙ සමීක්ෂෂණ/ මූලිෙ පරාමිති අධීක්ෂෂණය  
 

වායු තත්ත්ව තක්ෂවස්තරුව සහ වායු දූෂණය පාලනය, ජලය සහ අපජල තත්ත්ව 

ෙළමනාෙරණය සහ ජල දූෂණය පාලනය, ශබ්ද සහ ෙම්පන තක්ෂවස්තරුව සහ 

පාලනය පිළිබඳ විවශ්ෂඥභාවය සහිත, ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනවේ (ITI) 

ඉාංජිවන්රුවන් සහ විදයාඥයින් ෙණ්ඩායමක්ෂ විසින් වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය, 

මුපිට සහ භූගත ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්දය සහ ෙම්පනය 

සම්බන්ධවයන් පාරිසරිෙ ඇගයීම් වාර්තාව සෙස්ත ෙරන ලදී.   

 

රාජගිරිය සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා අදාළ වයාපෘති මාර්ගවේ වාතවේ 

ගුණාත්මෙභාවය, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය සහ ශබ්දය සහ ෙම්පනය තක්ෂවස්තරු 

කිරීවම්දී අනුගමනය ෙරන ලද තාක්ෂෂණිෙ ප්රවේශය සහ ක්රමවේදය සහ පාරිසරිෙ 

ඇගයීම් වාර්තාව සහ එහි ක්රමවේදය පහත රූප සටහන් අාංෙ 3 හි දක්ෂවා ඇත.    
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3 වැනි රූප සටහන: වාතපේ ගුණාේමකභාවය, ශබ්දය සහ කම්පන මිනුම් පිළිබඳ අධයයන ක්රමපේදය 
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1.5.4 භූ විදයාව, පස සහ ස්තවභාවිෙ විපත් 
 

සාමානයවයන්, ශෙයතා අධයයනවේ සිදු ෙරන ලද භූ තාක්ෂණිෙ විමර්ශන සහ 

ශෙයතා සැලසුම් වාර්තාව පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුවට (EIA) අදාලව සලො 

බලන ලදී. වයෝජිත සාංවර්ධන ොර්ය සඳහා නිශ්චිත භූ විදයාත්මෙ සැෙැස්තම, භූමි 

වයෝගයතාවය, ස්තථායීතාවය, පාාංශු වර්ගය සහ ඒවාවේ ලාක්ෂෂණිෙ හැසිරීම 

හඳුනා ගැනීම සඳහා ශෙයතා අධයයනවේදී ස්තේලිට් ස්තපූන්(split spoon) 

සාම්පලවයන් ලබා ගත් වබෝර්වහෝේ වලාේ (borehole log), සිදුරු විද සිදුෙරන 

සම්මත පරීක්ෂෂණවල ප්රතිඵල සහ පස්ත සාම්පල තක්ෂවස්තරුවට ලක්ෂ ෙරන ලදී. ලබා 

ගත් නියැදය ඇටර්බර්ේ සීමාව, වතතමනය, අාංශු ප්රමාණය වයාේතිය, සාංයුක්ෂත 

කිරීම, ොබනිෙ අන්තර්ගතය සහ රසායනිෙ පරාමිීන් (pH, ක්ෂවලෝරයි් සහ 

සේව ්ට්), පාෂාණවල අනවහිර සම්පීඩන ශක්ෂතිය යනාදී රසායනාගාර 

පරීක්ෂෂණවලට භාජනය ෙරන ලද අතර පාාංශු වර්ීෙරණය සාෙච්ඡාවට 

භාජණය කිරීම පමණක්ෂ වනාව සැලසුම් අවශයතා සඳහා භූ තාක්ෂෂණිෙ 

පරාමිීන් ලබා ගැනීම එහි අරමුණ විය. වයෝජිත සාංවර්ධන ොර්යය ක්රියාත්මෙ 

ීමත් සමග මෘදු පස කුමන බලපෑමෙට ලක්ෂ වේද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා 

වනාෙැළඹුණු පස්ත සාම්පල ලබා වගන 1-ඩී වොන්වසාලිව්ෂන් (1-D 

consolidation) පරීක්ෂෂණයට ලක්ෂ කිරීවමන්, පවසහි සම්පීඩයතාව තක්ෂවස්තරු ෙරන 

ලදී. භූ තාක්ෂෂණිෙ විමර්ශන වාර්තා මත පදනම්ව ඉදකිරීම් සඳහා සුදුසු 

අත්තිවාරම් විෙේපයන් ීරණය ෙරන ලදී. 

 

වයෝජිත සමස්තථ ෙණු මතින් දවවන මාර්ගයට අදාල තිරශ්චිොව (strike), 

අභිනතිය (dip) ඇුළු සාමානය සහ වුහාත්මෙ භූ විදයාත්මෙ තත්වය සහ 

වයෝජිත මාර්ග පථවයහි පවතින අවනකුත් ඉදකිරීම් භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ 

ොර්යාාංශය (GSMB) විසින් සාංවර්ධනය ෙරන ලද 1: 10,000 භූ විදයා සිතියම් 

විශ්වේෂණය කිරීම මගින් සිදු ෙරන ලදී. ශෙයතා අධයයනවේදී සිදු ෙළ හාරන ලද 

සිදුරු ආශ්රිත සවිස්තතරාත්මෙ පරීක්ෂෂණයක්ෂ (borehole investigation) මගින් 

නිශ්චිත ආරම්භෙ ස්තථානවේ පාදවමහි පාෂාණවල වුහය තක්ෂවස්තරු ෙරන ලදී. 

 

වයෝජිත උස්ත මහාමාර්ග පථවයහි පස, විවශ්ෂවයන්ම වැඩ ෙරන කුඹුරු යාය 

ආශ්රිත වොටස්තවල ඇති විය හැකි  නීභවනය සහ ඛ්ාදනය සම්බන්ධවයන් 

තවදුරටත් සාෙච්ඡා ෙරන ලදී. ොන්දුීවම් ධාරිතාව සහ වපෝෂෙ හානිීම් 

(nutrient losses) සම්බන්ධවයන් ඇති විය හැකි ගැටළු හදඳුනාගැනීම සඳහාද 

පවසහි විවිධ පැතිෙඩ අධයයනය ෙරන ලදී.  මීට අමතරව, මෘදු බිම් ස්තථර පැවීම 

වේුවවන් වයෝජිත සාංවර්ධන ොර්යවේ තාවොලිෙ (නියමු මාර්ග වැඩිදයුණු 

කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් අතරුර) වහෝ ස්තිර ඉදකිරීම් වලට ඇති විය හැකි  බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු ෙරන ලද අතර   සිදුවිය හැකි අසාර්ථෙත්වයන් වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා 

දුර්වල අවදානම් ප්රවේශ හඳුනා ගැනීම එහි අරමුණ විය. අන්තර් හුවමාරු ස්තථාන 

ආසන්නවයහි පවතින භූ විදයාත්මෙ තත්වය  සහ ඉදකිරීම් ප්රධාන වශවයන් 

විමර්ශනය ෙර සාෙච්ඡා ෙරන ලදී. ගැඹුරු භූගත ජල චලනයන් සහ සිදුවිය හැකි 

අවනකුත් ස්තවභාවිෙ විපත් වලට අදාල බලපෑම් සාෙච්ඡා කිරීම සඳහා වයෝජිත 

ෙණු මතින් දවවන මාර්ග වයාපෘතියට අදාල වුහාත්මෙ භූ විදයාත්මෙ තත්වය 

විමර්ශනය ෙරන ලදී. තවද, භූ විදයාව, පාාංශු සහ භූ තාක්ෂණිෙ වාර්තා මත 
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පදනම්ව, සිදුවිය හැකි වපාළව වසලීම, පැලීම් සිදුීම, වපාළව ගිලා බැසීම් සහ 

වපාවළාව වළ ගැසීම් ඇුළු ද්රීෙරණ තත්වයන් වැනි භූ තාක්ෂණිෙ උපද්රවයන් ද 

සැළකිේලට ලක්ෂ ෙරන ලදී.  

 

1.5.5 ජල විදයාව සහ ජලාපවහනය 
 

පවතින ජල විදයාත්මෙ පරිසරය වෙවරහි වයෝජිත ඉදකිරීම් මගින්  ඇතිවිය හැකි 

බලපෑම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) ට අදාල වයෝජිත සාංවර්ධන ොර්යය 

යටවත් සවිස්තතරාත්මෙ ජල විදයාත්මෙ අධයයනයක්ෂ සිදු ෙරන ලද අතර පවතින 

ස්තවභාවිෙ භූමිය හා භූ විෂමතාවය, මුපිට ගලා යන ජල ප්රවාහ සහ ජලාපවහන 

රටා, ගාංවුර රඳවා තබාගැනීම් සහ රැඳවුම් ප්රවේශ සහ අවනකුත් ජල මූලාශ්ර, 

ජලයට යටීම් සහ ජලය වයාේත වන ප්රවේශ සහ පහත් බිම්වල ගාංවුර රැඳවුම් 

ධාරිතාව, දැනට පවතින මුපිට හා භූගත ජලය භාවිතය, ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවයට සහ ජල මට්ටම් වෙවරහි  ඇතිවන බලපෑම වමන්ම 

ඍණාත්මෙ බලපෑම් සමනය කිරීවම් පියවර හඳුනා ගැනීම වමම අධයයනයට 

ඇුළත් විය.  

 

අධයයන ප්රවේශවේ ජල විදයාත්මෙ ගැටළු සහ ගාංවුර/වුරින් යටීවම් 

ස්තවභාවය අතිශය වැදගත් වන්වන් වයෝජිත මාර්ග පථය ඔස්තවස්ත ඇති අධයයන 

ප්රවේශවේ වබාවහෝ ප්රවේශවල සාවේක්ෂෂ පහත් නිම්න (කුඹුරු සහ වගුරු බිම් 

සහිත) සහිත ීමත් විවශ්ෂවයන්, සමතලා  භූමි ප්රවේශ ීම, සහ දයවන්නා වැේ 

පේධතිය, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) සහ අවනකුත් වගුරු බිම් 

ආශ්රිත පරිසර සාංවේදී ගාංවුර එෙු වන බිම් කිහිපයෙට සහ ඇවරිවේන, 

බත්තරමුේල, වහෝෙන්දර, අුරුගිරිය ආදී ප්රවේශවල කුඹුරු සහිත පහත් 

බිම්වලට එහි සමීප දුරකින් පිහිටීමත් නිසා වේ. ගාංවුර ගැලීම සහ ගාංවුරින් 

යටීවම් ස්තවභාවවේ බලපෑම ීරණාත්මෙ සාධෙයක්ෂ වන බැවින්  ෙනු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය සහ මාර්ගවේ නිමැවුම් මට්ටම (RFL) සඳහා කුළුණු ස්තථාපිත 

ෙරනු ලබන ස්තථාන සැලසුම් කිරීවම්දී, ගාංවුවරන් ආරක්ෂෂාීම පිණිස සුදුසු 

මට්ටවම් පියවර ගැනීම සහතිෙ කිරීම වමන්ම හරස්ත ජලාපවහන ඉදකිරීම් සැලසුම් 

කිරීම සිදු ෙළ යුු  අතර පාරිසරිෙ ගැටළු හඳුනා ගැනීම, ජීවවනෝපායන් සහ 

වේපළ වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ වැඩිදයුණු ෙළ ජලාපවහන 

මාර්ග වමන්ම ප්රමාණවත් ප්රතිෙර්ම නිර්වේශ කිරීවම්දී ප්රාවේශීය ගාංවුර මට්ටම් 

සහ ගාංවුර ගැලීවම් ස්තවභාවය වෙවරහි වයෝජිත මාර්ග පථය වේුවවන් ඇති 

විය හැකි බලපෑම් ද වැදගත් සාධෙයක්ෂ වේ.  

 

1.5.5.1 අධයයනපේ විෂය පථය සහ අරමුණු 

 

අධයයනය මගින් පහත දැක්ෂවවන අරමුණු සඳහා සවිස්තතරාත්මෙ ජල විදයාත්මෙ 

හා ජලාපවහන අධයයනයක්ෂ සිදු කිරීමට අවේක්ෂිතය ; 

i). නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගවේ (EH-NKBA) ගමන් පථය,  අන්තර් හුවමාරුවල පිහිටීම සහ 

දශානතිය, ප්රවේශීවම් බෑවුම් මාර්ග යනාදයට අදාලව, දැනට පවතින 
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සමීක්ෂෂණ, රූප සටහන් සහ අදාළ පූර්ව ජල විදයාත්මෙ අධයයන 

(වොන්රාත් වේඛ්නවේ ලැයිස්තුගත ෙර ඇති ඒවා තිවබ් නම්) පරීක්ෂෂා 

කිරීම;  

ii). අධයයන ප්රවේශවේ පවතින ජල විදයාත්මෙ සැෙසුම සහ ගාංවුර 

ස්තවභාවය සහ ඒ ආශ්රිත ගාංවුර මට්ටවමහි උස (මූලිෙ තත්ව) ගවේෂණය 

කිරීම සඳහා වයෝජිත මාර්ග පථවයහි පවතින ීරණාත්මෙ වොටස්ත හඳුනා 

ගැනීම; 

iii). වයෝජිත සාංවර්ධන ොර්යය වේුවවන් ඇති වන ජල විදයාත්මෙ හා 

පාරිසරිෙ ගැටළු හඳුනා ගැනීම (දැනට පවතින පේධතිවේ ප්රමාණවත්භාවය 

සහ වයෝජිත ජලාපවහන පේධතිවේ ප්රමාණවත්භාවය සාංවර්ධන ොර්යයන් 

සිදුවූ පසු පවතින තත්වයන් සමග සාංසන්දනය ෙර හඳුනාගනු ලබන 

තත්වයන්); 

iv). ජල විදයාත්මෙ හා පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී  ප්රවේශවල (තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA), තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ සහ ඒ ආශ්රිත 

ගාංවුර ඇතිවන ප්රවේ යනාදය) මූලිෙ තත්ත්වයන්හි සිදුවන යම් නිශ්චිත 

වවනස්ත කිරීම් හා ඉන් ඇතිවන බලපෑම් ප්රවේශවමන් විමර්ශනය කිරීම සහ 

පරීක්ෂෂා කිරීම; හා 

v). ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ග පථයට අදාල වයාපෘති බලපෑම් අවම කිරීම් 

සහ ප්රතිෙර්ම ක්රියාමාර්ග නිර්වේශ කිරීම. 

 

1.5.5.2 ජල විදයාේමක/ජලාපවහන අධයයනය සඳහා භාවිත 

සවිස්තරාේමක ක්රමපේදය 

 

වමම සලො බලනු ලබන වයාපෘතිය උස්ත වූ අධිවේී මාර්ගයක්ෂ වන බැවින්, 

වයාපෘතිය අවසන් වූ පසුව අවශයවන  ජලාපවහන අවශයතා මූලිෙ වශවයන් උස්ත 

මහා මාර්ගයට යටින් ගලා යන නිසි අපවහන ප්රවාහ මාර්ගයක්ෂ ඇතිකිරීමට 

වමන්ම දැනට පවතින ජලාපවහන මාර්ග හා ඉදකිරීමට නියමිත කුළුණු එෙම 

ස්තථානයෙ පිහිටන අවස්තථාවලදී  ඊට අදාළ ගැටළු විසඳීමට පමණෙ සීමා වේ. 

 

වෙවස්ත වවතත්, ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ මාර්ග පථය සාවේක්ෂෂව 

සමතලා භූමි ප්රවේශයෙ පිහිටි පිටාර තැනි / නිම්නවල ජල විදයාත්මෙ හා 

පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ හරහා ඉදයුම් වෙවරන බැවින් සහ තලාංගම 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) ද වමම ප්රවේශයට අයත් වන බැවින්, සැලකිය 

යුු වලස පූර්ව ඉදකිරීම් සිදුකිරීමට අවශය වනු ඇති අතර ඉදකිරීම් ආශ්රිතව 

ඇතිවන බලපෑම් ද අවේක්ෂෂා වෙවර්. එබැවින් වමම අධයයනය අතරුර, දයවන්නා 

වැේ පේධතිය, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) සහ තලාංගම/ තලාංගම 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) ඇවරිවේන වැේ වපෝෂෙ හා ජල වපෝෂෙ ප්රවේශ 

ඇුළුව ඒවාවේ බලපෑමට ලක්ෂවන සහ පිටාර ගලා යන ප්රවාහ ජාලය ඇුළු 

අතිශය සාංවේදී වගුරු බිම් සහ ජල මූලාශ්ර පරිසරයන් වෙවරහි වයාපෘතිය මගින් 

ඇතිවන ජල-පාරිසරිෙ බලපෑම් අධයයනය කිරීම වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානය 

වයාමු වෙවර්. 
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ප්රවේශවේ පවතින ස්තවාභාවිෙ ජලාපවහන පේධතියට ඇති විය හැකි බලපෑම් 

අධයයනය කිරීම සඳහා, ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC) විසින් I සහ II 

යන අදයරයන් ඇුළුව නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය (EH – NKBA) වයාපෘතිවේ සම්පූර්ණ මාර්ග පථය ඇුළත් 

සවිස්තතරාත්මෙ ආෙෘති නිර්මාණ සැලසුමක්ෂ සම්පාදනය ෙර ඇත. මෑත අීතවේ 

ඇතිවූ දැඩි ගාංවුර අවස්තථා කිහිපයෙට අදාලව ගාංවුර පිළිබද ඓතිහාසිෙ 

දත්ත භාවිතවයන්, HEC-RAS, HEC-HMS සහ MIKE 11, 1-D සහ 2-D ප්රවේශයන් 

මත පදනම් වූ ගණිතමය ආෙෘතිය ක්රමාාංෙනය ෙර සතයාපනය ෙර ඇති අතර 

එමගින් වයෝජිත වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අවධීන් වදවෙහිම ජල 

විදයාව වෙවරහි ඇති වන බලපෑම් ඵලදායී හා විශ්වාසනීය වලස විශ්වේෂණය ෙළ 

හැකිවේ. වමම පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව සඳහා සිදු ෙරනු ලබන ජල 

විදයාත්මෙ හා ජලාපවහන අධයයනවේ දී බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් හඳුනා 

ගැනීම සහ වයෝජනා කිරීම සඳහා 50-පැය 100-වසර පුනරාවර්තන ොල සැලසුම් 

වර්ෂාපතන ීේරතාවයන් සඳහා වන ආදර්ශ ප්රතිඵල සහ සිේධි විශ්වේෂණයන් 

භාවිතා ෙරන ලදී (අමතර විස්තතර සඳහා ඇමුණුම 27: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව (SLLDC) විසින් පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (EIA) යටවත් සිදු ෙරන ලද 

ජල විදයාත්මෙ අධයයනය, 2022 මාර්ු බලන්න.).  

  

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය (EH-NKBA) මාර්ග පථය මගින් බාධාවට ලක්ෂවන ජල මාර්ග, ඇළ මාර්ග 

සහ ජල මූලාශ්ර වලට අදාල වපෝෂෙ ප්රවේශ මායිම් වවන් ෙර ඇති අතර 

පුනරාවර්තන ොල සැලසුම් (වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (TOR) හි නිශ්චිතව දක්ෂවා ඇති 

පරිද) සලො බලා ඒ ආශ්රිත උපරිම ප්රවාහයන් ඇස්තතවම්න්ු ෙරන ලද අතර 

සවිස්තතරාත්මෙ ජල විදයාත්මෙ සහ හයිවරාලික්ෂ ආෙෘති සහ1:10,000/ 1:50,000 

භූලක්ෂෂණ සිතියම්, LIDAR සහ DEM භූමි සිතියම්, එෙු ෙරන ලද ක්ෂවේර දත්ත, 

වම්ස අධයයනය සහ ලබා ගතහැකි  අවනකුත් වතාරුරු භාවිතවයන් සිදුෙළ 

විශ්වේෂණ වම් සදහා පදනම් ෙර ගනු ලැබිණ. එවමන්ම, වමහිදී ඇළ මාර්ග/ජල 

මූලාශ්ර සමඟ, අවශය හැරවුම් ඇළ මාර්ග, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය 

(TEPA) සහ ඇවරිවේන වැවට වන බලපෑම්, බලපෑමක්ෂ සහිත දය පහරවේ සහ නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ (EH-

NKBA) කුළුණු එෙම ස්තථානවේ පිහිටීම වේුවවන් දැනට පවතින ප්රවාහයන්ට 

සිදුවිය හැකි බාධාවන් සහ අධයයන ප්රවේශවේ සමස්තත ජල විදයාත්මෙ පේධතියට 

සහ ජලාපවහනයට සිදුවන වවනත් බලපෑම් වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානය වයාමු 

ෙරන ලදී.   

  

එබැවින්, අධයයනවේ සාමානය විෂය පථය සහ සවිස්තතරාත්මෙ ක්රමවේදය 

වන්වන්: 

 

i). දත්ත එෙු කිරීම, උපාඛ්යාත සාක්ෂි සඳහා ක්ෂවේර සමීක්ෂෂණ සහ 

වැඩබිම් විමර්ශන, පූර්ව ජල විදයාත්මෙ අධයයන සමාවලෝචනය සහ 

පවතින ජල විදයාත්මෙ දත්ත විශ්වේෂණය 
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ii). ජල වපෝෂෙ හඳුනා ගැනීම, මෑත වර්ෂාපතන දත්ත සමාවලෝචනය සහ 

ීව්රතා-ොලසීමාව-සාංඛ්යාත (IDF) වක්ර යාවත්ොලීන කිරීම සඳහා ජල 

විදයාත්මෙ අධයයන සහ වම්ස විශ්වේෂණ 

iii). SRTM/LIDAR චන්ිො භූමි මත පදනම් වූ, DTM/සමීක්ෂෂණය ෙරන ලද 

ඇල මාර්ග හරස්තෙඩ සහ HEC-HMS/MIKE 11 මගින් උත්පාදත උච්ච 

ගාංවුර ප්රවාහ, ගාංවුර ප්රමාණ සහ පවතින ොලසීමාවන්, මූලිෙ 

තත්වයන් (SLLDC විසින් සෙස්ත ෙළ)සඳහා වන දැනට පවතින අපවහන 

රටා භාවිතවයන්, 1-D/2-D සමග බේධ ෙළ HEC-RAS පිටාර තැනි 

වගාඩනැීම, ක්රමාාංෙණය කිරීම සහ වළාංගු කිරීම.     

iv). අපවහන මාර්ග සහ ඉදකිරීම්වල (ඇවරිවේන වැවට  සම්න්ධිත තලාංගම 

වැවේ පිටවාන සහ මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම වදසට ගමන් ෙරන 

ඇවරිවේන පිටවාන  ඇුළු බලපෑමක්ෂ සහිත ඇල මාර්ග, වාන්/ගාංවුර 

පාලන/ වාරිමාර්ග ඉදකිරීම්) දැනට පවතින ප්රවාහ ධාරිතා අවශයතා 

හඳුනා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය ෙළ උච්ච ගාංවුර ප්රවාහ ප්රතයාගමන, 

මුදාහැරීම් ජනනය කිරීම සහ ගාංවුරු ජල ප්රස්තථාර (design return 

period peak flood flows and generation of discharge and flood 

hydrographs) භාවිතා වන ආෙෘති විශ්වේශණය. 

v). වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගවයහි විවිධ අවස්තථා සඳහා ක්රියාත්මෙ ෙර බලන ලද 

ආදර්ශවල ප්රතිඵල සහ ගාංවුර සමීක්ෂෂණවේ සහ ජල විදයාත්මෙ 

ආෙෘති විශ්වේෂණයන්හි වසායාගැනීම් මත පදනම්ව 

ඉදකිරීම්/වමවහයුම් ොලවලදී වයෝජිත මහා මාර්ගය වේුවවන් 

ප්රවේශවයහි ඇතිවන ගාංවුරින් යටවන ගැඹුර සහ යටවිවම්  වාර ගණන 

වෙවරහි ඇතිවන බලපෑම අධයයනය කිරීම සඳහා අවස්තථා විශ්වේෂණය. 

vi). නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය (EH-NKBA) යටවත් වබෝක්ෂකුවල දග/පරාසය වහෝ අවශය ඇල 

මාර්ග පුළුේ කිරීම/වවනස්ත කිරීම් වහෝ ඇල මාර්ග ප්රවේශය ුළ 

කුළුණු/ේවාර රාමුවල ප්රශස්තත ස්තථානගත කිරීම හා සැෙසීම කුමක්ෂද 

යන්න නිශ්චය ෙර ගැනීම සඳහා උත්සාහයක්ෂ වශවයන්, වැඩබිවම් 

ීරණාත්මෙ ස්තථානයන්ට අදාල  ආශ්රිත ගාංවුර මට්ටම්, ඒවාවේ 

වප්රේගයන් ීරණය ෙරනු පිණිස,  වයාපෘතිය වේුවවන් ඇතිවන 

ගාංවුර තත්ත්වයන්/ඒවාවේ ස්තවභාවය සහ ඉහළ ගාංවුර මට්ටම්, 

පවතින ඇළ මාර්ග අවහිර ීම ආදය හඳුනාගැනීම.  

vii). නිර්මාණය ෙළ වයෝගය උච්ච ගාංවුර ප්රවාහ ප්රතයාගමනයන්ට අනුව 

හඳුනාගත් උච්ච ගාංවුර අවස්තථා (the peak floods from appropriate 

design return period storm events) ප්රවාහයන් ආරක්ෂිතව පිටකිරීම හා 

වයෝජිත මහා මාර්ගය වේුවවන් ඇතිවන ද්රාව බලපෑම් (hydraulic 

impacts) තක්ෂවස්තරු කිරීම පිණිස ප්රශස්තත ස්තථාන, නඩත්ු ෙළ යුු ඇළ 

මාර්ග විවරයන්හි මූලිෙ වහෝ අවම ප්රමාණය සහ දය රඳා පැවැත්වම් 

ස්තවභාවයන් ීරණය කිරීම.  

viii). නිර්මාණය ෙළ වයෝගය උච්ච ගාංවුර ප්රවාහ ප්රතයාගමනයන්ට අනුව 

හඳුනාගත් උච්ච ගාංවුර අවස්තථා (the peak floods from appropriate 

design return period storm events) ප්රවාහයන් ආරක්ෂිතව පිටකිරීමට 
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වමන්ම අවශය අවස්තථාවන්හිදී, වාරිමාර්ග සම්බන්ධතා, හදසි ගාංවුර 

මුදා හැරීම්  ආදය පවත්වාවගන යාම සඳහා, පවතින ඇළ මාර්ග පිහිටි 

ස්තථානවල කුළුණු පිහිටන අවස්තථාවන්හි හරස්ත අපවහන විවර/ඇළ 

මාර්ග වල ප්රශස්තථ විශාලත්වය හා ස්තථාපිත ෙළ යුු ස්තථාන ීරණය 

කිරීම.   

ix). වයාපෘතිවයන් ඇතිවන සහ වයාපෘති විවශ්ිත ජල විදයාත්මෙ ගැටළු 

හඳුනා ගැනීම (තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA), ඇවරිවේන 

වැව, ඇවරිවේන වැවට බලපාන ඇළ මාර්ග, වාරිමාර්ග/ගාංවුර 

පාලෙ/වාන් වදාරටු/අමුණු සහ අවනකුත් අමතර ඉදකිරීම්ට ඇතිවන 

සෘජු/වක්ර ජලවිදයාත්මෙ බලපෑම්, වැේවල පිටාර තැනි, අවශය 

තාවොලිෙ/ස්තිර හැරීම්, ප්රවේශ/නියමු/වස්තවා මාර්ග සඳහා අවශයතා, 

ජල සම්පත් වලට ඇතිවන බලපෑම්, කුඹුරු සඳහා වාරි සැපයුම් ආදය) 

සහ සමනය කිරීම සහ ප්රතිෙර්ම සඳහා අවශය පියවරයන් නිර්වේශ 

කිරීම. 

x). වයෝජිත සැලසුමට ආවේනිෙ සීමාවන් සහ උපෙේපන පිළිගැනීම සහ 

අවශය විට, සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් අවධිවේදී අවශය වැඩිදුර 

සවිස්තතරාත්මෙ, වැඩබිම්-විවශ්ිත සහ ප්රාවේශීය ජලාපවහන 

අධයයනයන් හඳුනා ගැනීම. 

 

1.5.6 සමාජයීය හා නැවත පදාංචි කිරීවම් සමීක්ෂෂණය 
 

සමාජීය සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් තක්ෂවස්තරුව සෙස්ත කිරීවම්දී උපවේශෙයින් සහ 

ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින් විසින් අනුගමනය ෙරන ලද ක්රමවේදයට අදාළ වාර්තා, 

ප්රතිපත්ති, පර්වේෂණ නිමැවුම් සහ අවනකුත් වේඛ්න එෙු කිරීම සහ දත්ත 

සමාවලෝචනය කිරීම (Desk Review),වස්තවාදායෙයින් විසින් ලබා දී ඇති 

වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (ToR) (මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA) සහ මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA)), වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයින් සාංඛ්යාව (PAPs) පිළිබඳ 

සමස්තත අදහසක්ෂ ලබා ගැනීම සඳහා මිනින්වදෝරු සිතියම් සහ කුලී නිවාස 

ලැයිස්තුව සමාවලෝචනය, පර්වේෂණ වමවලම් සහ ක්රමවේද ප්රවේශයන් පිළිබඳව 

ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයන් අතර ගැඹුරු සාෙච්ඡා, සමාජ බලපෑම් ඇගයීම (SIA) 

සඳහා සම්මත ප්රශ්නාවලිය (ඇමුණුම 04 වවත බලන්න) සැෙසීම, ප්රධාන වතාරුරු 

සපයන්නන් සමග සම්මුඛ් සාෙච්ඡා (KIIs) සහ ඉලක්ෂෙගත ෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා 

(FGDs) ගුණාත්මෙ දත්ත රැස්ත කිරීම සඳහා පිරික්ෂසුම් ලැයිස්තු සහ මාර්වගෝපවේශ 

(නියැද මාර්වගෝපවේශ සඳහා ඇමුණුම 05 බලන්න), පර්වේෂණ වමවලම් නියමු 

පරීක්ෂෂා කිරීම සහ විශ්වේෂණය සඳහා දත්ත සමුදායන් සාංවර්ධනය කිරීම 

ඇුළත් වේ. 

 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාසය (DSD) සහ 

ෙඩුවවල මහ නගර සභා ුළ හඳුනාවගන ඇති ග්රාම නිලධාරී වසම් 16 (GNDs) 

හරහා ගමන් ෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, CH6+900 යනු ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් 

ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාසය (DSD) සහ ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාසය 

(DSD) වබදා වවන් ෙරන ස්තථානයයි. වැඩි විස්තතර සඳහා, පහත සිතියම 4 බලන්න. 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

49 

 

 

1.5.6.1 අදාළ වාර්තා, ප්රතිපේති, පර්පේෂණ නිමැවුම් සහ අපනුේ පේඛන 

එකතු කිරීම සහ දේත සමාපලෝචනය (Desk Review) 

 

උපවේශෙ ෙණ්ඩායම නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයර පිළිබඳ ආශ්රිත ග්රන්ථ සමාවලෝචනය සහ 

අදාළ ලියකියවිලි අධයයනය කිරීම ආරම්භ ෙර සම්පූර්ණ ෙරන ලදී. තවද, 

ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින් වත්මන් වයාපෘතිවේ ප්රාථමිෙ සහ ේවිීයිෙ 

පාර්ශවෙරුවන් හඳුනා ගන්නා ලදී. තවද, පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (EIA), 

සමාජ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (SIA) සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ක්රියාොරී සැලැස්තම 

(RAP) අධයයනයන්හි ොර්යය අවවබෝධ ෙර ගැනීම සඳහා මධයම පරිසර 

අධිොරිය (CEA) සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් නිකුත් ෙරන ලද 

වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (ToR) ද සමාවලෝචනය ෙරන ලදී. 

 

1.5.6.2වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයන් සංඛයාව (PAPs) පිළිබඳ සමස්ත 

අදහසක්ෂ ලබා ගැනීම සඳහා ශකයතා අධයයනය, සැලසුම් පේඛන, 

මිනින්පදෝරු සිතියම් සහ ුලී නිවාස ලැයිස්තුව සමාපලෝචනයකිරීම 

 

වයෝජිත වයාපෘතිය පිළිබඳ පැහැදලි චිරයක්ෂ ලබා ගැනීමට සහ සියු නිවාස පිළිබඳ 

වතාරුරු රැස්ත කිරීමට සහ වයෝජිත වයාපෘතිය පිළිබඳ නිශ්චිත මාර්ග පථය 

(RoW), භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිය (GIS) පදනම් ෙරගත් සිතියම් සහ දත්ත 

සමුදාය සතයාපනය කිරීම සඳහා වයාපෘති සැලසුම් වේඛ්න, වයාපෘති පිළිබඳ මූලිෙ 

වතාරුරු අඩාංගු ශෙයතා වාර්තාව උපවේශෙ ෙණ්ඩායම විසින් සමාවලෝචනය 

ෙරන ලදී. මාර්ග පථවේ (RoW) පදාංචි වයාපාරිෙ ආයතන. පර්වේෂණ වමවලම් 

සහ ක්රමවේද ප්රවේශය පිළිබඳව සාෙච්ඡා කිරීම සහ මනාව සෙස්ත කිරීම සඳහා 

ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින් සහ වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය (PMU) අතර 

ගැඹුරින් සාෙච්ඡා කිහිපයක්ෂ සාංවිධානය ෙරන ලදී. ක්ෂවේර පිරික්ෂසුම සාංචාරයට 

(Field Reconnaissance Visit)වපර ීරනාත්මෙ ගැටළු සැලසුම් කිරීම සඳහා 

ෙණ්ඩායම විසින් අවිධිමත් සාෙච්ඡා කිහිපයක්ෂ පවත්වන ලද අතර එය සම්බන්ධ 

වූ සියුම පාර්ශ්වෙරුවන් සැලකිේලට ගනිමින් සාංවිධානය ෙරන ලදී. 

 

4 වැනි සිතියම: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මතින් 

දිපවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදියපරහි වයාපෘති බලපෑම් සහිත 

ප්රපේශය සහ ප්රාපේශීය පේකම් පකාට්ඨාස (DSDs) 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

50 

 

 
 

1.5.6.3 ප්රමාණාේමක සහ ගුණාේමක දේත රැස් කිරීම සඳහා සමීක්ෂෂණ 

පමවලම් සංවර්ධනය 

 

ප්රමාණාත්මෙ දත්ත රැස්ත කිරීම සඳහා වයාමුකිරීවම් අනුවේශ (ToR)හි 

අවශයතාවය අනුව ප්රධාන උපවේශෙයින් (නැවත පදාංචි කිරීම් සහ සමාජීය) විසින් 

ප්රශ්නාවලියක්ෂ සෙස්ත ෙරන ලදී. පැවරීම සඳහා අවශය ගුණාත්මෙ දත්ත රැස්ත 

කිරීම සඳහා වන ක්ෂවේර භාවිතය සඳහා ප්රධාන වතාරුරු සපයන්නන් සමග 

සම්මුඛ් සාෙච්ඡා (KIIs) සහ ඉලක්ෂෙගතෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා (FGDs) වපාදු 

ලැයිස්තුවක්ෂ සෙස්ත ෙරන ලදී. 

 

1.5.6.4 මහජන උපපේශනය 

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රජාවේ විවිධ ෙණ්ඩායම්, අවනකුත් පාර්ශවෙරුවන් සහ 

වේශපාලන නිවයෝජිතයන් අතර තනි පුේගල සම්මුඛ් සාෙච්ඡා, රැස්තීම්, 

ඉලක්ෂෙගත ෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා (FGDs) සිදු ෙරන ලදී. පාර්ශවෙරුවන්වේ 

විශ්වේෂණය සහ වතාරුරු සහ සන්නිවේදන අවශයතා තක්ෂවස්තරු කිරීම මත 

පදනම්ව සන්නිවේදන වමවලම් සහ අන්තර්ගතය/පණිවිඩ ීරණය ෙරන ලද 

අතර අත් පත්රිොවක්ෂ සෙස්ත ෙරන ලදී (ඇමුණුම 06 බලන්න). පාරිසරිෙ බලපෑම් 

ඇගයීම් අධයයනය මගින් පවත්වනු ලබන විධිමත් සහ අවිධිමත් විෂය ක්ෂවේර 

රැස්තීම්වලදී (scoping meetings) මහජනතාව, රාජය වනාවන සාංවිධාන (NGOs) 

සහ වවනත් ආයතන විසින් ෙරන ලද අදහස්ත ඇමුණුම 07 හි දක්ෂවා ඇත. 

 

1.5.6.5 නියමු පර්පේෂණ පමවලම් පරීක්ෂෂා කිරීම 

 

ප්රධාන ප්රශ්නාවලිය 2021 වදසැම්බර් 26 සහ 27 යන දනවල ක්ෂවේර 

සම්බන්ධීොරෙවරුන්වේ සහ පර්වේෂණ සහොරවරුන්වේ පුහුණු සැසිවලදී 
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පරීක්ෂා ෙරන ලද අතර ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින්වේ විවිධ අවස්තථා වලදී අදහස්ත 

දැක්ෂීවමන් පසු සියුම ප්රශ්නාවලි තවදුරටත් වැඩිදයුණු ෙරන ලදී. මීට අමතරව, 

ක්ෂවේර සම්බන්ධීොරෙවරුන්, පර්වේෂණ සහායෙයින්, දත්ත ඇුළත් කිරීවම් 

ක්රියාෙරුවන් සහ ක්ෂවේර සම්බන්ධීොරෙවරුන් ඇුළත් නාගරිෙ 

වපාකුරක්ෂසඳහා වදසැම්බර් 28 වැනි දන සුභූතිපුර ග්රාම නිලධාරී වසම (GND)හි 

ක්ෂවේර පරීක්ෂෂණයක්ෂ සාංවිධානය ෙරන ලදී;. නියමු පරීක්ෂෂණවයන් පසුව, 

අයදුම්පරය පිළිබඳ ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින්වේ අදහස්ත සහ ප්රශ්නාවලිය ුවනහි 

හඳුනාගත හැකි ගැටළු සාෙච්ඡා ෙරන ලද අතර ප්රශ්නාවලිය තවදුරටත් මනාව 

සෙස්ත ෙරන ලදී. 

 

1.5.6.6 නියැදි ක්රමය සහ නියැදි පේරීම 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-

NKBA) II අදයවරහි පවතින සිතියම් සහ භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිවේ (GIS) 

වතාරුරු මායිම්, එනම් ෙණු මතින් දවවන  මාර්ග වොරිවඩෝව සහ වයෝජිත 

ඉදකිරීම් මායිම හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා ෙරන ලදී. භූවගෝලීය වතාරුරු 

පේධතිවේ (GIS) වතාරුරු හා සසඳන විට දී ඇති වොටස ඉතා ඉහළ ජන 

 නත්වයක්ෂ ඇත. මීට අමතරව කුඹුරු වගා ෙරන සැලකිය යුු බදුෙරුවන් 

ප්රමාණයෙවේ හානියට පත් වූ කුඹුරු ඉඩම් රැසක්ෂ විය. 

 

සමාජ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (SIA) ප්රශ්නාවලිය නියැදයක්ෂ මත පදනම් විය. වයෝජිත 

වයාපෘතියට අනුව, සාංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් සම්පත් පැතිෙඩ සඳහා සිදුෙරන 

ලද 2020 සාංගණනයට අනුව වගාඩනැගිලි ඉදකිරීම් 21,293ක්ෂ (ජනගහනය 

82,239ක්ෂ සමඟ) ඇති නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයර මගින් ග්රාම නිලධාරී වසම් (GNDs) 16ෙට 

බලපෑම් එේල විය. එවහත්, මීටර් 200 වොරිවඩෝව ුළ වගාඩනැගිලි 1,455 ක්ෂ 

පමණක්ෂ ඇුළත් ෙර ඇති අතර එය මුළු වගාඩනැගිලි ජනගහනවයන් 6.83% කි. 

මීටර් 200 වොරිවඩෝව මත පදනම්ව, සමාජ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව (SIA) නියැදය 

සඳහා වතෝරාගත් සාංඛ්යාව 448කි. 80% (358) ක්ෂ පමණ නිවාස සහ වවළඳ හා 

වයාපාරිෙ ආයතනවලින් වතෝරාවගන ඇති අතර ඉතිරි 20% (90) ී 

වගාෙරුවන්වගන් වතෝරාවගන ඇත. 

 

1.5.6.7 දේත වලංගුකරණය සහ විශ්පේෂණය 

 

අධයයනය සඳහා ප්රශ්නාවලිය හරහා එක්ෂරැස්ත ෙරන ලද දත්ත භූවගෝලීය 

වතාරුරු පේධතිවේ (GIS) වතාරුරු සහ සෑම නිවසකින්ම ගන්නා ලද ඡායාරූප 

මගින් තහවුරු ෙරන ලදී. මීට අමතරව, සාෙච්ඡාවක්ෂ වහෝ අඛ්ණ්ඩ සාංවාදයක්ෂ 

හරහා ඔවුන්වේ සෘජු සහභාීත්වය ුළ ගෘහ මූලිෙයා වහෝ නිවවස්ත වජයේඨ 

සාමාජිෙවයකුවගන් පමණක්ෂ දත්ත ලබා ගන්නා ලදී. තව ද, අධයයන ෙණ්ඩායම 

විසින් විශ්වේෂණය ෙරන ලද දත්ත අදාළ ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාසවල (DSD) 

සම්පත් පැතිෙඩ වැනි පවතින ේවිතියිෙ මූලාශ්ර සමඟ සාංසන්දනය ෙරන ලදී. 

ප්රමාණාත්මෙ දත්ත වැඩිදුර විශ්වේෂණය සඳහා සමාජ විදයා සාංඛ්යාන 

පැවක්ෂජවේ (SPSS) දත්ත ගබඩාවේ ඇුළත් ෙර වගුගත ෙර ඇත. 
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ගුණාත්මෙ දත්ත විශ්වේෂණය සඳහා නීන මෘදුොාංග පැවක්ෂජයක්ෂ වන ATLAS 

හරහා එෙු ෙරන ලද සියුම ගුණාත්මෙ දත්ත විශ්වේෂණය ෙරන ලදී. 

ගුණාත්මෙ දත්ත විශ්වේෂණයට පහසුෙම් සැලසීම සඳහා සියුම පිටපත් ඉාංග්රීසි 

භාෂාවට පරිවර්තනය ෙරන ලදී. 

 

1.6 රජපේ ප්රතිපේති, වැඩසටහන් සහ ජාතයන්තර සම්මුීන්, 

ගිවිසුම්, පැවරීම් (Accreditation) සමඟ අනුකූල වීම 

 

වත්මන් රජවේ ප්රතිපත්ති ප්රොශය යටවත්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) II අදයවරහි රාජගිරිවේ සිට 

පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) අුරුගිරිය දක්ෂවා වොටස අධිවේී 

මාර්ග අාංශවේ ප්රධාන සාංවර්ධන වයාපෘතියක්ෂ වලස හඳුනාවගන ඇත. අදාළ 

රජවේ නීති, වරගුලාසි, ප්රතිපත්ති ජාතයන්තර සම්මුීන්, වයාපෘතියට අනුකූල 

වන ප්රමිති සහ අවශයතා වගුව 6 හි දක්ෂවා ඇත. 

 

 6 වැනි වගුව:පයෝජිත වයාපෘතිය ආවරණය වන පරිදි අදාළ රජපේ නීති, 

පරගුලාසි, ප්රමිති සහ අවශයතා 

අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

1980 අාංෙ 47 දරන ජාතිෙ 

පරිසර පනත (NEA) සහ 1988 

අාංෙ 56 හා 2000 අාංෙ 53 දරන 

එහි සාංවශෝධිත පනත්  

දූෂණය 

වැළැක්ෂීම සහ 

පාලනය කිරීම 

සමඟ පරිසරය 

ආරක්ෂෂා කිරීම, 

ෙළමනාෙරණය 

කිරීම, වැඩිදයුණු 

කිරීමට. 

ජලය, පස සහ 

වාතය වැනි 

ස්තවභාවිෙ 

සම්පත් සියේලම 

පාවේ තිරසාර 

වලස 

උපවයෝජනය 

කිරීම නියාමනය 

ෙරයි. 

මධයම පරිසර 

අධිොරිය (CEA) 

ජාතිෙ පාරිසරිෙ (පරිසර වායු 

තත්ත්ව) වරගුලාසි, 1994. 

වායු දූෂණය 

වැළැක්ෂීම සහ 

පාලනය කිරීමට 

වායු දූෂෙ 

විවමෝචනය 

පාලනය ෙරයි. 

මධයම පරිසර 

අධිොරිය (CEA) 

1996 අාංෙ 01 දරන ජාතිෙ 

පාරිසරිෙ (ශබ්ද පාලන) 

වරගුලාසි. 

උපරිම අවසර ලත් 

ශබ්ද මට්ටම් 

සැපයීමට 

ශබ්ද දූෂණය 

නියාමනය 

ෙරයි. 

මධයම පරිසර 

අධිොරිය (CEA) 

1990 අාංෙ 01 දරන ජාතිෙ 

පාරිසරිෙ (ආරක්ෂෂාව සහ 

තත්ත්ව) වරගුලාසි 

ජල දූෂණය 

වැළැක්ෂීම සහ 

පාලනය කිරීම 

සහ ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 

ඉහළ නැාංීමට 

අභයන්තර 

මුපිට ජලයට 

ෙැලි ෙසළ සහ 

අපද්රවය එක්ෂීම 

පාලනය ෙරයි. 

මධයම පරිසර 

අධිොරිය (CEA) 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

53 

 

අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

1993 අාංෙ 49 සහ 2009 අාංෙ 

22 දරන පනත මගින් 

සාංවශෝධිත 1937 සත්ත්ව හා 

වෘක්ෂෂලතා ආරක්ෂෂණ 

ආඥාපනත 

සත්ත්ව හා 

වෘක්ෂෂලතා සඳහා 

විශාලතම 

ආරක්ෂෂාව 

සැපයීමට 

ආරක්ෂිත 

ප්රවේශ පිහිටුීම 

සඳහා ප්රතිපාදන 

සලසා වදන 

අතර එම 

ප්රවේශවල සහ 

ඒවාවේ සත්ත්ව 

හා 

වෘක්ෂෂලතාවල 

මානව 

මැදහත්ීම 

නියාමනය 

ෙරයි. 

වනජීී 

සාංරක්ෂෂණ 

වදපාර්තවම්න්ුව 

(DWC) සහ වන 

සාංරක්ෂෂණ 

වදපාර්තවම්න්ුව 

(DoF) 

1953 අාංෙ 30 දරන පනත 

හරහා සාංවශෝධිත 1951 අාංෙ 

09 දරන ගස්ත වහලීම් පාලන 

පනත 

ගස්ත ෙැපීම 

තහනම් කිරීම, 

නියාමනය කිරීම 

සඳහා වන 

පනතක්ෂ 

වර්ගයට අදාළව 

ගස්ත ඉවත් කිරීම 

සහ වන්ද 

වගීම 

නියාමනය 

ෙරයි. 

වන සාංරක්ෂෂණ 

වදපාර්තවම්න්ුව 

(DoF) 

1996 අාංෙ 24න් සාංවශෝධිත 

1951 අාංෙ 25 දරන පාාංශු 

සාංරක්ෂෂණ පනත  

පාාංශු සම්පත් 

සාංරක්ෂෂණය හා 

භූමිවේ නිේපාදන 

ධාරිතාව පිළිබඳ 

පනත. 

ඛ්ාදනයට ලක්ෂ 

වූඉඩම්, 

ලවණතාවය, 

ජලය රැඳීම, 

නියඟය, 

ගාංවුර නිසා 

වන හානි 

වැළැක්ෂීම. 

පාාංශු සාංරක්ෂෂණ 

මණ්ඩලය 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

ස්තවේච්ඡාවවන් නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ජාතිෙප්රතිපත්තිය 

ඉඩම් අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් පනත 

වයාපෘතිවේ පුළුේ 

සමාජ හා 

ආර්ිෙ බලපෑම් 

සම්බන්ධවයන් 

ෙටයුු 

වනාෙරයි. වම් 

අනුව, වමම 

බලපෑම් ජය 

ගැනීම සඳහා 

වමම ප්රතිපත්තිය 

ස්තථාපිත ෙරන 

ලදී. 

ඉඩම් 

ප්රතිස්තථාපනය, 

ආදායම් 

ප්රතිසාධනය, 

නැවත 

ස්තථානගත 

කිරීවම් සහය 

සහ දීමනා, 

උපවේශන සහ 

දුක්ෂගැනවිලි 

විසඳීම, 

අවදානමට 

ලක්ෂවිය හැකි 

ෙණ්ඩායම් 

සඳහා ආධාර 

කිරීම සහ 

නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ස්තථාන 

සහ වස්තවා 

සැපයීම 

අධීක්ෂෂණය 

කිරීම. 

ශ්රී ලාංො රජය 

(GoSL) /ඉඩම් 

අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් සහ 

නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ෙමිටුව 

(LARC) 

1924 අාංෙ 4 දරන ගාංවුර 

ආරක්ෂෂණ ආඥාපනත 

ගාංවුරට 

ලක්ෂවන ප්රවේශ 

ආරක්ෂෂා කිරීම. 

ගාංවුර 

වැළැක්ෂීම. 

වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුව 

(DI) 

1947 අාංෙ 8 

දරන රජවේ ඉඩම් ආඥාපනත  

ශ්රී ලාංොවේ 

රජවේ ඉඩම් 

පුේගලිෙ සහ 

රජවේ ෙටයුු 

සඳහා වවන් කිරීම 

සහ පාලනය 

කිරීම. 

ඉඩම් අත්පත් 

ෙර ගැනීම / බදු 

දීම සඳහා 

අනුමැතිය සහ 

අවසරය අවශය 

වේ. 

ඉඩම් වොමසාරිස්ත 

ජනරාේ, දස්තත්රික්ෂ 

වේෙම්, ප්රාවේශීය 

වේෙම් 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

1992අාංෙ 33දරන පතේ සහ 

ඛ්නිජ ද්රවය පනත 

පතේ සහ ඛ්නිජ 

ද්රවය ගවේෂණය, 

ප්රවාහනය, 

සැෙසීම, 

වවළඳාම් කිරීම 

වහෝ ඛ්නිජ ද්රවය 

අපනයනය 

නියාමනය කිරීම. 

 

වයාපෘති 

වයෝජෙයා වහෝ 

වොන්රාත්ෙරු 

විසින් භූ විදයා 

සමීක්ෂෂණ හා 

පතේ 

ොර්යාාංශය 

(GSMB) වවතින් 

බලපරයක්ෂ ලබා 

ගත යුු 

ඉදකිරීම් සඳහා 

භාවිතා කිරීම 

සඳහා ෙැණීම් 

ෙරන ලද පස්ත 

සහ ගේවොරි 

ද්රවය සඳහා වමය 

අදාළ වේ. 

භූ විදයා 

සමීක්ෂෂණ හා 

පතේ ොර්යාාංශය 

(GSMB) 

1998 අාංෙ 05 සහ 2009 අාංෙ 

08 දරන පනත් මගින් 

සාංවශෝධිත 1995 අාංෙ 14 දරන 

වමෝටර් රථ ප්රවාහන පනත 

වාහන 

ගමනාගමනය 

සඳහා තිරසාර  

ප්රවේශයක්ෂ 

සැපයීම. 

ඉදකිරීම් ද්රවය 

ප්රවාහනය 

කිරීවම්දීසහ 

ඉදකිරීම් ෙටයුු 

කිරීවම් දී වාහන 

ගමනාගමනය 

නියාමනය 

ෙරයි. 

වමෝටර් රථ 

ප්රවාහන 

වදපාර්තවම්න්ුව 
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නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් 

(සාංවශෝධන) පනත (1964 අාංෙ 

23) 

වපාදු අරමුණු 

සඳහා ඉඩම් 

අත්පත් ෙර 

ගැනීම සඳහා නිසි 

බලධාරීන් විසින් 

අනුගමනය ෙළ 

යුු 

ක්රියාපටිපාටිය 

ස්තථාපිත ෙරයි. 

 

විමර්ශන වලදී 

සිදු වූ යම් 

හානියක්ෂ සඳහා 

වගවිය යුු 

වන්දය සඳහන් 

ෙරමින් 

අවේක්ෂිත 

අත්පත් ෙර 

ගැනීම් පිළිබඳ 

දැන්ීමක්ෂ නිකුත් 

කිරීම; වපාදු 

ෙටයුත්තක්ෂ 

සඳහා ඉඩමක්ෂ 

අත්පත් ෙර 

ගැනීම වහෝ 

පරවශතාවයක්ෂ 

පිළිබඳ දැන්ීම 

නිකුත් කිරීම. 

තක්ෂවස්තරු 

වදපාර්තවම්න්ුව 

 

1964 අාංෙ 29 දරන ජල සම්පත් 

මණ්ඩල පනත, 1999 අාංෙ 42 

සාංවශෝධනය සහ 2010/23 

ගැසට් නිවේදනය මගින් 

2017.03.16 දන සිදුෙරන ලද 

සාංවශෝධන) 

ජල සම්පත් 

පාලනය, 

නියාමනය සහ 

සාංවර්ධනය 

(සාංරක්ෂණය සහ 

ප්රවයෝජනය 

ඇුළුව); ගාංගා, 

ඇළ වදාළ සහ 

අවනකුත් ජල 

මූලාශ්ර දූෂණය 

ීම වැළැක්ෂීමට 

වයාපෘති 

ක්රියාොරෙම් 

සඳහා භූගත ජල 

සම්පත් භාවිතය 

සඳහා අනුමැතිය 

(ඇත්නම්). 

ජල සම්පත් 

මණ්ඩලය 

වගාවිජන වස්තවා පනත (1979 

අාංෙ 58) 

වගාීන්ට සහ 

ඔවුන්වේ 

ෙෘිොර්මිෙ 

පරිශ්රයන්ට 

සුරක්ෂිත 

පසුබිමක්ෂ 

සැපයීමට 

ෙෘිොර්මිෙ 

ප්රවේශවලට 

සම්බන්ධ ී සහ 

අවනකුත් 

ෙටයුුවලට 

අයත් ඉඩම් 

අත්පත් ෙර 

ගැනීම 

නියාමනය 

ෙරයි. 

ෙෘිෙර්ම 

සාංවර්ධන හා 

වගාවිජන වස්තවා 

අමාතයාාංශය 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

l988 අාංෙ 5 දරන මාර්ග 

සාංවර්ධන අධිොරී (විවශ්ෂ 

විධිවිධාන) පනත හරහා 

සාංවශෝධිතමාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරී පනත (1981 අාංෙ 73) 

මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA) 

පිහිටුීම සඳහා 

විධිවිධාන සලසන 

පනතකි. සියුම 

මාර්ග සහ 

මාංීරු 

සම්බන්ධවයන් 

පවරා ඇති වහෝ 

පනවා ඇති වහෝ 

නියම ෙර ඇති 

බලතල, රාජොරි 

සහ ොර්යයන් 

මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA) 

වවත පැවරිය 

යුුය. 

රවට් මාර්ග 

සම්බන්ධවයන් 

පවරා දී ඇති 

වහෝ පනවා ඇති 

බලතල, 

රාජොරි සහ 

ොර්යය 

සම්බන්ධ 

වරගුලාසි. 

මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරීය (RDA) 

1958 අාංෙ 24 දරන ස්තමාරෙ 

සහ පුරාවිදයා ස්තථාන සහ 

නේටාවවශ්ෂ පනත, 1940 

අාංෙ 9 දරනපුරාවස්තු පිළිබඳ 

ආඥාපනත 

ජාතිෙ 

වැදගත්ෙමක්ෂ 

ඇති පුරාණ හා 

ඓතිහාසිෙ 

ස්තමාරෙ සහ 

පුරාවිදයාත්මෙ 

ස්තථාන සහ 

නටුන් 

සාංරක්ෂෂණය 

කිරීම සඳහා 

විධිවිධාන 

සැලසීවම් 

පනතකි. 

පුරාවිදයාත්මෙ 

ෙැණීම් 

නියාමනය 

සඳහා සහ 

මූර්ති, ෙැටයම් 

සහ වවනත් 

එවැනි වස්තතූන් 

ආරක්ෂෂා කිරීම 

සඳහා ය. 

පුරාවිදයා 

වදපාර්තවම්න්ුව 

1968 අාංෙ 15 දරන වොළඹ 

දස්තත්රික්ෂෙවේ (පහත් බිම් 

ප්රවේශ) වගාඩකිරීවම් සහ 

සාංවර්ධන කිරීවම් මණ්ඩල 

පනත 

වොළඹ 

දස්තත්රික්ෂෙය ුළ 

පහත් බිම් ප්රවේශ 

ගාංවුවරන 

ආරක්ෂිත ප්රවේශ 

වලස ප්රොශයට 

පත් කිරීමට 

පනතට බලය 

ඇත. 

ප්රොශයට පත් 

ෙරන ලද ප්රවේශ 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව 

(SLLDC)මගින් 

ගාංවුවරන් 

වැළැක්ෂීම. 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව (SLLDC) 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

1947 අාංෙ 29 දරන මහ නගර 

සභා ආඥාපනත, 1939 අාංෙ 

61 දරන නගර සභා 

ආඥාපනත සහ 2010 දී 

සාංවශෝධිත 1987 අාංෙ 15 දරන 

ප්රාවේශීය සභා පනත.2012 

අාංෙ 21 දරන පළාත් පාලන 

(විවශ්ෂ විධිවිධාන) පනත 

වමම ආඥාපනත 

වෙෝට්වට් සහ 

ෙඩුවවල මහ 

නගර සභා බල 

ප්රවේශවේ 

වයාපෘතියට අදාළ 

වේ. එම පනත 

මහ නගර 

සභාබල 

ප්රවේශයට අයත් 

වන ජලාපවහන 

පේධතිය, වැසි ජල 

පේධතිය, 

මලාපවහන 

පේධතිය සහ 

වගාඩනැගිලි සහ 

මාර්ග වැනි භූගත 

උපවයෝගිතා 

සඳහා අදාළ වේ. 

වගාඩනැගිලි 

සැලසුම්, 

ජලාපවහන 

ෙළමනාෙරණ 

සැලසුම්, 

මලාපවහන සහ 

වැසි ජල 

මාර්ගය, 

නාගරිෙ  න 

අපද්රවය බැහැර 

කිරීම යනාදය 

සඳහා 

අනුමැතිය. 

පළාත් පාලන 

ආයතන (LAs) 

1978 අාංෙ 41 දරන නාගරිෙ 

සාංවර්ධන අධිොරිවේ නීතිය, 

1988 අාංෙ 41 දරන 

සාංවශෝධනය, 1987 අාංෙ 49 

දරන, 1984 අාංෙ 44 දරන, 1982 

අාංෙ 4 දරන පනත. 

නම් ෙරන ලද 

නාගරිෙ 

සාංවර්ධන 

ප්රවේශවල 

ආර්ිෙ, සමාජීය 

සහ වභෞතිෙ 

සාංවර්ධනය 

ඒොබේධ 

සැලසුම් කිරීම 

සහ ක්රියාත්මෙ 

කිරීම ප්රවර්ධනය 

කිරීම. 

නම් ෙරන ලද 

නාගරිෙ 

සාංවර්ධන 

ප්රවේශ 

සාංවර්ධනය 

කිරීම නියාමනය 

ෙරයි. 

නාගරිෙ 

සාංවර්ධන 

අධිොරිය (UDA) 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

1980 අාංෙ 2 දරන නාගරිෙ 

සාංවර්ධන අධිොරි වයාපෘති 

(විවශ්ෂ විධිවිධාන) පනත 

නාගරිෙ 

සාංවර්ධන 

වයාපෘති 

ක්රියාත්මෙ කිරීම 

සඳහා ෙඩිනමින් 

අවශය ඉඩම් 

ප්රොශ කිරීමට 

සහ ඒ හා 

සම්බන්ධ වහෝ 

ඊට ආනුෂාංගිෙ 

ෙරුණු සඳහා 

විධිවිධාන 

සැලසීවම් 

පනතකි. 

නාගරිෙ 

සාංවර්ධන 

වයාපෘති 

ක්රියාත්මෙ 

කිරීම සඳහා 

ෙඩිනමින් 

අවශය ඉඩම් 

ප්රොශ කිරීම 

නියාමනය 

ෙරයි. 

නාගරිෙ 

සාංවර්ධන 

අධිොරිය (UDA) 

1976 අාංෙ 27 දරන නීතිය, 

1982 අාංෙ 52 දරන පනත සහ 

2006 අාංෙ 35 දරන පනත 

මගින් සාංවශෝධිත1968 අාංෙ 15 

දරන වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ 

(පහත් බිම් ප්රවේශ) 

වගාඩකිරීවම් සහ සාංවර්ධන 

කිරීවම් මණ්ඩල පනත 

වගුරු බිම් සහ 

පහත් බිම් 

වගාඩකිරීම සහ 

සාංවර්ධනය 

කිරීම, එවැනි 

පවරා ඇති 

ඉඩම්වල 

භාරොරත්වය, 

ෙළමනාෙරණය 

සහ පාලනය 

රඳවා තබා 

ගැනීම, අනවසර 

ක්රියාොරෙම් සහ 

ජල මූලාශ්ර 

දූෂණයට 

එවරහිව නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග 

ගැනීමට  

වගුරු බිම් සහ 

පහත් බිම් වගාඩ 

කිරීම සහ 

සාංවර්ධනය 

කිරීම. 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව (SLLDC) 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

2002 අාංෙ 35 දරන ශ්රී ලාංො 

මහජන උපවයෝගිතා 

වොමිෂන් සභා පනත 

තිරසාර 

සාංවර්ධන නයාය 

පරවේ සීමාවන් 

ුළ සිටිමින් 

වඩාත් 

ආර්ිෙමය 

ලාභදායී 

ආොරවයන්ශ්රී 

ලාංොවේ සියුම 

වැසියන්ට සහ 

එහි සාංවර්ධනයට 

දායෙ වන අයට 

අතයවශය යටිතල 

පහසුෙම් සහ 

උපවයෝගිතා 

වස්තවා සඳහා 

වඩාත් ලාභදායී 

වලස ප්රවේශ ී මට 

පරිසරයක්ෂ 

නිර්මාණය කිරීම. 

ශ්රී ලාංො මහජන 

උපවයෝගිතා 

වොමිෂන් 

සභාවේ විෂය 

පථය ුළ 

පවතින සියුම 

උපවයෝගිතා 

නියාමනය 

කිරීම, දැනට 

පවතින වමන්ම 

අනාගත 

පාරිවභෝගිෙයන් 

සඳහා වඩාත් 

සාධාරණ හා 

තිරසාර වලස 

ආරක්ෂිත, 

විශ්වාසනීය සහ 

සාධාරණ 

මිලෙට යටිතල 

පහසුෙම් වස්තවා 

සහතිෙ කිරීම. 

ශ්රී ලාංො මහජන 

උපවයෝගිතා 

වොමිෂන් සභාව 
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අදාළ නීති, වරගුලාසි, ප්රමිතිවල 

නම 

විෂය පථය සහ 

අරමුණු 
ප්රධාන ප්රවේශ 

වමවහයුම් 

ආයතන 

2009 අාංෙ 38 දරන ජාතිෙ 

වෘත්ීය ආරක්ෂෂණ සහ 

වසෞඛ්ය පිළිබඳ ආයතන පනත 

වෘත්ීය 

සුරක්ෂිතතාව 

සහ වසෞඛ්ය 

ප්රමිීන් පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තියක්ෂ 

සැෙසීම සඳහා 

වෘත්ීය 

සුරක්ෂිතතාව 

සහ වසෞඛ්ය 

පිළිබඳ ජාතිෙ 

ආයතනය 

පිහිටුීම සඳහා 

විධිවිධාන 

සැලසීවම් 

පනතකි; වස්තවා 

වයෝජෙයින් සහ 

වස්තවෙයින් යන 

වදඅාංශවයන්ම 

ආරක්ෂෂා කිරීම 

සඳහා සියුම 

වස්තවා ස්තථානවල 

වෘත්ීය 

ආරක්ෂෂාව සහ 

වසෞඛ්යය සඳහා 

පරිසරයක්ෂ 

නිර්මාණය කිරීම; 

සහ ඊට සම්බන්ධ 

වහෝ ඊට 

ආනුෂාංගිෙ 

ොරණා සඳහා. 

වෘත්ීය 

ආරක්ෂෂාව සහ 

වසෞඛ්ය ප්රමිීන් 

වෘත්ීය 

ආරක්ෂෂාව සහ 

වසෞඛ්ය පිළිබඳ 

ජාතිෙ ආයතනය 

 

1.6.1 වයෝජිත වයාපෘතිය ආවරණය වන ජාතයන්තර සම්මුීන්, ගිවිසුම් 

සහ පිළිගැනීම් (Accreditation) 
 

ශ්රී ලාංොව බහුපාර්ශ්විෙ පාරිසරිෙ ගිවිසුම් 40ෙට අධිෙ ප්රමාණයෙ 

පාර්ශ්වෙරුවකු ී ඇත. වමයින්, වමම වයාපෘතියට අදාළ ජාතයන්තර සම්මුීන් 7 

වගුවේ දක්ෂවා ඇත.
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7  ව ැ නි  ව ගු ව  :  ප ය ෝ ජි ත  ව ය ා ප ෘ ති ය  ආ ව ර ණ ය  ව න  ප රි දි  අ ද ා ළ  ජ ා ත ය න් ත ර  ස ම් මු ී න් ,  ගි වි සු ම් ,  ප ැ ව රී ම්  

ගිවිසුම 
අපරානුමත ෙළ 

දනය 
අරමුණු 

වායුවගෝලය 

ඕවසෝන් ස්තථරය ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා වූ 

වියානා සම්මුතිය (1 9 8 5 )  

1 9 8 9  වදසැම්බර් 

1 5  

විදයාත්මෙ පර්වේෂණ,  අධීක්ෂෂණ සහ වතාරුරු හුවමාරුව යන ක්ෂවේරවල 

ජාතයන්තර සහවයෝීතාවය ුළින් ඕවසෝන් ස්තථරය ආරක්ෂෂා කිරීම 

ඕවසෝන් ස්තථරය ක්ෂෂය ෙරන ද්රවය පිළිබඳ 

වමාන්ට්රියේ වප්රාවටෝවෙෝලය (1 9 8 7 )  

1 9 8 9  වදසැම්බර් 

1 2  

මානව වනාවන ඕවසෝන් ක්ෂෂය ෙරන ද්රවය පරිවභෝජනය සහ නිේපාදනය අඩු කිරීම සහ 

අවසානවේ ඉවත් කිරීම 

එක්ෂසත් ජාීන්වේ වේශගුණිෙ 

විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය 

1 9 9 2  ( 1 9 9 3  වනාවැම්බර් 2 3 දන අත්සන් 

ෙරන ලදී) 

1 9 9 3වනාවැම්බර් 

2 3  

වේශගුණිෙ පේධතිවලට සිදුවිය හැකි භයානෙ මානව මැදහත්ීම් වළක්ෂවන මට්ටමකින් 

වායුවගෝලවේ හරිතාගාර වායු (G H G )  සාන්ද්රණය ස්තථායීෙරණය කිරීම 

කිවයෝවතෝ සම්මුතිය ( 1 9 9 7 )  2 0 0 2  

ඔක්ෂවතෝබර් 0 3  

ඇමුණුම 1හි පාර්ශවයන් (සාංවර්ධිත රටවේ) ඔවුන්වේ සාමූහිෙ හරිතාගාර වායු 

විවමෝචනය 2 0 0 8 - 2 0 1 2ොලය වන විට 1 9 9 0  මට්ටවමන් අවම වශවයන් 5 %කින් අඩු 

කිරීමට 

ජජව විවිධත්වය සහ සාංස්තෙෘතිෙ උරුමය 

 අන්තර්ජාතිෙ ශාෙ ආරක්ෂෂණ 

සම්මුතිය ( 1 9 5 1 )  

1 9 5 2  වපබරවාරි 

1 2  

ශාෙ හා ශාෙ නිේපාදනවල පළිවබෝධ සහ වරෝග පාලනය කිරීම සඳහා ජාතයන්තර 

සහවයෝීතාව පවත්වා ගැනීම සහ වැඩි කිරීමසහ ඔවුන්වේ හඳුන්වාදීම වැළැක්ෂීම සහ 

ජාතිෙ සීමාවන් හරහා පැතිරීම 

ආසියා සහ පැසිෆික්ෂ ෙලාපය සඳහා වන 

ශාෙ ආරක්ෂෂණ ගිවිසුම (1 9 5 6 )  

1 9 5 6  වපබරවාරි 

2 7  

විනාශොරී ශාෙ ෙලාපය ුළට හඳුන්වාදීම සහ පැතිරීම වැළැක්ෂීම සඳහා 

වලෝෙ සාංස්තෙෘතිෙ හා ස්තවභාවිෙ 

උරුමයන් ආරක්ෂෂා කිරීම පිළිබඳ 

සම්මුතිය (1 9 7 2 )  

1 9 8 0ජූනි 0 6  ස්තීර පදනමක්ෂ මත සහ නීන විදයාත්මෙ ක්රම මගින් සාංවිධානය ෙරන ලද ෙැපී 

වපවනන විශ්ීය වටිනාෙමකින් යුත් සාංස්තෙෘතිෙ හා ස්තවභාවිෙ උරුමයන් සාමූහිෙව 

ආරක්ෂෂා කිරීවම් ඵලදායී පේධතියක්ෂ ස්තථාපිත කිරීම 

වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති වන 

සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා විවශ්ෂවල 

ජාතයන්තර වවළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය 

1 9 7 3  ( C I T E S ) ;  

1 9 7 9මැයි 0 4  

 

ක්රියා පටිපාටිය සම්බන්ධවයන් ආනයන/අපනයන බලපර ක්රමයක්ෂ අනුගමනය 

කිරීවමන් වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ඇතැම් විවශ්ෂයන් අධි උපවයෝජනවයන් 

ආරක්ෂෂා කිරීම. 

සාංක්රමණිෙ වන සත්ත්ව  විවශ්ෂ 

සාංරක්ෂෂණය පිළිබඳ සම්මුතිය1 9 7 9  

( C M S )  

1 9 9 0ජූනි 0 6  ජාතිෙ සීමාවන් හරහා වහෝ ඉන් පිටතට සාංක්රමණය වන වන සුන් විවශ්ෂ ආරක්ෂෂා 

කිරීම 

ජජව විවිධත්වය පිළිබඳ සම්මුතිය (C B D -

1 9 9 2 )  

1 9 9 4මාර්ු 2 3  

 

ජානමය සම්පත් සඳහා සුදුසු ප්රවේශය සහ අදාළ තාක්ෂෂණයන් නිසි වලස මාරු කිරීම 

සහ සුදුසු අරමුදේ ඇුළුව ජජව විවිධත්වය සාංරක්ෂෂණය කිරීම,  එහි සාංරචෙ තිරසාර 



 

D e v e l o p m e n t  o f  F o u r  L a n e  E l e v a t e d  H i g h w a y  f r o m  N e w  K e l a n i  B r i d g e  t o  A t h u r u g i r i y a  - P h a s e  I I  

 

 

6 3  

 

ගිවිසුම 
අපරානුමත ෙළ 

දනය 
අරමුණු 

වලස භාවිතා කිරීම සහ ජානමය සම්පත් උපවයෝී ෙර ගැනීවමන් පැන නගින ප්රතිලාභ 

සාධාරණ හා අපත්ෂපාී වලස වබදා ගැනීම 

සාංක්රමණිෙ විවශ්ෂ පිළිබඳ වබාන් 

සම්මුතිය 

1 9 8 9  වඳී යාවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ඇතැම් සාංක්රමණිෙ විවශ්ෂ සඳහා දැඩි ආරක්ෂෂාවක්ෂ 

සැපයීවමන් සහ වවනත් ඇතැම් සාංක්රමණිෙ විවශ්ෂවලට (සෑම විටම වඳීවම් තර්ජනයට 

ලක්ෂ වනාවිය හැකි) සත්ොරෙ රාජයයන් ඔවුන්වේ සාංරක්ෂෂණය සහ ෙළමනාෙරණය 

සඳහා ගිවිසුම් ඇති ෙර ගැනීමට වපළඹීම මගින් ක්රියා කිරීමට අදහස්ත වෙවර්. 

1971 වතත්බිම් ජාතයන්තර රැම්සා 

සම්මුතිය,  විවශ්ෂවයන්ම ජලචර 

පක්ෂීන්වේ වාසස්තථාන පිළිබඳ  

1 9 7 1  වපබරවාරි 

0 2  

සාංක්රමණිෙ පක්ෂීන් සඳහා ඉතා වැදගත් වාසස්තථාන වලස වස්තවය ෙරන වතත් බිම් 

ආරක්ෂෂා කිරීම. 

යුවනස්තවෙෝ වලෝෙ උරුම සම්මුතිය 

(1 9 7 2 )  

1 9 8 0  ජූනි 0 6  වලෝෙ සාංස්තෙෘතිෙ හා ස්තවභාවිෙ උරුමයන් ආරක්ෂෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය 

භූමිය 

ොන්තාරෙරණයට එවරහිව සටන් 

කිරීවම් එක්ෂසත් ජාීන්වේ සම්මුතිය 

(U N C C D -  1 9 9 4 )  

1 9 9 8  වදසැම්බර් 

0 9  

සම්මුතිවේ පාර්ශ්වයන් වන රටවල අධි-ශුේෙ,  ශුේෙ සහ අර්ධ ශුේෙ,  වියළි උප වතත් 

ප්රවේශ වල භූමි හායනය වැළැක්ෂීම අවසාන අරමුණ ෙර ගනිමින් ොන්තාරෙරණයට 

එවරහිව සටන් කිරීම සහ දැඩි නියඟ සහ/වහෝ ොන්තාරෙරණය අත්විඳින රටවල 

නියඟවේ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා 

රසායන ද්රවය 

අන්තරායෙර අපද්රවයවල වේශසීමා 

චලනයන් පාලනය කිරීම සහ ඒවා 

බැහැර කිරීම පිළිබඳ බාසේ සම්මුතිය 

(1989) 

1 9 9 2  අවගෝස්තු 

2 8  

අන්තරායෙර අපද්රවයවල වේශසීමා සාංචරණයන් අඩු කිරීම ;  මූලාශ්රයට හැකිතාක්ෂ දුරට 

අන්තරායෙර සහ අවනකුත් අපද්රවය බැහැර කිරීම;  අන්තරායෙර අපද්රවය උත්පාදනය 

අවම කිරීම;  අනුරුදායෙ අපද්රවය පරිසර හිතොමී වලස ෙළමනාෙරණය කිරීමට සහ 

බැහැර කිරීමට නීතිමය,  පරිපාලනමය සහ තාක්ෂෂණිෙ හැකියාවක්ෂ වනාමැති රටවලට 

නැේගත කිරීම තහනම් කිරීම ;  සාංවර්ධනය වවමින් පවතින රටවලට ඔවුන් විසින් 

ජනනය ෙරන අන්තරායෙර අපද්රවය පරිසර හිතොමී වලස ෙළමනාෙරණය කිරීමට 

සහාය ීම සඳහා 

වරාටර්ඩෑම් සම්මුතිය (1 9 9 8 )  2 0 0 6  ජනවාරි 1 9  ඇතැම් අන්තරායෙර රසායනිෙ ද්රවය ජාතයන්තර වවළඳාවම් හවුේ වගකීම සහ 

සමුපොර උත්සාහයන් ප්රවර්ධනය කිරීම, මානව වසෞඛ්යය සහ පරිසරය ආරක්ෂෂා 

කිරීම;  වතාරුරු හුවමාරුවට පහසුෙම් සැලසීම ,  ඒවාවේ ආනයන/අපනයනය පිළිබඳ 

ජාතිෙ ීරණ ගැනීවම් ක්රියාවලියක්ෂ සඳහා පහසුෙම් සැලසීම මගින් එම අනුරුදායෙ 

රසායනිෙ ද්රවය පාරිසරිෙ වශවයන් යහපත් භාවිතයට දායෙ ීම 

වනානැවසන ොබනිෙ දූෂෙ ( P O P s )  

පිළිබඳ ස්තවටාක්ෂවහෝම් සම්මුතිය (2 0 0 1 )  

2 0 0 5  වදසැම්බර් 

2 2  

වනානැවසන ොබනිෙ දූෂෙවලින් (P O P s ) මිනිස්ත වසෞඛ්යය සහ පරිසරය ආරක්ෂෂා කිරීම 
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1.7 වයාපෘතිය සඳහා අවශය මූලික අනුමැතිය 

 

 

වයාපෘතිවේ අවට ඇති සම්පත්, වගාඩනැගිලි, උපවයෝගිතා (utilities), මත 

වයාපෘතිය මගින් ඇතිවන බලපෑම වේුවවන් වයාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය/මූලිෙ 

අනුමැතිය (preliminary clearance) ලබා දීවම්දී, රාජය සහ අර්ධ රාජය 

ආයතන/අධිොරී/වදපාර්තවම්න්ු, යනාදී ආයතන කිහිපයකින් මූලිෙ අනුමැතිය 

අවශය වන අතර එවැනි අනුමැති සඳහා අවශය ආයතන ලැයිස්තුව පහත දැක්ෂවේ. 

• නගර සැලසුම්ෙරණයට බලපාන බැවින් නාගරිෙ සාංවර්ධන අධිොරිවේ 

(UDA) ෙැමැත්ත/අනුමතය. 

• මධයම පරිසර අධිොරිවේ අනුමැතිය (පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු (EIA) 

අනුමැතිය). 

• වයෝජිත මාර්ගය සඳහා දැනට පවතින කුඹුරු ඉඩම් භාවිතය සඳහා 

වගාවිජන සාංවර්ධන වදපාර්තවම්න්ුව (DoAD) වවතින් අනුමැතිය අවශය 

වේ. 

• වයෝජිත මාර්ගය ඇවරිවේන වැවේ සහ තලාංගම වැවේ වාරි වයෝජනා ක්රම 

ුළ පිහිටා ඇති බැවින් වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුවේ අනුමැතිය අවශය 

වේ. 

• වයාපෘති වොරිවඩෝවේ පිහිටා ඇති අදාළ උපවයෝගිතා සැපයුම් මාර්ග මාරු 

කිරීම වහෝ නැවත ස්තථානගත කිරීම සඳහා ලාංො විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB), 

ජාතිෙ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWS&DB) සහ ශ්රී ලාංො 

වටලිවොම් වවතින් එෙඟතාව සහ නිර්වේශ අවශය වේ. 

• පුරාවිදයා ස්තථාන වලට බලපෑමක්ෂ සිදු වනාවන බව තහවුරු කිරීමට 

පුරාවිදයා වදපාර්තවම්න්ුවේ (DoA) අනුමැතිය අවශය වේ. 

• ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීමට වපර ගාංවුර රැඳවුම් ප්රවේශ හරහා 

ෙණුමත ඉදවන මහාමාර්ගය ඉදකිරීම සඳහා ඇළ ඉවුරු, ඇළ පත්ල සහ ඇළ 

වවන් කිරීම් (වතත්බිම් ප්රවේශ ඇුළුව) සිදු කිරීමට සහ ජලාපවහන 

ප්රතිපාදන සම්බන්ධවයන් ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC) 

වවතින් එෙඟතාව, වොන්වේසි සහ අනුමැතිය. 

• නීෙරණය, නැවත පදාංචි කිරීම් ආදය සඳහා ෙැමැත්ත සහිතව ප්රාවේශීය 

වේෙම්වරවයකුවේ (DS) අනුමැතිය. 

• දැනට පවතින මලාපවහන සහ වැසි ජල මාර්ග සෙස්ත කිරීම සඳහා පළාත් 

පාලන ආයතන (LAs) ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් සහ ෙඩුවවල මහ නගර 

සභා (MCs) වවතින් එෙඟතා අනුමැතිය. 

• වයාපෘතිය ශ්රී ජයවර්ධනපුර කුරුළු අභයභූමිවයන් පිටත ඇති බව තහවුරු 

කිරීමට වනජීී සාංස්තථාවේ (DWC) අනුමැතිය අවශය වේ. 

• ජාතිෙ වභෞතිෙ සැලසුම් වදපාර්තවම්න්ුවේ (NPPD) අනුමැතිය. 

 

රජවයන් සහ අවනකුත් වර්ඛීය ආයතනවලින් ලබාගත් එෙඟතා ලිපි, අනුමැීන් 

සහ නිර්වේශ වාර්තාවේ ඇමුණුම 08හි ඉදරිපත් ෙර ඇත. 
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2. වයෝජිත වයාපෘති විස්තතරය සහ සාධාරණ විෙේපයන්  
 

2.1 විකේප ඇගයීම 

 

2.1.1 විෙේප පිළිබඳ විස්තතරය, විමර්ශනය සහ ඇගයීම 
 

ශෙයතා අධයයනවේදී සලො බලන ලද පහත විෙේප වමම පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරුවේ දී (EIA) අධයයනය ෙර තවදුරටත් තහවුරු ෙරන ලදී. 

 

➢ වයාපෘතියක්ෂ සිදු වනාකිරීවම් විෙේපය (No Action Alternative) 

 

වමම වයාපෘතියක්ෂ සිදු වනාකිරීවම් විෙේපය මගින් සලො බලා ඇත්වත් 

රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය වපෝවර් දක්ෂවා අධිවේී මාර්ගයක්ෂ ඉදකිරීමකින් 

වතාරව ගත හැකි විෙේපයයි. වමම විෙේපය යටවත්, මාර්ග ප්රවාහන මාදලිය 

සඳහා දැනට පවතින ප්රාවේශීය මාර්ග ජාලය සලො බලා ඇත. නාගරිෙ සාංවර්ධන 

අධිොරිය (UDA) විසින් ප්රොශයට පත් ෙරන ලද අගනුවර සාංවර්ධන සැලැස්තම 

(2019 – 2030) මත පදනම්ව මාලවේ, වොරවතාට සහ අුරුගිරිය තාක්ෂෂණ 

නගරයක්ෂ වලස සාංවර්ධනය වෙවර්. තාක්ෂෂණ නගර සාංවර්ධන සැලැස්තම සමඟ 

වමම ප්රවේශවල ප්රක්ෂවේපිත ජනගහනය 177,700 ක්ෂ පමණ වනු ඇත. වමම 

සාංවර්ධනයත් සමඟ තාක්ෂෂණ නගරවේ සිට අවනකුත් ආර්ිෙමය ප්රධාන 

මධයස්තථාන වවත සුටුදායෙ සම්බන්ධෙ මාර්ග පේධතියක්ෂ සැපයීම අතයවශය 

වේ. වොළඹ අගනගරය වදසට පවතින මාර්ග ජාලවේ රථවාහන දත්ත පහත පරිද 

වේ (රූප සටහන 4). 

 

4 වැනි රූප සටහන: අගනුවර පදසට පවතින මාර්ග ජාලපේ රථවාහන 

දේත 
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මූලාශ්රය: වොළඹ නාගරිෙ ප්රවේශය සහ තදාසන්න ප්රවේශ සඳහා වන නාගරිෙ 

ප්රවාහන පේධති සාංවර්ධන වයාපෘතිය (CoMTrans) අධයයන ෙණ්ඩායම (2014) 

 

රථවාහන දත්තවලට අනුව වොළඹ - මාලවේ වොරිවඩෝව වොළඹ නගර මධයයට 

වැඩිපුරම රථවාහන ඇදී එන ප්රධාන මාර්ගයක්ෂ බව අනාවරණය වේ. වොළඹ 

නාගරිෙ ප්රවේශය සහ තදාසන්න ප්රවේශ සඳහා වන නාගරිෙ ප්රවාහන පේධති 

සාංවර්ධන වයාපෘතිවේ (CoMTransඅධයයනය, 2014) අනාවරණය අනුවවොළඹ 

මහ නගර ප්රවේශවේ ප්රධාන ජාතිෙ මාර්ගවල ගමනාගමනවේ සාමානය 

ගමනාගමන වේගය පැයට කිවලෝමීටර 20 ට වඩා අඩු වන අතර මාර්ග ජාලවේ 

පහත සඳහන් ගැටළු අධයයන වාර්තාවේ දී අවධාරණය ෙර ඇත. 

 

❖ ප්රමාණවත් වනාවන මාර්ග ජාලය 

❖ පදෙයින් සඳහා ඉඩෙඩ වනාමැතිෙම 

❖ වොළඹ අගනගර ෙලාපය සඳහා මාර්ග ජාල ප්රධාන සැලැස්තමක්ෂ 

වනාමැතිෙම 

❖ නාගරිෙ මාර්ග සඳහා මාර්ග සැලසුම් ප්රමිීන් වනාමැතිෙම 

❖ පවතින අධිවේී මාර්ග ජාලවේ අඩු ප්රවේශයතාව 

❖ භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා වොළඹ වරායට ප්රවේශය වැඩි දයුණු ෙළ 

යුුය 

❖ අධිවේී මාර්ග ජාලය සම්බන්ධ වනාීම 

 

වොළඹ නාගරිෙ ප්රවේශය සහ තදාසන්න ප්රවේශ සඳහා වන නාගරිෙ ප්රවාහන 

පේධති සාංවර්ධන වයාපෘතිවේ (CoMTrans) අධයයනයට (2014) අනුව වොළඹ 

නගරය ුළ 2035 දී පුවරෝෙථනය ෙරන ලද වහෝ ප්රක්ෂවේපිත ප්රවාහන ඉේුම 

වර්තමාන ඉේුම වමන් 1.75 ගුණයක්ෂ වනු ඇත. නගර සාංවර්ධනය සහ ජනගහන 

වර්ධනය සමඟ රථවාහන පරිමාව ඉහළ යන බැවින් (EHP සඳහා වන ශෙයතා 

අධයයන වාර්තාවට අනුව බස්තනාහිර පළාවත් (WP) සාමානය වාර්ිෙ ජනගහන 

වර්ධනය 2.3%කි.), එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඇතිවන මාර්ග තදබදය නිසා ගමන් 

ොලය සහ ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ යන අතර එය ආර්ිෙයට අහිතෙර වලස 

බලපායි. ඉහත සියු ෙරුණු සැලකිේලට ගනිමින්, වයාපෘතියක්ෂ සිදු වනාකිරීවම් 

විෙේපය නිර්වේශ වනාෙරයි. 

 

වයාපෘතියක්ෂ සිදු වනාකිරීවම් විෙේපය අදාළ වනාවන බැවින් මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA) නව ෙැලණි පාලවම් (NKB) සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා - II අදයර 

(රාජගිරිය සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා) දක්ෂවා උස්ත වූ අධිවේී මාර්ගය සඳහා ශෙයතා 

අධයයනයක්ෂ සිදු කිරීමට 2018 වර්ෂවේදී නිර්වේශ ෙර ඇත. (ජාතිෙ මාර්ග ප්රධාන 

සැලැස්තම 2018-2027- මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA)). 

 

➢ විෙේප මාර්ග 

 

මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් ෙරන ලද ඉේලීම පරිද SMEC, RDC සහ 

MHEC JV විසින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත 

ඉදවන මහාමාර්ගය (NKBA EHP) II අදයර සඳහා ශෙයතා අධයයනය සම්පූර්ණ 
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ෙරන ලදී. ෙැමති මාර්ග සැලසුමක්ෂ වතෝරා ගැනීම සඳහා වූ ශෙයතා අධයයනය 

අතරුර, නිර්මාණ විෙේප වේණිගත කිරීම සඳහා බහු නිර්ණායෙ විශ්වේෂණ 

ක්රියා පටිපාටියක්ෂ (multi-criteria analysis procedure) සෙස්ත ෙරන ලදී. නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (NKBA EHP) 

I සහ පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ශෙයතා 

අධයයනය සඳහා විෙේප කිහිපයක්ෂ සලො බලන ලදී. 

 

ශෙයතා අධයයනය සඳහා, පසුොලීන මූලිෙ අරමුණු මත පදනම්ව විෙේප 

වයෝජිත මාර්ගයන් හතරක්ෂ සෙස්ත ෙරන ලදී. 

 

❖ ෙඩුවවල සහ වොට්ටාව අතර රාජගිරිය පිටත වටරවුම් අධිවේී 

මාර්ගවේ (OCH) සමගසම්බන්ධ ෙළ හැකි සියුම සාංචාරෙ වොරිවඩෝ 

සලො බැලීම. 

❖ සමහර වයෝජිත මාර්ග දැනට පවතින මාර්ග හරහා ගමන් ෙරන අතර 

අවනක්ෂ ඒවා හරිත ක්ෂවේර හරහා ගමන් ගන්නා බව සැළකීම. 

❖ බිම් මට්ටවම් මාර්ග ජාලවේ ගමනාගමනයට උපරිම සහන සැලසීම. 

❖ ෙණුමත ඉදවන මහාමාර්ගයට උපරිම රථ වාහන ප්රමාණයක්ෂ 

ආෙර්ෂණය ෙර ගැනීම සඳහා ප්රශස්තත අන්තර් හුවමාරු සාංඛ්යාවක්ෂ 

සැපයීම. 

 

පහත අාංෙ 5 සිතියම මගින් ශෙයතා අධයයනවේ බහු නිර්ණායෙ විශ්වේෂණය 

සඳහා සලො බලන ලද වයෝජිත මාර්ගයන් වපන්නුම් ෙරන අතර එක්ෂ එක්ෂ වයෝජිත 

මාර්ගය පහතින් විස්තතර වෙවර්. 

 

5 වැනි සිතියම: SMEC, RDC සහ MHEC (2019) මගින් අවසාන ශකයතා 

අධයයනය සඳහා පදන ලද සැලසුම් විකේප  

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයනය/නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) IIඅදයර 
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➢ විෙේප මාර්ගයන් (traces) ස්තථානගත කිරීම  

 

විෙේප මාර්ගය 1 

රාජගිරිය අන්තර් හුවමාරුවවන් ආරම්භ ී  දයවන්නා ඔය, අේවගාන, මුේවේරියාව 

මූලිෙ වරෝහලට දකුණින් වගාස්ත චන්ිො බණ්ඩාරනායෙ මාවවතන් (ඇල මාර්ගය) 

අවසන් වේ. රාජගිරිය සහ අේවගාන අතර තවත් මාර්ග කිහිපයක්ෂ තිබී ඇති අතර 

වමම විෙේප මාර්ගය වඩාත් සුදුසු විෙේපය වලස වතෝරා ගත්වත් නම් වැඩිදුර 

අධයයනය ෙළ හැකිය. 

 

විෙේප මාර්ගය 1අ 

වයෝජිත මාර්ගය 1 (චන්ිො බණ්ඩාරනායෙ මාවත) අවසානවේ සිට ආරම්භ වන 

එය වැලිවිට මහවදණිය හරහා වගාස්ත ෙඩුවවල අන්තර් හුවමාරුවවන් වහෝ ඒ 

ආසන්නවේ පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) හිදී අවසන් වේ. වමම 

වොටවසහි තවත් විෙේප මාර්ග කිහිපයක්ෂ ද තිබූ අතර ඒවා වඩාත් ෙැමති 

විෙේපය වලස වතෝරා ගත්වත් නම් අධයයනය ෙළ හැකිව තිුණි. 

 

විෙේප මාර්ගය 1ආ 

වයෝජිත මාර්ගය1 (චන්ිො බණ්ඩාරනායෙ මාවත) වෙළවවර් සිට ආරම්භ ී , ඇල 

මාර්ගය නැවගනහිර වදසින් ඉදරියට වගාස්ත ෙහන්වතාට හරහා වපෝවර් අන්තර් 

හුවමාරුවට (PIC) උුරින් කිවලෝමීටර් 1.4 ක්ෂ පමණ ඔබ්වබන් පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) දී අවසන් වේ. 

 

විෙේප මාර්ගය 2 

රාජගිරිය අන්තර් හුවමාරුවවන් ආරම්භ ී දයවන්නා ඔය හරහා වවෝටර්ස්ත එජ් 

වහෝටලයට නැවගනහිර වදසින් සහ වයෝජිත බත්තරමුේල අුරු මාර්ගය ඔස්තවස්ත 

වොස්තවත්ත දක්ෂවාත් වගුරු බිම්/කුඹුරු ඉඩම් හරහා බටවපාත, අකුවර්වගාඩ, 

අරාංගල හරහා වහෝෙන්දර දක්ෂවාත් ගමන් ෙරයි. එයවපෝවර් අන්තර් හුවමාරුව 

(PIC) වහෝ පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) ආසන්නවේ දී අවසන් වේ. 

 

විෙේප මාර්ගය 3 

රාජගිරිය අන්තර් හුවමාරුවවන් ආරම්භ ී වයෝජිත මාර්ගය 2 ඔස්තවස්ත 

බත්තරමුේල දක්ෂවා දව යයි. ඉන්පසු බත්තරමුේල - පන්නිපිටිය මාර්ගවේ 

ෙලේවගාඩ දක්ෂවා ගමන් ෙර, පසුව ලියනවගාඩ හරහා වගුරු බිම්/කුඹුරු ඉඩම් 

හරහා ගමන් ෙර වොට්ටාව අන්තර් හුවමාරුවේ සිට කිවලෝමීටර් 1.0ක්ෂ පමණ 

උුරු වදසින් අඩු ජනාකීර්ණ ප්රවේශයක්ෂ හරහා ගමන් ෙරමින් පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) හා සම්බන්ධ වේ. 

 

➢ සැලසුම් විස්තතර 

 

මාර්ගවේ මූලිෙ සැලසුම මහාමාර්ග සහ ීදවල ජයාමිතිෙ සැලසුම් පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තියක්ෂ මත පදනම් ී ඇත [AASHTO Green Book, 2011]. 
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වයාපෘතිවේ වුහාත්මෙ සැලසුම පහත සැලසුම් වක්ෂත සහ විමර්ශන වේඛ්න 

මගින් වමවහයවනු ලැවබ්. 

• වගාඩනැගිලි සැලසුම් ප්රමිති, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA), ශ්රී ලාංොව 

• මාර්ගවල ජයාමිතිෙ සැලසුම් ප්රමිති (1998), මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය 

(RDA),  ශ්රී ලාංොව 

• පාලම් සැලසුම් අත්වපාත (1997), මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA), ශ්රී 

ලාංොව 

• BS වක්ෂත (BS Codes) 

• යුවරෝ වක්ෂත (Euro Codes) 

• Australian Standards AS 1170 (2007). – ශ්රී ලාංොව ඉන්දු ඕස්තවේලියානු භූ 

ෙම්පන තහඩුවේ පිහිටා ඇති බැවින් භූ ෙම්පන නිර්මාණය සඳහා 

ඕස්තවේලියානු ප්රමිති සුදුසු වේ. 

 

➢ තාක්ෂෂණිෙ ශිේප ක්රම වත්රීම 

 

මීළඟ වේදවල විස්තතර ෙර ඇති පරිද වතෝරාගත් නිර්ණායෙ මැනීවම් සහ ලකුණු 

ලබා දීවම් පූර්ව නිශ්චිත ක්රමයක්ෂ සමඟ බහු නිර්ණායෙ විශ්වේෂණයක්ෂ සිදු කිරීම 

සඳහා ශෙයතා අධයයනවේ දී නිර්ණායෙ මාලාවක්ෂ වතෝරා ගන්නා ලදී. 

 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා වඩාත් ෙැමති විෙේප මාර්ගය කුමක්ෂද යන්න පිළිබඳව 

ීරණය ගැනීමට වපර ශෙයතා අධයයනවේදී නිර්ණායෙ කිහිපයක්ෂ ඇගයීමට 

ලක්ෂ ෙරන ලදී. වමම නිර්ණායෙ එක්ෂ එක්ෂ විෙේපවේ සාංසන්දනාත්මෙ වේණිගත 

කිරීම තක්ෂවස්තරු කිරීමට මිනුමක්ෂ වලස භාවිතා ෙළ හැෙ. නිර්ණායෙ 

වතෝරාගැනීවම්දී පහත අරමුණු වදෙ එමගින් තෘේතිමත් වන බවට  සහතිෙ විය. 

 

• අධයයන අරමුණු ඉටුීම: ශෙයතා අධයයනවේ දී අධයයන අරමුණු වලස සමාජ, 

පාරිසරිෙ, ආර්ිෙ ශෙයතාව, මූලය හා තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව පැහැදලිව 

දක්ෂවා ඇත. ෙණුමත ඉදවන මහාමාර්ගය අුරුගිරියට සම්බන්ධ කිරීම ද විෂය 

මූලිෙ සාධෙයක්ෂ වලස සැලවක්ෂ. 

 

❖ අවනයානය ස්තවාධීනතාව : ඉහත විෙේප වලින් වඩාත් ෙැමති වයෝජිත 

මාර්ගයක්ෂ ඇගයීමට සහ වත්රීමට පහත නිර්ණායෙ ශෙයතා අධයයන 

ෙණ්ඩායම විසින් පසුව සෙස්ත ෙරන ලදී. 

 

• සමාජ ශෙයතාව 

• පාරිසරිෙ ශෙයතාව 

• ආර්ිෙ ශෙයතාව 

• මූලයශෙයතාව 

• තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව 

• අුරුගිරියට සම්බන්ධ ීම 

 

වතෝරාගත් සමහර නිර්ණායෙවල තක්ෂවස්තරුව ප්රමාණාත්මෙව මැනිය හැකි අතර 

අවනක්ෂ ඒවා ගුණාත්මෙව පමණක්ෂ තක්ෂවස්තරු ෙළ හැෙ. 
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ලකුණු ලබා දීම 0 සිට 10 දක්ෂවා පරිමාණයකින් සිදු ෙරන ලදී. විෙේප අතරින් 

වඩාත්ම ෙැමති විෙේපය උපරිම ලකුණු 10 ලබා ගත් අතර අවම වශවයන් ෙැමති 

විෙේපය සඳහා ලකුණු බිාංදුව විය. වම් අතර වූ වසසු විෙේප සඳහා අවම ලකුණට 

සාවේක්ෂෂවලකුණු ලැබිණ සාමානයවයන්, xi විවශ්ිත නිර්ණායෙයක්ෂ සඳහා 'i' 

විෙේපවේ තනි මිනුම නිවයෝජනය ෙරයි නම් සහ Xmax විෙේප ෙට්ටලය අතර 

උපරිම මිනුම නිවයෝජනය ෙරයි නම් සහ Xmin විෙේප ෙට්ටලය අතර අවම මිනුම 

නිවයෝජනය ෙරයි නම්, 'i' විෙේපයට ලබා දී ඇති ලකුණු 10* {(xi - Xmin)/(Xmax - 

Xmin)} විය. 

 

➢ ඉදකිරීම් ක්රම 

 

වබාවහෝ ඉදකිරීම් ෙටයුු වයාපෘතිවල සම්මත පාලම් ඉදකිරීම සහ මාර්ග 

ඉදකිරීම් ශිේපීය ක්රම වයාදා ගැවන්. ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා මහා පරිමාණ බර 

යන්වරෝපෙරණ සහ උපෙරණ වයාදා ගනු ඇත. ගුණාත්මෙභාවය, පිරිවැය සහ 

ොලය අවේක්ෂිත මට්ටමට හා සීමාවට ළඟා ීමට ඉදකිරීම් ක්රියාවලිය ෙේතබා 

සැලසුම් ෙළ යුුවේ. පරිසරයට වන බලපෑම් හඳුනා ගැනීමට සහ නිර්වේශිත 

ක්රියාදාමයන් සමඟ හානිය අවම කිරීමට ඉදකිරීම් ක්රියා පටිපාටි මනාව වුහගත  

අනුඛ්ණ්ඩනයකින් යුුව අර්ථ දැක්ෂවිය යුුය. 

 

ප්රවාහන ොලය ු ළ වලාංගු පරිසර ආරක්ෂෂණ බලපරය (EPL) ඇති ගේවලවේවලින් 

ඉදකිරීම් ද්රවය (Borrow materials) ලබා ගත යුු අතර, වමම අදයවර්දී 

වොන්රාත්ෙරු විසින් නිශ්චිත ගේවොරි ස්තථාන නම් ෙර වනාමැති බැවින් එය 

අධීක්ෂෂණ උපවේශෙ විසින් අධීක්ෂෂණය ෙරනු ලැවබ්. 

 

වයාපෘතිවේ ප්රධාන ක්රියාොරෙම් වලස ප්රධාන වශවයන් පහත සඳහන් ඉදකිරීම් 

ක්රම හඳුනාවගන ඇත. 

• වැඩ බිම් විමර්ශනය 

• මැනුම් 

• වැඩබිම පිරිසිදු කිරීම, 

• නියමු මාර්ගය සහ වැඩ වේදොව (work platform) ඉදකිරීම 

• පයිේ (Pile) ඉදකිරීම / මාර්ගය ෙැපීම (Road Cutting) 

• කුළුණු (Pier) ඉදකිරීම / රැඳවුම් බිත්ති (Retaining wall) ඉදකිරීම 

• වේඩර වාත්ු කිරීම සහ ස්තථාපනය (Girder casting and placing) 

• තට්ටුව වොන්ීට් කිරීම (Deck Concreting) 

• මුපිට වැඩ 

• මාර්ග ආනුෂාංගිෙ ඉදකිරීම් 

• යටිතල පහසුෙම් ඉදකිරීම පහසු කිරීම 

• වැඩබිම ප්රතිසාංස්තෙරණ ෙටයුු 

 

ඉදකිරීම් ෙටයුුවල අදයර සැෙසීම වොන්රාත්ෙරු විසින් ශ්රම බලොවේ 

උපවයෝජයතාව, ද්රවය ප්රවාහන විස්තතර, ඉඩම් ලබා ගැනීවම් හැකියාව සහ 

රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම මත පදනම්ව සෙස්ත ෙළ යුුය. 
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2.1.2 පූර්ව ශෙයතා සහ ශෙයතා අදයරවල විෙේප 

 

❖ අවේක්ෂිත මාර්ග සැලසුම සෙස්ත ෙර ගැනීම සඳහා සිදුෙළ ගැලපීම්.  

පහත සඳහන් පරිද ශෙයතා අධයයන අදයවර්දී ෙලින් වතෝරාගත්, අවේක්ෂිත 

මාර්ගය සැලසුම් ෙර ගැනීම සඳහා ගැලපීමක්ෂ (Adjustment) සලො බලන ලදී. 

 

මධයම පරිසර අධිොරිය (2020 වදසැම්බර් 16 වැනි දන ව්ලි මිරර්) විසින් අදහස්ත 

දක්ෂවා ඇති පරිද තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශවේ (TEPA) සහ ඇවරිවේන 

වැවේ පාරිසරිෙ වශවයන් ඉතා සාංවේදී දකුණු වොටස මග හරිමින් සැලසුම් 

වපළගැස්තම වවනස්ත කිරීම මගින් වපාුඅරාව ප්රවේශය හරහා මාර්ගය නැවත 

වපළගැස්තීම සඳහා අතිවර්ෙ විෙේපයක්ෂ සමාවලෝචනය ෙරන ලදී. වැඩි විස්තතර 

සඳහා, විෙේප මාර්ගය සඳහා වන 6 වැනි සිතියම  බලන්න. වපාුඅරාවේ ඉහළ 

ජනාකීර්ණ ප්රවේශයක්ෂ ඔස්තවස්ත විෙේප මාර්ගයක්ෂ වයෝජනා ෙර ඇති අතර විෙේප 

මාර්ගය වේුවවන් සැලකිය යුු විශාල නිවාස සාංඛ්යාවක්ෂ පීඩාවට පත් ීමට 

නියමිතව තිුණි. ඔවුන්වේ නිවාසවලට සිදු වන හානිය වේුවවන් සමාජීය හානි 

සහ මහජනතාවවගන් එේල වූ ඉහළ ප්රතිවරෝධය මත පදනම්ව, යම් ලිහිේ කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග සමඟ මුේ මාර්ග සැලැස්තම අනුගමනය කිරීමට නිශ්චය ෙරන ලදී. 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය (TEPA) ු ළ වාහන ගමනාගමනයට සහ ශබ්ද 

බාධෙවලට වේුවන බලපෑමක්ෂ වනාවන පරිද ආරක්ෂිත  වලස පක්ෂීන්ට ගමන් 

කිරීම සඳහා කුරුළු වැට (bird fences) වහෝ ගස්ත බාධෙ (tree barriers) වයාදා 

ගැනීමට නිර්වේශ ෙරන ලදී. කුරුළු වැටවේ සහ ශබ්ද බාධෙ හඳුන්වාදීම පිළිබඳ 

විස්තතර ඊළඟ වොටස්ත වලින් සාෙච්ඡා වෙවර්. 

 

6 වැනි සිතියම: අුපර්පගාඩ (පපාතුඅරාව) හි විකේප සැලසුම් 

 
 

2.1.3 විෙේප සාංසන්දනය කිරීම සහ නිර්වේශ කිරීම 
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❖ සමාජ ශෙයතාව 

ශෙයතා අධයයනවේදී පහත දැක්ෂවවන පරිද සමාජ ශෙයතා නිර්ණායෙ සඳහා 

ජවෂයිෙ සාධෙ වදෙක්ෂ වතෝරා ගන්නා ලදී. 

 

• වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ වේපළ සාංඛ්යාව (PAPro): බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වන්වාසිෙ සහ වාණිජ වගාඩනැගිලි සාංඛ්යාව මත පදනම් වවන් ෙර ඇති 

ලකුණු පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

 8 වැනි වගුව: වයාපෘතිපයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ පේපළ 

සාධෙය 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-

A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-

B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ වන්වාසිෙ සහ වාණිජ 

වගාඩනැගිලි ගණන 
162 116 119 406 

වවන් ෙර ඇති ලකුණු ප්රමාණය  8.4 10.0 9.9 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

•  ඉදකිරීම් අතරුර අපහසුතාවය: වමම ජවෂයිෙ සාධෙය සඳහා ලකුණු 

ලබා දීම කිවලෝමීටරයෙට  බලපෑමට ලක්ෂ වූ  ප්රවේශ මාර්ග සාංඛ්යාවේ 

සාමානය අගය මත පදනම්ව වවන් ෙරන ලදී. ලකුණු ලබා දීවම් විස්තතර 

පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත (වගුව 9) 

 

 9 වැනි වගුව: කිපලෝමීටරයකට බලපෑමට ලක්ෂ වූ  ප්රපේශ මාර්ග 

සංඛයාපේ සාමානය අගය 

සාධෙය 
අනුවර්ඛ්නය 

1-A 

අනුවර්ඛ්නය 

1-B 

අනුවර්ඛ්නය 

2 

අනුවර්ඛ්නය 

3 

අනුවර්ඛ්වේ දග කිවලෝමීටර වලින්  8.6 11.1 10.3 12.0 

ඉදකිරීම් අතරුර බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශ 

මාර්ග සාංඛ්යාව  
17 18 28 78 

කිවලෝමීටරයෙට ඇති ප්රවේශ මාර්ග 

සාංඛ්යාවේ සාමානය අගය 

2.0 1.6 2.7 6.5 

වවන් ෙර ඇති ලකුණු ප්රමාණය 9.2 10.0 7.8 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

❖ පාරිසරිෙ ශෙයතාව  

 

පාරිසරිෙ ශෙයතාව සඳහා, ශෙයතා අදයර හා සන්සන්දනීයව වයාපෘතිවේ පූර්ව 

ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයර ුළ ඇති සැලකිය යුු බලපෑම් අනුව 

ප්රධාන පාරිසරිෙ නිර්ණායෙ ුනක්ෂ (3) වලස සැලවක්ෂ. වයෝජිත වයෝජිත මාර්ගයන් 

සඳහා හඳුනාගත් ප්රධාන පාරිසරිෙ නිර්ණායෙ ුනට (3) ඇුළත් වනුවේ, 

1. ජජව විවිධත්වය සහ වාසස්තථාන (වෘක්ෂෂලතා, සත්ත්ව විවශ්ෂ සහ වාසස්තථාන), 

2. පරිසර දූෂණය (ශබ්ද හා ෙම්පනය, වාතවේ ගුණාත්මෙ භාවය සහ ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය වෙවරහි බලපෑම්), සහ 
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3. දෘශය පරිසරය (වසෞන්දර්යාත්මෙ දර්ශනය, වසෞන්දර්යාත්මෙ සම්පත් සහ 

ඉඩම් පරිහරණය වෙවරහි බලපෑම්). 

 

පවත්නා පරිසරය සැලකිේලට ගනිමින්, ශාෙ, සත්ත්ව විවශ්ෂ සහ වාසස්තථාන 

වෙවරහි වන බලපෑම, එනම්; ශබ්ද, වායු සහ ජල දූෂණය සහ වසෞන්දර්යාත්මෙ 

පරිසරය වලස ප්රධාන නිර්ණායෙ 3 සඳහා අනුපිළිවවලින් 45%, 35%, සහ 20% වලස 

විවිධ ලකුණු ප්රතිශත  වවන් ෙරන ලදී. ප්රධාන පාරිසරිෙ නිර්ණායෙ සැලකිේලට 

ගනිමින් විවිධ දර්ශෙ සඳහා ලකුණු වවන් ෙරන ලදී. 

 

 10 වැනි වගුව: පහාඳම විකේපය ඇගයීම සඳහා ප්රධාන නිර්ණායක, අදාළ 

දර්ශක සහ ලුණු ලබාදීම 

ජවෂයිෙ 

සාධෙය 
නිර්ණායෙ දර්ශෙ 

මුළු ලකුණු 

100න් 

ප්රතිශතක්ෂ වලස 

දර්ශෙ සඳහා වවන් 

ෙළ ප්රතිශතවයන් 

ලකුණු 

පරිසරය 

ශාෙ, සත්ව 

හා 

වාසස්තථාන 

මත බලපෑම 

ශාෙ ඉවත් කිරීම 

45% 

10 

හරිත ආවරණ වෘක්ෂෂලතා අහිමි 

ීම 

5 

ජජව විවිධත්වය මත බලපෑම 5 

ජලජ වාසස්තථාන වෙවරහි 

බලපෑම 

5 

භූමිේඨ වාසස්තථාන මත බලපෑම 5 

පරිසර සාංවේදී ප්රවේශවලට 

බලපෑම් 

15 

ශබ්ද, වාතය 

සහ ජල 

දූෂණ 

මට්ටම 

වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය වවනස්ත 

කිරීම 

35% 

7 

ශබ්ද මට්ටම වැඩි ීම 7 

ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය පිරිහීම 7 

ජල මූලාශ්ර මත බලපෑම 7 

හරිතාගාර වායු විවමෝචනය 7 

වසෞන්දර්යා

ත්මෙ 

පරිසරය 

ඉඩම් පරිහරණ රටාව වවනස්ත ීම 

20% 

4 

අඛ්ණ්ඩ පැවැත්ම 4 

ඉදකිරීම්වේ ගුණාත්මෙභාවය 4 

වපාදු අවොශයන් 4 

පරිසරවේ ගුණාත්මෙභාවය 

වවනස්ත ීම 

4 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

පහත වගුවල දක්ෂවා ඇති පරිද විවශ්ෂඥ විනිශ්චය මත පදනම්ව එක්ෂ එක්ෂ 

ජවෂයිෙ සාධෙ සඳහා ලකුණු ලබා වදන ලදී. 

• වෘක්ෂෂලතා / සත්ත්ව විවශ්ෂ/ වාසස්තථාන අහිමි ීම 

 

 11 වැනි වගුව: වෘක්ෂෂලතා/සේව/වාසස්ථාන අහිමි වීපම් බලපෑම 

සාධෙය 
වයෝජිත මාර්ගය 

1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

විවශ්ෂඥයින් ලබා දුන් ලකුණු * 6.0 6.0 4.8 6.2 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 8.6 8.6 0.0 10.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 
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• වායු/ජල/ශබ්ද දූෂණය 

 

  12 වැනි වගුව: දූෂණ මට්ටම මත බලපෑම 

සාධෙය 
වයෝජිත මාර්ගය 

1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

විවශ්ෂඥයින් ලබා දුන් ලකුණු * 6.5 6.5 5.4 4.0 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 10.0 10.0 5.6 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• වසෞන්දර්යය 

 

 13 වැනි වගුව: පසෞන්දර්යාේමක බලපෑම් 

සාධෙය 
වයෝජිත මාර්ගය 

1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

විවශ්ෂඥයින් ලබා දුන් ලකුණු * 7.0 6.0 5.5 3.5 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 10.0 7.1 5.7 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

❖ ආර්ිෙ ශෙයතාව 

 

වාහන වමවහයුම් පිරිවැය (VOC) ඉුරුම්වල වටිනාෙම සහ ෙණු මත ඉද වන 

මහාමාර්ගය සමඟ ගමන් ොලය අගය (VOT) ඉුරුම්  ආර්ිෙ ශෙයතාව සඳහා 

ජවෂයිෙ සාධෙ වදෙ වලස සැලවක්ෂ. එක්ෂ එක්ෂ වයෝජිත මාර්ගය සඳහා වමම 

පරාමිීන් තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවයහි සැලසුම් අාංශය 

විසින් STRADA ආෙෘතිය භාවිතවයන් අනාගතවේ දී  (2035) මාර්ගවල රථවාහන  

ගමනාගමනය  වෙවස්ත වනු ඇත්දයි වපර නිමානය ෙරන ලදී.  STRADA ආෙෘතිය 

මත පදනම් වූ  ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ලබා දී ඇති ලකුණු පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

• ෙණු මත ඉද වන මහාමාර්ගවේ රථවාහන  ගමනාගමනය   

 

 14 වැනි වගුව: කණු මත ඉදි වන මහාමාර්ගයට ආකර්ෂණය වන 

රථවාහන  

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

2035 දී ෙණු මත ඉද වන මහාමාර්ගවේ සාමානය 

ජදනිෙ  රථවාහන ගමනාගමනය (ADT)  (මී 

වමෝටර් රථ ඒෙෙ (PCU))  

74,767 66,812 83,172 75,773 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 4.9 0.0 10.0 5.5 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• ගමන් කිරීමට ගතවන ොලය ඉතිරි ීම  
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 15 වැනි වගුව:  කාලය ඉතිරිවීපම් අගය  

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

2035 දී දනක්ෂ සඳහා ොලය ඉතිරිීවම් අගය  

(ශ්රී.ල.රු මිලියන) 

7.74 6.29 10.71 10.66 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 3.3 0.0 10.0 9.9 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

❖ මූලය ශෙයතාව  

 

මූලය ශෙයතාව සඳහා ජවෂයිෙ සාධෙ වලස i). වාර්ිෙ ගාස්තු ආදායම සහ ii). 

වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් පිරිවැය යන නිර්ණායෙ වදෙ ඇගයීමට ලක්ෂ ෙරන ලදී. වමම 

නිර්ණායෙ ඇගයීම සහ ලකුණු ලබා දීම පහත වගු වල දක්ෂවා ඇත. 

 

• ගාස්තු ආදායම  

 

  16 වැනි වගුව:  2035 වර්ෂපේ දී වාර්ික ගාස්තු ආදායම  

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

2035 වර්ෂවේ දී වාර්ිෙ ගාස්තු ආදායම 

(ශ්රී.ල.රු බිලියන) 

5.18 5.15 5.76 5.60 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 0.5 0.0 10.0 6.7 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• ඉදකිරීම් පිරිවැය  

 

 17 වැනි වගුව:  ඇස්තපම්න්තුගත ඉදිකිරීම් පිරිවැය  

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

ඉදකිරීම් පිරිවැය (ශ්රී.ල.රු බිලියන) 77.00 90.78 86.70 95.45 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 10.0 2.5 4.7 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

❖ තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව  

 

එක්ෂ එක්ෂ අනුවර්ඛ්වයහි තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව නිර්ණායෙ පහක්ෂ මගින් 

නිරූපණය වෙවර්, එනම් i). මහාමාර්ග ජයාමිීන්; ii). මාර්ග ආරක්ෂෂාව; iii). භූ 

තාක්ෂෂණිෙ ගැටළු; iv). ජල විදයාත්මෙ ගැටළු සහ v). වවනත් වයාපෘති සමඟ 

සවමෝධානය. වමම නිර්ණායෙ ඇගයීම සහ ලකුණු ලබා දීම පහත වගු වල දක්ෂවා 

ඇත. 

• මහාමාර්ග ජයාමිීන්: වමම සාධෙය යටවත් මාර්ග වොටස්තවල විභවය 

සැලසුම් වේගය සමඟ අනුවර්ඛ්වේ ගුණාත්මෙභාවය සඳහා ලකුණු ලබා දී 

ඇත. . 
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  18 වැනි වගුව: මහාමාර්ගපේ ජයාමිතික මානයන්පේ ගුණාේමකභාවය 

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 
වයෝජිත මාර්ගය 3 

මහාමාර්ග ජයාමිතිෙ 

මානයන්වේ ගුණාත්මෙභාවය 

(සැලසුම් වේගය පැයට කි.මී ) 

80 80 80 පැයට කි.මී. 80   on 50% 

length 

පැයට කි.මී.60   on 50% 

length 

වවන් ෙරන ලද  ලකුණු ප්රමාණය 

* 

10.0 10.0 10.0 5.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• මාර්ග ආරක්ෂෂාව: මාර්ග අනුවර්ඛ්වේ දී කිවලෝමීටරයෙ වොටසෙට  ඇති 

වාංගු  සාංඛ්යාව මත පදනම්ව ලකුණු ලබා දීම සිදු ෙරන ලදී. 

 

 19 වැනි වගුව:  මාර්ගය ඔස්පස් දිශානුගත පවනස්කම් සංඛයාව  

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

අනුවර්ඛ්වේ දග කි.මි  8.6 11.1 10.3 12.0 

තිරස්ත වාංගු සාංඛ්යාව 12 14 13 37 

කිවලෝමීටරයෙට ඇති වාංගු සාංඛ්යාව  1.39 1.26 1.26 3 

සාමානයෙරණය ෙළ ලකුණු 9.3 10.0 10.0 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• භූ තාක්ෂෂණිෙ ගැටු : වමම ජවෂයිෙ සාධෙය යටවත් වයෝජිත මාර්ගය 

සඳහා ලකුණු වවන් කිරීම  පිණිස වගුරු බිම් සහ ජල මූලාශ්ර හරහා ගමන් 

ෙරන අනුවර්ඛ්වේ දග මනිනු ලැබීය. 

 

 20 වැනි වගුව: විභවය භූ තාක්ෂෂණික ගැටලු සහිත පපළ ගැන්වුපමහි 

(alignment ) දිග 

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

වගුරු බිම් සහ ජල මූලාශ්ර හරහා ගමන් 

ෙරන අනුවර්ඛ්වේ දග (කි.මි.)* 

5.4 8.5 8.1 6.2 

වවන් ෙරන ලද  ලකුණු 6.5 0.0 10.0 6.8 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• ජල විදයාත්මෙ ගැටු: ගාංවුර අවදානම් ස්තථානවලට ඇති බලපෑම් මත 

පදනම්ව ලකුණු ලබා දීම සිදු ෙරන ලදී. 

 

 21 වැනි වගුව:  ගංවතුර අවදානම් ස්ථානවල බලපෑම 

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 
වයෝජිත මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

ගාංවුර අවදානම් 

ස්තථාන 

ෙඩුවවල 

අන්තර් 

හුවමාරු 

ප්රවේශය 

ෙඩුවවල 

අන්තර් 

හුවමාරු 

ප්රවේශය 

වපෝවර් අන්තර් 

හුවමාරුව දී යම් 

හැකියාවක්ෂ පවී  

නැත. 
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වවන් ෙරන ලද  

ලකුණු ප්රමාණය * 

0 0 5 10 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

• වවනත් වයාපෘති/වමවහයුම්වල බලපෑම: වතෝරාගත් වයෝජිත මාර්ගය 

සඳහා පහත පරිද ලකුණු ලබා දීම සඳහා වවනත් වයාපෘති සහ වමවහයුම් 

මත බලපෑම් සාධාරණීෙරණය ෙරන ලදී. 

 

 22 වැනි වගුව:  පවනේ වයාපෘතිවල ඇති විය හැකි බලපෑම  

සාධෙය 
වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත මාර්ගය 

1-B 
වයෝජිත මාර්ගය 2 

වයෝජිත මාර්ගය 

3 

විය හැකි 

බලපෑම 

මධයස්තථ මධයස්තථ මධයස්තථව සැලකිය යුු  සැලකිය යුු 

වවන් ෙරන ලද  

ලකුණු ප්රමාණය 

10 10 5 0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

❖ අුරුගිරියට සම්බන්ධ ීම 

 

වමම අවශයතාවය සලො බැලීවම් වුවමනාව පිළිබඳ ඉහළ මට්ටවම් (වමවහයුම් 

ෙමිටු) සාෙච්ඡාවලින් අනුරුව, වරණිත වයෝජිත මාර්ගය වතෝරා ගැනීම සඳහා 

වමම නිර්ණායෙය සඳහා ලකුණු වවන් කිරීමට  ශෙයතා අධයයන  ෙණ්ඩායම 

ීරණය ෙර ඇත. පහත වගුව අනුවර්ඛ් හතර සඳහා වන ලකුණු සාරාාංශය 

දක්ෂවයි. 

 

  23 වැනි වගුව: අතුරුගිරියට සම්බන්ධ වීම 

සාධෙය 
වයෝජිත මාර්ගය 

1-A 

වයෝජිත මාර්ගය 

1-B 
වයෝජිත මාර්ගය 2 වයෝජිත මාර්ගය 3 

අුරුගිරියට 

සම්බන්ධ ීම 

පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගයට 

සම්බන්ධීම 

අුරුගිරිවේ සිට   

කි.මි.5 ෙට වැඩි 

දුරකින්                                                                                       

පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගයට 

සම්බන්ධීම 

අුරුගිරිවේ සිට   

කි.මි.5ක්ෂ ඇුළත 

අුරුගිරිවේ දී 

පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගයට 

සම්බන්ධීම 

පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගයට 

සම්බන්ධීම 

අුරුගිරිවේ සිට   

කි.මි.5 ෙට වැඩි 

දුරකින්                                                                                       

වවන් ෙරන ලද  

ලකුණු ප්රමාණය 

0 5 10 0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

එක්ෂ එක්ෂ ජවෂයිෙ සාධෙ සමූහවේ එෙුව සඳහා ලබා දී ඇති අවසාන 

සාරාාංශගත ලකුණු පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත (වගුව 24). 
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  24 වැනි වගුව:  වවෂයික සාධකය අනුව ලුණුවල සාරාංශය සහ මුළු 

එකතුව  

ජවෂයිෙ 

සාධෙය 
නිර්ණායෙය  (Proxy) 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

සමාජ ශෙයතාව වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වේපළ 

8.4 10.0 9.9 0.0 

ඉදකිරීම් අතරුර අපහසුතාවය 

(කිවලෝමීටරයෙට  බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ  ප්රවේශ මාර්ග සාංඛ්යාවේ 

සාමානයය) 

9.2 10.0 7.8 0.0 

මුළු ලකුණු  17.6 20.0 17.7 0.0 

සාමානය ලකුණු  8.8 10.0 8.8 0.0 

පාරිසරිෙ 

ශෙයතාව  

ශාෙ / සත්ත්ව / වාසස්තථාන අහිමි 

ීම 

8.6 8.6 0.0 10.0 

 දූෂණ බලපෑම 10.0 10.0 5.6 0.0 

වසෞන්දර්යාත්මෙ බලපෑම් 10.0 7.1 5.7 0.0 

මුළු ලකුණු  28.6 25.7 11.3 10.0 

සාමානය ලකුණු  10.0 8.5 0.7 0.0 

ආර්ිෙ 

ශෙයතාව  

ගමනාගමන පිරිවැය අඩුීම  

(ෙණු මත ඉද වන මහාමාර්ගයට 

ආෙර්ෂණය වන රථවාහන) 

4.9 0.0 10.0 5.5 

ගමනාගමන ොලවේ පිරිවැය 

අඩුීම  

3.3 0.0 10.0 9.9 

මුළු ලකුණු  8.1 0.0 20.0 15.4 

සාමානය ලකුණු  4.1 0.0 10.0 7.7 

මූලය ශෙයතාව  වාර්ිෙ ගාස්තු ආදායම 0.5 0.0 10.0 6.7 

වයාපෘති පිරිවැය  10.0 2.5 4.7 0.0 

මුළු ලකුණු  10.5 2.5 14.7 6.7 

සාමානය ලකුණු  6.5 0.0 10.0 3.4 

තාක්ෂෂණිෙ 

ශෙයතාව  

මහාමාර්ග ජයාමිීන්හි 

ගුණාත්මය  

10.0 10.0 10.0 5.0 

මාර්ග ආරක්ෂෂාව (මාර්ගවේ 

දශානුගත වවනස්තෙම් ගණන) 

9.3 10.0 10.0 0.0 

භූ තාක්ෂෂණිෙ ගැටු (භූ 

තාක්ෂෂණිෙ ගැටු සහිත 

වපලගැන්වුවමහි (alignment ) දග)  

6.5 0.0 0.0 6.8 

ජල විදයාත්මෙ ගැටු (ගාංවුර 

අවදානම් ස්තථානවල බලපෑම) 

0.0 0.0 5.0 10.0 

වවනත් වයාපෘතිවල බලපෑම 10 10 5 0.0 

මුළු ලකුණු  35.7 30.0 40.0 21.8 

සාමානය ලකුණු  7.7 4.5 10.0 0.0 

අුරුගිරියට 

සම්බන්ධ ීම 

අුරුගිරිවේ සිට පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගය අවසන් වන 

ස්තථානයට දුර   

0.0 5.0 10.0 0.0 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

එක්ෂ එක්ෂ නිර්ණායෙ සඳහා මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය සහ ශෙයතා අධයයන 

ෙණ්ඩායම විසින් ලබා වදන ලද සාරාාංශගත භරිත සාමානයය අගයන් පහත 

වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

79 

 

 

 

 25 වැනි වගුව: වවෂයික සාධක සඳහා පවන් කරන ලද භාරය 

අනු 

අාංෙය 
ජවෂයිෙ සාධෙ 

මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය 

ලබා දුන් භාරය 

1 සමාජ ශෙයතාව 21.4 

2 පාරිසරිෙ ශෙයතාව 17.9 

3 ආර්ිෙ ශෙයතාව 17.6 

4 මූලය ශෙයතාව 17.6 

5 තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව 15.7 

6 අුරුගිරියට සම්බන්ධ ීම 9.8  
 එෙුව  100.0 

(මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව) 

 

ජවෂයිෙ සාධෙ ලකුණු සඳහා වවන් ෙර ඇති ඇති භාරයන් වයදීවමන්, පහත 

වගුවේ ඇති ප්රතිඵල මත පදනම්ව ශෙයතා අධයයනවේ දී වරණිත  වයෝජිත 

මාර්ගයක්ෂ වතෝරා ගන්නා ලදී. 

 

 26 වැනි වගුව: SMEC, RDC සහ  MHEC මඟින්  කණු මත ඉදි වන 

මහාමාර්ගපේ ශකයතා අධයයනය සඳහා බහු-නිර්ණායක විශ්පේෂණය 

(2019)   

අනු 

අංකය 
වවෂයික සාධකය 

පවන් 

කරන 

ලද 

භාරය 

මුළු ලුණු භරිත ලුණු 

1A 1B 2 3 1A 1B 2 3 

1 සමාජ ශෙයතාව 21.4 8.8 10.0 8.8 0.0 189 214 189 0 

2 පාරිසරිෙ ශෙයතාව 17.9 9.5 8.6 3.8 3.3 170 153 67 60 

3 ආර්ිෙ ශෙයතාව 17.6 4.1 0.0 10.0 7.7 72 0.0 176 135 

4 මූලය ශෙයතාව 17.6 5.2 1.3 7.4 3.4 92 22 130 59 

5 තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව 15.7 7.9 6.0 6.3 4.5 123 94 98 70 

6 අුරුගිරියට සම්බන්ධ 

ීම 

9.8 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 49.0 99.0 0.0 

එකතුව 100.0 මුළු ලකුණු 646 533 759 324 

පේණිගත කිරීම 2 3 1 4 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

මීට අමතරව, වතෝරාගත් වයෝජිත මාර්ගය සාධාරණීෙරණය කිරීම සඳහා 

ශෙයතා උපවේශෙ ෙණ්ඩායම විසින් සාංවේදී සිේධි පහක්ෂ ඇගයීමට ලක්ෂ ෙරන 

ලදී. සලො බැලීම් පහක්ෂ සහ සියු සලො බැලීම් සඳහා භරිත ලකුණු පහත 27 

වගුවේ සාරාාංශ ෙර ඇත. 
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 27 වැනි වගුව:  සංපේදීතා විශ්පේෂණය සඳහා ලුණු සාරාංශය 

අනු 

අාංෙය 
සලො බැලීම 

භරිත මුළු ලකුණු * 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-A 

වයෝජිත 

මාර්ගය 1-B 

වයෝජිත 

මාර්ගය 2 

වයෝජිත 

මාර්ගය 3 

1 මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් 

ජවෂයිෙ සාධෙ හයටම වවන් ෙළ භාරයන්  
652 549 752 314 

2 සාධෙ හයම සමාන භාරයක්ෂ ඇති බව 

සලෙන්වන් නම් (එනම් එෙෙට 16.7) 
593 515 772 315 

3 සමාජීය සහ පාරිසරිෙ සාධෙ පමණක්ෂ සමාන 

බරින් සලෙනු ලැුවවහාත් (50,50) 
916 929 630 167 

4 ආර්ිෙ, මූලය සහ තාක්ෂණිෙ සාධෙ පමණක්ෂ 

සමාන බරකින් සලෙනු ලබන්වන් නම්  (එනම් 

එෙෙට 33.3) 
572 242 787 517 

5 අුරුගිරිය සම්බන්ධතාව සාධෙයක්ෂ වනාවේ 

නම් සහ එහි බර අවනක්ෂ සාධෙ පහට සමානව 

වවන් ෙරන්වන් නම් 
724 550 724 353 

* ජවෂයිෙ සාධෙ සඳහා බහු නිර්ණායෙවල ලකුණු සාංඛ්යාවේ සාමානයය අගය 

ගණනය ෙර ඇත. (ප්රමතෙෘත ෙර නැත. (not normalized) 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

සමාජ, පාරිසරිෙ, ආර්ිෙ, මූලය සහ තාක්ෂෂණිෙ ශෙයතාව වැනි සියු ජවෂයිෙ 

සාධෙ සඳහා වවන් ෙරන ලද භාරයන් වයදීවමන්  හා අුරුගිරියට සම්බන්ධ ීම 

සලො බැලීවමන් අනුරුව, වයෝජිත වයාපෘතිය සඳහා වහාඳම විෙේපය වලස 

විෙේප 2 (වයෝජිත මාර්ගය 2) වතෝරා ගන්නා ලදී. වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහා 

මාර්ගවේ පාරිසරිෙ ශෙයතාව අනුව වමය 3වැනි වහාඳම විෙේපය විය. වෙවස්ත 

නමුත්, අුරුගිරිය සම්බන්ධතාව සාධෙයක්ෂ වනාවේ නම් සහ එහි භාරය අවනක්ෂ 

සාධෙ පහට සමානව පවරන්වන් නම්, වයෝජිත මාර්ගය 1A  වයෝජිත මාර්ගය 02 

සමඟ සමාන ශෙයතාවයකින් යුක්ෂත වනු ඇත. ශෙයතාවයකින් යුත් වයෝජිත 

මාර්ගයක්ෂ වතෝරා ගැනීම සඳහා සලො බැලිය යුත්වත් සමාජීය හා පාරිසරිෙ 

සාධෙ පමණක්ෂ වනාවේ. එබැවින්, ඉහත සියු සලො බැලීම් සහ ෙරුණු මත 

පදනම්ව, රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය සඳහා 

ශෙයතාවයකින් යුත් වයෝජිත මාර්ගය වලස වයෝජිත මාර්ගය 02 වතෝරාවගන 

ඇත. 

 

2.2  පයෝජිත වයාපෘතිපේ පිහිටීම සහ ඉඩම් අයිතිය 

 

2.2.1 පිහිටීම  
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා (EH – NKBA) වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන 

මහාමාර්ගය ශ්රී ලාංොවේ බස්තනාහිර පළාවත් වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ ප්රාවේශීය 

වේෙම් වොට්ඨාශ (DSD) වදෙක්ෂ සහ ග්රාම නිලධාරී වසම් (GND) 15ක්ෂ හරහා 

ගමන් ෙරයි. බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ වන්වන් ෙඩුවවල (ග්රාම 

නිලධාරී වසම් 14) සහ ශ්රී ජයවර්ධනපුර-වෙෝට්වට් (ග්රාම නිලධාරී වසම් 01 ) වේ. 
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බස්තනාහිර පළාත රවට් පරිපාලනවේ සහ ආර්ිෙ ක්රියාොරිත්වවේ ප්රධාන 

වක්ෂන්ද්රස්තථානයයි. 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය 

(EH – NKBA) II අදයවරහි සම්පූර්ණ දුර ප්රමාණය (ආසන්න වශවයන් කි.මී. 9.5) 

වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ නාගරිෙ ප්රවේශවේ ( අදයර I හි රාජගිරිය අන්තර් හුවමාරුව 

සිට අුරුගිරිය පිටත වටරවුම් මාර්ගය අන්තර් හුවමාරුව දක්ෂවා) පිහිටා ඇත. එය 

ප්රධාන වශවයන් ෙඩුවවල මහ නගර සභා බල ප්රවේශය හරහා ගමන් ෙරන අතර 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන 

මහාමාර්ගවේ (EH – NKBA) කුඩා දුර ප්රමාණයක්ෂ ශ්රී ජයවර්ධනපුර-වෙෝට්වට් මහ 

නගර සභා බල ප්රවේශය හරහා ගමන් ෙරයි. 7 සිතියම නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය(EH – NKBA)  II අදයවරහි 

අතිවර්ෙ පිරිසැලසුම සහ තාක්ෂෂණිෙ විස්තතර සපයයි 

  

7 වැනි සිතියම:  රාජගිරිය අන්තර් හුවමාරුව ආරම්භක ස්ථානපේ ගුවන් 

ඡායාරූපයක්ෂ   

 
 

සිතියම 7 හි දක්ෂවා ඇති පරිද, ආරම්භෙ ස්තථානය අදයර I යටවත් වන නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) 

හි රාජගිරිය හුවමාරුවවන් පසුව කිවලෝමීටර 6+900ෙට පසුව වේ. තතය ආරම්භෙ 

ස්තථානය දයවන්නා වැවේ පිහිටා ඇත. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය II අදයවරහි  උස්තබිම් ප්රවේශ වදෙක්ෂ ඇත ( 

කි.මි. 7+240 සිට 9+380  සහ 15+100 සිට කි.මි. 15+700). පළමු ස්තථානය 

බත්තරමුේවේ පිහිටා ඇති අතර වදවන ස්තථානය වහෝෙන්දර පිහිටා ඇත (වැඩි 

විස්තතර සඳහා සිතියම 15 බලන්න). මීට අමතරව, අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු 

මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) II අදයවරහි දගම වොටස කුඹුරු ප්රවේශයක්ෂ 

(කිවලෝමීටර් 9+760 සිට 15+100 දක්ෂවා) මතින් දවවන අතර වමම වවේයාය දැනට 

ී වගාව සඳහා භාවිතයට ගනී. තවද, අුරුගිරිය පිටත වටරවුම අධිවේී මාර්ගය 

අන්තර් හුවමාරුව අසල මීටර 520ක්ෂ පමණ (කිවලෝමීටර් 15+700 සිට 16+220 දක්ෂවා) 
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කුඩා ප්රවේශයක්ෂ ඇත. තවද දයවන්නා වැව හා එහි ශාඛ්ා ඇළ ආශ්රිත වතත් බිම් 

යටතට එන තවත් ස්තථාන වදෙක්ෂ ඇත. 

 

8වැනි සිතියම: කි.මි. 16+400 හි අතුරුගිරිය පිටත වටරවුම අධිපේී 

මාර්ගය අන්තර් හුවමාරුව අවසන් ස්ථානය   

 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය 

(EH – NKBA) II අදයවරහි අවසාන ලක්ෂෂයය සිතියම 8 හි දක්ෂවා ඇත. වයෝජිත නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) 

හි II අදයර අුරුගිරිවේ දී පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ග අන්තර් හුවමාරුව හා 

සම්බන්ධ වන අතර පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගය ඉදකිරීම් අරමුණු සඳහා 

අත්පත් ෙරගත් මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය සු අමතර ඉඩම් වබාවහාමයක්ෂ 

තිවබ්. එබැවින් පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගය වවත සම්බන්ධෙ ස්තථාන  සඳහා 

ෙඩුවවල වදසට සහ වොට්ටාව වදසට අත්පත් ෙර  ගත් ඉඩම් ඇත. වෙවස්ත 

වවතත්, මාලවේ - වගාඩගම මාර්ගයට අයත් තවත් මාර්ග ප්රවේශ සාංවර්ධනයක්ෂ 

ඇති අතර අවශය ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) හි II අදයර යටවත් 

සැලසුම් ෙර ඇත. 

 

2.2.2  ස්තථානීය සිතියම 
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9 වැනි සිතියම: පිහිටීම දැක්ෂපවන සිතියම 

 
 

2.2.3 වයාපෘති භූමිවේ හිමිොරීත්වය  
 

වයාපෘතිය යටවත් වයෝජිත මාර්ගය දවවන වබාවහෝ ප්රවේශ වපෞේගලිෙ ඉඩම් 

හිමියන් සුය. වොටස්ත කිහිපයක්ෂ රජය සු ඉඩම් වලස හඳුනාවගන ඇති අතර 

ඒවා මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) වවත පැවවරනු ඇත. පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගයට යාබදව ඇති ඇතැම් ඉඩම් දැනටමත් මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA)  වවත අයත් වේ. හඳුනාවගන ඇති අවනකුත් සියුම ඉඩම් නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) 

හි II අදයර ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීමට වපර 1950 ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් 

පනත (LAA) යටවත් අත්පත් ෙර ගත යුු වේ. 

 

2007 මාර්ු 05 දනැති අාංෙ 1487/10 අතිවිවශ්ෂ ගැසට් පරය යටවත් මධයම 

පරිසර අධිොරිය (CEA) විසින් ප්රොශයට පත් ෙරන ලද තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA) හි බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු ඉඩම්වලින් සැලකිය යුු 

වොටසක්ෂ පුේගලිෙ ඉඩම් හිමියන්ට අයත් වේ. ගැසට් පරය මඟින් ප්රොශයට පත් 

ෙරන ලද ප්රවේශය මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් අධීක්ෂෂණය ෙළ යුු අතර, 

වවේයාය වදපස වවවසන වබාවහෝ පදාංචිෙරුවන්  න අපද්රවය සහ ෙසළ බැහැර 

කිරීවම් ෙටයුු සඳහා එය භාවිතා ෙරයි. වම් අතර, මධයම පරිසර අධිොරිය 

විසින් 2021 ජුලි මස ගැසට් පරය සාංවශෝධනය ෙරමින් ෙණු මත ඉදවන 

මහාමාර්ගය ඉදකිරීමට අවසර ලබා දී ඇත. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය(TEPA) හි කුඹුරු අක්ෂෙර ප්රමාණය අක්ෂෙර 23.89 කි. තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය ුළ අක්ෂෙර 1.93 ක්ෂ පමණ අතහැර දැමූ කුඹුරු ඉඩම් වේ. 

තලාංගම වැවවන් වම් වන විට තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය ුළ කුඹුරු 

අක්ෂෙර 20.19ෙට ජලය සපයන අතර ඇවරිවේන වැවවන් තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය ුළ කුඹුරු අක්ෂෙර 4.87ෙට ජලය සපයනු ලැවබ්. 
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අදාළ රාජය අධිොරීන්/නිවයෝජිත ආයතනවල එෙඟතාව ඇමුණුම 08 වලස දක්ෂවා 

ඇත. 

 

ඉහත දක්ෂවා ඇති පරිද නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන 

මහාමාර්ගය (EH – NKBA) II අදයර වපලගැන්වුම හරහා ඇති  සියුම උස්තබිම් සහ 

කුඹුරු ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම් ඇත. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) II අදයර මගින් ඉඩම්වලට ඇති බලපෑම 

විස්තතර ෙරන විට, ඉඩම් හිමිොරිත්වවේ ආොර කිහිපයක්ෂ හඳුනාවගන තිවබ්. 

 

  28 වැනි වගුව: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මත 

ඉදිවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) II අදියර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් 

හිමිකාරිේවපේ අකාර 

ඉඩම් හිමිොරිත්වවේ ආොරය  සාංඛ්යාව % 

පුේගලිෙ 711 93.6 

පුේගලිෙ වබදාගත් 16 2.1 

පුේගලිෙ අයිතිය සහිත ආගමිෙ 

ඉඩම 
6 0.8 

රජවේ වවන්ෙරය 4 0.5 

රජවේ ඉඩම 20 2.6 

වවනත් 3 0.4 

එෙුව 760 100.0 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – 

NKBA) II අදයර මගින් මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ විස්තතර වගුව 

27 සපයයි. හඳුනාවගන ඇති මුළු ඉඩම් ෙැබලි සාංඛ්යාව 760 කි. ඒ අතරින් 

බහුතරයක්ෂ නිවයෝජනය වන්වන් පුේගලිෙ ඉඩම් හිමියන් වන අතර එය 93.5% කි.  

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් හිමියන් අතර ඉඩම් පරිහරණ රටාව වදස බලන විට 

ඒවාවයන් බහුතරය ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් වේ. ඉහත විස්තතර ෙර ඇති පරිද, රබර් 

වු කිහිපයක්ෂ ඇුළුව නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත 

ඉදවන මහාමාර්ගය II අදයර මගින් මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු ඉඩම් 

වබාවහෝමයකි. මුළු ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් සාංඛ්යාව 258 කි. වදවන ඉහළම ඉඩම් 

පරිහරණ ොණ්ඩය වන්වන් වන්වාසිෙ ඉඩම් (240) ය. ඒ හා සමානව, වාණිජ 

අරමුණු සඳහා භාවිතා ෙරන ඉඩම් 204 ක්ෂ වන අතර එය ු න්වන ඉහළම ොණ්ඩය 

වේ. වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම්වල ඉඩම් පරිහරණ රටාව පිළිබඳ වැඩි 

විස්තතර වගුව 29 මගින් දැක්ෂවේ. 

 

 

  29 වැනි වගුව: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මත 

ඉදිවන මහාමාර්ගය II අදියර මගින් මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් 

පරිහරණ ස්වභාවය  

ඉඩම් පරිහරණ සාංඛ්යාව % 
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ස්තවභාවය  

වන්වාසිෙ 240 31.6 

වවළඳ   / වයාපාර 204 26.8 

මුඩු බිම 56 7.4 

ෙෘි 258 33.9 

වපාදු භාවිතය 2 0.3 

එෙුව 760 100.0 

 

නිගමනය වශවයන්, විවිධ ආොරවේ ඉඩම් සහ හිමිොරීත්වවේ ආොර ුළ 

වපෞේගලිෙ හිමිොරීත්වයක්ෂ සහිත ඉඩම් සාංඛ්යාව ඉහළ අගයක්ෂ ගනී. වෙවස්ත 

නමුත්, රජවේ ඉඩම් කීපයක්ෂ ද (24) හඳුනාවගන ඇති අතර අදාළ රාජය 

නිවයෝජිතායතන එම ඉඩම්  නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත 

ඉදවන මහාමාර්ගය II අදයර සඳහා වයාදා ගැනීම සම්බන්ධව විවරෝධතාවක්ෂ 

වනාමැති බවට ලිපි  (ඇමුණුම 08 බලන්න.) ලබා දී ඇත.  

 

2.3     වයාපෘති විස්තර  

 

2.3.1 වයාපෘති සාංරචෙ පිළිබඳ විස්තතර 
 

වස්තවා වයෝජෙයා (මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය) විසින් ශෙයතා අධයයන ප්රතිඵල 

මත පදනම්ව වරණිත වයෝජිත මාර්ගය පිලිබඳ අවසන් ීරණය වගන ඇත. 

වතෝරාගත් වොරිවඩෝව සඳහා වමම ීරණය වතෝරාගනු ලැුවේ සියු විෙේප 

සඳහා බහු නිර්ණායෙ විශ්වේෂණය (MCA) ප්රතිඵලය මත පදනම්වය. 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – 

NKBA) II අදයවරහි වතෝරාගත් වයෝජිත මාර්ගය සඳහා සම්පූර්ණ ප්රධාන මාර්ගවේ 

දග කිවලෝමීටර 9.5 ක්ෂ වන අතර එය වොස්තවත්ත, වහෝෙන්දර සහ අුරුගිරිය 

වපෝවර් යන අන්තර් හුවමාරු ුනකින් සමන්විත වේ. වෙෝට්වට් - වබෝවේ පාර 

(B240) සිට ෙැනේ පාර සම්බන්ධ ීම ඇුළුව සම්බන්ධෙ බෑවුම්වල (ramp)  මුළු 

දග කිවලෝමීටර 9.1 කි. ෙපන ලද මීටර් 300 ෙ වොටස හැර  ෙණු  (viaducts)  මත 

සම්පූර්ණ වයෝජිත මාර්ගය ඉදෙරනු ලැවබ්. ෙැපුම් වොටස සඳහා, සාමානය 

ෙැපුම් උස මීටර් 6.5 ක්ෂ වන අතර උපරිම ෙැපුම් උස මීටර් 12.0 ෙට ආසන්න වේ. 

මූලිෙ සැලසුම මත පදනම්ව, ෙණු මත පාලම්වල (viaducts)  උස මීටර් 5.0 සිට 16.0 

දක්ෂවා වවනස්ත වේ. විවිධ වොටස්තවල වබාවහෝ භූමි ප්රවේශ සමතලා වන අතර 

බත්තරමුේල, සුභුතිපුර සහ වහෝෙන්දර යන ප්රවේශවල උස්ත බිම් වොටස්ත වදෙක්ෂ 

දක්ෂනට ලැවබ්. මූලිෙ සැලසුම අනුව, බත්තරමුේල උස්ත බිම උන්නත ඉදකිරීම් සමඟ 

හරස්ත වන අතර වහෝෙන්දර උස්ත බිම් වපවදසට ෙැපුමක්ෂ ෙර ඇත. අනුවර්ඛ්වයහි  

භූවගෝලීය තත්ත්වයන් පහත පරිද වේ.   

 

කි.මි. 6+900 සිට කි.මි. 7+340 දක්ෂවා පළමු වොටස දයවන්නා වැව හරහා ගමන් 

ෙරන අතර එය එතරම් සාංවර්ධනයක්ෂ වනාමැතිව හුදෙලා හරිත දූපත් වලස 

හඳුනාවගන ඇති දයවන්නා වැවේ ඇතැම් දූපත් හරහා ගමන් ෙරයි. වමම වොටස 

ුළ ඇති සමීපතම සාංවර්ධිත වොටස වලස    දයත ස්තවට්ෂන්  හඳුනාවගන ඇති 
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අතර එය මහජනතාවවේ විවනෝදාස්තවාදය සහ විවේෙවයන් ගත කිරීවම්  ෙටයුු 

සඳහා සාංවර්ධනය ෙර ඇත. වෙවස්ත වවතත්, වයෝජිත වයෝජිත මාර්ගය වේුවවන් 

දයත ස්තවට්ෂන් යටිතල පහසුෙම්වලට කිසිදු බලපෑමක්ෂ සිදු වනාවේ. වෙවස්ත 

වවතත්,  වගාඩබිම හා ජලවේ ගමන් ෙළ හැකි ගුවන් යානා ( seaplane) වමවහයුම් 

සහ ජලජ ප්රවාහනය වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑම් දැකිය හැකිය. දයවන්නා වැවේ 

සීේවේන් ක්රියාත්මෙ කිරීවම් වයාපෘතිය සමවේක්ෂෂනයක්ෂ (speculative) පමණක්ෂ 

බවට ගත් ීරණය මත වමම වයෝජිත මාර්ගය ශෙයතා අධයයනවේ අදයවර්දී 

පිළිගනු ලැබිණි. පාලම් කුළුණු ඇති ස්තථාන සලො බැලීවමන් සහ ගර්ඩර් පුල 

සඳහා ප්රමාණවත් නිදැලියක්ෂ (freeboard) පවත්වා ගැනීම මඟින් දැනට 

පවත්වාවගන යනු ලබන පාරු වස්තවා සඳහා අවම අවහිරතාවක්ෂ තහවුරු ෙළ යුු 

වන්වන්ය. 
  

10 වැනි සිතියම: කි.මි. 6+900 සිට 8+000 දක්ෂවා මූලික සැලසුම් පයෝජිත 

මාර්ගය  

 
 

කි.මි. 7+340 සිට කි.මි. 8+400 දක්ෂවා ඊළඟ වොටස වවෝටර්ස්ත එජ් වහෝටලයට සහ 

වපාේදූව පාරට ඉහළින් පිහිටා ඇත. වමහි අවසන් වයෝජිත මාර්ගය මත වවෝටර්ස්ත 

එජ් වහෝටලයට සිදු වූ සැලකිය යුු හානියක්ෂ නිරීක්ෂෂණය වන අතර වගාේ ් පිටිවේ 

ඉඩවමන් වොටසක්ෂ ලබා දීමටත් දැනට පවතින පිහිනුම් තටාෙය සම්පූර්ණවයන්ම 

අත්පත් ෙර ගැනීමටත් නියමිතය. බත්තරමුේල මඟහැර යාමට ඇති (Bypass) 

මාර්ගය හරහා යන වයෝජිත මාර්ගය මින් ඉදරියට වපාේදූව මාර්ගය වලසින් 

හඳුන්වනු ලබන අතර, සැලසුම් මාර්ග මධය වර්ඛ්ාව (CL) වබාවහෝ ස්තථානවල  දී 

මඟහැර යාමට ඇති (Bypass) මාර්ගය සහ වසත්සිරිපාය ජලාපවහන ඇළ අතර 

පිහිටා ඇත. වමම ස්තථානවේ දී කුළුණු (pier) වර්ග වතෝරාගැනීම ීරණය කිරීවම් දී  

ඇවළහි අවශය ප්රවාහ ප්රවාහන ධාරිතාවට බාධා වනාවන පරිද  හා මඟහැර යාමට 

ඇති (Bypass) මාර්ගවේ වාහන ධාවනයට සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩෙඩක්ෂ සැපවයන 

අයුරින් එය සිදු ෙළ යුුය.  සැලසුම් මාර්වගෝපවේශවල දක්ෂවා ඇති පරිද මඟහැර 

යාමට ඇති (Bypass) මාර්ගවේ ගමනාගමනය සඳහා අවශය සිරස්ත නිේොශනය 

සැලකිේලට ගනිමින් සැලසුම් උන්නතාාංශය ීරණය ෙළ යුුය. කි.මි. 8+400 ට 

ඔබ්වබන් කි.මි. 9+400 දක්ෂවා, වයාපෘති දළ සටහන බත්තරමුේවේ වන්වාසිෙ 

වගාඩනගා ඇති ප්රවේශය ආවරණය වන අතර වොස්තවත්ත මාලවේ පාර හරහා 

ගමන් ෙරයි. කි.මි. 9+050 සිට කි.මි. 9+350 දක්ෂවා වොටවස්තදී, වයාපෘති  වයෝජිත 
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මාර්ගය තත්වාොරවයන්ම වෙෝට්වට් - වබෝවේ මාර්ගයට ඉහළින් විහිවේ. මාර්ග 

මධය වර්ඛ්ාව (CL) වමම ස්තථානවේ වෙෝට්වට් - වබෝවේ මාර්ගය මධයයට සමපාත 

වන අතර වෙෝට්වට්-වබෝවේ මාර්ගය වැඩිදයුණු කිරීම ද වයාපෘතිය සමඟ දීර්  ෙර 

ක්රියාත්මෙ ෙරනු ලැවබ්. සාංවර්ධනවයන් අනුරුව එම ස්තථානවේ නිසි 

ගමනාගමන විධිවිධාන පැවරීම සඳහා, එම වොටවස්ත ඇති සීමිත ඉඩෙඩ සැලසුම් 

අදයවර්දී නිසි පරිද භාවිත ෙළ යුුය. වමම වොටවසහි මාර්ගවේ වාහන ගාේ 

කිරීම සීමා ෙර ඇති බව ප්රදර්ශනය ෙළ යුු අතර එය ආසන්නවේ පිහිටා ඇති 

වාණිජ වගාඩනැගිලිවලට අහිතෙර වලස බලපෑ හැකිය.  

 

11 වැනි සිතියම: කි.මි. 7+250 සිට 9+000 දක්ෂවා මූලික සැලසුම් පයෝජිත 

මාර්ගය  

 
 

වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව  (KIC)  කි.මි. 9+050 සහ කි.මි. 10+050 අතර පිහිටා 

ඇති අතර වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව  වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත සඳහා 

වස්තවා  අන්තර් හුවමාරුවක්ෂ වලස ෙටයුු ෙරයි. වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව  

(KIC)  හි අවශය ක්රියාොරීත්වය සපුරාලීම සඳහා මාර්ග පථය  (RoW) වයාපෘතිවයන් 

ඔබ්බට වයාපෘතියට සමගාමීව වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත සහ වෙෝට්වට් - 

වබෝවේ මාර්ගවේ වොටස්ත සාංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය. මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය (RDA) විසින් සෙස්ත ෙරන ලද වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව (KIC) 

මූලිෙ සැලසුවම් දී වොස්තවත්වත් දී එක්ෂ දශාවෙට පමණක්ෂ (One-way) රථවාහන 

වමවහයුම සලො බලනු ලැවබ්.                                                                                      

 

12 වැනි සිතියම: කි.මි. 8+900 සිට 10+600 දක්ෂවා මූලික සැලසුම් පයෝජිත 

මාර්ගය 
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වයාපෘතිය යටවත් වයෝජිත මාර්ගය කි.මි. 9+760 සිට කි.මි. 12+840 දක්ෂවා තලාංගම 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA)  හරහා ගමන් ෙරන අතර පාරිසරිෙ, පරිසර 

විදයාත්මෙ සහ ජල විදයාත්මෙ බලපෑම් අධයයන වාර්තාවේ අවනකුත් 

වොටස්තවල විස්තතර වෙවර්. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA)   ුළ ඇති 

ඉඩම් පරිහරණ රටාව සලො බැලීවම්දී වබාවහෝ ප්රවේශයක්ෂ ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු 

සහ වගාවිතැන සඳහා වයාදා ගන්නා බව සඳහන් ෙළ හැකිය. තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ   (TEPA) වගා බිම් අත්පත් ෙර ගැනීම මඟින් වන  සමාජ 

බලපෑම් අවනකුත් වොටස්තවලින් විස්තතර වෙවර්. වෙවස්ත වවතත්, තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයුළ පාරිසරිෙ හා සමාජීය හානිය අවම කිරීම සඳහා වයෝජිත 

මාර්ගය තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ  උුරු/ඊසානදග මායිමට සීමා ෙර 

ඇත. ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ග වයාපෘතිවයහි කි.මි. 12+600 සිට කි.මි. 13+200 

දක්ෂවා ප්රධාන වර්ඛ්ා මධය වර්ඛ්ාව ඇවරිවේන වැව හරහා ගමන් ෙරයි, එය ජල 

විදයාත්මෙව ඉතා වැදගත් ප්රවේශයක්ෂ වන අතර ජල මූලාශ්ර සඳහා බලපෑම් අවම 

කිරීමට  ඉදකිරීම් අදයවර්දී සැලකිලිමත් විය යුුය. 

 

13 වැනි සිතියම: කි.මි. 10+500 සිට 11+800 දක්ෂවා මූලික සැලසුම් 

අනුපර්ඛනය  
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 14 වැනි සිතියම: කි.මි. 11+700 සිට 13+200 දක්ෂවා මූලික සැලසුම් 

අනුපර්ඛනය 

 
 

කි.මි. 12+840 සිට කි.මි. 15+050 දක්ෂවා, වයෝජිත මාර්ගය ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු 

සඳහා භාවිතා ෙරන වගුරු බිම් හරහා ගමන් ෙරයි. ජයාමිතිෙ සැලැස්තම මත 

පදනම්ව සමහර ස්තථානවල වන්වාසිෙ ඉඩම් ෙැබලි කිහිපයක්ෂ අත්පත් ෙර ගනී. 

 

වහෝෙන්දර අන්තර් හුවමාරුව (HIC) පිහිටා ඇත්වත් කි.මි. 13+050 සිට කි.මි. 

14+350 දක්ෂවා වන අතර එය වමම වයාපෘතිය යටවත් අුතින් ඉදකිරීමට නියමිත 

වොට්ටාව - වහෝෙන්දර මාර්ගය සහ ෙැනේ පාර සමඟ අධිවේී මාර්ගය 

සම්බන්ධ ෙරන වස්තවා හුවමාරුවක්ෂ ද වේ. අුතින් හඳුන්වා දුන් ෙැනේ පාර 

ඇවරිවේන වැවේ සහ තලාංගම වැවේ විසර්ජන ඇළට සමාන්තරව දවවන අතර 

වෙෝට්වට් - වබෝවේ මාර්ගය සහ වොට්ටාව - වහෝෙන්දර මාර්ගය සම්බන්ධ ෙරයි. 

වහෝෙන්දර අන්තර් හුවමාරුව (HIC)  වෙෝට්වට් - වබෝවේ  මාර්ගය සහ වොට්ටාව 

- වහෝෙන්දර මාර්ගය අතර වබදුණු අන්තර් හුවමාරුවක්ෂ වලස හඳුනාවගන ඇත. 

 

15 වැනි සිතියම: කි.මි. 13+100 සිට 14+300 දක්ෂවා මූලික සැලසුම් පයෝජිත 

මාර්ගය 
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අධිවේී මාර්ගවේ ප්රධාන වපළගැන්වුවම් කි.මි. 15+050 සිට අවසානය දක්ෂවා එය 

වන්වාසිෙ ප්රවේශයක්ෂ හරහා ගමන් ෙරයි. වමම වොටවස්තදී වානගුරු මාවත හරස්ත 

මාර්ගය අසල මීටර් 460ෙ වොටසෙට මාර්ග ෙැපීමක්ෂ හඳුන්වා වදනු ලැවබ්. කි.මි. 

15+580 හි වානගුරු මාවත සඳහා පාලම් (overpass)  හරස්ත මාර්ගයක්ෂ ලබා දීමට 

නියමිතය. වමම වයාපෘතිය සඳහා වන්වාසිෙ ඉඩම් ෙට්ටි සඳහා ප්රවේශ මාර්ග 

කිහිපයක්ෂ අත්පත් ෙර ගැනීමට නියමිත බැවින් එම වොටස ුළ ේවිීයිෙ මාර්ග 

පේධතිය වැඩිදයුණු කිරීමට නියමිතය.  

 

16 වැනි සිතියම: කි.මි. 14+100 සිට අවසානය දක්ෂවා මූලික සැලසුම් පයෝජිත 

මාර්ගය 

 
 

ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ග  වයෝජිත මාර්ගය වපෝවර් අන්තර් හුවමාරුවේ දී 

අවසන් වේ. වයෝජිත මාර්ගය අවසානවේ, උන්නත අධිවේී මාර්ගය පිටත වටරවුම් 

අධිවේී මාර්ගය (OCH) සමඟ සම්බන්ධෙ බෑවුම් හතරක්ෂ (4) සමඟ සම්බන්ධ වේ. 

වමම බෑවුම්වලින් ඔබ්බට ජාතිෙ මාර්ගය (වෙෝට්වට් - වබෝවේ පාර) සම්බන්ධ 

කිරීම සඳහා අතිවර්ෙ පිවිසුම් සහ පිටීවම් බෑවුම් සෙසනු ලැවබ්. 

 

17 වැනි සිතියම: අතුරුගිරිය පපෝපර් අන්තර් හුවමාරුපේ (PIC) මූලික 

සැලසුම් පයෝජිත මාර්ගය 
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මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය (RDA) විසින් සෙස්ත ෙරන ලද මූලිෙ සැලසුම් 

අනුවර්ඛ්වේ වයාපෘති විස්තතර පහත පරිද වේ. 

 

 30 වැනි වගුව: මූලික සැලසුපම් වයාපෘති විස්තර 

අයිතමය සැලසුම් විස්තර අගය 

1 ප්රධාන මාර්ගවේ දග කි.මි. 9.5 

2 වබෝක්ෂකු පාවරහි (Viaduct) දග  කි.මි 9.2 

3 ෙැපුම් වොටවස්ත දග කි.මි 0.3 

4 බෑවුම් මාර්ගවල (Ramps) දග කි.මි  9.1 

5 මාර්ග පථවේ දග                                                                                                                    මීටර් 40 

6  ප්රධාන මාර්ගවේ මාංීරු ගණන 04 

7 අන්තර් හුවමාරු සාංඛ්යාව වස්තවා  අන්තර් හුවමාරු 02 

පේධති අන්තර් හුවමාරු 01 

8 වස්තවා අන්තර් හුවමාරු බෑවුවම් මාංීරු සාංඛ්යාව 01 

9 පේධති අන්තර් හුවමාරු බෑවුවම් මාංීරු සාංඛ්යාව 02 

10  ගුවන් පාලම්(Overpasses) සාංඛ්යාව 01 

11 යටි මාං මාර්ග (Underpasses) / යටි මාං හරස්ත මාර්ග (Under Crossings ) 

සාංඛ්යාව 

06 

 

වොන්රාත්ෙරුවන්වේ වයෝජනාව මත පදනම්ව ප්රධාන මාර්ගය සහ බෑවුම් 

සඳහා සාමානය හරස්තෙඩ පහත පරිද වේ. 

 

5 වැනි රූප සටහන: ප්රධාන පර්ඛාව සඳහා සාමානය හරස්කඩ 
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6 වැනි රූප සටහන: තනි මංීරු බෑවුම සඳහා සාමානය හරස්කඩ 

 
 

 

 

7 වැනි රූප සටහන: මංීරු පදකක, තනි මාර්ග බෑවුම සඳහා සාමානය 

හරස්කඩ 

 
 

 

 

8 වැනි රූප සටහන: මංීරු පදකක, ේවි-මාර්ග බෑවුම සඳහා සාමානය 

හරස්කඩ 
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සැලසුම් අදයවර්දී වපළගැන්වුවම් ජයාමිතිෙ සැලැස්තම මත පදනම්ව ප්රමාණවත් 

පරිද වාංගුව පුළුේ ෙළ යුුය. 

 

වොන්රාත්ෙරුවන් මත පදනම්ව වයෝජිත  කුළුණු (Pier) සාමානය සැෙැස්තම 

කුළුණු වර්ගය සහ ආාංශිෙ  විස්තතර පහත පරිද වේ, 

 

  31 වැනි වගුව  : ුළුණු (Pier) සාමානය සැකැස්ම, ුළුණු (Pier)  වර්ගය සහ 

ආංශික විස්තර 

අංශය ුළුණු වර්ගය  වැදගේ කරුණු  

කි.මී, 6+900  – 

8+950 

මිටි හිස (hammar 

head) වර්ගය 

දයවන්නා වැව සහ බත්තරමුේල වන්වාසිෙ 

ප්රවේශයට ඉහළින් 

8+950 – 9+400 වාසේ රාමු (Portal 

Frame) වර්ගය 

වෙෝට්වට් වබෝවේ  මාර්ගයට ඉහළින් 

9+400 – 13+550  කුළුණු නැමුණු 

(Pier Bent) 

ආොරය 

 තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයට (TEPA) 

ඉහළින්, ඇවරිවේන වැව සහ වහෝෙන්දර වගුරු 

බිම්. 

13+550 – 14+200 වාසේ රාමු (Portal 

Frame) වර්ගය 

නව ෙැනේ පාර වොටස සහ වහෝෙන්දර පාර 

හරහා 

14+200 – 15+200 කුළුණු නැමුණු 

(Pier Bent) 

ආොරය 

වගුරු බිම්වලට ඉහළින් 

15+510 - 

අවසානය 

කුළුණු නැමුණු 

(Pier Bent) 

ආොරය 

වගුරු බිම් සහ වන්වාසිෙ ප්රවේශයට ඉහළින් 

 

වයාපෘතිය යටවත් වයෝජිත මාර්ගය සඳහා වතෝරාගත් සැලසුම් වේගය පැයට 

කිවලෝමීටර 80 ක්ෂ වන අතර එය නව ෙැලණි පාලවම් සිට වපෝවර් දක්ෂවා වූ සම්පූර්ණ 

දුර ප්රමාණය ඔස්තවස්ත අඛ්ණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීම පිණිස 01 අදයරට සමාන වේ. 

ශෙයතා අධයයනය සඳහා සලො බලන ලද අධිවේී මාර්ගවේ ප්රධාන වර්ඛ්ාව 

(main line)  සඳහා වන ජයාමිතිෙ සැලසුම් නිර්ණායෙවල සාරාාංශය පහත පරිද 

වේ. 

 

 32 වැනි වගුව: මාර්ග සංවර්ධන අධිනාරිය (RDA)  මඟින් සිදු කළ  මූලික 

සැලසුම් සඳහා සැලසුම් නිර්ණායක 

අංකය අයිතමය ඒකකට සම්මතය 

1 සැලසුම් වේගය පැයට කි.මී 80 

2 ප්රධාන මාර්ග සඳහා සිරස්ත නිේොශනය මීටර් 5.2 

3 දෘශය දුර නැවැත්ීම මීටර් 130 

4 මාංීරු පළල මීටර් 3.5 

5 පිටත හදසි නැවැත්ීවම් මාංීරුවේ 

(Shoulder) පළල 

මීටර් 2.5 

6 අභයන්තර හදසි නැවැත්ීවම් මාංීරුවේ 

(Shoulder) පළල 

මීටර් 1.25 

7 කුළුවණ් සිට අභයන්තර නිේොශනය මීටර් 1.0 
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8 මධයයන පළල මීටර් 1.9 

9 රියම වගහි හරස්ත වැටීම % 2.5 

10 පිටත හදසි නැවැත්ීවම් මාංීරුවේ හරස්ත 

වැටීම 

% 2.5 

11 සුපිරි උන්නතාාංශවේ උපරිම හරස්ත වැටීම % 4.0 

Horizontal Elements 

12 අවම අරය මීටර් 280 

13 අවම  වාංගු  දග මීටර් 240 (134 

නිරවේක්ෂෂ අවම) 

14 අවම සාංක්රාන්ති වක්රය දග මීටර් 44 

15 පුළුේ කිරීම අවශය වනාවන අවම අරය  මීටර් 700 

16 අවම අරය සුපිරි උන්නතාාංශයක්ෂ අවශය 

වනාවන අවම අරය 

මීටර් 2170 

Vertical Elements 

17 අවම බෑවුම % +4.0 

18 අවම බෑවුම  ) ජලාපවහන තත්ත්වය( % +0.5 

19 අවම සිරස්ත වක්ර දග මීටර් 70 

20 ශිඛ්ර වාංගු (Crest Curve) සඳහා අවම K 

අගය 

 26 

21 යටිවක්ෂ ( sag) වාංගු සඳහා අවම K අගය  30 

 

වෙවස්ත වවතත්, වොන්රාත්ෙරුවේ මූලිෙ වයෝජනාව සමඟ, මධය පළල මීටර් 0.8 

දක්ෂවා වවනස්ත ෙර ඇති අතර කුළුවණ් සිට අභයන්තර නිේොශනය මීටර් 0.0 කි. 

 

2.3.2 නියමු මාර්ග සහ වස්තවා මාර්ග පිහිටුීම පිළිබඳ විස්තතර 
 

2.3.2.1 නියමු මාර්ග 

 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ග 

(EH – NKBA) වයෝජිත මාර්ගය ජලාශ/ජල මාර්ග ප්රවේශ, වගාඩෙර ඇති ප්රවේශ, 

කුඹුරු සහ වගුරු බිම් හරහා වපළගැන්වුම ෙර ඇති අතර  කුළුණු ස්තථාන වවත 

ප්රවේශ ීම, එතැන් කුළුණු වාත්ුව ( in-situ casting of piles) , අත්තිවාරම සහ 

උපරිවුහය ඉදකිරීම සඳහා පූර්ව ඉදකිරීම් අදයවර්දී නියමු මාර්ග/තාවොලිෙ 

ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම අවශය වේ. තවද, ොර්ය මණ්ඩලයට සහ යන්ර සූර සඳහා 

වමන්ම අවනකුත් සියුම බිම් සැෙසීවම් ෙටයුු, ප්රාවේශීය ජලාපවහන ප්රතිපාදන, 

වයාපෘතිය අවසානවේ ප්රතිසාංස්තෙරණ ෙටයුු ආදය සඳහා ප්රවේශ ීවම් 

මාර්ගයක්ෂ අවශය වේ. ඒ අනුව, වමම නියමු මාර්ග උපෙරණ සහ වයාපෘති ද්රවය 

වැඩබිම් වවත වගනයාම සහ සියුම නිලධාරීන් සහ වස්තවෙයින්ට වැඩබිමට 

ප්රවේශ ීම සඳහා භාවිතා ෙරනු ලැවබ්. 

 

වමම නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය 

(EH – NKBA) II අදයර වයාපෘතිවේ තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම වයාපෘති 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ීරණාත්මෙ භාරයක්ෂ වන අතර  පහත් බිම්වල ජල 

විදයාත්මෙ හා පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ස්තථාන තත්ත්වයන් වේුවවන් 
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වයාපෘති-වේරිත බලපෑම් ඇුළත් වේ. තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග සඳහා 

පිරිසැලසුම් සැලැස්තවම් විස්තතර ඇමුණුම 10 හි දක්ෂවා ඇත: නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) II අදයර. 

 

වැඩබිමට විවශ්ිත වොන්වේසි සහ වැඩබ්ම් පරිසරවේ සාංවේදීතාව මත පදනම්ව, 

වමම නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ග (EH 

– NKBA) වයෝජිත මාර්ගය ඔස්තවස්ත පහත දැක්ෂවවන නියමු මාර්ග / ප්රවේශ මාර්ග 

වයෝජනා වෙවර්. 

 

 33 වැනි වගුව: නියමු මාර්ග / ප්රපේශ මාර්ග වර්ග 

ආොරය ඉඩම් භාවිතය විස්තතරය 

වර්ගය I 

ජල මාර්ග/ ජල මූලාශ්ර 

ප්රවේශ, වොස්තවත්ත 

අන්තර් හුවමාරුව සහ 

ඇවරිවේන වැව. 

වාවන් ීරු මත උස්ත වේදොවක්ෂ සහිත Trestle 

පාලම් වුහය/ කුරුපා මත මාර්ග පථය                                                                                                                    

වර්ගය II ජනාවාස වපවදස 

මාර්ග පථය ු ළ පවතින / සාංගත භූමිවේ බෑවුවම්  

දී 5.0 m පළල සහ 0.5 m දක්ෂවා උසකින් යුත් බිම 

එළිවපහළි කිරීම සහ බැම්ම පිරීම (ජලාපවහන 

හරස්ත මාර්ගවල මීටර් 0.45 වබෝක්ෂකු සමඟ) 

වර්ගය 

III 

තලාංගම පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය ඇුළුව 

කුඹුරු සහ වගුරු ඉඩම් ( 

මධයම සිට ඉහළ සාංවේදී 

ප්රවේශ) 

 අවශය නම් බිම එළිවපහළි කිරීම / මෘදු පස ඉවත් 

කිරීම සහ මාර්ග පථය ුළ ෙැණීම් ෙරන ලද / 

සාංගත මෘදු පස මත මීටර් 0.5  ~ 1.0  ගැඹුරකින් 

යුත් ෙැටිති පසුපස පිරවුම මත මීටර් 5.0  පළල 

සහ මීටර් 1.0 ~ 2.0  දක්ෂවා උසකින් යුත් බැම්ම 

පිරීම (මීටර් 0.9 /1.5  වබෝක්ෂකු සහ පාලම්, 

ජලාපවහන හරස්ත මාර්ගවල ඇති මාර්ග සමඟ)  

 

ප්රවේශ මාර්ග වර්ග සහ නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත 

ඉදවන මහාමාර්ගය (EH – NKBA) II අදයර වයෝජිත මාර්ගය ඔස්තවස්ත නිශ්චිත 

වොටස්ත පිළිබඳ විස්තතර පහත පරිද වගුව 34 හි දක්ෂවා ඇත. 

 

  34 වැනි වගුව: නියමු මාර්ග / ප්රපේශ මාර්ග ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ විස්තර 

අනු 

අාංෙ

ය 

දම්වැේ ගණන (කි.මි) 
වැදගත් ෙරුණු ප්රවේශ මාර්ග වර්ගය 

සිට දක්ෂවා 

1 කි.මි. 06+900 කි.මි. 07+240 දයත උයන උදයානය 

අසල දයවන්නා වැව සහ 

ඇළ 

වර්ගය I: ෙරුපා (Struts) මත 

Trestle පාලම  
2 කි.මි. 07+240 කි.මි. 07+300 

3 කි.මි. 07+300 කි.මි. 07+520 

4 කි.මි. 07+520 කි.මි. 08+200 

වසත්සිරිපාය ඇළ දගට 

(විවශ්ෂ පූර්වාරක්ෂෂාවන් 

සහිතව) 

වර්ගය II: මීටර් 0.5ක්ෂ උසට පිරවූ 

බැම්ම 

5 කි.මි. 08+200 කි.මි. 09+380 

දයත උයන සිට 

වොස්තවත්ත අන්තර් 

හුවමාරුව දක්ෂවා 

ජනාවාස සහිත ප්රවේශය 

වර්ගය II: මීටර් 0.5ක්ෂ උසට පිරවූ 

බැම්ම 
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අනු 

අාංෙ

ය 

දම්වැේ ගණන (කි.මි) 
වැදගත් ෙරුණු ප්රවේශ මාර්ග වර්ගය 

සිට දක්ෂවා 

5 කි.මි. 09+380 කි.මි. 09+760 

වොස්තවත්ත අන්තර් 

හුවමාරුවේ වගුරු 

ප්රවේශය (වඩන්සිේ 

වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් 

සිට වේවාල පාර දක්ෂවා) 

වර්ගය I: ෙරුපා (Struts) මත 

Trestle පාලම 

6 කි.මි. 09+760 කි.මි. 12+840 
තලාංගම පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය 

වර්ගය III: මීටර් 1.0 සිට 2.0 ක්ෂ 

උසට ෙැටති පිරවුම සහ පිරවූ 

බැම්ම 

7 කි.මි. 12+840 කි.මි. 13+200 

ඇවරිවේන වැව සහ 

මාදවවල නැවගනහිර 

හැරවුම් ඇළ  

වර්ගය I: ෙරුපා (Struts) මත 

Trestle පාලම 

8 කි.මි. 13+200 කි.මි. 15+200 

ඇවරිවේන වැේ ආදාන 

ඇල ආශ්රිතව කුඹුරු සහ 

වගුරු බිම් 

වර්ගය III: මීටර් 1.0 සිට 2.0 ක්ෂ 

උසට ෙැටති පිරවුම සහ පිරවූ 

බැම්ම 

9 කි.මි. 15+200 කි.මි. 15+600 

නැවගනහිර වහෝෙන්දර 

ප්රවේශවේ ජනාවාස 

ප්රවේශය 

ෙැපුම් වපවදස (පිරවූ බැමි 

වනාමැත) 

10 කි.මි. 15+600 කි.මි. 16+400 

වහෝෙන්දර නැවගනහිර/ 

අුරුගිරිය වපෝවර් 

අන්තර් හුවමාරු 

ප්රවේශවේ කුඹුරු සහ 

වගුරු බිම් 

වර්ගය III: මීටර් 1.0 සිට 2.0 ක්ෂ 

උසට ෙැටති පිරවුම සහ පිරවූ 

බැම්ම 

 

2.3.2.2 ප්රපේශ මාර්ග පිහිටුවීම පිළිබඳ විස්තර/  ප්රපේශ මාර්ග පිහිටුවීම 

පිළිබඳ විස්තර.  ගංවතුර ප්රපේශවල නියමු මාර්ග  

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගය II 

අදයවරහි ප්රධාන වොටසක්ෂ  අනනය ජලජ-පාරිසරිෙ  පරිසර පේධති සහිත ජල 

විදයාත්මෙව හා පාරිසරිෙ වශවයන් ඉතා සාංවේදී පහත් ගාංවුර තැනි ප්රවේශ 

හරහා ගමන් ෙරයි. එබැවින්,  වොන්රාත්ෙරු/ ෙරුවන් විසින් සාංවේදී ප්රවේශ වල 

දැඩි ජල තත්ත්ව අධීක්ෂෂණය සමඟ ඉඩම් වගාඩකිරීවම් සාංස්තථාව/ වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුව/ මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් නිරන්තර අධීක්ෂෂණයට 

යටත්ව සියුම ප්රධාන ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පූර්ව අනුමැතිය සහිතව එක්ෂ 

වරෙට කි.මී. 1.0 සිට 1.5 දක්ෂවා තනි වහෝ බහු දගකින් ක්රියාත්මෙ වන පියවවරන් 

පියවර වහෝ මැදරි අනුව ඉදකිරීමක්ෂ, සියුම පස්ත පිරවුම් සහ ෙැණීම්/ ෙණු හෑරූ 

ප්රවේශ වසසු ගාංවුර බිම්වලින් වහෝ වගුරු බිම්වලින් හුදෙලා ෙර බාධෙයක්ෂ 

මායිම් කිරීම මගින් තහඩු ෙණු/තාවොලිෙ බැමි භාවිතවයන් සම්පූර්ණ මාර්ග 

පථය, සියුම් වැලි සහ වරාන්මඩ රඳවා තබා ගැනීම සඳහා වරාන්මඩ රැස්තවන 

ස්තථාන, පටල, භූ පිළි පටල, ෙැණීම් ෙරන ලද පස්ත සීමිත බැහැර කිරීම වහෝ ගබඩා 

කිරීම ආදී ක්රම භාවිත ෙළ යුුය. 
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තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම සඳහා පහත සඳහන් විවශ්ිත ක්රම භාවිතා 

ෙරනු ඇත. 

 

• I වර්ගය: කුරුපා (Struts) මත Trestle පාලම (ජල මාර්ග ප්රවේශවල) 

 

පවතින ප්රවාහවලට සිදුවන අවහිරතා අවම කිරීම සඳහා සහ පරිසරයට සිදුවන 

අධිෙ හානිය වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා, තිරස්ත අතට වෑේඩින් ෙරන ලද/වබෝේට් ෙරන 

ලද වබ්ලි බාේෙ (Baily beams)  මත ස්තථායී ක්රියාොරී වේදොවක්ෂ සැපයීම සඳහා 

සිරස්ත අතට අුරන ලද නළ ( pipe piles)  සහිත වාවන් Trestle පාලම (I වර්ගය) 

සියු ජල මාර්ග/ජල ප්රභව සහ පාරිසරිෙව සාංවේදී වතත් බිම් (දයවන්නා වැව සහ 

ඇළ, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් සිට වේවාල පාර දක්ෂවා එකිවනෙ ෙැවපන 

ඇළ මාර්ග ජාලය සහ මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED) ඇළ ඇුළු ඇවරිවේන 

වැව) සඳහා වයෝජනා වෙවර්.  

 

වමම ක්රමය යටවත් කිසිවස්තත්ම කිසිදු බැම්මක්ෂ පිරීමක්ෂ සිදු වනාවන අතර 

පාලම/වේදොව ඉදකිරීම, ෙණු එහා වමහා වගන යාමට සහ වබ්ලි ොේප සහ 

වබ්ලි තහඩු  ඔසවා තැබීමට  නියමු වේදොවක්ෂ සහ වක්රෝලර් වදාඹෙරයක්ෂ (crawler 

crane )/ෙම්පන මිටියක්ෂ (vibrating hammer)  වයාදා ගනිමින් ක්රමානුකූලව එක්ෂ 

වෙළවරෙ සිට අවනක්ෂ වෙළවර දක්ෂවා සිදු වෙවර්.  

 

දයවන්නා වැවේ ඇළ මාර්ග වොටස හරහා කි.මි. 06+900 සිට කි.මි 07+520 දක්ෂවා 

කි.මී 0.62 ක්ෂ ද, වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරු ප්රවේශවේ වගුරු බිම් ප්රවේශය හරහා 

කි.මි 09+380 සිට කි.මි 09+760 දක්ෂවා කිවලෝමීටර් 0.38 ක්ෂ ද, කි.මි 12+600 සිට කි.මි 

13+200 දක්ෂවා ඇවරිවේන වැව සහ මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED) ඇල 

දකුණු ඉවුවර් ජල මාර්ග ප්රවේශය හරහා කිවලෝමීටර් 1.60ෙ සම්පූර්ණ දගක්ෂ සඳහා 

වමය වයාදා ගනු ඇත. 

 

වමම අවස්තථාවේ දී ඇළ මාර්ග ප්රවාහයට බාධා ීම අවම බැවින් ප්රවාහ හැරීම් 

අවශය වනාවේ. වෙවස්ත වවතත්, තහඩු ෙණු (sheet piles) /තාවොලිෙ බැමි ( 

cofferdam ) වහෝ වැඩ සැෙැස්තම ඉදකිරීම වේුවවන් ඇළ ප්රවාහන ධාරිතාවවන් 

ුවනන් එෙෙට වඩා (1/3) තාවොලිෙව අවහිර කිරීමට අදහස්ත ෙරන්වන් නම්, 

ඇළ මාර්ග හැරීම වහෝ පුළුේ කිරීම අවශය වේ.  

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ග (EH – 

NKBA) අනුවර්ඛ්වයහි වපළගැන්වුම, කුළුණු වල නිශ්චිත ස්තථානය සහ වවනත් 

වැඩබිම් විවශ්ිත තත්ත්ව මත පදනම්ව, තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග සහ ඉදකිරීම් 

සැෙැස්තම සඳහා ඉදකිරීම් ක්රමය පහත පරිද තරමක්ෂ වවනස්ත විය හැකිය.  

 

අ) නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගවේ 

කුළුණු ඇළ අේදර  පිහිටා ඇති විට ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගවේ කුළුණු, 

ඇළ අේදර පිහිටා ඇති විට, අත්තිවාරම් ෙණු බැස්තසීම සිදු ෙරනු ලබන්වන් දැඩි 
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වලස සමතලා ෙරන ලද පස්ත සැෙැස්තමකින් වහෝ නියමු මාර්ගවයන් දගු ෙරන ලද 

උන්නත වැඩ සැෙැස්තමකින් ය.  (වෙටි Trestle පාලමෙට සමාන). අත්තිවාරම් ෙණු 

ඉදකිරීවමන් අනුරුව, අත්තිවාරම් ෙණු හැක්ෂ කිරීම (hacking)  සහ අත්තිවාරම් 

ෙණු හිස ඉදකිරීම සඳහා තහඩු ෙණු ෙරු (sheet pile shoring) ක්රියාත්මෙ ෙළ 

යුුය. 

 

9 වැනි රූප සටහන: ඇල අේදර ුළුණු පිහිටා ඇති තාවකාලික ප්රපේශ 

මාර්ග සහ ඉදිකිරීම් සැකැස්ම 

 
a). නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගවේ 

කුළුණු ඇළ/වැවක්ෂ මැද පිහිටා ඇති විට ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගවේ කුළුණු  

ඇළක්ෂ වහෝ වැවක්ෂ මැද පිහිටා ඇති විට (නමුත් නියමු පාවර් සිට ෙළමනාෙරණය 

ෙළ හැකි දුරක්ෂ ඇුළත), අත්තිවාරම් ෙණු බැස්තසීම සිදු ෙරනු ලබන්වන් තදන් 

සමතලා ෙර ඇති වැඩ සැෙැස්තමෙ (වෙටි Trestle පාලමෙට සමාන) සිටය. ෙණු  

ඉදකිරීවමන්  පසු, , අත්තිවාරම් ෙණු හැක්ෂ කිරීම (hacking)  සහ අත්තිවාරම් ෙණු 

හිස ඉදකිරීම සඳහා තහඩු ෙණු ෙරු (sheet pile shoring) ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය 

 

10 වැනි රූප සටහන: ඇළක්ෂ මැද පහෝ වැපේ (නමුේ නියමු මාර්ගයට 

ආසන්නව) ුළුණු පිහිටා ඇති තාවකාලික ප්රපේශ මාර්ග සහ ඉදිකිරීම් 

සැකැස්ම 
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දයපාර/ඇළ සහ වැේ මධයවේ ස්තථානවල තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග අවශය වූ විට 

(සහ නියමු මාර්ගවේ සිට ෙළමනාෙරණය ෙළ හැකි දුරක්ෂ ුළ වනාවන විට), 

වගුරු බිම් ප්රවේශයට බලපෑම අවම කිරීම සඳහා සහ පාරිසරිෙ හානිය අවම කිරීම 

සඳහා ඉවුරු පිරීමකින් වතාරව ොේප  (struts) මත උන්නත වැඩ සැෙැස්තමක්ෂ 

සහිත තාවොලිෙ වෙස්තේ (Trestle) පාලම් භාවිතා ෙරනු ලැවබ්.  

 

11 වැනි රූප සටහන: ඇළක්ෂ මැද පහෝ වැපේ (සහ නියමු මාර්ගපයන් 

ඈතින්) ුළුණු (Piers)  පිහිටා ඇති තාවකාලික ප්රපේශ මාර්ග සහ 

ඉදිකිරීම් සැකැස්ම 

 
 

Trestle පාලම් වුහයක්ෂ ඉදකිරීවම් ක්රියා පටිපාටිය පහත විස්තතර ෙර ඇති අතර 

පහත පින්තූර වලින් පැහැදළි ෙර ඇත. 

 

වාවන් Trestle පාලම ඉදකිරීම සහ ඉවත් කිරීවම් ක්රමය පහත පියවර වලින් 

සමන්විත වේ: 
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i. පවතින පරිසරයට බාධාවන් අවම වන වස්ත වක්රෝලර් (crawler) වදාඹෙර 

ක්රියාොරිත්වය සඳහා ඇළ බැම්වමන් පිටත තාවොලිෙ සැෙැස්තමක්ෂ වහෝ 

වගාඩබිම් වෙළවවර් වැේ බැම්මක්ෂ ඉදකිරීම. 

ii. වක්රෝලර් (crawler) වදාඹෙර භාවිත ෙරමින් pipe piles  පළමු වේළි වදෙ ඉද 

කිරීම  හා තාවොලිෙ නියමු සැෙැස්තම/ පාරුවෙ (barge) සහාය භාවිත 

ෙරමින් pipe piles  වපළ ගැන්වුම. 

iii. පාෂාණ මට්ටම දක්ෂවා pipe piles  බැස්තසීම  සහ ජල ෙවඳහි වාවන් පයිේප 

ආවරණයක්ෂ සවි කිරීම සඳහා වක්රෝලර් වදාඹෙරයක්ෂ සවිෙර වහෝ ෙැණීම් 

යන්රයක්ෂ සවි ෙර ඇති හයිවරාලික්ෂ/පැති ග්රහණයක්ෂ වහෝ එක්ෂ එක්ෂ ෙණුවට 

ඉහළින් සවි ෙර ඇති විදුලි වර්ගවේ ෙම්පන මිටිය භාවිතා ෙළ යුුය. 

iv. බිම් සැෙැස්තවම් සිට විහිවදන පළමු වබ්ලි පාලම වොටස සඳහා යුරු ඇණ 

තද කිරීම/ පෑස්තසීම මගින් ොේප (trusses), හරස්ත ඉල ලෑම (cross-bracing ) 

සහ හරස්ත දඩු ( cross beams) සවි කිරීම 

v. යුරු ඇණ තද කිරීම/ පෑස්තසීම මගින් වැඩ සැෙැස්තම සඳහා වාවන් තට්ටුවේ 

තහඩු සවි කිරීම සහ වැඩ සැෙැස්තමට අත්වැට ඇුළු ආරක්ෂිත පියවරයන් 

සැපයීම. 

vi. වක්රෝලර් වදාඹෙරයට ඊළඟ වොටස  වගාඩනැලීමට සහ ෙණු ඇති ස්තථාන 

සඳහා දගු ඉදකිරීම සඳහා ක්රියාොරී සැෙැස්තම වලස මුලින් නිම ෙරන ලද 

තට්ටුව භාවිතා ෙරමින් trestle පාලවම් ඊළඟ වේළි ෙට්ටලය සම්පූර්ණ 

කිරීම සඳහා වොටස්ත වශවයන් වූ ප්රවේශයක්ෂ සහිත ප්රගතිශීලී ඉදකිරීම් 

ක්රමය අනුගමනය ෙරනු ලැවබ්. 

vii. Trestle පාලම ඉවත් කිරීම  ද පාලවම් එහා වෙළවවර් සිට ප්රතිවිරුේධ 

අනුපිළිවවලින් වොටස්ත වශවයන් සිදු වෙරනු ඇති අතර තට්ටුව සහ ොේප 

(trusses) / දඩු ඉවත් කිරීවමන් අනුරුව pipe piles  ඉවත් කිරීමට vibratory 

hammer සහ crawler වදාඹෙරය භාවිතා ෙළ යුුය. 

 

3 ඡායාරූප එකතුව: ජල මූලාශ්ර/ඇළවේ අේදර පෙස්ේ (trestle)   පාලම 

ඉදිකිරීම 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 
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 4 වැනි ඡායාරූප එකතුව: ජල මූලාශ්ර/ඇළවේ තුළ පෙස්ේ (trestle)  පාලම් 

ඉදිකිරීම 

 
   

 

 

 

 

5 වැනි ඡායාරූප එකතුව: නියමු රාමු වුහපේ ක්රමානුකූල රූප සටහන 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 
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 6 වැනි ඡායාරූප එකතුව: "මසුන් ඇේලීපම් ක්රමය" සහිත  Trestle පාලම 

ඉදිකිරීම 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

7 වැනි ඡායාරූප එකතුව: ස්ථානගත කිරීම සහ බැස්සවීම සමඟ වාපන් 

Pipe Pile ඉදිකිරීම 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 
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8 වැනි ඡායාරූප එකතුව: Bailey Beam පගාඩ නැීම සහ සැකැස්ම 

ඉදිකිරීම 

  
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• වර්ගය II:  උසින් මීටර 0.5 දක්ෂවා පස්ත  බැම්ම පිරීම (උස්ත භූමි ප්රවේශ ) 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ග 

වයෝජිත මාර්ගය ජනාවාස ප්රවේශවල ස්තිර ඉඩම් හරහා ගමන් ෙරන විට, කුළුණු 

ස්තථාන වවත ප්රවේශ ීමට සහ ද්රවය/පුේගලයින් ප්රවාහනය කිරීමට තාවොලිෙ 

ප්රවේශ මාර්ග සහ ඉදකිරීම් සැෙසුම ඉඩවමහි බෑවුවම් දී අවම වැඩබිම් එළිවපවහළි 

කිරීම සහ මීටර් 0.5 ට අඩු පස්ත බැමි පිරීමක්ෂ සහිතව සෙසනු ලැවබ්. වසත්සිරිපාය 

ඇළ වදපස කි.මි. 07+520 සිට කි.මි. 08+200 දක්ෂවා කිවලෝමීටර් 1.86ක්ෂ සහ දයත 

උයන සිට වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව දක්ෂවා කි.මි. 08+200 සිට කි.මි. 09+380 

දක්ෂවා අධිෙ ජනවාස ප්රවේශ හරහා වමම ක්රමය මඟින් ආවරණය වෙවර්. 

 

වමම අවස්තථාවවහිදී සුළු තාවොලිෙ ජලාපවහන හැරීම් අවශය වන අතර 

සමාන්තර වමන්ම හරස්ත ජලාපවහන ප්රවාහයන් සඳහා වැඩබිමට අනනය වූ භූමි 

හා ප්රවාහ සම්බන්ධතා වොන්වේසි මත පදනම්ව ප්රාවේශීය ජලාපවහන ප්රතිපාදන 

වවන් ෙළ යුුය. පාාංශු පිරීම දැනට පවතින ජලාපවහන ප්රවාහ මාර්ග හරහා 

ගමන් ෙරයි නම්, NP3/NP4 වේළි 1 සිට 3 දක්ෂවා (පීඩන වනාවන RCC මධයම/බර 

ොර්යයන් සඳහා වන) හියුම් (Hume ) නළ වබෝක්ෂකු ඉදෙළ යුුය (ජලාපවහන 

හරස්ත මාර්ගවල මීටර් 0.45 විේෙම්භය ඇති වබෝක්ෂකු සහිතව). 

 

• වර්ගය III: මීටර් 1.0 සිට මීටර් 2.0 දක්ෂවා උසකින් ෙැට සහිත පිරීම සහ  

පස්ත බැම්ම පිරීම (වගුරු ප්රවේශවල) 

 

දයවන්නා වැව සහ ඇළ, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාර්ගය සිට වේවාල මාවත 

දක්ෂවා වොටස, ඇවරිවේන වැව ප්රවේශය සහ වහෝෙන්දර නැවගනහිරින් මීටර් 300 

ෙ ෙැපූ වොටස ආශ්රිතව අතිච්ඡාදනය වන ප්රවේශ හැර වයෝජිත වයෝජිත මාර්ගය 

ඔස්තවස්ත කුඹුරු සහ වගුරු බිම් සහිත අවනකුත් සියුම වොටස්තවල තාවොලිෙ 

ප්රවේශ මාර්ග සඳහා මීටර් 0.5 සිට 1.0 දක්ෂවා  න ෙැට පිරවුමක්ෂ මත මීටර් 1.0 සිට 

2.0 දක්ෂවා උසකින් යුත් පස්ත බැමි පිරීමක්ෂ වයෝජනා වෙවර්. එබැවින්, වයෝජිත දග 

මීටර් 1.0 සිට 2.0 දක්ෂවා උස පස්ත බැම්ම පිරීම තලාංගම පාරිසරිෙ රක්ෂිත වපවදස 
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(TEPA) ුළ කිවලෝමීටර 2.88 ෙ දගක්ෂ ද ඇුළුව ප්රධාන වයෝජිත මාර්ගය ඔස්තවස්ත 

කිවලෝමීටර 5.68 ක්ෂ වන අතර, බෑවුම් (ramp) ප්රවේශවල කිවලෝමීටර 2.0 ෙ අමතර 

දගක්ෂ අවේක්ෂෂා වෙවර්. 

 

වමම අවස්තථාවවහි දී සුළු හා ප්රධාන තාවොලිෙ ජලාපවහන හැරීම් අවශය වන 

අතර සමාන්තර වමන්ම හරස්ත ජලාපවහන ප්රවාහයන් සඳහා වැඩබිමට අනනය වූ 

භූමි හා ප්රවාහ සම්බන්ධතා වොන්වේසි මත පදනම්ව ප්රාවේශීය ජලාපවහන 

ප්රතිපාදන සැපයිය යුුය. පස පිරීම දැනට පවතින ජලාපවහන ප්රවාහ මාර්ග 

හරහා ගමන් ෙරන්වන් නම්, NP3/NP4 හියුම් නළ (hume pipe)  වබෝක්ෂකු වේළි 1 

සිට 3 දක්ෂවා ( මීටර 0.9 / මීටර 1.5 විේෙම්භය සහිත වබෝක්ෂකු, තාවොලිෙ පාලම් 

සහ ජලාපවහන හරස්ත මාර්ගවල ඇති දය මාංෙඩ ( causeway) සහිතව) ඉදෙළ 

යුුය. 

 

2.3.2.3 ප්රපේශ මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ ආශ්රිත ප්රවාහ හැරවුම් පිළිබඳ විස්තර 

 

ප්රවේශ මාර්ග වර්ග ුවනන් (I, II, සහ III වර්ගය), උස්ත වූ Trestle පාලම් වුහයක්ෂ 

සහිත I වර්ගය දැනට පවතින ප්රවාහ තත්ත්වයන්ට අවම බාධාවක්ෂ ඇති ෙරන 

අතර වමම අවස්තථාවේ දී ජලාපවහන හැරීම් අවශය වනාවේ. වෙවස්ත වවතත්, II 

සහ III වර්ග වදවෙහිම පහත පරිද සමාන්තර ප්රවාහ සහ හරස්ත ජලාපවහන 

ප්රවාහ යන වදෙටම අවශය කුඩා ජලාපවහන හැරවුම් ඇත. 

 

  12 වැනි රූප සටහන: පාර්ශ්වීය ප්රවාහ හැරවුම් සහිත පස් බැමි පිරවුම 

(Embankment Fill)  (ඒකක: පස.මී.) 
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13 වැනි රූප සටහන : හරස් ජලාපවහන ප්රවාහ හැරවුම් සහිත පස් බැමි 

පිරවුම (Embankment Fill)  (ඒකක: පස.මී.) 

 

ආන්තිෙ ොලගුණිෙ තත්ත්වයන් යටවත් ජලාපවහන ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා, 

ගාංවුර සුමටව බැස යාමට හැකි බව සහතිෙ කිරීම සඳහා සුදුසු ස්තථානයෙ දය 

මාං ෙඩ (causeway ) සෙස්ත ෙරනු ඇති අතර ජලාපවහනය ප්රමාණවත් වනාවන විට, 

ආරක්ෂිත ජලාපවහනය සහ ගාංවුර වේගවයන් මුදා හැරීම සහතිෙ ෙරනු වස්ත  

ප්රවේශ මාර්ගය තාවොලිෙව ෙැණීම/විවර කිරීම  සිදු ෙළ හැකි වන පරිද, පස්ත 

බැමි පිරවුම ඔස්තවස්ත නියමිත පරතරයකින් වහෝ අවධි ප්රවාහ මාර්ග ස්තථානවලදී  

විවර ෙරන වොටස්ත පූර්වව හඳුනාගනු ලැවබ්. 

 

14 වැනි රූප සටහන: වැඩි ප්රවාහයක්ෂ සඳහා දිය මං කඩ (causeway) සහිත  

පස් පිරවුම  

 
 

ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම ජල-පාරිසරිෙ හා පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ 

සමඟ අතිච්ඡාදනය වන බැවින්, ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීමට වපර සියුම 

ඉදකිරීම් පියවර සහ ඉදකිරීම් ක්රම අදාළ බලධාරීන්( මධයම පරිසර අධිොරිය 

(CEA), ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC), වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව 

(ID), වගාවිජන වස්තවා වදපාර්තවම්න්ුව (ASD) යනාදී)  විසින් අනුමත ෙළ යුුය.  

 

මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA), ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC), 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව (ID) යනාදී අදාළ බලධාරීන්වේ උපවදස්ත සහ 

මාර්වගෝපවේශ සමඟ සහ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු/ වොළඹ මළාපවහන පේධතිය  

පරීක්ෂෂාව යටවත් අධීක්ෂෂණ ෙටයුු සිදු ෙළ යුුය. 
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සියුම ඉදකිරීම් ෙටයුු පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ/වහෝ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු/ 

වොළඹ මළාපවහන පේධතිය  උපවදස්ත අනුව ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. 

 

තවද, සම්බන්ධිත ගාංවුර තැන්වන් ජලය බැස යන මාර්ග සහ පූර්ව 

ඉදකිරීම්/ඉදකිරීම් අදයවර්දී ලබාදය යුු තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග සහ ඉදකිරීම් 

සැෙැස්තම මත පදනම්ව, වැඩබිමට විවශ්ිත වූ ජලාපවහන හැරීවම් අවශයතා 

පහත පරිද ලැයිස්තුගත ෙර ඇත. 

 

ඉදකිරීම් ෙටයුත්තක්ෂ  ආරම්භ කිරීමට වපර වයෝජිත ප්රාවේශීය ජලාපවහන 

හැරවුම් සහ සැලසුම් සඳහා අවශය අනුමැතිය ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව 

(SLLDC), වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව (ID), වගාවිජන වස්තවා වදපාර්තවම්න්ුව 

(ASD)  සහ මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA) ඇුළු අදාළ බලධාරීන්වගන් ලබා ගත 

යුුය. 

 

අ). වැව / ඇළ මාර්ගවේ පිහිටි කි.මි. 6+900 to කි.මි. 7+520  හි දයවන්නා වැව  

 

වැේ ප්රවේශවේ සහ ඇළට ඉහළින්, පහත සිතියම 20 හි දැක්ෂවවන පරිද අධිවේී 

මාර්ග වපළගැන්වුමට සමාන්තරව සම්පූර්ණ දගට Trestle පාලම් වුහයක්ෂ භාවිතා 

කිරීමට වයෝජිතය. ප්රවාහ හැරීම් අවශය නැත.  

 

වෙවස්ත වවතත්, ඇළෙ ඇළ ප්රවාහන ධාරිතාවවන් ුවනන් එෙෙට (1/3) වැඩි 

ප්රමාණයක්ෂ ෙණු සිටුීම (sheet piling)  වහෝ වැඩ සැෙැස්තම ඉදකිරීම වේුවවන් 

තාවොලිෙව අවහිර කිරීමට අදහස්ත ෙරන්වන් නම්, ඇළ හැරීම වහෝ පුළුේ කිරීම 

අවශය වේ. 

 

18 වැනි සිතියම: දියවන්නා වැපේ ප්රපේශ මාර්ග පරාසය සකස් කිරීම 
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b). කි.මි. 09+380 සිට  කි.මි. 09+760 දක්ෂවා  වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුවේ 

සහ  කි.මි. 9+760 to කි.මි. 12+840 තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ  කුඹුරු 

/වගුරු බිම් සහ ඇළ  මාර්ග 

 

එකිවනෙ හරස්ත වූ ඇළ මාර්ග ජාලයක්ෂ (crisscrossing channel network) සහිත 

වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරු ප්රවේශවේ දැනට පවතින ඇළ මාර්ග ජාලයට සිදුවන 

බාධා අවම කිරීම සඳහා පහත ඡායාරූප 10 හි දැක්ෂවවන පරිද අධිවේී මාර්ග 

වපළගැන්වුමට සමාන්තරව සම්පූර්ණ Trestle පාලම් වුහයක්ෂ භාවිතා කිරීමට 

වයෝජිතය. Trestle පාලම ඉද කිරීම වේුවවන් ප්රවාහ හැරීම් අවශය වනාවන 

නමුත් කුළුණු ස්තථාන  මඟින් බාධා වන විට සහ ඇළ මාර්ග වයෝජිත මාර්ගය සමඟ 

වෙලින්ම අතිච්ඡාදනය වන විට අවශය පරිද තාවොලිෙ/ස්තිර ප්රවාහ හැරීම් 

ඇුළත් වෙරනු ඇත. 

 

තවද, දැනට පවතින ඕනෑම ඇළෙ ඇළ ප්රවාහන ධාරිතාවවන් ුවනන් එෙෙට 

(1/3) වැඩි ප්රමාණයක්ෂ ෙණු සිටුීම (sheet piling)  වහෝ වැඩ සැෙැස්තම ඉදකිරීම 

වේුවවන් තාවොලිෙව අවහිර කිරීමට අදහස්ත ෙරන්වන් නම්, ඇළ හැරීම වහෝ 

පුළුේ කිරීම අවශය වේ. 

 

c). කි.මි. 12+840 to කි.මි. 13+200  දක්ෂවා ඇවරිවේන වැව සහ මාදවවල 

නැවගනහිර හැරවුම් ප්රවේශය 

 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් වගාඩකිරීවම් සාංස්තථාව (SLLDC) විසින් සපයනු ලබන අවශයතා සහ 

නිර්වේශයන්ට අනුව, වමම වොටවස්ත ප්රවේශ මාර්ග Trestle පාලම ඉදකිරීම මඟින් 

සම්පුර්ණවයන්ම ලබා දීමට වයෝජිතය. ෙණු සැෙැස්තම (Piling Platform ) සඳහා 

ප්රවේශය ද  ප්රධාන සැෙැස්තවම් සිට විෙර්ණ වලස දගු ෙරන ලද වනරා ඇති Trestle 

පාලම් වොටසකින් ඉදෙරනු ලැවබ්. 

 

තලාංගම වැවවන් ආදාන ඇළට (වයෝජිත මාර්ගයට මීටර් 250ක්ෂ දකුණින් පිහිටි 

තලාංගම වැවට බාධාවක්ෂ නැත), දකුණු පිටවාන (RH spill) සහ ඇළ මාර්ගයට 

ප්රවාහ හැරවුම් සපයනු ලබන අතර, ඇවරිවේන වැවේ දකුණු ඉවුවර් ස්තථානගත 

ෙර ඇති ආශ්රිත වාරිමාර්ග/ගාංවුර පාලන වවනත් සථානයෙට වගන යාම සහ 

නැවත ස්තථානගත කිරීම අවශය වේ. 
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19 වැනි සිතියම:  තලංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ කලාපපේ   (TEPA) නියමු 

මාර්ග සඳහා ප්රපේශ මාර්ග සැකසුම  කි.මි. 11+500 

 
 

 

20 වැනි සිතියම: කි.මි. 13+000 දී නියමු මාර්ගය සඳහා ප්රපේශ මාර්ග 

පරතර (Span) සැකසුම 

 
 

d). කි.මි 13+200  කි.මි 15+200 දක්ෂවා ඇවරිවේන ආදාන ඇළ  

 

මීටර් 0.5 සිට 1.0  දක්ෂවා හාරන ලද සහ සාං ත මෘදු බිම්වල ෙැට සහිත පිරවුම මත 

මීටර් 1.0 සිට 2.0 දක්ෂවා පස්ත බැම්මක්ෂ සහිත III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ගය වමම 

වොටවසහි වයෝජනා ෙර ඇති අතර බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඇල ප්රවේශය ඔස්තවස්ත 

තාවොලිෙ ඇල හැරවුම් සපයනු ලැවබ්. වගාීන්වේ වාරි ජල අවශයතා, ගාංවුර, 
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වපර වාරිමාර්ග පේධතිය සහ ජලාපවහන සැලසුම් සලො බලා නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මත ඉදවන මහාමාර්ගවේ ඉදකිරීම් ෙටයුු 

අවසන් වූ පසු ස්තිර ඇළ හැරවුම් ක්රියාත්මෙ කිරීමට නියමිතය. 

 

 21 වැනි සිතියම: කි.මි. 13+500 හිදී පකාන්රාේකරුපේ  පරතර (Span) 

සැකසුම සහ නියමු මාර්ගය   

 

 
 

 

e). කි.මි. 15+400 සිට කි.මි 16+400 දක්ෂවා අුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුව අසල 

වහෝෙන්දර/අුරුගිරිය කුඹුරු සහ වගුරු බිම් 

 

III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග  මීටර් 1.0  සිට 2.0  දක්ෂවා වූ බැම්මක්ෂ සහිත මීටර් 0.5 සිට 

1.0  දක්ෂවා ෙැටිති පිරවූ ෙැණීම් සහ සාංයුක්ෂත මෘදු බිම් පිරීම වමම වොටවසහි 

වයෝජනා ෙර ඇති අතර බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඇල ප්රවේශය ඔස්තවස්ත තාවොලිෙ ඇල 

හැරවුම් සපයනු ලැවබ්. සාමානයවයන්, තාවොලිෙ හැරවුම් ඇළ මුේ ජලාපවහන 

පරිමාණයට වඩා අඩු වනාවිය යුුය.ඇළක්ෂ ඇති තැන්වල තාවොලිෙ ප්රවේශ 

මාර්ග හරහා ජල ප්රවාහය පවත්වා ගැනීම සඳහා කුඹහ (hume) නළ භාවිතා ෙරන 

අතර එවස්ත වනාමැති නම්, ජල ප්රවාහන පේධතිවේ ගලායාම පවත්වා ගැනීම සඳහා 

ප්රවේශ මාර්ගය දවේ පැති වළවේ සෙසා ඇත. නිශ්චිත කුඹහ (hume) නළ 

සාංඛ්යාව  සහ ප්රමාණය ීරණය ෙරනු ලබන්වන් වැඩබිම් තත්ත්වයන් සහ ජල 

ප්රවාහ මාර්ග අනුව ගණනය කිරීවමනි. 
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 22 වැනි සිතියම: කි.මි. 16+400 හිදී පකාන්රාේකරුපේ  පරතර (Span) 

සැකසුම සහ නියමු මාර්ගය   

 
 

2.3.3 පුනස්තථාපන සැලැස්තම සහ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන 
 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම්වල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස බාධාවන් ඇති වූ තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA)  පුනස්තථාපනය ෙළ යුුය. වයෝජිත පුනරුත්ථාපනවේ 

මූලිෙ ඉලක්ෂෙය වනුවේ වයෝජිත ඉදකිරීම් වේුවවන් වාසස්තථාන, පවතින ජජව 

විවිධත්වය සහ පාරිසරිෙ රක්ෂිත ප්රවේශවේ  දෘශය පරිසරය වෙවරහි අහිතෙර 

බලපෑම් සඳහා වන්ද වගවන ක්රියාොරෙම් ක්රියාත්මෙ කිරීමයි. ඉදකිරීම් ෙටයුු 

වේුවවන් බාධාවන් ඇති වූ සෑම ප්රවේශයක්ෂම සාංවර්ධනයට වපර පැවති 

ආොරයටම ස්තථාවර පරිසරයක්ෂ ඉතිරි ෙරමින් පුනස්තථාපනය කිරීමට 

පුනරුත්ථාපනය  මඟින් සහතිෙ විය යුුය. එබැවින්, වයෝජිත වයාපෘති 

ක්රියාොරෙම් පරිසර පේධතිය හායනය ීවම් වේහලීය සීමාව පසු වනාෙරන 

බැවින්, ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් වේුවවන් ඇති වන බාධාවන්ට වේු වූ මූලාශ්ර 

ඉවත් කිරීම සහ පාරිසරිෙ අනුප්රාේතිෙය හරහා ස්තථාන ස්තවභාවිෙව ප්රෙෘතිමත් 

ීමට ඉඩ සැලසීම ඉතා වැදගත් වේ. වොන්වේසි මත පදනම්ව, තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ  (TEPA) හි බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය පුනස්තථාපනය කිරීම 

සඳහා පහත සඳහන් පුනස්තථාපන සහ විභවය ක්රියාමාර්ග අවශය වේ.  

 

• පශ්චාත්-ඉදකිරීම් වගාඩකිරීවම් ක්රියාොරෙම්වලට සුන්ුන් ඉවත් කිරීම 

සහ බැහැර කිරීම වමන්ම නිශ්චිත ස්තථානවල සුදුසු ඛ්ාදනය පාලන ක්රම 

භාවිතා කිරීමද ඇුළත් විය යුුය. 

• පවතින වෘක්ෂෂලතාදය ස්තවභාවිෙ වර්ධනය සහ අවශය පරිද වාසස්තථාන 

වැඩි දයුණු  කිරීම සඳහා එළිවපවහළි කිරීවම් සහ ෙසළ ඉවත්  කිරීවම් 
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අවධිවේදී එක්ෂ රැස්ත ෙරගත් මුපිට පස්ත වයදීවමන් නිරාවරණය වූ භූමිය 

සමතලා කිරීම. 

• ජල මාර්ගවල වාරිමාර්ග, ජල විදයාත්මෙ හා පාරිසරිෙ ක්රියාොරිත්වයට 

ඇති අහිතෙර බලපෑම් අවම කිරීමට සහ ගාංවුර අවදානම අඩු කිරීම ජල 

තත්ත්ව වැඩිදයුණු කිරීම සහ භූගත ජල මට්ටම නැවත ඉහළ යාම වැනි 

ධනාත්මෙ බලපෑම් සමඟ ප්රජාවට ප්රතිලාභ වැඩි කිරීමට වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුව (ID), වගාවිජන වස්තවා වදපාර්තවම්න්ුව (ASD) සහ ශ්රී 

ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධනය කිරීවම් සාංස්තථාවේ (SLLDC) උපවදස්ත හා 

අධීක්ෂෂණයට අනුකූලව බලපෑමට ලක්ෂ වූ ජල මාර්ග පුනස්තථාපනය කිරීම සිදු 

ෙළ යුුය.  

• ඉදකිරීම් ෙටයුුවලින් බාධා ඇති  වූ වෘක්ෂෂලතා සහිත ප්රවේශයන්හි  ෙලින් 

පැවති සහ ඉවත් ෙරන ලද වෘක්ෂෂලතා නැවත සිටුීම. 

• තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA) ඇුළු කුඹුරු සහ වගුරු බිම් 

ඒවාවේ නිශ්චිත වතත් බිම් ොර්යයන් වෙවරහි අවධානය වයාමු ෙරමින් 

පුනස්තථාපනය කිරීම. 

 

2.3.3.1 නියමු මාර්ගවල බැම්ම පගානු කිරීම ඉවේ කිරීපම් ක්රියා පටිපාටිය 

 

වබාවහෝ කුඹුරු සහ වගුරු බිම්වල (වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව හැර) 

තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග මීටර් 0.5 සිට මීටර් 1.0 දක්ෂවා උස ෙැට පිරවුම්වලින් ද 

ඊට ඉහළින් මීටර් 1.0 සිට මීටර් 2.0 දක්ෂවා උසට පස්ත පිරීවමන් ද ඉදකිරීමට 

නියමිතය. එබැවින් පිරවුම් ද්රවය වගුරු බිවමන් ස්තිරවම ඉවත් ෙළ යුු අතර 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශ ඒවාවේ මුේ තත්ත්වයට පත් ෙළ යුු අතර ඉවත් ෙළ යුු 

තත්ත්වවේ  ද්රවය 2026 ජුනි මාසයට වපර අනුමත බැහැර කිරීවම් අාංගනයෙට 

බැහැර ෙළ යුුය. අවට ජල මූලාශ්ර, ජලාපවහන/වාරිමාර්ග සහ වගුරු බිම්වල 

සාමානය පැවැත්මට බාධා වනාවන පරිද ෙැණීම් යන්රයක්ෂ මගින් ඉවත් කිරීවම් 

ෙටයුු සිදු ෙළ යුුය. පසුව, ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය සම්පූර්ණවයන්ම මුද්රා තැබූ 

ඩම්ේ ෙක්ෂ රථ වවත පටවනු ලැබිය යුුය (හානි වූ ෙක්ෂ තට්ටු සහ හානියට පත් 

පසුපස වදාරටු සහිත ඩම්ේ ෙක්ෂ රථ අඩවි ුළට අවසර වනාවදන බව සහතිෙ 

කිරීම). මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA), ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC), 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව (ID), වගාවිජන වස්තවා වදපාර්තවම්න්ුව (ASD වැනි 

අදාළ බලධාරීන්වේ උපවදස්ත සහ මාර්වගෝපවේශ සමඟ සහ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු/ 

වොළඹ මලාපවහන පේධතිය පරීක්ෂෂාව යටවත් අධීක්ෂෂණ ෙටයුු සිදු ෙළ යුුය.  

 

අවශය ජලාපවහන/වාරිමාර්ග සම්බන්ධතා සැපයීම සහ අදාළ බලධාරීන් විසින් 

නියම ෙර ඇති පරිද වරණිත ඉඩම් පරිහරණ ලක්ෂෂණ ස්තථාපිත කිරීම මගින්  

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශ ඒවාවේ වපර පැවති තත්ත්වයන්ට ගැලවපන පරිද 

ප්රතිශ්ඨාපනය ෙළ යුුය. 
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2.3.3.2 නියමු මාර්ගවල  බලපා (Trestle) පාලම් ඉදිකිරීම් ඉවේ කිරීපම් ක්රියා 

පටිපාටිය 

 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධනය නිරීවම් සාංස්තථාව (SLLDC)  විසින් සපයනු ලබන 

මාර්වගෝපවේශවලට අනුව, දයවන්නා වැව/ඇළ, වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරු  

ප්රවේශය සහ ඇවරිවත්ත වැව ප්රවේශය ුළ තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග සැපයීමට 

අවසර දී ඇත්වත් ඉහත විස්තතර ෙර ඇති පරිද බලපා (Trestle)  පාලම් ඉදකිරීම් 

භාවිතා ෙර පමණි. එබැවින් තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ගවල ආධාරෙ අවශය 

ඉදකිරීම් ෙටයුු අවසන් වූ පසු Trestle පාලම ඉවත් කිරීම ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. 

පළමුව, අත් වැට සහ තට්ටු තහඩු ඉවත් ෙළ යුුය. ඊට පසු, හරස්ත සවි කිරීම ඉවත් 

ෙළ යුුය. ඉන්පසුව, ෙම්පන මිටියක්ෂ සවි ෙර ඇති වදාඹෙරයක්ෂ මගින් තහඩු 

වගාඩවේ ඉවත් ෙරනු ලැවබ්. ඉවත් ෙරන ලද සියුම ද්රවය ෙලින් නම් ෙරන ලද 

වයාපෘති ගබඩා අාංගනයෙට ප්රවාහනය ෙළ යුුය. අධීක්ෂෂණ ෙටයුු අදාළ 

බලධාරීන්වේ උපවදස්ත සහ මාර්වගෝපවේශ සමඟ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රුවරවයකුවේ 

පරීක්ෂෂාව යටවත් සිදු ෙළ යුුය. 

 

Trestle පාලම ඉවත් කිරීවම්දී, වතේ ොන්දු වනාවන බව සහතිෙ කිරීම සඳහා 

උපෙරණ නිතර පරීක්ෂෂා ෙරනු ලැවබ්. වාහන වහෝ යන්වරෝපෙරණ නඩත්ු 

කිරීම අවශය නම්, ඒවා පරිසර දූෂණය වැලැක්ෂීම සහ පර්යටෙ පියවරයන් 

අනුගමනය ෙරමින් වගුරු බිම්/ජල ප්රවේශවයන් පිටත වගන යා යුුය. 

 

අවශය ගාංවුර සහ ඉවුරු ආරක්ෂෂණ අවශයතා සහතිෙ කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධනය නිරීවම් සාංස්තථාව (SLLDC) සහ ජාතිෙ වගාඩනැගිලි පර්වේෂණ 

සාංවිධානවේ (NBRO) මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය ෙරමින් ඇවරිවේන වැවේ නව 

ඉවුර (RHS)  ස්තථාපිත ෙළ යුු අතර, ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධනය නිරීවම් සාංස්තථාව 

(SLLDC) සහ වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව (ID) /වගාවිජන වස්තවා 

වදපාර්තවම්න්ුව/වගාවිජන සාංවර්ධන වදපාර්තවම්න්ුවේ උපවදස්ත සහ 

මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය ෙරමින්  ඇළ සහ වාරිමාර්ග/ගාංවුර පාලන ඉදකිරීම් 

යනාදය නැවත සෙස්ත ෙළ යුුය. 

  

ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට වපර සියුම ඉදකිරීම් පියවර, සැලසුම් සහ ඉදකිරීම් ක්රම 

අදාළ අධිොරිය ( මධයම පරිසර අධිොරිය (CEA), ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව (SLLDC), වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව (ID), වගාවිජන වස්තවා 

වදපාර්තවම්න්ුව (ASD) ආදය) විසින් අනුමත ෙළ යුුය. සියුම ඉදකිරීම් ෙටයුු 

වහාඳම ෙළමනාෙරණ පිළිවවත්, පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ වහෝ ස්තවාධීන 

ඉාංජිවන්රු/ වොළඹ මළාපවහන පේධතිය  උපවදස්ත අනුව සිදු ෙළ යුුය. 

  

2.3.4 පිරිසැලසුම්  
 

 වයෝජිත ෙණු මත ඉදවන මහා මාර්ග පථවයහි  සාමානය පිරිසැලසුම පහත 

සිතියම්වල දක්ෂවා ඇත. 
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 23 වැනි සිතියම: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මතින් 

දිපවන මහා මාර්ග වයාපෘතිපයහි (EH- NKBA – Pkase II) මාර්ග පථය 

 
 

 

 24 වැනි සිතියම: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මතින් 

දිපවන මහා මාර්ගය (EH- NKBA)  II අදියපරහි පරිපාලන සහ පළාේ 

පාලන සීමාවන් 
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 25 වැනි සිතියම: පකාස්වේත අන්තර් හුවමාරුපවහි (KIC) හි පිරිසැලසුම් 

සැලැස්ම 
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  26 වැනි සිතියම: පහෝකන්දර අන්තර් හුවමාරුපවහි පිරිසැලසුම් 

සැලැස්ම 
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 27 වැනි සිතියම: පපෝපර් අන්තර් හුවමාරුපවහි (PIC) පිරිසැලසුම් සැලැස්ම 
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2.3.5 භූමි ප්රවේශය 
 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ඉදකිරීමට වයෝජිත කුළුණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගවේ II අදයර සඳහා වහක්ෂටයාර 65.83 (අක්ෂෙර 162.66) ෙ භූමි 

ප්රවේශයක්ෂ අවශය වේ. අවශයෙරන ඉඩම්වලින් වබාවහාමයක්ෂ පුේගලිෙ 

අයිතිෙරුවන් සු වන අතර එය මුළු ඉඩම් අවශයතාවවයන් 54.59% කි. රජයට 

අයත් ඉඩම් ප්රමාණය මුළු අවශයතාවවයන් වහක්ෂටයාර 18.23 (අක්ෂෙර 45.04) වන 

අතර එය බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු ඉඩම් ප්රමාණවයන් 27.68 % කි. නව ෙැළණි පාලම 

සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ II අදයර සඳහා 

අවශයසම්පූර්ණ ඉඩම්  ප්රමාණවයන් 18.04 % (අක්ෂෙර29.36) පමණ උස්තබිම් වන 

අතර ඉන් 36.54 % (අක්ෂෙර 59.45) කුඹුරු ඉඩම් වේ. මීට අමතරව, ඉඩම්වලින් 1.81% 

ක්ෂ ජලාශ (විේ, ජලය ආශ්රිත දූපත්, ඇළ මාර්ග, වගුරු බිම් ආදය) වලස හඳුනාවගන 

තිවබ්.බලපෑමටලක්ෂ වූ කුඹුරුවලින් වොටසක්ෂ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ෙලාපවයහි පිහිටා ඇත. වයාපෘති ප්රවේශය ආශ්රිතව තලාංගම වැව සහ ඇවරිවේන 

වැව නමින් වැේ වදෙක්ෂ පිහිටා ඇත. තලාංගම වැව ඓතිහාසිෙ පසුබිමක්ෂ සහිත 

වැවක්ෂ වන අතර එය වයෝජිත වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂවන වප්රේශවයන් ඔබ්බට 

වන්නට මීටර් 250 ක්ෂ දකුණින් පිහිටා ඇත. ඇවරිවේන වැව යනු ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන සාංස්තථාව විසින් 1990 ගණන්වල අගභාගවේදී ගාංවුර පාලනය සඳහා 

ඉදෙරන ලද වැවක්ෂ වන අතර වයෝජිත කුළුණු මත දවවන මහා මාර්ගවේ බලපෑමට 

ලක්ෂවන ප්රවේශය වමම වැවේ දකුණු ඉවුර හරහා ගමන් ෙරයි. 

 

2.3.6 ඕනෑම ජල ප්රවාහයක්ෂ / මාර්ගයක්ෂ වවනත් දශාවෙට හැරීම 

පිළිබඳ විස්තතර 
 

❖ ගාංගා /ඇළ මාර්ගවල දශාව ස්තිරවවවනස්තකිරීම පිළිබඳ විස්තතර 

 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් අවශයතා අවම කිරීම සඳහා, 

වයෝජිත මහා මාර්ග සිතියම් වපළගස්තවා ඇති අතර, ප්රධාන වශවයන් ජලාශ, වගුරු 

බිම්, කුඹුරු, දැනට පවතින ස්තවභාවිෙ වමන්ම මිනිසා විසින් සාදන ලද ඇළ මාර්ග 

ආදය සහිත භූමි ප්රවේශවේ පහත් බිම් මත එය ඉද වෙවර්. එහි ගාංවුර බැසයන 

බිම් සහ වවන්ෙරන ලද ප්රවේශ වැඩි ප්රමාණයක්ෂ රජවේ ඉඩම්වල ඉද වේ. වෙවස්ත 

වවතත්, දැනට පවතින ජලාපවහන පේධති සහ ජලය බැස යන මාර්ගවලට 

එේලවන සෘජු බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා මහා මාර්ගය කුළුණු මත ඉදෙරනු 

ලැවබ්.ප්රධාන මහාමාර්ග සිතියමට අමතරව, පහත් බිම්/ වගුරු බිම්වල පිහිටා ඇති 

වොස්තවත්ත, වහෝෙන්දර සහ වපෝවර් (අුරුගිරිය) හි අන්තර් හුවමාරු ඉදකිරීමට 

විධිවිධාන සෙසා ඇති අතර ප්රධාන මාර්ගවලට සම්බන්ධ වන උස්ත වූ බිමෙ වහෝ 

ඉවුරෙ පිහිටා ඇති ඇුේීවම් සහ පිටීවම් මාර්ග ද, කුඹුරු, වගුරු බිම් ආදවයහි 

ඇති ඇළ මාර්ග සහ ජලාපවහන මාර්ග හරහා ගමන්ෙරයි. 

 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත දවවන මහා මාර්ගවේ 

වයෝජිත මාර්ගය වතෝරාවගන ඇත්වත් පූර්ව ශෙයතා/ශෙයතා අදයවර්දීය. එය 

කුළුණු මත දවවන මහා මාර්ගයක්ෂ වලස සැලසුම් ෙර ඇති බැවින්, භූමිවේ ඉදෙළ 
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යුු ප්රධාන වුහාත්මෙ අාංගය සහ පරිසරයට බලපෑමක්ෂ ඇති වවතැයි අවේක්ෂෂා 

ෙරන අාංගය වන්වන්එහි කුළුණු වේ. 

 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදකිරීමට වයෝජිත මහා 

මාර්ගවේ වපළගැස්තමට අදාළ කුළුණුවල සහ අන්තර් හුවමාරු ස්තථානවල 

ඇුේීවම්/පිටීවම් පිවිසුම්වල නිශ්චිත පිහිටීම සමහර ස්තථානවල පවතින 

ස්තවභාවිෙ වහෝ මිනිසා විසින් සාදන ලද ගාංගා සහ ඇළ මාර්ගපිහිටි ස්තථාන සමග 

සමපාත වන අතර ගාංගා  හැරීම් වහෝ ඒවාපුළුේ කිරීම  පහත පරිද සිදු කිරීම 

අවශය වවතැයිඅවේක්ෂා වෙවර්. 

 

අ). කි.මී. 06+900 සිට කි.මී. 07+450 දක්ෂවා: දයවන්නා ඔය සහ දයත උයන වොටස 

 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත දවවන මහා මාර්ගවේ වමම 

වොටස තලාංගම උුර වගුරු ප්රවේශවේ පිහිටි හීනටිකුඹුර ගාංවුර රැඳවුම් 

ජලාශවයන් ආරම්භ ී වගාඩනැගිලි අධිෙ තලාංගම, හිඹුටාන, අේවගාන, 

ෙලපවුවාව, වොස්තවත්ත, උඩුමුේල සහ සුභුතිපුර ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවල ට ජලය 

බැස යන,දයවන්නා වැවට අයත් ආසන්න වශවයන් මීටර් 100 ෙපළලකින් යුු ඇළ 

මාර්ගයක්ෂ සමග අතිච්ඡාදනය වේ.  

 

ඤහයිවරාලික්ෂ/හයිවරාඩයිනමික්ෂ මාදලිවේ විශ්වේෂණවල ප්රතිඵලවලට අනුව, 

වමම වොටවසහි ස්තිර හැරීම් වහෝ ජල මාර්ග පුළුේ කිරීමක්ෂ අවශය වනාවන 

අතර සෑම විටම මීටර් 30ෙ අවම ප්රවාහ සම්වේෂණ පළලක්ෂ පවත්වා ගත යුුය. 

 

28 වැනි සිතියම: කි.මී.: 6+780 සිට කි.මී.:7+480 දක්ෂවා පවතින ගංගා සහ 

ඇළ මාර්ග 
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ආ). කි.මී. 07+450 සිට කි.මී. 08+200 දක්ෂවා: බත්තරමුේල/වසත්සිරිපාය වොටසට 

අයත් ඇළ මාර්ගය  

 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ වමම 

වොටස බත්තරමුේල ප්රවේශවයන් ආරම්භ වන වපාේදූව පාර දවේ ගලා බසින, 

රජමේවත්ත, බත්තරමුේල, උඩුමුේල සහ සුභූතිපුර යන ඉදකිරීම් අධිෙ ප්රවේශයෙ 

පිහිටි ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවලින් බැස වගාස්ත දයවන්නා වැවවන් අවසාන වන දළ 

වශවයන් මීටර් 8 සිට 12 දක්ෂවා වූ පළලකින් යුු ඇළක්ෂ සමඟ අතිච්ඡාදනය වේ. 

 

ගාංගා  හැරීම සහ ජල මාර්ග පුළුේ කිරීම අවශය වන්වන් කුළුණු ආවරණ 

සහපාලම් ෙණුවල පිහිටීම ජල මාර්ගවේ පිහිටීම හා අතිශයින්ම අතිච්ඡාදනය 

වන වොටස්තවන  (වසත්සිරිපාය ඇළ මාර්ගවේ පිහිටි කි.මී.07+800 සිට කි.මී.07+940 

දක්ෂවා සහ කි.මී.08+080 සිට කි.මී.08+160 දක්ෂවා) වේ. 

 

 

29 වැනි සිතියම: කි.මී.: 7+400 සිට කි.මී.:8+200 දක්ෂවා ඇති ගංගා සහ ඇළ 

මාර්ග  

 
 

ඇ). කි.මී. 09+300 සිට කි.මී. 09+760 දක්ෂවා: වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුවේ සිට 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය දක්ෂවා 

 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ වමම 

වොටස, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි පහළ වොටවස්තවූ වඩන්සිේ 

වොබ්බෑෙඩුව මාවත දවේ පිහිටි බත්තරමුේවේ වගුරු බිම් ප්රවේශයකින් 

වවන්වන, දයවන්නා පේධතිවේ පාර්ලිවම්න්ු වැවට සම්බන්ධවන දළ වශවයන් 

මීටර් 8 සිට 20 දක්ෂවා පළලකින් යුත් ඇළ මාර්ග වදෙකින් අතිච්ඡාදනය වේ. වමම 

ප්රවේශවේ පහත් බිම් බත්තරමුේල උුර, වොස්තවත්ත, බටවපාත සහ පැලවත්ත 
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යන උප ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවලට සම්බන්ධ ී ඇති අතර ඒවා වගාඩනැගිලි හා 

ඉදකිරීම් බහුල ප්රවේශවලින් සමන්විත වේ. 

ගාංගා  හැරීම සහ ජල මාර්ග පුළුේ කිරීම අවශය වන්වන් කුළුණු ආවරණ සහ 

පාලම් ෙණුවල පිහිටීම ජල මාර්ගවේ පිහිටීම හා අතිශයින්ම අතිච්ඡාදනය වන  

(කි.මී.09+520 සිට කි.මී.09+660දක්ෂවා) වොටසට වේ.   

 

30 වැනි සිතියම : කි.මී.: 9+160 සිට කි.මී.:9+760 දක්ෂවා පවතින ගංගා සහ 

ඇළ මාර්ග  

 
 

ඈ) කි.මී.09+760 සිට කි.මී.12+820 දක්ෂවා: තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ 

සිට ඇවරිවේන වැව දක්ෂවා 

 

වමම වොටස තලාංගම වැව (වෙවස්ත වවතත්, වමය පිහිටා ඇත්වත් අදාළ පිහිටීමට 

මීටර් 250 ක්ෂ දකුණිනි) සහ ආරක්ෂිත ෙලාපවේ ඉහළ වෙළවවර් පිහිටි ඇවරිවේන 

වැව පිහිටා ඇති පාරිසරිෙ හා ජල විදයාත්මෙව ඉතා සාංවේදී තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ෙලාපයසමඟ අතිච්ඡාදනය වන අතර ආශ්රිත ඇළ මාර්ග ජාලය, කුඹුරු, 

වගුරු බිම් සහ අවනකුත් ගාංවුර බිම්වල දක්ෂනට ඇති ලක්ෂෂණ ද  මීට අයත් 

වේ.වමම පේධතිය වොස්තවත්ත, මුත්වතට්ටුවගාඩ, තලාංගම උුර, වපාුඅරව, 

කුමාරවේවත්ත සහ බටවපාත යන ප්රවේශවල වගාඩබිම් ආශ්රිත උප 

ජලාපවහනවලින් ගලා බසින ජලය එෙු කිරීවම් ොණු වලස ක්රියා ෙරන පිටත 

මායිම් දවේ දවවන ජලාපවහන ඇළ මාර්ග වදෙකින්සහ කුඹුරු ඉඩම්වලින් ආපසු 

ගලාඒන ජලය එෙු කිරීවම් ොණු වලස වයාදා ගන්නා , මැද වොටවස්ත පහත් 

මිටියාවත දවේ ගලා බසින ප්රධාන ඇළවේ වදෙකින් සමන්විත වේ.වමහි ී වගාව 

වර්ෂා ජලවයන් වමන්ම වැවේ ඉහළ වොටවසන් ලබා ගන්නා වාරි ජලවයන් ද 

සිදුවන නමුත්, මෑතෙ දී, ඉදකිරීම් බහුල ප්රවේශවලින් වෙළවර පිහිටි ඇළවලට 

ඇුළු වන පිරිසිදු ෙරන ලද අපජලය,බහුවිධ ජජව පාරිසරිෙ සැෙසුමකින් 

සමන්විත පිරිසිදු ජල මූලාශ්රයක්ෂ බවට පත්ව ඇත.  
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නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ  

වයෝජිත වොටස ගාංගා හැරීම් වමන්ම ඇළ මාර්ග පුළුේ කිරීම අවශය වන ස්තථාන 

කිහිපයෙදී එකිවනෙ ෙැපී යන  ඇළ මාර්ග ජාලය හරහා ගමන් ෙරයි. තවද, නව 

ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන වයෝජිතමහා 

මාර්ගයඇවරිවේන වැවේ දකුණු ඉවුර (RHB) හරහා ගමන් ෙරයි. 

 

31 වැනි  සිතියම: කි.මී. 9+900 සිට කි.මී. 12+800 දක්ෂවා පවතින ගංගා සහ 

ඇළ මාර්ග  

 
 

 

32 වැනි සිතියම මගින්, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයපිළිබඳ විස්තතර එහි ඇළ 

මාර්ග ජාලය, තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ සහඒ මතින් ගමන් ගන්නා වයෝජිත 

කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ පිහිටීම නිරූපණය ෙරයි. 
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32 වැනි සිතියම :තලංගමපරිසර ආරක්ෂෂණ කලාපය සහ පයෝජිත ුළුණු 

මත ඉදිවන මහා මාර්ගය 

 
මූලාශ්රය : මධයම පරිසර අධිොරියට අනුව වවනස්ත ෙරන ලදී 

 

ගාංගා  හැරීම සහ ජල මාර්ග පුළුේ කිරීම අවශය වන්වන් කුළුණු ආවරණ සහ 

පාලම් ෙණුවල පිහිටීම ජල මාර්ගවේ පිහිටීම හා අතිශයින්ම අතිච්ඡාදනය වන 

(කි.මී. 09+740 සිට කි.මී. 10+660 දක්ෂවා සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 
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ප්රවේශයුළ ඇති ඇළ මාර්ග ඔස්තවස්ත කි.මී. 11+560 සිට කි.මී. 11+660 

දක්ෂවා)වේ.තවද, ඇවරිවේන වැවට සම්බන්ධ සහ එය වපෝෂණය ෙරන තලාංගම 

වැවේ දකුණු ඉවුවර්  වාන් ඇළ නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත 

ඉදවවන මහා මාර්ගවේ  මාර්ග පථය යටතට අයත් වන අතර ඇවරිවේන වැවේ 

දකුණු ඉවුරු ඇළ ස්තිරවලස  හැරීම අවශය වේ. 

 

ඉ).  කි.මී. 12+820 සිට කි.මී. 15+120 දක්ෂවා: ඇවරිවේන පිවිසුම් ඇල සමඟ 

වහෝෙන්දර අන්තර් හුවමාරුව  

 

ඇවරිවේන වැවවන් ඉහළට යන වමම වොටස වැවට සම්බන්ධ ඇළ 

මාර්ගයඅතිච්ඡාදනය ෙරන අතර, වගුරු බිම් හා වගාඩනැගිලි බහුල වපාුඅරාව, 

අරාංගල, වහෝෙන්දර නැවගනහිර, වහෝෙන්දර දකුණ, වැේලාංගිරිය, ඇවරිවේන 

යන උප ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවලදී සහ වහෝෙන්දර/අරාංගල වගුරු බිම්වලින් එහි 

ජලය බැස යයි. 

 

  33 වැනි සිතියම : කි.මී.: 12+900 සිට කි.මී.:15+600 දක්ෂවා: පවතින ගංගා සහ 

ඇළ මාර්ග 

 

 
 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

124 

 

ඇවරිවේන පිවිසුම් ඇවළහි වොටස්ත කිහිපයක්ෂ පුළුේ කිරීම සහ ස්තීරව  හැරීම 

අවශය වූවේ එහි ඇළ  මාර්ග සමඟ පාලම් කුළුණු සහ කුළුණු ආවරණ සෘජුවම 

අතිච්ඡාදනය ීම වේුවවනි. 

 

ඊ). කි.මී. 15+120 සිට කි.මී. 16+400 දක්ෂවා: වහෝෙන්දර/අුරුගිරිය වගුරු බිම 

සමඟ වපෝවර් අන්තර් හුවමාරුව 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ  

අවසාන වොටස සහ වපෝවර් අන්තර් හුවමාරුවේ ඇුේීවම්/පිටීවම් 

ස්තථානවහෝෙන්දර/අුරුගිරිය වගුරු බිම් ආශ්රිත ඇළ මාර්ග ජාලය, වවේයාය සහ 

පහත් බිම් වගුරු බිම් සමඟ අතිච්ඡාදනය වන අතර එහි දී ඇළ මාර්ග කිහිපයක්ෂ 

හැරීමඅවශය වේ.  

 

වෙවස්ත වවතත්, වමම වොටවස්ත ඇළ ගලා යාමට සෘජුවම අවහිරයක්ෂ වනාමැති 

බැවින් ස්තිර හැරීම් වහෝ ඇළ මාර්ග පුළුේ කිරීම අවශය වනාවේ. 

 

34 වැනි  සිතියම: කි.මී.: 14+900 සිට කි.මී.:16+400 දක්ෂවාපවතින ගංගා  සහ 

ඇළ මාර්ග  

 

 
 

2.3.7 පූර්ව ඉදකිරීම් සහ ඉදකිරීම් ෙටයුු පිළිබඳ විස්තතර 
 

❖ පූර්ව ඉදකිරීම්  පිළිබඳ විස්තතර (විපතට පත් ජනතාව නැවත පදාංචිකිරීම) 
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වයාපාතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂවන නිවාස හිමියන්ට ස්තව ෙැමැත්වතන් වවනත් 

ස්තථානයෙ පදාංචි ීම සඳහා වයාපෘති ෙළමනාෙරණ අාංශය/ මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරියවිසින් දරිමත් ෙරනු ඇත. එබැවින්, වයාපෘති ෙළමනාෙරණ අාංශය/ 

මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය සුව පූර්ව ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් පිළිබඳ 

ීරණාත්මෙ ලැයිස්තුවක්ෂ වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, වයාපෘති ෙළමනාෙරණ 

අාංශය/ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ සහය සහ නැවත පදාංචි කිරීම සඳහා ඉඩම් 

ෙැබැේලක්ෂ අවේක්ෂෂා ෙරන වයාපාතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂවන නිවාස  හිමියන්ඉතා 

සුළු පිරිසක්ෂ සිටී. එබැවින්, නැවත පදාංචි කිරීවම් ෙටයුු වවනුවවන් සුදුසු ඉඩමක්ෂ 

වසායා ගැනීමට විශාල උත්සාහයක්ෂ දැරිය යුුවේ. බත්තරමුේල ප්රවේශවේ ඉඩම් 

වනාමැතිෙමප්රධානම ප්රශ්නය වන අතර, සුදුසු ඉඩමක්ෂ වහෝෙන්දර නැවගනහිර 

ග්රාම නිලධාරි වොට්ඨාශවයන් වසායා ගැනීමට ෙටයුු ෙරයි. නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ස්තථානයක්ෂ සඳහා හඳුනාවගන ඇති ඉඩමක්ෂ තිවබ් නම්, අඩවි සාංවර්ධන 

ොර්යයන් සිදු කිරීම අනිවාර්ය වේ. මූලිෙ වශවයන්, සත්ොරෙ ප්රජාව සූදානම් 

කිරීම, ආදායම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීවම් වැඩසටහන් සහ රැකියා අවස්තථා 

වසායා ගැනීමට ෙැමති තරුණයින් සඳහා වෘත්ීය පුහුණු වැඩසටහන් වැනි 

ක්රියාොරෙම් කිහිපයක්ෂ සිදු වෙවරනු ඇත. 

 

❖ ජල විදයාව හා ජලාපවහනය වෙවරහි බලපාන පූර්ව ඉදකිරීම් 

ක්රියාොරෙම් පිළිබඳ විස්තතර 

 

තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම් ෙටයුු භූමිවේ තත්ත්වය සහ සපයා ඇති 

මාර්වගෝපවේශවලට  අනුව පස්ත පිරීම වහෝ පලාංචි  පාලම් ඉදකිරීම  මගින් සිදු 

කිරීමට බලාවපාවරාත්ු වේ. පස පිරීවම් ප්රවේශවේ පිරවුම් උස ීරණය කිරීම, 

ඉහළම ගාංවුර මට්ටම් (HFL) සහ අවශය තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ගයට දැරිය 

හැකි බර ප්රමාණය  යන වොන්වේසි අනුව සිදු වේ. ෙැණීම් සිදු කිරීවම් අාංශය මාර්ග 

සාංවර්ධන අධිොරියවිසින් මුේ අදයවර්දී භාර වදනු ලැුවවහාත්, ෙැපූ වොටවසන් 

ඉවත් ෙරන ලද පස්ත තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම සඳහා භාවිතා ෙරනු 

ලැවබ්; එවස්ත වනාමැති නම්, ෙඩුවවල සහ අුරුගිරිය ප්රවේශවල පිහිටි ෙණින ලද 

වළවේවලින් පස්ත ලබා ගනු ලැවබ්. 

 

ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම සඳහා, වබාවහෝ කුඹුරු බිම් ප්රවේශ (තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි ඇති ඒවා හැර) මීටර් 5.0 ක්ෂ පළලට පස්ත වලින් පුරවා ඇති 

අතර මුපිට මෘදු පස්ත තට්ටුවමිටර් 1.0දක්ෂවා සහ  පාාංශු සහ ෙැටිති පිරවුම මීටර් 

0.5සිට මිටර් 1.0දක්ෂවා ගැඹුරට ඉවත් කිරීවමන් පසු පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 

1.0 - 2.0 දක්ෂවා පස්ත පුරවා ඇත. පාාංශු පිරීවම් උස ගාංවුරට  යටවන ප්රවේශවේ 

ඉහළම ගාංවුර මට්ටමට වඩා වැඩි නම්, පාෂාණ පිරීම මගින් භූමිය උස්ත ෙරනු 

ඇත. එබැවින්ඉහළම ගාංවුර මට්ටම ට වඩා අඩුවවන් පිරවුම් උස පවත්වා 

ගැනීමට හැකි වේ. ඇළක්ෂ ඇති තැන්වල තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග හරහා ජල 

ප්රවාහය පවත්වා ගැනීම සඳහා හියුම් පයිේප භාවිත ෙරන අතර, එවස්ත වනාමැති 

නම්, ප්රවාහ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්රවේශ මාර්ගය දවේ පැති 

අගේ  සෙසා ඇත. භූමිවේ විවශ්ිත තත්ත්වයන්, අදාළ ජල වපෝෂෙ ප්රවේශ සහ 

ප්රවාහ මාර්ගවලට අනුව සිදුෙළ ගණනය කිරීම් හරහා හියුම් පයිේපවල නිශ්චිත 

සාංඛ්යාව සහ ප්රමාණය ීරණය ෙරනු ලැවබ්.  
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15 වැනි රූප සටහන : නියමු මාර්ගය සඳහා ආකෘතිකමය පකාටස 01 

(මාදිලිය II) 

 
 

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ  

උපරිවුහය ඉදකිරීවමන් පසු, තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග සහ ඒවාවේ ඉදකිරීම් 

ද්රවය ඉවත් ෙර අුරුගිරිය ප්රවේශය අවට අතහැර දමා ඇති ගේවලවේ වවත වගන 

යන අතර වපාළව ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙර වපර තිබූ භූමි හා ඉඩම් පරිහරණ 

වොන්වේසිවලට සමානව  යළි ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙරනු ලැවබ්. 

 

16 වැනි රූප සටහන: නියමු මාර්ගය සඳහා ආකෘතිකමය පකාටස 02 

(මාදිලිය III) 

 
ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම් ජල-පාරිසරිෙ හා පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ 

සමඟ අතිච්ඡාදනය වන බැවින්, ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට වපර සියුම ඉදකිරීම් 

පියවර සහ ඉදකිරීම් ක්රම අදාළ බලධාරී ආයතන  (මධයම පරිසර අධිොරිය, ශ්රී 

ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව, වගාවි ජන වස්තවා 

වදපාර්තවම්න්ුවආදය) විසින් අනුමත ෙළ යුුය. 
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අදයර වශවයන් වහෝ මැදරි වහෝ ඛ්ාණ්ඩ වශවයන් වන ඉදකිරීවම් ප්රවේශයක්ෂ 

අනුගමනය ෙරමින් සිදු ෙළ යුු සියුම පූර්ව ඉදකිරීම් සහ ඉදකිරීම් ෙටයුු 

පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ/වහෝ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රුවරයාවේ උපවදස්ත අනුව 

ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. 

 

මෘදු බිම් ප්රතිොර (භූ තාක්ෂණිෙ) 

 

සවිස්තතරාත්මෙ විමර්ශනවේදී ලබාගත් භූ තාක්ෂණිෙ විමර්ශන ප්රතිඵලවලට 

අනුව, ඉදකිරීම්වලදී පමණක්ෂ වනාව ඉදකිරීම්වලින් පසුවද අහිතෙර ඉදකිරීම් 

ගැටළුවලට මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව වපන්නුම් ෙරන මෘදු පස්ත තට්ටුවක්ෂ භූමිවේ 

විවිධ මට්ටම්වල පවතින බව නිරීක්ෂෂණය විය. එවැනි අහිතෙර ඉදකිරීම්/ 

ගැටළුමය තත්ත්වයන් මඟහරවා ගැනීම සඳහා, අදාළ භූමියටසුවිවශ්ී වූ 

අවශයතා මත පිළිගත හැකි ක්රමවේදඅනුව මෘදු බිම් සම්බන්ධවයන් ෙටයුු කිරීම 

නිර්වේශ ෙළ යුුය. 

 

විවිධ වර්ගවේ මෘදු බිම් ප්රතිොර ක්රම ඇති අතර ප්රතිොර ක්රමවල අරමුණ පහත 

දැක්ෂවේ. 

 

• පදාංචි කිරීම් පාලනය, 

• ස්තථාවරත්වය රඳවා තබා ගැනීම, 

• අවට භූමිවේ ස්තවභාවය වවනස්තීම පාලනය කිරීම, 

• ද්රීෙරණය වේුවවන් ඇතිවන හානි පාලනය කිරීමසහ 

• රථවාහන ගමනාගමනයපවත්වා ගැනීම. 

 

සෑම ප්රතිොර ක්රමයක්ෂම ඊට අදාළ මූලිෙ ප්රතිපත්ති මත පදනම් වන අතර, එවැනි 

ප්රතිොර අවශය ීමට වේුව සහ ප්රතිොරවේ අරමුණ සමඟ ගැලවපන සුදුසු 

ප්රතිොර ක්රමයක්ෂ වතෝරා ගැනීම වැදගත්ය. 

 

ගිලා බැසීම් පාලනය:  

එය පදනම් ී ඇත්වත් මාර්ග වස්තවා ොලය ුළ ඉතිරිව ඇති ගිලා බැසිම් පාලනය 

කිරීම සහ අදාළ සීමාව ුළ සම්පූර්ණ ගිලා බැසිම්පාලනයෙට ලක්ෂවොට පවත්වා 

ගැනීම මත ය. මාර්ග වස්තවා ොලය ුළ ඉතිරිව ඇති ජනාවාස අඩු කිරීවම් ක්රම 

අතරට ඉදකිරීම් අතරුර ඒොබේධ කිරීවම් උපරිම ප්රගතිය සුරක්ෂිත කිරීම සහ 

මාර්ග වස්තවා ොලය ුළ අවවශ්ෂ ගිලා බැසීම් ඇතිීම අඩු කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ 

ගිලා බැසිම් අඩු කිරීම ඇුළත් වේ. 

 

ස්තථාවරත්වය රඳවා තබා ගැනීම:  

අත්තිවාරම් භූමිවේ ශක්ෂතිය වනාමැතිෙම වහෝ බැම්ම ඉදකිරීමට වයාදාගත් 

ද්රවයවලශක්ෂතිය වනාමැතිෙම නිසා බැමි ෙඩා වැවටනු ඇත. වමම බැම්ම අසාර්ථෙ 

ීමට වේුව අත්තිවාරම් භූමිවේ ශක්ෂතිය වනාමැතිෙම මිස බැම්වම් අමුද්රවයවේ 

වදෝෂයක්ෂ නිසා වනාවන බව තහවුරු කිරීම ස්තථාවරත්වය රඳවා තබා ගැනීම වලස 

සැලවක්ෂ. භූමිවේ ස්තථායීතාවය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වන පියවර වර්ග 

ගණනාවෙට වබදී ඇත: මෘදු බිවමහි ශක්ෂතිය වැඩි කිරීම සඳහා සම්පිණ්ඩන 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

128 

 

භාවිත කිරීම, භූමිවයහි ප්රතිවරෝධය වැඩි කිරීම සඳහා මෘදු පස්තවල ස්තවභාවය 

වැඩිදයුණු කිරීම සහ ලිස්තසා යාවම් බලය අඩු කිරීම ඒ අතර වේ. 

 

අවට භූමිවේ ස්තවභාවය වවනස්තීම පාලනය කිරීම: 

මෘදු වපාළව මත බැම්මක්ෂ ඉදෙරන විට, සම්පිණ්ඩන වයාදාගැනීමට අමතරව, 

විෙෘතිෙරණය  වේුවවන් පාර්ශ්විෙ විරූපණයද භූමිය ුළ සිදු විය හැෙ. අවට 

භූමිවේ විෙෘතිෙරණයට ඔවරාත්ු දීවම් ක්රියාමාර්ග ගැනිම මගින්විෙෘතිෙරණය 

වහෝ සම්පිණ්ඩනවිෙෘතිෙරණය පාලනය කිරීම අරමුණු වන අතර වගාඩනැගිලි, 

ඇළ මාර්ග, භූගත පහසුෙම් වහෝ බැම්මට ආසන්නව පිහිටි වවනත් ඉදකිරීම්ට 

ඇතිවන හානිෙර විෙෘතිෙරණයන් පාලනය කිරිමට එය අවශය වේ. පවතින 

බැම්මක්ෂ ඇදීවම් ක්රියාොරෙම් වේුවවන් ගිලා බැසිම් ඇතිීම වහෝ 

ප්රමුඛ්විෙෘතිෙරණයෙට ලක්ෂීමට ඉඩ ඇති විට වහෝ පවතින බැම්මෙ පැත්වත් 

ඇති අතිවර්ෙ බැම්මෙට විෙෘතිෙරණයට එවරහි පියවර ගැනීම අවශය වේ. 

 

ද්රීෙරණවයන් සිදුවන හානිය පාලනය කිරීම: 

මෘදු භූමිවේ, භූමිෙම්පාවෙදී අවස්තිති බලය වපාළවට එෙු වන බැවින්, 

ලිස්තසායාවම් බලය සීඝ්රවයන් වැඩි වන අතර භූමිවේ ෙැපුම් ප්රතිවරෝධය අඩු වේ. 

විවශ්ෂවයන් ලිහිේ,වැලි සහිත බිමෙ ද්රීෙරණය සිදු වන විට, බැම්මට එහි මුේ 

ස්තවරූපය කිසිවස්තත්ම පවත්වා ගැනීමට වනාහැකි වන තරමට හානිය විශාල විය 

හැකිය. අවනක්ෂ අතට, සවමෝධානිතපස්ත සහිත භූමියෙ, වැලි සහිත පස්තවල වමන් 

බරපතල ද්රීෙරණයන් සිදුවන්වන් ෙලාුරකින් වන නමුත් අවස්තිති බලවේ 

ක්රියාොරිත්වය බැම්ම වහෝ අත්තිවාරම් භූමිවේ විෙෘතිෙරණයට වේු විය හැකි 

අතර අවට ඇති වගාඩනැගිලි සහ අවනකුත්පහසුෙම්වලට හානිදායෙ විය හැෙ. 

විවශ්ෂවයන් වැලි සහිත පසක්ෂ ද්රීෙරණය කිරීම බරපතල හානි ඇතිෙරනු ඇති 

අතර සහ ඊට අනුගමනය ෙළයුු පිළියම් පහත විස්තතර වෙවර්. 

 

රථ වාහන ගමනාගමනය පවත්වා ගැනීම:  

ඉදකිරීම් යන්ර මෘදු බිමෙ ධාවනය ෙරන විට, පස්ත වර්ගය වහෝ එහි අඩාංගු ජල 

ප්රමාණය අනුව වැඩ ොර්යක්ෂෂමතාව සැලකිය යුු වලස වවනස්ත විය හැෙ. නැවත 

සෙස්ත කිරීම නිසා ඉහළ ජල අන්තර්ගතයක්ෂ සහිත වූ සවමෝධානිෙ පසෙ  

උපෙරණ එහා වමහා වගනයාමට වනාහැකි විය හැකිය. වමවන් මෘදු බිමෙ වැඩ 

සිදු කිරීම සඳහා, භාවිතා ෙළ යුු ඉදකිරීම් යන්ර අනුව අවශය ගමනාගමන 

පහසුෙම සුරක්ෂිත කිරීම අවශය වේ. වබාවහෝ විට භාවිතා ෙරන විවශ්ිත ක්රම 

අතරට මුපිට ජලාපවහනය, වැලි පැදුරු, වනාගැඹුරු පාාංශු ස්තථායීෙරණය, ද්රවය 

ඇතිරීම සහ මුපිටට සමීප ස්තථරවල ෙැපුම් ශක්ෂතිය වැඩි කිරීමට සැලසුම් ෙර 

ඇති වවනත් ක්රම ආදය ඇුළත් වේ. 

 

භූමිය අනුව වමන්ම වයාපෘතිය අනුව ද විවශ්ිතවන අවශයතා මත පදනම්ව ලබා 

ගත හැකි භුමිය වැඩිදයුණු කිරීවම් ක්රම කිහිපයක්ෂ තිවබ්. පශ්චාත්-ඉදකිරීම් ආශ්රිත 

ගිලා බැසීම් අඩු කිරීම, පාාංශු පේධතිවේ ෙැපුම් ශක්ෂතිය වැඩි කිරීම, පවසහි දැරීවම් 

ධාරිතාව වැඩි කිරීම සහ වේලි සහ බැමිවල ස්තථායීතාවය වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා 

සෑම ක්රමයක්ෂම බහුලව භාවිත වේ. මෘදු බිම් ප්රතිොර ක්රමයක්ෂ වතෝරාගැනීවම්දී 

සලො බැලිය යුු ප්රධාන වොන්වේසි වන්වන් අදාළ ක්රමවයන් ඇතිවන බලපෑම්, 
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මාර්ග තත්වයන්, භූමිවේ තත්වයන්, වස්තවා තත්වයන් සහ ආර්ිෙ 

ොර්යක්ෂෂමතාවයි. 

 

මෘදු බිම් ප්රතිොර ක්රමය 

හාරන ලද-06 සිදුර හැර අවනකුත් සියුම සිදුරු, විචලය ගැඹුරට අදාළ මෘදු 

සම්පීඩිත පාාංශු ස්තථරයෙ පැවැත්ම ප්රදර්ශනය ෙරන අතර වමය ඒ මතට සිදුෙරන 

පැටීම්මත ීරණය වේ. නියමු මාර්ග, ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පමණක්ෂ භාවිතා 

වන බැවින් ඉවත් කිරීම සහ ප්රතිස්තථාපනය කිරීම, වපර සැෙසූ සිරස්ත ොණු, 

වැලි/වබාරළු සම්පිණ්ඩන වගාඩවේ වැනි ආර්ිෙමය වශවයන් වාසි සහගත 

වනාවන බිම් වැඩිදයුණු කිරීම් වහෝ මෘදු භූමි ප්රතිොර ක්රම භාවිත කිරිම නිර්වේශ 

වනාෙරයි.  නව වැඩුණු වෘක්ෂෂලතා ගලවා ඉවත් කිරීවමන් පසු පවතින බිම මත 

දමන ලදමුපිට ස්තථරයටමදක්ෂ ඉහළින් පස්ත බැමි සෑදය හැෙ. ෙදම්බ ප්රවාහනය 

සඳහා අවශය වන සුමට මුපිටක්ෂ නියමු මාර්ගයමත පවත්වා ගැනීම සඳහා 

ඇතිවවතැයි අවේක්ෂිත ගිලා බැසීම් පාලනය කිරීමට බැම්මට යටින් ඉහළ 

ශක්ෂතියකින් යුත් පස්ත තට්ටුවක්ෂ වයදය යුුය. පුවරෝගාමී ස්තතරය සාමානය පිරවුම් 

ද්රවය සමඟ සාංයුක්ෂත ෙළ හැකිය, නැතවහාත් මුපිට පස්ත ඉවත් කිරීවමන් පසු 

පිරිසිදු ෙළ බිම මත පාෂාණ පිරවිය හැකිය. 

 

• කි.මී.  6+900 ~ කි.මී.  7+520 – මීටර 900 620  (ජලය රඳවා ගැනීවම් වොටස) 

 

භූවිදයාත්මෙව ඉහත වොටස ජල රැඳවුම් ප්රවේශවේ තිබිය යුු අතර ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාවසහ වොන්රාත්ෙරුවේ ක්රමවේද ප්රොශනය මගින් 

නිර්වේශ ෙර ඇති පරිද නියමු මාර්ගය පලාංචි පාලමක්ෂ වලස ඉදකිරීමට නියමිතය. 

හදසි ගලවා ගැනීවම් වබෝට්ටු, රුවේ වබෝට්ටු සහ වවනත් ආොරවේ ජල මාර්ග 

ආශ්රිත ප්රවාහන මාධයයන් ට ගමන් කිරීමට හැකිවන පරිද ප්රමාණවත් ඉඩ 

ප්රස්තථාවන් සැපයීමට වගබලා ගත යුුය. නියමු මාර්ගවේ ප්රධාන තට්ටුවට 

ලම්බෙව වනරා ඇති පලාංචි පාලවම් වොටස්ත, අවශය අවනකුත් සියුම ඉදකිරීම් 

යන්වරෝපෙරණ ඇුළුව අවනක්ෂ උපෙරණ නිවැරද ස්තථානවල තැබීමට හැකිවන 

පරිද ඉදෙළ යුුය. 

 

•  කි.මී.  7+520 ~ කි.මී.  8+460 – මීටර 900 940  (මිශ්ර පස සහිත වොටස) 

 

භූවිදයාත්මෙව, ඉහත ප්රවේශය ජල ෙඳන්වලින් වට වූ, සාවේක්ෂෂ වශවයන්  න 

පාාංශු සැෙැස්තමක්ෂ සහිත උස්ත බිම් ොණ්ඩයට අයත් වේ. ෙදම්බ ප්රවාහනය ඇුළු 

සියුම ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් සැලසීමටහැකිවන පරිද ඉහත වොටස 

සඳහා නියමු මාර්ග ඉදකිරීමට නියමිතය. නියමු මාර්ගය ඉදකිරීම සඳහා සාංයුක්ෂත 

සාමානය පිරීම (CGF) භාවිතා ෙරන අතර නියමු මාර්ග ඉදකිරීවම්දී හුදෙලා 

දුර්වල බිම් හමුවුව වහාත්, මෘදු දුර්වල පස්ත ප්රමාණවත් ගැඹුරක්ෂ දක්ෂවා ඉවත් 

කිරීවමන් පසු බැම්ම ඉදකිරීම සඳහා භාවිතා ෙරන සාංයුක්ෂත සාමානය පිරීම ම 

ඒ සඳහාවයාදා වැඩිදයුණු ෙළ යුුය 

 

• කි.මී.  8+460 ~ කි.මී.  9+380 –  මීටර 900 (වගාඩෙරන ලද භූමිය )/ කි.මී. 

15+200 ~ කි.මී.   15+600 (ෙපා ඉවත්තරන ලද වොටස) 
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කුඩා මාර්ග කිහිපයක්ෂ ඇුළුව ප්රධාන මාර්ග වදෙක්ෂ හරස්ත ෙරමින් උස්ත බිම් 

වොටසක්ෂ සහිත වැඩි නිවවස්ත ප්රමාණයක්ෂ සහිත ප්රවේශයක්ෂ ඉහත වොටවසන් 

දැක්ෂවේ. නියමු මාර්ගය ඉදකිරීවම්දී ඒවා උස්ත වූ ලැටරයිට් බිම් සැෙැස්තමක්ෂ මත 

සිදුෙර ඇති බැවින් මෘදු බිම් සැෙසිම් ෙටයුු සඳහා විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ වයාමු 

වනාෙළ යුුව ඇත. නියමු මාර්ගය ඔස්තවස්ත ඉදකිරීම්වලට අදාළ වාහන 

ගමනාගමනයට ඉඩ දීවම්දී හරස්ත මාර්ග පිළිබඳව විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ 

යුු අතර රථවාහන පාලන ක්රමයක්ෂ අනුගමනය කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. 

වගාඩෙරන ලද බිම් වොටස සඳහා ෙණින ලද වළවේවල වොන්ීට් ඇතිරීමට 

අවශයතාවයක්ෂ ඇති වනාවන්වන් වපාළව පැහැදලි බැවින් සහ ඉහත වොටස්තවල 

ලිහිේ පසින් යුු බිම් වනාවන බැවිනි. ෙපන ලද වොටස සඳහා වළවේ හාරා 

වොන්ක්රිට් ඇතිරිවම් අවශයතාවක්ෂ වනාවේ. 

 

කි.මී.   9+380 ~ කි.මී.   9+760–  මීටර 380 සහ කි.මී.  12+600 ~ කි.මී.   13+200 – 

මීටර 600) පලාංචි පාලම සහිත පහත් කුඹුරු බිම් වොටස 

 

භූවිදයාත්මෙව ඉහත වොටස වගුරු බිම් ප්රවේශයෙ පිහිටා ඇති අතර ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව සහ වොන්රාත්ෙරුවේ ක්රමවේද ප්රොශය මගින් 

නිර්වේශ ෙර ඇති පරිද නියමු මාර්ගය පලාංචි පාලමක්ෂ වලස ඉදකිරීමට නියමිතය. 

වමම මාර්ගවේ මුළු වොටසම පහත් බිම් වොටස්ත හරහා මෘදු සම්පීඩිත පස්ත සහිත 

වගුරු සහ මඩ සහිත පස්තවලින් සෑදී ඇති පහත් කුඹුරු ඉඩම් හරහා වැටී ඇත. ඇල 

මාර්ග ජාලය හරහා සිදුකිරිමට නියමිත වවනස්තෙම් සහ වගාඩබිමින් දවවන නියමු 

මාර්ගයක්ෂ ඉදකිරීම අදාළ ඉදකිරීම් ොල සීමාව ුළ ජල විදයාත්මෙ ගැටු 

මාලාවක්ෂ නිර්මාණය ෙරයි. නියමු මාර්ගවේ ප්රධාන තට්ටුවට ලම්බෙව වනරා ඇති 

වෙස්තේ පාලවම් වොටස්ත අවශය අවනකුත් සියුම ඉදකිරීම් යන්වරෝපෙරණ 

ඇුළුව පාදම සඳහා වළවේ හෑරීවම් උපෙරණ නිවැරද ස්තථානවල තැබීමට 

හැකිවන අයුරින් ඉදෙළ යුුය. 

• කි.මී.   9+760 ~ කි.මී.   12+600 – 2840 m /කි.මී.   15+600 ~ කි.මී.   16+400 - 

800 – (පුරවන ලද බැම්මක්ෂ සහිත පහත් කුඹුරු බිම් වොටස) 

  

භූවිදයාත්මෙව ඉහත වොටස වගුරු සහිත අතහැර දැමූ වවේයායක්ෂ වලස 

සැළවෙන අතර නියමු මාර්ගය ඉවුරු ෙණ්ඩියක්ෂ වලස ඉදකිරීමට නියමිතය. නියමු 

මාර්ග ඉදකිරීවම්දී මෘදු දුර්වල සම්පීඩිත පස්ත පැවීම වේුවවන් භූමිය වැඩිදයුණු 

කිරීවම් ෙටයුු වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානය වයාමු ෙළ යුුය. එය නව ෙැළණි 

පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ  ඉදකිරීම් ොලය 

අතරුර ගිලාබැසීම් ඇති ෙරන අතර එය මාර්ග විනාශවිමට සහ නියමු 

මාර්ගයන්ට අහිතෙර තත්ත්වයක්ෂ ඇති ෙරයි. ගිලාබැසීමට ලක්ෂවූ මාර්ග දවේ 

පාලම් බාේෙ ප්රවාහනය කිරීම බාේෙ මත අහිතෙර ආතීන් ජනනය කිරීමට 

වේු වන අතර එය බාේෙවල ගුණාත්මෙ භාවයටද සෘජුවම බලපානු ඇත. 

ගිලාබැසිම් අවම කිරීම මගින් මාර්ග මුපිට සුමට බව සහතිෙ කිරීම සඳහා නියමු 

මාර්ග ඉදකිරීවම්දී ගිලිබැසීම් පාලන ක්රම අනුගමනය කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. 

තාවොලිෙ ආවරණ සවිකිරීවම්දී පාදම සඳහා හාරන ලද වළවේ ඇති ස්තථානවලට 

විවශ්ෂ ප්රතිපාදන සලසා එවැනි ක්රියාමාර්ගවලට සිදුවන හානි වළක්ෂවා ඇත්නම් 
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මිස එවැනි ගිලාබැසීම් පාලන ක්රම හාරන ලද වළවේ ඇති ස්තථානවලට වනාවයදීමට 

වගබලා ගත යුුය. 

 

2.3.8 ක්රියාත්මෙකිරීවම් පරිපාටිය 
 

වොන්රාත්ුව 2021 වනාවැම්බර් 25 දන භාරවදන ලද අතර වයාපෘති ක්රියාත්මෙ 

කිරීවම් ොලය අදාළ භාරදුන් දන සිට වසර හතරක්ෂ පවතිනු ඇත. නව වයාපෘති 

භාරදීවම් දනයට අනුව යාවත්ොලීන ෙරන ලද වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීවම් 

ොලසටහන පහත පරිද වේ. 

 

35 වැනි වගුව: වයාපෘතිය අදියරමය වශපයන් ක්රියාේමක කිරීපම් 

යාවේකාලීන කළ සැළැස්ම  

වයාපෘති අදියර 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2057 

පකාන්රාේතුව භාර දිම               -   

ඉඩම් අේපේ කර ගැනීම සහ 

උපපයෝී පස්වාවන් ස්ථාපිත 

කිරීම 

                  

වයාපෘති ඉදිකිරීම්   
 

          -   

පමපහයුම් සහ නඩේතුව               -   

 

ඒ අනුව ඉදකිරීම් අදයර සඳහා වොන්රාත්ෙරු විසින් අවසාන සැලසුම් වැඩ විෂය 

පථය සමඟ ොර්ය මණ්ඩල වයෝජනා ෙළ යුුය. වයාපෘති ඉදකිරීම් ප්රවේශවේ ජල 

වපෝෂෙ ප්රවේශවයන් ශ්රමිෙයින් බඳවා ගනු ලබන අතර වොන්රාත්ෙරුවේ 

ඉදකිරීම් සැලැස්තම අනුව සීමිත විවේශීය ශ්රමිෙයින් සාංඛ්යාවක්ෂ භාවිතා ෙරනු 

ඇත.ඉදකිරීම් ෙටයුු සිදු ෙරන ොලය හැර ෙම්ෙරුවන් මාර්ග පථයට අයත් 

ෙලාපය ුළ පදාංචිව වනාසිටින අතර ආරක්ෂෂෙ නිලධාරීන්ට පමණක්ෂ වස්තවාමුරය 

මත පූර්ණ ොලීනව රැඳී සිටීමට අවසර ලැවබ්. වමවහයුම් සහ නඩත්ුව සඳහා 

අවශය ොර්ය මණ්ඩලය මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය සහ වයාපෘති ෙළමනාෙරණ 

ඒෙෙවේ අවශයතා මත පදනම්ව ීරණය ෙරනු ලැවබ්. 

 

වයාපෘතිය සඳහා වූ ශෙයතා අධයයනය සැලකිේලට ගනිමින්, අන්තර් හුවමාරු 

සඳහා බහු මාංීරු නිදහස්ත ප්රවාහන ගාස්තු (MLFF) ක්රමයක්ෂ අනුගමනය කිරීමට 

ීරණය විය. බහු මාංීරු නිදහස්ත ප්රවාහන ගාස්තු (MLFF) පේධති සඳහා, ගාස්තු 

අයකිරීවම් කුටි අවශය වනාවන අතර ප්රධාන මාර්ගය හරහා වහෝ බෑවුම්වල 

ලාාංචන කියැීවම් යනර සැපයිය යුුය.අවනකුත් මහා මාර්ග පේධති සහ භාවිතා 

ෙරන ලද ගාස්තු ක්රම සලො බැලීවම්දී අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීමට අවශය වුවද, 

සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් කිරීවම් අදයවර්දී අන්තර්හුවමාරුවල ගාස්තු අයකිරීවම් 

වේට්ටු පහසුෙම ක්රියාත්මෙ කිරීමට මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය විසින් ීරණය 

ෙරන ලදී. මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ අවශයතා මත පදනම්ව සවිස්තතරාත්මෙ 

සැලසුම් කිරීවම්දී එක්ෂ එක්ෂ ගාස්තු අයකිරීවම් වේට්ටුවලට වපාදු සනීපාරක්ෂෂෙ 

පහසුෙම් සැළසීම පිළිබඳ සලො බැලිය යුුය. 
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9 වැනි ඡායාරූප එකතුව :බහු මංීරු පේධති සාම්පලය (ඡායාරූප 

මූලාශ්රය: අන්තර්ජාලය) 

 

 
 

 

ඉදකිරීම් ක්රමය සහ අවශය අමුද්රවය 
 

2.3.9.1 පයෝජිත ඉදිකිරීම් ක්රමපේද 

 

දැක්ෂවවන පරිද ඉදකිරීම් සැලැස්තවම් මූලිෙ සාංෙේපය වලස වයෝජිත ඉදකිරීම් 

ක්රමවේද අනුගමනය ෙළ යුුය:  

– සිවිේ පැමිණිලි වනාමැතිව ඉදකිරීම් ස්තථාන නඩත්ු කිරීම සහ 

රථවාහනවලින් ඇතිවන බලපෑම අවම කිරීම 

 

– පරිවශ්රේ තත්ත්වයන් සැලකිේලට ගනිමින් සුදුසු ඉදකිරීම්  ක්ෂරියාවලියක්ෂ 

ක්ෂරියාත්මෙ කිරීම 

 

– මනා වහාඳ වස්තවා වොන්වේසි පැනීමක්ෂ සහිතව ඉදකිරීම් භූමිය 

ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම 

– නාගරිෙ ප්රවේශවල සහ පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ ුළ යාබද 

ඉදකිරීම්වලට (වගාඩනැගිලි, උපවයෝගිතා, මාර්ග සහ භූගත ඉදකිරීම්) 

ආසන්නවේ සිදුෙරන ඉදකිරීම් සලො බලා ඉදකිරීම් සැලසුම් සෙස්ත කිරීම 

 

2.3.9.2 පබෝක්ෂු පාළම්වල  උප වුහය (කණු අේතිවාරම් පහෝ පැතිරුණු 

පාදම්) 

 

මුපිට උප ස්තථරවේ ස්තථරයන් සහ දරා සිටින ස්තථරවේ ගැඹුර (උන්තාාංශය) මත 

පදනම්ව, විචලය උප වුහයට අදාල අත්තිවාරම් වතෝරා ගනු ලැවබ්. වයෝජිත උස්ත 

මාර්ගවල, BH-04 ස්තථානවේ හැර පරීක්ෂෂා ෙරන ලද සියු ස්තථානයන්ට අදාල 

භූතාක්ෂෂණිෙ පරීක්ෂෂණ දත්ත අනුව ඉහළ පදනම් ස්තථරයක්ෂ වනාපවතින බව 
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වපවන්.  එම BH-04 ස්තථානවේ විවශ්ිත ඉහළ පදනම් ස්තථරයක්ෂ පවතින අතර 

ලිස්තසුම් ප්රතිවරෝධෙ තත්වය ඇති ෙරනු පිණිස පිරිේදුම් ඇණ වයාදා  පැුරුම් 

අඩිතාලම් (spread footing) ස්තථාපිත කිරීම සඳහා එය භාවිතා ෙළ හැකි වේ.          

 

වභෞතිෙ බාධාවන්ට ලක්ෂව වනාමැති වනාගැඹුරු පාෂාණ සැෙැස්තමක්ෂ නිරීක්ෂෂණය 

ෙරන ලද,  අඩු ජනාකීර්ණ, සාවේක්ෂෂ වශවයන් දුරස්තථ ප්රවේශයන් සඳහා, පයිේ 

අත්තිවාරම් (pile foundations) මත ස්තථාපිත ෙරනු ලබන පැුරුම් අත්තිවාරම් 

(spread-type foundations) නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. ගැඹුරු පදනම් මට්ටම් සහ වැඩි 

වභෞතිෙ බලපෑම් වලට ලක්ෂවූ ජනාකීර්ණ ස්තථාන සැලකිේලට ගත්විට, භූමිය ුළට 

වැේදීවම්දී  වැඩි ෙම්පනයක්ෂ ඇති විය හැකි හා අවට ඉදකිරීම් වලට හානි සිදු විය 

හැකි වපරැඳි පයිේ (precast piles) භාවිතයට වඩා තැන් වාත්ු කිරීවම්  වබෝර්් 

පයිේ (cast-in-situ bored pile) පදනම් වැනි ගැඹුරු අත්තිවාරම් වයදීම නිර්වේශ 

වෙවර්. 

  

අත්තිවාරම් වර්ග වදෙටම අදාලව ගත් ෙල, පැුරුම් පදනම සඳහා වන පදනම් 

වොන්ීට් ඵලෙය (base slab) වහෝ ගැඹුරු අත්තිවාරම් සදහා වන පයිේ ෙැේ (pile 

cap) ඉදකිරීවම්දී,  මීටර 1.0 ෙ බිම් වැස්තමක්ෂ පවතින පරිද, බිම් මුපිටට ඉතා 

ආසන්නවම පහතින් ඉද ෙළ යුු වේ. පයිේ ෙැේ (pile cap) වහෝ  අත්තිවාරම 

නිර්මාණ සැලසුම් ගැඹුර (design depth) දක්ෂවා ඉදකිරීම සදහා ෙැණීම් සිදු කිරීම 

ෙළ යුු වේ. ගැඹුරු වහෝ වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් ආධාරෙ සහිත බහු-මහේ වහෝ 

තනි මහේ වගාඩනැගිලි අසල මාර්ගවේ මැද වහෝ අේදවරහි මාර්ගය අසල ෙැණීම් 

සිදුකිරීම මගින් භූ තාක්ෂෂණිෙ ගැටළු කිහිපයක්ෂ ඇතිවිය හැකි වේ. වපාම්ප 

කිරීවමන් අධිෙ වලස ජලය ඉවත් කිරිම වේුවවන් බිම් ගිලා බැසීම, බැඩ වළවේ 

(sinkhole) ඇතිීම, සහ ආාංශිෙ භූ වතරපුම (lateral earth pressure) ඇතිීම 

වේුවවන්, පදනම් ස්තලැබ් ඇුළුව අත්තිවාරම සමතලා බවින් වතාරව වපාවළාව 

ුළට ගිලා බැස්තම (differential settlement) යනාදය වම් හා සමාන වයාපෘීන් 

ක්රියාත්මෙ කිරීවම් ොලය ුළ හඳුනාගනු ලැබූ ගැටළු කිහිපයක්ෂ වේ. අත්තිවාරම් 

සඳහා ගැඹුරු ෙැණීම් සිදුෙරන ොලය ුළ පස ආරක්ෂෂා ෙර තැබීවම් ඵලෙ 

(bracing) ස්තථාපිත කිරිම මගින් ප්රමාණවත් වලස ආාංශිෙ ආධාරෙ සහිතව, 

තාවොලිෙ මුක්ෂකු වහෝ දය කුටීර බැමි පේධති (coffer damming systems) සිථාපිත 

කිරිමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. එවමන්ම අවට ඉදෙරීම් ප්රවේශවමන් අධීක්ෂෂණය 

කිරීම අතයවශය අවශයතාවකි.  

 

2.3.9.3 අේතිවාරම් කණු සඳහා විදින ලද බිමක්ෂ ඉදිකිරිම 

 

මහා මාර්ගය කුඹුරු, උස්ත බිම්, ඇළ මාර්ග සහ අවනකුත් ස්තවාභාවිෙ ජල මාර්ග, 

වාරිමාර්ග වයෝජනා ක්රම, වන්වාසිෙ, නාගරිෙ ප්රවේශ හරහා ගමන් ෙරන අතර 

විශාල වපවදසෙ පැුරුණු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණයක්ෂ ආවරණය ෙරයි. උපපෘේඨ 

පාාංශු පරීක්ෂෂණ මත පදනම්ව, වගාඩනැගිලිවල අත්තිවාරම් පැතිරුණු පාද මත 

වහෝ අත්තිවාරම් කුළුණු (වපාළව මත ඉදෙරන ෙණු- වළවේ හාරා ඒ ු ළ ඉදෙරන 

ෙණු) මත ඉද කිරීමට නියමිතය. වමම ොර්යයට වගාඩබිම මත ඉදෙරන ෙණු 

සහ වළවේ භාවිතා ෙරමින් වබෝක්ෂකු පාලම් සඳහා වළවේ හාරා අත්තිවාරම් 

ඉදකිරීම අයත්වන අතර ඒවා ශක්ෂතිමත් ෙරන ලද වොන්ීට් වලින් සහ අනුමත 
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සැලසුම්වල දක්ෂවා ඇති අවශයතාවලට අනුකූල පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව වහෝ 

ඉාංජිවන්රුවරයාවේ උපවදස්ත පරිද සාදන ලද ඒවා විය යුුය. වළවේ හෑරීවම් වැඩ 

අනුපිළිවවලට, වළවේ හාරන ස්තථානවයන් නියම කිරීම, පාෂාණ තේ සමගින් හෑරිම 

සහ නැවැත්ීම, හාරන ලද වළවේ පිරිසිදු කිරීම, ශක්ෂතිමත් කිරීවම් රාමු සවි කිරීම, 

වොන්ීට් ඇතිරීම සහ පරීක්ෂෂා කිරීම යනාදය ඇුළත් වේ. 

 

හාරන ලද වළවේ සෙස්ත ෙළ යුත්වත් ඉවුරු පිරවුම් ද්රවය මගින් වහෝ ජලය බැස යන 

ප්රවේශ සහ වගුරු බිම් සඳහා පලාංචි පාලම් සවි කිරීම මගින් නිශ්චිත වළවේ 

ආවරණය වන පරිද සහ ඉදකිරීම් යන්වරෝපෙරණ එහා වමහා වගනයාමට සහ 

ක්රියාත්මෙ කිරීමට ප්රමාණවත් ඉඩක්ෂ ලබා වදන පරිේවදනි. දයවන්නා වැව වැනි ජල 

මූලාශ්රවල සහ වයෝජිත මාර්ගය හරහා ගලා යන අවනකුත් ජල මූලාශ්රවල වහෝ ඇළ 

මාර්ගවල ගැඹුරු අත්තිවාරම් ඉදකිරීම වගාඩබිම් ප්රවේශවේ අනුගමනය ෙරන 

ක්රමයට වඩා වවනස්ත ය.ජල මට්ටමට මඳක්ෂ (අවම වශවයන් මීටර් 0.5)ඉහළ සිට 

ආරම්භ වන සැළකිය යුු ස්තථරයක්ෂ (අවම වශවයන් SPT N = 20 මට්ටම වහෝ ඊට 

වැඩි) දක්ෂවා ස්තිර ආවරණයක්ෂ ස්තථාපනය ෙළ යුුය. තාවොලිෙ වො ර්ඩෑම් සවි 

ෙර වනාමැති නම්, අවසාන මට්ටම ජල මට්ටමට ඉහළින් පවත්වා ගැනීම නිර්වේශ 

වෙවර්. සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම අතරුර, ජල ෙවේ ගලායාම, ගාංවුර 

තත්ත්වයන් සහ ඇවළහි ජල මට්ටවම් පරිමිතිය මත පදනම්ව ොේප බාේෙය 

තැබීවම් මට්ටම ීරණය ෙළ යුුය. තාවොලිෙ ආවරණයක්ෂ භාවිතා ෙරන 

වළවේවල ඇති වබන්වටානයිට් මට්ටම වවේ ස්තථායීතාවය වැඩිකිරීම උවදසා භූගත 

ජල මට්ටමට වහෝ ගලායන ජල මට්ටමට වඩා අවම වශවයන් මීටර් 1.2 ක්ෂ ඉහළින් 

පවත්වා වගන යා යුුය. වයෝජිත කුළුණු මත දවවන මාර්ගය ඔස්තවස්ත හාරන වළවේ 

පිළිබඳ විස්තතර පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

36 වැනි  වගුව. වයාපෘතිය සඳහා හාරන වළවේ පිළිබඳ විස්තර 

ුළුණු මත දිපවන මාර්ගය සඳහා හාරන වළවේ 

පිළිබඳ විස්තර 
ඒකකය ප්රමාණය 

කුළුණු මත දවවන මහා මාර්ග ප්රධාන ී දවේ අඩාංගු හාරන ලද 

වළවේ සාංඛ්යාව 1206 

කුළුණු මත දවවන මහා මාර්ග පිවිසුම්වල අඩාංගු හාරන ලද 

වළවේ 

සාංඛ්යාව 

204 

මුළු කුළුණු සාංඛ්යාව සවිස්තතර සැළැස්තමට අනුව සාංඛ්යාව 

වවනස්ත විය හැෙ 

සාංඛ්යාව 

1410 

ප්රධාන මාර්ගය සඳහා විදන වළෙ විශ්ෙම්භය  මීටර 1.8 

දයවන්නා ඔය ආශ්රිතව වහෝ ඔය ුළ විදන වළවේ (6+900  ~ 

7+440) 

සාංඛ්යාව 

68 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය ඇුළු කුඹුරු වප්රේශවේ විදන 

වළවේ  (9+380 ~ 15+120 & 15+700 to PIC)  

සාංඛ්යාව 

1040 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපයවේ විදන වළවේ (9+760 ~ 12+840) සාංඛ්යාව 370 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය හැර කුඹුරු වප්රේශවේ පමණක්ෂ 

විදන වළවේ   

සාංඛ්යාව 
670 

පලාංචි පාලම් ඉදෙරන වප්රේශවේ විදන වළවේ (6+900 ~ 

7+520, 9+380 ~ 9+760 & 12+600 ~ 13+200) 

සාංඛ්යාව 
228 

කුළුණු අතර පවතින දුර (දක්ෂ අතට)  මීටර 30 ~ 40 
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2.3.9.4 පයෝජිත නව කැළණි පාලම සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා ුළුණු මත 

ඉදිවන මහා මාර්ගය ට පයදිය හැකි විකේප අේතිවාරම් 

 

හාරන ලද වළවේවල අඩාංගු පාාංශු ස්තථර සහ පත්වේ පිහිටි පාෂාණ පිළිබඳ දත්ත 

මත පදනම්ව කුළුණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ විවිධ වොටස්ත සඳහා නිර්වේශිත 

අත්තිවාරම් පිළිබඳ විෙේපයන් 37  වගුවවන් ඉදරිපත් ෙර ඇත. 

 

37 වැනි  වගුව: SMEC, RDC සහ MHEC විසින් උස් මහා මාර්ගපේ ශකයතා 

අධයයනය සඳහා පයාදා ගේ අවසාන වාර්තාපේ අඩංගු  විකේප 

අේතිවාරම් (2019) 

හාරන 

ලද 

සිදුරු 

අංකය 

පිහිටි 

ස්ථානය 

නිර්මාණ 

සැලස්ම 

සඳහා 

ඵලදායී 

කලාපය 

මෘදු 

ස්ථරය 

කාලගුණික 

පාෂාණය 

දෘඩ 

පාෂාණය 
පයෝජනාව 

BH-01 6+250 6+250 to 

8+000 

මීටර 10 

ගැඹුරBGL 

මීටර 15  BGL මීටර 17.3  

BGL 

RCC Bored Insitu Pile 

Foundation. අත්තිවාරම් 

මට්ට්ම = 20.0m 

BH-02 9+450 8+000 to 

9+050 

මීටර 5  

BGL 

මීටර 8  BGL මීටර 8.8  

BGL 

RCC Bored Insitu Pile 

Foundation. අත්තිවාරම් 

මට්ට්ම = 11.0m 

BH-03 10+150 9+050 to 

9+650 

මීටර 5  

BGL 

මීටර 7  BGL මීටර 8  

BGL 

RCC Bored Insitu Pile 

Foundation. අත්තිවාරම් 

මට්ට්ම = 11.0m 

BH-04 12+150 11+750 

to 

12+750 

මීටර 2.5  

BGL 

මීටර 4  BGL මීටර 5  

BGL 

Open Foundation from 

11+750 සිට 12+750 දක්ෂවා 

විවෘත අත්තිවාරම, මීටර 

5.0m ගැඹුරින් අත්තිවාරම  

BH-05 13+450 12+750 

to 

15+250 

මීටර 12.5 

BGL 

- මීටර 16 

BGL 

Pile Foundations – 

අත්තිවාරම් මට්ට්ම – 17.5m 

BH-06 16+550 15+250 

to 

16+550 

මීටර 2  

BGL 

මීටර 12.9  

BGL 

- Pile Foundations – 

අත්තිවාරම් මට්ට්ම – 14.5m 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

  

2.3.9.5 ුළුණු හිස්, පැතිරුණු පාදම සහ කණු ඉදි කිරීම 

 

ඕනෑම ආොරයෙ වළවේ හෑරීවම්  ොර්යයෙදී, යටි වුහයට ආධාර කිරීම සඳහා 

කුළුණු හිස අවසාන මට්ටමට මදක්ෂ ඉහළින් ඉද ෙළ යුුය. වසෞන්දර්යාත්මෙ 

වපනුම රැෙගැනීම සඳහා පමණක්ෂ වනාව, ජලාපවහන ොණු, වක්ෂබේ, වැනි 

අවනකුත් සහායෙ වස්තවාවන් ස්තථාපනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක්ෂ සැපයිය 

හැකිවන පරිද කුළුණු හිස සාධාරණ ගැඹුරක්ෂ සහිතව ඉදකිරීමට දැනට පවතින 

භූමිය ෙැණීම අවශය වේ. ජල මාර්ග ආශ්රිත ප්රවාහනයට සහ දය මත පාවවන 
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වස්තතූන් සඳහා වන බාධා අවම කිරීම සඳහා ඇළ වහෝ ජලවයන් යට වූ ප්රවේශය ුළ 

කුළුණු ඉදෙරන්වන් නම්, ඇළ මාර්ගවේ සිට අවම වශවයන් මීටරයක්ෂවත් පහළින් 

කුළුණු හිස පිහිටා තිබිය යුුය. 

 

අත්තිවාරම් ෙණු සඳහා බිම විදීවම්දී සලො බැලිය යුු අවනකුත් සාධෙ පහත 

පරිද ලැයිස්තුගත ෙර ඇත. 

 

38 වැනි  වගුව: පාදම සඳහා පපාළව විදීපම්දී  සලකා බැලිය යුතු සාධක 

SN  සලකා බැලිය යුතු සාධක හාරන ලද වළවේ 

1 ඉදකිරීම් සඳහා අවශය අවොශය  e හෑරීවම් යන්රය නඩත්ුව සඳහා වැඩි ඉඩක්ෂ 

අවශය වේ 

2 ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය දූෂයය ීම වබන්වටානයිට්වලින් දූිත ී  ඇත. බැහැර කිරීවම්දී 

අමතර සැලකිේලක්ෂ අවශ්ය වේ 

3  පාෂාණ වසාෙට් කිරීම දෘඩ පාෂාණ වසාෙට් සෑදය යුුය 

4 හෑරීවම්දී ඇතිවන වදදරීම පාෂාණ වසාෙට් කිරීවම් දී විශාල වදදරීමක්ෂ ඇති 

වේ  

5 අවට ඉදකිරීම්වලට වන බලපෑම පාෂාණ වසාෙට් කිරීම සමඟ ඇතිවන වදදරිම් 

නිසා විවිධ බලපැම් ඇතිවේ 

6 තනි ෙණුවක්ෂ ඉදකිරීම සඳහා 

ගතවන ොලය 

ොලය ගත වේ 

7 අදාළත්වය ඕනෑම ආොරයෙ පාෂාණ සැෙැස්තමක්ෂ සඳහා 

වයාදා ගත හැෙ 

8 නිර්වේශය තදාසන්න වහෝ ගම්බද වපවදසක්ෂ සඳහා නිර්වේශ 

වෙවර් 

 

අත්තිවාරම් වර්ගයක්ෂ වලස පැුරුණු පාදම් වර්ගය නිර්වේශ ෙරන්වන් නම්, 

ප්රමාණවත් නැාංගුරම් පහසුෙම් සැපයීමට සහ ලිස්තසායාම් ප්රතිවරෝධෙ ඇතිකිරීවම් 

අවශයතාව සහතිෙ කිරීමට නියමිත ොල පරාසයන් ුළ පිරිේදුම් ඇණ ස්තථාපනය 

කිරීම අවශය වේ. 

 

කුළුණු හැඩවයන් රවුම් වහෝ සෘජුවෙෝණාස්රාොර විය යුු අතර විේෙම්භය/දග 

මීටර් 1.5 සිට 2.4 දක්ෂවා වවනස්ත විය යුු අතර බිත්ති ආොරවේ කුළුණු ද සලො 

බලනු ලැවබ්. කුළුණු හිස්ත සරල T හැඩවේ වහෝ ේවාර රාමු ආොරවේ විය හැෙ. 

 

අවසාන වාර්තාවේ කුළුණු වර්ග ුනක්ෂ නිර්වේශ වෙවර් 

 

1. Hammer Head Type/ Cantilever 

2. Portal frame Type  

3. Pile Bent Type 

 

• Hammer Head Type / Cantilever  

වමම වර්ගවේ කුළුණ ඉතා දීර්  ඉදකිරීම්වලට ආධාරෙ වන විට විවෘත වපනුමක්ෂ 

ලබා වදයි.  බිත්ති වර්ගයට වඩා නීන වපනුමක්ෂ වමහි දක්ෂනට ඇති අතර උස 

කුළුණක්ෂ අවශය විට බහුලව භාවිතා වේ. එය සෘජුවෙෝණාස්තරාොර වහෝ වටකුරු 
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ෙඳකින් සමන්විත වන අතර එය ෙැන්ටිලිවර් වර්ගවේ හිස්ත ආවරණයකින් 

ආවරණය ෙර ඇත. වොන්ීට් අඩුවවන් භාවිතා ෙරන නිසාත්, ගාංගා සහ ඇළ 

වදාළවලට එය බාධාවක්ෂ වනාවන නිසාත් බිත්ති ආොරවේ කුළුණෙට වඩා 

ඉදකිරීම ලාභදායී වේ. කුළුණු වදෙක්ෂ එෙට ගැටීවමන් හානියට පත් විය හැකි බව 

සැලකිේලට ගත යුුය, මන්ද එක්ෂ කුළුණක්ෂ විනාශ වුවවහාත් ඉතිරි කුළුණට පාලම් 

ආධාරෙයක්ෂ වලස පැවීමට වනාහැකි වන අතර එය ෙඩා වැවටනු ඇත. එබැවින්, 

ේවිත්ව කුළුණු ඉදරිපස වොන්ීට් බාධෙයකින් ආරක්ෂෂා ෙළ යුු අතර අමතර 

 ට්ටන ප්රතිවරෝධයක්ෂ සැපයීමට සහ වුහාත්මෙ සමබරතාවක්ෂ වනාමැති ීම 

අවම ෙරගැනීම සඳහා කුළුණු අතර අධි වොන්ීට්  බාේෙයක්ෂ සවි ෙළ යුුය. 

 

17 වැනි රූප සටහන: Hammer Head Pier 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• Portal Frame මාදලිය 

  

නව ෙැළණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවවන මහා මාර්ගවේ 

ඉඩෙඩ ප්රමාණවත් වනාවන අවස්තථාවලට Portal Frame නිර්වේශ ෙරනුවේ දැනට 

පවතින මාර්ගවේ කුළුණු ඉදකිරීමට ප්රමාණවත් ප්රවේශයක්ෂ වනාමැති අතර ඉඩ 

වැඩිෙර ගැනීමට ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීමට ද අවසර වනාමැති බැවිනි. 
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10 වැනි  ඡායාරූප එකතුව : Portal Frame මාදිලිය 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

18 වැනි රූප සටහන: Portal Frame මාදිලිය 

 
 මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

• Pier Bent මාදලිය  

ෙණුවක්ෂ වහෝ නැම්මක්ෂ යනු පාලමෙ පිහිටා ඇති අතරමැද උප වුහ ඒෙෙයකි. 

එහි ොර්යය වන්වන් පාලමට පහළින් සිදුවෙවරන ගමනාගමනයට වහෝ ජල 

ගලායාමට බාධාවක්ෂ වනාවන වලසින්  පාලමට ආධාර කිරීමයි. කුළුණක්ෂ සහ 

නැමීමක්ෂ අතර වවනස හුවදක්ෂ එහි වභෞතිෙ වපනුම වන අතර වදෙ අතර 

ක්රියාොරී වවනසක්ෂ වනාමැත. ෙණුවෙ සාමානයවයන් ඇත්වත් එක්ෂ පාදයකින් 
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ආධාරෙ වන එක්ෂ ීරුවක්ෂ වහෝ පුවළක්ෂ පමණි. නැමිවල ෙණු වදෙක්ෂ වහෝ වැඩි 

ගණනක්ෂ ඇති අතර සෑම ෙණුවක්ෂම තනි පාදයකින් ආධාරෙ වේ. 

 

19 වැනි රූප සටහන: Pier Bent මාදිලිය 

 

 
මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

2.3.9.6 ප්රධාන මාර්ගපේ ජලාපවහන ක්රමපේදය 

 

වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගය සඳහා ජලාපවහන ප්රතිපාදන සෙස්ත 

කිරීම සඳහා නවසීලන්තවේ ඉදකිරීම් සහ සාංවර්ධන අමාතයාාංශවේ මාර්ග 

අධයක්ෂෂෙ මණ්ඩලය විසින් ඉදරිපත්ෙර ඇති “මහා මාර්ග මුපිට ජලාපවහනය 

-සැළකිය යුු පේධතියකින් වහබි මහා මාර්ග සඳහා සම්මත ජලාපවහන සැලසුම් 

භාවිතයන් සහ සැලසුම් මාර්වගෝපවේශ" යන සැලසුම් මාර්වගෝපවේශය  

අනුගමනය ෙර ඇත. මහාමාර්ග ජලාපවහනය ගණනය කිරීම සඳහා බහුලව 

භාවිතා වන ක්රමය වන තාර්කිෙ ක්රමය (Rational Method) අනුව මුපිට ජලය 

බැහැර කිරීම පිළිබඳ ඇස්තතවම්න්ු සෙස්ත ෙර ඇත. 

 

පදෙ වේදොවේ මුපිට ජලය එෙු කිරීම සඳහා ෙර්බ් සහ චැනේ ක්රමය භාවිතා 

ෙරනු ලබන්වන් එය ප්රාවයෝගිෙව වඩාත්ම සාර්ථෙ, ආර්ිෙමය වශවයන් 

ලාභදායී, සරලම ක්රමය වන බැවිනි. ජල මාර්ගවේ පිවිසුවම් සාමානය මට්ටමට වඩා 

පහළින් පවත්වා ගැනීවමන් සහ ගලි වපෝච්චියක්ෂ සැපයීවමන් ධාරිතාව වැඩි ෙළ 

හැෙ. 

 

සාමානයවයන් මීටර් 40.0 ෙ පරතරයකින් යුත් කුළුණු ආධාරෙ වදෙක්ෂ අතර ඇති 

සියුම ෙර්බ් නාලිො පිවිසුම් වමම ප්රවාහය සඳහා නිර්මාණය ෙර ඇති දක්ෂ අතට 

දමන ලද පයිේපයක්ෂ (PVC) මගින් එෙු ෙරනු ලැවබ්. මාර්ගය වදපස දක්ෂ අතට 

දමා ඇති  පයිේප වදවෙන් ගලා යන ප්රවාහය සහ කුළුණු ආධාරෙවේ පිහිටා ඇති 

සිරස්ත නලයක්ෂ (PVC) හා මනුබිල manhole වවත වයාමු වෙවර්. දැනට පවතින 

මාර්ගවේ පදෙ වේදොවට යටින් අුරා ඇති පයිේප (වොන්ීට්) හරහා වමම 
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මනුබිලට ගලා යන ජලාපවහන  නිසි පරිද පවතින ොණු පේධතියට මුදා හැරිය 

යුුය. පවතින මාර්ග වපළගැස්තවමන් පරිබාහිර වන දගකින් යුුවන අවස්තථාවලදී, 

වතාටුපළ ස්තථානවල ඇති මනුබිේවලින් ගලා යන ජලාපවහන සුදුසු පරිද පවතින 

ොණු පේධතියට ලබා දීවමන් නියමිත ස්තථානයට වයාමු ෙළ යුුය. අවශය පරිද 

ජලාපවහන ඉවතට වගනයන ොණු සඳහා වොන්ීට් පයිේප වහෝ 

සෘජුවෙෝණාස්රාොර වොන්ීට් ොණු භාවිතා ෙළ හැෙ. 

  

9 සිට 11 දක්ෂවා රූප සටහන්වලින් පිටතට වගනයන ොණු සඳහා වයෝජිත සාමානය 

වතාරුරු දක්ෂවයි. සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් සහ වැඩබිම් සමීක්ෂෂණ මත පදනම්ව 

එක්ෂ එක්ෂ ස්තථානය සඳහා සුදුසු වර්ගය ීරණය වෙවරනු ඇත. 

 

 20 වැනි රූප සටහන: ුළුණු සහිත පකාටපස්  විසර්ජන පයිේප 

ස්ථාපනය කිරීම (1 සැළැස්ම) 

 
 

21 වැනි රූප සටහන:  කණු සහිත පකාටසක විසර්ජන පයිේප ස්ථාපනය 

කිරීම (2 සැළැස්ම) 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

141 

 

 

22 වැනි රූප සටහන :  කණු සහිත පකාටසක විසර්ජන පයිේප ස්ථාපනය 

කිරීම (3 සැළැස්ම) 

 
 

2.3.9.7 ඇතුේවීපම්/ පිටවීපම් පිවිසුම්වල ජලාපවහන සඳහා වන  විධිවිධාන 

 

12 රුප සටහන මඟින් ඇුේීවම්/ පිටීවම් පිවිසුම්වල ඇති ජලාපවහන නලවල 

සාමානය සැලසුම ඉදරිපත් ෙරයි. සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් සහ වැඩබිම් සමීක්ෂෂණ 

මත පදනම්ව එක්ෂ එක්ෂ ස්තථානය සඳහා සුදුසු වර්ගය ීරණය වෙවරනු ඇත. 

 

23 වැනි රූප සටහන: ඇතුේවීපම් / පිටවීපම් පිවිසුම්වල විසර්ජන නල 

ස්ථාපනය කිරීම 
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  35 වැනි සිතියම: වයාපෘති ස්ථානයට ආසන්නව දැනට ක්රියාේමක වන Burrow Pits 
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2.3.9.8  අමුද්රවය 

. 

ඉදකිරීම් සඳහා අවශය අමුද්රවය සැපයීම සඳහා දැනට පවතින බලපරලාභී 

ගේවොරි සහ වළවේ වලින් ද්රවය නිස්තසාරණය කිරීමට ප්රමුඛ්ත්වය දය යුුය. ද්රවය 

නිස්තසාරණය සඳහා ඕනෑම වැඩබිමක්ෂ  විවෘත ෙරනු ලබන්වන් භූ විදයා සමීක්ෂෂණ 

හා පතේ ොර්යාාංශවේ (GSMB) A-වේණිවේ බලපරයක්ෂ, මධයම පරිසර අධිොරිය 

වවතින් ලබාගත් පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ බලපරය (EPL) සහ අදාළ පළාත් පාළන 

ආයතන වවතින් ලබාගත් වවළඳ බලපරයක්ෂ ඇත්නම් පමණි. වොන්රාත්ෙරු 

විසින් වමම පවතින වැඩබිම් සහ ලබාගත හැකි නව ස්තථාන මිලදී ගැනීම වහෝ බදු 

දීම මගින් ලබාගැනීම ෙළ යුුය. වමම වැඩබිම් පසුව වයාපෘති උපවේශෙවේ සෘජු 

අධීක්ෂෂණය යටවත් ක්රියාත්මෙ විය යුු අතර වමම වයාපෘතිය සඳහා පමණක්ෂ 

භාවිතා ෙළ යුුය. මුපිටින් ගලායන ජලය නිසි වලස පාලනය ෙළ යුු අතර 

ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවයවලින් එවස්ත ගලා යන / ගලා යන ද්රවය අපවිර වනාවන 

අයුරින් ෙැණීම් කිරීමට හැකිවන අයුරින් ප්රවේශය වටා පවතින දය පහරවේ වවත 

එම ජලය හරවා යැවිය යුුය. 

 

සිවමන්ති, වාවන් සහ වැලි මිලදී ගත යුත්වත් උපවේශෙ විසින් අනුමත ෙරන ලද 

සැපයුම්ෙරුවන් හරහා පමණි. නිශ්පාදත වැලි හැකි සෑමවිටම භාවිත කිරීම සහ 

සිවමන්ති වවනුවට වනාවරාච්වචෝවේ බලාගාරවයන් වනාමිවේ ලබා ගත හැකි අළු 

අනුමත ප්රතිශතය පමණක්ෂ භාවිත කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. මුුරාජවවල ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථා පරිශ්රවේ ඇති පිරියම් ෙළ මුහුදු වැලි අදාළ අවශයතා 

සඳහා වයාදා ගැනීම ද නිර්වේශ වෙවර්. 

 

අවශය අමුද්රවයවල ප්රමාණයන් පහත 39 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

39 වැනි  වගුව: අවශ්ය ඉදිකිරීම් ද්රවයවල ආසන්න ප්රමාණයන් 

අමුද්රවය ඒකකය එකතුව 

සිපමන්ති වමෙක්ෂ වටාන් 164,386 

එකලස් කිරීපම් මාධයය 

(19 mm)  
කියුබික්ෂ මීටර 139,907 

එකලස් කිරීපම් මාධයය 

(37.5 mm) 
කියුබික්ෂ මීටර 512 

වැලි කියුබික්ෂ මීටර 148,512 

Steel Rebar වටාන් 42,000 

ගේ කියුබික්ෂ මීටර 34,000 

 

 

40 වැනි වගුව : බැම්ම පිරවීමට අවශය පස් සපයා ගැනීම සඳහා 

පයාදාගන්නා වලවේ සහිත ඉඩම් පිළිබඳ සාරාංශය 

අංකය වපේ නම ඉඩම් හිමියාපේ නම සහ ලිපිනය ප්රා .පේ. පකා .  

1.  ෙළුෙන්ද 

වක්ෂ .ඒ.පී  . ප්රනාන්දු මහතා . වනා  .415 A, කිඹුලාපිටිය, 

මීගමුව -  ලාභියාවත්මන් බලපර , A.M.A.C 

ධනවස්තෙර සු ඉඩම. වනා  .83 , නුවර පාර, දන්ඕවිට . 

මීරිගම 
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අංකය වපේ නම ඉඩම් හිමියාපේ නම සහ ලිපිනය ප්රා .පේ. පකා .  

2.  

වනෝත් සනී 

වක්රා ්ට් වත්ත -  02 

වොටස 

තිලෙරත්න මහතා, අාංෙ A30/1, වගෝමඩුව, 

යටියන්වතාට -  ලාභීවත්මන් බලපර , A.R.P.A 

අුවෙෝරල ට අයත් ඉඩම . 

රුවන්වැේල 

3.  හඳපාන්ගල වත් 

වක්ෂ .ඩබ්ලිේ.ටී.පී. වවදවගදර  මහතා, අාංෙ 32/12, 

වගෝේඩන් වමවඩෝස්ත, කිරිගම්පමුණුව, වපාේගස්තඕවිට 

-   හිමියාවත්මන් බලපර , G.A.N.S වනිගවස්තෙර සහ 

තවත් අය ට අයත් ඉඩම . 

නාරම්මල 

4.  අන්නාසිගල ලන්ද 

ඩබ්ලිේ .ඩී.වජ්. රුවන් කුමාර  මහතා, අාංෙ 243/24, 

සිරිසුමනතිස්තස මාවත, නවගමුව, රණාල -  වත්මන් 

ලාභීබලපර , වක්ෂ .ඒ.වක්ෂ විවජ්සිරි මහතාට අයත්  

ඉඩම  .  

වදාම්වප 

5.  මහවත්ත 

එන්ඒ.ඩබ්ලිේ   .  .වනත්තසිාංහ  මහතා, අාංෙ 24/ බී, 

හීඩියාවල, වේවැේවදණිය -  ලාභිවත්මන් බලපර , 

H.M.C.J නැදුරන සහ එච් .වක්ෂ.වක්ෂ. ීරසිාංහ සහ  

තවත් අය ට අයත් ඉඩම.,  

මිරිගම 

6.  ඇරියගහවත්ත 

රාමනායෙ ඉදකිරීම්, අාංෙ 54, වේවන්ගම පාර, 

ෙණ්ඩලම, මීරිගම  -  ලාවත්මන් බලපර භී, H.G 

වික්රමරත්න මහතාට සහ M.B.D.C ගුණවර්ධන 

මහතාට අයත් ඉඩම . 

අත්තනගේල 

7.  මඩුගහමුළවත්ත 

එච් .ටී.පී.එන්.එස්ත. කුමාර  මහතා, අාංෙ 233/ බී, 

දයගේම, වමෝරුගම්පල, මීරිගම -  වත්මන් බලපර 

හිමි, ඩබ්ලිේ .පී.ඩී  . ජයතිලෙ සහ තවත් අය ට අයත් 

ඉඩම . 

නාරම්මල 

8.  වෙෝන්ගහවත්ත 

එච් .පී.එස්ත. විජයන්ත  මහතා, අාංෙ 143, බදුවුවගාඩ, 

වබම්මුේල -  වත්මන්  බලපරලාභියා, H.W.M.I 

විජයබණ්ඩාර, එච්  .ඩබ්ලිේ.ඒ.ටී. හර්ෂනී සහ  

ත් ඉඩමමආරච්චි ට අයඑච්.ඩබ්ලිේ.ඒ.එන්.වක්ෂ. වික්ර  .  

අත්තනගේල 

 

41වැනි වගුව : වැලි සහ පේණිගත කරන ලද තලා දැමූ ගේ, පපති ගේ, 

තලන ලද ගේවලින් සාදන ලද වැලි සැපයිම  

 

අංකය 
පස්වල 

ස්වභාවය 

ඉඩම් හිමියාපේ නම සහ 

ලිපිනය 
ප්රාප ේශීය පේකම් පකාට්ඨාශය 

1.  වැලි (මුහුදු 

වැලි) 

මුුරාජ මාවත වත්තල ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: S-S-01 

2.  වරාය නගරය වොළඹ . ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: S-S-02 

3.  
වේණිගත 

ෙරන ලද තලා 

දැමූ ගේ, වපති 

ගේ, තලන ලද 

ගේවලින් 

සාදන ලද වැලි  

ුත්තිරිපිටිය වටරැෙ 

පාදුක්ෂෙ10500 

ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: C-P-01 

4.  නිරිවපාළ  ,    හාංවැේල  ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: C-P-02 

5.  වැයික්ෂකිය වත්ත පාර ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: C-P-03 

6.  
ජශලාරාම පන්සල ,

ෙහන්වතාට පාර, මාලවේ .  

ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: C-P-04 

7.  
78/D, අඹගහවවල ,

ෙඩුවවල . 10654 

ස්තථානය පහත සිතියවම් දැක්ෂවේ: C-P-05 
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2.3.10 යන්රාගාර පිළිබඳ විස්තතර  
 

නව ෙැලණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ 

ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් සැලසීමට  එම ස්තථානවේ එදවනදා ප්රවයෝජනය 

සඳහා වොන්ීට් වර්ගකිරීවම් බලාගාරයක්ෂ ඉදකිරීමට වොන්රාත්ෙරු අදහස්ත 

ෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, වයෝජිත පහසුෙම අවට සාංවේදී නිවැසියන්වේ වාතවේ 

ගුණාත්මෙභාවය, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, අපද්රවය ෙළමනාෙරණය සහ 

බාහිර වපනුම වෙවරහි අහිතෙර බලපෑම් ඇති කිරීවම් හැකියාවක්ෂ ඇති අතර 

තරමක්ෂ දුරට අධිෙ ශබ්දයක්ෂ ඇතිකිරීම ද දැකිය හැකිය. 

 

වොන්රාත්ෙරුවේ වයෝජනාවට අනුව, ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් 

සැලසීමට ඔවුන්වේ වස්තවා අාංගන වලස ස්තථාන හතරක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. එම 

අාංගනවලට ොර්යාල පරිශ්ර, වාත්ු අාංගන, යළිබලගැන්ීවම් අාංගන, වර්ගකිරීවම් 

බලාගාර සහ අවනකුත් ගබඩා පහසුෙම් ඇුළත් වේ. එම ස්තථාන හතර නම්, CH 

7+500, CH 8+500, CH 14+890 සිට CH 15+250 දක්ෂවා සහ E02 අසල මාර්ගවේ 

අවසන් ස්තථානයයි. අවසාන ස්තථාන වදෙ පහත් බිම් ප්රවේශවේ වන අතර 

වර්ගකිරීවම් බලාගාරය ප්රවයෝජනයට ගැනීම සහ අවනකුත් වස්තවා පහසුෙම් 

ස්තථාපිත කිරීම සඳහා මෘදු බිම් ප්රතිොර සිදුවොට භූමිය වැඩිදයුණු ෙළ 

යුුය.වෙවස්ත වවතත්, ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාවේ නිර්වේශයන්ට අනුව, 

වමම පහසුෙම් පහත් බිම් සහ සාංවේදී ප්රවේශවලින් පිටත පිහිටා තිබිය යුු අතර 

ඒ අනුව වවනත් ස්තථානයෙ ස්තථානගත කිරීමට සිදුවේ. මූලිෙ ස්තථාන වදෙක්ෂ වලස 

තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය හඳුනාවගන ඇති අතර බිම් සැෙසීම් 

වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ යුු වනාවේ. වොන්කිර්ට් වර්ග කිරීවම් 

ෙම්හල සහ වාත්ු අාංගන ඉදකිරීවම් සහ ක්රියාත්මෙ වන ොලය ුළ අදාළ 

සියුම පාරිසරිෙ ගැටුවලට පිළියම් වයදය යුුය. 

 

2.3.11 උත්පාදනය වවතැයි අවේක්ෂිත අපජල වර්ග සහ ප්රභවයන් හා 

ඒවාවේ දූෂණොරෙ ප්රමාණය (පිළියම් වනාවයදූ අපජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය සහ ප්රමාණය) අපජල එෙු කිරීම, පිරිපහදු කිරීම 

සහ අවසාන බැහැර කිරීම පිළිබඳ විස්තතර  
 

නව ෙැලණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ II 

අදයවරහි ඉදකිරීම් ෙටයුු ජල-පාරිසරිෙ හා පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ, 

සමඟ අතිච්ඡාදනය වන බැවින්, වස්තවෙ ෙඳවුරු, විවේෙ ස්තථාන, තාවොලිෙ 

නවාතැන් ආදය තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය, කුඹුරු ප්රවේශ ඇුළු 

අවනකුත් සාංවේදී ප්රවේශවල(වගුරු බිම් සහ ඒවාවේ මායිම් වලින් මීටර් 100 ෙ 

වපසරියක්ෂ ඇුළත) ඉදකිරීමට ඉඩ වනාවදනු ඇත. තවද, එවැනි ප්රවේශවලට 

අපජලය පිරිපහදු ෙළ වහෝ පිරිපහදු වනාෙළ ආොරවයන් බැහැර කිරීමට 

වෙවස්තවත් ඉඩ වනාවේ. තවද, වමම සාංවේදී ප්රවේශවල ඉදකිරීම් හා සම්බන්ධ 

පරිපූරෙ ෙටයුු (පිරිසිදු කිරීම, උපෙරණ වස්තදීම, යාරා, ෙක්ෂ රථ, වේලර් යනාදය) 

සහ අපජල උත්පාදනයට මග පාදන ෙටයුු වමම සාංවේදී ප්රවේශවල සිදුකිරීමට 

ඉඩ වනාවේ. අපජලය උත්පාදනය කිරීමට ු ඩු වදන පහසුෙම් කිසිවක්ෂ වමම ප්රවේශ 
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ුළ පිහිටා වනාතිබිය යුු අතර, එක්ෂරැස්තවන අපජලය තිවබ් නම්, සුදුසු ක්රම 

භාවිතා ෙරමින් එක්ෂරැස්ත ෙර එම ප්රවේශවලින් බැහැරට බැහැර ෙළ යුුය. 

 

වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී: වෙවස්ත වවතත්, ඉදකිරීම් ස්තථානවල සහ 

තාවොලිෙ වස්තවෙ ෙඳවුරුවල සැලකිය යුු අපජල ප්රමාණයක්ෂ ජනනය වනු 

ඇතැයි බලාවපාවරාත්ු වන අතර, පූර්ව ඉදකිරීම් අතරුර දළ වශවයන් 40 ෙ 

පමණ ශ්රම බලොයක්ෂ සහ ඉදකිරීම් අදයවර්දී 500 ෙ ශ්රම බලොයක්ෂ, අවන්හේ, 

විවේෙ ස්තථාන ආදය අතයවශයවයන්ම වප්රේශ මාර්ග අයිතිය සහිත සහ සාංවේදී 

ප්රවේශ වලින් පිටත පිහිටා ඇත. එපමණක්ෂ වනාව, භාවිතා ෙළ යුු ඉදකිරීම් ක්රම 

සහ වයදවිය යුු ශ්රම බලොය සම්බන්ධ වමම නිශ්චිත වතාරුරු 

සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් අදයවර්දී පමණක්ෂ සෙස්ත ෙරනු ලබන බැවින්, වම් 

පිළිබඳව නිවැරද සහ විශ්වාසදායෙ වතාරුරු වස්තවාලාභියා වහෝ පාරිසරිෙ 

බලපෑම් නිවයෝජිතායතනය සුව දැනට වනාමැත. 

 

.පරිසරයට හා ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවයට බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරන අපජල ජනනය 

කිරීවම් තවත් විභව මූලාශ්රයක්ෂ වන්වන් ශ්රම බලොය විසින් නිේපාදනය ෙරන 

අපද්රවය සහ නාගරිෙ  න අපද්රවය විය හැකිය. විවිධ පුේගලයින්වේ භාවිතය මත 

පදනම්ව, වැඩ බිම්වලින් අළු ජලය සහ අපජල උත්පාදනය දනෙට පිළිවවළින් 85 

m3 - 100 m3 සහ කි.ග්ර්.75 - කි.ග්ර්. 100 වලස ගණන් බලා ඇත. වම්වා නිසි 

සැලකිේවලන් බැහැර වනාෙරන්වන් නම්, ප්රමාණවත් වලස අපද්රවය හැසිරීම නිසා 

ජලවේ ඇති BOD, වපෝෂය පදාර්ථ සහ වරෝග ොරෙ ඉහළ මට්ටමෙ පවතිනු 

ඇත.ඉදකිරීම් සඳහා අවශය තරමක්ෂ විශාල වොන්ීට් ප්රමාණයක්ෂ, වොන්ීට් 

ෙම්හේ ක්රියාොරිත්වයට සම්බන්ධ යන්ර පිරිසිදු කිරීවම්දී වහෝ වර්ගකිරීවම් 

ෙම්හේ පිරිසිදු කිරීවම්දී ඇතිවන වස්තදුම් ජලය නිසා ජලවේ  වර්ණය හා 

අන්තර්ගතවේ ගැටු ඇති විය හැකි අතර වතේ වහෝ හයිවරාොබන (HCs) සහ 

Pbසහ Fe යන බැර වලෝහවලින් දූෂණය විය හැකිය. වමම බලපෑම් තාවොලිෙ වුවද 

(ඉදකිරීම් අදයවරහි වෙටි ොලසීමාව සැලකිේලට ගනිමින්), යන්ත්වරෝපෙරණ 

සහ උපෙරණ විශාල වතාගයක්ෂ වස්තදීවම් ෙටයුු සිදුෙරනවිට එහි බලපෑම 

සැලකිය යුු තරම් හානිදායෙ විය හැකිය. සාමානය සිවමන්ති ද්රවය බවයෝටා වලට 

විෂ සහිත වනාවුවද, සිවමන්ති බහුල අපජලය ක්ෂෂාරීය වන බැවින් වදහි (ෙැේසියම් 

ඔක්ෂසයි්) තිබීම නිසා ජලජ ජීී පේධතිය හායනය කිරීමට වහෝ විනාශ කිරීමට 

පවා වේු වේ. 

 

.වස්තවෙයින්වේ නවාතැන් (ඉදකිරීම් අතරුර) නිසි වලස පිරිපහදු වනාෙරන ලද 

සහ මූලාරම්භවේ දී බැහැර ෙරන මිනිස්ත අපද්රවය භූගත ජල මූලාශ්ර දූෂණය ෙළ 

හැකි අතර පරවපෝිත ආසාදන (මල ද්රවය සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ ීවමන්), 

වහපටයිටිස්ත, වොලරාව සහ පාචනය ඇුළු විවිධ ආමාශ ආන්ත්රයිෙ වරෝග 

ඇතිීවම් අවදානමක්ෂ ඇත. වස්තවෙ නවාතැන්, ගබඩා අාංගන සහ මුළුතැන්වගයි 

සහ අවනකුත් ජීව විදයාත්මෙව දරාපත් වන අපද්රවයවලින්  න සහ ද්රව අපද්රවය 

බැහැර කිරීම මගින් අධිෙ ඔක්ෂසිජන් ප්රමාණයක්ෂ අවශය වන වහෝ නිර්වායු 

විවයෝජනයට ලක්ෂවන ොන්දුීම් ඇතිවනු ඇත.එවැනි අපද්රවය වනාගැඹුරු භූගත 

ජලය අපවිර ෙළ හැකි නමුත් එම තත්ත්වයන් දගු ෙේ පවතින්වන් නැත. ද්රාවය 

 න ද්රවය අඩාංගු  න අපද්රවය ොන්දු ීම වර්ෂාපතනය, විසර්ජනය, අවවශෝෂණය 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

147 

 

සහ අයන හුවමාරු යාන්රණය වැනි ක්රියාවලීන් හරහා පස මගින් දුර්වල ෙළ හැෙ. 

හිතෙර ජල ක්රියාොරිත්ව යටවත්,  න අපද්රවයවලින් දූිත ොන්දුව  න අපද්රවය 

නිධියට යටින් ඇති අසාංතෘේත පස හරහා වගාස්ත භූගත ජලයට ඇුළු ී දූිත විය 

හැෙ. 

 

.වයාපෘති ප්රවේශවේ වවවසන වබාවහෝ ජනතාව තම නිවවස්ත හා පානීය අවශයතා 

සඳහා නළ ජලය මත යැපුණද, ඇතැමුන් තම ගෘහ අවශයතා සඳහා භූගත ජලය 

(වනාගැඹුරු ළිාං හරහා) නිස්තසාරණය ෙරති. නිසි පූර්වාරක්ෂිත පියවර අනුගමනය 

වනාෙරන්වන් නම් සහ සාංවේදී ප්රවේශ ුළ ඇති ජල මූලාශ්ර අපවිර ී ඇත්නම්, එය 

නව ෙැලණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ II 

අදයවරහි ඉදකිරීම් ොලය ුළ සැලකිය යුු සමාජ බලපෑමක්ෂ බවට පත්ීවම් 

හැකියාව ඇති අතර තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි දැඩි පාරිසරිෙ 

වැදගත්ෙම වේුවවන් එම ෙලාපය ුළ ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය ආරක්ෂෂා 

කිරිම වඩාත් වැදගත් වේ. 

.  

වයාපෘතිවේ ක්රියාොරී අවධිවේදී: ක්රියාොරී අවධිවේදී, නව ෙැලණි පාලම සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ II අදයර මාර්ග ප්රවාහනය 

සමඟින්, වතේ, ග්රීස්ත සහ අවනකුත් ඛ්ණිජ වතේ නිේපාදන, ටයර් දරාපත්ීම සහ 

ඉරීම වේුවවන් ඇති වන අාංශු ද්රවය, මුපිට ජලය සමග වසෝදායාමට ඉඩ 

තැුවවහාත්, අපජලය බවට පත් ී මුපිට ජලය අපවිර ෙරයි. වමය 

හයිවරාොබන, වතේ සහ Pbසහ Zn වැනි වලෝහමය ොරෙ මුපිට ගලායන 

ජලයට එෙුීමට ඉඩ ඇත. 

 

ඉන්ධන සහ අවනකුත් රසායනිෙ ද්රවය පිරවූ බවුසර් සහ ෙක්ෂ රථ මහා මාර්ගය 

ඔස්තවස්ත ගමන් ෙරනු ඇත. එවැනි වාහනවලින් අහම්වබන් සිදුවන ොන්දුීම් වහෝ 

ොන්දුීම් ඇතිීවම් හැකියාව බැහැර ෙළ වනාහැකිය. එවැනි ඉහිරුණු ඉන්ධන 

වහෝ රසායනිෙ ද්රවය නව ෙැලණි පාලම සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන 

මහා මාර්ගවේ II අදයර පැති අගේ සහ පහළ නල හරහා වැසි ජල ොණුවලට ගලා 

යන අතර ප්රවේශවේ මුපිට ජලය අපවිර ෙරයි. අපවිර ීවම් ප්රමාණය ද්රවයවල 

වර්ගය, ප්රමාණය හා සාන්ද්රණය ඉහිරුණු සහ අපජල ප්රභවයන් සහ පවතින 

ොලගුණිෙ තත්ත්වයන් (වතත්/වියළි, ආදය) වැනි වබාවහෝ සාධෙ මත රඳා පවී. 

 

නැවුම් ස්තථාන, අන්තර් හුවමාරු ස්තථාන, වස්තවා ප්රවේශ සහ ඒ ආශ්රිත පහසුෙම් 

සපයන ස්තථානවලින් ජනනය වන අපජලය (සහ  ණ අපද්රවය) නුසුදුසු වලස බැහැර 

කිරීම වේුවවන් සිදුවන දූෂණය අපජලය ආශ්රිතව ඇතිවිය හැකි බලපෑම් වලින් 

එෙක්ෂ වලස සැලකිය හැකිය. මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් විසින් ඉවත දමන ෙසළ 

මාර්ගය වදපස පරිසරය දූෂණය ීමට වේු වේ. එෙු වනාෙළ අපද්රවය විවෘත 

ොණු සහ මලාපවහන අවහිර කිරීම නිසා, නව ෙැලණි පාලම සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ II අදයවර් පැති අගේ, වාහෙ නළ ආදය 

මඟින් එක්ෂරැස්තවූ අපජලය පිටාර ගැලීමට සහ අවට ප්රවේශය දූෂණය ීමට වේු 

වේ. විවශ්ෂවයන්ම වගාඩෙළ ප්රවේශවලින් ඉවතලන අපද්රවය සමඟ කුණු 

වගාඩකිරීවම් ප්රවේශවලින් පිටාර ගැලීම නිසා මුපිට ජලය (සහ ඉඳහිට භූගත 

ජලය) අපවිර විය හැෙ. අන්තර් හුවමාරු මධයස්තථානවල, ගාස්තු අය කිරීවම් 
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වේට්ටුවල හා වමවහයුම් ොර්යාල ආදවේ වැසිකිළිවලින් බැහැර ෙරන ලද 

පිරිපහදු වනාෙළ අපද්රවය, මුපිට ජලය අපවිර ෙරනු ඇත.  

 

.ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම ජල-පාරිසරිෙ සහ පාරිසරිෙ සාංවේදී ප්රවේශ සමඟ 

අතිච්ඡාදනය වන බැවින්, අපජල උත්පාදනය සහ පිරිපහදු කිරීම / හැසිරීම / 

බැහැර කිරීම යනාදය සඳහා වන සියුම ක්රියාමාර්ග සහ ක්රම, වස්තවාලාභියා / 

වොන්රාත්ෙරු විසින් අනුමැතිය සඳහා ඉදරිපත් ෙළයුු අතර ) ඉදකිරීම් ෙටයුු 

ආරම්භ කිරීමට වපර අදාළ බලධාරීන් විසින් ( CEA, SLLDC, ID, ආදය) අනුමත 

ෙරවා ගත යුුය. අපජල එෙු කිරීම, පිරිපහදු කිරීම සහ අවසන් බැහැර කිරීම 

සම්බන්ධ එවැනි සියු ක්රියාොරෙම් පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ/වහෝ ස්තවාධීන 

ඉාංජිවන්රු ආදී අදාළ බලධාරීන්වේ උපවදස්ත අනුව සිදු ෙළ යුුය. 

 

2.3.12 සුන්ුන් තාවොලිෙව ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීම 
 

2.3.12.1 අපද්රවය උේපාදනය, ඒවාපේ ප්රමාණයන් සහ අවසාන බැහැර 

කිරීම ඇතුළු කළමනාකරණයන් පිළිබඳ විස්තර 

. 

ෙැණීම් ෙරන ලද පස්ත, සුන්ුන්, වොන්ීට්, ෙම්හේ ද්රවය, වලෝහ, ේලාස්තටික්ෂ, ලී, 

ීදුරු සහ ෙඩදාසි ඇුළුව ඉදකිරීම් ස්තථානවල සැලකිය යුු  න අපද්රවය 

ප්රමාණයක්ෂ ජනනය වේ. නාගරිෙ  න අපද්රවයවලට ප්රධාන වශවයන් ඇුළත් 

වන්වන් වස්තවෙ නවාතැන්වලින් ජනනය වන ජජව හායනයට ලක්ෂවන ආහාර 

අපද්රවය ය. එන්ජින් ලිහිසි වතේ, හයිවරාලික්ෂ තරල සහ ගියර් ඔයිේ වැනි අපද්රවය 

වතේ, ඉදකිරීම් වාහන, යන්වරෝපෙරණ, උපෙරණ සහ ද්රවය සැෙසුම් ෙම්හේ 

මගින් ජනනය වවනු ඇත. 

 

ඉදකිරීම් අපද්රවය, ෙැණීම් ෙරන ලද පස්ත, සුන්ුන්, වොන්ීට් සහ ෙම්හේ ද්රවය 

අදාළ රාජය ආයතනවල අනුමැතිය සහ එෙඟත්වය ඇතිව අුරුගිරිය ප්රවේශය 

අවට වොන්රාත්ෙරු විසින් හඳුනාවගන ඇති අතහැර දැමූ ගේවොරි බිම්වලට 

බැහැර ෙළ යුුය. වලෝහ, ේලාස්තටික්ෂ, ලී, ීදුරු සහ ෙඩදාසි නැවත භාවිතා කිරීම 

සහ ප්රතිචීෙරණය කිරීම සඳහා අනුමත අපද්රවය එෙු කිරීවම් සමාගමෙට/ 

නිවයෝජිතවයකුට ලබා දය යුුය. වයාපෘතිය සඳහා නාගරිෙ  න අපද්රවය බැහැර 

කිරීවම් පහසුෙම් ප්රාවේශීය නාගරිෙ බලධාරීන්වගන් ලබා ගැනීමට අවේක්ෂෂා 

ෙරන අතර නාගරිෙ  න අපද්රවය පළාත් පාළන බලධාරීන්වේ නුමැතිය ඇතිව 

නාගරිෙ  න අපද්රවය බැහැර ෙරන ස්තථානයෙට වෙලින්ම යැවිය හැෙ. ඉදකිරීම් 

වාහන, යන්වරෝපෙරණ සහ උපෙරණ වලින්නිපදවන එන්ජින් ලිහිසි වතේ, 

හයිවරාලික්ෂ තරල සහ ගියර් ඔයිේ වැනි අපද්රවය වතේ ආරක්ෂිතව 

ප්රතිචීෙරණය වහෝ බැහැර කිරීම සඳහා බලපරලාභී වේශීය අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණ ආයතනයෙට භාර දය යුුය. 

 

වයාපෘතිවේ පූර්ව ඉදකිරීම් අදයවර්දී වොන්රාත්ෙරු විසින් අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ (WMP) සෙස්ත ෙළ යුු අතර, අනුරුදායෙ සහ 

අන්තරායෙර වනාවන අපද්රවය ඇුළුව ඉදකිරීම් අදයවර්දී නිපදවන සියුම  න 

සහ ද්රව අපද්රවය ෙළමනාෙරණය ඊට ඇුළත් වේ. WMP ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා 
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අනුමැතිය ඉාංජිවන්රු, පළාත් පාළන බලධාරීන් සහ මධයම පරිසර අධිොරිය 

වවතින් ලබා ගත යුුය. 

 

අපද්රවය එෙු කිරීම, තාවොලිෙ ගබඩා කිරීම, අදාළ අනුමැතිය යටවත් බැහැර 

ෙරන ස්තථාන හඳුනා ගැනීම සහ අනුමත ස්තථානයට අපද්රවය බැහැර කිරීම ඇුළත් 

අපද්රවය ෙළමනාෙරණය සඳහා වොන්රාත්ෙරු සම්පූර්ණවයන්ම වගකිව යුුය. 

 

2.3.13 වයාපෘති ක්රියාොරෙම් වේුවවන් අපද්රවය ජනනය ීම 
 

පාදම සඳහා වළවේ හෑරීම, කුළුණු ආවරණ හා ෙණුවල පාදම ඉදකිරීම සඳහා 

ෙරන ගැඹුරු ෙැණීම් වලදී ජලය ඉවත් කිරීම අවශය වේ. ස්තථානය සහ අරමුණ 

අනුව, වලවේ වල වගාඩගැසී ඇති භූගත ජලවේ විවිධ අපවිර ද්රවය සහ දූෂෙ ද්රවය 

අඩාංගු වේ. සහ ජලය බැහැර ෙළ අපද්රවය බැහැර කිරීමට වපර අවශය නම් පූර්ව 

පිරිපහදු කිරීම්, එෙු ෙරන ලද ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය සහ දූෂණ මට්ටම මත 

පදනම්ව සැලසුම් ෙළ යුුය. විජලනය සඳහා සුදුසු විජලනය කිරීවම් වපාම්ප 

භාවිතා ෙළ යුුය. පරිසර සාංවේදී ප්රවේශවල විජලනය ෙරන පරිමාවන් 

ෙලාපවයන් පිටත වළෙට ලබා වදන අතර මධයම පරිසර අධිොරිය/ශ්රී ලාංො 

ප්රමිීන්/මාර්වගෝපවේශ අනුව අවශය පූර්ව ප්රතිොර ක්රමවේද අනුගමනය ෙරමින් 

සාංවේදී ප්රවේශවලින් පිටත බැහැර ෙරනු ලැවබ්. 

 

2.3.14 සම්පූර්ණ කිරීවමන් පසු වයාපෘතිවේ හිමිොරිත්වය  
 

නිම කිරීවමන් පසු වයාපෘතිය රජවේ වේපළක්ෂ වන අතර මහා මාර්ග පරිපාලනය 

සහ නඩත්ුව ජාතිෙ මාර්ග පරිපාලනය සහ සැලසුම් කිරීම සඳහා රවට් ප්රමුඛ්තම 

රාජය ආයතනය වන මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය විසින් භාරගනු 

 

2.3.15 වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම 
 

2.3.15.1 තලංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ කලාපස තුළ ආයතනික විධිවිධාන 

සහ නඩේතු ඇතුළු වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම සහ නඩේතු කිරීපම් 

ක්රමපේදය 

 

CoMTrans අධයයන වාර්තාව (2014) ට අනුව, වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ 

නඩත්ු කිරීම සඳහා ප්රධාන වගකීම දරන ආයතනය වන්වන් මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය වේ. ප්රතිපත්ති සම්පාදනවේ සිට වමවහයුම් සහ නඩත්ු අදයර දක්ෂවා 

සියුම මහා මාර්ග සඳහා ක්රියාොරී වගකීම මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය සහ මහා 

මාර්ග පිළිබඳ අමාතයාාංශයට අයත් වේ. මහා මාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ 

නඩත්ු කිරීම යටවත් ඇති උප වොටස්ත පහත පරිද ලැයිස්තු ගත ෙළ හැෙ. 

• වමවහයුම් සහ නඩත්ුව සඳහා මුලය මූලාශ්රය 

• ඉදෙරන ලද යටිතල පහසුෙම් ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම 

• උපෙරණ සහ පහසුෙම් කියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම 

• වයාපාර ක්රියාොරිත්වය සඳහා මුලය සැළැස්තම 

• වයාපාර වමවහයුම 
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• වේපල ෙළමනාෙරණය (ඉඩම්, සාේපු, වගාඩනැගිලි ආදය) 

• වයාපාර වමවහයුම් ොර්ය සාධන ඇගයීම 

 

වමම පරිච්වේදය යටවත්, ප්රධාන වශවයන් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශයුළ ක්රියාත්මෙ ී ම සහ නඩත්ු කිරීම පිළිබඳව සාෙච්ඡා වෙවරන අතර, 

වමවහයුම් සහ නඩත්ු ක්රියාොරෙම් වේුවවන් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශයසඳහා වන පාරිසරිෙ හානිය වනාසළො හැරිය හැකි තරම් සුළුවන බවට 

සහතිෙ විය යුුය. ඉහත උප වගන්ති ලැයිස්තුවවන්, ඉදෙරන ලද යටිතල 

පහසුෙම් ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම සහ වේපල ෙළමනාෙරණය, 

විවශ්ෂවයන් ඉඩම්, ආදය තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපයට සිදුවන හානිවලින් 

බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි බව ෙරන ලද ක්රියාොරෙම් සහ ක්රියාොරෙම්වල 

ක්රමවේදය අනුව සැළකිය හැකිය. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයුළ ඇති 

ඉඩම මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය විසින් අත්පත් ෙර ගත්තද, 2007 දී මධයම පරිසර 

අධිොරිය විසින් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයආරක්ෂිත ප්රවේශයක්ෂ වලස 

නම් ෙර 2021 දී සාංවශෝධිත ගැසට් නිවේදනයට අනුව අවසර දී ඇති 

ක්රියාොරෙම්වලට අනුකූලව නඩත්ු ෙටයුු සිදු ෙළ යුුය. 

 

ඉහත ෙරුණු සැලකිේලට ගනිමින්, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA) 

ුළ වමවහයුම් සහ නඩත්ු ෙටයුු සඳහා විවශ්ෂ ආයතනිෙ විධිවිධාන සලො 

බැලිය යුුය. ඉහත ගැසට් පරවේ දක්ෂවා ඇති වොන්වේසි ෙඩෙළ හැකි නඩත්ු 

ෙටයුු ක්රමවේද සඳහා අනුමත ආයතනය වලස මධයම පරිසර අධිොරිය නම් ෙළ 

යුුය. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය(TEPA) ප්රවේශය පිරීමට වේු විය 

හැකි නඩත්ු ක්රියාොරෙම්, තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය(TEPA) ප්රවේශය 

ුළ තාවොලිෙ වේදො ඉදකිරීම සහ නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය (EH-NKBA) වලින් පිටත ඉදකිරීම් ඉදකිරීම වැඩ 

ක්රියාත්මෙ කිරීමට වපර SLLDC/CEA විසින් ඇගයීමට ලක්ෂ ෙර අනුමත ෙරනු 

ලැවබ්. වමවහයුම් සහ නඩත්ු ක්රියා වලදී හදසි අවස්තථාවන්ට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 

සඳහා ක්රමවේදය සෙස්ත ෙර වදපාර්ශවයම එෙඟ විය යුුය. අනුමත 

නිවයෝජිතායතනය (CEA) විසින් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපය(TEPA) ුළ 

RDA විසින් වයෝජනා ෙරන ලද වමවහයුම් සහ නඩත්ු ෙටයුු වේුවවන් 

පාරිසරිෙ, ජල විදයාත්මෙ සහ භූ තාක්ෂණිෙ හානි තක්ෂවස්තරු කිරීමට වවනත් 

සාංවිධාන නම් ෙළ හැෙ. 

 

2.3.16 යටිතල පහසුෙම් 
 

මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ මහා මාර්ග වමවහයුම් නඩත්ු හා ෙලමණාෙරන 

අාංශවේ අවශයතා මත පදනම්ව, එක්ෂ එක්ෂ අන්තර් හුවමාරුව සඳහා අවම බලාගාර 

සහ පරිපාලන වගාඩනැගිලි සාංඛ්යාවක්ෂ අවශය වේ. ගිනි නිවන රථය, නඩත්ු ෙක්ෂ 

රථය (ඇදවගන යන ෙක්ෂ රථය) සහ ජල බවුසරය සඳහා එක්ෂ එක්ෂ අන්තර් 

හුවමාරුව සඳහා බර වාහන 3ක්ෂ සඳහා වාහන නැවැත්ීවම් පහසුෙම් අනිවාර්ය 

වේ. මීට අමතරව, සැහැේු වාහන සඳහා වාහන නැවැත්ීවම් පහසුෙම් 

වගාඩනැගිලි වරගුලාසි සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ මහා මාර්ග වමවහයුම් 

නඩත්ු හා ෙලමණාෙරන අාංශවේ අවශයතා මත පදනම්ව සෙස්ත ෙළ යුුය. 
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තවද, නිර්වේශිත මාර්වගෝපවේශ අනුව නිසි සැලසුමක්ෂ සහිත වයාපෘතිය සඳහා 

පහත විෙේප පිළිබඳ පහසුෙම් සලො බැලිය යුුය. 

• ශබ්ද ප්රතිවරෝධෙ 

• කුහුඹුවන් ඉවත්  කිරීමට වයාදන පාලම් දැේ වැට 

• කුරුළු වැට 

o පණිවිඩ සාංඥා 

• ආවලෝෙ පරාවර්තන පැනල 

• CCTV පේධතිය 

 

සැලසුම් අවධිවේදී, යාබද පුේගලිෙ වේපල මත ජලය ඉහිරීම වැළැක්ෂීම සඳහා සෑම 

මාර්ග වොටසෙම ප්රමාණවත් හරස්ත දය බැස්තමක්ෂ වහෝ මාර්ග අනුක්රමයක්ෂ පවත්වා 

ගනිමින් මාර්ග මුපිට පිළිගත හැකි ප්රවාහ ගැඹුරක්ෂ පවත්වා ගැනීම අනුමත 

ෙරනු ලැවබ්. 

 

2.3.17  ප්රවේශ මාර්ග 
 

අන්තර් හුවමාරු අසල නව ෙැළණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත 

ඉදවන මහා මාර්ගයට ප්රධාන ප්රවේශ වලස පහත මාර්ග හඳුනාවගන ඇත. 

 

• වෙෝට්වට් -වබෝවේ පාර 

o බත්තරමුේල- පන්නිපිටිය පාර 

o වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව පාර 

• මහරගම -මාලවේ පාර 

 

නව ෙැළණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ II 

අදයවර් මාර්ගය, වෙෝට්වට් - වබෝවේ පාරට සමාන්තරව වොස්තවත්ත සිට වපෝවර් 

දක්ෂවා දව යයි. II අදයර යටවත් වෙෝට්වට් - වබෝවේ පාර නව ෙැළණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුණු මත ඉදවන මහා මාර්ගවේ අන්තර් හුවමාරු ුනටම 

ප්රවේශය සපයයි. එබැවින් මාර්ග ජාලවේ වඩා වහාඳ ක්රියාොරිත්වය සඳහා අන්තර් 

හුවමාරු වොටස්තවල වෙෝට්වට් - වබෝවේ මාර්ගය වැඩිදයුණු කිරීමට නියමිතය. මීට 

අමතරව, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත වඩාත් සුදුසු රථවාහන සැෙැස්තමක්ෂ 

සහිතව වැඩිදයුණු කිරීමට ද නිර්වේශ වෙවර්. අවනකුත් මාර්ග වදෙ වැඩිදයුණු 

කිරීමට නියමිත ප්රමුඛ්තා මාර්ග ලැයිස්තුව සඳහා මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ 

ප්රධාන සැලැස්තමට ඇුළත් ෙර ඇත. 

 

42 වැනි  වගුව: වැඩි දියුණු කළ යුතු ප්රමුඛ මාර්ග 

අංකය 
මාර්ග 

හිමිකම 
මාර්ගපේ නම දිග / කි.මී. 

1 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

අේවගාන හන්දය-වොස්තවත්ත හන්දය 

1.33 
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අංකය 
මාර්ග 

හිමිකම 
මාර්ගපේ නම දිග / කි.මී. 

2 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

වහෝෙන්දර-තලවුවගාඩ 

2.86 

3 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

වහෝෙන්දර - වොට්ටාව 

2.46 

8 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

වොට්ටාව - මාලවේ 

6.84 

9 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

පන්නිපිටිය දගන හන්දය 

2.10 

10 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

අුරුගිරිය-වොට්ටාව 

5.80 

11 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

අඹතවේ හන්දය-CINEC හන්දය (චන්ිො 

බණ්ඩාරනායෙ මාවත දක්ෂවා දගුව) 4.28 

13 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

ජපන් මිරත්ව මාවත 

2.08 

14 මා.ස.අ. 

අයත් 

වනාවන 

පැලවත්ත - අකුවර්වගාඩ - වපාුඅරාව පාර 

3.90 

15 මා.ස.අ.  වරාය ප්රවේශ මහා මාර්ගය - 

16 මා.ස.අ. නව ෙැළනි පාලමසිට රාජගිරිය දක්ෂවා උස්ත මහා 

මාර්ගය 
 

17 මා.ස.අ. ෙැස්තබාව - වපාකුණුවිට  

18 මා.ස.අ.  ෙඩුවවල-ෙළුඅේගල  

19 මා.ස.අ.  මැරීන් රයිේ - පානදුර  

20 මා.ස.අ.  මාම්වේ - වොට්ටාව  

21 මා.ස.අ.  මහරගම - පමුණුව - තලපත්පිටිය  

22 මා.ස.අ.  වොට්ටාව - තලගල  

23 මා.ස.අ.  ෙැලණිසිරි පාලම - අාංවගාඩ 1.74 

24 මා.ස.අ.  වබ්ස්තලයින් පාර රත්මලාන දක්ෂවා දගු කිරීම  

Rail Electrification Projects 

25 දුම්රිය වොට්ටාව සිට වහාරණ 22.0 

26 දුම්රිය බියගම, සහ වදාම්වේ හරහා ෙැලණිය සිට 

වොස්තගමට 
30.0 

 

මාර්ග වපළගැස්තමට සමාන්තර මාර්ගයක්ෂ හරහා ප්රධාන මාර්ගයක්ෂ දවවන 

වොස්තවත්වත් පිහිටි වෙෝට්වට් - වබෝවේ මාර්ගය සඳහා තාවොලිෙ මාර්ග 

වැඩිදයුණු කිරීම් ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. පාදම සඳහා වලවේ හෑරීම සහ කුළුණු 

ඉදකිරීම වමම වොටවස්ත වෙෝට්වට් - වබෝවේ මාර්ගවේ ගමනාගමනයට සෘජුවම 
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බලපාන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී වොන්රාත්ෙරු විසින් තාවොලිෙ මාංීරු 

සෙස්ත ෙළ යුුය. මීට අමතරව, බත්තරමුේල අුරු මාර්ගයට නියමු මාර්ගවේ 

සැෙැස්තම මත පදනම්ව ඉදකිරීම් වේුවවන් බලපෑම් ඇති වන අතර මාර්ග භාවිතා 

ෙරන්නන් සහ ඉදකිරීම් පවත්වාවගන යාම සඳහා වොන්රාත්ෙරු විසින් නිසි 

රථවාහන ෙළමනාෙරණ ක්රමවේදයක්ෂ අනුගමනය ෙළ යුුය. නියමු මාර්ග සහ 

සියුම හරස්ත මාර්ග මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ අනුමැතියට යටත්ව නිසි 

රථවාහන ෙළමනාෙරණයකින් යුුව හැසිරවිය යුුය. 

 

සියුම මාර්ග වැඩිදයුණු කිරීම් ICTAD පිරිවිතරයන්ට වහෝ මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය විසින් පිළිගත් වවනත් පිරිවිතරයෙට යටත් විය යුුය. 

 

2.3.18 වාහන නැවැත්ීම, වස්තවා සැපයීම සහ නඩත්ු කිරීවම් 

පහසුෙම් 
 

පහත සඳහන් මූලිෙ මහා මාර්ග ෙළමනාෙරණ සහ නඩත්ු පහසුෙම් එක්ෂ එක්ෂ 

හුවමාරුවවහි තිබිය යුුය. 

 

ෙළමනාෙරණ පහසුෙම් 

- වමවහයුම් වගාඩනැගිලි පහසුෙම් 

– ගාස්තු පේධතිය සහ ගාස්තු වමවහයුම් ආශ්රිත පහසුෙම් 

• රථවාහන ෙළමනාෙරණ පහසුෙම් 

• වතාරුරු තාක්ෂෂණය සහ විදුලි සාංවේශ පහසුෙම් 

• විදුලිය සහ ආවලෝෙය ආශ්රිත පහසුෙම් 

 

අදාළ වමවහයුම් වගාඩනැගිලි පහසුෙම් වලට අවශයෙරන වාහන නැවැත්ීවම් 

ස්තථාන ඇුළත්විය යුුය. සම්මත මහා මාර්ග ෙළමනාෙරණ ක්රියා පටිපාටි මත 

පදනම්ව වගාඩනැගිලි වර්ග සහ වාහන නැවැත්ීවම් ස්තථාන ගණන මාර්ග 

සාංවර්ධන අධිොරියට අයත් මහා මාර්ග වමවහයුම් නඩත්ු හා ෙළමනාෙරණ 

අාංශය විසින් අනුමත ෙළ යුුය. 

 

අන්තර් හුවමාරුවේ දී ඇතිවය හැකි බිඳවැටීම්වලදී අවශයවන උපෙරණ සහ ඒ 

ආශ්රිත පහසුෙම් සඳහා විදුලිය සැපයීම සඳහා අමතර බලශක්ෂති උත්පාදන 

උපෙරණ එක්ෂ එක්ෂ හුවමාරුවවහි තිබිය යුුය. 

 

මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරියට අයත් මහා මාර්ග වමවහයුම් නඩත්ු හා 

ෙළමනාෙරණ අාංශවේ  අවශයතා මත පදනම්ව පහත සඳහන් අතයාවශය වාහන 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙෙරන වගාඩනැගිලි පරිශ්රවේ තිබිය යුුය. මහා මාර්ගවල 

වමවහයුම් ෙළමනාෙරණය පිළිගත හැකි ප්රමිතියකින් පවත්වා ගැනීම සඳහා 

ොර්යාල පරිශ්රය ුළ වාහන නැවැත්ීවම් පහසුෙම් තිබිය යුුය. 

• වොලිාං ොර් 

• ඇදවගන යන වාහනය 

• සාංඥා පුවරු රැවගන යන වාහනය 

• බූම් ෙක්ෂ 
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• ගිනි නිීවම් රථය 

• ගිලන් රථය 

• වාහන වගනයන වාහනය 

• ජල බවුසරය 

 

2.3.19 වයාපෘති පිරිවැය, ආවයෝජන සහ අරමුදේ 
 

2.3.19.1ඉදිකිරීම් සහ පමපහයුම් පිරිවැය 

 

සමස්තත වයාපෘතිවේ මූලිෙ පිරිවැය බදු රහිතව රුපියේ බිලියන 97.5 ක්ෂ පමණ වනු 

ඇත. වමම පිරිවැයට සම්පූර්ණ ඉදකිරීම් පිරිවැය, සැලසුම් පිරිවැය, ශෙයතා සහ 

පාරිසරිෙ බලපෑම් විශ්වේෂණය සඳහා වන පිරිවැය, උපවේශන වස්තවා සඳහා වන 

පිරිවැය, පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග සඳහා වන පිරිවැය 

ඇස්තතවම්න්ුව සහ සමාජීය හා නැවත පදාංචි කිරීවම් ෙටයුු සඳහා වන පිරිවැය 

ඇුළත් වේ. ඇස්තතවම්න්ුගත වාර්ිෙ වමවහයුම් පිරිවැය වමවහයුවම් පළමු 

වසර ුළ රුපියේ මිලියන 1,026.9 ක්ෂ පමණ වනු ඇත. සම්පූර්ණ ඉදකිරීම් පිරිවැය 

සහ වමවහයුම් සහ නඩත්ු පිරිවැය පුේගලිෙ අාංශවේ හවුේෙරුවවකු විසින් 

ඉදකිරීම් සහ පැවරීම් වොන්රාත්ුවක්ෂ යටවත් සපයනු ලැවබ්. ශෙයතා 

අධයයනවේදී සෙස්ත ෙරන ලද පිරිවැය ඇස්තතවම්න්ුවට අනුව සම්පූර්ණ වයාපෘති 

මූලිෙ පිරිවැය විස්තතරය පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

43 වැනි වගුව: වයාපෘතිය සඳහා ඇස්තපම්න්තුගතකළ පිරිවැය 

අයිතමය 

විපේශිය 

රුපියේ 

මිලියන 

පේශිය 

රුපියේ 

මිලියන 

සමස්ත 

රුපියේ 

මිලියන 

ප්රමාණය 

ඉදකිරීම 17,553 33,765 51,318 

බලාගාරය 5,617 3,376 8,993 

අමුද්රවය 10,532 23,635 34,167 

ශ්රමය 1,404 6,753 8,157 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ නැවත පදාංචි 

කිරීවම් පිරිවැය 

- 31,046 31,046 

පාරිසරිෙ හානිය අවම කිරීමට ගන්නා පියවරව 

පිරිවැය 

- 1,403 1,403 

පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ 

සැළසුවම් පිරිවැය 

පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර - 2 2 

ඉදකිරීම් අදයර - 17 17 

වමවහයුම් අදයර - 7 7 

වයාපෘතිය වේුවවන් කුඹුරු ඉඩම් ඉවත් 

කිරීවම් පාරිසරිෙ පිරිවැය 

- 115 115 

ඉදකිරීම් අධීක්ෂෂණ උපවේශනය 878 1,688 2,566 

අවිනිශ්චිතතාව 1,755 3,376 5,132 

මිල ඉහල යාම 1,755 3,376 5,132 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

155 

 

ශෙයතා අධයයන වාර්තාවට අනුව සම්පූර්ණ වමවහයුම් සහ නඩත්ු වියදම් 

විස්තතරය පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

44 වැනි  වගුව:  සම්ූර්ණ පමපහයුම් සහ නඩේතු පිරිවැය 

වමවහයුම් සහ 

නඩත්ු අයිතමය 

නිශ්චිත 

අයිතමවේ  

ඉදකිරීම් පිරිවැය 

)රු. මිලියන ) 

 වාර්ිෙ නඩත්ු පිරිවැය 

සඳහා නිශ්චිත ඉදකිරීම් 

අයිතමවල ඉදකිරීම් පිරිවැය 

ප්රතිශතය 

වාර්ිෙ 

නඩත්ු වියදම් 

මුදල (රු .

මිලියන) 

පදෙ වේදොව 1,276 2 25.52 

ඉදකිරීම් 45,574 2 911.49 

ජලාපවහන 122 1 1.22 

හදසි තත්ත්වයන් 406 2 8.13 

පහසුෙම් 226 5 11.30 

වස්තවා )ගාස්තු  

පේධතිය (  

200 5 10.00 

 

පසු පරිච්වේදවල ඉදරිපත් ෙර ඇති මුළු මූලය පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ සඳහා ආර්ිෙ 

පිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්වේෂණය 06 වන පරිච්වේදවේ සඳහන් ෙර ඇත. විශ්වේෂණය 

සඳහා මූලය ප්රතිලාභ සලො බැලූ අතර ප්රතිඵල යම් සාධාරණ සාංවේදීතා 

විශ්වේෂණයක්ෂ සමඟ ලබා දී ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම සම්බන්ධවයන් 

ීරණයක්ෂ ගැනීමට වමම විශ්වේෂණ වඩාත් ප්රවයෝජනවත් වනු ඇත. 
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3. පවත්නා පරිසරය පිළිබඳ විස්තතරය 
 

3.1 හැඳින්වීම 

 

වමම පරිච්වේදය වයාපෘතිවේ සැලසුම් කිරීම සහ පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ 

වයාපෘතිවේ වමවහයුම් අවධීන්හිදී වයාපෘතිවේ ඕනෑම ක්රියාොරෙමක්ෂ මගින් 

බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි පරිසරවේ වභෞතිෙ, ජීව විදයාත්මෙ සහ සමාජ-

සාංස්තෙෘතිෙ අාංශ පිළිබඳ වතාරුරු සපයයි. 

 

3.2 අධයයන ක්ෂපේරය 

 

වයාමුකිරීවම් අනුවේශ අනුව සහ වමම වාර්තාවේ 1 වන පරිච්වේදවේ දක්ෂවා ඇති 

පරිද, වමම වාර්තාවේ සඳහන් ෙර ඇති සහ පාරිසරිෙ සාංරචෙ තක්ෂවස්තරු කිරීම 

සඳහා සලො බලන ලද අධයයන ක්ෂවේරයට, වයාපෘති වැඩබිම [එනම් (නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය - අදයර II] මාර්ගය 

සහ ඇුේීවම් සහ පිටීවම් බෑවුම් මාර්ග, වයෝජිත මාර්ග පථවයහි ඇති ප්රවේශය 

සහ ජලාපවහන සැලසුම් වැනි වයාපෘති ආශ්රිත ඉදකිරීම් සැලසුම් ෙර ඇති ප්රවේශ), 

වගාඩනැගූ ප්රවේශවල දී මීටර් 28 - 38 පළල, අවනකුත් ප්රවේශවල දී මීටර 46  – 50 ෙ 

සාමනය පළලකින් යුු  බලපෑමට ලක්ෂ විය හැකි ප්රවේශය (එනම්, අධිවේී 

මාර්ගවේ මධය වර්ඛ්ාව ඔස්තවස්ත ආසන්න වශවයන් මීටර් 250ෙ වොරිවඩෝවක්ෂ) සහ 

උපබේධ ඉදකිරීම් ආසන්නවේ පවතින බලපෑමට ලක්ෂ ීවම් සම්භාවිතාව ඇති 

(එනම් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය) වමවාට පරිබාහිර අවනකුත් ප්රවේශ ද ඇුළත්ව 

ඇත. 

 

වෙවස්ත වවතත්, බලපෑම විශාල වටපිටාවක්ෂ පුරා වයාේත වන වලස හඳුනාගත් 

අවස්තථාවලදී විමර්ශන ක්ෂවේරය දීර්  ෙරන ලද. (එනම්, මුපිට ජල විදයාව 

අධයයනය ෙරන අතරම, වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්දය, ෙම්පනය සහ 

ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය මැනීම සඳහා පර්යන්ත ප්රවේශ (peripheral areas) 

ඇුළුව, ක්ෂෂණිෙ උඩු ගාං වතරපුම/ පහළ ගාං වතරපුම (immediate upstream/ 

downstream) සහ දායෙ ජල වපෝෂෙ/ විධාන ප්රවේශ (contributory catchment/ 

command areas) ආදය ආවරණය වන පරිද). තවද, වයාපෘතිවේ ක්රියාොරෙම් 

වේුවවන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ බාහිර ස්තථාන (එනම් ෙදම්භ වාත්ු අාංගන, මිශ්ර 

කිරිවම්/ බැචින් උපෙරණ, තාවොලිෙ ගබඩා සහ බැහැර කිරීවම් ස්තථාන ආදය) 

සුදුසු පර්යන්ත අන්තරාචයක්ෂ (peripheral buffer)  සමඟ විමර්ශනය ෙරන ලදී. 

 

3.3 පභෞතික පරිසරය 

 

3.3.1 වයෝජිත වොරිවඩෝව දවේ පවත්නා ඉඩම් පරිහරණය 
 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය - අදයර II රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ප්රධාන වශවයන් ජල ප්රවේශ 

සහ වගුරුබිම්/ කුඹුරු ඇුළු පහත් බිම් හරහා ගමන් ෙරන අතර නව ෙැලණි 
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පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය - අදයර II  දයත 

උයන සිට වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත, ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් සහ 

වහෝෙන්දර සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වන ොණ්ඩ ඉහළ වගාඩනඟන ලද/ වන්වාසිෙ 

ප්රවේශවලට මධයස්තථ ආොරයෙට වපවනන අයුරින් වපළගස්තවා ඇත. 

 

සම්බන්ධිත විවිධාොර වූ ඉඩම් භාවිත ආොර මත පදනම්ව නව ෙැලණි පාලවම් 

සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය - අදයර II ොණ්ඩ ුනක්ෂ 

(3) සඳහා වන වර්ීෙරණයක්ෂ 45 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. වයෝජිත මාර්ග පථය ුළ 

පවත්නා ඉඩම් පරිහරණවේ සාරාාංශය පහත 46 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

45 වැනි වගුව : ඉඩම් පරිහරණ ආකාර අනුව කණු මතින් දිපවන මහා 

මාර්ග කාණ්ඩ 

අධිපේී 

මාර්ග 

කාණ්ඩය 

දම්වැේ දිග විස්තරය 

1 ොණ්ඩය 
CH6+900 – 

CH7+240 

ුත්ගමුව පාවර් සිට දයත උයන දක්ෂවා (ප්රධාන 

වශවයන් ජල ප්රවේශ) 

2 ොණ්ඩය 
CH7+240 – 

CH9+360 

දයත උයන සිට වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත දක්ෂවා 

(ප්රධාන වශවයන් උස්ත වගාඩනැගිලි සහිත ප්රවේශ) 

3 ොණ්ඩය 
CH9+360 – 

CH16+360 

වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා (කුඹුරු, වගුරු බිම් සහ ජල ප්රවේශ) 

 

46 වැනි වගුව : පයෝජිත මාර්ග පථය දිපේ පවේනා ඉඩම් පරිහරණය 

ඉඩම් 

පරිහරණය 

ආකාර 

1කාණ්ඩය 2 කාණ්ඩය 3 කාණ්ඩය සමස්තය 

ha % ha % ha % ha % 

වගාඩනඟන ලද 

ප්රවේශ 
0.04 2.65 4.71 57.50 9.95 20.54 14.7 25.23 

වගුරු බිම් 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 13.60 6.59 11.33 

ජලාශ 1.46 96.70 1.15 14.04 4.62 9.54 7.23 12.43 

මාර්ග/ මාර්ග 

වදපස 
0.00 0.00 2.33 28.45 3.18 6.56 5.51 9.48 

වවනත් 0.01 0.66  0.00 24.11 49.76 24.12 41.48 

එෙුව 1.51 100.00 8.19 100.00 48.45 100.00 58.15 100.00 

 

එබැවින්, වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය -  අදයර II වොරිවඩෝව (මාර්ග පථය) දවේ පවත්නා අතිප්රමුඛ් ප්රධාන 

ඉඩම් පරිහරණ ආොරය වන්වන් 1 වන වොටවස්ත ජල ප්රවේශ, සහ 2වන සහ 3වන 

වොටස්තවල වගාඩනඟන ලද ප්රවේශ සහ වගුරු බිම් වශවයනි. වෙවස්ත වවතත්, 3 

වන වොටවස්ත තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය සඳහා, ඉඩම් 

පරිහරණවයන් 75%ක්ෂ සහ 20%ක්ෂ පිළිවවළින් කුඹුරු/ වගුරු බිම් සහ ජල මාර්ග/ 

ජල ප්රවේශවලින් ආවරණය වේ. 
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3.3.2 ප්රවේශවේ සාමානය භූ විදයාව සහ උප භූතල වුහය 
 

රවට් සාමානය භූ විදයාව ප්රධාන වශවයන් ස්තඵටිෙරූපී ප්රාක්ෂ වක්්රම්බීය විපරිත 

පාෂාණවලින් සමන්විත වන අතර ඒවා හුණුගේ, උස්තබිම් සාංකීර්ණය, ෙඩුගන්නාව 

සාංකීර්ණය, විජයන් සාංකීර්ණය සහ වන්නි සාංකීර්ණය වලස ප්රධාන ොණ්ඩ 

පහෙට වබදා ඇත. වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය වන්නි සාංකීර්ණයට සම්පූර්ණවයන්ම සීමා වූ වොළඹ 

අගනගර ප්රවේශයට (CMR)  සීමා වේ. 

 

වන්නි සාංකීර්ණය ඇම්ෆිවබාලයිට්-වේණිවේ මිේමැටයිට්, ග්රැනයිටික්ෂ සහ 

ග්රැවනෝඩිවයාරිටික්ෂ නයිස්ත පාෂාණ සහ පහළ වුහාත්මෙ මට්ටම්වලදී කුඩා 

ගැබ්වරෝ සහිත ඩවයාරිටික්ෂ නයිස්ත පාෂාණවලින් සමන්විත  න අනුපිළිවවලකින් 

සාංලක්ෂිත වේ. වුහාත්මෙව උස්ත විපරිත සාංකීර්ණය, වන්නි සාංකීර්ණය 

(පූර්වවයන් බටහිර විජයන්) හයිලන්් සාංකීර්ණයට ඇති සම්බන්ධය වර්තමානය 

වන විට නිශ්චය කිරීම එෙවස්ත අපහසු ය. වන්නි සාංකීර්ණවේ වුහාත්මෙව 

පහළම මට්ටම් සැලකිය යුු තරම් මැෆික්ෂ වන අතර, ෙඩුගන්නාව සාංකීර්ණයට 

පහළින් විස්තතර ෙර ඇති නයිස්ත පාෂාණවලට විදයාත්මෙව සමාන වේ. වැඩි විස්තතර 

සඳහා පහතින් අවනක්ෂ පස දැක්ෂවවන 36 සිතියම බලන්න. 

 

36 වැනි සිතියම : ශ්රී ලංකාපේ භූ විදයාේමක සිතියම 
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වයෝජිත වොරිවඩෝවට අදාළ පදනම් භූ විදයාත්මෙ ලක්ෂෂණ මීටර් 100 ෙ 

ස්තවාරක්ෂෂෙ ෙලාපයක්ෂ ුළ අධයයනය ෙරන ලේවේ පාෂාණ උේගතයක්ෂ වනාමැති 

ීම වේුවවනි. භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ ොර්යාාංශය (GSMB) විසින් සෙස්ත 

ෙරන ලද ක්ෂවේර අධයයන සහ 1:10,000 සිතියම් යන වදවර්ගයම භාවිතා ෙරමින් 

විමර්ශන සිදු ෙරන ලද. වපාදුවේ ගත් ෙල, වයෝජිත වොරිවඩෝව හරහා සියුම 

පදනම් පාෂාණ ස්තථර පිහිටා ඇති අතර එමඟින් දුර්වල ෙලාප සහ පාෂාණ 

සම්බන්ධතා මායිම් සාමානයවයන් වයෝජිත වොරිවඩෝව හරහා හඳුනාගැවන්. 

ප්රවේශවේ පවතින ප්රධාන පාෂාණ වර්ග පහත පරිද දැක්ෂවිය හැකි ය. 

 

(අ).  අස්තඵටිෙ වප්රෝටවරාවසායික්ෂ නයිස්ත පාෂාණ: අස්තඵටිෙ වප්රෝටවරාවසායික්ෂ 

නයිස්ත සහ බෑන්ඩ් නයිස්ත පාෂාණ මගින් වයෝජිත අධිවේී මාර්ගය දවේ පවතින 

පාෂාණ උේගතවයහි සීමිත සුලබතාව වපන්නුම් වෙවර්. වෙවස්ත වවතත්, 

වොරිවඩෝව වටා ඇති පදනවමහි සැෙැස්තම සහ ක්ෂවේර සාක්ෂි භාවිතවයන් විභව 

පාෂාණ ස්තථර පැහැදලි ෙළ හැකි ය. වම් අනුව, පවතින පාෂාණ අස්තඵටිෙ 

චාවනාෙයිට් සහ බෑන්ඩ් නයිස්ත පාෂාණ වශවයන් දැක්ෂීමට පුළුවන. අස්තඵටිෙ 

චාර්වනාෙයිට් යනු චාර්වනාෙයිට් වලස දස්තවන අළු පැහැති නයිස්ත පාෂාණ වේ. 

ඛ්නිජ හයිපර්ස්තටීන් විසිරී ඇති අතර උේගතයන් සාදන වැටි වලස පවී. 

උේගතයන්හි පවතින හිඟතාවය තවදුරටත් පදනවමහි ශක්ෂතිමත් ජීරණයක්ෂ 

(weathering) දැක්ෂවවන අතර එම නිසා පදනවමහි ඉහළ වොටස මත පස්ත ස්තථරය 

සැලකිය යුු වලස වර්ධනය වේ. 

 

(ආ). වපේමටිටික්ෂ ග්රැනිවටායි් නයිස්ත: මැේනටයිට් සහ/වහෝ ඇලනයිට් සහිත 

සරල තිරුවාණ-වපේස්තපාර් වපේමැටයිට් (විරල-පෘිවි මූලද්රවය සැලකිය යුු 

ප්රමාණයක්ෂ අඩාංගු පුළුේ එපිවඩෝට් ොණ්ඩවේ ඛ්නිජවල වසාවරාසිලිවක්ෂට් සමූහය). 

තිරුවාණ-වපේස්තපාර් බහුල පාෂාණවල ජීරණ හා භූ තාක්ෂණිෙ ගුණවල 

අනුපාතය අවනකුත් බවයෝටයිට් නයිස්ත පාෂාණවලට වඩා දුර්වල බව වපවන්. 

එබැවින්, ෙේපැවැත්ම සම්බන්ධවයන් සලොබැලීම් සිදු ෙරන ප්රමාණවයන් ම, 

තිරුවාණ-වපේස්තපාර් නයිස්ත පාෂාණමත බාරදූර සිවිේ ඉාංජිවන්රු ේයුහයන්වේ 

අත්තිවාරම් සැලසුම් කිරීම වෙවරහි වැඩි අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ යුුය. 

 

(ඇ). වහෝන්බ්වලන්් - ෙළුවන් තලාු මිනිරන්: වහෝන්බ්වලන්් යනු ලා පැහැති 

ස්තථර වලින් සමන්විත ඉතා ඉහළ පර ආොරයක්ෂ ගන්නා (highly foliated) රළු ෙැටි 

සහිත විපරිත පාෂාණ වන අතර, සාමාවනයයන් 20%ක්ෂ තිරුවාණ සහ 

ේලිගිවයාක්ෂලාස්ත (Plagioclas), අවනකුත් තද පැහැති ඛ්නිජ ස්තථර සමඟ ප්රතයාවර්ත 

වන වපේස්තපාර් සමූහවේ සාමාජිෙයන් වන්වන් ය. සාමාවනයයන්, වහෝන්බ්වලන්් 

- ෙළුවන් තලාු මිනිරන් හි, ස්තථර අතර තනි වැටි දැකිය හැකි ය. භූ තාක්ෂෂණිෙ 

ලක්ෂෂණ අනුව, ෙළුවන් තලාු මිනිරන් - වහෝන්බ්වලන්් නයිස්ත පාෂාණ සැලකිය 

යු පරිේවදන් දුර්වල පාෂාණ වේ. වෙවස්ත වුවද, වමම පාෂාණ තිරුවාණ-

වපේස්තපාර් පාෂාණයට වඩා Mohs හි දෘඪතා පරිමාණවයන් 5.0 ~ 6.0 දෘඪතාවක්ෂ 

සහිතව යම් ප්රමාණයෙට ශක්ෂතිමත් බවකින් යුු වේ.  

. 
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(ඈ). ගාර්නට්-සිලිමනයිට් බවයාටයිට් නයිස්ත ග්රැ යිට්: ගාර්නට් යනු සමස්තථානිෙ 

ස්තඵටිෙ ප්රදර්ශනය ෙරන සිලිවක්ෂට ඛ්නිජ සමූහයක්ෂ සඳහා වන වපාදු නාමයකි. 

අවසීරුම් ද්රවය සඳහා නිතර භාවිතා වුවද, ගාර්නට් සාමනයවයන් මැණික්ෂ ගේ වලස 

හැඳින්වේ. සිලිමනයිට් යනු ඇුමිනියම් සිලිවක්ෂටයක්ෂ වන අතර එය සාමානයවයන් 

මැටිවලින් වපාවහාසත් පාෂාණවල ඇති වන අතර නයිස්ත පාෂාණ වමන් වැනි ඉහළ 

උේණත්වවලදී ප්රාවේශීය විපරීතෙරණයෙට භාජනය ී ඇත. ඛ්නිජය වර්ණවයන් 

වවනස්ත වන නමුත් වබාවහෝ විට ීදුරු සුදු, වොළ වහෝ දුඹුරු පැහැවයන් දස්ත වේ. 

වෙවස්ත වවතත්, ශ්රී ලාංොවේ දක්ෂනට ලැවබන ලා නිේ පැහැති සිලිමනයිට් 

ආොරයක්ෂ ද පවී, එය සමහර විට මැණික්ෂ ගලක්ෂ වලස භාවිතා වේ. 

සාමානයවයන්, දගු හා සිහින් හැඩැති, සිලිමනයිට් ස්තඵටිෙ තන්ුමය ස්තෙන්ධවලින් 

ඇති වන නමුදු, සාමානයවයන් ඇස්තබැස්තවටෝස්ත වලස සැලකීමට වනාහැකි තරම් 

බිවඳන සුළුය. තිරුවාණ, බවයෝටයිට් වනාවහාත් ෙළුවන් තලාු මිනිරන්, 

වපේස්තපාර් සහ ගාර්නට් ඇුළුව වබාවහෝ ඛ්නිජ වර්ග සිලිමනයිට් සමඟ සම්බන්ධ 

වේ. 

 

(ඉ). වොඩියරයිට් නයිස්ත : සාමානයවයන් වපලිටික්ෂ පාෂාණ සමග සම්බන්ධ 

ීවමන් වහෝ ප්රාවේශීය විපරිතෙරණය ුළින් ඇති වේ. වපලිටික්ෂ පාෂාණවල 

සම්බන්ධිෙ විපරීතෙරණය මගින් නිේපාදන වන  වහෝන්ව ේ වල එය 

විවශ්ෂවයන් බහුලව දක්ෂනට ලැවබ්. වපාදු විපරීත ඛ්නිජ එක්ෂරැස්තීම් වදෙෙට 

සිලිමනයිට්-වොඩියරයිට්-ස්තපයින්ේ සහ වොඩියරයිට්-ස්තපයිනේ-

ේලැගිවයාක්ෂලාස්ත-ඕවතාපයිවරාක්ෂසීන් ඇුළත් වේ. එය වමෝස්තවේ දෘඪතා 

පරිමාණවයන් 7.0 ~ 7.5 දෘඪතාවක්ෂ සහිත වර්ණ රහිත ඉරි සහ ීදුරු සිට වතේ 

සහිත දීේතියකින් යුක්ෂත වේ. 

 

(ඊ). චාවනාෙයිටික්ෂ නයිස්ත පාෂාණ: චාවනාෙයිටික්ෂ යනු කුඩා වහෝ පර වනාමැති 

වහෝ වර්ඛීය පාෂාණ වනාමැති මධයම සිට රළු වැටි සහිත ග්රැවනාබ්ලාස්තටික්ෂ විපරීත 

පාෂාණයක්ෂ යනුවවන් අදහස්ත වන ග්රැවනෝව ේ එෙක්ෂ වන අතර ප්රධාන වශවයන් 

තිරුවාණ සහ වපේස්තපාර් අඩාංගු වේ. එය ඕවතාපිවරාක්ෂසීන් ග්රැනයිට් වලසද 

විස්තතර වෙවර්. චාර්වනාකිටික්ෂ පාෂාණ සාමානයවයන් වොළ පැහැති වන අතර 

වපේස්තපාර් සහ ඕවතාපිවරාක්ෂසීන් යන වදවෙහිම වොළ පැහැති වහෝ දුඹුරු 

පැහැයක්ෂ ඇති අතර ක්ෂවාර්ට්ස්ත ස්තඵටිෙවල මද නිේ වර්ණයක්ෂ ලබා වදන රූටයිේ 

ඉඳිෙටු අඩාංගු විය හැෙ. චාර්වනාෙයිට් සෑදී ඇත්වත් අධිෙ පීඩනයෙදී ජලවයන් 

වතාර තත්ව යටවත්ය. පාෂාණවේ භූ තාක්ෂණිෙ ගුණාාංග අවනකුත් විපරීත 

පාෂාණවලට වඩා ප්රබල බව වපවනන අතර වපේස්තපාර් හි අන්තර්ගතය අනුව 

පාෂාණවල ජීරණය සුළු වශවයන් වවනස්ත වේ.  

  

(උ). ග්රැනයිට් නයිස්ත පාෂාණය: නයිස්ත පාෂාණය යනු ඉහළ වේණිවේ විපරීත 

පාෂාණයකි. වමයින් අදහස්ත ෙරන්වන් පුරු ගේවලට (schist) වඩා නයිස්ත 

පාෂාණය වැඩි තාපයෙට හා පීඩනයෙට ලක්ෂ ී  ඇති බවයි. නයිස්ත පාෂාණය පුරු 

ගේවලට වඩා වගාවරෝසු වන අතර එකිවනෙට වවළීම් (banding) පවී. වමම 

වවළීම් විවිධ ඛ්නිජ වලින් සමන්විත ප්රත්යාවර්ත ස්තථර ඇත. නයිස්ත පාෂාණය 

සෑවදන ඛ්නිජ ද්රවය ේරැනයිට් වලට සමාන වේ. වපේස්තපාර් යනු මයිො සහ 

තිරුවාණ සමඟ නයිස්ත පාෂාණය සෑවදන වැදගත්ම ඛ්නිජයයි. වැලිගේ වහෝ ශේෙ 
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වැනි අවසාදත පාෂාණයකින් නයිස්ත පාෂාණය සෑදය හැකිය. නැතවහාත් එය 

ආේවන්ය පාෂාණ ග්රැනයිට් වල විපරීතෙරණවයන් සෑදය හැකි ය. නයිස්ත පාෂාණය 

මිනිසාට පදෙ වේදො සහ වගාඩනැගිලි ගේ වලස භාවිතා ෙළ හැකිය. ග්රැනයිටික්ෂ 

නයිස්ත පාෂාණවල භූ තාක්ෂණිෙ ගුණාාංග චාර්වනාකිටික්ෂ නයිස්ත පාෂාණවලට 

තරමක්ෂ සමාන වේ. වෙවස්ත වවතත්, පර්වතවේ පවතින වපේස්තපාර් ප්රමාණයට 

සාවේක්ෂෂව ජීරණය වවනස්ත විය හැෙ. පාෂාණ ශක්ෂතිමත් කිරීවම් ලක්ෂෂණ පුළුේ 

පරාසයෙ සැලකිය යුු වලස වවනස්ත විය හැකිය. එබැවින් එවැනි පාෂාණ වොටස්ත 

සැෙැස්තම මත ඇති සිවිේ ඉාංජිවන්රු ඉදකිරීම් ඉතා වහාඳින් විමර්ශනය ෙළ යුුය. 

 

3.3.3 අධිෙ බර පාාංශු වල සාමානය ඉාංජිවන්රු ගුණාාංග 
 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය - අදයර II  හි පවතින ප්රධාන පස්ත වර්ග වන්වන් පහත් බිම් ගාංවුර 

තැනිතලා අවට ප්රවේශය පරිසාංක්රමණීය සහ තැන්පත් ී ඇති පස්තවල දයළු පස්ත 

(alluvial) සැෙැස්තමයි. වගුරු බිම් ඇති ස්තථාන කිහිපයෙ පමණක්ෂ වගුරු සහ අර්ධ- 

ඇල පස හඳුනා ගැවන්. පවසහි වර්ණය රු, ෙහ වහෝ ෙහ-දුඹුරු වන අතර එය 

වපාදුවේ ෙවබාක්ෂ පස වලස හැඳින්වේ. මුහුදු වැලි සහ වවරළබඩ වැලි ද වවරළබඩ 

ප්රවේශවේ  පවී. (වයාපෘති ප්රවේශවයන් පිටත පිහිටා ඇත) 

 

දයළු වැලි වැලි, වරාන්මඩ සහ මැටි: දයළුව යනු ගලා යන ජලය සහ නැවත තැන්පත් 

ෙරන ලද ද්රවය මගින් ඛ්ාදනය ී නැවත හැඩගස්තවා ඇති ලිහිේ ඒොබේධ වනාෙළ 

පස වහෝ අවසාදතයන් වේ. දයළුව සාමානයවයන් සෑදී ඇත්වත් වරාන්මඩ සහ 

මැටිවල සියුම් අාංශු සහ වැලි සහ වබාරළු විශාල අාංශු ඇුළු විවිධ ද්රවය වලින් ය. 

වමම ලිහිේ දයළු ද්රවය ශිලා ඒෙෙයෙ වහෝ ශිලා ක්ෂවර්ුයෙ තැන්පත් වූ විට වහෝ 

ඒොබේධ වූ විට වහෝ එය දයළු නිධියක්ෂ වලස හැඳින්වේ. 

 

වයෝජිත ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ පවතින දයළු පස්ත දැඩි වලස වර්ධනය 

ී වනාමැති අතර ඒවා ප්රධාන වශවයන් ප්රවේශවේ විටින් විට ඇතිවන ගාංවුර 

සමඟ සම්බන්ධයක්ෂ පවී. වම් අනුව දෘඩ හා මෘදු ෙවබාක්ෂ සැෙැස්තමට ඉහළින් 

දයළු ස්තථර වර්ධනය වේ. ක්ෂවේර සාක්ෂි වපන්නුම් ෙරන්වන් පාාංශු ස්තථරවල 

 නෙම වබවහවින් විචලය වන බවයි. පස සාමානයවයන් සමන්විත වන්වන් එහි 

පිටාර තැන්වන් සහ එහි  ඇළ මාර්ගවේ ඉවුරුවල දය පාර මගින් තැන්පත් ෙරන 

ලද සිහින් වැටි සහිත පහත් වැලි වැටි, වරාන්මඩ වහෝ වරාන්මඩ සහිත පස්තවලිනි. 

භූ තාක්ෂණිෙ ගුණාාංගවලට අනුව, වමම සාංයුක්ෂත වනාවන ලිහිේ පස්ත 

සාමානයවයන් අත්තිවාරම ඉදකිරීම සඳහා නුසුදුසු පස්ත වලස සැලවක්ෂ. 

 

ෙවබාක්ෂ පස: ෙවබාක්ෂ පස යනු උණුසුම් හා වතතමනය සහිත වේශගුණිෙ 

තත්ත්වයන් සහිත නිවර්තන සහ උපනිවර්තන ෙලාපවල පාෂාණවල ස්තථානගත 

ජීරණය සහ/වහෝ විවයෝජනය ීවමන් සෑවදන අධිෙ ජීරණයක්ෂ සහිත සහ වවනස්ත 

වූ වශ්ෂ පස්ත වේ. ජීරණ ක්රියාවලිවේ ප්රතිඵලයක්ෂ වලස පවසහි  නෙම, වේණිය, 

සාංයුතිය සහ වලෝපස්ත ඛ්නිජ විදයාව ුළ විවිධාොර විවිධත්වයක්ෂ ඇති ෙරයි. 

ෙවබාක්ෂ පස ඇුමිනියම් ඔක්ෂසයි්, යෙඩ ඔක්ෂසයි් සහ අඩු සිලිවක්ෂට් වලින් 

වපාවහාසත් නමුත් සැලකිය යුු ප්රමාණයෙ වෙවයාලිනයිට් අඩාංගු විය හැෙ. 
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පවසහි සාරවත් බවක්ෂ වනාමැති අතර සාමානයවයන් ෙෘිෙර්මාන්තයට සුදුසු 

වනාවේ. සාමානය පාාංශු පරීක්ෂණ පරීක්ෂණවලින් ලබාගත් ප්රතිඵලවලින් වපනී 

ගිවේ පාරවේ, පස්ත බැමි, සහ වගාඩනැඟිලි ද්රවය වලස ඉාංජිවන්රු භාවිතයන් 

ගණනාවෙට ෙවබාක්ෂ පස භාවිත ෙළ හැකි බවයි. වෙවස්ත වවතත්, ග්රැනයිට් 

නයිස්තවලින් වුත්පන්න ෙවබාක්ෂ පස බැමි සඳහා පිරවුම් වලස භාවිතා කිරීමට 

සුදුසු බව ඇස්තතවම්න්ු ෙර ඇත. අවනක්ෂ අතට, ඉාංජිවන්රුමය ගුණාාංග වැඩිදයුණු 

කිරීම සඳහා ඇම්ෆිවබාලයිට්-වුත්පන්න ෙවබාක්ෂ පස වඩාත් සාංයුක්ෂත ෙළ යුුය. 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය අදයර IIඅදයර මාර්ගය දවේ, ෙළුගේ පාෂාණ විෙේප වලස පවී. 

එබැවින්, වයෝජිත මාර්ගය දවේ ෙවබාක්ෂ පවසහි ඉාංජිවන්රුමය ගුණාාංගවල 

සැලකිය යුු වවනස්තෙම් දැකිය හැකිය. ෙවබාක්ෂ පාාංශු පැතිෙඩ තිරස්ත දශාවට 

ඒොොර වන අතර මැටි සාමානයවයන් සෘුමය පරිමාවේ වවනස්තීම් වලට 

භාජනය වේ, විවශ්ෂවයන් Al-බහුල ප්රවේශවල, එය අත්තිවාරම් දුර්වල කිරීමට 

වේු වන අතර එබැවින් ඕනෑම සිවිේ ඉාංජිවන්රු ඉදකිරීමෙට වපර නිසි පාාංශු 

සම්පීඩනයක්ෂ වයදය යුුය. Fe-බහුල පවසහි දෘඩ ෙවබාක්ෂ සෑදීවම් ස්තවාභාවිෙ 

ක්රියාවලිය, ඉදකිරීම් අතරුර මාර්ග ෙැපීම් මගින් ඇති විය හැකි පස්ත ලිස්තසා යාම 

(නායයෑම්) වළක්ෂවා ගැනීමට උපොරී වේ. 

 

කුඹුරු පස: කුඹුරුවල සහේ වැවඩන පස වයනය, ජලාපවහනය, වපෝෂණ 

තත්ත්වය සහ වභෞම ගැටළු වැනි ගුණාාංග වලින් වවනස්ත වේ. වමම පස විවිධ භූ 

තලවල විවිධ භූ විදයාත්මෙ, පාාංශු විදයාත්මෙ සහ ජල විදයාත්මෙ තත්වවේ 

යවවත් විවිධත්වයක්ෂ ගනී. වයෝජිත ෙණු මතින් දවවන් මහාමාර්ගවේ කුඹුරු බිම් 

පහතරට වතත් ෙලාපයට (ෙෘි පාරිසරිෙ ෙලාප අනුව) අයත් වේ. 

 

අර්ධ වගුරු පස (Half Bog Soil):  

 

වගුරු පස්ත යනු ශාෙ වර්ධනය ී පසුව දරාපත් ීවමන් තැනී ඇති ොබනිෙ ද්රවය 

සමුච්චයක්ෂ වන අතර වගුරු-වනාන්තර වර්ගවේ වෘක්ෂෂලතාදය යටවත් වර්ධනය 

වූ පස්ත සමූහයක්ෂ වලසද හැඳින්වේ. ඒවා සාමානයවයන් තද වර්ණවයන් යුක්ෂත වන 

අතර ඉතා සාංවෙෝචනය වන අතර අත්තිවාරමට ආධාර කිරීම සඳහා 

සම්පූර්ණවයන්ම නුසුදුසුය. වෙවස්ත වවතත්, වමම පස වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් 

සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය - අදයර II දවේ බහුලව 

පවතින අතර වගුරු පරිසරවේ සහ ගාංගා පත්වේ පමණක්ෂ පවී. 

 

3.3.4 වුහාත්මෙ භූ විදයාව 
 

වුහාත්මෙ භූ විදයාව යනු පාෂාණවල ත්රිමාණ හැසිරීම ආතතිය සහ වික්රියා 

ගුණාාංග ඇුළුව ඒවාවේ විරූපණ ඉතිහාසයට අදාළව තක්ෂවස්තරු කිරීමයි. ආතති 

ක්ෂවේරවේ ගතිෙත්වය පිළිබඳ වමම අවවබෝධය භූ විේයාත්මෙ අීතවේ වැදගත් 

සිදුීම් සමඟ සම්බන්ධ ෙළ හැකිය; වපාදු ඉලක්ෂෙයක්ෂ වන්වන් තැටි භූ ොරෙ 

වේු නිසා ෙලාපීය වශවයන් පැතිරී ඇති පාෂාණ විෙෘති රටා (උදා: ෙඳු 

වගාඩනැඟීම, ඉරිතැලීම) සම්බන්ධවයන් යම් ප්රවේශයෙ වුහාත්මෙ පරිණාමය 

අවවබෝධ ෙර ගැනීමයි. පාෂාණ සහ මුපිට තැන්පු වල භූ විදයාත්මෙ ඉදකිරීම් 
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වදෝෂ සහ අවනකුත් බිඳීම් සහ නැමීම් වවශයන් වබදය හැකිය. නැමීම් සමඟ 

සම්බන්ධ වන්වන් පරනයාසය, වර්ඛ්ා පිළිවවල සහ ඛ්නිජමය  ැබ්රික්ෂවැනි සුළු 

ඉදකිරීම් සමග නැමීම් සම්බන්ධ වේ. 

 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය - අදයර II හි  පවතින පදනම් පාෂාණ සමග වන වුහාත්මෙ සිතියම් 

ඇමුණුම 09 හි දක්ෂවා ඇත. ක්ෂවේර සහ රසායනාගාර අධයයනයන් මගින් 

තවදුරටත් අනුගමය වන්වන් වයෝජිත වොරිවඩෝව හරහා වබාවහෝ පාෂාණ ස්තථර 

විස්තීර්ණ ී ඇති බවයි. එබැවින්, ඉදකිරීම් අතරුර පදනම් පාෂාණ හා 

ේයුහයන්වේ සැලකිය යුු පාර්ශ්ීය විචලනය හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 

ක්ෂවේර නිරීක්ෂෂණ සහ ශ්රාස්තීය ග්රන්ථ ගවේෂණයට අනුව, ෙලාපවේ පාෂාණ 

සාමානයවයන් ඉහළ සිට මධයස්තථ ජීරණ තත්ත්ව යටවත් පවතින අතර විශාල 

ප්රමාණවේ ෙස්තුර සහ බිඳීම්  නත්වය සාවේක්ෂෂව ඉහළ ය. විමර්ශනවල ඇතැම් 

ක්ෂවේරවල විශාල සුදුසු වනාගැඹුරු පාෂාණ ස්තථර ද හමු වේ. වමය භූගත ජලය 

සමුච්චය ීවම් සහ ජලධරවයහි චලනය ීවම් හැකියාව අඩු කිරීමට වේු වේ. 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය අදයර IIඅදයර මාර්ගවේ ස්තිර පදනම් පාෂාණ මත පිහිටා ඇත. වෙවස්ත 

වවතත්, ජල ප්රවේශ අසල සමහර ස්තථානවල දුර්වල ෙලාප කිහිපයක්ෂ (විරූපණ 

ෙලාප / shear zones) හඳුනාවගන ඇත. 

 

3.3.4.1 පාෂාණ ස්කන්ධ වර්ීකරණය 

  

පාෂාණ ස්තෙන්ධය පාෂාණ අසන්ුතිතතාව, වැඩි වශවයන් ෙස්තුර (joints), තට්ටු 

තල, බැමි අක්රාන්ති සහ වදෝෂ යනාදය මගින් වවන් ෙරන ලද පාෂාණ ද්රවය එෙලස්ත 

කිරීමක්ෂ වලස හැඳින්වේ, වබාවහෝ දුරට තට්ටු තල, බැමි අක්රාන්ති සහ වදෝෂ 

යනාදය සමග සසඳන විට ෙස්තුර අසන්ුතිතතාවවේ ප්රධාන සාධෙ වේ. 

Bieniawski (1989) ට අනුව පාෂාණ ස්තෙන්ධ වර්ීෙරණය යනු පාෂාණ 

ස්තෙන්ධයක්ෂ ෙණ්ඩායම් වහෝ නිර්වචනය ෙරන ලද සම්බන්ධතා පන්තිවලට 

තැබීවම් ක්රියාවලිය වන අතර වර්ීෙරණ පේධති විස්තීර්ණ හා අවසාන 

සැලසුවම්දී, විවශ්ෂවයන් සාංකීර්ණ භූගත විවරයන් සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසු 

වනාවේ. පාෂාණ ස්තෙන්ධ වර්ීෙරණ පේධති සැලසුම් ෙර ඇත්වත් ඉාංජිවන්රු 

සැලසුම් ආධාරෙයක්ෂ වලස ක්රියා කිරීමට වන අතර ක්ෂවේර නිරීක්ෂෂණ, 

විශ්වේෂණාත්මෙ සලො බැලීම්, මිනුම් වහෝ ඉාංජිවන්රු විනිශ්චය සඳහා ආවේශ 

කිරීමට අදහස්ත වනාෙවේය. 

 

3.3.4.2 පාෂාණ පරාමිීන් 

 

පාෂාණ ස්තෙන්ධවේ ස්තථාවරත්වය සහතිෙ කිරීම පිණිස පාෂාණ ස්තෙන්ධයක්ෂ 

නිවැරදව විස්තතර කිරීම සඳහා විවිධ වැදගත් පාෂාණ පරාමිීන් සලො බැලිය 

යුුය. පාෂාණ ස්තෙන්ධය විස්තතර කිරීම සහ වර්ීෙරණය සඳහා භාවිතා ෙරන 

විවිධ වැදගත් පරාමිීන් සාමානයවයන් පහත පරිද වේ: 
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I. සම්පූර්ණ පාෂාණ ද්රවයවේ ශක්ෂතිය (සම්පීඩන ශක්ෂතිය, ප්රත්යාස්තථතා 

මාපාාංෙය), 

II. විදුම් හරවේ ගුණාත්මෙ භාවය වහෝ ෙැඩී යාවම් ීව්රතාවය මැන බැලීමවම් 

මිනුමක්ෂ වන පාෂාණ ගුණත්ව නාමය (RQD)  

III. දශානතිය, පරතරය සහ තත්ත්වය වැනි පාෂාණ ෙස්තුර පරාමිීන් 

(විවරය, මුපිට රළුබව, පරතරය සහ ජීරණය), 

IV. භූ විදයාත්මෙ ඉදකිරීම් (නැමීම් සහ වදෝෂ). 

V. ස්තථානීය ආතතිය (6) භූගත ජල පීඩනය සහ ප්රවාහය 

 

3.3.4.3 භූ විෂමතාව 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය අදයර 

II හි සම්පූර්ණ දග,  කි.මී. 8+860 සිට කි.මී.  9+050 දක්ෂවා, සැලකිය යුු බිම් බෑවුම් 

සහිත ස්තථාන කිහිපයක්ෂ හැර, මධයනය මුහුදු මට්ටම (MSL) මීටර් 1.0 සිට 4.0 දක්ෂවා 

පරාසයෙ භූමිවේ උන්නතාාංශය විහිදී පවතින මෘදු පැතලි භූමි ප්රවේශයක්ෂ හරහා 

ගමන් ෙරයි. කි.මී.  8+540 සිට කි.මී. 8+860 සහ කි.මී.  14+740 සිට කි.මී.  15+600 

අතර වොටස්ත ද මධයනය මුහුදු මට්ටම මීටර 4.0 සිට මීටර 10.0 දක්ෂවා භූමිවේ 

උන්නතාාංශයක්ෂ සහිත මෘදු බෑවුමක්ෂ නිරීක්ෂෂණය වේ. අධිවේී මාර්ග වොරිවඩෝව 

වබාවහෝ දුරට පහත් බිම් හරහා පවතින මාර්ග ජාලයට සමාන්තරව සැලසුම් ෙර 

ඇති බැවින්, ෙැපීම සහ පිරීම මගින් බිම් වවනස්ත කිරීම් සඳහා වන අවශයතාවය 

අවම විය යුුය. 

 

තවද, මාර්ගය පහත් බිම්වල පිටාර තැනිතලා ආශ්රිත උප වද්රෝණි ුනක්ෂ, දයවන්නා 

වැව, ඇවරිවේන වැව සහ ඒ ආශ්රිත කුඩා ඇළ මාර්ග/ දය පහරවේ හරහා වැටී 

තිවබ්. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය 

- අදයර II වතෝරා ගැනීම සඳහා සෙස්ත ෙරන ලද ජල විදයා සමීක්ෂෂණ වාර්තාවේ 

එම ජල ප්රවේශ පිළිබඳ විස්තතර ඇුළත් ෙර ඇත. 

 

47 වැනි වගුව : කණු මතින් දිපවන මහා මාර්ගය දිපේ පවතින භූමි 

විචලනය 

දම්වැේ දිග (කි.මි) 
භූමි උන්නතාංශය (මි. 

මධයනය මුහුදු සීමාව) බෑවුම (%) තේේවය 

සිට දක්ෂවා සිට දක්ෂවා 

6+900 8+540 1.0 2.0 0.06 පැතලි 

8+540 8+860 2.0 14.3 3.84 මෘදු - මෘදු 

8+860 9+050 14.3 4.0 5.42 තරමක්ෂ බෑවුම් 

සහිතය 

9+050 14+740 4.0 10.0 0.11 පැතලි 

14+740 15+200 10.0 24.6 3.17 මෘදුයි 

15+200 15+600 24.6 9.9 3.68 මෘදුයි 

15+600 16+400 9.9 11.8 0.24 පැතලි 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තාව මත පදනම්ව 
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3.3.4.4 ප්රධාන අන්තර් පේදනය සහ අන්තර් හුවමාරු ස්ථාන පිළිබඳ භූ 

විදයාව 

 

රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත ෙණුමත දවවන මහා මාර්ගය අන්තර් 

හුවමාරු හතරකින් සමන්විත වන අතර පළමුවැන්න පළමු අදයර යටවත් සලො 

බැලූ ආරම්භෙ ස්තථානවේ පවතින අතර අවනක්ෂ ු න කි.මී. 9+300 සිට කි.මී.  9+740 

දක්ෂවා, කි.මී.  13+280 සිට කි.මී.  13+640 දක්ෂවා පිහිටා ඇති අතර අවසාන 

හුවමාරුව මාර්ගය අවසානවේ පවී. එවා පිළිවවලින් රාජගිරිය අන්තර් 

හුවමාරුව, වොස්තවත්ත/ තලාංගම අන්තර් හුවමාරුව, වහෝෙන්දර අන්තර් 

හුවමාරුව සහ අුරුගිරිය (වපෝවර්) අන්තර් හුවමාරුව වලස නම් ෙර ඇත. වමම 

එක්ෂ එක්ෂ ස්තථානවල සිදු ෙරන ලද  හාරන ලද සිදුරු (borehole) පරීක්ෂෂණ ආශ්රිතව 

අදාළ අන්තර් හුවමාරු ස්තථානවල භූ විදයාත්මෙ ලක්ෂෂණ පහත විස්තතර වෙවර්. 

 

(i). හාරන ලද සිදුර(Borehole)  (BH - 01) – කි.මී.  6+160 ~ රාජගිරිය අන්තර් 

හුවමාරුව  

 

ඉහළ ස්තථරය වලස මීටර් 2.5 ක්ෂ  න මධයම දැඩි ස්තවභාවයෙ සිට ෙවබාක්ෂ මෘදු වැලි 

සහිත මැටි තට්ටුවක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද අතර මීටර් 3.8 ෙ  න ෙවබාක්ෂ මධයම 

දෘඩ ොබනිෙ පීටි මැටි (peaty clay) තට්ටුවක්ෂ මීටර් 3.5 ෙ  න ෙවබාක්ෂ ඉතා ලිහිේ 

මැටි වැලි තට්ටුවකින් ආවරණය ී තිවබ්. මීටර් 3.8 ෙ වශ්ෂ පස සෑදීවමන් ඔබ්බට, 

මැටි තට්ටුවක්ෂ සහිත මීටර් 3.7 ෙ  න මධයම  නත්වයක්ෂ සහිත වැේවලන්, මැටි 

වැලි පස්ත සහිත  න සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ පාෂාණ (සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය 

වූ පාෂාණ) තට්ටුවකින් ආවරණය ී තිවබ්. තරමක්ෂ ජීරණය වූ, ඉතා දෘඩ, 

ශක්ෂතිමත් සහ සුදුසු ගාර්නට් බවයෝටයිට් (ෙළුවන් තලාු මිනිරන්) නයිස්ත පාෂාණ 

සැෙැස්තම සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ පාෂාණ (සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ 

පාෂාණ) යටින් පවතින බිම් මට්ටමට වඩා මීටර් 17.3 ක්ෂ පහළින් නිරීක්ෂෂණය විය. 

දැනට පවතින බිම් මට්ටම මීටර් 1.8ක්ෂ පහළින් බව භූගත ජල වගුව මගින් වාර්තා 

වෙවර්. විමර්ශන ප්රවේශය ආසන්නවේ ජල ප්රවේශ සහිත පහත් බිම් සැෙැස්තම 

පැවීම වේුවවන් පවතින සැලකිය යුු  න ෙවබාක්ෂ සැෙැස්තමක්ෂ හඳුනාගන්නා 

ලද. 

 

ප්රතිසාධනය ෙරන ලද ස්තථර ස්තතරායනයට අනුව, වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් 

විෙේපය ශෙය වනාවන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී, උප වුහ ෙටයුු සඳහා 

වනාගැඹුරු ෙැණීම (ටැම් කුළුවැස්තම ඉදකිරීම්) දැඩි ගැටුවක්ෂ ඇති වනාෙරන 

නමුත් වපාම්ප කිරීවම්දී අාංශු සාංක්රමණය අවම කිරීම සඳහා ජලය ඉවත් කිරීවම් 

ක්රියාවලිවේ දී සැලකිලිමත් විය යුුය. නල ක්රියාවලිය. ොබනිෙ පස්ත සැෙැස්තවම් 

පැවැත්ම ගැඹුරු අත්තිවාරම් මත අනිවාර්යවයන්ම ඍණාත්මෙ ටැම් දරා සිටීවම් 

ධාරිතාවයට එවරහි (skin resistant) ප්රතිවරෝධයක්ෂ ඇති ෙරන අතර ොබනිෙ පස්ත 
තට්ටුවක්ෂ පැවැත්ම වේුවවන් ගැඹුරු අත්තිවාරම් මත අනිවාර්යවයන්ම ඍණාත්මෙ 
චර්ම ප්රතිවරෝධයක්ෂ (skin resistance) ඇති ෙරන අතර දුර්වල වලස සම්පීඩිත පාාංශු 
සැෙැස්තම පැවීම වේුවවන් වාහන වල බරද සහිතව, නියමු මාර්ගවල අධිොවරෝපිත 
පැටීම් වේුවවන් ඉදකිරීම් ොලය ුළ සැලකිය යුු ක්ෂෂණිෙ හා ඒොබේධ 
ගිලාබැසීමක්ෂ  සිදුවනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා වෙවර්.  
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(ii). හාරන ලද සිදුර(Borehole)  (BH - 02) – කි.මී.  9+380 ~ වොස්තවත්ත/ තලාංගම 

අන්තර් හුවමාරුව 

 

යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධනය සඳහා මීටර් 1.3 ෙ  නෙමකින් යුත් මිනිසා විසින් 

සාදන ලද ෙවබාක්ෂ පිරවුම් පස සැෙැස්තමක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙරනු ලබන අතර, නිතර 

නිතර සිදුවන ගාං වුර සහ ජල ගැලීම් සඳහා අීතවේ පටන් ඉතා දගු 

ඉතිහාසයක්ෂ ඇති ජල ගැලීම් තත්ත්ව නිසා විෙේප වශවයන් මෘදු මැටි සහ ඉතා 

ලිහිේ මැටි සහිත වැලි සහිත පස්ත ස්තථරවලින් මීටර් 3.9 ෙ  නෙම ඇති දයළු 

තට්ටුවක්ෂ, මීටර් 1.5 ෙ  නෙම නිසා ඉතා මෘදු මැටි/ොබනිෙ මැටි ස්තථරවලින් 

ආවරණය ී තිවබ්. ඊට පහළින්, මීටර් 1.1 ෙ  නෙමකින් යුත් සම්පූර්ණවයන්ම 

ජීරණය වූ පාෂාණ (සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ පාෂාණ) මීටර් 8.8 ක්ෂ ගැඹුර 

ෙලාපය දක්ෂවා පැවුණි. තරමක්ෂ ජීරණය වූ, ඉතා දැඩි, ශක්ෂතිමත් සහ සුදුසු 

බවයෝටයිට් නයිස්ත යටි පාෂාණ සැෙැස්තමක්ෂ සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ පාෂාණ 

යටින් පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 8.8 ක්ෂ පහළින් නිරීක්ෂෂණය විය. භුගත ජලය 

පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 0.8ක්ෂ පහළින් පවතින භූගත ජලවේ මුපිට 

මට්ටම මගින් වපවන්.  

 

ප්රතිසාධනය ෙරන ලද ස්තථර ස්තතරායනයට අනුව, වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් 

විෙේපය ශෙය වනාවන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී, උප වුහ ෙටයුු සඳහා 

වනාගැඹුරු ගැඹුර ෙැණීම (ටැම් කුළුවැස්තම ඉදකිරීම්) දැඩි ගැටුවක්ෂ ඇති 

වනාෙරන නමුත් මාර්ග සමඟ අාංශු සාංක්රමණය අවම කිරීම සඳහා ජලය ඉවත් 

කිරීවම් ක්රියාවලිවේ දී සැලකිලිමත් විය යුුය. නල ක්රියාවලිය. ොබනිෙ පස්ත 

සැෙැස්තවම් පැවැත්ම ගැඹුරු අත්තිවාරම් මත අනිවාර්යවයන්ම ඍණාත්මෙ ටැම් 

දරා සිටීවම් ධාරිතාවයට එවරහි (skin resistant) ප්රතිවරෝධයක්ෂ ඇති ෙරන අතර 

දුර්වල වලස සම්පීඩිත පාාංශු සැෙැස්තම පැවීම වේුවවන් වාහන වල බරද සහිතව, 
නියමු මාර්ගවල අධිොවරෝපිත පැටීම් වේුවවන් ඉදකිරීම් ොලය ු ළ සැලකිය යුු 
ක්ෂෂණිෙ හා ඒොබේධ ගිලාබැසීමක්ෂ  සිදුවනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා වෙවර්.  
  

 (iii). හාරන ලද සිදුර (Borehole)  (BH - 03) – කි.මී.  10+240 

 

පවත්නා හාරන ලද සිදුරු ස්තථානය පහතින් පිහිටි කුඹුරු බිම් සැෙැස්තමෙ පවතින 

අතර සම්පූර්ණවයන්ම ජලවයන් යටී ඇත. ොබනිෙ මෘදු මැටි ස්තථරයක්ෂ සහිත 

දයළුමය ඉතා මෘදු මැටි පවතින බිම් සැෙැස්තවම් සිට මීටර් 5.0 ක්ෂ ගැඹුර ෙලාපයක්ෂ 

ුළ පවී. 3.0 m  නෙම සහිත සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ පාෂාණවල වශ්ෂ පස 

සෑදීම ොබනිෙ පාාංශු සැෙැස්තම මගින් යටපත් විය. සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ 

පාෂාණයට ආසන්නවම පහළින්, පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 8.0 ක්ෂ පහළින් 

යටි පාෂාණ සැෙැස්තමක්ෂ හඳුනා ගන්නා ලදී. මධයස්තථ ජීරණයක්ෂ සහිත දෘඩ බවට 

ඉක්ෂමණින් බිදී යන, සුදුසු බවයෝටයිට් නයිස්ත පාෂාණ ස්තථර ගැඹුරින් නිරීක්ෂෂණය 

විය. භූගත ජල වගුව මට්ටම හරියටම මුපිටින් වාර්තා ෙරයි. විමර්ශන ප්රවේශය 

ආසන්නවේ ජල ප්රවේශ සමග පහතින් පිහිටි බිම් සැෙැස්තම පැවීම වේුවවන් 

මීටර් 5.0 ෙ  න දයළු පසක්ෂ හඳුනාගන්නා ලද. 
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ප්රතිසාධනය ෙරන ලද ස්තථර ස්තතරායනයට අනුව, වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් 

විෙේපය ශෙය වනාවන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී, උප වුහ ෙටයුු සඳහා 

වනාගැඹුරු ගැඹුර ෙැණීම (ටැම් කුළුවැස්තම ඉදකිරීම්) දැඩි ගැටුවක්ෂ ඇති 

වනාෙරන නමුත් මාර්ග සමඟ අාංශු සාංක්රමණය අවම කිරීම සඳහා ජලය ඉවත් 

කිරීවම් ක්රියාවලිවේ දී සැලකිලිමත් විය යුුය. නල ක්රියාවලිය. ොබනිෙ පස්ත 

සැෙැස්තවම් පැවැත්ම ගැඹුරු අත්තිවාරම් මත අනිවාර්යවයන්ම ඍණාත්මෙ ටැම් 

දරා සිටීවම් ධාරිතාවයට එවරහි (skin resistant) ප්රතිවරෝධයක්ෂ ඇති ෙරන අතර 

දුර්වල වලස සම්පීඩිත පාාංශු සැෙැස්තම පැවීම වේුවවන් වාහන වල බරද 

සහිතව, නියමු මාර්ගවල අධිොවරෝපිත පැටීම් වේුවවන් ඉදකිරීම් ොලය ුළ 

සැලකිය යුු ක්ෂෂණිෙ හා ඒොබේධ ගිලාබැසීමක්ෂ  සිදුවනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා 

වෙවර්.  

 

 (iv). හාරන ලද සිදුර (Borehole)  (BH - 4) – කි.මී.  12+120 

 

පවත්නා හාරන ලද සිදුරු ස්තථානය පහතින් පිහිටි බිම් සැෙැස්තමෙ පවී. ඉහළ 

ස්තථරය වලස නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද මීටර් 1.9 ෙ  න දයළු මධයම  න මැටි වැලි 

තට්ටුව සහ මීටර් 1.5 ෙ  නෙම සහිත වශ්ෂ වූ සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණයට ලක්ෂ වූ 

සහිත මැටි ස්තථරයක්ෂ වැලි මීටර් 1.9  නෙම සහිත ඉහළ සම්පීඩිත දුර්වලත 

ොබනිෙ මැටි ස්තථරයකින් ආවරණය වි තිුණී. සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ 

පාෂාණවලට වහාම පහළින්, පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 5.2 ක්ෂ පහළින් යටි 

පාෂාණ සැෙැස්තමක්ෂ හඳුනා ගන්නා ලදී. මඳක්ෂ ජීරණය වූ සහ නැවුම් ඉතා දැඩි, 

ශක්ෂතිමත් සුදුසු බවයෝටයිට් නයිස්ත පාෂාණ ස්තථර ගැඹුරින් නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලදී. 

භූගත ජල මට්ටම වාර්තා වන්වන් මුපිට සිට මීටර් 1.3ක්ෂ යටින් ය. 
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 37 වැනි සිතියම: හාරන ලද සිදුර (Borehole) පිහිටි ස්ථාන 
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ප්රතිසාධනය ෙරන ලද ස්තථර ස්තතරායනයට අනුව, වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් 

විෙේපය ශෙය වනාවන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී, උප වුහ ෙටයුු සඳහා 

වනාගැඹුරු ගැඹුර ෙැණීම (ටැම් කුළුවැස්තම ඉදකිරීම්) දැඩි ගැටුවක්ෂ ඇති 

වනාෙරන නමුත් මාර්ග සමඟ අාංශු සාංක්රමණය අවම කිරීම සඳහා ජලය ඉවත් 

කිරීවම් ක්රියාවලිවේ දී සැලකිලිමත් විය යුුය. නල ක්රියාවලිය. ොබනිෙ පස්ත 

සැෙැස්තවම් පැවැත්ම ගැඹුරු අත්තිවාරම් මත අනිවාර්යවයන්ම ඍණාත්මෙ ටැම් 

දරා සිටීවම් ධාරිතාවයට එවරහි (skin resistant) ප්රතිවරෝධයක්ෂ ඇති ෙරන අතර 

දුර්වල වලස සම්පීඩිත පාාංශු සැෙැස්තම පැවීම වේුවවන් වාහන වල බරද 

සහිතව, නියමු මාර්ගවල අධිොවරෝපිත පැටීම් වේුවවන් ඉදකිරීම් ොලය ුළ 

සැලකිය යුු ක්ෂෂණිෙ හා ඒොබේධ ගිලාබැසීමක්ෂ  සිදුවනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා 

වෙවර්.  

 

(v). හාරන ලද සිදුර (Borehole)  (BH - 5) – කි.මී.  13+400 ~ වහෝෙන්දර අන්තර් 

හුවමාරුව 

 

පවත්නා හාරන ලද සිදුරු ස්තථානය මධයනය මුහුදු මට්ටම මීටර් 7.0 m ක්ෂ සහිතව 

මෘදු බෑවුම් සහිත බිම් සැෙස්තමෙ වේ. මීටර 2.8  නෙම සහිත වශ්ෂ මධයම තද 

වැලි සහිත මැටි තට්ටුව ඉහළ ස්තථරය වලස නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද අතර ඊට වහාම 

පහළින් මීටර් 13.0  න අවවශ්ෂ සම්පූර්ණවයන්ම ජීරණය වූ මධයම  න මැටි 

සහිත වැලි තට්ටුවක්ෂ පැවුනි. දැනට පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 15.8ක්ෂ යටින් 

යටි පාෂාණ සෑදීම හඳුනාවගන ඇත. මධයස්තථ ජීරණයෙ සිට සිට මඳ ජීරණයක්ෂය 

දක්ෂවා ඉතා දුේෙර, ශක්ෂතිමත් සුදුසු වග්ර්නට් බවයෝටයිට් නයිසිෙ පාෂාණ වබාවහෝ 

ගැඹුරින් නිරීක්ෂෂණය විය. භූගත ජල තට්ටුවේ ඉහළ මට්ටම් පස මුපිට ඇති බව 

වාර්තා වේ. 

 

ප්රතිසාධනය ෙරන ලද ස්තථර ස්තතරායනයට අනුව, වඩා ගැඹුරු පර්වත 

සැෙැස්තමවලදී වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් විෙේපය ශෙය වනාවන අතර වශ්ෂ පාාංශු 

සැෙැස්තම වනාගැඹුරු පත්වලහි පවතින බව වාර්තා ී ඇති  බැවින් තාවොලිෙ 

ෙැණීම් ස්තථායීෙරණය පහසු වනු ඇත. 

 

(vi). හාරන ලද සිදුර (Borehole) (BH -6) - කි.මී. 16+360 ~ Pore Interchange  

 

පවත්නා හාරන ලද සිදුරු ස්තථානය 11.0 m මධයන මුහුදු මට්ටමක්ෂ සහිතව මෘදු 

බෑවුම් සහිත භූමි සැෙැස්තමෙ පිහිටා ඇති අතර ඉහළ ස්තථරය වලස මීටර් 6.1 ෙ 

 නෙමකින් යුු වශ්ෂ මධයම  නත්වයක්ෂ ඇති මැටි සහිත වැලි තට්ටුවක්ෂ 

නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද අතර ඊට වහාම පහළින් මීටර් 6.8ෙ සම්පූර්ණවයන්ම 

ජීරණය වූ  න වශ්ෂ මධයම  නත්වවයන් යුු මැටි වැලි තට්ටුවක්ෂ පැවුනි. දැනට 

පවතින බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 12.9ක්ෂ පහළින් යටි පාෂාණ සැෙැස්තමෙ 

හඳුනාවගන ඇත. මධයස්තථ ජීරණවේ සිට මඳ ජීරණවේ දක්ෂවා සහ අුත් ඉතා දෘඩ, 

ශක්ෂතිමත් සුදුසු බවයාටික්ෂ නයිස්ත පාෂාණ ස්තථර ගැඹුරින් නිරීක්ෂෂණය විය. භූගත 

ජල තට්ටුවේ ඉහළ මට්ටම් පස මුපිට ඇති බව වාර්තා වේ. 
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ප්රතිසාධනය ෙරන ලද ස්තථර ස්තතරායනයට අනුව, වඩා ගැඹුරු පර්වත 

සැෙැස්තමවලදී වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් විෙේපය ශෙය වනාවන අතර වශ්ෂ පාාංශු 

සැෙැස්තම වනාගැඹුරු පත්වලහිද පවතින බව වාර්තා ී ඇති  බැවින් තාවොලිෙ 

ෙැණීම් ස්තථායීෙරණය පහසු වනු ඇත. 

 

3.3.5 වේශගුණය සහ ොලගුණ විදයාත්මෙ ලක්ෂෂණ 
 

3.3.5.1 සාමානය පේශගුණය 

 

ශ්රී ලාංොවේ සාමානය වේශගුණයට දකුණු-මධයම ෙලාපවේ ෙඳුෙර භූවගෝලීය 

භූමි ප්රවේශය සහ නිරිතදග සහ ඊසානදග වමෝසම් සුළාං පාලන තන්රයන් විසින් 

සැලකිය යුු වලස බලපෑම් සිදු ෙර ඇති අතර එහිදී රට අවොශීය වශවයන් 

වවනස්ත වේශගුණිෙ ෙලාප ුනෙට (3) වබදා ඇති අතර පහත දැක්ෂවවන පරිද 

වේශගුණිෙ සමයන් 4ක්ෂ වවන්ෙර හඳුනාගත හැකිය. (පානවබාක්ෂවක්ෂ, 1996) 

 

වවනස්ත වේශගුණිෙ ෙලාප ුනක්ෂ 

– වතත් ෙලාපයට මධයම ෙඳුෙරය ඇුළු නිරිතදග ෙලාපය ආවරණය වන 

අතර නිශ්චිත වියළි ොලසීමාවකින් වතාරව මිලිමීටර් 2,500 ට වැඩි වාර්ිෙ 

වර්ෂාපතනයක්ෂ ලැවබ්. 

 

– වතත් ෙලාපවයන් අතරමැද ෙලාපය මගින් වවන් ී ඇති වියළි ෙලාපයට 

ප්රධාන වශවයන් රවට් උුරු සහ නැවගනහිර ප්රවේශ ආවරණය ෙරන 

අතර,මැයි සිට සැේතැම්බර් දක්ෂවා පැහැදලි වියළි ොලසීමාවක්ෂ සහිතව 

මිලිමීටර් 1,750 ට මධයනය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනය ලැවබ් . 

– අතරමැද ෙලාපයට වෙටි හා දීර්  වනාවූ වියළි ොලසීමාවක්ෂ සහිතව 

මිලිමීටර් 1,750 සිට 2,500 දක්ෂවා මධයනය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනයක්ෂ ලැවබ්. 

 

වවන්ෙර හඳුනාගත හැකි වේශගුණිෙ ොලසීමා හතරක්ෂ 

- මාර්ු සිට අවේේ දක්ෂවා පළමු අන්තර් වමෝසම් (FIM) ොලසීමාව 

- මැයි සිට සැේතැම්බර් දක්ෂවා නිරිතදග වමෝසම් (SWM) ොලසීමාව 

- ඔක්ෂවතෝබර් සිට වනාවැම්බර් දක්ෂවා වදවන අන්තර් වමෝසම් (SIM) ොලසීමාව 

- වදසැම්බර් සිට වපබරවාරි දක්ෂවා ඊසානදග වමෝසම් (NEM) ොලසීමාව 

 

ෙෘි-පාරිසරිෙ වර්ීෙරණයට අනුව (ෙෘිෙර්ම වදපාර්තවම්න්ුව, 1979) 

වයෝජිත ෙණුමතින් දවවන මහා මාර්ගය සම්පූර්ණවයන්ම පහතරට වතත් 

ෙලාපය ුළ (WL3) පිහිටා ඇති අතර ඊට ප්රධාන වශවයන් නිරිතදග වමෝසම් සහ 

ඊසානදග වමෝසම් ොලසීමාවට එපිටින්  මිලිමීටර් 2,000 – 2,500 දක්ෂවා වාර්ිෙ 

සාමානය වර්ෂාපතනය වාර්ිෙව ලැවබ් 

 

3.3.5.2 වර්ෂාපතනය, උේණේවය සහ සාපේක්ෂෂ ආර්ද්රතාවය 

 

1991 සිට 2020 දක්ෂවා ගත වූ වසර 30 ෙ ොලය ුළ වොළඹ (රත්මලාන) 

වර්ෂාපතන මිනුම් මධයස්තථානවේ ජදනිෙ වර්ෂාපතන වාර්තා මත පදනම්ව, 
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වොළඹ නගරවේ සාමානය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 2,402 කි. වොළඹ 

නගරවේ මාසිෙ සාමානය වර්ෂාපතනය සහ උේණත්ව විචලනය 1වන රූප 

සටහන  හි දැක්ෂවේ. 

 

  ප්රස්ථාර සටහන 1: පකාළඹ නගරපේ මාසික සාමානය වර්ෂාපතනය 

සහ උේණේව විචලනයන් 

 
මූලාශ්රය: වලෝෙ ොලගුණ වතාරුරු මධයස්තථානය, වලෝෙ ොලගුණ විදයා 

සාංවිධානය (WMO)  

ශ්රී ලාංො ොලගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්ුව විසින් සම්පාදනය ෙරන ලද දත්ත මත 

පදනම්ව. 

 

වොළඹ සාමානය උේණත්වය වසේසියස්ත අාංශෙ 27.4 ( ැරන්හයිට් අාංශෙ 81.3) 

වන අතර සාමානය මාසිෙ උේණත්වය සුළු සෘුමය වවනසක්ෂ වපන්නුම් ෙරයි, 

සාමානය මාසිෙ උේණත්ව 6°54’N හි 79°51'E සමෙයට ආසන්නව, මධයනය මුහුදු 

මට්ටවම් සිට (AMSL) මීටර් 7 (අඩි 23) ෙ උන්නතාාංශයක්ෂ සහිතව පිහිටීම 

වේුවවන් සාමානය මාසිෙ උේණත්ව උච්චාවචනයන් 1.7 °C (3.1°F) ට සීමා වේ. 

වවරළබඩ ීරයට සමීපව පිහිටා ඇති බැවින් අතිශයින් අධි සාගරිෙ උප වර්ගයක්ෂ 

සහිත අධි සාගරිෙ මහාේීපිෙ වර්ගය බව වමමගින් වපන්නුම් වෙවර්. ඒ අනුව, 

වොළඹට වසර පුරා වර්ෂාපතනවයන් නිරන්තරවයන් වතත් වන බැවින් වියළි වහෝ 

සීතල සමයක්ෂ වනාමැති නිවර්තන වතත් වේශගුණයක්ෂ (Köppen-Geiger 

වර්ීෙරණය: Af) පවී. 

 

වොළඹ ප්රවේශවේ වේශගුණ විදයාත්මෙ දත්තවල සාරාාංශයක්ෂ 48 වගුවවහි දක්ෂවා 

ඇත. 2වන රූප සටහන  මගින් මාසිෙ සාමානය ජල උේණත්වය (දම් වර්ඛ්ාව) 25 

සිට 75 දක්ෂවා සහ 10 සිට 90 දක්ෂවා ප්රතිශත ීරු ඉදරිපත් ෙරන අතර ඒවා 

ජදනිෙ සහ සෘුමය උේණත්ව විචලනයන් නිවයෝජනය ෙරයි. 

 

ඉදකිරීම් බලපෑම් සලො බලන විට, ඉදකිරීම් සහ අඩවි වැඩ ොලසටහනට 

බලපාන ප්රධාන වේශගුණිෙ පරාමිතිය වමන්ම ඛ්ාදනය, අවසාදත, ගාංවුර සහ 
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ජලවයන් යටීම ඇුළු විවිධ පාරිසරිෙ බලපෑම්වලට ු ඩු වදන ප්රධාන වේශගුණිෙ 

පරාමිතිය වන්වන් මැයි සිට අවගෝස්තු දක්ෂවා සහ ඔක්ෂවතෝබර් සිට ජනවාරි දක්ෂවා 

නිරිතදග වමෝසම / අන්තර් වමෝසම / ඊසානදග වමෝසම (SWM/SIM/NEM) සමඟ 

සමපාත වන අධිෙ වමෝසම් වැසි ොලයයි.  

 

48 වැනි වගුව: පකාළඹ කලාපපේ පේශගුණ විදයාේමක දේතවල සාරාං 

 
මූලාශ්රය: වලෝෙ ොලගුණ වතාරුරු මධයස්තථානය, වලෝෙ ොලගුණ විදයා 

සාංවිධානය (WMO)  

 

ශ්රී ලාංොවේ ොලගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්ුව විසින් සම්පාදනය ෙරන ලද දත්ත 

මත පදනම්ව 

 

ප්රස්ථාර සටහන 2: පකාළඹ කලාපපේ මාසික සාමානය උේණේවය 

 
මූලාශ්රය: CimateMap.org  

 

 

3.3.5.3 සුළං පේගය සහ දිශාව 

  

වයෝජිත වයාපෘති ප්රවේශවේ වමන්ම සාමානයවයන් රවට්  සුළාං දශාව සහ සුළාං 

වේගය සහිත සුළාං රටාව රඳා පවතින්වන් සෘුමය වහෝ චීය වාර්ිෙ වගෝලීය 
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වායුවගෝලීය පීඩන අනුක්රමවේ ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ක්රියාත්මෙ වන වමෝසම් සුළාං 

පාලන ක්රම මත ය. 3 වන රූප සටහවනහි දශානුගත සුළාං සිතියම මගින් වොළඹ 

ෙලාපවේ සාමානය මධයනය පැයෙ සුළවේ වේගය (තද අළු වර්ඛ්ාව) 25 සිට 75 

දක්ෂවා සහ 10 සිට 90 දක්ෂවා / ප්රමාණාත්මෙ විචලය පටි සහිත වන අතර  4 වන 

රූප සටහවනහි මධයනය සුළාං වේගවයහි පැ.කි.මී. 1.6 ට වඩා අඩු පැය ගණන 

හැරුණු විට, මධයනය සුළාං දශාව එක්ෂ එක්ෂ ප්රධාන සුළාං දශාවන් හතවරන් (උුර, 

නැවගනහිර, දකුණ සහ බටහිර) ඇති පැය ගණන ප්රතිශත වශවන් නිරූපණය 

ෙරයි. ඓතිහාසිෙ සුළාං වේගය සහ සුළාං දශාව දත්ත මත පදනම්ව ජනනය ෙරන 

ලද සුළාං මල රූප සටහන 5වන රූප සටවහනහි ඉදරිපත් ෙර ඇත. වොළඹ සඳහා 

සුළාං මල මගින් වපන්නුම් ෙරන්වන් දක්ෂවා ඇති දශාවවන් වසරෙට පැය කීයක්ෂ 

සුළඟ හමයිද යන්නයි. උදාහරණ නිරිතදග: නිරිතදග (SW) සිට ඊසානදග (NE) 

දක්ෂවා සුළඟ හමයි. මධයනය සුළාං වේගය පැයට කිවලෝමීටර 1.6ට වඩා අඩු පැය 

ගණන හැර, එක්ෂ එක්ෂ ප්රධාන සුළාං දශාවන් හතවරන් මධයනය සුළාං දශාව ඇති 

පැය ප්රතිශතය වේ. මායිම්වල සැහැේුවවන් වර්ණ ගැන්වූ ප්රවේශ යනු ගමයමාන 

අතරමැද දශාවන්හි (ඊසානදග, ගිනිවොන, නිරිතදග සහ වයඹ) ගත ෙරන පැය 

ප්රතිශතයයි. 

 

ප්රස්ථාර සටහන 3: පකාළඹ නගරපේ මාසික සාමානය සුළං පේගය 

 
මූලාශ්රය: CimateMap.org 
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ප්රස්ථාර සටහන 4:  පකාළඹ නගරපේ මාසික සාමානය සුළං දිශාවන් 

 
මූලාශ්රය: CimateMap.org 

   

5 වැනි රූපය: පකාළඹ කලාපය සඳහා සුළං මල රූප සටහන 

 
මූලාශ්රය: CimateMap.org 

 

ඉහත ෙරුණු මත පදනම්ව, සුළවේ දශාභිමුඛ් මාරුව පහත පරිද සාරාාංශ ෙළ 

හැෙ: 
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• ජනවාරි - උුරු දශාවේ සිට පැයට කිවලෝමීටර 7.2 - 9.4 සාමානය සුළාං 

වේගයක්ෂ  

• අවේේ - පැයට කිවලෝමීටර 5.4 - 7.6 ෙ සාමානය වේගයක්ෂ සහිතව නිවාත 

සුළාං 

• ජූලි - නිරිත වදසින් සිට පැයට කිවලෝමීටර 7.6 - 15.5 ෙ සාමානය සුළාං 

වේගයක්ෂ 

• ඔක්ෂවතෝබර් - නිරිතදග දශාවේ සිට පැයට කිවලෝමීටර 5.8 - 9.0 සාමානය 

සුළාං වේගයක්ෂ 

 

3.3.5.4 පේශගුණික විපර්යාස අවස්ථා සහ ප්රක්ෂපේපිත දේත 

  

වගෝලීය උේණත්වය ඉහළ යාවම් සහ වේශගුණිෙ විපර්යාසවල බලපෑම් වම් වනවිට 

යථාර්ථයක්ෂ ී ඇති අතර, එහි බලපෑම් වැඩි වශවයන් දැවනන්වන් ශ්රී ලාංොව වැනි 

කුඩා දූපත් රටවලට ය. සුළි කුණාටු, නියඟ සහ වපර වනාවූ විරූ වර්ෂාපතන වැනි 

වයසනොරී ොලගුණිෙ සිදුීම්වල වාර ගණන ශ්රී ලාංොව ඇුළු වබාවහෝ රටවේ 

(Min Irr & WRM, 2017 සහ 2018) අත්විඳිමින් පවතින අතර එම බලපෑම් දැන් 

ප්රධාන යටිතල පහසුෙම් සැලසුම්වලට ඇුළත් කිරීමට නියමිතය. 

 

ශ්රී ලාංොවේ ොලගුණ අනාවැකි සහ පර්වේෂණ සඳහා වූ හැ්ලි මධයස්තථානවේ දී 

සාංවර්ධනය ෙරන ලද වායුවගෝලීය-සාගර සාමානය සාංසරණ ආෙෘතිය (AOGCM) 

වන HadCM3 භාවිතා ෙරමින් සිදු ෙරන ලද පර්වේෂණ මාලාවකින් ශ්රී ලාංොවේ 

ජල සම්පත් වෙවරහි වේශගුණිෙ විපර්යාසවල බලපෑම අධයයනය ෙර ඇත. 

එක්ෂසත් රාජධානිය. පර්වේෂණවේ වසායාගැනීම්වලින් වපනී යන්වන් රට පුරා 

විවිධ වේශගුණිෙ තත්ත්වයන් අනුව සාමානය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනය 14% ක්ෂ (A2) 

සහ 5% (B2) කින් වැඩි වනු ඇති බව පුවරෝෙථනය ෙර ඇති බවයි. වතත් ෙලාපීය 

ප්රවේශ අතර වොළඹ, ගාේල, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන ප්රවේශවල 

සාමානය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනය වැඩි වනු ඇතැයි පුවරෝෙථනය ෙර ඇත. වැඩිම 

වැඩිීමක්ෂ වොළඹින් 32% (A2) සහ 24% (B2) වශවයන් වාර්තා ී ඇත, වෙවස්ත 

වවතත්, අනුරාධපුරය, මඩෙලපුව සහ ත්රිකුණාමලය වැනි අවනකුත් වියළි ෙලාපීය 

ප්රවේශවල වර්ෂාපතනය අඩු වනු ඇතැයි පුවරෝෙථනය ෙර ඇත. (ගුණතිලෙ සහ 

වවනත්, 2016). 
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 6 වැනි රූපය :  RCP සඳහා කැලණි පද්රෝණිපේ මාසික උප මාදිලිය සඳහා 

අනාගත සාමානය වාර්ික වර්ෂාපතනය 

 

 
මූලාශ්රය: දසානායෙ සහ රාජපක්ෂෂ, 2019 

 

තවද, ජල වපෝෂෙ පරිමාණවේ දී සහ සහ උපරිම/අවම උේණත්වවල අවොශීය 

සහ තාවොලිෙ විචලනයන්වලදී අනාගත වේශගුණිෙ විපර්යාසවල බලපෑම 

විශ්වේෂණය කිරීම සඳහා සාංඛ්යානමය පහළ පරිමාණ ආෙෘතියක්ෂ (SDSM) වයාදා 

ගන්නා ලද අතර, RCP යටවත් ෙැලණි ගාං වද්රෝණිවේ සහ හාංවැේල උප ජලාශවේ 

වර්ෂාපතනය RCP අවස්තථා භාවිතවයන් නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලදී. අධයයනවේ සලො 

බැලූ අනුගාමී 2020, 2050 සහ 2080 යන අනාගත ොලපරිච්ුවන්ම RCP2.6, 

RCP4.5, සහ RCP8.5 වේශගුණිෙ තත්ත්වයන් යටවත් ෙැලණි ගාංගා වද්රෝණිවේද 

ුන යටවත් සාමානය වාර්ිෙ උපරිම සහ අවම උේණත්වය ඉහළ යනු ඇතැයි 

පුවරෝෙථනය ෙර ඇත. (දසානායෙ සහ රාජපක්ෂෂ, 2019). 

 

එපමණක්ෂ වනාව, අනාගත ොලපරිච්වේද සඳහාවන වමම අවස්තථා ුන යටවත් 

ආන්තිෙ සිදුීම් නිතර නිතර සිදුීමත් සමඟ ෙැලණි ගාං වද්රෝණිවේ හාංවැේල උප 

ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවේ සාමානය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනය 5.24% සිට 10.34% දක්ෂවා 

වැඩි වනු ඇතැයි පුවරෝෙථනය ෙරන ලදී. මූලිෙ ොලපරිච්වේදයට සාවේක්ෂෂව 

සාමානය වාර්ිෙ වර්ෂාපතනය වවනස්ත ීම වමම සාංසිේධිවේ වේුව විය. ෙැලණි 

ගාං වද්රෝණිවේ හාංවැේල උප ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවේ ගාං ගැේම 1985-2010 සඳහා වූ 

ගාං ගැේම අනුෙරණවේ මූලිෙ ොලපරිච්වේදයට සාවේක්ෂෂව අවේේ සිට ජූනි 

(අන්තර් වමෝසම ) දක්ෂවා වැඩි වන අතර අවගෝස්තු සහ ඔක්ෂවතෝබර් (ඊසාන දග 

වමෝසම) අතර අඩු වේ. (දසානායෙ සහ රාජපක්ෂෂ, 2019). 
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සැලසුම් අරමුණු සඳහා ඓතිහාසිෙ වේශගුණිෙ විදයා දත්ත භාවිතවයන් ප්රධාන 

ජලවිදයාත්මෙ පරාමිතියක්ෂ ස්තථාපිත ෙර ඇති අතර සහ අනුමාන ෙළ හැකි පරිද, 

වේශගුණිෙ විපර්යාස බලපෑම වේුවවන් වැඩිම බලපෑමට ලක්ෂ වන්වන් 

පුනරාවර්තන වර්ෂ සැලසුම් වර්ෂාපතන  නත්වය සැලසුම මගින් දැත්වවන 

වර්ෂාපතනයයි. වත්මන් පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව සඳහා ජල විදයාත්මෙ 

අධයයනය සහ ජලාපවහන ආෙෘති නිර්මාණය ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව 

විසින් සිදු ෙරන ලද අතර සැලසුම් නිර්ණායෙ සඳහා වේශගුණිෙ ප්රක්ෂවේපණයන් 

ඇුළත් කිරීමට පහත ප්රවේශය අනුගමනය ෙර ඇත (ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව, 2022). 

 

48 වැනි  වගුව: කැලණි පද්රෝණිය සඳහා CRIP වාර්තාපවන් පේශගුණික 

ප්රක්ෂපේපන ගැලපුම් පරාමිීන් (CRIP, 2017) 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, 2022 

 

වොළඹ ොලගුණ විදයා මධයස්තථානවේ (රත්මලාන) වර්ෂ 30ෙ (1981 – 2010) 

වර්ෂාපතන වාර්තා සහ වර්ෂ 2ෙ, වර්ෂ 5ෙ සහ වර්ෂ 100ක්ෂ දක්ෂවා වන 

පුනරාවර්තන වර්ෂ ොලච්වේදය සඳහා වර්ෂාපතනය ගැඹුර-ොලසීමාව-
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සාංඛ්යාත (DDF) සබඳතා සලො බැලීවමන් වොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරිෙ 

සාංවර්ධන වයාපෘතිය (වොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතිය 

(MCUDP)) යටවත් පුළුේ වර්ෂාපතන විශ්වේෂණයක්ෂ සිදු ෙර ඇති අතර 

වේශගුණිෙ බලපෑම සඳහා වන අදාළ වක්ර වේශගුණ බලපෑම් සාධෙය සමඟ 

ගැලපීවමන් සඳහා නිර්මාණය ෙර යාවත්ොලීන ෙර ඇත (7 වැනි රූප සටහන). 

 

අවොශීය වයාේතිය සඳහා ගැලපුම් කිරීමට ක්ෂවේීය ඌනෙරණ  සාධෙය (Areal 

Reduction Factor) හඳුන්වා දීවමන් පසු ගැඹුර-ොලසීමාව-සාංඛ්යාතය වක්රවේ වසර 

100 ෙ සිරස්ත ඛ්ණ්ඩය (ordinate), HRC-RAS ආෙෘති තැටිවේ(US ACE, 2016) 

ඒොබේධ 1-D/2-D ජල විදයාත්මෙ සහ ජලාපවහන ආෙෘති අනුෙරණයන් සඳහා 

වර්ෂාපතන උේණත්ව වක්රය (the rainfall hyetograph) නිර්මාණය  කිරීම සඳහා 

(8වන රූපසටහන) විෙේප බ්වලාක්ෂ ක්රමය (ABM) භාවිතා ෙරමින් පැය 24- වර්ෂ 

100 ෙ පුනරාවර්ත ොල පරිච්වේද  නත්වය වහෝ ගැඹුර ලබා ගැනීම සඳහා RCP6 

අයහපත් වේශගුණිෙ තත්ත්වය යටවත් සාමානය තත්ත්වය සඳහා අදාළ 

වේශගුණිෙ ප්රක්ෂවේපණයන් අනුගමනය කිරීවමන් ගුණ ෙර ඇත. 

 

 ප්රස්ථාර සටහන 5: පකාළඹ දුම්රිය ස්ථානය සඳහා යාවේකාලීන කරන 

ලද ගැඹුර-කාලසීමාව-සංඛයාත (DDF) සම්බන්ධතාවය (ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

සංවර්ධන සංස්ථාව, 2022) 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, 2022 
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 ප්රස්ථාර සටහන 6: ආකෘති සමාකරණ සඳහා පැය 24- වර්ෂ 100 ක 

පුනරාවර්ත කාල වර්ෂාපතන උේණේව වක්රය (ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධන 

සංස්ථාව, 2022) 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, 2022 

 

3.3.6 මුපිට සහ භූගත ජලය ජල විදයාව සහ ජලාපවහනය 
 

3.3.6.1 සාමනය ජල විදයාේමක අංශ 

 

වර්තමාන මහා මාර්ගය ෙණුමතින් දවවන මහා මාර්ගයක්ෂ වලස වයෝජනා ෙර 

ඇති අතර, මහා මාර්ග ඉදකිරීවම්දී වබාවහෝ දුරට සිදුවන බැම්ම පිරීම නිසා ජල 

විදයාවට සහ ජලාපවහනයට සිදුවන සාමානය බලපෑම් ෙණුමතින් දවවන මහා 

මාර්ගවයහි අන්තර්ගත සැලසුම් ලක්ෂෂණ මගින් අවම ෙර ඇති අතර අදාළ 

වනාවේ. 

  

වෙවස්ත වවතත්, ඉදකිරීම් අදයරට දයවන්නා වැවවන් සහ ඇවරිවේන වැවවන් 

ඔබ්බට වොටස ුළ ගේ පිරවුම් සහ පස්ත බැමි සෑදීම ඇුළත් වන බැවින්, 

නියමු/වස්තවා මාර්ග ඉදකිරීවම් තාවොලිෙ වැඩ වේුවවන් ඉදකිරීම් අදයවර්දී 

හරස්ත ජලාපවහන ගැටළු නිසි වලස විසඳිය යුුය. 

 

ගාංඟා, ඇළ වදාළ, ඇළ මාර්ග, වියලි ඇළ මාර්ග ඇුළු ස්තවභාවිෙ ප්රවාහ මාර්ග 

යනාදය සඳහා වේලි වයදීවමන් වෙවරන හරස්ත ජලාපවහනය වහෝ ජල සමුලිත 

කිරීවම් අරමුණු සඳහා, ධාවන සහ අපධාවන වොටස්ත පාලනය කිරීමට ජල 

විදයාත්මෙ ඇස්තතවම්න්ු කිරීම සහ මුපිට ජලාපවහන පහසුෙම් සඳහා වන 

හයිවරාලික්ෂ සැලසුම් කිරීම් ඇුළත් වේ. ෙැපුම් ඛ්ණ්ඩ, වේලී ඉදකිරීම්, ගැඹුරු 

ෙැණීම් ආදය හමු වූ විට, ස්තවාභාවිෙ පහත් බිම්වලදී නියමු මාර්ග අවහිර ෙරනු 

ලබන අතර පාලිත උපපෘේඨ පාර්ශ්ීය ප්රවාහ වොටසට, උපපෘේීය ප්රවාහ 
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ෙළමනාෙරණ අාංග (අන්තර්ශෙ ොණු, එෙු කිරීවම් ොණු,  උපපෘේීය සිදුරු 

සහිත නල, ආදය.) ඇති කිරීම පිණිස භූගත ජල ප්රවාහ සමාෙරණ ඇුළත් වේ  

  

වඩාත් වැදගත් සැලසුම් පරාමිතිය උපරිම විසර්ජනය වන අවස්තථාවෙ දී,  හරස්ත 

ජලාපවහන ඉදකිරීම් සැලසුම් කිරීම සඳහා, පූර්වවයන් ීරණය ෙළ සැලසුම් 

සහගත වර්ෂාපතන සිදුීමක්ෂ ුළදී වහෝ ඉන් පසුව දායෙ ජල වපෝෂෙ 

ප්රවේශවයන් උපරිම ගලායන ජල උත්පාදනය ඇස්තතවම්න්ු ෙරනු ලැවබ්. (ජල 

විදයාත්මෙ වොටස) එහිදී, ප්රවාහවේ ගාංවුර ජල ප්රවාහවේ වමාවහාතෙ 

කූටප්රාේතිය වහෝ උච්චතම විසර්ජනය සිදු වන අතර තත්පරයට  න මීටර (m3/s) 

ප්රවාහ අනුපාතයක්ෂ වහෝ ප්රවාහ ප්රමාණයක්ෂ (flow rate or quantity of flow ) වලස 

ප්රොශ වේ. 

 

පසුව, ගුරුත්වාෙර්ෂණ ප්රවාහ තත්ත්ව යටවත් (හයිවරාලික්ෂ වොටස) වමම උච්ච 

විසර්ජනය අධිවේී මාර්ගවේ ප්රතිවිරුේධ පැත්තට ආරක්ෂිතව හැසිරීමට සහ 

බැහැර කිරීමට ජලාපවහන වුහය වහෝ පවතින ඇළ මාර්ග වොටස්ත වේශීය භූ 

ලක්ෂෂණ මත පදනම්ව ස්තවාභාවිෙ ප්රවාහයෙට වහෝ ඇලෙට සම්බන්ධ ෙරමින් 

ප්රමාණ ෙරනු ලැවබ්. එක්ෂ එක්ෂ කුණාටු සිදුීම් සඳහා උපරිම විසර්ජනය වවනස්ත සහ 

අනනය වන අතර, වර්ධනය ීවම් සම්භාවිතාව මත පදනම්ව, වයාපෘතිවේ විෂය 

පථය සහ ගාංවුර බලපෑම්වල බරපතලෙම අනුව පූර්ව ීරණය ෙළ සැලසුම් 

ප්රතිලාභ ොලපරිච්වේද කුණාටු ීව්රතාවය භාවිතා ෙරමින් වුහවේ පරිමාණය 

සනාථ කිරීම මහාමාර්ග ජලාපවහන ඉාංජිවන්රුවරයාවේ වගකීම වේ. ඉක්ෂමවා 

යාවම් සම්භාවිතාව මත. 

 

මහා මාර්ග ඉාංජිවන්රු සැලසුම් කිරීවම්දී අවධානය වයාමු ෙළ යුු තවත් වැදගත් 

ජලාපවහන අාංගයක්ෂ වන්වන් පදෙ වේදොවේ ජලාපවහන සැලසුමයි. ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගවයහි පදෙ වේදොවේ ගලා යන ජලය සමුච්චය ීම වහෝ 

එෙතැන පේීම රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා ී ම (මන්දගාමී ී ම), ලිස්තසා යාම 

සහ තිරිාංග ප්රතිවරෝධය අඩු කිරීම, හයිවරාේවේන් කිරීවම් අවදානම වැඩි කිරීම, 

වුර විසිීම සහ වු විසිීම වේුවවන් දෘශයතාව සීමා කිරීම සහ ඉදරිපස 

වරෝදවලට අටවරේ හමු වූ විට වාහනය වමවහයීවම් වහෝ සුක්ෂොනම 

ෙැරැෙැීවම් දුේෙරතා ඇති ෙරයි. අවශය වෙවරන හැසිරීවම් ධාරිතාවය 

සහතිෙ කිරීම සඳහා, පදෙ වේදොවේ ජලාපවහනය සැලසුම් කිරීවම් දී සැලසුම් 

වර්ෂාපතන ීව්රතාවය ීරණය කිරීම, මුපිට ජලාපවහනය ඇස්තතවම්න්ු කිරීම 

සහ සඳහා ොනු, වාහෙ, සහ තළුමුව/පිටමුව/ගලිවල ප්රමාණය ීරණය කිරීම 

අවශය වේ. 

 

වෙවස්ත වවතත්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය (NKBP) හි II අදයවරහි සැලකිය යුු වොටසක්ෂ උස්ත මහා මාර්ගයක්ෂ 

වලස නිර්මාණය ෙර ඇති අතර, ඒ අනුව, හරස්ත ජලාපවහන ගලායාම සඳහා 

අවශය වෙවරන ප්රතිපාදන අවමයෙ පවතින අතර පදෙ වේදොවේ මුපිටට 

වැවටන වැසි ජලය ඉවත් කිරීම සහ දගු ොලීන වහෝ ස්තිර ජලාපවහන 

ෙළමනාෙරණ ගැටළු වලට සාවේක්ෂෂව ඉදකිරීම් ොලය ුළ තාවොලිෙ වැඩ/ 
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ප්රවේශ මාර්ග ආදය වේුවවන් ඇතිවන බලපෑම අවම කිරීම වෙවරහි වැඩි 

අවධානයක්ෂ වයාමු කිරීම කිරීම අවශය වේ.  

 

3.3.6.2 වයාපෘති ප්රපේශපේ මතුපිට ජලාපවහන රටාව 

 

භූමි ප්රවේශවේ භූ විෂමතාව, ප්රවාහ වබත්ම සහ ප්රවාහ සමුච්චය (flow divides and 

flow accumulation ) මත පදනම්ව, රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වූ මහා 

මාර්ගය ෙැලණි ගාංගා වද්රෝණිවේ හඳුනාගත හැකි උප වද්රෝණි ුනක්ෂ (03) පහත 

පරිද හරස්ත ෙරන බව නිරීක්ෂෂණය ෙළ හැකිය. 

 

අ).  වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ පාර්ලිවම්න්ු වැව උප ජල වපෝෂෙය 

(කි.මී.06+400 - රාජගිරිය  සිට කි.මී.12+650 - ඇවරිවේන වැව දක්ෂවා) 

ආ). වොළඹ වද්රෝණිවේ මාදවල නැවගනහිර උප වද්රෝණිය (කි.මී.12+650 සිට 

CH15+400 දක්ෂවා) 

ඇ) වහට්ටිවේ ඇළ වද්රෝණිවේ අුරුගිරිය උප වද්රෝණිය (කි.මී.15+400 අගවයන් එපිට 

සහ කි.මී.16+360 - අුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුව දක්ෂවා) 

 

තවද, වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය ුත්ගමුව පාලම අසලින් වොවළාන්නාව ඇළ (ඇළ මාර්ගය), දයත උයන 

අසල දයවන්නා වැව පේධතිය, තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය සහ 

ඇවරිවේන වැවේ පහළ වොටස ද ඇුළුව  වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ (වොළඹ 

අගනගර වද්රෝණිවේ (MCB) ) පහත් බිම් ප්රවේශ කිහිපයක්ෂ ද ඇුළුව තලාංගම වැව/ 

ජලාශය ආශ්රිත තැනිතලා ප්රවේශය හරහා ගමන් ෙරන බැවින් වයාපෘති ප්රවේශය 

වනාහි ජල විදයාත්මෙව ඉතා සාංවේදී ප්රවේශයකි.  

 

වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ (වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ (MCB) ) හි වපර පැවති 

ස්තවභාවිෙ ජලාපවහන රටාව 38 වන සිතියවම හි නිරූපණය ෙර ඇත. 

විවශ්ෂවයන්ම, 2010 මැයි මාසවේ ෙැලණි වද්රෝණිවේ ඇති වූ දරුණු ගාංවුර 

තත්ත්වවයන් පසුව පහළ ගාංගා වද්රෝණිවේ ඉහළ වන්වාසිෙ ප්රවේශවල නිරීක්ෂෂණය 

වූ ගාංවුර ගාංවුර ගැටළු විසඳීම සඳහා වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ  (වොළඹ 

අගනගර වද්රෝණිවේ (MCB) ) ස්තවභාවිෙ ජලාපවහන රටාව යම් ප්රමාණයෙට 

මධයස්තථ ෙර ඇති බව අවධානයට වයාමු වෙවර්. (එනම් මාදවවල නැවගනහිර / 

බටහිර හැරවු ම, මාලවබ් උප වද්රෝණියට වන ජල ප්රවාහ, ආදය). 

 

පහත සඳහන් ජලාපවහන ප්රවාහනය වැඩිදයුණු කිරීම් සහ ප්රවාහ හැරීම් 

මෑතොලීන සහ දැනට ක්රියාත්මෙ වන වොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරිෙ 

සාංවර්ධන වයාපෘතිය (වොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතිය 

(MCUDP)) යටවත් සාංස්තථාගත ෙර ඇත. 

 

වොළඹ අගනගර ප්රවේශවේ කිවලෝමීටර් 105 ෙට වැඩි ප්රවේශයක්ෂ සඳහා ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව විසින් විස්තීර්ණ ජල විදයාත්මෙ හා හයිවරාලික්ෂ 

අධයයනයක්ෂ සිදු ෙරන ලද අතර 2012 - 2020 ොලය ුළ ප්රවේශවේ ගාංවුර 
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ආරක්ෂෂණ මට්ටම ඉහළ නැාංීම සඳහා ඇ.ජ.වඩා. මිලියන 104ෙ පිරිවැයෙට පහත 

සඳහන් ප්රධාන මැදහත්ීම් හඳුනාවගන ක්රියාත්මෙ ෙරන ලදී. 

 

අ). මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම් වයෝජනා ක්රමය වැඩිදයුණු කිරීම 

ආ). මාදවවල දකුණ හැරවුම් වයෝජනා ක්රමය 

ඇ) ශාන්ත වසබස්තතියන් වනෝර්ත් වලාක්ෂ වේට්ස්ත සහ වපාම්පාගාරය 

ඈ) වටාරින්ටන් උමග සහ නව මට්වේ උමග 

ඊ) අඹතවේ වපාම්පාගාරය 

උ) ශාන්ත වසබස්තතියන් දකුණු වපාම්පාගාරය 

ඌ) වොවළාන්නාව ඇළ හැරවුම් වයෝජනා ක්රමය 

 

38 වැනි සිතියම  : වයාපෘති ප්රපේශපේ සමස්ත ජලාපවහන රටාව (මූලික 

සිතියම: 1:50,000 ශ්රී ලංකාපේ මිනින්පදෝරු පදපාර්තපම්න්තුපේ භූ ලක්ෂෂණ 

පත්රිකාව අංක 66) 

 
මූලාශ්රය: මිනින්වදෝරු වදපාර්තවම්න්ුව, ශ්රී ලාංොව 

 

වොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතිය (වොළඹ අගනගර 

ආශ්රිත නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතිය (MCUDP) යටවත් ඇති වයෝජනා සාර්ථෙව 
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ක්රියාත්මෙ කිරීමත් සමඟ, වර්ෂ 50ෙ පුනරාවර්තන ොලපරිච්වේදයක්ෂ සහිත 

කුණාටු සිදුීමක්ෂ (පැය 24ෙ ොලය ුළ මි.මී. 476.5) සඳහා ගාංවුර ආරක්ෂෂා ීමට 

වමමගින් අවේක්ෂෂා වෙවර්. 

  

මාර්ගවේ වගුරු බිම් සහ කුඹුරු ඇුළුව තවත් පහත් නිම්න කිහිපයෙට අමතරව, 

39 වැනි සිතියම මගින් වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය මගින් අවහිර වෙවරන ප්රධාන ජලවිදයාත්මෙ සාංවේදී 

ප්රවේශ නිරූපණය වෙවර්.  

 

 39 වැනි  සිතියම: වයාපෘති ප්රපේශය තුළ ජල විදයාේමක සංපේදී ප්රපේශය 

(මූලික සිතියම: ශ්රී ලංකාපේ මිනින්පදෝරු පදපාර්තපම්න්තුපේ 1:50,000 

භූලක්ෂෂණ පත්රිකාව 66) 

 
මූලාශ්රය: මිනින්වදෝරු වදපාර්තවම්න්ුව, ශ්රී ලාංොව 

 

ෙැලණි වද්රෝණියට අයත් වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ (MCB)  වමම සාංවේදී පරිසර 

පේධතිවල ජල විදයාත්මෙ වැදගත්ෙම පහත වතාරුරු මගින් ඉස්තමු ෙර 

වෙටිවයන් විස්තතර වෙවර්. 
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3.3.6.3 දියවන්නා වැේ පේධතිය 

 

දයවන්නා ඔය සහ ඒ ආශ්රිත ගාංවුර වැේ පේධතිය ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් 

වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ නැවගනහිර වදසින් පිහිටි වතත් බිම්වල වොටසකි. එය ඔය 

වහෝ ඇළ වලස හැඳින්වුවද, එය පුළුේ වූ ගාංවුර වතත් බිම් වලින් සමන්විත වන 

අතර අු ගාංගා කිහිපයක්ෂ එයට ගලා යයි. ඉතිහාස වාර්තාවලට අනුව, නිශ්ශාංෙ 

අලවක්ෂශ්වර (ක්රි.පූ. 1360 – ක්රි.පූ. 1392) නම් පුරාණ රණොමියකු විසින්  වෙෝට්වට් 

රාජධානිය ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා වමම ජලාශවේ වොටසක්ෂ ඉදෙර ඇත. 

(වපවර්රා, 2004). දයවන්නා ඔය සහ ඒ අවට වගුරු බිම් වෙෝට්වට් පැරණි අගනුවර 

සඳහා වැදගත් ස්තවභාවිෙ ආරක්ෂෂෙ බාධෙ වූ අතර එබැවින් ඓතිහාසිෙ 

වැදගත්ෙමක්ෂ දරයි. 

 

පසුගිය දශෙ කිහිපය ුළ මෑතොලීන සිදුෙළ සාංවර්ධනයන්ට වපර, වමම 

ප්රවේශය දයවන්නා ඔය සහ ෙැලණි ගඟ සම්බන්ධ ෙරනු ලබන වොවළාන්නාව 

ඇළ, ෙැලණි ගවේ තැනිතලා ප්රවේශවේ වොටසෙට සම්බන්ධ වූ වගුරු බිමක්ෂ විය. 

යටත් විජිත යුගවේ දී, ගාංවුර සමවේදී ඇති වන අතිරික්ෂත ජලය මුහුදට මුදා 

හැරීමට පහසුෙම් සැලසීම සඳහා වමම ජල ප්රවේශය හීන් ඇළ/ඇළ මාර්ගය හරහා 

වැේලවත්ත ඇළ දක්ෂවා දීර්  ෙරන ලදී. 

 

1979 දී වමම වගුරු බිවම් අක්ෂෙර 300 ෙ භූමි භාගයක්ෂ වැවක්ෂ බවට පත් ෙර එය 

මැද ශ්රී ලාංො පාර්ලිවම්න්ු සාංකීර්ණය ඉදෙරන ලදී. 1984 දී වමම ප්රවේශය, වනජීී 

සාංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්ුව මගින් වනජීී අභයභූමියක්ෂ වලස ගැසට් මගින් 

ප්රොශයට පත් ෙරන ලේවේ එහි කුරුළු වාසස්තථාන සැලකිේලට ගනිමිනි. ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව විසින් වමම ප්රවේශය ගාංවුර රඳවා තබා ගැනීවම් සහ 

රැඳවුම් ප්රවේශයක්ෂ වලසද හඳුනාවගන ඇත. මෑතෙදී සාංවර්ධනය ෙරන ලද 

බැේදගාන ජජව විවිධත්ව උදයානය සහ කුරුළු අභයභූමිය අක්ෂෙර 46 ෙ වගුරු 

බිමෙ වපාවහාසත් ජජව විවිධත්වයකින් සමන්විත වන අතර වමම ප්රවේශය ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් මහ නගර සභා පරිපාලන සීමාවට අයත් වන අතර 

වොළඹ වාණිජ වක්ෂන්ද්රස්තථානයට කිවලෝමීටර් 3 ක්ෂ පමණ නැවගනහිරින් පිහිටා 

ඇත. ඒ අවට ඇති මුපිට ජල මූලාශ්රවලින් වඩාත් ප්රමුඛ් වන්වන් දයවන්නා 

පහත්බිම් ප්රවේශය, ඇළ මාර්ග සහ මුපිට ජල වපාකුණු සහ වතත් බිම හා 

සම්බන්ධිත වගුරු බිම් ය. බස්තනාහිර පළාවත් නාගරිෙ සාංවර්ධන අධිොරිවේ 

වතත්බිම් ෙලාපෙරණය මගින් වතත්බිම් ආරක්ෂෂණ ෙලාපයක්ෂ වලස 

වර්ීෙරණය ෙර ඇති වගුරු බිම, වමෝසම් වර්ෂා ොලවලදී මීටර් 0.3 - 0.6 දක්ෂවා 

ගැඹුරට ෙලින් ෙලට සිදුවන ගාංවුර තර්ජනයට (වර්ෂ 3 - 5 පුනාවර්තන 

ොලසීමාව ) යටත් වන අතර දන 3-7 ොලයක්ෂ සඳහා ජල ගැේම පවති. 

 

වමම සශ්රීෙ හරිත ප්රවේශය ජජව විවිධත්වවයන් ඉතා වපාවහාසත් වන අතර 

දයවන්නා වැේ පේධතිය සහ ඒ ආශ්රිත තැනිතලා වතත්බිම් ප්රවේශ වොළඹ 

නගරයට සමීපව තිබීම කුරුේලන් නැරඹීම, සාංරක්ෂෂණ අධයාපනය සහ 

විවනෝදාස්තවාද ක්රියාොරෙම් සඳහා පහසු ප්රවේශයක්ෂ සපයමින් වාණිජ/ පරිපාලන 

නගරවයන් පිටත අතර ආසන්නවේම පවතින මිරිදය නිධියක්ෂ වලසද 

වැදගත්ෙමක්ෂ උසුලයි. 
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40 වැනි සිතියම : දියවන්නා වැේ පේධතිය සහ එහි ප්රවාහ 

සම්බන්ධතාවය 

 
මූලාශ්රය: Maufar & Perera, 2018 

 

 

ෙලාපවේ සමස්තත ජලාපවහන රටාව උුරු සහ වයඹ දශාවට වපළගැසී ඇති 

අතර, හැරවුම් එළිමුව ප්රවාහ (diverting runoff flows), වොළඹ ඇළ මාර්ග 

පේධතිවේ උුරු වදසට යන වොටවස්ත පවතින වොවළාන්නාව (උුරු) ඇළ, 

වදමටවගාඩ ඇළ, සහ ශාන්ත වසබස්තතියන් (උුරු) ඇළ හරහා මුට්වාේ ප්රධාන 

ඇළට බැස යන වොවළාන්නාව ඇළ / ප්රධාන ඇළට සම්බන්ධිත දයවන්නා වැේ 

පේධතියට ආසන්න ප්රධාන ොණුවේ සහ පාර අයිවන් ඇති ොණුවලට එක්ෂ රැස්ත 

වේ. (54 සිතියම) 

 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය ුත්ගමුව පාලම අසලින් වොවළාන්නාව ඇළ හරහා වගාස්ත දයවන්නා 

වැවේ පහළට වවෝටර්ස්ත එජ් හි පිටත මායිම සහ දයත උයන උදයානවේ 

විවනෝදාස්තවාද ක්රියාෙරෙම් සටහන් පවත්වනු ලබන ප්රවේශය ඔස්තවස්ත ගමන් ෙරයි. 

3.3.6.4 තලංගම වැව පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රපේශය (TEPA) 

 

තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය මගින් තලාංගම වැව (වහක්ෂටයාර් 6.82), 

ඇවරිවේන වැව (වහක්ෂටයාර 2.22) සහ සම්බන්ධිත කුඹුරු සහ ඒ ආශ්රිත පහත් 

බිම් වගුරු බිම් ඇුළුව වහක්ෂටයාර 118 ෙ භූමි ප්රමාණයක්ෂ ආවරණය ෙරනු ලබයි. 
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වෙවස්ත වවතත්, තලාංගම වැව මාර්ගවයන් මීටර් 250 ක්ෂ දකුණින් පිහිටා ඇති අතර 

එය වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වනාවේ. 

 

ප්රධාන වශවයන් තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ සැෙැස්තමට බලපානු 

ලබන, තලාංගම වැවේ සහ ඒ අවට කුඹුරුවල ඉතිහාසය 16 වන සියවස දක්ෂවා දව 

යයි. තලාංගම වැව හයවන පරාක්රමබාහු රජුවේ යුගවේ (ක්රි.ව. 1551-1547) ී වගාව 

සඳහා ඉදෙරන ලද අතර එය පැරණි වෙෝට්වට් නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇත. 

වම් වන විට අකුරුවගාඩ සහ තලාංගම උුර අතර ප්රවේශ වල ී වගාව සඳහා 

පිටාර ජලය භාවිත වෙවර්. වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ ජනාකීර්ණ ජනාවාස වලින් වටී 

ඇති බැවින්, වැව සහ ඒ අවට හරිත පැහැවයන් යුත් වමම ප්රවේශය නාගරිෙ ජජව 

විවිධත්ව රැෙවරණ ප්රවේශයක්ෂ පවතිමින් ජල පක්ෂීන් සඳහා වැදගත් වාසස්තථාන 

සපයනු ලබයි. 

 

වොළඹ නගරවේ ජල අපවහන සඳහා වැදගත් අාංගයක්ෂ වලස ක්රියාත්මෙ වන 

වොළඹ ගාංවුර රැඳවුම් ප්රවේශය ඇුළත් ෙැලණි ගාං වද්රෝණිවේ මාදවවල ජල 

වපෝෂෙ ප්රවේශය ුළ වමම වැව සහ ඒ අවට පරිසරය පිහිටා ඇත. සම්පූර්ණ ජල 

වපෝෂෙ ප්රවේශය කි.මී 86.35 කි. ටැාංකිවේ දළ ධාරිතාව අක්ෂෙර අඩි 50ක්ෂ වේ. එහි 

පිටවාන වදෙක්ෂ ඇති අතර ඉන් එෙක්ෂ වාවන් වේට්ටුවකින් පාලනය වේ. වර්ෂ 1996 

දී, පාර්ලිවම්න්ු සාංකීර්ණය අවට ගාංවුර වැළැක්ෂීම සඳහා වැසි ජල අපවහන 

වැඩිදයුණු කිරීවම් වයාපෘතිය යටවත් වමම වැව ෙැලණි ගඟ හා සම්බන්ධ ෙරමින් 

හැරවුම් ඇළක්ෂ ඉදෙරන ලදී. මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED ඇළ) වයෝජනා 

ක්රමය යටවත් නව වාන් වදාරටුවක්ෂ ඉදකිරීම නිසා වැවේ මුේ ධාරිතාව අඩු ෙළ 

අතර වැවේ ධාරිතාව මීටර් 0.45 කින් අඩු විය. වම් අනුව ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවේ 

එෙුවන ජලය තලාංගම එෙු වන අතර අතිරික්ෂත ජලය කුඩා ඇවරිවේන වැවට 

ගලා යයි. 

 

මීට අමතරව, තලාංගම වැවවන් වාරි ජලය සපයන කුඹුරු මගින් යාබද ගම්මානවල 

වවවසන ී වගාීන් 175 ෙට පමණ වටිනා ආදායම් මාර්ගයක්ෂ සපයයි (EFL, 2022). 

 

ජාතිෙ පාරිසරිෙ පනත (2007 මාර්ු 5 දනැති අාංෙ 1487/10 දරන අතිවිවශ්ෂ 

ගැසට් පරය) යටවත් තලාංගම වැව සහ එහි ගාංවුර අවට පරිසරය පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයක්ෂ (තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය) වලස ප්රොශයට 

පත් ෙරන ලදී. වයෝජිත NKBP II අදයර කුඹුරු සහ කුඩා ඇවරිවේන වැව 

පසුෙරමින් මහා මාර්ගය ඉදකිරීමට අවසර දීම සඳහා 2021 දී ගැසට් පරය 

සාංවශෝධනය ෙරන ලදී. තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි ප්රමාණය දළ 

වශවයන් වහක්ෂටයාර 118 කි. (මධයම පරිසර අධිොරිය, 2017). මධයම පරිසර 

අධිොරිවේ ජාතිෙ වතත්බිම් නාමාවලිය සහ අවනකුත් සමීක්ෂෂණවලට අනුව, එම 

වාසභූමියට මෑතෙ දී ඉදෙරන ලද ඇවරිවේන වැව වමන්ම මිරිදය වගුරුබිම් 

වනාන්තර, ඇතැම් ොලවලදී ජලවයන් යට වන තණබිම් සහ කුඹුරු, පාවවන හා 

මුේ බැසගත් පැල, සෘුමය වශවයන් විවිධ සාංක්රමණිෙ, වන්වාසිෙ සහ ආවේණිෙ 

පක්ෂීන් විවශ්ෂ 100ක්ෂ දක්ෂවා වාසස්තථාන සපයනු ලබන ලඳු ෙැලෑ සහ වෘක්ෂෂ ආදය 

ඇුළත් වේ. වැව සහ ඒ අවට ප්රවේශය තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය 

වලස ප්රොශයට පත් ෙර ඇති බැවින් සාම්ප්රදායිෙ මසුන් ඇේලීම සහ ී වගාව 
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(මධයම පරිසර අධිොරිය, 2017; Wetland Watch, 2022) වැනි භාවිතයන් 

කිහිපයෙට පමණක්ෂ අවසර දී ඇත. 

  

3.3.6.5 අපනුේ පහේ බිම් සහ වගුරු බිම් 

 

ඉහත ෙරුණු වලට අමතරව, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය සහ අන්තර් හුවමාරු වොස්තවත්ත, අරාංගල, 

වහෝෙන්දර දකුණ සහ වහෝෙන්දර උුර ප්රවේශවේ පවතින අවනකුත් පහත් බිම් 

සහ වගුරු බිම් හරහා ගමන් ෙරයි. පහත් බිම් සහිත කුඹුරු ප්රවේශ ඇුළුව වමම 

වතත්බිම්/ වගුරු බිම් මගින් කුණාටු ඇති වන විට ගලා එන ගාංවුර රළ 

තාවොලිෙව රඳවා තබා ගැනීම සහ ප්රමාද කිරීම් සිදු ෙරන ස්තථාන වලස ක්රියා 

කිරීම, උච්චතම අවස්තථාවට ළාං වන ුරු ොලය ප්රමාද කිරීම සහ ඒවාවේ ගාංවුර 

මාර්ගෙරණ ලක්ෂෂණ ඔස්තවස්ත උපරිම විසර්ජනය අඩු කිරීමට ක්රියා ෙරන බව 

සැලකිේලට ගැනීම වැදගත්ය. 

 

3.3.6.6 භූගත ජල විදයාව සහ භාවිතය 

  

වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ (MCB) පහත් බිම් ප්රවේශවල භූගත ජල වගුවේ ගැඹුර 

මි. 0.45  -  මි. 0.60 වන අතර වවනස්ත වන අතර උස්ත ප්රවේශවල එය මි. 1.2 m -මි. 2.4 

තරම් ගැඹුරු විය හැකි බව නිරීක්ෂෂණය විය. ජලධරය නැවත ආවරෝපණය 

කිරීවමන් පසු වැසි සහිත ොලවලදී මි. 0.25  - මි. 0.70 ෙ සෘුමය වවනසක්ෂ 

අවේක්ෂෂා වෙවර්. භූගත ජලය ප්රධාන වශවයන් ගෘහාශ්රිත සහ පානීය අවශයතා 

සඳහා නගර සීමාවවන් පරිබාහිර වනාගැඹුරු හාරා ඇති ළිාං භාවිතවයන් ලබා ගනු 

ලබන අතර, නගර සීමාව ුළ ජාතිෙ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

(NWSDB) මගින් සපයනු ලබන නල ජලය සඳහා පහසුෙම් වබාවහෝ නිවවස්තවලට 

පවති. 

 

3.3.7 මාර්ගය හරහා පවතින ජල මාර්ග සහ ගාංවුර ගැලීම් මාර්ගවල 

ජලාපවහන ධාරිතාව 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට රාජගිරිය දක්ෂවා (කි.මී.00+000 සිට කි.මී.06+400 දක්ෂවා) 

උස්ත මහා මාර්ගවේ I අදයර යටවත් සමස්තත මහා වොළඹ වද්රෝණිය සඳහා ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව විසින් පුළුේ ආෙෘති නිර්මාණයක්ෂ සිදු ෙර ඇත. 

දගුොලීන විසර්ජන සහ ජල මට්ටවම් වතාරුරු සහිත මිනුම් ස්තථාන වනාමැති 

බැවින්, ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය 

හරහා යන පහළ වද්රෝණිවේ සහ  ජලාපවහන ප්රවාහවලදී ගාංවුර සම්බන්ධ 

විභාග කිරීමක්ෂ සිදු ෙරන ලද අතර, මාර්ගය හරහා පවතින ජල මාර්ග සහ 

ගාංවුර ගැලීම් මාර්ගවල පවතින මුදා හළ යුු ජලාපවහන ධාරිතාව ක්රමාාංෙනය 

ෙරන ලද සහ වලාංගු ෙරන ලද ආෙෘතිය මත පදනම්ව අධයයනය ෙරන ලදී. 

ෙරුණාෙර, ආෙෘතිය සහ ආෙෘති නිර්මාණය පිළිබඳ විස්තතර සඳහා පාරිසරිෙ 

බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව වවනුවවන් ජල විදයාත්මෙ අධයයනය පිළිබඳ ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන සාංස්තථාවේ වාර්තාව බලන්න (ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, 2022). 
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41 වන සිතියම මගින් ආෙෘතිවේ භාවිතා ෙර ඇති සරල ෙළ අධයයන ප්රවේශ 

වද්රෝණි සිතියම ඉදරිපත් ෙර ඇත. 

 

වෙවස්ත වවතත්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය අදයර II පාර්ලිවම්න්ු වැවේ උප ජල වපෝෂෙ ප්රවේශවේ සහ 

වසත්සිරිපාය ඇළ ඔස්තවස්ත වොටසක්ෂ වලස පිහිටා තිවබ්. පාර්ලිවම්න්ු වැවේ ඉහළ 

ගාංවුර මට්ටම් සහ ජලාපවහනය I අදයවර්දී අධයයනය ෙරන ලද බැවින්, 

අධයයන ප්රවේශය පාර්ලිවම්න්ු වැවට බැස යන පාර්ලිවම්න්ු උප ජල වපෝෂෙ 

ප්රවේශයට සීමා කිරීවමන් වත්මන් ආදර්ශ අධයයනය තවදුරටත් සරල ෙර ඇත. 

පාර්ලිවම්න්ු වැවේ සීමා වොන්වේසි වපර ආෙෘතිවයන් උපුටා ගන්නා ලදී. 

වහට්ටිවේ ඇළ උප වද්රෝණිය ද කිවලෝමීටර් 60 ෙට වැඩි ජලාපවහන ප්රවේශයක්ෂ 

සහිත තවත් උප වද්රෝණියකි. වෙවස්ත වවතත්, වමම වද්රෝණිවේ ප්රධාන ඇළ මාර්ගය 

ප්රධාන වහට්ටිවේ ඇළ උප වද්රෝණිවේ වවනම උප ජල වපෝෂෙයක්ෂ වලස ගලා බසින 

අතර ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ග වොටස අයත් වන්වන් වමම අධයයනවේ දී 

අුරුගිරිය උප ජල වපෝෂෙ වලස නම් ෙර ඇති එක්ෂ උප ජල වපෝෂෙ ප්රවේශයක්ෂ 

පමණි. එබැවින්, 36වන සිතියවමහි වපන්වා ඇති පරිද, ෙඩුවවල අසල වහට්ටිවේ 

ඇල ආසන්නවේ සීමා ලක්ෂෂයයක්ෂ සහිත අුරුගිරිය උප ජල වපෝෂෙය වමම 

අධයයනය සඳහා ප්රමාණවත් යැයි සැලවක්ෂ. 

 

 41වැනි සිතියම: ආකෘතිපේ භාවිතා කරන ලද සරල කළ අධයයන ප්රපේශ 

පද්රෝණි සිතියම 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව, 2022 
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මාදවවල නැවඟනහිර උප වද්රෝණිය තලාංගම වැවවන් ආරම්භ වන අතර එහි ඉහළ 

ප්රවේශය සහ වැවේ සාමානයවයන් දකුණු ඉවුර  වාන් වදාරටුවවන් පිට ෙරනු ලබන  

අපජලය ඇවරිවේන වැවට මුදා හරිනු ලැවබ්. මාදවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED) 

ඇළ ඇවරිවේන වැවවන් ආරම්භ ී වහෝෙන්දර, මාලවේ ප්රවේශය හරහා 

කිවලෝමීටර 7 ක්ෂ පමණ දුරික්ෂ ගමන් ෙර අඹතවේ දී ෙැලණි ගඟට බැස යයි. අධිෙ 

වර්ෂාපතනය අතරුර, තලාංගම වැවේ සහ ඇවරිවේන වැවේ වාන් මාර්ගවයන් 

පිටාර ගැලීම, සිතියම 42හි දැක්ෂවවන පරිද පාර්ලිවම්න්ු වැවට ගලා යයි. 

 

තලාංගම වැවේ වේේවලන් පිටවන සාමානය ජලය ඇවරිවේන වැවට ඇුළු ී 33 

වැනි ඊතල ප්රස්තථාරවයහි දැක්ෂවවන පරිද මාදවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED)  ඇළ 

දවේ ෙැලණි ගඟ දක්ෂවා ගමන් අරඹයි. වෙවස්ත වවතත්, අධිෙ වර්ෂාපතන 

අවස්තථාවන්හි දී, තලාංගම වැවේ වම් ඉවුර පිටවාන (එය දකුණු ඉවුර පිටවානට වඩා  

ඉහළ උන්නතාාංශයෙ පිහිටා ඇත) සහ ඇවරිවේන වැවේ දයමාංෙඩ පාර්ලිවම්න්ු 

වැව වදසට ගලා යයි. 

 

පාර්ලිවම්න්ු වැවේ උප වද්රෝණිවේ ජලාපවහනය තලාංගම වම් ඉවුර පිටවාන සහ 

ඇවරිවේන දයමාංෙඩින් ආරම්භ ෙර වොස්තවත්ත ප්රවේශය හරහා ගලා වගාස්ත 

පාලම් ුන හන්දවයන් පාර්ලිවම්න්ු වැවට බැස යයි. අධිෙ වර්ෂාපතනයන් හි දී 

තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ වදවෙන්ම පිටවන අතිරික්ෂතය  ද වමම උප ජල 

වපෝෂෙ ප්රවේශය හරහා පාර්ලිවම්න්ු වැවට ගලා යයි. බත්තරමුේල - ෙඩුවවල 

පාවරන් ඔබ්බට උුරු වොටස (B240) අයත් වන්වන් වසත්සිරිපාය ඇළ නමින් 

හැඳින්වවන කුඩා නාගරිෙ ේවිීයිෙ ඇළෙ වවනම උප ජල වපෝෂෙ ප්රවේශයෙට 

ය. වමම ඇළ පාර්ලිවම්න්ු වැවට වවනම කුඩා අු ගාංගාවක්ෂ වලස ක්රියා ෙරන 

අතර දයත උයවන් වවෝටර්ස්ත එජ් වහෝටලය අසලින් දයවන්නා වැවට බැස යයි 

(සිතියම 43). 
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42 වැනි සිතියම: ඉහළ මාදිවල නැපගනහිර උප පද්රෝණිවල ජලාපවහන 

රටාව 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

 43 වැනි සිතියම: පාර්ලිපම්න්තු වැපේ උප ජලාපවහන රටාව 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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අුරුගිරිය උප වපෝෂෙ ප්රවේශය යනු ෙඩුවවල අසලින් ෙැලණි ගඟට ගලා බසින 

වහට්ටිවේ ඇළ උප වද්රෝණිවේ වොටසකි. වමම උප වපෝෂෙ ප්රවේශය ුළ පිහිටා 

ඇත්වත් ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ ඉතා කුඩා වොටසක්ෂ පමණක්ෂ වන 

අතර දැනට පවතින පිටත වටරවුම් අධිවේී මාර්ගවේ (OCH) ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය සහ දැනට පවතින අුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුව යන වදෙම වමම 

අුරුගිරිය උප වපෝෂෙ ප්රවේශය අන්තවේ ඉහළට වන්නට පිහිටා ඇත (සිතියම 44 ) 

 

ප්රධාන ඇළ මාර්ගවල පවතින ප්රවාහ ධාරිතා අනුව පිළිවයල ෙළ ආදර්ශය 49 වන 

වගුවව  හි දක්ෂවා ඇත. 

 

49 වැනි  වගුව : උප ජල පපෝෂක ප්රපේශපේ ඇති ප්රධාන ඇළ මාර්ගවල 

පවතින ප්රවාහ ධාරිතා අනුව පිළිපයල කළ ආදර්ශය 

වද්රෝණිය උප වද්රෝණිය ඇළ මාර්ගය 
දම්වැේ 

දග 

වසර 50 

ෙ උපරිම 

කුණාටුව 

(m3/s) 

පවතින 

ප්රවාහ 

ධාරිතාව 

(m3/s) 

සටහන් 

වොළඹ 

අගනගරය  
  

වොවලාන්නාව 

ඇළ 
6+000 73 70 

පාර්ලිවම්න්ු වැවවහි + 

2 m MSL ට සාවේක්ෂෂව 

ධාරිතාව ගණනය 

වෙවර් 

වොළඹ 

අගනගරය  
  

පාර්ලිවම්න්ු 

වැව 
6+500 111 178 

වොළඹ 

අගනගරය  
  

වසත්සිරිපාය 

ඇළ 
7+500 19 18   

වොළඹ 

අගනගරය  
  

තලාංගම පහළ 

ගාං ප්රවේශය 
9+500 56 58 

වමම ප්රවාහයට ඇළ 

සහ වවේයාය දවේ 

ගලායාම ඇුළත් වේ 

වොළඹ 

අගනගරය  

මාදවවල 

නැවගනහිර 

මාදවවල 

නැවගනහිර 

හැරවුම 

13+100 80 78 

+6.8 m MSL මට්ටමට 

අදාළව ඇළ ුළ ගලා 

යාම (සම්පූර්ණවයන්ම 

ඉවුරු පිරුණු 

තත්ත්වයෙ දී) 

වොළඹ 

අගනගරය  

මාදවවල 

නැවගනහිර 

ඇවරිවේන 

ගඟට වන අු 

ගාංඟාව 

13+500 84 85 

වමම ප්රවාහයට ඇළ 

ුළ සහ කුඹුරු යාය 

දවේ ගලායාම ඇුළත් 

වන අතර ධාරිතාව 

0.0002ෙ භූමි බෑවුමෙ 

ඒොොර ප්රවාහයක්ෂ 

සහිත දී ඇති වොටස 

සඳහා ආසන්න 

ධාරිතාවකි. 

වොළඹ 

අගනගරය  

මාදවවල 

නැවගනහිර 

ඇවරිවේන 

ගඟට වන අු 

ගාංඟාව 

ඇවරිවේනට 

අු ගාංගාව 

14+500 60 70 

වමම ප්රවාහයට ඇළ 

ුළ සහ කුඹුරු යාය 

දවේ ගලායාම ඇුළත් 

වන අතර ධාරිතාව 

0.0004ෙ භූමි බෑවුමෙ 

ඒොොර ප්රවාහයක්ෂ 
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වද්රෝණිය උප වද්රෝණිය ඇළ මාර්ගය 
දම්වැේ 

දග 

වසර 50 

ෙ උපරිම 

කුණාටුව 

(m3/s) 

පවතින 

ප්රවාහ 

ධාරිතාව 

(m3/s) 

සටහන් 

සහිත දී ඇති වොටස 

සඳහා ආසන්න 

ධාරිතාවකි. 

වොළඹ 

අගනගරය  

මාදවවල 

නැවගනහිර 

ඇවරිවේන 

ගඟට වන අු 

ගාංඟාව 

15+000 24 50 

වමම ප්රවාහයට ඇළ 

ුළ සහ කුඹුරු යාය 

දවේ ගලායාම ඇුළත් 

වන අතර ධාරිතාව 

0.0004ෙ භූමි බෑවුමෙ 

ඒොොර ප්රවාහයක්ෂ 

සහිත දී ඇති වොටස 

සඳහා ආසන්න 

ධාරිතාවකි. 

ෙැළණි 
වහට්ටිවේ 

ඇල   
15+800 5    

ෙැළණි 
වහට්ටිවේ 

ඇල   
16+500 25    

 

44 වැනි  සිතියම : අතුරුගිරිය උප ජල පපෝෂක ප්රපේශපේ ජලාපවහන 

රටාව 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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3.3.8 ගාංවුර ගැලීම් ගැඹුර සහ සාංඛ්යාත 
 

ආෙෘති සැෙසීම, ක්රමාාංෙනය/ වලාංගුෙරණය සඳහා ද භාවිතා ෙරන ලද ගාංවුර 

ප්රමාණය සහ ගාංවුර සාංඛ්යාත/ොලසීමා පිළිබඳ පවතින ඓතිහාසිෙ දත්ත 

පදනම් ෙරවගන වොළඹ අගනගර වද්රෝණිවේ (MCVB) ගාංවුර ගැලීම් ලක්ෂණ 

මුලින් අධයයනය ෙරන ලදී. පසුව, සලො බලන ලද සාංවර්ධන විෙේපයන් සහ 

අනාගත වේශගුණිෙ තත්ත්වයන් මත පදනම්ව අනාගත ගාංවුර අවස්තථාව 

(scenario) සෙස්ත කිරීම සඳහා ක්රමාාංෙනය ෙරන ලද සහ වලාංගු ෙරන ලද 

ආෙෘතිය භාවිතා ෙරන ලදී. 

 

39වන සිතියවමහි ඉදරිපත් ෙරන ලද 2010 මැයි කුණාටු සිදුීවමහි උපරිම ගාංවුර 

සීමාවන් මගින් වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන මහා මාර්ගය දවේ වන පහත් බිම්, වර්ෂ 25-30 ෙ පුනරාවර්තන 

ොලපරිච්වේදයෙ විභව සිදුීමෙ පරිමානය අනුව සිදු වූ  වමම බරපතළ සිදුීවම් 

දී  ගාංවුවරන් යට වූ බව වපන්නුම් ෙරයි.  

 

2010 මැයි මාසවේ ඇති වූ ප්රධාන ගාංවුර තත්ත්වවයන් පසු පහළ ෙැලණි 

වද්රෝණිවේ පහත් බිම් නිතර ගාංවුරට ලක්ෂව ඇති අතර, 2011/12, 2016, 2018, 

2019, 2020 සහ 2021 යන වර්ෂවල දැඩි ගාංවුර තත්ත්වයන් වාර්තා ී ඇත. 

මිනින්වදෝරු වදපාර්තවම්න්ුව ශ්රී ලාංොව ඓතිහාසිෙ ගාංවුර වාර්තා මත 

පදනම්ව ගාංවුර අවදානම් ප්රවේශ සිතියමක්ෂ පිළිවයල ෙර ඇත. (37 සිතියම) ඒ 

අනුව, දයවන්නා වැව වොටස, වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව, සහ ඇවරිවේන 

වැවේ ුළුවදාර ඇළ මාර්ග ප්රවේශය ඇුළුව තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ 

ෙලාපය වොවළාන්නාව උප වද්රෝණිවේ පහත් ගාංවුර අවදානම් ෙලාපයට අයත් 

වන අතර   ්වපෝවර් අන්තර් හුවමාරු (Pore IC) ප්රවේශය වයෝජිත නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය අදයර II ඔස්තවස්ත 

වැටී ඇති ෙැළණි ගාංඟා වද්රෝණියට අයත් ෙඩුවවල උප වද්රෝණිවේ පහත් ගාංවුර 

අවදානම් ෙලාපයට අයත් වේ.  

 

40වන සිතියම හි ගාංවුර සම්බන්ධයන් පවත්වන ලද පරීක්ෂෂණවේ වසායාගැනීම් 

මත පදනම්ව සෙසන ලද ගාංවුර අවදානම් ප්රවේශ සිතියම ඉදරිපත් ෙර ඇත. ඒ 

අනුව, විවශ්ෂවයන් සැලකිලිමත් විය යුු ප්රධාන ගාංවුර අවදානම් ප්රවේශ වන්වන් 

විවශ්ෂවයන්ම බණ්ඩාරනායෙ මාවතට යාබද රාජගිරිය/ ුත්ගමුව, බත්තරමුේල 

යන ප්රවේශවල පිහිටි පහත් බිම් සහ තලාංගම, ඇවරිවේන, සහ වහෝෙන්දර/ 

අුරුගිරිය යන ප්රවේශ යි. 
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45 වැනි සිතියම: කැලණි පද්රෝණිපේ 2010 මැයි සිදු වූ දැඩි ුණාටු සිදුවීම 

සඳහා උපරිම ගංවතුර සීමාවන් 

 
 

45 වන සිතියවමහි වපන්වා ඇති පරිද, වර්ෂ 50ෙ පුනරාවර්තන ොලපරිච්වේද 

සැලසුම් ගාංවුර වර්ෂාපතන හයිවොගා ් (hytograph) සැලකිේලට ගනිමින්, 

ක්රමාාංෙනය ෙරන ලද සහ වලාංගු ෙරන ලද 2-D HEC-RAS හයිවරාඩයිනමික්ෂ 

ආෙෘතිය දැනට පවතින වහෝ මූලිෙ තත්වයන් සඳහා ගාංවුර ප්රමාණයන් ලබා 

ගැනීමට භාවිත ෙරන ලදී. විභව අනාගත බලපෑම් හඳුනාගැනීම සඳහා සාංවර්ධන 

ෙටයුු සදහා වන අවස්තථාව (scenario) තැනීම සඳහා වමම ආෙෘතිය වයාදා 

ගන්නා ලද. 

 

වාර්තාවේ (ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව) සඳහන් ෙර ඇති පරිද, විශ්වේෂණ 

නිර්ණායෙ පහත පරිද වේ. 

 

- වසර 50 ෙ පහළ ෙැලණි ගඟ තත්ත්වයන් වෙවරහි මහා මාර්ග කුළුණු නිසා 

ඇති වන බලපෑම් පරීක්ෂෂා කිරීම. 

- වසර 10 ෙ පහළ ෙැලණි ගඟ තත්ත්වයන් වෙවරහි මහා මාර්ග කුළුණු නිසා 

ඇති වන බලපෑම් පරීක්ෂෂා කිරීම. 

- වසර 50 සහ වසර 100 ඉහළ ෙැලණි ගඟ ස්තවභාවයට (scenario) අනුව පේධතිය 

තැනීම. 
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- වසර 10 ෙ අඩු ෙැලණි ගඟ තත්ත්වයන්ට අදාලව ඉදකිරීම් අදයවර්දී බලපෑම් 

පරීක්ෂෂා කිරීම. 

 

ඒ අනුව පහත අවස්තථාවට (scenario) අදාල ලැයිස්තුව පිළිවයල ෙර ගාංවුර 

බලපෑම් සාංසන්දනය ෙරන ලදී. 

 

S 01 - පහළ ෙැලණි ගඟ තත්ව යටවත් වසර 50 ෙ කුණාටුව සඳහා පවතින 

පේධතිය. 

S 02 - පහළ ෙැලණි ගඟ තත්ව යටවත් වසර 50 ෙ කුණාටුව සඳහා මහා 

මාර්ගකුළුණු සහිත පේධතිය. 

S 03 - පහළ ෙැලණි ගඟ තත්ව යටවත් අවුරුදු 10 ෙ කුණාටුව සඳහා පවතින 

පේධතිය. 

S 04 - පහළ ෙැලණි ගඟ තත්ව යටවත් වසර 10 ෙ කුණාටුවක්ෂ සඳහා මහා 

මාර්ගකුළුණු සහිත පේධතිය. 

S 06 - ඉහළ ෙැලණි තත්ව යටවත් වසර 50 ෙ කුණාටුව සඳහා පවතින පේධතිය. 

S 07 - ඉහළ ෙැලණි තත්ව යටවත් වසර 50 ෙ කුණාටුව සඳහා අධිවේී මාර්ගය 

සහිත පේධතිය. 

 

ගාංවුර බලපෑම් විශ්වේෂණය සඳහා ආදර්ශ අනුහුරුෙරණ ප්රතිඵල වාර්තාවේ 

වන බලපෑම හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීම යටවත් ඉදරිපත් වෙවර්. 

 

46 වැනි සිතියම: අවුරුදු 50 ුණාටුව සඳහා පවතින පේධතියට අදාළ 

ගංවතුර ගැලීම් (අවස්ථාව S-01) 

 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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 47 වැනි සිතියම : ගංවතුර සම්බන්ධ විභාගපේ පසායාගැනීම් මත පදනම්ව සකස් කරන ලද ගංවතුර අවදානම් ප්රපේශ සිතියම 
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3.3.9 භූ විදයාත්මෙ සහ අවනකුත් ස්තවභාවිෙ උපද්රව 
 

භූමිෙම්පා අවදානම ඇුළු භූ තාක්ෂණිෙ අවදානම විමර්ශනය ෙළ හැක්ෂවක්ෂ 

වුහාත්මෙ භූ විදයාවේ සහ භූ රූප විදයාවේ එෙුවක්ෂ පරීක්ෂා කිරීවමන් පමණි. 

මීට අමතරව, භූගත ගුහා, විභව ගිලා බැසීම් වහෝ වවනත් ෙඩා වැටීවම් ලක්ෂෂණ 

මත පවතින ොස්තට් භූ දර්ශන ප්රවේශ විවශ්ෂ වැදගත්ෙමක්ෂ දරයි. මීට අමතරව, 

දැඩි බෑවුම් සහිත ප්රවේශ ෙඩා වැටීම් වහෝ නාය යෑවම් උවදුරුවලට ලක්ෂ ීමට ඉඩ 

ෙඩ පවී. 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය බලපෑ 

හැකි උපද්රවවලට ගාංවුර, නායයෑම් සහ භූමිෙම්පා ආශ්රිත උපද්රව ඇුළත් වේ. භූ 

ෙම්පන ආශ්රිත උපද්රවවලට වපාළව ෙැඩීම, වපාළව වසලීම සහ තරලනය 

ඇුළත් වේ. වපාළව වසලීම, වපාළව ඉරිතැලීම්, වපාවළාව ගිලා බැසීම් සහ 

තරලනය සඳහා සියුම භූමිෙම්පා උපද්රව තක්ෂවස්තරු වයෝජිත ෙණු මතින් දවවන 

මාර්ගය වවනුවවන් තක්ෂවස්තරු ෙර ඇත. 48 වැනි  සිතියම මගින් ශ්රී ලාංොවට 

ආසන්නව සිදුවන භූමිෙම්පා දැක්ෂවේ. 

 

 48 වැනි  සිතියම : පසුගිය කාලපේ ශ්රී ලංකාව ආසන්නපේ සිදු වූ 

භූමිකම්පා  

 
 

3.3.9.1 භූ විදයාේමක උපද්රව 

 

දැනට පවතින භූ විදයාත්මෙ, භූවගෝලීය සහ භූ චලන තත්වයන් සමග 

වයාපෘතියට බලපාන ඇතැම් භූ විදයාත්මෙ උපද්රවයන් ඇත. වම්වාට 1) බිම 

වසලීම, 2) වපාවළාව ඉරිතැලීම්, 3) තරලනය සහ 4) ගාංවුර ඇුළත් වේ. 
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ප්රවේශය ආසන්නවේ භූමිෙම්පා උත්පාදනය කිරීම් පැවීම වේුවවන් පළමු ුන 

සෘජුවම භූමිෙම්පා නිසා ඇති වන අතර, අවසානවේ දක්ෂවා ඇති උපද්රවය 

ප්රවේශවේ භූවගෝලීය සහ භූවගෝලීය සැෙසුවමහි ප්රතිඵලයකි. 

 

 (අ) බිම වසලීම 

 

භූමිෙම්පා ප්රභවවේ සිට භූ ෙම්පන තරාංග වපාළව මුපිටට ගමන් කිරීම නිසා 

ඇති වන ප්රබල භූ ෙම්පන වයෝජිත වයාපෘතිවේ සාංරචෙ වලට හානි ීමට වේු 

විය හැෙ. භූමිෙම්පාවේ විශාලත්වය, භූමිෙම්පා උත්පාදනය වන ප්රවේශවේ සිට 

අඩවියට ඇති දුර සහ යටිපවසහි පාශු තත්වයන් වවනස්ත කිරීවම් බලපෑම් මගින් දී 

ඇති ප්රවේශයෙ වපාළව වසලීවම් ීව්රතාවයට බලපෑම් ෙරනු ලැවබ්. 

සාමානයවයන්, භූ ෙම්පන ප්රභවවේ වනාගැඹුරු වන විට දී සහ භූ ෙම්පන ප්රභව 

ලක්ෂෂයට වයෝජිත වයාපෘති ප්රවේශය ආසන්නවේ පවතින විට බලපෑම ඉතා 

ශක්ෂතිමත් වේ. එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වශවයන් විය හැකි හානිය භාවිතා ෙරන ද්රවයවල 

ගුණාත්මෙභාවය, සැලසුවම් ගුණාත්මෙභාවය සහ ඉදකිරීම් ආොරය අනුව 

වවනස්ත විය හැෙ. 

 

ශ්රී ලාංොව ඉන්දු-ඕස්තවේලියානු තලය ුළ පිහිටා ඇති අතර, එය මායිම්වලින් 

බැහැරව පැවීවමන්, එය භූ ෙම්පනවලින් ආරක්ෂිත ෙලාපයක්ෂ වලස සැලවක්ෂ. 

පසුගිය වසර 100 ෙ ොලය ු ළ විශාල භූමිෙම්පා කිසිවක්ෂ වාර්තා වනාවූවත්, මෑත 

ොලවලදී රට පුරා සුළු ෙම්පන වාර්තා ී ඇති අතර, ඉන්දු -ඕස්තවේලියානු තලවේ 

මායිම සාංවර්ධනය මන්දගාමී ීම වේුවවන් සැලසුම් කිරීවම්දී යම් මට්ටමෙ භූමි 

ත්වරණයක්ෂ සැලකිේලට ගැනීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. ඒ අනුව වටිනා ඉදකිරීම් 

සඳහා ග්රෑම් 0.1 සිට 0.15 දක්ෂවා උච්ච බිම් ත්වරණය (PGA) අගයක්ෂ වයාදා ගැනීම 

නිර්වේශ ෙර ඇති අතර වයාපෘති සැලසුම සඳහා සමාන අගයක්ෂ පවත්වා ගැනීම 

වයෝගය වේ. 

 

ප්රමිතියට අනුව, භූමිෙම්පාවක්ෂ යනු රික්ෂටර් මාපෙවේ 4.0 සහ ඊට වැඩි ප්රමාණවේ 

භූ ෙම්පන ක්රියාොරෙම් වන අතර, ෙම්පනයක්ෂ යනු රික්ෂටර් මාපෙ 4.0 ට වඩා අඩු 

භූ ෙම්පන ක්රියාොරෙම් වේ. 

 

ඒ අනුව, ෙම්පන යනු සුළු භූමිෙම්පා වන්වන් ය. 

 

 50 වැනි වගුව: ශ්රී ලංකාපේ මෑතකදී වාර්තා වූ පේශීය කම්පන 

දිනය වාර්තා වූ ප්රපේශය අක්ෂෂාංශ පේශාංශ ප්රබලතාව 

08/28/2012 මාදුරුඔය 7.48 81.15 2.9 

09/14/2012 මාදුරුඔය 7.46 81.08 2.3 

09/28/2012 සියඹලාණ්ඩුව 7.04 81.44 2.6 

10/06/2012 වවවහරගල ජලාශය 6.55 81.21 2.0 

12/01/2012 වඩිනාගල 7.28 81.67 2.2 

12/14/2012 වඩිනාගල 7.14 81.33 2.1 

01/25/2013 වඩිනාගල 7.17 81.44 2.7 

01/25/2013 අම්පාර 7.17 81.49 3.2 
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07/10/2013 වබාංගාල වබාක්ෂෙ 6.11 85.32 4.5 

10/16/2013 වේවාලහිඳ, අම්පාර 7.17 81.57 2.54 

10/28/2013 අම්පාර 7.16 81.36 2.12 

10/31/2013 හම්බන්වතාට 5.60 81.10 2.47 

09/14/2018 ත්රිකුණාමලය 8.45 81.18 3.58 

 

 

 51 වැනි වගුව : ශ්රී ලංකාපේ මෑතදී වාර්තා වූ භූ කම්පන සිදුවීම් 

දිනය අක්ෂෂාංශ පේශාංශ ගැඹුර ප්රබලතාව ප්රබලතා 

වර්ගය* 

13/06/2018 -0.05 75.18 10.00 4.5 Mb 

16/01/2017 4.24 86.55 10.00 4.3 mb 

22/04/2018 9.27 87.03 17.14 4.1 Mb 

02/04/2017 1.12 88.72 10.00 4.5 mb 

11/10/2016 5.34 75.94 10.00 4.9 Mb 

20/03/2016 5.58 88.07 16.03 4.3 mb 

29/04/2015 -0.94 80.71 10.00 4.5 Mb 

24/08/2014 9.07 85.80 17.23 4.1 mb 

27/03/2014 4.19 86.72 12.96 5.4 Mb 

19/09/2013 -0.79 84.40 10.00 4.0 mb 

 

 (ආ) වපාළව ඉරිතලා යාම 

 

සීය විවේද මාර්ගයක්ෂ දවේ වපාළවවහි මුපිට ඉරිතැලීම, ෙැඩීම සහ චලනයන් 

නිසා බිම තිරස්ත/සිරස්ත අතට මාරුීම වහෝ ඒ වදවෙහිම එෙුවක්ෂ සිදු විය හැෙ. 

ඇතැම් භූමිෙම්පා වපාළවවන් වබාවහෝ පහළින් ඇති වන භූමිෙම්පා බැවින් භූ 

මුපිට විවේද ඉරි තලා යාම්  ඇති වනාෙරයි. සීය විවේද මාර්ගවේ පටු 

ෙලාපයක්ෂ ුළ සෘජුවම ගැවටන සහ පිහිටා ඇති ඉදකිරීම්ට වන හානි බරපතල 

විය හැෙ. මුපිට විවේදනවේ පිහිටීම, රටා සහ විලාසය සාමානයවයන් වපර 

පැවති සීය විවේද මාර්ග ඇතිවන බව වපන්නුම් වෙවරන අතර මුපිට 

ඉරිතැලීම් නිසා සිදුවන හානිය අවම කිරීම සඳහා වමම මාර්ගවල නිරවදය 

නිරූපණය ඉතා වැදගත් වේ. 

 

 (ඇ) වපාවළාව ගිලා බැසීම 

 

පෘේීය විවේද ඉරිතැලීම්වලට අමතරව, භූමිෙම්පාව ආශ්රිත තවත් භූ ෙම්පන 

ආචරණයක්ෂ පෘිවි පෘේඨය ක්රමවයන් තැන්පත් ීම වහෝ හදසි ගිලා බැසීම් සිදු වන 

ඉහළ යාම වහෝ වපාළව/ප්රාවේශීය ගිලා බැසීම් වන අතර එය සහ මිනිස්ත 

ක්රියාොරෙම් වලින් භූගත ජලය ඉවත් කිරීමත් සමඟ අාංශු සාංක්රමණය ීවම් 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස සිදු වේ. ඉඩම් ගිලා බැසීමට අවනකුත් මූලිෙ වේු වන්වන් ජලධර 

පේධති, සිදුරු (pore) ජලය මුදා හැරීවමන් ොබනිෙ පස ඒොබේධ කිරීම, භූගත 

පතේ ෙැණීම සහ පවසහි ස්තවාභාවිෙ සම්පිණ්ඩනයයි. ෙණු කුළුවැසුම් ඉදකිරීම 

සඳහා සහ හාරන ලද කුණු ඉදකිරීවම් දී විදුම් දයරය නිසි වලස භාවිතා වනාෙර 
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වුර ඉවත් කිරීවම් දී බිම ගිලාබැසීම සිදුවේ. ෙණු කුළුවැසුම් ඉදකිරීම නල මාර්ග 

සමග වුර ඉවත්ෙර ගැනීම වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා සැලකිලිමත් විය යුුය. 

 

(ඇ) තරලනය 

 

පාාංශු තරලනය යනු භූගත ජල මට්ටමට පහළින් ඇති පාාංශු නිධියක්ෂ ප්රබල 

භූමිෙම්පාවක්ෂ නිසා වපාළව වසලීවමන්  සැලකිය යුු ශක්ෂතියක්ෂ නැති ී 

තරලයක්ෂ බවට පත්වන සාංසිේධියකි. සමහර පාාංශු වර්ග භූමිෙම්පා ෙම්පනවේදී 

සාංයුක්ෂත වේ; වමම සාංවෙෝචන ප්රවණතාවය පවසහි අතිරික්ෂත සිදුරු ජල පීඩනය 

ඇති ෙරන අතර එමඟින් පවසහි ශක්ෂතිය අඩු වේ. තරලනයට ලක්ෂ වූ පසක්ෂ 

දයරයක්ෂ බවට පත්වන අතර, අතිරික්ෂත සිදුරු ජල පීඩනය පහව යන වතක්ෂ, පාාංශු 

පාරගම්යතාව සහ ජලාපවහන තත්ත්වයන් මත පදනම්ව, භූමිෙම්පාවවන් පසු 

යම් ොලයක්ෂ සඳහා වමම තත්ත්වය දගටම පැවතිය හැකිය. තරලනයට වගාදුරු 

වන සාමානය භූගත පාාංශු තත්ත්වය අුතින් තැන්පත් ෙර ඇති වහෝ ස්තථානගත 

ී ඇති  ලිහිේ වැලි වන අතර, භූමි පෘේඨය අසල භූගත ජල වගුවක්ෂ ඇත. වමරට 

වපර ඉතිහාසවේ වාර්තා ී ඇති තරලනය සම්බන්ධ සිදුීම් ඇති වූ බවට තහවුරු 

කිරීමට කිසිදු සාක්ෂියක්ෂ වනාතිුණි. 

 

තරලනය මගින් ඇති විය හැකි ප්රතිවිපාෙවලට ඇුළත් වන්වන්: 

• දුර්වල වූ පවසහි ෙැපුම් අසාර්ථෙ ීම වේුවවන් විශාල ගිලාබැසීම් ඇති 

විය හැකි අත්තිවාරම දැරීමට හැකි ශක්ෂතිය අඩු කිරීම වහෝ නැතිීම; 

• තරලනය වූ පවසහි තැන්පත් ෙර ඇති සැහැේු ඉදකිරීම් පාීම. 

• අතිවයාේත වුහය පදවනම් විවිධ ගිලාබැසීම්වලට ුඩු දය හැකි, අතිරික්ෂත 

සිදුරු ජල පීඩනය විසුරුවා හැරීම නිසා සිදුවන පාාංශු  ණත්වය වේුවවන් 

විවශ්ෂ සාංයුක්ෂත ීම; 

 

- ද්රීෙරණය ෙරන ලද පවසහි පාර්ශ්ීය වයාේතිය වහෝ ප්රවාහ ලිස්තසා යාම 

වේුවවන් පාර්ශ්විෙ චලනයන් ඉදකිරීම්වේ සම්පූර්ණ හා විවිධ චලනයන්ට වේු 

විය හැෙ; 

- රැඳවුම් බිත්ති මත පාර්ශ්ීය පීඩනය වැඩි කිරීම; 

- වාතාශ්රය හරහා වපාළව මුපිටට ද්රීෙරණය ෙරන ලද පස්ත පිට කිරීම සම්බන්ධ 

වන වැලි වගඩියක්ෂ වේුවවන් ගිලාබැසීව ම් උපද්රව; හා, 

– භූ වදෝලනය, වපාළව උඩින් ඇති ද්රීෙරණය වූ පස විශාල විස්තථාපන තාවොලිෙ 

වදෝලනය වන අතර එමඟින් වුහවල ඉරිතැලීම්, ගැටගැසීම් සහ වතරපුම ඇති වේ. 

 

 

 න පර්වතය මත පිහිටුවා ඇති වගාඩනැගිලිවලට භූමිෙම්පාවවන් ඇතිවන විවිධ 

ගිලාබැසීම් අත්විඳීමට ඇති ඉඩෙඩ අවමය. වෙවස්ත වවතත්, වපාවළාව මත 

ඉදෙරන වගාඩනැගිලි විවිධ ආොරවේ භූමිෙම්පා-වේරිත ගිලාබැසිම් යටත් විය 

හැකිය. ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි වයෝජිත වුහවල අත්තිවාරම් 

පාෂාණමය පාෂාණ මත ආධාරෙ ෙර ඇති පාෂාණ වසාෙට් ෙරන ලද වපති 

අත්තිවාරම මත වහෝ  වනාගැඹුරු අත්තිවාරම මත ආධාරෙ වේ. එබැවින් 

භූමිෙම්පාවවන් ඇතිවන විවිධ ගිලාබැසීම් බලපෑම් අවම ෙර ගත හැකිය. 
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3.3.9.2 බෑවුපම් ස්ථාවරේවය සහ නාය යෑම් 

 

වයෝජිත මහා මාර්ගය ස්තවාභාවිෙ නාය යෑම් වහෝ බෑවුම් බිඳවැටීම් වාර්තා ී 

වනාමැති හුදෙලා ප්රක්ෂවේපිත බිම් ස්තථාන කිහිපයක්ෂ හැර සාමානයවයන් සමතලා 

භූමියක්ෂ හරහා ගමන් ෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, ප්රධාන වශවයන් සැලසුම් වනාෙළ 

සාංවර්ධනය සහ නුසුදුසු ඉඩම් පරිහරණ පිළිවවත් වේුවවන් වැසි ොලවලදී වමම 

ෙලාපය ුළ මිනිසා විසින් සාදන ලද බෑවුම් බිඳ වැටීම් සිදුවිය හැකිය. දැනට 

පවතින මාර්ග ජාලයට සමාන්තරව මාර්වගේ වබාවහෝ වොටස්ත ගමන් ෙරන 

බැවින්, හඳුනාගත් උස්ත බිම් ප්රවේශ හැර සමතලා බිමෙ කුළුණු ඉදෙළ යුුය. 

 

ෙලාපීය භූ විෂමතාවයට අනුව, ෙැපූ බෑවුම් සඳහා අවශ්යතාවය අතිශයින් අඩු ය. 

ගැඹුරු අත්තිවාරම් සඳහා ඉදකිරීම් වහෝ ෙණු ෙළුවැස්තම ඉදකිරීම සඳහා 

වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් විෙේප (CH 5+500 සිට CH 6+500 දක්ෂවා) වයාදා ගැනීවම් 

දී අධිෙ බර පාාංශු සැෙැස්තමක්ෂ සමඟ පාෂාණ මට්ටම බිම් මට්ටමට සමීපව 

නිරීක්ෂෂණය ෙරන විට ඉදකිරීම් අතරුර වෙටි ොලීන බෑවුම් ස්තථායීතා 

තක්ෂවස්තරුව සලො බැලිය යුුය.  

 

3.3.9.3 පපාපළාව ගිලා බැසීම් සහ ගිලා බැසීම් 

  

අන්තර් හුවමාරු වගාඩනැගිලි, බෑවුම්, රැඳවුම් බිත්ති සහ අවනකුත් ඉදකිරීම් වැනි 

වයෝජිත ඉාංජිවන්රු ඉදකිරීම් පැටීම වේුවවන් ගිලාබැසීම් වයෝජිත නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගයහි වොටස්ත මත 

සිදු විය හැකි අතර එය සාංසන්දනාත්මෙව දුර්වල සම්පීඩිත පාාංශු ස්තථර මගින් 

යටින් ඇති ප්රවේශය හරහා ගමන් ෙරයි. වමම තක්ෂවස්තරුව වුහවේ අඩවි වල 

සැලසුම් භාරය සහ අත්තිවාරම් ද්රවයවල භූ තාක්ෂණිෙ ගුණාාංග මත රඳා පවී. 

එවැනි ගුණාාංග ීරණය ෙළ හැක්ෂවක්ෂ විදුම්, ස්තථානීය පරීක්ෂෂණ සහ රසායනාගාර 

පරීක්ෂෂණ සිදු ෙරන විට විස්තතර සැලසුම් අවධිවේදී පමණි. 

 

ගිලා බැසීම් සාමානයවයන් සිදු වන්වන් හුණුගේ සහ පීට් වහෝ මැටි වැනි සම්පීඩිත 

ද්රවය මගින් යටපත් ෙර ඇති ප්රවේශවල ය. යම් ප්රවේශයකින් භූගත ජලය අධිෙ 

වලස නිස්තසාරණය ෙරන විටද එය සිදු විය හැෙ. වයෝජිත මහා මාර්ගවේ  නඩුවේදී, 

වපළගැස්තීමට යටින් හුණුගේ සැෙැස්තමක්ෂ වාර්තා ී වනාමැත. 

 

3.3.9.4 පාංශු ඛාදනය 

 

වමම වයාපෘතිය ආශ්රිත මුපිට පස්ත වහෝ පාාංශු ආවරණය ඉවත් කිරීම සහ ෙැණීම් 

ෙටයුු වේුවවන් වයාපෘති භූමිවේ පාාංශු ඛ්ාදනය වැඩි ී ම සහ විවශ්ෂවයන් වැසි 

ොලවලදී ඉදකිරීම් ෙටයුු සිදු ෙරන්වන් නම් දැනට පවතින පර්යන්ත 

ජලාපවහන පේධති වවත අවසාදත මුදා හැරීම සිදු වනු ඇත. 
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පාාංශු ඛ්ාදනය පාාංශු අාංශු සමඟ වගන යන වහෝ ඒවාට සම්බන්ධ වූ අපවිර 

ද්රවයවලින් වේශීය ඇළ වදාළ/ගාංගා දූෂණය විය හැකි අතර එය බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

භූමිවේ පාාංශු සාරවත්භාවයට ද අහිතෙර වලස බලපෑ හැකිය. 

 

3.3.9.5 වැලි තාපාංකය සහ පයිපින් කටයුතු 

 

වැලි තාපාාංෙ සාංසිේධි යනු භූමිෙම්පාවෙදී වනාගැඹුරු ගැඹුරෙදී ද්රීෙරණය ී වම් 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වහෝ අත්තිවාරම් ෙණු  ඉදකිරීම වැනි මිනිසා විසින් සාදන ලද 

බලපෑම් නිසා ඇතිවන ෙම්පනය වේුවවන් වැලි අාංශු සහිත ජලය වපාළව 

මුපිටට පැමිණීමයි. අාංශු, සමීප ඇසුරුම් ීමට උත්සාහ කිරීවම්දී සිදුරු ජලය 

මුපිටට හා පිටතට ඒමට බල වෙවරනු ඇති අතර, වමම අාංශු පාීම වහෝ 

තාපාාංෙය ඇති කිරීමට ප්රමාණවත් ප්රවේගයක්ෂ ඇත්නම්, වැලි අාංශුව තිරස්ත අතට 

චලනය ී ඉහළට ඔසවනු ලැවබ්. පහළ වැලි ඉහළට නැඟී එහි අවොශය නිතිපතා 

චලනයන් ඇති ෙරන යාබද අාංශු විසින් අේලා ගනු ලැවබ්. විවශ්ෂවයන් කුඩා මැටි 

අඩාංගු වන විට සිහින් වැලි ජලය ගලා යාවමන් වඩාත් පහසුවවන් බලපෑමට අසුවේ. 

එය පසුගිය ොලාවලදී වාර්තා ී වනාමැත. 

 

පයිපින් තාපාාංෙයට සමාන වන අතර එය අධිෙ වලස වුර ඉවත් කිරීවම් 

ක්රියාවලිවේදී ජලය සමඟ වැලි අාංශු සාංක්රමණය ීවම් ක්රියාවලිය වන අතර එහි 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස යටින් බැඩ වළවේ නිර්මාණය ෙරන අතර අතර එහි ප්රතිඵලයක්ෂ 

වලස අවට ඉදකිරීම්වල ගිලා බැසීම් ඇති වේ. එය වයාපෘති අඩවියට විවශ්ිත 

ගැටළුවක්ෂ වලස සලෙනු ලබන අතර, ස්තථර ස්තතරීෙරණය, පවසහි පාරගම්යතාව 

සහ ෙැණීම්වල ගැඹුර සහ භූගත ජල මට්ටම ආදය සලො බැලිය යුුය. 

 

අධයයන ප්රවේශය නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

මහා මාර්ගය අදයර II වයෝජිත වොරිවඩෝව දවේ බිම් ීරුවක්ෂ ආවරණය ෙරයි. 

වමම ීරුව ුළ භූ විදයාත්මෙ, භූ රූප විදයාත්මෙ සහ පාාංශු ලක්ෂෂණ පිළිබඳ 

සවිස්තතරාත්මෙ විස්තතර, සහ මධය වර්ඛ්ාවේ වදපසට මීටර් 200 ෙ පළලින් යුත් බිම් 

ීරුව වෙවරහි අවධානය වයාමු ෙර ඇත. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය අදයර II  නිශ්චිත ස්තථාන අනුව භූ විදයාව, 

පස සහ ජල විදයාව පිළිබඳ අඩවි-විවශ්ිත විස්තතරය විස්තතර කිරීමට පරීක්ෂෂණ 

වාර්තා, භූ විදයාත්මෙ සිතියම් සහ සමීක්ෂෂණ සිතියම් ඇුළු ක්ෂවේර නිරීක්ෂෂණ 

සහ භූ තාක්ෂණිෙ විමර්ශන දත්ත ද භාවිතා වේ. 

 

ක්ෂවේර නිරීක්ෂෂණ, භූ තාක්ෂණිෙ විමර්ශන වාර්තාව, භූ විදයාත්මෙ සිතියම (1:50 

000), වුහාත්මෙ සිතියම (1:50 000), පාාංශු සිතියම (1:50 000), සහ දුරස්තථ සාංවේද 

දත්ත භූ විදයාව, පස සහ පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තතර සඳහා භාවිත ෙර ඇත. වයෝජිත 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය අදයර 

IIඅ ඔස්තවස්ත ප්රධාන ස්තථානවල ජල භූ විදයාව. වයෝජිත මාර්ගවේ භූ විදයාව සහ පස 

පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තතරයක්ෂ 49 සිතියවම හි දක්ෂවා ඇත. 
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  49 වැනි සිතියම : 1: 10,000 පරිමාණපයන් බලපෑම් ප්රපේශපේ භූ විදයාව විස්තර කිරීමට භූ විදයා සිතියම 
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3.4 මතුපිට ජලපේ ගුණාේමකභාවය 

 

වයාපෘති ප්රවේශවයන් හමුවන මුපිට ජල මූලාශ්ර, අභයන්තර විේ, ස්තවාභාවිෙ හා 

ෙෘත්රිම ජල මූලාශ්ර, විවනෝදාස්තවාද ෙටයුු, වාරිමාර්ග සඳහා ජලය ගබඩා කිරීම 

යනාදය සඳහා වයාදා ගන්නා ස්තවභාවිෙ ජලධාරා මගින් පරිපූරණය ෙරන ලද 

පුළුේ ඇළ මාර්ග ජාලයකින් සමන්විත වේ. ප්රධාන මුපිට ජල මූලාශ්ර වදෙක්ෂ නම් 

ෙර ඇත. "දයවන්නා ඔය" සහ "ඇවරිවේන වැව" වයාපෘති ප්රවේශය ුළ පිහිටා 

ඇත. දයවන්නා ඔය ශ්රී ජයවර්ධන පුර වෙෝට්වට් මහ නගර සභාව ුළ පිහිටි 

ජනාකීර්ණ මිශ්ර වන්වාසිෙ ප්රවේශයක්ෂ වන බත්තරමුේල නගරවේ පිහිටා ඇත.  ණ 

අපද්රවය නීති විවරෝධී වලස බැහැර කිරීම සහ අළු සහ ෙළු ජලය බැහැර කිරීම 

වේුවවන් අධයයන ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති වබාවහෝ අභයන්තර මුපිට ජලය 

සහ ඇළ මාර්ග සමහර ස්තථානවල දූිත ී ඇති බව දැෙගත හැකි විය. 

 

ජල තත්ත්ව තක්ෂවස්තරුව සඳහා සලො බලන ලද අධයයන ප්රවේශය රාජගිරිවේ සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත මහා මාර්ගවේ ප්රධාන මාර්ග සටහවන් වදපස සිට මීටර් 

100 ක්ෂ ආවරණය වන අතර, මාර්ග දම්වැේ දග අතර කිවලෝමීටර 6+200 සිට 

16+400 දක්ෂවා වේ. අධයයන ප්රවේශවේ පවතින මුපිට ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය 

තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා, ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනය (ITI) විසින් 2022/01/12 දන 

වතෝරාගත් ස්තථාන නවයකින් මුපිට ජල සාම්පල නවයක්ෂ ලබා ගන්නා ලදී. 

වතෝරාගත් මුපිට ජල නියැද ස්තථාන 50 සිතියවමහි දක්ෂවා ඇති අතර එක්ෂ එක්ෂ 

නියැදීවම් ස්තථානය පිළිබඳ විස්තතර 52 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

එෙු ෙරන ලද මුපිට ජල සාම්පලවල ගුණාත්මෙභාවය තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා 

රසායනාගාර විශ්වේෂණය ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනවයහි (ITI) රසායනිෙ හා 

ක්ෂුද්රජීව විදයාගාරවේ (CML) සිදු ෙරන ලදී. විශ්වේෂණාත්මෙ ප්රතිඵල සහිත 

පරීක්ෂෂණ වාර්තා ඇමුණුම 11 වලස අමුණා ඇත. විශ්වේෂණාත්මෙ ප්රතිඵල 

2019.11.05 දනැති අාංෙ 2148/20 දනැති අතිවිවශ්ෂ ගැසට් පරවේ 1980 අාංෙ 47 

දරන ජාතිෙ පාරිසරිෙ පනත යටවත් දක්ෂවා ඇති පරිද සාංසරණ ජල තත්ත්ව 

ප්රමිීන් (B, C, E, සහ F ොණ්ඩය) සමඟ සාංසන්දනය ෙර ඇත.. CML විසින් නිකුත් 

ෙරන ලද විශ්වේෂණ වාර්තා වලින් උපුටා ගත් රසායනාගාර විශ්වේෂණ ප්රතිඵල 

53 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 
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52 වැනි වගුව: මතුපිට ජල නියැදීපම් ස්ථාන සහ නියැදි විස්තර 

නියැදීවම් 

ස්තථාන 

GPS 

ඛ්ණ්ඩාාංෙ 

ස්තථානය 

 
විස්තතරය 

SW1  

 

6.909748°  

79.904398°  

ුත්ගමුව පාලම අසල  න අපද්රවය වේුවවන් උඩුගාං 

බලා ප්රවේශය යම් ප්රමාණයෙට 

අපවිර ී ඇති බව දැෙගත හැකි 

විය. 

SW2  

 

6.906917°  

79.909924°  

දයත උයන 

“දුම්රියවපාළ’ අසල  

ජලය ෙැළඹිලි සහිතයි. 

SW3  

 

6.906153°  

79.913230°  

 

වවෝටර්ස්ත ඒජ් වහෝටලය 

පිටුපස, පාලම අසල  

ජලය අඳුරු, වළාකුළු සහිත සහ ජල 

මුපිට සුළු වතේ තට්ටුවක්ෂ 

සහිතව දස්ත විය. 

SW4  

 

6.904256°  

79.928987°  

 

මාතර බත් ෙව් 

ඉදරිපස, වඩන්සිේ 

වොබ්බෑඛ්ඩුව මාවත   

ජල මුපිට සුළු වතේ තට්ටුවක්ෂ 

සහිත තද පැහැති ජලය. 

SW5  

 

 

6.905681°  

79.932150°  

 

වේවාල පාර, තලාංගම 

පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ 

ෙලාපය  

මහු අය මසුන් ඇේලීම සඳහා 

වමම ඇළ භාවිතා ෙරයි. ජලය 

ෙැළඹී ඇති බව දැෙගත හැකි විය. 

SW6  6.895172°  

79.945606°  

මාලවේ වපාුඅරාව 

පාර වවේයායට 

ආසන්නව. පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය. 

වවේයායක්ෂ සහ පිරිසිදු ජලය 

අසලින් වදාළ ගලා යයි. 

SW7  

 

6.890201°  

79.952907°  

ඇවරිවේන වැව 

(13+080) 

වැේ ජලය වලාකුළු සහිත වන අතර 

පැහැදලි නැත, 

SW8  

 

 

6.876657°  

79.967097°  

මිරිදය ධාරාව 

15+080 හි පිහිටා ඇත 

(උඩුගාංඟාව) 

රබර් ඉඩමක්ෂ හරහා ගලා යන 

පැහැදලි ජල ධාරාවක්ෂ. එවමන්ම 

ඔවේ ඇතැම් ස්තථානවල යෙඩ වැනි 

පැේලම් දක්ෂනට ලැබිණි. 

SW9  6.876573°  

79.966970°  

මිරිදය ධාරාව 

15+080 හි පිහිටා ඇත 

(පහළ ගාංඟාව) 

වවේයායක්ෂ අසලින් ගලා යන අතර 

ජලය පැහැදලි / වලාකුළු නැත. 

ඇවේ සුන්ුන් නිරීක්ෂෂණය විය. 
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53 වැනි  වගුව : මතුපිට ජල සාම්පලවල රසායනාගාර විශ්පේෂණ ප්රතිඵල 
 

පරාමිතින් 

 

ඒෙෙය 

 

SW1 

 

SW2 

 

SW3 

 

SW4 

 

SW5 

 

SW6 

 

SW7 

 

SW8 

 

SW9 

අවට ජල තත්ත්ව ප්රමිීන් * 

B ොණ්ඩය C ොණ්ඩය E ොණ්ඩය F ොණ්ඩය 

වර්ණය (වපරන ලද) HzU 30 15 15 5 15 15 <5 <5 10 - - -  

උේණත්වය °C 31 31 29 31 29 31 29 29 28 -    

pH අගය - 7.5 7.6 6.8 6.0 5.8 6.4 5.7 6.2 6.3 6.0-9.0 6.0-8.5 6.0-8.5 5.5-9.0 

සම්පූර්ණ අවලම්බිත 

 න ද්රවය 

 (TSS) @103-105 °C 

mg/L 18 <10 24 18 14 <10 10 <10 12 - 40 2100 - 

රසායනිෙ ඔක්ෂසිජන් 

ඉේුම (COD) 

mgO2/L 65 84 36 48 26 36 101 75 80 10 15 - 40 

ජජව රසායනිෙ 

ඔක්ෂසිජන් ඉේුම 
 (BOD5)@20°C 

 

mgO2/L 

 

<2 

 

 

<2 2.14 <2 <2 <2 <2 <2 <2 4 4 12 15 

විසුරුවා හරින ලද 

ඔක්ෂසිජන් 

 (DO) 

mg/L 

 

 

7.79 

 

5.43 5.73 2.89 2.96 4.53 4.25 5.62 5.71 5 5 3 3 

වතේ සහ ග්රීස්ත 

 

mg/L <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - 100 - 300 

NH3-N mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -  -  

පූර්ණ නයිට්රජන් 

 

mg/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -  -  

පූර්ණ වපාස්තවේට් 

 (PO4 වලස) 

mg/L 1 <1.0 1.6 3.1 1.0 <1.0 <1.0 <1.0  0.7 0.4 - - 

යෙඩ (as Fe) mg/L 0.2 <0.1 0.3 1.9 0.5 0.2 0.5 <0.1 0.3 - - - - 

ක්ෂවරෝමියම් 

 (Cr වලස) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 20 - 50 

ඊයම් (Pb වලස) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 2-4 - - 

ෙැඩිමියම්  (Cd වලස) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 5 - 5 

SO4
2- mg/L 19 13 16 9 10 8 8 <2 <2 - - 1,000 - 

E. coli /100 mL (MPN) MPNper100ml 
2.3x104 9.3x101 5.0 x 104 1.1 x104 2.3 x 102 7.8x102 5.0x102 4.9 x 102 8.0x104 

500des1000

max 

- -  

සම්පූර්ණ වෙෝලිව ෝම් 

 /100 mL (තහවුරු ෙළ 

MPN) 

MPNper100ml 
2.3x104 1.4x102 5.0 x 104 1.4 x104 2.3 x 102 7.8x102 5.0x102 4.9 x 102 5.0x104 

10,000 - - - 

  
අවට ජල තත්ත්ව ප්රමිීන්*: ජාතිෙ පාරිසරිෙ (පරිසර ජල තත්ත්ව) වරගුලාසි අාංෙ 01 2019, ගැසට් අාංෙ 2148/20, 2019.11.05. ොණ්ඩ පහතින් දක්ෂවා ඇත. 
B ොණ්ඩය ස්තනානය කිරීම සහ විවනෝදාත්මෙ ජලය සම්බන්ධ කිරීම විය යුුය 
C ොණ්ඩය ජලජ ජීීන් සඳහා සුදුසු ජලය විය යුුය 
E ොණ්ඩය වාරිමාර්ග හා ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා සුදුසු ජලය විය යුුය 
F ොණ්ඩය අවම ගුණාත්මෙ ජලය විය යුු නමුත් A සිට E දක්ෂවා ොණ්ඩවලට අයත් වනාවේ 
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2019 අාංෙ 01ජාතිෙ පාරිසරිෙ (පරිසර ජල තත්ත්ව) වරගුලාසිවල දක්ෂවා ඇති B, 

C, E, සහ F ොණ්ඩ සඳහා වන සාංසරණ ජල තත්ත්ව ප්රමිීන් සමඟ එහි 

ගුණාත්මෙ සාංසන්දනය සමඟ වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ වතෝරාගත් 

ස්තථානවල මුපිට ජල තත්ත්ව 54 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

දයවන්නා ඔවේ විවිධ ස්තථානවල ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය සාංසන්දනය කිරීවම් දී 

ආසන්න වශවයන් සමාන ගුණාත්මෙ භාවයක්ෂ පිළිබිඹු ෙරයි. නමුත් රසායනිෙ 

ඔක්ෂසිජන් ඉේුම (COD) සහ වපාස්තවේට් වැනි සමහර දූෂණ පරාමිීන් අනුව සුළු 

වවනස්තෙම් ඇත. වමමගින් SW1 සහ SW2 හි ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය සහතිෙ 

වෙවර්. ුත්ගමුව පාලමට සමීපව ගලා බසින දයවන්නාව ඔය නිවයෝජනය ෙරන 

අතර දයත උයවන්දී "දුම්රියවපාළ" ට ආසන්නව එහි pH අගය (පිළිවවලින් 7.5 සහ 

7.6) සමාන නමුත් COD 65 සහ 84 අනුව මඳක්ෂ වවනස්ත වේ. එවස්තම, SW1 සහ SW2 

ස්තථානවල pH අගය හැර, අවනකුත් සියුම ස්තථානවල pH අගය pH වලස අඩු 

ආම්ලිෙ තත්ත්වයන් 7 ට වඩා අඩුය. විවශ්ෂවයන්, SW5 (වාරිමාර්ග ඇල) සහ SW7 

හිදී ආම්ලිෙ වලස සැලවෙන 5.8 සහ 5.7 pH අගය වේ. (ඇවරිවේන වැව). 

සමස්තතයක්ෂ වශවයන්, SW1 සහ SW2 ස්තථානවල දයවන්නා ඔවේ මුපිට ජලවේ 

ගුණාත්මෙ භාවය සාංසන්දනය කිරීවමන් වමම ස්තථාන වදවෙහි ජල තත්ත්ව 

පරාමිීන්වේ අනුකූලතාවයක්ෂ B ොණ්ඩයට (ස්තනානය සහ ස්තපර්ශ විවනෝදාස්තවාද 

ජලය) සහ C ොණ්ඩයට (ජලජ ජීීන් සඳහා සුදුසු ජලය) පවතින අතර එය 

වරගුලාසිවේ දක්ෂවා ඇති අගයන්ට වඩා වැඩි COD සහ සම්පූර්ණ වපාස්තවේට් 

පරාමිීන් හැර පමණි. වෙවස්ත වවතත්, දයතඋයන "දුම්රියවපාල" ට ආසන්න 

මුපිට ජලය දැනටමත් මහජන විවනෝදාත්මෙ අරමුණු සඳහා භාවිතා ෙර ඇත. 

 

ඒ අනුව, අවනකුත් සියුම මුපිට ජල සාම්පලවල COD මට්ටම් ද B, C, E & F 

ොණ්ඩය සඳහා ලබා දී ඇති සම්මත අගයන් ඉක්ෂමවා ඇත. වමම නියැදීම් ස්තථාන 

සියේල a ුළ පිහිටා ඇති බැවින් වමම ජලවේ ොබනිෙ ද්රවය පැවීම වමයට වේු 

විය හැෙ. තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය හරහා ගලා යන SW5 සහ SW6 

හැර ඉහළ වන්වාසිෙ ප්රවේශයකි. 

 

ඒ හා සමානව, 55 වගුවේ දක්ෂවා ඇති විශ්වේෂණාත්මෙ සාංඛ්යා වයාපෘති 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ මුපිට ජලවේ සැලකිය යුු ක්ෂුද්රජීී දූෂණයක්ෂ 

වපන්නුම් ෙරන අතර විවශ්ෂවයන් ව ෙේ වොලිව ෝම් සමඟ අවට පදාංචි 

ස්තථානවලින් වහෝ වවනත් ප්රභවයකින් අපද්රවය එෙු ීම නිසා විය හැකිය. වෙවස්ත 

වවතත්, ක්ෂුද්රජීී දූෂණවේ අඩුම සාංඛ්යාව වපන්නුම් ෙරන්වන් තලාංගම පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ ෙලාපය හි වේවාල පාර හරහා ගලා බසින ඔවේ ය. සියුම නියැද 

ස්තථානවල Ecoli සාන්ද්රණය පිළිගත හැකි මට්ටමට වඩා වැඩිය. 

 

අවට ජල තත්ත්ව ප්රමිීන් සමඟ ඉහත සඳහන් ස්තථානවල මුපිට ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය තවදුරටත් සාංසන්දනය කිරීවම්දී වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

ප්රවේශවේ සියුම මුපිට ජලය E ොණ්ඩවේ ජලයට අනුකූල වන අතර වාරිමාර්ග 

හා ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා භාවිතා ෙළ හැකි බව අනාවරණය වේ. 
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3.5 භූගත ජලපේ ගුණාේමකභාවය 

 

අධයයන ප්රවේශය ුළ ගෘහ අවශයතා සඳහා (පානීය සහ වවනත්) ප්රධාන ජල 

මූලාශ්රය ජාතිෙ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) මගින් වබදා 

හරින නගර සැපයුම් ජලය මගින් සපයන බැවින් අධයයන ප්රවේශය ුළ භූගත 

ජලය භාවිතය අවම වේ. අධයයන ප්රවේශවේ අභයන්තරවේ පිහිටි වන්වාසිෙ 

ස්තථාන කිහිපයක්ෂ විසින් ස්තනානය කිරීම සහ වගවු වගා ෙටයුු සඳහා භූගත 

ජලය වරින් වර භාවිතා කිරීම හඳුනාවගන ඇත්වත් වබාවහෝ පදාංචිෙරුවන් සඳහා 

නල ජලය  සඳහා වහාඳින් පහසුෙම් සලසා ඇති බැවිනි. 

 

අධයයන ප්රවේශය ුළ හඳුනාගත් ෙැණීම් ළිාං ුනක්ෂ අවම වශවයන් ඉඳහිට දය 

නෑම සහ වගවු වගා ෙටයුු සඳහා භාවිත වන අතර අධයයන ප්රවේශවේ භූගත 

ජලවේ වත්මන් තත්ත්වය තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා අධයයනය සඳහා වතෝරා ගන්නා 

ලදී. භූගත ජල සාම්පල එෙු කිරීම සඳහා වතෝරාගත් ළිාංවල ස්තථාන සිතියම 51 හි 

දක්ෂවා ඇත. වතෝරාගත් ළිාං පිළිබඳ විස්තතර 54 වගුවේ දක්ෂවා ඇත.
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51 වැනි සිතියම: භූගත ජල නියැදි ස්ථාන 
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54 වැනි වගුව : භූගත ජලය නියැදීපම් ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර 

 

නියැඳි 

ස්තථාන 

GPS 

ඛ්ණ්ඩාාංෙ 

ස්තථානය 

 
විස්තතරය 

GW1  

 

6.905633°  

79.920833°  

රමයා මාවත, වපාේදූව පාර. භාවිතය පානීය 

අවශයතා හැර 

ගෘහස්තථ අවශ්යතා 

සඳහා පමණි. 

GW2  

 

6.896089°  

79.946357°  

වපාුඅරාව පාර, තලාංගම 

උුර, මාළවේ 

GW3  

 

 

6.881067°  

79.960466°  

196/1, වහෝෙන්දර දකුණ, 

වහෝෙන්දර. Opal Lanka 

IOC ඉන්ධන පිරවුම්හල 

අසල. 

 

ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනවයහි රසායනිෙ හා ක්ෂුද්රජීව විදයාගාරවේ (CML) 

භූගත ජල සාම්පලවල රසායනාගාර විශ්වේෂණය ද සිදු ෙරන ලදී. 

විශ්වේෂණාත්මෙ ප්රතිඵල සහිත පරීක්ෂෂණ වාර්තා ඇමුණුම 12 වලස අමුණා ඇත. 

විශ්වේෂණාත්මෙ ප්රතිඵල SLS 614: 2013 ශ්රී ලාංො ප්රමිති සමඟ සාංසන්දනය ෙර, 

පානීය ජලය සඳහා පිරිවිතර, සහ ප්රතිඵල පහත 55 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

55 වැනි වගුව : ළිං ජලපේ රසායනාගාර විශ්පේෂණ ප්රතිඵල (භූගත ජලය) 

පරාමිීන් ඒෙෙය GW1 GW2 GW3 
*ශ්රී ලාංො ප්රමිත 

අාංෙ 

SLS 614:2013 උේනත්වය °C 28 29 30 - 

pH අගය @25ºC - 5.4 5.6 5.3 6.5-8.5 

ජලවරෝදය (Turbidity) NTU <1 <1 <1 2 

සම්පූර්ණ ක්ෂෂාරීයත්වය 

 (as CaCO3)  

mg/L 4.1 12.2 22 200 

සම්පූර්ණ දෘඪතාව (as 

CaCO3) 

mg/L 41 46 54 250 

නයිට්වර්ට් (as N03
-) mg/L 16.1 11.2 22.2 50 

විසුරුවා හරින ලද 

වපාස්තවේට් 

 (PO4
-2

) 

mg/L <0.5 <0.5 <0.5 2 

සම්පූර්ණ විසුරුවා හරින 

ලද  න ද්රවය  (TDS) 

mg/L 92 122 117 500 

විදුලි සන්නායෙතාව  (EC) µS/cm 159 196 191 - 

රසායනිෙ ඔක්ෂසිජන් 

ඉේුම 

 (COD) 

(COD) 

mg/L 12 18 14 10 

වතේ සහ ග්රීස්ත mg/L <2 <2 <2 0.2 

සම්පූර්ණ යෙඩ (as Fe) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.3 

ක්ෂවරෝමියම් (as Cr) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.05 

ඊයම් (as Pb) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

mailto:@25
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පරාමිීන් ඒෙෙය GW1 GW2 GW3 
*ශ්රී ලාංො ප්රමිත 

අාංෙ 

SLS 614:2013 ෙැඩිමියම්  (as Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.003 

සම්පූර්ණ වෙෝලිව ෝම් 

 /100 mL (Confirmed MPN) 

- 4.0 x101 ND 1.3 x102 - 

E. coli /100 mL (MPN) - 4.0 x101 ND 1.3 x102 - 

මූලාශ්රය: ශ්රී ලාංො සම්මත SLS 614:2013, පානීය ජලය සඳහා පිරිවිතර 

 

55 වගුවේ දක්ෂවා ඇති රසායනාගාර විශ්වේෂණ ප්රතිඵලවලින් වහළි වූවේ pH සහ 

COD යන පරාමිති වදෙක්ෂ අන් සියේළුම ළිාං ුනක්ෂ සහ GW2 හි Ecoli සාන්ේරණය 

සඳහා හැරුණු විට, වතෝරාගත් GW1, GW2 සහ GW3 යන ෙැණීම් ළිාංවල භූගත 

ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය ශ්රී ලාංො සම්මත SLS 614:2013 ට අනුකූල වන අතර, 

වතෝරාගත් ළිාං ුවන්ම pH අගය සම්මත pH අගය වන 6.5 (pH 5.4, 5.6 සහ 5.3) හි 

පහළ සීමාවට වඩා අඩු බව එය තවදුරටත් වපන්වා වදයි. වමය දැනටමත් දූිත 

වහෝ දූිත ජලය ඇඟවුම් ෙරන ළිාං ජලවේ ආම්ලිෙ තත්ත්වයන් පිළිබිඹු ෙරයි. ශ්රී 

ලාංොවේ ළිාං ජලවේ pH අගය අවොශීය වයාේතිය පිළිබඳව ෙරන ලද අධයයනයට 

අනුව (වේරත්, සහ වවනත් අය, 2017) වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ වබාවහෝ ළිාංවලින් 

වතෝරාගත් ෙැණීම් ළිාංවල pH මට්ටම 6 ට අඩු වූ අතර එය වත්මන් භූගත ජල pH 

මට්ටමට අනුකූල විය. 

 

සියුම ළිාංවල COD මට්ටම පානීය ජල ප්රමිීන් අගය වන 10mg/l ට වඩා මඳක්ෂ වැඩි 

වන අතර එය ොබනිෙ ද්රවය අපවිර ීම / පැවීම වේුවවන් දැනටමත් දූිත 

ජලය වපන්නුම් ෙරයි. මීට අමතරව, 53 වගුවේ දක්ෂවා ඇති රසායනාගාර 

විශ්වේෂණ ප්රතිඵල මගින් ක්ෂුද්රජීී පරාමිීන් අනුව දැනටමත් දූිත තත්ත්වයන් 

වහළිදරේ ෙරමින් සලෙන ලද ළිාං 02 න් හාරන ලද ළිාං වදෙෙ (GW1 සහ GW3) මල 

අපවිර ී ඇති බව වපන්නුම් ෙරයි. වමය පානීය අරමුණු සඳහා භාවිතා ෙළවහාත් 

වසෞඛ්යයට අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය. 

 

3.6 ශබ්ද සහ කම්පන මට්ටම 

 

3.6.1 පවතින ශබ්ද මට්ටම 
 

වයාපෘති ප්රවේශවේ පවතින රථවාහන තදබදවේ පවතින තත්ත්වය ොර්ය බහුල 

වේලාවන්හිදී සැලකිය යුු වලස ඉහළ මට්ටමෙ පවතින අතර නියමිත ශබ්ද 

ප්රමිීන් වබාවහෝ විට ඉක්ෂමවා යයි. වයෝජිත උස්ත මහා මාර්ගසාංවර්ධන වයාපෘතිවේ 

අධයයන ක්ෂවේරයට වන්වාසිෙ ස්තථාන, විහාරස්තථාන, වාණිජ ආයතන, විවිධ රාජය 

ආයතන යනාදී සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙ කිහිපයක්ෂ ඇුළත් වේ. මූලිෙ ශබ්ද සහ 

ෙම්පන මට්ටම් මැනීම සඳහා වයාපෘති භූමිය අවට හඳුනාවගන ඇති විභව සාංවේදී 

ප්රතිග්රාහෙ ස්තථාන 56 වගුවේ  දක්ෂවා ඇත. 
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56 වැනි වගුව : ශබ්දය සහ කම්පන මැනීම සඳහා පතෝරාගේ ප්රතිග්රාහක 

ස්ථාන 

ස්ථානය 
G.P.S. 

ඛණ්ඩාංක 

මාර්ගපේ 

සිට දීශාව 
ස්ථානය 

L1 
6°54'31.67"N 

79°54'18.91"E 
වම 

ව යාවේ වරසිඩන්ස - මහේ 

වගාඩනැගිේල, ුත්ගමුව පාර 

L2 

 

6°54'15.37"N 

79°54'58.34"E 
වම 

636/B, සුභූති පාර, බත්තරමුේල, UDA 

ප්රධාන ොර්යාලය අසල, බත්තරමුේල 

L3 

 

6°54'21.03"N 

79°55'20.71"E 
දකුණ 

RDA ොර්යාලය, උඩුමුේල පාර, 

බත්තරමුේල 

L4 

 

6°54'15.33"N 

79°55'42.51"E 
දකුණ 

අගමැති නිවහන - ලියාරා, බත්තරමුේල 

L5 

 

6°54'21.39"N 

79°56'2.31"E 

දකුණ 

 

අාංෙ 191/A1, වගාඩැේලවත්ත, තලාංගම 

දකුණ, බත්තරමුේල 

L6 
6°54'17.15"N 

79°56'19.78"E 

වම 

 

ශ්රී ශාෙයසිාංහාරාමය - මුත්වතට්ටුවගාඩ 

පාර, වබෞේධ විහාරය. 

L7 
6°54'7.48"N 

79°56'32.75"E 
වම 

658/4, තලාංගම උුර මුවතට්ටුවගාඩ, 

වොස්තවත්ත. 

L8 
6°53'48.26"N 

79°56'42.27"E 
දකුණ 

416/A/1 තලාංගම දකුණ, අකුරවගාඩ. 

 

L9 
6°53'38.86"N 

79°56'46.45"E 
වම 

අාංෙ 960/1, 35 වන පටුමග, වපාුඅරාව 

පාර, මාලවේ. 

L10 
6°53'29.75"N 

79°57'4.28"E 
වම 

අාංෙ 970/13A, වපාුඅරාව පාර, 

ෙැකුණගහවත්ත. 

L11 
6°53'19.65"N 

79°57'24.97"E 
වම 

ටී.ඒ.ඩී මාංජු අමාලි මහත්මිය, වනා. 1084/8, 

අමරවගාඩ පාර, වපාුඅරාව, මාලවේ. 

L12 
6°52'59.39"N 

79°57'35.53"E 
දකුණ 

නව සිරි උත්සව ශාලාව, වහෝෙන්දර. 

L13 
6°52'44.88"N 

79°58'6.03"E 

වම 

 

එම්.ජී. නන්දස්තන මයා, 88/5, වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර, වහෝෙන්දර. 

L14 
6°53'5.19"N 

79°58'28.18"E 

වම 

 

පුරාණ විහාරය, වහෝෙන්දර - වබෞේධ 

විහාරය, පැරණි වගාඩගම පාර. 

 

ශබ්දය සහ ෙම්පන මට්ටම් මැනීම සඳහා වතෝරාගත් ග්රාහෙ ස්තථාන  47 සහ 48 

සිතියවමහි පහත දක්ෂවා ඇත. දවා, සවස සහ රාී ොලවේ පසුබිම සහ ළඟම ඇති 

ප්රතිග්රාහෙවල පවතින ශබ්ද මට්ටම මැනීම, පසුබිම සහ පවතින ෙම්පන මිනුම් 

ප්රතිඵල, ඇමුණුම 13 වලස ලබා දී ඇති ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනවේ වාර්තා අාංෙ 

SS: ETL/114 හි විස්තතරාත්මෙව දක්ෂවා ඇත. 
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52 වැනි සිතියම: බුේගමුව සිට පපාතුඅරාව දක්ෂවා ශබ්ද සහ කම්පන මිනුම් ස්ථාන 
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ස්තථාන 14ෙ පැය 24ෙ ොල පරිච්වේදවල සහ පැය 3ෙ ොල පරිච්වේදවල මනින 

ලද ශබ්ද මට්ටම් පිළිවවලින් 57 සහ 58 වගුවල ඉදරිපත් ෙර ඇත. වබාවහෝ 

ස්තථානවල පරිසර ශබ්ද මට්ටම් ප්රධාන වශවයන් රථවාහන සහ වාණිජ 

ක්රියාොරෙම්වල ශබ්දයට බලපෑවේය. එබැවින් පවතින තදබදය සහ පසුබිම් 

ශබ්දය දවා ොලවේ සහ රාී ොලවේ මිනුම්වලට සැලකිය යුු වලස බලපා ඇත.  

 

1996 අාංෙ 1 ජාතිෙ පාරිසරිෙ (ශබ්ද පාලන) වරගුලාසි වල 4 වැනි වගන්තිය යටවත් 

උපවේඛ්න III අනුව, දවා ොලවේ ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා Laeq', T හි ශබ්ද ප්රභවය 

පිහිටා ඇති ඉඩවම් මායිම්වල උපරිම අවසර ලත් ශබ්ද මට්ටම් වේලාව සහ රාී 

ොලය පිළිවවලින් 75 dB(A) සහ 50 dB(A) වේ. 

 

මිනුම් ප්රතිඵලවලට අනුව, දැනට පවතින ශබ්ද මට්ටම් වැඩි වන අතර වයාපෘති 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය වටා ශබ්ද උත්පාදන ක්රියාොරෙම් සිදුවේ. ප්රතිඵල 55 

වගුවේ වපන්වා ඇත. වතෝරාගත් මිනුම් ස්තථානවල පවතින ශබ්ද මට්ටම් (ENL) දවා 

ොලවේ 48-57 dB(A) පරාසයෙ, සවස්ත ොලවේ 50-63 dB(A) පරාසයෙ සහ රාී 

ොලවේ 40-55 dB(A) (පැය 24 මැනීම අනුව) පරාසයෙ පවී. පැය 24ක්ෂ සඳහා 

මනින ලද ENL, පිළිවවලින් රාී ොලවේ ස්තථාන 3ක්ෂ  සඳහා වන (L1, L6, L11), 

ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා නියම ෙර ඇති උපරිම අවසර ලත් මට්ටම ඉක්ෂමවයි. 

 

57 වැනි වගුව : පසුබිම් ශබ්ද මට්ටම සහ පවතින ශබ්ද මට්ටපම් ප්රතිඵල- 

පැය 24 මිනුම් ස්ථාන 

දනය මිනුම් ස්තථානය 

තක්ෂවස්තරු වේලාව 

ොලසීමාව-දවස 

තක්ෂවස්තරු වේලාව 

ොලසීමාව-හවස 

තක්ෂවස්තරු වේලාව 

ොලසීමාව-රාත්රි 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ජනවාරි 10, 

2022 &  

ජනවාරි 11, 

2022  

L1 

 

6°54'31.67"N  

79°54'18.91"E 

 

49 50 55 48 48 51 42 44 50 

ජනවාරි 10, 

2022 &   

ජනවාරි 11, 

2022  

L3 
6°54'21.03"N  

79°55'20.71"E 
40 44 57 37 38 54 36 37 45 

ජනවාරි 12 

2022 &   

ජනවාරි 13, 

2022  

L6 

6°54'17.15"N  

79°56'19.78"E  

 

38 41 48 41 57 63 44 48 55 

ජනවාරි 12, 

2022 &  

ජනවාරි 13, 

2022  

L11 

6°53'19.65"N  

79°57'24.97"E  

 

40 43 54 42 43 50 41 41 53 

 ජනවාරි 12, 

2022 &  

ජනවාරි 13, 

2022  

L14 

6°53'5.19"N  

79°58'28.18"E  

 

47 52 56 45 49 57 41 42 40 
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ABL - තක්ෂවස්තරු පසුබිම් මට්ටම (LA90, 15min) වේලාව: දවා ොලය: 0600h සිට 

1800h දක්ෂවා 

RBL - වේණිගත කිරීවම් පසුබිම් මට්ටම (මිනිත්ු LA90,15) සවස: 1800h සිට 2200h 

දක්ෂවා 

ENL - පවතින ශබ්ද මට්ටම (LAeq,h) h-hour රාී ොලය: 2200h සිට 0600h දක්ෂවා 

 

ප්රතිඵලවලට අනුව, 56 වගුවේ වපන්වා ඇති පරිද, වතෝරාගත් මිනුම් ස්තථානවල ENL 

(පැය 3 මැනීම) දවා ොලවේ 43-67 dB(A) සහ රාී ොලවේ 42-67 dB(A) පරාසයෙ 

පවී. . 

 

 

58 වැනි වගුව : පසුබිම් ශබ්ද මට්ටම සහ පවතින ශබ්ද මට්ටම් - පැය 3 (දින 

2 සහ පැය 1 රාත්රිය) 

දය 

මිනුම් 

ස්තථාන 

 

තක්ෂවස්තරු ොල සීමාව 

ENL dB(A) RBL dB(A) 

දන සවස/රාත්රි දන සවස/රාත්රි 

ජනවාරි 10, 

2022 
L2 

6°54'15.37"N 

79°54'58.34"E 

66 

 

67 

 

62 

 

57 

 

ජනවාරි 10, 

2022 
L4 

6°54'15.33"N 

79°55'42.51"E 
58 58 54 55 

ජනවාරි 10, 

2022 
L5 

6°54'21.39"N 

79°56'2.31"E 
53 53 49 48 

ජනවාරි 10, 

2022 
L7 

6°54'7.48"N 

79°56'32.75"E 
45 45 40 41 

ජනවාරි 10, 

2022 
L8 

6°53'48.26"N 

79°56'42.27"E 
51 53 45 48 

ජනවාරි 10, 

2022 
L9 

°53'38.86"N 

79°56'46.45"E 
43 42 41 40 

ජනවාරි 10, 

2022 
L10 

6°53'29.75"N 

79°57'4.28"E 
43 46 41 44 

ජනවාරි 12, 

2022 
L12 

6°52'59.39"N 

79°57'35.53"E 

62 

 
62 54 54 

ජනවාරි 12, 

2022 
L13 

6°52'44.88"N 

79°58'6.03"E 
67 59 51 49 

ENL - පවතින ශබ්ද මට්ටම (LAeq,h) h-hour 

RBL - වේණිගත කිරීවම් පසුබිම් මට්ටම (මිනිත්ු LA90,15) 

 

3.6.2 පවතින ෙම්පන මට්ටම 
 

මූලිෙ ෙම්පන සමීක්ෂෂණවේ ොල පරිච්වේදය ුළ, සාංසරණ භූමි ෙම්පන 

ප්රතිග්රාහෙවලට වනාවපවන්. දවා ොලවේ වතෝරාගත් ස්තථාන දහහතවරහි (ස්තථාන 

14) මනිනු ලබන ෙම්පන මට්ටම් ශ්රී ලාංොව සඳහා වයෝජිත ෙම්පන ප්රමිීන් සමඟ 

සාංසන්දනය ෙර ඇති අතර ප්රතිඵල 57 (L1 සිට L14 දක්ෂවා) වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 
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මිනුම් ප්රතිඵලවලට අනුව, වයෝජිත වයාපෘති ප්රවේශවේ පවතින ෙම්පන මට්ටම් අඩු 

වන අතර ප්රවේශය වටා ඵලදායී ෙම්පන ක්රියාොරෙම් වනාමැත. 

 

59 වැනි වගුව : පවතින කම්පන මට්ටම්වල මනින ලද අගයන්. 

ස්තථානය ස්තථානීය විස්තතරය 
වේලාව (මිනිත්ු) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

L1  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.28  

10 – 50  

25.00  

3 

වර්ගය  

0.14  

10 – 50  

25.00  

3 

වර්ගය  

0.16  

10 – 50  

25.00  

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

25.00 

L2  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.11  

10 – 50  

47.38  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

47.38  

3 

වර්ගය  

0.18  

10 – 50  

47.38  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

35.63 

L3  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.11  

10 – 50  

47.50  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

47.50  

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

47.50 

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

47.50  

L4   වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.13  

10 – 50  

49.00  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

49.00  

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

49.00  

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

49.00 

L5  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.12  

10 – 50  

33.75  

3 

වර්ගය  

0.16  

10 – 50  

27.00 

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

27.00  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

27.00  

L6  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

16.00  

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

16.00 

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

16.00  

3 

වර්ගය  

0.07  

10 – 50  

16.00  

L7  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.12  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.11  

10 – 50  

15.00  

L8 වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.20  

10 – 50  

40.25  

3 

වර්ගය  

0.16  

10 – 50  

23.00  
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ස්තථානය ස්තථානීය විස්තතරය 
වේලාව (මිනිත්ු) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

L9  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.09  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.12  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

15.00 

3 

වර්ගය  

0.11  

10 – 50  

15.00  

L10   වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය  

0.11  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.10  

10 – 50  

15.00  

3 

වර්ගය  

0.08  

10 – 50  

15.00 

3 

වර්ගය  

0.11  

10 – 50  

15.00 

L.11  වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය 

0.09 

l0-50 

24.13 

3 

වර්ගය 

0.r9 

10-50 

25.t3 

3 

වර්ගය 

0.t7 

10-50 

25.13 

3 

වර්ගය 

0.1 I 

10*50 

25.13 

L.12 වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය 

0.15 

l0-50 

20.38 

3 

වර්ගය 

0.15 

l0-50 

20.38 

3 

වර්ගය 

0.16 

l0-50 

20.38 

3 

වර්ගය 

0.1 I 

10-50 

20.38 

L.13 වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය 

0.17 

l0-50 

25.00 

3 

වර්ගය 

0.12 

10-50 

25.00 

3 

වර්ගය 

0.18 

l0-50 

25.00 

3 

වර්ගය 

0.16 

10-50 

2s.00 

L.14 වුහවේ වර්ගය 

උපරිම. ප්රවේග මාදලිවේ උපරිම අගය 

(mm/sec.). 

සාංඛ්යාත පරාසය (Hz) 

ප්රමුඛ් සාංඛ්යාතය (Hz) 

3 

වර්ගය 

0.15 

l0*50 

15.75 

3 

වර්ගය 

0.1 I 

10-50 

15.75 

3 

වර්ගය 

0.19 

l0-50 

15.7 5 

3 

වර්ගය 

0.09 

10-50 

15.15 

සටහන 1: මධයම පරිසර අධිොරිවේ අන්තර්වාර ප්රමිතියට අනුව, වගාඩනැගිේවේ 

වුහවේ 3 වර්ගය (එනම් තනි සහ වදමහේ නිවාස සහ ඉහළ ඉද කිරීම් වලින් 

සාදන ලද, ගවඩාේ, සිවමන්ති කුට්ටි ආදය වැනි සැහැේු ද්රවය භාවිතවයන් සාදන 

ලද වගාඩනැගිලි වනාවේ. භූමිෙම්පාවලට ඔවරාත්ු දීම සඳහා නිර්මාණය ෙර 

ඇත) ෙම්පන මිනුම් සඳහා සලො බලන ලදී (ඇමුණුම 13 II-b). 

 

3.6.3 අවට වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය 
 

අධයයන ප්රවේශය ආශ්රිතව, දැනට පවතින B 240 මාර්ගවේ (රාජගිරිය - 

අුරුගිරිය), වපාේදූව පාර, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් වාහන ඇුළු 

ප්රවාහනවයන් ප්රධාන වායු විවමෝචන ප්රභවය වේ. 
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3.6.3.1 මූලික සංසරණ වාතපේ ගුණාේමකභාවය 

 

ොර්මිෙ තාක්ෂෂණ ආයතනවයහි විදුත් තාක්ෂෂණ විදයාගාරය අධයයන ප්රවේශය 

ුළ වත්මන් වායු තත්ත්ව තත්ත්වය සාංලක්ෂිත කිරීම සඳහා 2022 ජනවාරි (10 - 

27) ුළ විවිධ ස්තථාන හයෙ (වගුව 58) පරිසර වායු තත්ත්ව නිරීක්ෂෂණ සිදු ෙරන 

ලදී. ස්තථාන සිතියම 53හි වපන්වා ඇති අතර AAQ නිරීක්ෂෂණය කිරීවම්දී අවට වායු 

නිරීක්ෂෂණ ස්තථාන, අධීක්ෂෂණ ොලසීමාව, ොලගුණිෙ තත්ත්වයන් සහ සුළාං මල 

ෙැබලි සඳහා ඇමුණුම 14 (අ) බලන්න. 60 වගුවේ පවතින AAQ තක්ෂවස්තරු කිරීම 

සඳහා අධීක්ෂෂණ ප්රතිඵල අදාළ AAQ ප්රමිතිය සමඟ සාංසන්දනය ෙරන ලදී. ඒ අනුව, 

පැය 24-පැය PM10, 24-පැය PM2.5, 01-පැය සහ පැය 24-පැය SO2, 01-පැය සහ 24 

යන වාර්තාගත පරිසරය -පැය NO2, 1-hr CO, සහ 1-hr O3 සාන්ද්රණය සියුම 

අධීක්ෂෂණ ස්තථානවල ජාතිෙ පාරිසරිෙ (පරිසර වායු තත්ත්ව) වරගුලාසිවල දක්ෂවා 

ඇති උපරිම අවසර ලත් මට්ටම්වලට අනුකූල වේ. විවශ්ෂවයන් පැය 01 සහ පැය 24 

යන ොලසීමාවන් සඳහා SOz සහ NO2 හි වාර්තාගත සාන්ද්රණය ඉහත සඳහන් 

උපරිම අවසර ලත් මට්ටමට වඩා සැලකිය යුු වලස අඩුය. 

 

  60 වැනි වගුව: AAQ මිනුම් ස්ථාන 

ස්ථානය විස්තරය GPS 

ඛණ්ඩාංක 

AAQ 01  
දවුේගිරි හි ව යාර්වේ වන්වාසිෙ පරිශ්රවේ 

විවෘත ඉඩ 

6° 54'30.99" N  

79°54'19.44" E 

AAQ 02  බත්තරමුේල UDA රථගාවේ විවෘත අවොශය 
6° 54'10.77"N  

79°55'6.97" E  

AAQ 03 
උුවර්  ාතිමා තලාංගම අප ස්තවාමිදූවේ 

වේවස්තථාන පරිශ්රවේ දී. 

6° 54'22.65" N  

79°55'36.88" E  

AAQ 04  
බත්තරමුේල, වොස්තවත, 8 ෙණුව, ශ්රී ුම්බිණි 

විවේොසනය පරිශ්රවේ දී. 

6° 54'24.03" N  

79°56'13.55" E  

AAQ 05  
බත්තරමුේල, වොස්තවත, 8 ෙණුව, ශ්රී ුම්බිණි 

විවේොසනය පරිශ්රවේ දී. 

6° 53'33.25"N  

79°56'58.30"E  

AAQ 06  අුරුගිරිය හුවමාරුව අසල RDA නිල නිවාසවේ 
6° 53'3.87"N  

79°58'32.08"E 
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53 වැනි සිතියම : AAQ මිනුම් ලුණු පපන්වන ගූගේ සිතියම 
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 61 වැනි වගුව : AAQ මිනුම් ප්රතිඵල අදාළ පේශීය ප්රමිතිය සමඟ සංසන්දනය කිරීම 

පරාමිීන්/ ඒෙෙ සාමානය ොලය ඒෙෙ 

Concentration 
Maximum 

Permissible Level* ස්තථානය 

01 

ස්තථානය 

02 

ස්තථානය 

03 
ස්තථානය 04 

ස්තථානය 

05 

ස්තථානය 

06 

Suspended Particulate 

Matter aerodynamic 

Diameter less than 10 μm 

(PM10) 

 

 

 

පැය 24ෙ සාමනය 
μg/m

3
 

42 63 42 49 36 48 100 

 

පැය 1 ෙ සාමනය 

 

μg/m
3
 

 

79 

 

88 

 

79 

 

82 

 

54 

 

88 

ලබා ගත පනාහැක 

Suspended Particulate 

Matter aerodynamic 

Diameter less than 2.5 μm 

(PM2.5) 

පැය 24ෙ සාමනය 
μg/m

3
 

26 37 25 23 21 21 50 

 

පැය 1 ෙ සාමනය 

 

μg/m
3
 

 

58 

 

67 

 

62 

 

55 

 

35 

 

56 

ලබා ගත පනාහැක 

 

Sulfur Dioxide (SO2) 

පැය 24ෙ සාමනය ppb 2.5 3.4 5.1 2.8 1.5 2.9 30 

පැය 1 ෙ සාමනය ppb 4.4 4.0 6.8 5.0 2.2 5.4 80 

 

NitrogenDioxide (NO2) 

පැය 24ෙ සාමනය ppb 3.0 3.2 3.2 4.2 3.6 4.1 50 

පැය 1 ෙ සාමනය ppb 4.5 4.3 4.7 5.7 5.3 5.2 130 

 

CarbonMonoxide (CO) 

පැය 24ෙ සාමනය ppb 800.7 954.6 985.3 1858.5 658.3 1327.0 ලබා ගත පනාහැක 

පැය 1 ෙ සාමනය ppb 1260.4 1218.7 1383.1 2350.6 976.7 2184.7 26000 

 

Ozone(O3) 

පැය 24ෙ සාමනය ppb 17.6 18.9 14.4 10.0 10.7 12.3 ලබා ගත පනාහැක 

පැය 1 ෙ සාමනය ppb 28.5 35.7 28.3 15.8 18.4 20.0 100 

මූ ල ා ශ්ර ය :  ජ ා ති ෙ  ප ා රි ස රි ෙ  ( ප රි ස ර  ව ා යු  ත ත් ත් ව )  ව ර ගු ල ා සි , 1994, 1994 ව ද ස ැ ම් බ ර්  20  ව ැ නි  ද න  අ ති වි ව ශ් ෂ  ග ැ ස ට්  ප ර ව ේ  

ප්ර ෙ ා ශ ය ට  ප ත්  ෙ ර න  ල ද  අ ත ර  2008 අ ව ග ෝ ස්ත ු  15  ද න ැ ති  අ ති වි ව ශ් ෂ  ග ැ ස ට්  අ ාං ෙ  1562/22 ම ගි න්  ස ාං ව ශ ෝ ධි ත ය .  
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3.7 සමාජ- සංස්කෘතික පරිසරය  

 

3.7.1 පවතින ජනාවාස 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධි වේී මාර්ගවේ 

II වන අදයර (NKBA EH/Phase II ) මගින් ආවරණය වන මුළු ප්රවේශයම ෙඩුවවල 

මහ නගර සභාවට අයත් නාගරිෙ ප්රවේශය ුල පිහිටා ඇත. සාම්ප්රදායිය 

සමාජයිෙ සහ සාංසෙෘතිෙ වටපිටාව පිළිබඳව යම් ොන්සාවක්ෂ ඇති අතරම, 

සියළුම සමාජයිෙ සහ සාංස්තෙෘතිෙ ලක්ෂෂණ නීන නාගරිෙ අනුෙෘතිය ුළ 

හැඩගැසී ඇත. ශ්රී ජයවර්ධනපුර නගරය රවට් පරිපාලන නගරය වලස 

ප්රතිසාංස්තෙරණය කිරීම නිසා ප්රවේශ වදෙම වේගවයන් සාංවර්ධනය වේ. වම් අනුව, 

වබාවහෝ ප්රවණතා ජාතිෙ ඉේුම සහ අවශයතා සමඟ බැඳී ඇත. සමාජ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරුව, සමාජ ආර්ිෙ සමීක්ෂෂණය සිදුෙරන විට දැනට පවතින වන්වාසිෙ 

වගාඩනැගිලි ග්රාම නිලධාරී වසම් පදනම මත හඳුනාවගන ඇත. ඒ සම්බන්ධ 

විස්තතර පහත දැක්ෂවවන වගුවේ දැක්ෂවේ. II අදයර යටතට වනාගැවනන ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් මින් ඉවත් ෙරන ලදී 

 

  62 වැනි වගුව: බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම නිලධාරි වසම් සහ මීටර් 200 

පකාරිපඩෝව තුල දැනට පවතින පන්වාසික පගාඩනැගිලි 

ප්රා.වේ.වො. නම ග්රා.නි. වසවම් නම 

2020 වන විට මුළු 

වගාඩනැගිළි 

සාංඛ්යාව 

මීටර් 200 ෙලාපය ුළ 

වගාඩනැගිළි සාංෙයාව 

ෙඩුවවල 

අරාංගල 1,400 92 

බටවපාත 1,688 99 

බත්තරමුේල උුර 761 55 

ඇවරිවේන 480 35 

වහෝෙන්දර නැවගනහිර 1,471 198 

වහෝෙන්දර උුර 2,014 22 

වහෝෙන්දර දකුණ 1,583 44 

වොටුවේවගාඩ 542 32 

කුමාරවේවත්ත 1,354 2 

මුත්වතට්ටුවගාඩ 1,511 148 

වපාුඅරාව 2,028 57 

සුභූතිපුර 534 247 

තලාංගම උුර ඒ 2,830 145 

උඩුමුේල 725 233 

ෙලපුවාව 844 0 

ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර 

වෙෝට්වට් 

වැලිෙඩ නැවගනහිර 

1,528 46 

 එෙුව 21,293 1,455 

මූලාශ්රය: ෙඩුවවල සහ ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ 

වල සම්පත් පැතිෙඩ 
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මුළු වන්වාසිෙ වගාඩනැගිලි සාංඛ්යාව හා සසඳන විට 6.8% ක්ෂ මීටර් 200 

වොරිවඩෝව ුළ ඇත. 

වම් අනුව, මාර්ග පථයට (RoW)  සීමා වන විට මුළු සාංඛ්යාව 513 දක්ෂවා අඩු වේ. 

එවිට, වමම ග්රාම නිලධාරි වොට්ඨාශවල පිහිටි බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු වන්වාසිෙ 

වගාඩනැගිලි සාංඛ්යාවවන් 2.4% ක්ෂ වේ. මාර්ග පථය (RoW) සහ වොරිවඩෝවේ 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ වගාඩනැගිලි පිළිබඳ වැඩි විස්තතර සිතියම 57 මඟින්  දක්ෂවයි.  

 

1985, 2004 සහ 2021 යන වසර වල ජනාවාස රටා සිතියම් අාංෙ 54, 55 සහ 56 න් 

විදහා දැක්ෂවවන අතර එමගින් සලො බලන ොල සීමාව පුරාවට වබවහවින් 

වවනස්ත දර්ශණයක්ෂ වපන්වයි. විවශ්ෂවයන්ම, හරිත දර්ශනය වැඩි ප්රමාණයක්ෂ 

නාගරිෙ වභෞතිෙ වොටස්ත වක්ෂන්ද්ර ෙරගත් දසුනක්ෂ බවට පරිවර්තනය ී ඇත. 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධිවේී මාර්ගවේ 

II වන අදයර (NKBA EH/Phase II ) ක්රියාත්මෙ ප්රවේශවේ ජනගහනය සහ මානව 

ක්රියාොරෙම් සැලකිය යුු වලස වැඩි ී ඇති බව එමගින් සනාථ වේ.   

 

54 වැනි සිතියම : වසපර් වනාවාසවල ගූගේ අනුරූ දර්ශණ 

 
 

2004 වසවර් දර්ශණ සමඟ 1985 වසවර් දර්ශණ සසඳන විට, මාර්ග ජාල පේධතිය 

සහ වන්වාසිෙ, වාණිජ සහ පරිපාලන අරමුණු සඳහා වභෞතිෙ වගාඩනැගිලි 

ඉදකිරීම් අතර පැහැදලි වවනසක්ෂ දක්ෂනට ඇත.  
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  55 වැනි සිතියම: 2004 වසපර් වනාවාසවල ගූගේ අනුරූ දර්ශණ  

 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධි වේී මර්ගවේ 

II වන අදයවර් (NKBA EH/Phase II ) සමස්තත ප්රවේශයම නාගරිෙ ජනාවාසයක්ෂ බවට 

පත්වවමින් පවතින බව සනාථ ෙරමින් 2021 තත්ත්වය තවදුරටත් වවනස්ත ී ඇත.   

 

56 වැනි සිතියම: 2021වසපර් වනාවාසවල ගූගේ අනුරූ දර්ශණ 

 
 

තවද, පළමු පරිච්වේදවේ සඳහන් පරිද නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන අධි වේී මාර්ගවේ II වන අදයර (NKBA EH/Phase II ) යටවත් 

සිදු ෙරන ලද සාංගණනය සහ සමාජ ආර්ිෙ සමීක්ෂෂණය මඟින්, බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වගාඩනැගිලි සහ අවනකුත් වත්ෙම් පිළිබඳව වසායාගත් නිවැරද වතාරුරු දක්ෂවා 

ඇත. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධිවේී 

මාර්ගවේ II වන අදයර (NKBA EH/Phase II), මාර්ග පථය (RoW) සහ මීටර් 200 
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වොරිවඩෝව සම්බන්ධ වර්තමාන තත්ත්වය වඩාත් වහාඳින් විදහා දැක්ෂීම සඳහා 

පහත වගු අාංෙ 63 හි සමහර සාංඛ්යා වපන්වා ඇත. මීට අමතරව, නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධිවේී මාර්ගවේ II අදයවරහි 

(NKBA EH/Phase II) වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ අවනකුත් වැදගත් 

වගාඩනැගිලි සම්බන්ධ විස්තතර සිතියම 58 සහ වගුව 63 මඟින් සපයයි. නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ II 

අදයවරහි (NKBA EH/Phase II) මාර්ග පථය (RoW) වහෝ මීටර් 200 වොරිවඩෝව ුළ 

කිසිදු පුරාවිදයාත්මෙ ස්තථානයක්ෂ වහෝ වගාඩනැගිේලක්ෂ වනාමැති බව එය සනාථ 

ෙරයි. මීට අමතරව, වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ කිසිදු ආගමිෙ ස්තථානයක්ෂ 

වනාමැත.  

 

63 වැනි වගුව: වයෘපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රපේශපේ වැදගේ 

පගාඩනැගිලි සහ පුරාවිදයාේමක ස්ථාන 

වගාඩනැගිලි නම වර්ගය දම්වැේ ගණන 

ව යාර්වේ වරසිඩන්සීස්ත වන්වාසිෙ 6+340 

ව යාවේ වහෝේඩිාංේස්ත (ප්රයි) ලිමිට් වවළඳ 6+20 

දයත වපාළ විවනෝදාස්තවාදය 7+40 

ලා ලා ලෑන්්  විවනෝදාස්තවාදය 7+180 

වවෝටර්ස්ත එජ්  වහෝටේ 7+380 

දයත උයන උදයානය විවනෝදාස්තවාදය 7+600 

ජනවේඛ්න හා සාංඛ්යාවේඛ්න 

වදපාර්තවම්න්ුව 

රාජයය 

7+660 

වසත්සිරිපාය ොර්යාල සාංකීර්ණය රාජයය 7+760 

වසත්සිරිපාය II අදයර රාජයය 7+760 

සුහුරුපාය රාජයය 7+960 

බත්තරමුේල ජුම්මා මුස්තලිම් පේලිය පූජනීය ස්තථාන 8+240 

මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ නිල නිවාස රාජයය 8+640 

පළාත් මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය රාජයය 8+650 

සමුපොර ප්රධාන ොර්යාලය බත්තරමුේල රාජයය 8+950 

තලාංගම බස්ත ඩිවපෝව රාජයය 9+20 

 ාතිමා අප ස්තවාමිදූවේ වේවස්තථානය පූජනීය ස්තථාන 9+100 

මාස්ත වසාලූෂන් වසනටර්  වවළඳ 9+120 

ඉඩම් ප්රතිසාංස්තෙරණ වොමිෂන් සභාව රාජයය 9+100 

වරස්ත මාස්තටර් වොමර්ෂේ  වවළඳ 9+200 

තලාංගම ප්රාවේශීය වරෝහල රාජයය 9+220 

පරිසර අමාතයාාංශය රාජයය 9+300 

සිරිලක්ෂ මාළු වපාළ වවළඳ 9+340 

බස්තනාහිර පළාත් සභාව රාජයය 9+340 

ප්රයිම් වරසිඩන්සීස්ත වන්වාසිෙ 9+360 

ශ්රී ශාෙයසිාංහාරාමය පූජනීය ස්තථාන 10+560 

අමරවගාඩ පාවර් වහෝෙන්දර හමුදා ෙඳවුර ආරක්ෂෂෙ 13+860 

ජිවයෝ ලාංො පුේගලිෙ සමාගම වහෝටේ 14+900 

නව සිරි උත්සව ශාලාව වහෝටේ 14+160 

පුරාණ විහාරය - වහෝෙන්දර පුජනීය ස්තථාන 16+360 
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 57 වැනි සිතියම: කැලණි  පාලපම්  සිට  අතුරුගිරිය  දක්ෂවා  කණු  මතින්  දිපවන  අධිපේී  මාර්ගපේ II අදියපරහි මාර්ග පථය සහ පකාරිපඩෝපේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ සහ 
පනාවූ පගාඩනැගිලි  
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58 වැනි සිතියම: වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රපේශය තුළ පිහිටි වැදගේ ස්ථාන සහ පගාඩනැගිලි  
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3.7.2 වයාපෘති ස්තථානවේ ජනගහනය 

 

2021 වන විට ශ්රී ලාංොවේ ජනගහනය 22,156,000ක්ෂ වන අතර ඉන් 6,219,000ක්ෂ 

බස්තනාහිර පළාවත් ජීවත් වවති. ඊට අමතරව ඔවුන්වගන් 2,480,000ක්ෂ පමණ 

වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ ජීවත් වවති. ඔවුන්වගන් බහුතරයක්ෂ දස්තත්රික්ෂෙවේ නාගරිෙ 

සහ තදාසන්න ප්රවේශවල ජීවත් වවති. 2020 වර්ෂවේදී 38.0% වන රවට් නාමිෙ දළ 

වේශීය නිේපාදතවේ (GDP) විශාලතම වොටස බස්තනාහිර පළාත විසින් අඛ්ණ්ඩව 

පවත්වාවගන යයි. ජනගහන සාංඛ්යාවේඛ්න වපන්වා වදන්වන් වොළඹ 

දස්තත්රික්ෂෙවේ වැඩිම ජනගහනයක්ෂ සිටින අතර ක්රමවයන් වැඩි ීවම් ප්රවණතාවක්ෂ 

පවතින බවයි. 64 වගුව මඟින් ජාතිෙ සාංඛ්යාන සමඟ සැසඳීමක්ෂ දක්ෂවා ඇත. 

 

64 වැනි වගුව; 2016-2021 අතර තුර ශ්රී ලංකාපේ සහ පකාළඹ දිසත්රික්ෂකපේ 

ජනගහන වර්ධනය 

වසර 
ශ්රී ලාංොව වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙය 

පුරුෂ ස්තී එෙුව පුරුෂ ස්තී එෙුව 

2016 10,265,000 10,938,000 21,203,000 1,175,000  1,220,000 2,395,000 

2017 10,382,000 11,062,000 21,444,000 1,187,000  1,232,000 2,419,000 

2018 10,492,000 11,178,000 21,670,000 1,197,000  1,242,000 2,439,000 

2019 10,556,000 11,247,000 21,803,000 1,201,000  1,247,000 2,448,000 

2020 10,613,000 11,306,000 21,919,000 1,205,000  1,250,000 2,455,000 

2021 10,727,000 11,429,000 22,156,000 1,217,000  1,263,000 2,480,000 

මූලාශ්රය: දස්තත්රික්ෂ සහ ස්තී පුරුෂ භාවය අනුව වසර මැද ජනගහන ඇස්තතවම්න්ු, 

2016 - 2021, ජන හා සාංඛ්යා වේඛ්ණ වදපාර්වම්න්ුව, ශ්රී ලාංොව 

 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ (DSD) සහ ප්රාවේශීය 

වේෙම් වොට්ඨාශ (GND) වල ජනවිොස ලක්ෂෂණ සලො බැලීවම් දී ජනගහන 

වයාේතිය 63 වගුවවන් පරද වේ. ප්රවේශවේ ජන වයාේතිය සහ සම්පත් 

පැතිෙඩවලින් වහළි වන්වන් ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ (DSD) හි වැඩිම 

ජනගහනයක්ෂ වාර්තා ී  ඇති බවයි. ප්රතිශතයක්ෂ වලස එය සමස්තත ජනගහනවයන් 

91.8% කි. ශ්රී ජයවර්ධනපූර් වෙෝට්වට් වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ තවත්  

ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ (DSD) වලස හඳුනාගත හැකි අතර, ප්රතිශතයක්ෂ වලස 

එය මුළු ජනගහනවයන් 8.2%කි. නමුත් ග්රාම නිලධාරි වොට්ඨාශ (GNDs) සලෙන 

විට ජනගහනවයන් බහුතරයක්ෂ ජීවත් වන්වන් තලාංගම උුර සහ වපාුඅරාව 

ග්රාම නිලධාරි වොට්ඨාශ (GND) වලය. වෙවස්ත වවතත්, ස්තී පුරුෂ භාවය අනුව 

විමර්ශනය ෙරන විට, ජනගහනවයන් බහුතරයක්ෂ ොන්තාවන් බව සම්පත් 

පැතිෙඩවලින් වහළි වේ. ඉහත ෙරුණු විශ්වේෂණය කිරීවම්දී, බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

ග්රාම නිලධාරි වොට්ඨාශ (GNDs) 14 ඇුළුව ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් 

වොට්ඨාශය (DSD) සඳහා වයාපෘතිය පැහැදලි බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරන බව 

අධයයනවයන් නිගමනය ෙළ හැකිය. එයින් වක්රව අදහස්ත ෙරනු ලබන්වන් වයාපෘති 

ප්රතිලාභීන්වගන් බහුතරයක්ෂ ද ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශය (DSD) ුළ 

ජීවත් වන බවයි. 
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65 වැනි වගුව; ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහන වයාේතිය 

ප්රාවේශීය 

වේෙම් 

වොට්ඨාශය 

ප්රාවේශීය වේෙම් 

වොට්ඨාශය 
පුරුෂ ස්තී එෙුව % 

ෙඩුවවල අරාංගල 2857 2965 5822 6.8 

බටවපාත 4003 3945 7948 9.3 

බත්තරමුේල උුර 1080 1035 2115 2.5 

ඇවරිවේන 1393 1487 2880 3.4 

වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර 

2745 2969 

5714 

6.7 

වහෝෙන්දර උුර 3658 3345 7003 8.2 

වහෝෙන්දර දකුණ 3093 3559 6652 7.8 

වොටුවේවගාඩ 1638 1717 3355 3.9 

කුමාරවේවත්ත 2709 2926 5635 6.6 

මුත්වතට්ටුවගාඩ 3479 3701 7180 8.4 

වපාුඅරාව 3967 4128 8095 9.4 

ශ්රී සුවබෝධිපුර 1194 1619 2813 3.3 

තලාංගම උුර 5075 5543 10618 12.4 

උඩුමුේල 1331 1525 2856 3.3 

අනු එෙුව  38,222 40464 78,686 91.8 

 වැලිෙඩ නැවගනහිර 3248 3734 6982 8.2 

අනු එෙුව 3248 3734 6982 8.2 

එෙුව 41,470 44,198 85,668 100.0 

මූලාශ්රය: 2020 සම්පත් පැතිෙඩ මත පදනම්ව සම්පාදනය ෙරන ලද අදාළ  

ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාශ (DSD) වල දත්ත 

 

වයාපෘතිය බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම නිලධාරී වොට්ඨාශ (GNDs) ුළ පවතින ජන 

 නත්වය වගුව 65 මගින් නිරූපණය වෙවර්. 

 

3.7.2.1 වයස සහ ස්තී පුරුෂ භාවය 

 

පළමු පරිච්වේදවේ සඳහන් ෙර ඇති ක්රමවේදය අනුව වයාපෘති බලපෑම හඳුනා 

ගැනීම සඳහා නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

අධීවේී මාර්ගවේ II අදයවරහි (EH-NKBA II) වොරිවඩෝව ුළ පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු විවශ්ෂඥ ෙණ්ඩායම විසින් සමාජ-ආර්ිෙ සමීක්ෂෂණයක්ෂ පවත්වන 

ලදී. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී 

මාර්ගවේ II අදයවරහි  (EH-NKBA II) මධය වර්ඛ්ාවවන් මීටර් 200ක්ෂ ඇුළත 

30%ෙට වඩා අධිෙ නිවයෝජනයක්ෂ ඇති සෘජු බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්භ සහ 

පරික්ෂිේත කුටුම්භ 463ක්ෂ සමීක්ෂෂණය මඟින් ආවරණය ෙරන ලදී. නියැදය,  

නිවැසියන්, වවළඳුන්, ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් හිමියන්, ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් වගා 

ෙරන්නන් නිවයෝජනය ෙරයි. 

 

ජනගහනය සලො බැලීවම්දී, අධයයන ප්රවේශය කුඩුම්භ 463 කින් සමන්විත වන 

අතර නියැදය ුළ මුළු ජනගහනය 1,764 කි. ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් 
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වොට්ඨාශය (DSD) ුළ කුඩුම්භ වෙවරහි සෘජු හා වක්ර වමන්ම ධනාත්මෙ සහ 

ඍණාත්මෙ බලපෑම් ඇති වන බව පැහැදලිය. ස්තී පුරුෂ වේදය අනුව සමාජ 

බලපෑම සාරාාංශගත කිරීවම්දී, 869 පිරිමින් වන අතර 895 ොන්තාවන් වේ. 

එබැවින්, අධයයන ප්රවේශය ුළ ොන්තාවන්වගන් බහුතරයක්ෂ පීඩාවට පත් වනු 

ඇත. වෙවස්ත වවතත්, වයෝගයතාවය සඳහා, අධයයන ප්රවේශවේ ජනවිොස 

තත්ත්වය අවවබෝධ ෙර ගැනීමට ප්රධාන සාධෙය වලස සියුම විශ්වේෂණ ස්තී 

පුරුෂ භාවය අනුගමනය ෙර ඇත. 

 

වයස යනු ජනවිොස ලක්ෂෂණ යටතට වැවටන වැදගත් සාධෙයකි. 66 වගුව මගින් 

ගෘහ මූලිෙයන්වේ වයස්ත වයාේතිය සලො ඇත. වයස අවුරුදු 18ත් 24ත් අතර තනි 

ගෘහ මූලිෙ ොන්තාවක්ෂ සිටින බව හඳුනාවගන ඇත. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි මහළු 

ොණ්ඩය ද පුේගලයන් 176ක්ෂ (38.01%) නිවයෝජනය ෙරයි. ප්රධාන වයස්ත ොණ්ඩය 

අවුරුදු 40 - 59 (51.19%) ොණ්ඩය, ස්තී පුරුෂ භාවය අනුව පිරිමි 81.43% සහ 

ගැහැණු 18.57% වලස වවනස්ත වේ. 

 

 66 වැනි වගුව: ගෘහ මූලිකයන් අතර වයස් වයාේතිය 

වයස 

ස්තත්රි පුරුෂභාවය 

පුරුෂ ස්තී එකුුව 

සාංඛ්යාව % සාංඛ්යාව % සාංඛ්යාව % 

18 - 24 0 0 1 0.21 1 0.21 

25- 39 38 8.21 11 2.38 49 10.59 

40 - 59 202 43.63 35 7.56 237 51.19 

60 වැඩි 137 29.59 39 8.42 176 38.01 

එකතුව 377 81.43 86 18.57 463 100 
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 59 වැනි සිතියම: වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂවූ ග්රාම නිලධාරි වසම් තුළ ජනගහන ගණේවය  
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ගෘහ සාමාජිෙයන් අතර වයස්ත වයාේතිය සමඟ සසඳන විට (වගුව අාංෙ 65 හි 

දක්ෂවා ඇති පරිද) ඉහළම වයස්ත ොණ්ඩය අවුරුදු 40 - 59 (29.03%) බව වපන්නුම් 

ෙරන අතර, ඔවුන් වෙවරහි ඇති බලපෑම ඉහළ මට්ටමෙ පවතින බව පැහැදලිය. 

වෙවස්ත වවතත්, වමම ොණ්ඩවේ ස්තී පුරුෂ භාවය අතර සැලකිය යුු වවනසක්ෂ 

වනාමැත. වදවන ඉහළම වයස්ත ොණ්ඩය වන්වන් වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අය වන 

අතර එය 22.5% කි. අවනක්ෂ අතට, ක්රියාොරී වයස්ත ොණ්ඩය (අවුරුදු 18-59) වලස 

සැලකූ විට එය බහුතරය වන අතර වමම ෙණ්ඩායම ුළ ොන්තා ජනගහනය 

ප්රධාන ොණ්ඩය වේ. 

 

67 වැනි වගුව:  ගෘහ සාමාජිකයන් අතර වයස් වයාේතිය* 

වයස පුරුෂ % ස්තී % එෙුව % 

18 අඩු 207 11.76 189 10.74 396 22.5 

18 - 24 73 4.15 68 3.86 141 8.01 

25 - 39 166 9.43 180 10.23 346 19.66 

40 - 59 248 14.09 263 14.94 511 29.03 

60 වැඩි 173 9.83 193 10.97 366 20.8 

අනු එෙුව 867 49.26 893 50.74 1760 100 

සඳහන් වනාෙළ 2  2  4  

එකතුව 869 49.26 895 50.74 1764 100 

* ගෘහ මූලිෙයන් ඇුළුව 

 

3.7.2.2 විවාහෙ අවිවාහෙ තත්ත්වය 

 

ගෘහ මූලිෙයන්වේ විවාහෙ අවිවාහෙ තත්ත්වය අනුව ඔවුන්වගන් 79.7% ක්ෂ 

ස්තථාවර පවුේ ජීවිතයක්ෂ ගත ෙරන බව වහළි වේ. වෙවස්ත වවතත්, වැන්දඹුවන් 

14.04% ක්ෂ සහ වවන් වූ පවුේ 0.65% ක්ෂ පමණ සිටීවමන් ඇඟවවන්වන් අධයයන 

ප්රවේශවේ බිඳී ගිය පවුේ සබඳතා කුඩා ප්රතිශතයක්ෂ පවතින බවයි. 1.29% ක්ෂ 

දක්ෂෙසාද සිේධීන් වාර්තා ීවම්න් වමම තත්ත්වය තවත් උග්ර බව පැහැදලි වේ. 

තවත් වැදගත් සාධෙයක්ෂ වන්වන් ගෘහ මූලිෙයාවේ 4.32% අවිවාහෙයින් ීමයි. 

සමස්තතයක්ෂ වශවයන් ගත් ෙල, ගෘහ මූලිෙයන්වගන් 20.3%ක්ෂ සිටින්වන් අස්තථාවර 

තත්ත්වයෙ ය. වැඩි විස්තතර සඳහා 68 වගුව බලන්න. 

 

68 වැනි වගුව: ගෘහ මූලිකයන්පේ විවාහක අවිවාහක තේේවය 

විවාහෙ අවිවාහෙ 

තත්වය 

පුරුෂ ස්තී එෙුව 

No. % No. % No. % 

විවාහෙ 347 74.95 22 4.75 369 79.7 

අවිවාහෙ 11 2.38 9 1.94 20 4.32 

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ 16 3.46 49 10.58 65 14.04 

දක්ෂෙසාද  2 0.43 4 0.86 6 1.29 

වවන් වූ 1 0.22 2 0.43 3 0.65 

එෙුව 377 81.44 86 18.56 463 100 

 

තවද, විවාහෙ අවිවාහෙ තත්ත්වය අනුව ජනගහනය විශ්වේෂණය ෙරන අතර, 

65 වගුව ජනගහනවේ වයාේතිය අවධාරණය ෙරයි, මුළු ජනගහනවයන් 46.66% 
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ක්ෂ විවාහෙයි. නමුත් 49.73%ක්ෂ අවිවාහෙ වලස හඳුනාවගන ඇත. සමීක්ෂෂණය 

සඳහා සහභාගි වූවන්වගන් අඩු සාංඛ්යාවක්ෂ පවුවලන් වවන් වූ (0.31%) වහෝ 

දක්ෂෙසාද වූ (0.38%) අය වේ. වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ ොණ්ඩවේ ප්රතිශතය 2.92% 

කි. එබැවින් අවිවාහෙ පුේගලයින්ට සමාජ බලපෑම අවනකුත් ොණ්ඩවලට වඩා 

වැඩි වේ. 

 

69 වැනි වගුව: ගෘහස්ථ සාමාජිකයින්පේ විවාහක අවිවාහක තේේවය 

විවාහෙ 

අවිවාහෙ බව 

පුරුෂ ස්තී එෙුව 

සාංඛ්යාව % සාංඛ්යාව % සාංඛ්යාව % 

විවාහෙ 137 10.53 470 36.13 607 46.66 

අවිවාහෙ 343 26.36 304 23.37 647 49.73 

වැන්දඹු 7 0.54 31 2.38 38 2.92 

දක්ෂෙසාද  2 0.15 3 0.23 5 0.38 

වවන් වූ 3 0.23 1 0.08 4 0.31 

එෙුව 492 37.81 809 62.19 1301 100 

 

3.7.2.3 ජන වාර්ගික සංයුතිය 

 

70 වගුවේ දැක්ෂවවන පරිද ජනගහනවයන් 92.42% සිාංහලයන් වන අතර 

ජනගහනවයන් 4.54% ශ්රී ලාාංකිෙ වදමළ වන අතර 2.38% ශ්රී ලාාංකිෙ මුස්තලිම්වේ. 

 

70 වැනි වගුව : ජන වාර්ගිකේවය 

ජන වාර්ගිෙත්වය No. % 

සිාංහල 428 92.42 

ශ්රී ලාාංකිෙ වදමළ 21 4.54 

ඉන්දයානු වදමළ 1 0.22 

ශ්රී ලාංො මුස්තලිම් 11 2.38 

බර්ගර් 1 0.22 

මැවේ 1 0.22 

එෙුව 463 100 

 

එබැවින්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී 

මාර්ගවේ II  අදයර (EH-NKBA II ) සලො බැලීවම්දී, ප්රධාන සමාජ බලපෑම සිාංහල 

ජන වර්ගයට එේල වන බව පැහැදලිය. ප්රවේශවේ ජනවාර්ගිෙ සහජීවනයක්ෂ 

පැවතියද, වයාපෘතිය පුරාවටම සෑම වාර්ගිෙ හා ආගමිෙ ෙණ්ඩායමෙටම සමාන 

සැලකිේලක්ෂ දැක්ෂවිය යුුය. 

 

3.7.2.4 ආගමික සංයුතිය 

 

ශ්රී ලාංොව බහු සාංස්තෙෘතිෙ සමාජයක්ෂ බැවින්, අධයයන ක්ෂවේරවේ ආගමිෙ 

සාංයුතිය හඳුනා ගැනීම අතයවශය වේ. 71 වගුවේ දැක්ෂවවන පරිද ආගමිෙ 

වයාේතියට අනුව, අධයයන ප්රවේශවයන් 87.68% වබෞේධ සහ 8.64% ක්රිස්තතියානි 

භක්ෂතිෙයින් වලස හඳුනාවගන ඇති අතර, අධයයන ප්රවේශවේ මුළු 

ජනගහනවයන් 5.4% වරෝමානු ෙවතෝලිෙයන් වන අතර 3.24% අවනකුත් 
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ක්රිස්තතියානී භක්ෂතිෙයින් නිවයෝජනය වොර්. "අවනකුත් කිුනුවන්" ොණ්ඩය 

සාවේක්ෂෂව අඩුය. 

 

71 වැනි වගුව: ආගමික පසුබිම 

ආගම සාංඛ්යාව % 

වබෞේධ 406 87.68 

හින්දු 6 1.3 

ඉස්තලාම් 11 2.38 

වරෝමානු ෙවතෝලිෙ 25 5.4 

වවනත් කිුනු 15 3.24 

එෙුව 463 100 

 

3.7.2.5 ුටුම්භයක ප්රමාණය 

 

වයාපෘති සැලසුම් කිරීවම් අරමුණු සඳහා පවුවේ මුළු සාමාජිෙයින් සාංඛ්යාව 

වැදගත් සාධෙයක්ෂ වලස සැළවක්ෂ. 72 වගුව වදස බලන විට, පවුේවලින් 9.07% ක්ෂ 

වපන්නුම් ෙරන්වන් පවුලෙ සාමාජිෙයින් 5 ෙට වඩා වැඩි සාංඛ්යාවක්ෂ සිටින බවයි. 

තවද, සාමානය ගෘහ ප්රමාණය සාමාජිෙයින් 4 වදවනකුවගන් සමන්විත වන බව 

සමාජ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව මඟින් අනාවරණය වේ. ඇතැම් අවස්තථාවලදී, එක්ෂ 

නිවසක්ෂ ුළ එක්ෂ පවුලෙට වඩා වැඩි ගණනක්ෂ ජීවත්ව සිටින අතර, පවුවේ 

සාමාජිෙයන් විශාල සාංඛ්යාවක්ෂ ඇති ීම සඳහා වමය වේුව ී ඇත. 

 

72 වැනි වගුව: ගෘහපේ විශාලේවය 

නිවවස්ත සිටින මුළු සාමාජිෙයින් 

සාංඛ්යාව 

නිවාස 

සාංඛ්යාව 
% 

1 19 4.11 

2 57 12.31 

3 109 23.54 

4 145 31.32 

5 91 19.65 

>5 42 9.07 

එෙුව 463 100 

 

3.7.2.6 සමාජ-ආර්ික තේේවය 

 

මීටර් 200 වොරිවඩෝව ුළ සිදු ෙරන ලද සමාජ-ආර්ිෙ සමීක්ෂෂණයට අනුව 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ සමාජ ආර්ිෙ තත්ත්වය පහත දැක්ෂවේ. 

 

3.7.2.7 සාක්ෂෂරතාවය සහ අධයාපනය 

 

පුේගලයන්වගන් බහුතරයක්ෂ නිවයෝජනය ෙරනු ලබන්වන් ‘6 වේණිය – අ.වපා.ස. 

සා.වපළ’ ොණ්ඩයයි. ප්රතිශතයක්ෂ වලස එය 29.52% කි. අඩුම පුේගලයන් 

සාංඛ්යාවක්ෂ සිටින්වන් ‘පශ්චාත් උපාධි’ ොණ්ඩවේ ය. ප්රතිශතයක්ෂ වලස එය 0.85% 
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කි. වෙවස්ත වවතත්, අවම ප්රතිශතය “ අකුරු වනාදත්” ොණ්ඩවයන් (1.14%) 

නිවයෝජනය වන අතර අත්සන් ෙළ හැකි ොණ්ඩය (0.77%) කි. අධයයන ප්රවේශවේ 

අධයාපනිෙ අවදානම සැලකිය යුු වලස අඩු බව එයින් වපන්නුම් වෙවර්. ගෘහ 

මූලිෙයන් ද සාක්ෂෂරතාවවේ සහ අධයාපනවේ සමාන රටාවක්ෂ වපන්වයි. දත්ත 

විශ්වේෂණය කිරීවම්දී, වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ සාක්ෂෂරතාවය සහ 

අධයාපන මට්ටම මධයස්තථ වයාේතියක්ෂ වලස දැකිය හැකිය. 

 

73 වැනි වගුව:  ගෘහ සාමාජිකයන්පේ අධයාපනික තේේවය 

අධයාපන මට්ටම සාංඛ්යාව % 

අකුරු වනාදත් 15 1.14 

අත්සන් ෙළ හැකි 10 0.77 

පාසැේ යාමට අවේක්ෂීත 83 6.38 

1-5 පාංතිය 118 9.07 

6-අ.වපා.ස.ප. (සා/වපළ) 384 29.52 

අ.වපා.ස.ප. (සා/වපළ) සමත් 253 19.45 

අ.වපා.ස.ප. (උ/වපළ) සමත් 264 20.29 

උපාධි අවේක්ෂීත/ උපාධි ධාරී 145 11.15 

පශ්චාත් උපාධි 11 0.85 

වවනත් 18 1.38 

එෙුව 1301 100 

3.7.2.8 වෘේීය රටාව 

 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ ගෘහ මූලිෙයන්වේ වෘත්ීය රටාවන්, 

ඔවුන්වේ ජීවවනෝපාය සහ වත්මන් සමාජ-ආර්ිෙ තත්ත්වයන් පිළිබඳ යථාරූපී 

අදහසක්ෂ ලබා ගැනීමට වැදගත් වේ. 74 වගුවේ දක්ෂවා ඇති පරිද, ඉහළ 

නිවයෝජනයක්ෂ සහිත ප්රධාන වෘත්ීය ොණ්ඩ ුනක්ෂ ඇත, එනම්, 'ෙම්ෙරු 

(පුහුණු) (19.87%) 'වවළඳාම/වයාපාර' (13.61%), සහ 'විශ්රාමිෙ' (12.96%). ඉහත 

නිවයෝජන හරහා, අධයයන ප්රවේශවේ ප්රජාව ුළ පහත් සමාජ-ආර්ිෙ 

තත්ත්වයක්ෂ නිවයෝජනය ෙරන බව දත්ත වහළි ෙරයි. අවනකුත් පිළිගත් වෘත්ීය 

ොණ්ඩ වන්වන් පුේගලිෙ විධායෙ වනාවන වස්තවය (11.23%), සහ රජවේ විධායෙ 

වනාවන වස්තවය (3.87%) යි. රාජය සහ වපෞේගලිෙ අාංශයන්හි ආයතනගත රැකියා 

ඉහළ නිවයෝජනයක්ෂ වපන්නුම් ෙරයි. අධයාපනිෙ පසුබිම වමයට වේුවයි. එක්ෂ 

ප්රධාන සාධෙයක්ෂ වන්වන් 3.68%ක්ෂ වන ස්තවකීය නිවවස්තවල ස්තථාවර ජීවවනෝපායක්ෂ 

පවත්වාවගන යාවම් ීරණාත්මෙ ප්රශ්නයක්ෂ වන විරැකියාවවන් යුු පුේගලයින් 

සිටින ෙැටුම්භ වේ. පහත වගුව මඟින් ගෘහ මූලිෙයන් අතර වෘත්ීය ොණ්ඩ 

පිළිබඳ ස්තී පුරුෂ භාවය-විවශ්ිත වතාරුරු සපයයි. 

 

74 වැනි වගුව: ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව ගෘහ මූලිකයන්පේ මූලික වෘේීය 

රටා 

වෘත්ීය ොණ්ඩය පුරුෂ % ස්තී % එෙුව % 

ස්තවකීය ඉඩවම් වගාවිතැන් කිරීම 3 0.65 0 0 3 0.65 

සාංචාරෙ මාර්වගෝපවේශෙයින් 3 0.65 0 0 3 0.65 
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වහෝටේ වස්තවා ෙම්ෙරුවවක්ෂ 1 0.22 0 0 1 0.22 

සත්ව පාලනය 0 0 1 0.22 1 0.22 

කුඩා ෙර්මාන්තය 2 0.43 0 0 2 0.43 

වවළඳුන් 1 0.22 0 0 1 0.22 

රජය විධායෙ වස්තවය 9 1.94 1 0.22 10 2.16 

රජය විධායෙ වනාවන වස්තවය 14 3.01 4 0.86 18 3.87 

පුේගලිෙ විධායෙ වස්තවය 26 5.62 2 0.43 28 6.05 

පුේගලිෙ විධායෙ වනාවන වස්තවය 48 10.37 4 0.86 52 11.23 

ෙෘිොර්මිෙ ෙම්ෙරු 2 0.43 0 0 2 0.43 

සන්නේධ හමුදා 2 0.43 0 0 2 0.43 

පුේගලිෙ ආරක්ෂෂෙ වස්තවය 2 0.43 0 0 2 0.43 

ගෘහණිය 0 0 16 3.46 16 3.46 

විශ්රාමිෙ 52 11.23 8 1.73 60 12.96 

රැකියා වුක්ෂත 11 2.38 6 1.3 17 3.68 

සිේලර වවළඳාම 2 0.43 1 0.22 3 0.65 

වවළඳ සහයෙ 2 0.43 0 0 2 0.43 

පුහුණු ශ්රමිෙ 83 17.93 9 1.94 92 19.87 

නුපුහුණු ශ්රමිෙ 8 1.73 2 0.43 10 2.16 

වවළඳ/වයාපාර 58 12.53 5 1.08 63 13.61 

වියපත් 7 1.51 4 0.86 11 2.37 

කුලියට දීම 10 2.16 7 1.51 17 3.67 

වාහන නැවැත්ීවම් වස්තවා 2 0.43 1 0.22 3 0.65 

විවේශ ආදායම 7 1.51 2 0.43 9 1.94 

ස්තවයාං රැකියාව 2 0.43 5 1.08 6 1.51 

විවනෝදාස්තවාදය 0 0 1 0.22 1 0.22 

වපාලී ආදායම් 3 0.65 1 0.22 4 0.87 

සමෘේධි 1 0.22 2 0.43 3 0.65 

ඥාීන්වගන් ලැවබන ආධාර 7 1.51 4 0.86 11 2.37 

ආහාර වවළඳාම 1 0.22 0 0 1 0.22 

මත්සය වවළඳාම 2 0.43 0 0 2 0.43 

වඩුොර්මිෙ 4 0.86 0 0 4 0.86 

යන්ර ක්රියාෙරු 2 0.43 0 0 2 0.43 

එෙුව 377 81.42 86 18.58 463 100 

 

වර්තමාන ප්රාථමිෙ වෘත්ීය රටාවන් සහ ගෘහාශ්රිත සාමාජිෙයින්වේ සමාජ 

සම්බන්ධතා ඉතා සාංකීර්ණ සාංවයෝජනයකි. විවිධ ොණ්ඩ අතර ඉහළම 

නිවයෝජනය වන්වන් පුේගලිෙ විධායෙ වනාවන වස්තවයයි (11.56%). වදවන ඉහළම 

නිවයෝජනය ෙරන ොණ්ඩ වදෙක්ෂ තිවබ්. ඒවා පිළිවවළින් 4.21% සහ 3.37% ක්ෂ 

සහිත රජවේ විධායෙ වනාවන වස්තවය සහ පුේගලිෙ විධායෙ වස්තවය වේ. මීට 

අමතරව, නියැදවේ ඉහළම අනුපාතය එනම් 33.61% ෙ පිරිසක්ෂ ගෘහණියන් වන 

බව වපන්නුම් ෙරන අතර 18.42% ෙ පිරිසක්ෂ සිසුන් බව අනාවරණය ෙර ඇත. 75 

වගුවේ “වවනත්” ොණ්ඩය 7.35% නිරූපණය ෙරයි. ගෘහස්තථ සාමාජිෙයින්වේ 
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ේවිතියිෙ වෘත්ීය රටාවන් සලො බැලීවම්දී ඉන් 5.46 % ෙ පිරිසක්ෂ පුේගලිෙ 

විධායෙ වස්තවා බව අනාවරණය වේ. නියැදවේ ප්රතිචාර දැක්ෂවූවන්වගන් බහුතරයක්ෂ 

එනම් 76.34% ක්ෂ “වවනත්” ොණ්ඩය නිවයෝජනය ෙරයි. 

 

75 වැනි වගුව: ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව ගෘහාශ්රිත සාමාජිකයින්පේ 

ප්රාථමික වෘේීය රටා 

වෘත්ීය ොණ්ඩය පුරුෂ % ස්තී % එෙුව % 

ස්තවකීය ඉඩම්වල වගාවිතැන 1 0.08 0 0 1 0.08 

ෙෘිොර්මිෙ ෙම්ෙරු 1 0.08 1 0.08 2 0.16 

ෙම්ෙරු (පුහුණු) 18 1.38 18 1.38 36 2.76 

ෙම්ෙරු (නුපුහුණු) 3 0.23 3 0.23 6 0.46 

ආහාර වවළඳාම 2 0.15 2 0.15 4 0.3 

මත්සය වවළඳාම                          0 0 3 0.23 3 0.23 

යන්ර ක්රියාෙරු 1 0.08 1 0.08 2 0.16 

සත්ව පාලනය 0 0 1 0.08 1 0.08 

කුඩා ෙර්මාන්ත 1 0.08 1 0.08 2 0.16 

රජවේ විධායෙ වස්තවා 5 0.38 15 1.15 20 1.53 

රජවේ විධායෙ වනාවන 

වස්තවා 
17 1.3 38 2.91 55 4.21 

වපෞදගලිෙ විධායෙ වස්තවා 18 1.38 26 1.99 44 3.37 

වපෞදගලිෙ විධායෙ වනාවන 

වස්තවා 
86 6.58 65 4.98 151 11.56 

හමුදා 5 0.38 3 0.23 8 0.61 

වපෞේගලිෙ ආරක්ෂෂෙ වස්තවා 1 0.08 0 0 1 0.08 

ගෘහණියන් 121 9.26 318 24.35 439 33.61 

විශ්රාමිෙ 25 1.91 45 3.45 70 5.36 

ශිෂයයින් 123 9.38 118 9.04 241 18.42 

ළමයි(වයස 0-5) 14 1.07 15 1.15 29 2.22 

රැකියා විරහිත 16 1.23 36 2.76 52 3.99 

සිේලර වවළඳාම 1 0.08 5 0.38 6 0.46 

ව වළඳ සහයෙ 3 0.23 4 0.31 7 0.54 

වවළඳාම/වයාපාර 12 0.92 18 1.38 30 2.3 

වවනත් 35 2.68 61 4.67 96 7.35 

එෙුව 509 38.94 797 61.06 1306 100 

 

අධයයන ප්රවේශවේ ස්තවයාං රැකියා රටා සලො බැලීවම්දී, අධයයන ප්රවේශවේ මුළු 

ස්තවයාං රැකියා නියුක්ෂත ජනගහනය 26 ක්ෂ බව 76 වගුවවන් අනාවරණය වේ. 

ප්රතිචාර දැක්ෂවූවන්වගන් බහුතරයක්ෂ අතරින් 57.67 % ක්ෂ ඇඳුම් මැසීවම් නිරත වූවන් 

වූ අතර 11.54% ක්ෂ ඔවුන් අමතර උපතාරෙ පාංති පැවැත්ීම හා සම්බන්ධ බව 

දක්ෂවා ඇත. අධයයන ප්රවේශවේ ඒ හා සමාන ප්රතිශතයක්ෂ (11.54%) ආහාර 

සැපයීවම් නිරත වේ. 
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 76 වැනි වගුව: ස්වයං රැකියාපේ ස්වභාවය 

ස්තවභාවය සාංඛ්යව % 

ඇඳුම් මැසීම 15 57.67 

වාහන නැවැත්ීම 1 3.85 

උපොරෙ පන්තිය 3 11.54 

ආහාර සැපයුම 3 11.54 

වරෝහේ අවශයතා - නිේපාදනය 1 3.85 

ඉටිපන්දම් සෑදීම 1 3.85 

හඳුන්කූරු සෑදීම 1 3.85 

ුලත් සහ රටෙජු විකිණීම 1 3.85 

අනු එෙුව 26 100 

ස්තවයාං රැකියාවල නිරත වනාවන  1738 98.53 

එෙුව  1764 100 

 

3.7.2.9 ආදායම් සහ වියදම් 

 

ආදායම් සහ වියදම් වබාවහෝ අර්ථෙථන සහ අනාවැකි සඳහා භාවිතා ෙළ හැකි 

වැදගත් සමාජ-ආර්ිෙ දර්ශෙ වේ. අධයයනය ෙරනු ලබන ප්රවේශවේ කුටුම්භවල 

ප්රධාන ආදායම් මාර්ග සලො බැලීවම්දී, ඔවුන්වේ ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය 

ඔවුන්වේ වැටුේ වහෝ වේෙන බව ඉහළම ප්රතිශතය (74.81%) මඟින් අනාවරණය 

වේ. ශ්රම බලො ජනගහනය අතර 48.73% පිරිමි වන අතර 26.07% ොන්තා වේ. 

තවදුරටත් විශ්වේෂණය ෙළ විට, ප්රතිචාර දැක්ෂවූවන්වගන් 9.13%ක්ෂ වාර්තා ෙවේ 

ඔවුන්වේ ප්රධාන ආදායම වවළඳාම සහ ෙර්මාන්ත බවයි. වවළඳ හා ෙර්මාන්ත 

වස්තවෙයින් ඔවුන්වේ ස්තී පුරුෂ භාවය අනුව 80.7% පිරිමි සහ 19.3% ොන්තා 

වලස වබදය හැකිය. තවද රජවේ සුබසාධන වැඩ සටහන සමෘේධිය සහ විවේශ 

වේෂණ තම ආදායම් මාර්ග බව, ප්රතිචාර දැක්ෂවූවන්වගන් 4.07%ක්ෂ අනාවරණය 

ෙළහ. පවුවේ ආදායම් මාර්ගයන් පිළිබඳ වැඩි විස්තතර පහත 77 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

77 වැනි වගුව: ගෘහාශ්රිත ආදායම් මූලාශ්රය* ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව 

ආදායම් මූලාශ 
පුරුෂ ස්තී එෙුව 

ගණන % ගණන. % ගණන. % 

වැටුේ/වේතන 443 48.73 237 26.07 680 74.81 

ස්තවයාං රැකියා 4 0.44 22 2.42 26 2.86 

සත්ව පාලනය 0 0 1 0.11 1 0.11 

සමෘධි 6 0.66 20 2.2 26 2.86 

විවේශ වේශණ 8 0.88 3 0.33 11 1.21 

ෙර්මාන්/වවළඳාම 67 7.37 16 1.76 83 9.13 

තැන්පු වපාළී 10 1.1 2 0.22 12 1.32 

වවනත් 38 4.18 32 3.52 70 7.7 

අනු-එෙුව 576 63.36 333 36.63 909 100 
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සඳහන් වනාෙළ/අදායම් මූලාශයක්ෂ 

නැති 293 33.72 562 62.78 855 48.47 

එෙුව 869  895  1764  

* ගෘහ මූලිෙයන් ඇුළුව 

 

78 වගුවේ දැක්ෂවවන පරිද, ගෘහ මූලිෙයන්වේ මාසිෙ ආදායම් රටාවේ මධයනය 

අගය අනුව ප්රධාන ආදායම් මාර්ග ුනක්ෂ ඇති බව වහළි වේ. ඔවුන්වේ ප්රධාන 

ආදායම් මාර්ගය ඔවුන්වේ වැටුේ/වේතන වන අතර එහි මධයනය අගය මසෙට 

රු.85,023ක්ෂ වේ. වදවන ආදායම් මාර්ගය ෙර්මාන්ත හා වවළඳාම වන අතර 

මධයනය ආදායම් අගය මසෙට රු. 552,233 කි. වතවැන්න වපාලී ඉතිරි කිරීම් වන 

අතර එහි මධයනය අගය මසෙට රු. 47,700.ක්ෂ වලස දැක්ෂවේ. “වවනත්”  වලස 

නිශ්චිතව දක්ෂවා ඇති ආදායම් මූලාශ්ර ොණ්ඩවේ ප්රධාන ආදායම් මූලාශ්රයන් 

වන්වන් ස්තවයාං රැකියාවවන් ලැවබන ආදායම, දරුවන්වගන් ලැවබන ආදායම, 

ොමරයකින්/නිවසකින් වහෝ සාේපුවකින් ලැවබන කුලී ආදායම යනාදයයි.  

 

78 වැනි වගුව: ගෘහ මූලිකයන්පේ මාසික ආදායපම් මධයනය අගය (රු.) 

ආදායම් මූලාශ්රය 
එෙුව 

සාංඛ්යාව. එකුව මධයනය 

වැටුේ/වේතන 306 26,017,270.00 85,023.76 

ස්තවයාං රැකියා 8 556,000.00 69,500.00 

සමෘේධි 14 28,250.00 2,017.86 

විවේශ වේෂණ 6 1,420,000.00 236,666.67 

ෙර්මාන්ත/වවළඳාම 60 33,134,000.00 552,233.33 

ඉුරුම් වපාලී 10 477,000.00 47,700.00 

වවනත් 57 4,346,000.00 76,245.61 

 අනු එෙුව 461 65,978,520.00 1,069,387.23 

 

වමම තත්ත්වය, නාගරිෙ අාංශවේ පවුලෙ මාසිෙ ආදායම සමඟ සසඳන විට එය 

රු. 116,670 කි. (ගෘහස්තථ ආදායම් සහ වියදම් සමීක්ෂෂණය – 2019, අවසන් 

වාර්තාව. ජනවේඛ්න හා සාංඛ්යාවේඛ්න වදපාර්තවම්න්ුව). නව ෙැලණි පාලවම් 

සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ II අදයවර් ( EH-

NKBA) අධයයන ක්ෂවේරවේ වර්තමාන තත්ත්වය ජාතිෙ සාංඛ්යාවේඛ්න සමඟ 

වඩාත් අනුරූපී අගයක්ෂ ගන්නා බව එයින් ගමය වේ. 

 

ආදායම් මට්ටම සැලකූ විට වැඩිම මාසිෙ ආදායම් මට්ටම මසෙට රු. 200,000 ක්ෂ 

වන අතර, සමීක්ෂෂණය සඳහා ප්රතිචාර දැක්ෂවූවන්වගන් 6.61% ක්ෂ ඉහළම මාසිෙ 

ආදායම් ොණ්ඩයට වඩා ඉහළින් ඇත. එවස්ත වුවද, ආදායම් මට්ටම් රු. 25,000 සිට 

50,000 දක්ෂවා ොණ්ඩය 36.60% පමණ වේ. 16.5% ක්ෂ පහළ මට්ටවම් ආදායම් 

ොණ්ඩයට ඇුලත් වන අතර ඔවුන්වේ ආදායම රු. 25,000 ට වඩා අඩු බව 

හඳුනාගන්නා ලදී. වයාපෘති අධයයන ප්රවේශවේ 46.9% ෙට වැඩි පිරිසක්ෂ මසෙට රු. 

50,000ට වඩා ඩැඩි ආදායමක්ෂ ලබන බව පැහැදලිව හඳුනාගන්නා ලදී. ආදායම් 

මට්ටම් පිළිබඳ වැඩි විස්තතර සඳහා, පහත 79 වගුව බලන්න. 
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79 වැනි වගුව: ගෘහස්ථ මාසික ආදායම් රටා 

ආදායම් මට්ටම (රු.) සාංඛ්යාව % 

5,000 වඩා අඩු 17 2.01 

5,001 – 9,999 20 2.36 

10,000 – 14,999 24 2.83 

15,000 - 24,999 79 9.33 

25,000 - 49,999 310 36.60 

50,000 - 74,999 133 15.70 

75,000 - 100,000 127 14.99 

100,001 - 200,000 81 9.56 

200,001 සහ ඊට වැඩි 56 6.61 

අනු එෙුව 847 100 

ආදායම් රටාවක්ෂ නැති / සඳහන් වනාෙළ 917 51.98 

එෙුව 1764 100 

 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ පවුේවල වියදම් රටා 80 වගුව මගින් විදහා දක්ෂවයි. 

ප්රවේශයන්හි ආදායම් අගයන් සහ වියදම් අගයන් සාංසන්දනය කිරීවම්දී ආදායම් 

රටාවට වඩා වියදම් රටාව අඩු බව හඳුනාගත හැකිය. ඔවුන්වගන් 19.64% ෙට 

පමණ මසෙට රු. 50,000 ට වඩා අඩු වියදම් රටාවක්ෂ ඇත. ඔවුන් ජාතිෙ දරිද්රතා 

වර්ඛ්ාවවන් පහළට වැවටන ෙණ්ඩායමයි. මීට අමතරව, ඔවුන්වගන් 80.36% ෙට 

පමණ රු. 50,000 ට වඩා වැඩි වියදම් රටාවන් ඇත. එවස්තම, වැඩිම වියදම් ොණ්ඩය 

(29.14%)  රු.100,001 - රු. 200,000 අතර වේ. 

 

80 වැනි වගුව:  ගෘහස්ථ මාසික වියදම් රටා (රු.) 

ආදායම් මට්ටම (රු.) සාංඛ්යාව % 

5,000 වඩා අඩු - - 

5,001 – 9,999 - - 

10,000 – 14,999 2 0.43 

15,000 - 24,999 12 2.65 

25,000 - 49,999 75 16.56 

50,000 - 74,999 101 22.3 

75,000 - 100,000 89 19.65 

100,001 - 200,000 132 29.14 

200,001 සහ ඊට වැඩි 42 9.27 

අනු එෙුව 453 100 

සඳහන් වනාෙළ 10 2.16 

එෙුව 463 100 

 

තවද, මාසිෙ වියදම්වල මධයනය අගය 81 වගුවේ ලැයිස්තුගත ෙර ඇත. වියදම් 

රටාවේ අධි පිරිවැය ොණ්ඩ ුනක්ෂ ඇති බව සමීක්ෂෂණ දත්ත මගින් අනාවරණය 

විය. ප්රවේශවේ වැඩිම මාසිෙ පිරිවැය අයිතමය වන්වන් නිවාස කුලියයි. රු. 189,881 

ඒ සඳහා මාසිෙව වැය වේ. මසෙට රු. 82,181 වන දුරෙථන බිේ වදවන ඉහළම 
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වියදම් ොණ්ඩය වේ. තවද, ආදායවමන් රු.50,000 ක්ෂ වියදම් ෙරන්වන් මාංගල 

උත්සව, සාද වැනි සමාජ ෙටයුු සඳහා යි. ඒ අතරුර ඔවුන් ආහාර සහ 

ආපනශාලා සඳහා මසෙට රු. 44,468 වියදම් ෙරයි. එවස්තම, සාමානයවයන් රු. 

33,285 ක්ෂ ණය සහ වපාලී සඳහා වැය ෙරනු ලබයි. 

 

81 වැනි වගුව: ගෘහස්ත වියදම්වල මධයනය අගය 

වියදම් ොණ්ඩය 
එෙුව 

සදහන් 

වනාෙළ 
සාංඛ්යාව. % 

ගණන (රු..) 

අවම උපරිම මධයනය 

ආහාර සහ ආපනශාලා 463 7 451 8.8 2200.00 560000.00 44468.51 

ණය සහ වපාලී 463 323 140 2.7 500.00 500000.00 33285.35 

දරුවන් සඳහා අධයාපනය 463 211 252 4.9 250.00 100000.00 15733.93 

වසෞඛ්යය 463 44 419 8.2 200.00 60000.00 6324.70 

විදුලි බිල 463 17 446 8.7 150.00 500000.00 4860.95 

වාහන ඉන්ධන සහ 

නඩත්ු වියදම් 

463 170 
293 

5.7 
200.00 150000.00 12080.20 

නිවාස කුලියට 463 452 11 0.2 2700.00 1600000.00 189881.82 

නිවාස නඩත්ු වියදම 463 163 300 5.9 50.00 2000000.00 11207.50 

ආගමිෙ 463 126 337 6.6 100.00 60000.00 2237.24 

සමාජීය - මාංගල උත්සව / 

සාද ආදය. 

463 126 
337 

6.6 
200.00 3908.6053 50000.00 

සාංචාර සහ විවේෙය 463 218 245 4.8 200.00 50000.00 3663.67 

ජල බිේපත 463 53 410 8.0 100.00 35000.00 1779.12 

රූපලාවනය සත්ොර 463 287 176 3.4 100.00 20000.00 2319.318 

දුරෙථන - 

ඉඩම/ජාංගම/අන්තර්ජාලය 

463 441 
22 

0.4 
400.00 1000000.00 82181.91 

ුලත්/දුම්වොළ 463 423 40 0.8 100.00 28000.00 2731.25 

මත්පැන් 463 364 99 1.9 500.00 45000.00 3459.09 

වැඩිහිටියන් සඳහා 

අධයාපනය 

463 435 
28 

0.5 
500.00 85000.00 13671.43 

දර / ගෑස්ත, ආදය. 463 44 419 8.2 200.00 30000.00 2997.08 

ඇඳුම් 463 141 322 6.3 100 30000 3216.46 

ප්රවාහන 463 97 366 7.2 80.00 50000.00 6082.73 

වර්ීෙරණය වනාෙළ 

වියදම් 

463 463 
- 

- 
- - - 

වවනත් 463 463 - - - - - 

 

3.7.2.10 ශබ්ද සහ කම්පන සංපේදීතාව 

වමය 3 වන පරිච්වේදවේ 4.2.2.3 ොණ්ඩවේ විස්තතරාත්මෙව සාෙච්ඡා ෙර ඇත 

 

3.7.2.11 පවතින යටිතල පහසුෙම් 
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රවට් පරිපාලන නගරය සහ ප්රධාන නාගරිෙ ප්රවේශයක්ෂ වන බැවින්, නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ II අදයරට 

(EH-NKBA II) අයත් ප්රවේශය ුළ යටිතල පහසුෙම්, වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ 

අවනකුත් ප්රවේශ හා සසඳන විට සාවේක්ෂෂව ඉහළ මට්ටමෙ පවී. මූලිෙ 

වශවයන්, වමම විචලයය, සමාජ/වපාදු යටිතල පහසුෙම් වහෝ සුවපහසු සහ තනි 

පුේගල යටිතල පහසුෙම් වලස නම් වෙවරන උප-විචලය වදෙක්ෂ යටවත් සාෙච්ඡා 

ෙළ හැෙ: සමාජ යටිතල පහසුෙම් සම්බන්ධවයන් සැලකීවම්දී ජලය, විදුලිය, විදුලි 

සාංවේශන සහ මාර්ග ප්රවේශයතාව වැනි ප්රමුඛ් අාංගයන් හඳුනා ගත හැකිය. 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ වමම සියු පහසුෙම් සිතියම් අාංෙ 60 මඟින් 

විදහා දක්ෂවයි. ප්රවේශවේ මාර්ග පේධතිය ඉතා ඉහළ මට්ටමෙ පවතින අතර 

අවනකුත් සමාජ යටිතල පහසුෙම් වහෝ සුවපහසුෙම් ප්රවේශවේ ෙැපී වපවනන 

බව දක්ෂනට ලැවබ්. සියුම රාජය සහ වපෞේගලිෙ අාංශවේ ආයතන නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ II අදයර 

(EH-NKBA II) පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටින අතර වදවන පරිච්වේදවේ වපන්වා දී ඇති 

පරිද ඔවුන් සිය විවරෝධය පළ වනාෙළ බව වමහිදී අවධාරණය කිරීම වැදගත්ය. 

 

පවත්නා තනි පුේගල මට්ටවම් යටිතල පහසුෙම්/සුව පහසුෙම් වදස බලන විට, සිදු 

ෙරන ලද සාංගණනය මගින් වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ගෘහ ඒෙෙ (PAHs) පිළිබඳ 

අවශය සියු වතාරුරු සපයයි. 82 වගුවවන් වපන්වා වදන්වන් එහි පදාංචිෙරුවන් 

760ක්ෂ සිටින බවත් ඔවුන්වගන් 93.6%ක්ෂ (711) වපෞේගලිෙ ඉඩම් හිමියන් බවත්ය. 

ඔවුන්වගන් 2.1% (16) ෙ කුඩා සාංඛ්යාවක්ෂ පුේගලිෙ හවුේ පදාංචිෙරුවන් වේ. එයින් 

2.6% (20) පමණ දැනට විවිධ රාජය ආයතන විසින් අත්පත් ෙරවගන සිටින රජවේ 

ඉඩම් වේ. වම් අතර පුේගලිෙ අයිතිය යටවත් ආගමිෙ ඉඩම් 6ක්ෂ ඇත. 

 

  82 වැනි වගුව: වයාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් හිමිකාරීේවපේ 

ප්රවර්ග  

වර්ගය සාංඛ්යාව % 

පුේගලිෙ 711 93.6 

පුේගලිෙ හවුේ 16 2.1 

පුේගලිෙ අයිතිය සහිත ආගමිෙ 

ඉඩම් 
6 .8 

රජවයන් වවන් ෙළ 4 .5 

රජවේ ඉඩම 20 2.6 

වවනත් 3 .4 

එෙුව 760 100.0 

 

වමම අත්පත් ෙරවගන ඇති සියුම ඉඩම්, ඉඩම් වර්ග අනුව හඳුනා ගැවන්. 83 

වගුවේ දක්ෂවා ඇති පරිද, ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් (වොටස්ත 

258) ය. ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම්වලින් බහුතරයක්ෂ කුඹුරු ඉඩම් වන අතර, ඒවා කුලී 

නිවැසියන්වේ අයීෙරුවන් විසින් කුඹුරු වගාව සඳහා වයාදා ගනී. වදවන ඉහළම 

ඉඩම් වර්ගය වන්වාසිෙ ඉඩම වන අතර, ඉඩම් ෙැබලි 240 ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. 

වතවැනි ඉහළම ස්තථානය වාණිජ ඉඩම් වන අතර, මුළු සාංඛ්යාව 204 කි.  
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  83 වැනි වගුව: නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මතින් 

දිපවන අධීපේී මාර්ගපේ II අදියර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් වර්ග 

ඉඩම් වර්ග සාංඛ්යාව % 

වන්වාසිෙ ඉඩම් 240 31.6 

වාණිජ ඉඩම් 204 26.8 

මුඩු බිම් 56 7.4 

ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් 258 33.9 

වවනත් (වපාදු භාවිතය) 2 .3 

එෙුව 760 100.0 

 

තවද, වමම බලපෑමට ලක්ෂ වූ සියුම ඉඩම් විවිධ ෙටයුු සඳහා වයාදා ගැවන්. වගුව 

84 විවිධ වර්ගවේ භාවිතයන් යටවත් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රමාණයන් පර්චස්ත වලින් 

දක්ෂවා ඇත. හානියට පත් මුළු ඉඩම් සාංඛ්යාව පර්චස්ත 44,542.12 කි. ඒ අතරින් 

පර්චස්ත 20,671.01ෙ ප්රමාණයක්ෂ, ඉහළම වර්ගය වන ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා 

භාවිත ෙරයි. වදවන ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් පර්චස්ත 16,271.54 ක්ෂ වන වාණිජ 

වහෝ වයාපාරිෙ අරමුණු සහිත ඉඩම් ය. පර්චස්ත 4,806.75 ෙ භූමි ප්රමාණය 

වන්වාසිෙ අවශයතා සඳහා භාවිතා වන ුන්වන ඉහළම ඉඩම් වර්ගය වේ. ඊට 

සමගාමීව පර්චස්ත 1,508.9ක්ෂ වන්වාසිෙ සහ වාණිජ ෙටයුු සඳහා භාවිත වෙවර්. 

තවමත් පර්චස්ත 1,245.32ක්ෂ කිසිදු ෙටයුත්තක්ෂ සඳහා භාවිත වනාවෙවර්. වපාදු 

ොර්ය භාවිතය යටවත් පර්චස්ත 38.6ෙ කුඩා ප්රමාණයක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. වැඩි 

විස්තතර සඳහා, පහත 84 වගුව බලන්න. 
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60 වැනි සිතියම: වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රපේශපේ පවතින සමාජ යටිතල පහසුකම්/පහසුකම්   
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  84 වැනි වගුව: බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් භාවිත කරන ආකාරය සහ 

ප්රමාණය 

ප්රාවේශීය 

වේෙම් 

වොට්ඨාශ 

භාවිතා ෙරන ආොරය/ මුළු ප්රවේශය පර්චස්ත   

වන්වාසිෙ 
වන්වාසිෙ 

සහ වවළඳ 
ෙෘිොර්මිෙ 

වානිජය/ 

වයාපාර 
මුඩු වවනත් 

මුළු 

ප්රවේශය 
% 

ෙඩුවවල 4,806.75 1,508.9 20,671.01 16,271.54 1,245.32 38.6 44,542.2 100 

එෙුව 4,806.75 1,508.9 20,671.01 16,271.54 1,245.32 38.6 44,542.12 100 

 

ග්රාම නිලධාරි වසම් අනුව හඳුනාවගන ඇති බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු ඉඩම් ප්රමාණය. 

85 වගුව ට අනුව, වැඩිම බලපෑමට ලක්ෂවූ ඉඩම්, මුත්වතට්ටුවගාඩ, අරාංගල, 

තලාංගම උුර A, ඇවරිවේන, සහ වපාුඅරාව ග්රාම නිලධාරී වසම් වලට අයත් වේ. 

බත්තරමුේල උුර, සුභූතිපුර සහ වබාරළුවගාඩ ග්රාම නිලධාරී වසම් වලට අඩුම 

බලපෑමක්ෂ ඇති ඉඩම් අයත් වේ. 

 

85 වැනි වගුව: ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ඉඩම් පරිහරණය කරන ආකාර 

ග්රාම නිලධාරී 

වසම් 

මුළු ප්රවේශය පර්චස්ත   

වන්වාසිෙ 

වන්වාසිෙ 

සහ 

වවළඳ 

ෙෘීොර්මිෙ 
වානිජය / 

වයාපාර 
මුඩු වවනත් 

මුළු 

ප්රවේශය 
% 

අරාංගල 392.2 152.6 2301.2 1813.98 132 - 4791.98 10.76 

බටවපාත 65.5 - 1045 74.4 286.5 - 1471.4 3.30 

බත්තරමුේල 

උුර 

210.8 32.5 0 

273.71 

14.14  531.15 1.19 

ඇවරිවේන 15 - 2528.62 657.6 152.8 - 3354.02 7.53 

වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර 

1648.49 163.8 2795.66 

3083.3 

381.85 - 8073.1 18.12 

වහෝෙන්දර 

උුර 

399.5 992.4 224.8 

839.91 

18.15 - 2474.76 5.56 

වහෝෙන්දර 

දකුණ 27 46 1067.4 1597 160 - 

2897.4 6.50 

කුමාරවේවත්ත - - 1696.2 1557.35 - - 3253.55 7.30 

මුත්වතට්ටුවගාඩ - - 4261 2223 - - 6484 14.56 

වපාුඅරාව 68.1 8.5 1644 1346.47 - - 3067.07 6.89 

සුභූතිපුර 141.2 49.6 23.5 160.82 50.1 8.6 433.82 0.97 

තලාංගම උුර ඒ 449 40 2367.33 1898.45 27.8 - 4782.58 10.74 

උඩුමුේල 1194.93 23.5 209 217.8 - 30 1675.23 3.76 

මාලවබ් 195.03 - 36.9 527.75 21.98 - 781.66 1.75 

වබාරළුවගාඩ - - 470.4 - - - 470.4 1.06 

එෙුව 4806.75 1508.9 20671.01 16271.54 1245.32 38.6 44542.12 100.00 

 

වමම ඉඩම් අතර හඳුනාවගන ඇති වගාඩනැගිලි සාංඛ්යාව 648කි. වමම 

වගාඩනැගිලි විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ. ප්රධාන වශවයන් නිවාස 204ක්ෂ, වට 

තාේප 183ක්ෂ සහ වාණිජ වගාඩනැගිලි/වවළඳසැේ 135ක්ෂ ප්රධාන වර්ග වලස 

හඳුනාවගන ඇත. මීට අමතරව, ඒොබේධ නිවාස සහ සාේපු 11 ක්ෂ, ගබඩා 1 ක්ෂ 
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සහ මඩු 19 ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. වමම වගාඩනැගිලිවලට අමතරව වැසිකිලි, 

රථගාේ, ළිාං, සත්ව වොටු, මුළුතැන්වගවේ, පියගැටවපළ, පිළිම ආදී ඉදකිරීම් 77ක්ෂ 

ඇත. ඊට අමතරව වගාඩනැගිලි 260ෙට අර්ධ වශවයන් බලපෑමට ලක්ෂ ී  ඇති අතර 

388ක්ෂ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. විවශ්ෂවයන්ම නිවාස 111ක්ෂ සහ 

ඒොබේධ නිවාස 2ක්ෂ සහ වවවළඳසැේ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. 

වාණිජ වගාඩනැගිලි 64ක්ෂ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. 

 

තවද, බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු වගාඩනැගිලි ප්රමාණය සහ වර්ග අඩි ප්රමාණය 86 

වගුවේ දැක්ෂවේ. ඒ අතරින් වැඩිම ප්රමාණයක්ෂ බලපෑමට ලක්ෂ වූ නිවාස මත පදනම් 

වේ. වදවන ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් වට තාේප සහ වගාඩනැගිලිවලට අයත් 

වේට්ටු, ප්රධාන වශවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ නිවාස වේ. ඊළඟ ඉහළම ොණ්ඩය 

වන්වන් වාණිජ වගාඩනැගිලි සහ සාේපු ය. 

 

86 වැනි වගුව: අර්ධ වශපයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ සහ සම්ූර්ණපයන්ම 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ පේපල 

වේපළ 
සාංඛ්යා

ව 
% 

අර්ධ 

වශවයන් 

බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ 

සාංඛ්යාව 

සම්පූර්ණ

වයන්ම 

බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ 

සාංඛ්යාව 

මුළු වර්ග 

අඩි 

ප්රමාණය 

බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ 

වර්ග අඩි 

ප්රමාණය 

නිවස 204 31.48 93 111 431,207 236,608 

සාේපු / වාණිජ 

වගාඩනැගිේල 
135 20.83 71 64 172,473.56 75,696.76 

ඒොබේධ නිවස සහ 

සාේපු 
11 1.7 9 2 17,799 8,309 

මඩු 19 2.93 5 14 14,707 4,438 

ෙටු ෙම්බි වැට 18 2.78 6 12 8,066 6,546 

වට තාේප සහ 

වේට්ටුව 
183 28.24 76 107 211,215.5 120,660.52 

ගබඩා 1 0.15 - 1 1,250 1,250 

වවනත් 77 11.88 12 65 120,545.14 35,234.14 

 

සාංගණන ප්රතිඵල අනුව, මූලිෙ උපවයෝගිතා වස්තවා ලබා ගත හැකි බව හඳුනාවගන 

ඇත. මූලිෙ වශවයන් අවධානය වයාමු ෙර ඇති උපවයෝගිතා වස්තවා විදුලිය, ජලය 

සහ ස්තථාවර දුරෙථන සම්බන්ධතා වන අතර, ඒවා  ලබා ගැනීවම් හැකියාව පහත 

87 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 
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87 වැනි වගුව: පගාඩනැගිලි සඳහා උපපයෝගිතා පස්වා ලබා ගැනීපම් 

හැකියාව 

වස්තවය 
නිවා

ස 

ඒොබ

ේධ නිවස 

සහ 

සාේපු 

කුලියට 

ගත් 

නවාතැ

න් 

වානිජය 

වගාඩනැගි

ලි 

අත්හැර 

දමන ලද 

වගාඩනැගි

ලි 

ගබ

ඩා 

ම

ඩු 

වවනත්

r 

මුළු 

එෙු

ව 

විදුලිය 181 11 23 135 1 0 6 11 358 

ජලය  138 11 20 133 1 1 6 9 319 

ස්තථාවර 

දුරෙථන 
88 10 13 39 0 0 0 4 154 

 

පවතින තනි යටිතල පහසුෙම් යටවත්, පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු ෙණ්ඩායම 

අවධානය වයාමු ෙළ ඉතා වැදගත් සාධෙයක්ෂ වන්වන් බලශක්ෂතියයි. 88 වගුවව හි 

දැක්ෂවවන පරිද, ප්රධාන බලශක්ෂති ප්රභවය වන්වන් විදුලියයි. එහි නිවයෝජනය 98.89% 

කි. වවනත් මූලාශ්ර ඔවුන් අතර ෙැපී වපවනන වලස දක්ෂනට වනාලැවබ්. 

 

88 වැනි වගුව: වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂවූ නිවාසවල බලශක්ෂති භාවිතා 

කරන රටාව. 

බලශක්ෂති 

ප්රභවය 
පවතින වනාපවතින 

විදුලි බලය 446 5 

භූමි වතේ 9 442 

සූර්ය ශක්ෂතිය 6 445 

වවනත් (බැටරි) 1 450 

 

මිනිසුන්වේ ජීවවනෝපාය සඳහා ඇති වටිනාම සම්පත ජලයයි. නව ෙැලණි පාලවම් 

සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ II අදයවර් (EH-

NKBA) බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ පවතින ජල සම්පත් ප්රධාන වශවයන් ජාතිෙ 

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලවේ (NWSDB) සම්බන්ධතා මත රඳා පවී. 

89 වගුවට අනුව, සෑම නිවසක්ෂම බීමට, ස්තනානය සඳහා, වරද වස්තදීම, 

සනීපාරක්ෂෂාව, වගවු වගාව සහ ඉවුම් පිහුම් වැනි සියුම ගෘහාශ්රිත ෙටයුු 

සඳහා ජාතිෙ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලවේ (NWSDB) සපයන ජලය 

භාවිතා ෙරයි. අවනකුත් ප්රභවයන් අතර, ළිාං ජලය (විදුත්ෙරණය සහ විදුලිය 

වනාලබන) ප්රවේශවේ බහුලව දක්ෂනට ලැවබ්. එවහත්, නිවාස සඳහා ජාතිෙ ජල 

සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලවේ (NWSDB) ජල සැපයුම පවතින නිසා ලිාං 

ජලය දැන් සැලකිය යුු තරම් භාවිත වනාවේ. 

 

89 වැනි වගුව: නිවාස මට්ටමින් ජල භාවිත රටාව 

සම්පත් 
බීම 

සඳහා 
ස්තනානය 

වරද 

වස්තදීම 
සනීපාරක්ෂෂණ 

වගවු 

සඳහා 

ආහාර 

පිසීම 
වවනත් 

ළිාං ජලය - විදුලිය 

සහිත 
92 95 95 95 90 90 4 

ළිාං ජලය - විදුලිය 

වනාමැතිව 
12 63 12 10 11 10 2 
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ජල සම්පාදන 

මණ්ඩලය 
344 285 301 332 275 295 23 

වැසි ජලය 

රැස්තකිරීවම් ටැාංකිය 
0 1 1 1 1 1 0 

වවනත් 4 4 4 3 1 3 0 

 

සමාජ යටිතල පහසුෙම් සහ ගෘහ මට්ටවම් පුේගල යටිතල පහසුෙම් සසඳන විට 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

(EH-NKBA) වයාපෘතිවේ II වන අදයවර් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ සියුම 

සාමාජිෙයින් පාවේ සැලකිය යුු වලස ඉහළ ජීවවනෝපාය ප්රතිපාදන භුක්ෂති විඳිති. 

 

3.7.3 කුඹුරු ඉඩම් සහ ී වගාව 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

( EH-NKBA)  II අදයවර් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවයහි ප්රධාන අාංගයක්ෂ වන්වන් කුඹුරු 

ඉඩම් ය. ඉහත දක්ෂවා ඇති පරිද, බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ප්රධාන වශවයන් 

ෙඩුවවල දස්තත්රික්ෂ වේෙම් වොට්ඨාශය (DSD) ුළ පිහිටා ඇත. එහි වහක්ෂටයාර 

1,323 ක්ෂ ඇති අතර ඒ අතරින් වහක්ෂටයාර 358 ක්ෂ පමණ අතහැර දමා ඇත. 

(සම්පත් පැතිෙඩ, ෙඩුවවල, 2020). වෙවස්ත වවතත්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයරට 

ගැවනන ග්රාම නිලධාරී වසම් (GND) 15 න් ග්රාම නිලධාරී වසම් (GND) 12 ෙ කුඹුරු 

ඉඩම් ඇත. වමම ග්රාම නිලධාරී වසම් (GND) වල මුළු බිම් ප්රමාණය වහක්ෂටයාර් 

234.52 ක්ෂ පමණ වේ. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් 

දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයවර් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස කුඹුරු 

වහක්ෂටයාර 22.63ක්ෂ පමණ අත්පත් ෙර ගැනීම සඳහා හඳුනාවගන ඇත. 

 

විවිධ සමාජ හා පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ප්රධාන වශවයන් කුඹුරු ඉඩම් 

හරහා අධිවේී මාර්ගයක්ෂ වලස වමම වයාපෘතිය ඉදකිරීමට සැලසුම් ෙර ඇත. 

කිවලෝමීටර් 3ක්ෂ පමණ වන කුඹුරු ඉඩම් 2007 වසවර් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය ගැසට් පරයට ඇුළත් ී ඇත. සමස්තථ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය ුළම ී වගා කිරීමට ගැසට් පරය මඟින් අවසර දී ඇති අතර, එය අද 

දක්ෂවාම සිදුවවමින් පවී. විවශ්ෂවයන්ම, ෙන්න වදෙම වගා වෙවරන අතර නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-

NKBA) II අදයර හා සම්බන්ධ වන මුළු කුඹුරු ප්රවේශයම ඉතා සාරවත් වන අතර 

සෑම ෙන්නයෙම විශිේට අස්තවැන්නක්ෂ ලබා ගනී. තලාංගම වැවවන් වාරි ජලය 

සපයනු ලැුවද සමස්තත කුඹුරු ඉඩම් ශ්රී ලාංොවේ වතත් ෙලාපවේ පිහිටා ඇත. 

වැවවන් එන මධයම වාරි ඇළ, ප්රධාන වශවයන් වයාපෘතිවයන් හානියට පත් වමම 

කුඹුරු සඳහා අවශය අවස්තථාවලදී වපෝෂණය ෙරයි. 

 

සාංගණනය සහ භූවගෝලීය වතාරුරු පේධතිවේ (GIS) සතයාපනයට අනුව, 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම නිලධාරී වසම් (GND) (08) ෙ මුළු කුඹුරු ප්රමාණය සහ 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු ප්රමාණය පහත 90 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

249 

 

 

 

 

90 වැනි වගුව: වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම නිලධාරී වසම් (GND) වල 

මුළු ුඹුරු ප්රමාණය සහ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ුඹුරු ප්රමාණය 

   ග්රාම නිලධාරී 

වසවම් නම 

ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව කුඹුරු 

ප්රදමාණය 

මාර්ග පථය ඇුලත 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ 

කුඹුරු 

ප්රමාණය 

% 

ඉඩම් 

ෙට්ටි 

සාංඛ්යා

ව 

ග්රාම නි. 

ව. 

ප්රමාණ

ය 

(වහක්ෂ. 

කුඹුරු 

ප්රමාණ

ය 

(වහක්ෂ.) 

කුඹුරු 

ප්රමාණ

ය 

(අක්ෂෙර

) 

ඉඩම් 

ෙට්ටි 

සාංඛ්යා

ව 

කුඹුරු 

ප්රමාණ

ය 

(වහක්ෂ.) 

කුඹුරු 

ප්රමාණ

ය 

(අක්ෂෙර

) 

අරාංගල 7 126.79 16.53 40.84 31 5.08 12.56 30.76 

බටවපාත 1 124.93 18.35 45.33 17 1.65 4.07 8.97 

වබාරළුවගාඩ 7 120.12 29.19 72.12 3 0.27 0.66 0.91 

ඇවරිවේන 9 90.72 21.89 54.08 25 0.92 2.28 4.21 

වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර 

7 195.46 19.28 47.65 18 5.24 12.94 27.16 

වහෝෙන්දර 

උුර 

7 170.93 17.47 43.17 0 0.00 0.00 0.00 

වහෝෙන්දර 

දකුණ 

10 174.54 28.32 69.98 10 0.32 0.78 1.12 

කුමාරවේවත්ත 4 215.96 16.84 41.60 20 2.51 6.20 14.90 

මුත්වතට්ටුවගා

ඩ 

2 131.42 18.95 46.82 35 3.74 9.25 19.75 

වපෝවර් 13 206.00 23.59 58.28 0 0.00 0.00 0.00 

වපාුඅරාව 6 201.03 14.69 36.29 13 0.97 2.39 6.58 

තලාංගම උුර 

ඒ 

5 177.59 9.44 23.33 22 1.94 4.78 20.50 

එෙුව 78 1935.50 234.52 579.50 194 22.63 55.91  

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු කුඹුරු ඉඩම් සාංඛ්යාව 194 නීතයානුකූල හිමිෙරුවන් 143 

වදවනකුට, අනවසර පදාංචිෙරුවන් 6 වදවනකුට සහ බදු ගත් හිමිෙරුවන් 1 

වදවනකුට අයත් වේ. මීට අමතරව, කුලියට ගත් පුේගලයින් වහෝ වගාෙරුවන් 68 

ක්ෂ ඇත (සාංගණන දත්ත). වම් අතර, සිතියම 61  මඟින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ ඉඩම් පරිහරණ රටා දක්ෂවා ඇත. කුඹුරු 

ප්රවේශවේ ප්රධාන ඉඩම් පරිහරණවයන් එෙක්ෂ බව එයින් පැහැදලිවම වපන්නුම් 

ෙරයි. සිතියම 62 වපන්වන්වන් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු 

මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර මගින් විවිධ ඉඩම් පරිහරණ 

රටාවන් මගින් බලපාන ග්රාම නිලධාරී වසම් (GNDs) වමානවාද යන්නයි. තව ද, 

සිතියම 63 නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු පිළිබඳ 

විස්තතර විදහා දක්ෂවයි. 
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   61 වැනි සිතියම: කැලණි  පාලපම්  සිට  අතුරුගිරිය  දක්ෂවා  කණු  මතින්  දිපවන  අධීපේී  මාර්ගපේ II වන අදියර වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රපේශපේ ඉඩම් පරිහරණ 
රටාව 
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62 වැනි සිතියම : කැලණි  පාලපම්  සිට  අතුරුගිරිය  දක්ෂවා  කණු  මතින්  දිපවන  අධීපේී  මාර්ගපේ II වන අදියපර් මාර්ග පථපේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව 

 

 



 
Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

252 
 

 

  63 වැනි සිතියම: නව  කැලණි  පාලපම්  සිට  අතුරුගිරිය  දක්ෂවා  කණු  මතින්  දිපවන  අධීපේී  මාර්ගපේ (EH-NKBA) II අදියපර් බලපෑමට ලක්ෂවූ ු ඹුරු ඉඩම් 
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3.7.4 ඇවරිවේන සහ තලාංගම වැේවල ජල සම්පත් භාවිතය 
 

තලාංගම වැවේ පවතින ජලය ප්රධාන වශවයන් කුමාරවේ වත්ත, වපාුඅරාව, 

මුත්වතට්ටුවගල, සහ තලාංගම උුර A, බටවපාත ග්රාම නිලධාරී වසවම් (GNDs) 

ප්රධාන කුඹුරුවල ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා වයාදා ගනී. තලාංගම වැවවන් 

භාවිත ෙරන ජලය ස්තථානය අලාංොර කිරීම සහ විවනෝදාස්තවාදය සඳහා වයාදා 

ගැනීම හැර වවනත් ප්රවයෝජනයක්ෂ වනාගනී. වෙවස්ත වවතත්, ප්රවේශවාසීන් විසින් 

බැහැර ෙරන අපජලය අඩාංගු ඇළ මාර්ගවල දූීත ජලය තිබීම වේුවවන් වගාීන් 

තලාංගම වැවවන් සම්පූර්ණවයන්ම යැවපන්වන් නැත. තලාංගම වැවේ දකුණු 

පැත්වත් වාන් මාර්ගයට සම්බන්ධ ඇවරිවේන වැව ගාංවුර රඳවා තබා ගැනීම 

සඳහා වයාදා ගන්නා අතර ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව (SLLDC) මගින් 

නඩත්ු වෙවරන ඇළක්ෂ (මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම) හරහා ෙැලණි ගඟට 

ගාංවුර ජලය මුදා හැරීම වේුවවන් එය ප්රධාන වශවයන් වියළී තිවබ්. 

 

11 වැනි ඡායාරූප එකතුව: තලංගම සහ ඇවරිවේත වැේ වල දර්ෂණ 

තලාංගම වැව ඇවරිවේන වැව 

  
 

3.7.5 සාංස්තෙෘතිෙ, ඓතිහාසිෙ සහ පුරාවිදයාත්මෙ වමවලම් සහ භාවිතයන් 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

( EH-NKBA) II අදයවරහි වොරිවඩෝව ගුණාත්මෙ දත්ත රැස්ත කිරීවම් ක්රම සහ 

ශිේපීය ක්රම කිහිපයක්ෂ භාවිතවයන් නිරීක්ෂෂණය වෙවර්. ඉලක්ෂෙ ගත ෙණ්ඩායම් 

සාෙච්ඡා වදෙක්ෂ (FGDs) වසායා බැලීවම්දී ප්රමුඛ් වපවේ වගාවිවයක්ෂ වන (M. R. 

සුවඳරත්න) අවධාරණය ෙවේ බටවපාත ග්රාම නිලධාරී වසවම් (GND) වේවාලයක්ෂ 

ඇති බවත්, පත්තිනි වේවියට අදාළ චාරිර පැවැත්ීම සඳහා ෙපු මහතා ඔහුවේ 

ජදනිෙ චාරිර වාරිර ෙරන බවත්ය. වමම වේවාලය පුරාණ පත්තිනි වේවාලය 

වලස හඳුන්වන අතර සියුම ී වගාීන් සිය පළමු අස්තවැන්වනන් වොටසක්ෂ 

පත්තිනි වේවියට පූජා ෙරති. චාරිරානුකූල දන දර්ශනයට අනුව ෙපු මහතා විසින් 

වේව දානය පවත්වයි. වමම වේවාලය නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයවර් මීටර් 200 අධයයන 

ප්රවේශවයන් එපිටින් පිහිටා ඇත. ඊට අමතරව තමන් අනුරාධපුර ශ්රී මහා වබෝධියට 

ී වොටසක්ෂ වවන් ෙරන බවත් වසරක්ෂ පාසා පවත්වනු ලබන අුත් සහේ මාංගලය 

උත්සවයට සහභාගි වන බවත් ඔහු සඳහන් ෙවේය. තමා මුත්වතටුවේවගාඩ 
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ප්රධාන කුඹුවර් ොබනිෙ ී වගා ෙරන බවත්, සියුම චාරිර වාරිර සිදු ෙරන්වන් 

වමම ොබනිෙ වගා ක්රම පදනම් ෙරවගන බවත් ඔහු පැවසීය. මීට අමතරව, 

සමහර පාරම්පරිෙ වගාීන් පත්තිනි වේවිය සහ එුමියවේ වේවස්තථාන සඳහා 

කිරි දනය පූජා ෙරන බව ඉතා ෙලාුරකින් දක්ෂනට ලැවබ්. එය ඉහත වපන්වා දුන් 

පරිද එය රවට් සෑම තැනෙම හඳුනාගත හැකි සාමානය සිරිතකි. වහෝෙන්දර 

පුරාණ විහාරය පිළිබඳව අවධානය වයාමු ෙළ අවස්තථාවේදී විහාරාධිපති හිමියන් 

සඳහන් ෙවේ ී වගාව ගම්වාසීන්වේ සාමානය පුරුේදක්ෂ බවයි. එවහත්, 

විහාරස්තථානවේ ී වගාවට අදාළ නිශ්චිත වමවලම් හා පිළිවවත් වනාමැත.   

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

(EH-NKBA) II අදයර හා සම්බන්ධ කිසිදු පුරාවිදයාත්මෙ වැදගත්ෙමක්ෂ වනාමැති 

බවට පුරාවිදයා වදපාර්තවම්න්ුව ඔවුන්වේ අවසරය සහ විවරෝධතාවක්ෂ වනාමැති 

බව දැක්ෂවවන ලිපියක්ෂ ලබා දී ඇත (ඇමුණුම 08 බලන්න). තවද, සිතියම 64 මඟින් 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ සියුම වැදගත් ස්තථාන දක්ෂවන අතර 

ෙලාපවේ පවතින පුරාවිදයාව, ඉතිහාසය සහ සම්ප්රදායන් සම්බන්ධ නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) 

II අදයර සම්බන්ධවයන් කිසිදු ගැටළුවක්ෂ වනාමැති බව අවධාරණය ෙරයි. 

 

3.7.6 ඉදරියට ෙරවගන යන පර්වේෂණ අධයයන 
 

පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු ෙමිටුවේ දත්ත රැස්ත කිරීවම් ොල සීමාව ුළ 

හඳුනාවගන ඇති ස්තථාවර සහ ආයතනිෙව පිළිගත් පර්වේෂණ අධයයනයන් 

වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර ආසන්නවේ සිටින 

සමහර පරිසරයට සම්බන්ධ වැසියන් අවධාරණය ෙවේ සමහර රජවේ සහ 

වපෞේගලිෙ පාසේවල සිසුන් තලාංගම වැව සහ ඒ අවට ප්රවේශයට වෙටි ොලීන 

නැරඹීවම් අරමුණු සඳහා පැමිවණන බවයි. ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් 

වොට්ඨාශවේ (DSD) සමහර ශාස්තීය සහ සම්පත් පැතිෙඩ වපන්නුම් ෙරන්වන් 

තලාංගම වැව හා ඒ අවට විවශ්ිත පක්ෂීන්, උරගයින් සහ වවනත් සත්ව විවශ්ෂ 

දක්ෂනට ලැවබන බවයි. දයවන්නාව වැනි අවනකුත් ස්තථාන පාරිසරිෙ බලපෑම් 

ඇගයීම් අධයයන ොලසීමාව ුළ අඛ්ණ්ඩ පර්වේෂණ අධයයනයක්ෂ වනාවපන්වයි. 

 

3.7.7 වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ විවනෝදාත්මෙ 

ක්රියාොරෙම් 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

II අදයවරහි (EH-NKBA) බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති එෙම නිල 

විවනෝදාත්මෙ ක්රියාොරෙම් වන්වන් සුුතිපුර ග්රාම නිලධාරී වසවම් (GND) පිහිටි 

දයත උයන සහ දයත වයායාම සඳහා වන උදයාන ප්රවේශයයි. වයාපෘතිවේ බලපෑම 

අධයයනය කිරීම සඳහා EIA ෙණ්ඩායම විසින් පිහිටුවන ලද මීටර් 200 

වොරිවඩෝවට වයායාම සඳහා වන ධාවන පථය ඇුලත් වේ. වෙවස්ත වවතත්, නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ II 

අදයවරහි (EH-NKBA) මාර්ග පථය සමඟ වයායාම සඳහා වන ධාවන පථය 
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එකිවනෙ ෙැපීයන ස්තථානයක්ෂ වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, තලාංගම වැේ ප්රවේශවේ 

ඇතැම් වැසියන් උදෑසන සහ සවස ඇවිදීම සඳහා පවතින මාර්ග පේධති භාවිත 

ෙරන බව පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් ෙණ්ඩායම නිරීක්ෂෂණය ෙවේය. 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂවන ඇවරිවේන වැව හා ඒ ආශ්රිත මාර්ග නිතර 

විවනෝදාත්මෙ ෙටයුු සඳහා භාවිත වනාවේ.  

 

3.7.8 වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ සැලසුම් ෙළ සාංවර්ධන 

ක්රියාොරෙම් 
 

ඉහළ නාගරීෙරණය සහිත සහ නාගරිෙ වතත්බිම් ප්රවේශයක්ෂ ීම වේුවවන් 

අධයයන ප්රවේශය සාංකීර්ණ ඉඩම් පරිහරණ රටාවන්වගන් සමන්විත වේ. එවස්තම, 

අධයයන ප්රවේශය සාංවේදී හා ජල විදයාත්මෙව වැදගත් ජල වපෝෂෙ ප්රවේශයක්ෂ 

වලස හඳුනාගත හැකිය. අධයයන ප්රවේශවේ පවත්නා ඉඩම් පරිහරණ විභවයන් 

සහ සැළසුම් ෙරන ලද සාංවර්ධන ොර්යයන් පිළිබඳ එෙු ෙරන ලද ශ්රාස්තීය 

වතාරුරු අනුව, ප්රධාන වයාපෘති පහක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලදී. වමම වයාපෘති 

ප්රධාන වශවයන් වපාදු ප්රවාහන සාංවර්ධනය, යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධනය, 

ස්තවභාවිෙ උපද්රව ෙළමනාෙරණය යනාදී විවිධ අාංශ වෙවරහි අවධානය වයාමු 

ෙරයි. වමම සියු වයාපෘති සහ සැලසුම් සැලකිේලට ගනිමින්; වමම වයාපෘති නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ ( 

EH-NKBA) II අදයර සමඟ යම් සම්බන්ධතා ඇති බව හඳුනා ගත හැෙ. එබැවින්, 

වමම වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම් විභවය අවනක්ෂ ඒවාට වඩා ප්රධාන වශවයන් සැලකිය 

යුු වන්වන් නගරාන්තර ප්රවාහනය වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීමට අතයවශය 

බැවිනි. 

 

3.7.8.1 සැහැේලු දුම්රිය මාර්ගස්ථ වයාපෘතිය  

 

සැහැේු දුම්රිය ගමනා ගමන (LRT) වයාපෘතිය, වොළඹ අග නගර ෙළාපය (CMR) 

වවත අවධානය වයාමු ෙරන ලද, නගර අතර සැලකිය යුු වපාදු දුම්රිය 

ප්රවාහනයක්ෂ වලස හඳුනාවගන ඇති වයාපෘතිවලින් එෙකි. එය ගමන් ෙරන්වන් 

මුේ සැලැස්තවම් වේලි හතක්ෂ (07) සහිත වොන්ීට් ෙණු වලින් සෑදූ උස්ත වේදොවක්ෂ 

මතය. වෙවස්ත වවතත්, මෑත වවනස්තෙම් සමඟ සසඳන විට ඉන් වේළි ුනක්ෂ නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ ( 

EH-NKBA ) අදයර හා සම්බන්ධ වේ. මහ නගර සහ බස්තනාහිර සාංවර්ධන 

අමාතයාාංශය (MMWD) විසින් බස්තනාහිර ෙලාපවේ මහ නගර ප්රවේශය සඳහා 

අවේක්ෂිත ප්රවාහන සැලැස්තමට අනුකූලව නිර්මාණය ෙරන ලද සැහැේු දුම්රිය 

ගමනා ගමන (LRT) වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ ෙරයි. වයාපෘතිවේ ඉලක්ෂෙය වන්වන් 

ඉතා ඉහල තදබදයක්ෂ ඇති වොළඹ සහ මාලවබ් වොරිවඩෝව (විවශ්ෂවයන් 

මාලවේ සහ වබාරැේල අතර වයලට් වර්ඛ්ාව) අතර ොර්යක්ෂෂම සහ විශ්වාසනීය 

ප්රවාහන මාධයයක්ෂ නිර්මාණය කිරීමයි. අවනක්ෂ සැහැේු දුම්රිය ගමනා ගමන 

වයාපෘතිය (LRT) යනු ෙැලණිවේ සිට ආරම්භ ී වබාරැේල, වදේෙඳ, පිළියන්දල 

ෙටුබැේද හරහා වමාරටුව දක්ෂවා දවවන හරිත වර්ඛ්ාවයි. වතවන සැහැේු දුම්රිය 

ගමනා ගමන වයාපෘතිය (LRT) යනු වොට්ටාව බහු මාදලි ප්රවාහන මධයස්තථානවේ 

සිට පන්නිපිටිය, තේවුවගාඩ, වොස්තවත්ත, අාංවගාඩ, ෙැලණිය හරහා වනවාසල 
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දක්ෂවා ආරම්භ වන බ්ලූ ලයින් වේ. වමම මාර්ගය වොස්තවත්වත් දී නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) 

II අදයර හරහා ගමන් ෙරන අතර, වයෝජිත ප්රවාහන සාංවර්ධන වයාපෘතිවල 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වමම විවශ්ිත මාංසන්ධිය අනාගතවේදී වඩාත් සාංකීර්ණ 

ප්රවාහන මධයස්තථානයක්ෂ බවට පත්වනු ඇත. සිතියම 64 වැඩි විස්තතර සපයයි. 

 

  64 වැනි සිතියම : පකාළඹ අග නගර කළාපය තුළ සැහැේලු දුම්රිය 

ගමනා ගමන වයාපෘති ජාලපේ වයාපෘති සිතියම 

මූලාශ්රය: සමාජ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව / සැහැේු දුම්රිය ගමනා ගමන වයාපෘති 

/TDP/නාගරිෙ සාංවර්ධන අමාතයාාංශය 

 

3.7.8.2 පකාළඹ තදාසන්න දුම්රිය වයාපෘතිය 

 

වොළඹ තදාසන්න දුම්රිය වයාපෘතිය (CSRP) යනු නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර 

සම්බන්ධ ෙරමින් වොළම අග නගර ෙලාපය ුළ (CMR) වපාදු දුම්රිය ප්රවාහනය 
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සාංවර්ධනය ෙරන තවත් සාංවර්ධන වයාපෘතියකි. වමම වයාපෘතිවේ මාර්ග 

හතරක්ෂ වයෝජනා ෙර ඇති අතර, ඇත්ත වශවයන්ම එය දැනට පවතින දුම්රිය 

මාර්ග උසස්ත තත්ත්වවයන් සාංවර්ධනය කිරීම සහ වත්මන් දුම්රිය මාර්ග පුළුේ 

කිරීම වලස සැලකිය හැකිය. වමම වයාපෘතිය සහ (අ) වොළඹ සිට රඹුක්ෂෙන දක්ෂවා 

(කි.මී. 85) ප්රධාන මාර්ගය, (ආ) වොළඹ සිට ෙළුතර දක්ෂවා (කි.මී. 45) මුහුදුබඩ 

මාර්ගය, (ඇ) වොළඹ සිට අවිස්තසාවේේල දක්ෂවා (කි.මී. 65) ෙැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ගය (ඈ) රාගම සිට මීගමුව දක්ෂවා (කි.මී. 30) පුත්තලම මාර්ගය ඇුළු දුම්රිය 

මාර්ග පේධතිය යටවත් ශ්රී ලාංොවේ වොළඹ අග නගර ෙළාපය (CMR) අවධානය 

වයාමු ෙරයි. අදයර (c) ප්රධාන වශවයන් රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-

NKBA) II අදයර සමඟ සම්බන්ධ වේ. 

 

වමම වයාපෘතිය වේුවවන් නාගරිෙ මාර්ග පේධතිය විශාල වශවයන් දයුණු වන 

අතර වාහන ගමනා ගමනය, නඩත්ු කිරීම සහ නාගරිෙ තදබදය පහසුවවන් 

ෙළමනාෙරණය ෙළ හැකි බව හඳුනා ගන්නා ලදී. එවස්තම, එය නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) 

II අදයර සඳහා ධනාත්මෙ වලස සහාය වනු ඇත. 

 

3.7.8.3 පකාළඹ පුරවරපේ නාගරික සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

වමම වයාපෘතිය ප්රධාන වශවයන් ගාංවුර හා ජලාපවහන ෙළමනාෙරණය, 

නාගරිෙ සාංවර්ධනය, යටිතල පහසුෙම් පුනරුත්ථාපනය සහ බස්තනාහිර පළාවත් 

නාගරිෙ ප්රවේශවේ වොළඹ පුරවරවේ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ශෙයතා 

වගාඩනැීම වෙවරහි අවධානය වයාමු ෙරයි. වොළඹ නාගරිෙ ප්රවේශය වතත් 

ෙලාපවේ පිහිටා ඇති අතර ශ්රී ලාංොවේ නිරිතදග වමෝසම වේුවවන් අධිෙ 

වර්ෂාපතනයක්ෂ හඳුනාගත හැකි අතර, වාර්ිෙව ගාංවුර වාර්තා වේ. ගාංවුර 

ෙළමනාෙරණය යටවත්, වොළඹ ජල වද්රෝණිවේ ජලාපවහන ධාරිතාව වැඩි කිරීම, 

ක්ෂුද්ර ොණු පේධති ප්රතිසාංස්තෙරණය හා වැඩිදයුණු කිරීම, ගාංවුර හා ජලාපවහන 

ෙළමනාෙරණය සඳහා ශෙයතාව වැඩි දයුණු කිරීම, වබ්වර් වැව උදයානය සහ 

බැේදගාන උදයානය වමම වයාපෘතිවේ ප්රධාන අාංග වේ. ඒ වවේම තවත් වබාවහෝ 

අරමුණු තිුණි. වෙවස්ත වවතත්, වමම වයාපෘතිය, රාජගිරිය, බත්තරමුේල සහ 

අුරුගිරිය ප්රවේශවල ඇති පහත් මට්ටවම් ප්රවේශවල ගාංවුර පාලනය කිරීම 

මගින් නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී 

මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර සඳහා ධනාත්මෙ ප්රතිලාභයක්ෂ ලබා වදන ලදී. 

 

3.7.8.4 අගනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

අගනුවර සාංවර්ධන සැලැස්තම (CCDP) යනු අදාළ පාර්ශවෙරුවන්වේ නිවයෝජිත 

ආයතන සමඟ උපවදස්ත සාෙච්ඡා ෙර නාගරිෙ සාංවර්ධන අධිතාරිවේ (UDA) 

බස්තනාහිර පළාත් සහ පර්වේෂණ සහ සාංවර්ධන අාංශ විසින් සිදු ෙරන ලද 

සහවයෝීතා ොර්යයකි. වමම වයාපෘතිය මඟින් සාංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් ෙර 

ඇති ප්රධාන නගර මධයස්තථාන වන්වන් මහරගම, ෙඩුවවල, වොටිොවත්ත සහ 

මාලවේ යන නගර වේ. වමම සැලැස්තමට අනුව, ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ග 
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වයාපෘතිය II අදයර ප්රධාන වශවයන් ඉහත වයාපෘතියට සම්බන්ධ බව හඳුනාගත 

හැකිය. වමම නගර, වොළඹ නගරවේ අධයාපනිෙ මධයස්තථාන සහ තදාසන්න 

ප්රවේශ වලස සාංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් ෙර ඇත. එබැවින් දගු දුර ප්රවාහනය 

වඩාත් බරපතල සාධෙය වේ. එවස්තම, ොලය සම්බන්ධ අවධානය ද ඉතා වැදගත් 

සාධෙයකි. 

 

3.7.8.5 තාක්ෂෂණ නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

බස්තනාහිර ෙලාපීය තාක්ෂෂණ නගර සාංවර්ධන වයාපෘතිය ශ්රී ලාංොව ුළ 

පිහිටුවන ලද පළමු විදයා හා තාක්ෂෂණය පදනම් ෙරගත් ආර්ිෙ ෙලාපයයි. 

රැකියා විරහිත ශ්රම බලොයක්ෂ රට ුළ එක්ෂරැස්ත කිරීම සඳහා රජය විසින් 1980 

දශෙවේ මුේ භාගවේදී එවැනිම ආර්ිෙ ෙලාපයක්ෂ දයත් ෙරන ලද අතර එය ශ්රී 

ලාංොවේ පළමු නිදහස්ත වවළඳ ෙලාපය විය. දශෙ හතරෙට පසු ඉලක්ෂෙය වවනස්ත 

ී ඇති බව සාක්ෂි දරයි. අද වන විට ප්රමුඛ්ත්වය ලබා දී ඇත්වත් වමම තාක්ෂණය 

නැඹුරු වූ වලෝෙ වැඩ පිළිවවවලහි වබවහවින් බලපාන සාධෙය වන විදයාව හා 

තාක්ෂණයට ය. වම් අනුව, ශ්රී ලාංොව විදයාව හා තාක්ෂෂණය සමඟ සම්බන්ධ 

වවමින් වලෝෙය සමඟ ගමන් කිරීමට සැලසුම් ෙරයි. රවට් ජනගහනයට සාමානය 

අධයාපනය වමන්ම වතාරුරු තාක්ෂෂණ පාදෙ අධයාපනය ද සැලකිය යුු වලස 

ඉහළ මට්ටමෙ ඇත. 

 

 65 වැනි සිතියම: තාක්ෂෂණික නගර සංවර්ධන වයාපෘතිපේ පිහිටීම් 

සිතියම සහ නව කැලණි පාලපම් සිට අතුරුගිරිය දක්ෂවා කණු මතින් 

දිපවන අධීපේී මාර්ගපේ (EH-NKBA) II අදියර පවත එහි සම්බන්ධතාවය 
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මූලාශ්රය: තාක්ෂෂණිෙ නගර සාංවර්ධන වයාපෘතිවේ සමාජ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු 

වාර්තාව 

 

බස්තනාහිර ෙලාපීය තාක්ෂෂණිෙ නගර සාංවර්ධන වයාපෘතිය මහ නගර (මහ 

නගර) සහ බස්තනාහිර සාංවර්ධන අමාතයාාංශය විසින් ෙළමනාෙරණය ෙරනු 

ලබන අතර 2016 වසවර් සිට  සඳහා ඉහළ ප්රමුඛ්තාවය ලබා වදනු ලැවබ්. 

මාවේන්වත්ත, මීවගාඩ, දයගම සහ මාලවේ/ෙඩුවවල වලස ෙලාප හතරක්ෂ ඇත. 

වම් වන විට වයාපෘතිය, මාවේන්වත්වත් පිහිටා ඇති එහි පළමු අදයර සාර්ථෙව 

නිම ෙරමින් පවී. වම් අතර වහෝමාගම, පාදුක්ෂෙ සහ වහාරණ යන ප්රාවේශීය 

වේෙම් වොට්ඨාශ ුනෙ පිහිටි වපාකුරු පහක්ෂ පදනම් ෙරවගන වයාපෘතිවේ 

වදවන අදයර ක්රියාත්මෙ කිරීමට සැලසුම් ෙර ඇත. වමම වොට්ඨාශ ුන ුළ 

පවතින සමාජ, සාංස්තෙෘතිෙ හා ආර්ිෙ පසුබිම්වලට සෘජු හා වක්ර බලපෑම් ඇති 

ෙරන ග්රාම නිලධාරී වසම් 19ක්ෂ ඇත. සිතියම 65 මඟින් වයාපෘති ෙලාප සහ නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-

NKBA) II අදයර සමඟ සම්බන්ධ වන ආොරය නිරූපණය ෙරයි. 

 

3.7.8.6 ශ්රී ජයවර්ධනපුර පකෝට්පට් මලාපවහන ඉදිකිරීම් වයාපෘතිය 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් (SJK) ශ්රී ලාංොවේ ජාතිෙ අගනුවර වේ. 1997 දී වමම 

නගරයට මහ නගර තත්ත්වය ලබා දී ඇත. ශ්රී ජයවර්ධනපුර - වෙෝට්වට් මහ නගර 

සභාවට දැනට නගරය ආවරණය වන පරිද ආවේනිෙ අපද්රවය එෙු කිරීවම් සහ 

බැහැර කිරීවම් පේධතියක්ෂ වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, පාර්ලිවම්න්ුව, 

වසත්සිරිපාය, ඉසුරුපාය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර වරෝහේ සාංකීර්ණය වැනි ොර්යාල 

සාංකීර්ණ සහ තවත් වැදගත් ආයතන පේධති රාජගිරිවේ පිහිටි ජාතිෙ ජල 

සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය (NWSDB) මගින් ක්රියාත්මෙ වන ප්රධාන 

වපාම්පාගාරය හරහා අවසානවේ වොළඹ මලාපවහන පේධතියට (CSS) සම්බන්ධ 

වේ. ඉතිරි වගාඩනැගිලි සහ නිවාස සඳහා ස්තථානීය පේධති ඇත. දැනට පවතින 

අපද්රවය බැහැර කිරීවම් පහසුෙම් වන්වන් ගෘහාශ්රිත පූතිෙ ටැාංකි, උරා ගන්නා 

වළවේ සහ වැසිකිළි වලවේ කිහිපයකි. වර්තමානවේ, පූතිකි ටැාංකි හිස්ත කිරීම ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් මහ නගර සභාව (මහ නගර සභාව) විසින් සිදු ෙරනු 

ලැවබ්. මල ද්රවය ගලි බවුසර් මගින් වගන යන අතර වොළඹ මලාපවහන පේධතිය 

(CSS) හරහා බැහැර කිරීම සඳහා බැහැර කිරීවම් ස්තථානවලට නිදහස්ත ෙරනු ලැවබ්.  

  

ප්රවේශවේ නාගරීෙරණය සහ වේගවත් සාංවර්ධනය සහ වැඩිදයුණු ෙළ ජල 

සැපයුම නිසැෙවම අපජල ප්රමාණය ඉහළ යාමට වේු ී තිවබ්. ජල ඉේුම ඉහළ 

යාමත් සමඟ ප්රවේශවේ ජල සැපයුම සාමානයවයන් වැඩි වේ. වැඩිපුර ජලය 

සැපවයන විට වැඩි අපජලය නිර්මාණය වේ. ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් මහ නගර 

සභාවට අයත් වබාවහෝ ප්රවේශ පහත් උන්නතාාංශවල සහ ඉහළ භූගත ජල වගුරු 

මත පිහිටා ඇති බැවින්, උරා ගන්නා වළවේ සහ වළ වැසිකිළි නිසි වලස ක්රියාත්මෙ 

වනාවේ. වර්ෂා ොලවලදී, භූගත ජල මට්ටම ඉහළ යාම සහ පවසහි අඩු 

පාරගම්යතාව වේුවවන්, දුර්වල වලස ක්රියා ෙරන පූතිෙ ටැාංකිවල අපජලය 

විශාල ප්රමාණයක්ෂ පැති ොණුවලට එෙු ී අවසානවේ අසල ඇති මුපිට ජල 

මාර්ගයට බැස වගාස්ත අවසානවේ භූගත ජල මූලාශ්ර දූෂණය ෙරයි. ශ්රී 
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ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් ප්රධාන ජල මූලාශ්රය වන දයවන්නා ඔය දූෂණය ීම 

වේුවවන් ඒ සම්බන්ධ සැළකිේල වැඩි වවමින් පවී. මධයම අපජල බැහැර 

කිරීවම් පේධතියක්ෂ වනාමැති විට, අපජලය හා සම්බන්ධ ගැටුවට තාක්ෂෂණිෙ 

විසඳුමක්ෂ ලබා දීම ඉතා අපහසු වේ.  

  

එබැවින් ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් මහ නගර සභා ප්රවේශවේ සහ ඊට යාබද 

ෙඩුවවල මහ නගර සභා සහ මහරගම මහ නගර සභා ප්රවේශයන්හි සිදු ී ඇති 

වේගවත් සාංවර්ධනය සඳහා මධය මලාපවහන පේධතියක්ෂ අතයවශය වේ. වමම 

තත්ත්වය යටවත්, මලාපවහන එෙු කිරීම සඳහා පේවදාරු, මලාපවහන තේු 

කිරීම සඳහා වපාම්ප, මලාපවහන පිරිපහදු කිරීම සඳහා අපද්රවය පවිරාගාරයක්ෂ 

යනාදය ඇුළත් වපාදු මලාපවහන පේධතියක්ෂ වයෝජනා වෙවර්. වයෝජිත 

මලාපවහන බැහැර කිරීවම් පේධතිය මඟින් ගෘහස්තථ, වාණිජ සහ ආයතනිෙ 

ආයතනවල අපජලය හැසිරීමට නියමිතය.  

 

සමස්තතයක්ෂ වශවයන්, වමහි අවධානය වයාමු ෙර ඇති වමම දැවැන්ත සාංවර්ධන 

වයාපෘති හත රාජය අාංශය විසින් ෙළමනාෙරණය ෙරනු ලැවබ්. වෙවස්ත වවතත් 

කුඩා හා මධය පරිමාණ සමාජ යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධන වයාපෘති වපෞේගලිෙ 

අාංශවයන් ද ෙළමනාෙරණය වේ. විවශ්ෂවයන්, නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර 

මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ ඉහළ සමාජ පන්ති අතර වන්වාසිෙ අරමුණු 

ඇති ඉහළ ප්රවණතාවක්ෂ දක්ෂනට ඇත. කුඩා වනාන්තර බිම්, සූර්ය පේධති, 

වපාකුණු, පිහිනුම් තටාෙ සහ විවනෝදාස්තවාද පහසුෙම් ආවරණය වන පරිද 

සමහර නිවැසියන් තම වන්වාසිෙ ස්තථානවේ පරිසරය හිතොමී වලස සාංවර්ධනය 

ෙර ඇති බව පැහැදලිය. තනි ඒෙෙ හැරුණු විට, වබාවහෝ උස්ත මහේ නිවාස 

සාංකීර්ණ තිවබ්. වම් අනුව වම් ප්රවේශවේ පවතින පරිසරය වේගවයන් වවනස්ත 

වවමින් පවී. 

 

3.7.8.7 පයෝජිත වයාපෘතිය පේතුපවන් ඇති වන සමාජ ගැටුම් 

 

පරිසරවේ වවනස්තීම් ස්තවභාවිෙ ක්රියාවලියකි. වෙවස්ත වවතත්, මිනිසා විසින් 

පරිසරයට ෙරන ලද වවනසක්ෂ තිවබ් නම්, වින්දතයින් ඒ වෙවරහි විවිධ 

ආොරවලින් ප්රතිචාර දක්ෂවයි. සාමානයවයන්, අපට වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

පුේගලයන් (PAPs) පුළුේ ොණ්ඩ වදෙෙට වබදය හැකිය. ඔවුන් සෘජුවම බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ පුේගලයන් සහ වක්රා ොරව බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයන් වේ. පාරිසරිෙ 

බලපෑම් ඇගයීම් ෙණ්ඩායම සෘජු බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයින් (PAPs) වවතින් 

සැලකිය යුු විවරෝධතාවක්ෂ සහ ක්රියාවන් හඳුනාවගන වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, 

පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු ෙමිටුව විසින් විධිමත් සහ වහාඳින් සාංවිධානය වූ 

වක්රා ොරව බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයන් ෙණ්ඩායමක්ෂ හඳුනා ගන්නා ලදී. වමම 

ෙණ්ඩායමට නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන 

අධීවේී මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයරට එවරහිව ක්රියා ෙරන මූලිෙ ෙණ්ඩායම් 

සාමාජිෙයින් 8-10ක්ෂ පමණ ඇත. ඔවුන්වගන් 95% ක්ෂ පමණ වොළඹ සහ ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර ප්රභූ සමාජ පන්තිය නිවයෝජනය ෙර ඇත. ඔවුන්වේ ප්රධාන 

සැලකිේල වන්වන් උස්ත වූ අධිවේී මාර්ගය වේුවවන් වන්වාසිෙ ප්රවේශය පිළිබඳ 
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ඔවුන්වේ අදහස්තවලට බාධා කිරීම ය. මීළඟ ප්රධාන අවධානය වයාමු වන්වන් 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී 

මාර්ගවේ (EH-NKBA) II අදයර වේුවවන් තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය 

සඳහා සිදුවිය හැකි පාරිසරිෙ හානියයි. 

 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් ෙණ්ඩායම ප්රධාන ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයන් සමඟ 

දීර්  සාෙච්ඡාවෙ නිරත වූ අතර ඔවුන්වේ දැක්ෂම සහ වමවහවර හඳුනා ගන්නා 

ලදී. ඊට අමතරව, ප්රධාන ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින්වේ සහාය ඇතිව අවනකුත් 

ෙණ්ඩායම් සමඟ අවම වශවයන් ඉලක්ෂෙ ගත ෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා (FGD) 

ුනක්ෂවත් පවත්වා තිුණි. විස්තතර සඳහා ඉලක්ෂෙ ගත ෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා  

(FGDs) සහ ප්රධෘන වතාරුරු සපයන්නන් සමඟ සම්මුඛ් සාෙච්ඡා වල(KIIs) 

සාරාාංශය බලන්න (ඇමුණුම 07). වමම විවශ්ිත ප්රභූ මූලිෙ ෙණ්ඩායමට තලාංගම 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශ වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු යාවේ ප්රමුඛ් වපවේ 

වගාවිවයකුවගන් සෘජු සහාය ලබා ගන්නා අතර, ඔහු රවට් පරිසර 

ක්රියාොරීන්වගන් වෙවනකි. වෙවස්ත වවතත්, අවනකුත් වගාීන් වමම පරිසර 

ක්රියාොරිෙයාට (වගාීන් සමඟ පවත්වන ලද ඉලක්ෂෙ ගත ෙණ්ඩායම් සාෙච්ඡා 

ඇමුණුම 07, අනුක්රමිෙ අාංෙ. 02 බලන්න) වහෝ පරිසරය සම්බන්ධ මූලිෙ 

ෙණ්ඩායමට සෘජු සහායක්ෂ ලබා වනාවේ. 

 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන අධීවේී මාර්ගවේ 

(EH-NKBA) II අදයර හා සම්බන්ධ පාරිසරිෙ ගැටළු සම්බන්ධවයන් අවධානය 

වයාමු ෙරන මූලිෙ ෙණ්ඩායම් සාමාජිෙයින් අධිෙරණ නඩු 4 ක්ෂ වගානු ෙළ අතර 

දැන් ඒවා අභියාචනාධිෙරණවේ ඇත. මීට අමතරව, ප්රධාන ෙණ්ඩායම විසින් 

සාංවිධානයක්ෂ ආරම්භ ෙර ඇති අතර, මාධය සහ වවබ් අඩවි පාදෙ සමාජ ජාල 

වවබ් අඩවි හරහා ප්රචාරෙ ෙටයුු දයත් ෙර ඇත. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය යනු තවමත් ප්රොශයට පත් ෙර වනාමැති රැම්සා වතත්බිම් අඩවියක්ෂ බව 

ඔවුන් අවධාරණය ෙරයි. “ශ්රී ලාංොවේ දැනට වහක්ෂටයාර 198,172 ෙ භූමි 

ප්රමාණයකින් යුත් ජාතයන්තර වැදගත්ෙමකින් යුත් වතත්බිම් (රැම්සා  ව තත් බිම් 

ක්ෂවේර) වලස නම් ෙර ඇති ස්තථාන 6 ක්ෂ ඇත” 

(https://www.ramsar.org/wetland/sri-lanka). වමම ප්රොශිත ස්තථාන සියේලම 

බස්තනාහිර පළාවත් පිහිටා වනාමැත. 

 

ඔවුන් හැරුණු විට වබාවහෝ වවළඳ හා වයාපාරිෙ සාංගම් සමඟ සම්මුඛ් සාෙච්ඡා 

පවත්වා ඇති අතර ඔවුන් වයෝජිත වයාපෘතියට ඉහළ සහවයෝගයක්ෂ ලබා දී ඇත. 

ප්රවේශවේ අනාගත විභව සාංවර්ධනය ගැන ඔවුන් සුටට පත් වේ. ප්රාවේශීය 

මට්ටවම් වේශපාලනඥයන් කිසිදු වේශපාලන වබදීමකින් වතාරව එෙම සම්මුතිවේ 

ප්රවණතාවෙ සිටිති (විස්තතර සඳහා ඇමුණුම 07 බලන්න). 

 

3.7.9 ප්රපේශපේ පැතිර පවතින පාරිසරික විමර්ශණ, ප්රශ්ණ පහෝ ගැටළු 

වලින් ඉවේ වීම 

 

මානව ජනගහනය වැඩිීම, නාගරීෙරණය, පහත් බිම් වගාඩකිරීම, වගාඩනැගිලි 

ඉදකිරීම, ඉඩම් වොටස්ත කිරීම, අපද්රවය බැහැර කිරීම, ජලය, ශබ්ද සහ වායු දූෂණය 
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ආදී විවිධ වේු නිසා වයෝජිත වයාපෘති ප්රවේශය ුළ පවතින පාරිසරිෙ හා 

සමාජීය ගැටු සැළකිය යුු ෙරුණු වේ. වමම පාරිසරිෙ හා සමාජීය ගැටු 

මඟහරවා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංො රජය වැදගත් ප්රයත්න කිහිපයක්ෂ වගන තිුණ ද, 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය අවට ක්ෂවේර සමීක්ෂෂණවේදී පහත ගැටු 

හඳුනාවගන ඇත. 

 

• රථවාහන තදබදය සහ ගරාජ් සහ ෙම්මේ ුළ ඇති අනාරක්ෂිත 

යන්වරෝපෙරණ වේුවවන් අඛ්ණ්ඩ ශබ්ද දූෂණය. 

• දරාපත් වන සහ වනාදරන අපද්රවය පිළිස්තසීම වේුවවන් සිදුවන පරිසර 

දූෂණය සහ නුසුදුසු අපද්රවය බැහැර කිරීවම් පිළිවවත් වේුවවන් ඇති ී 

ඇති අවනකුත් වසෞඛ්ය ගැටු. 

•  අපද්රවය සහ අපජලය බැහැර කිරීම වේුවවන් ජලාපවහන මාර්ග, 

වාරිමාර්ග සහ මුපිට ජල ෙඳ දූෂණය ීම. 

• මැස්තසන්, මදුරුවන් සහ මීයන් වබෝවන ස්තථාන නිර්මාණය ීම නිසා වාහෙ 

වරෝග පැතිරීම.  

• සමහර දුම්රිය හරස්ත මාර්ග අවට පවතින අධිෙ වාහන තදබදය වේුවවන් 

වායු දූෂණය. 

• නුසුදුසු අයුරින් අපද්රවය බැහැර කිරීම සහ ස්තවාභාවිෙ සම්පත් අනිසි වලස 

භාවිතා කිරීම වේුවවන් පාරිසරිෙ බාධා කිරීම් ඇති ීම සහ සම්පත් අඩු 

ීම. 

• ජලාපවහන සහ අවනකුත් ස්තවභාවිෙ ජල මාර්ග අවහිර ීම වේුවවන් 

තාවොලිෙ ජලවයන් යටීම. 

• ගෘහස්තථ, වාණිජ සහ ොර්මිෙ අපද්රවය ( න සහ අවනකුත් විෂ අපද්රවය) 

ඉවත් කිරීම වේුවවන් මාර්ග අේදර පරිසරය දූෂණය ීම. 

• නාගරිෙ සහ අර්ධ නාගරිෙ ජනගහනය සඳහා විවනෝදාත්මෙ පහසුෙම් 

අඩුීම. 

• දැවැන්ත සැලසුම් රහිත ඉදකිරීම් වේුවවන් අවට පරිසරවේ ගුණාත්මෙ 

භාවය අඩු ීම. 

• රක්ෂිත සහ පහත් බිම් ප්රවේශවල නීති විවරෝධී වලස වගාඩනැගිලි, 

වාසස්තථාන සහ අවනකුත් ඉදකිරීම් ඉදකිරීම. 

• රජවේ සහ වපෞේගලිෙ අාංශවේ වයාපෘති සඳහා පහත් බිම් වගාඩ කිරීම. 

• වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය ීම නිසා ජජව විවිධත්වය අඩු ීම. 

• මාර්ග රක්ෂිත, ඇළ බැම්ම, අතහැර දැමූ ඉඩම් සහ ජල පේධති ආශ්රිතව 

ආක්රමණශීලී ශාෙ හා සත්ත්ව විවශ්ෂ පැතිරීම. 

 

3.8 ජීව විදයාේමක පරිසරය 

 

3.8.1 වයාපෘති ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති ආරක්ෂිත ප්රවේශ, 

සාංවේදී/රක්ෂිත වාසස්තථාන, සමීප සම්බන්ධතාවන සහ ඒවාවේ 

පාරිසරිෙ වස්තවාවන් පිළිබඳ විස්තතරයක්ෂ 
 

වයාපෘති ප්රවේශවේ ප්රධාන පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී වාසස්තථාන වදෙක්ෂ ඇති 

අතර, එයට දයවන්නාව වැව සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය සමඟ ශ්රී 
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ජයවර්ධනපුර වනජීී අභයභූමිය (SJWS) ඇුළත් වේ. දයවන්නාව සහ තලාංගම 

පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය අතිශය වැදගත් පරිසර පේධති වන්වන් ඔවුන් 2019 දී 

රැම්සා වතත්බිම් නගර සමුළුව විසින් පිළිගත් "වොළඹ වතත්බිම්" හි වොටසක්ෂ 

අත්ෙර ගන්නා බැවිනි. වොළඹ නාගරිෙ වතත්බිම් පරිසර පේධති ආරක්ෂෂා 

කිරීමට පියවර  වගන ඇති සාංක්රමණිෙ වන සත්ව විවශ්ෂ සාංරක්ෂෂණය පිළිබඳ 

සම්මුතිවේ පාර්ශවෙරුවන්වේ සමුළුවේ දහුන්වන රැස්තීම (COP13) හි 

"වොළඹ" වතත්බිම් පේධතිය වතත්බිම් නගර ප්රීතනයට ඇුළත් ෙර ඇත. 

 

වොළඹ නගරවේ වතත්බිම් පරිසර පේධීන් තිරසාර නාගරීෙරණ සාංෙේපයක්ෂ 

සඳහා සාංරක්ෂෂණය කිරීම සඳහා ගනු ලබන ෙේපනාොරී ක්රියාමාර්ග ආදර්ශයක්ෂ 

වලසත් දරිමත් ෙරන නිසාත් වමම පිළිගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වන ජීී අභය භූමිය (SJWS), දයවන්නාව වැව සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය මගින් සපයනු ලබන පාරිසරිෙ හා ආර්ිෙ වස්තවාවන්ට, වොළඹ දූෂෙ 

වපරීවම් සහාය, අවට ප්රවේශ සහ ෙැලණි ගවඟන් සිදුවන ගාංවුර හානි අතර 

ස්තවාරක්ෂෂෙයක්ෂ වලස ක්රියා කිරීම, ගාංවුර රඳවා ගැනීවම් ප්රවේශයක්ෂ වලස සහ 

ජල විදයාත්මෙ හා ජල භූ විදයාත්මෙ සමුලිතතාවය පවත්වා ගනු ලබන 

විවශ්ෂවයන්ම කුඹුරු ප්රවේශවල වපෝෂෙ ප්රතිචීෙරණය, ආහාර නිේපාදනයට 

සහාය වන ප්රවේශයක්ෂ වලස ක්රියාත්මෙ ීම ඇුළත් වේ. 

 

පක්ෂීන්, උරගයින්, ක්ෂීරපායින්, මත්සය සහ ෙෘමි විවශ්ෂ විශාල සාංඛ්යාවක්ෂ 

සහිත ඉහළ ජජව විවිධත්වයක්ෂ ඇති ප්රවේශයක්ෂ වලස තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය සහ ශ්රී ජයවර්ධනපුර වනජීී අභයභූමිවේ වැදගත්ෙම ද හඳුනා ගැවන්. 

වමම වාසස්තථාන ජලජ පක්ෂීන් සඳහා ලෑීම් ප්රවේශ සහ අභිජනන භූමි ද (උදා: 

තලාංගම වැවේ Annona වනාන්තර), මාළු අේලන බළුන් සහ ඉත්තෑවන් වැනි 

ගුේත නිශාචර සුන් සඳහා දවා ොලවේ රැදී සිටීමට විවේෙ ස්තථාන සහ වගාඩ 

වගාළුවබේලන් සහ සමහර සමනුන් වැනි වසවනට ෙැමති විවශ්ෂ සඳහා ප්රධාන 

වාසස්තථාන සැපයීම ද සිදු ෙරයි. 

 

ප්රවේශවේ පාරිසරිෙ වැදගත්ෙම හැරුණු විට, වොළඹ වතත් බිම්, තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය සහ ශ්රී ජයවර්ධනපුර වනජීී අභයභූමිය සමඟ එක්ෂව වොළඹ 

නගර ප්රවේශවේ ජනතාවවේ යහපැවැත්ම සඳහා විවිධ ආොරවලින් මූලිෙ වේ. 

වමම ආරක්ෂිත ප්රවේශ (PAs) ධීවර බිම් සැපයීම සහ වේශීය ධීවර ප්රජාවට සහාය 

ීම, ෙෘිෙර්මාන්තයට වැදගත් ප්රවේශයක්ෂ වන ආහාර සුරක්ෂිතතාව ලබා දීමට 

සහාය ීම, පාරම්පරිෙ ඖෂධ සැපයීම, පර්වේෂණ සහ අධයාපනිෙ අරමුණු 

සඳහා වයාදා ගන්නා ප්රවේශයක්ෂ ී ම, අධිෙ වායු උේණත්වය අඩු කිරීම සහ වගෝලීය 

වේශගුණිෙ විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා සහාය ීම, විවනෝදාත්මෙ ෙටයුු 

සැපයීම සහ දර්ශනීය සුන්දරත්වවයන් යුත් වොළඹ නගරයට භූ දර්ශන 

වටිනාෙමක්ෂ ලබා දීම මඟින් ප්රවේශවේ දුේපත් ජනතාවවේ (එනම් ධීවර, සාංචාරෙ 

ෙර්මාන්තය ආදය) ජීවවනෝපාය නඟා සිටුීම සඳහා සැලකිය යුු ප්රතිලාභ ලබා 

වදයි. සමස්තතයක්ෂ වශවයන් වමම වතත්බිම් වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ශාෙ 

හා සත්ත්ව විවශ්ෂ ගණනාවක්ෂ සමඟ ජජව විවිධත්වවයන් වපාවහාසත් ීම 

මගින් නගරය වඩාත් ජීවත්ීමට සුදුසු සහ වටිනා ස්තථානයක්ෂ බවට පත් ෙරයි. 
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තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය හි සම්පූර්ණ ප්රවේශය සහ ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වන ජීී අභය භූමිවේ (SJWS) 1/3 ෙ ප්රවේශය වයෝජිත අනුවර්ඛිත ප්රවේශවේ සිට 

කිවලෝමීටර් 01 සීමාව ු ළ පිහිටා ඇත. මීට අමතරව, වයෝජිත අනුවර්ඛිත ප්රවේශවේ 

උුරු වොටස (කි.මී. 3.15) තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇත. 

වයෝජිත අනුවර්ඛිත ප්රවේශවේ සහ වතත්බිම් සඳහා සිතියම 62 සහ ඇමුණුම 

බලන්න. වයෝජිත මාර්ග පථවේ කිවලෝමීටර් 1.0 ෙ සීමාව ු ළ පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශ, වනජීී රක්ෂිත, වතත්බිම්, ජල මූලාශ්ර සහ අවනකුත් සාංවේදී ප්රවේශ 

සිතියම 66 හි දැක්ෂවේ. 
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66 වැනි සිතියම: පයෝජිත මාර්ග පථපේ කිපලෝමීටර් 1.0 ක සීමාව තුළ පාරිසරික ආරක්ෂෂණ ප්රපේශ, වනජීවී රක්ෂත, පතේබිම්, ජල මූලාශ්ර සහ අපනු ේ සංපේදී ප්රපේශ 
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3.8.2 වයාපෘති ප්රවේශය ුළ පවතින ස්තවභාවිෙ, අර්ධ ස්තවභාවිෙ සහ 

මිනිසා විසින් නිර්මානය ෙළ වාසස්තථාන (විවශ්ෂ සාංයුතිය, වබදා 

හැරීම) 
 

වයාපෘති ප්රවේශවේ ඇති පරිසර පේධති වර්ග (වෘක්ෂෂලතා වර්ග/වාසස්තථාන වර්ග 

වලට සමාන) ක්ෂවේර පාදෙ අධයයනයන් මගින් හඳුනාවගන ඇති අතර, ඒවාවේ 

ෙැපී වපවනන ලක්ෂෂණ වර්තමාන තත්ත්වය වපන්ීමට වේඛ්නගත ෙරන ලදී. 

සමස්තතයක්ෂ වශවයන්, ප්රධාන වාසස්තථාන වර්ග අටක්ෂ; වභෞමිෙ හා ජලජ යන 

වදවර්ගයම සමීක්ෂෂණවේදී හඳුනාවගන ඇති අතර ඒවා පහත දැක්ෂවේ. 

 

1. වගුරු වනාන්තර 

2. වගාඩනඟන ලද පරිසරය 

3. උස්ත වගා ප්රවේශ (ෙෘි වැවිලි - මිශ්ර වගා) 

4. වැේ 

5. වපාකුණු 

6. ඇල මාර්ග 

7. වගුරු බිම් 

8. කුඹුරු 

 

වයාපෘති ප්රවේශවේ ජලජ පරිසර පේධතිය වගුරු වනාන්තර, වපාකුණු ප්රවේශ, 

වගුරු බිම් සහ කුඹුරු වැනි විවිධ වතත් බිම් වලින් වපාවහාසත් ය. 

 

ඉහත නිරීක්ෂිත පරිසර පේධති සහ වාසස්තථාන වර්ග පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇති 

පරිද ජාතිෙ ජජව විවිධත්ව උපාය මාර්ගිෙ ක්රියාොරී සැලැස්තම (NBSAP) (2016- 

2022) අනුව වර්ග ෙර ඇත. 

 

91 වැනි වගුව: වයාපෘති ප්රපේශය තුළ හඳුනාපගන ඇති පරිසර පේධති 

වර්ග 

මහවැලි සාංවර්ධන හා පරිසර 

අමාතයාාංශය (2016) අනුව 

වතෝරාගත් පරිසර පේධති 

ොණ්ඩ 

පරිසර පේධති හා 

සමාන වගාඩනැගූ 

පේධති (වයාපෘති 

නිශ්චිත වාසස්තථාන 

පාරිභාිතය ක්ෂවේර 

තත්ත්වයට අනුගත 

ීම) 

සටහන 

1. වගුරු වනාන්තර වගුරු වනාන්තර වබාවහෝ විට Annona glabra ශාෙ 

විවශ්ෂය වතත්බිම් ප්රවේශවල 

ආධිපතයය දැරීය. 

2. වපාදු උේයාන සහ උේයාන 2, 3 සහ 4 වගාඩනඟන 

ලද පරිසරයට ඒොබේධ 

වේ 

වමම ඉතා නාගරීෙරණය වූ භූ දර්ශනය 

ුළ, භූමිවේ තත්වය අස්තිර වේ -

වබාවහෝ විට වගාවු පාර අයින් සමඟ 3. වගවු 
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මහවැලි සාංවර්ධන හා පරිසර 

අමාතයාාංශය (2016) අනුව 

වතෝරාගත් පරිසර පේධති 

ොණ්ඩ 

පරිසර පේධති හා 

සමාන වගාඩනැගූ 

පේධති (වයාපෘති 

නිශ්චිත වාසස්තථාන 

පාරිභාිතය ක්ෂවේර 

තත්ත්වයට අනුගත 

ීම) 

සටහන 

4. අතහැර දැමූ ඉඩම් සහ 

පාරවේ අේදර 

 

(ඉහළ මිනිස්ත පැමිණීම 

සහ සැලකිය යුු වලස 

සිවමන්ති වයදු / අපවිර 

භූමි ප්රවේශ මගින් 

සාංලක්ෂිත වේ) 

ඒොබේධ ීම, කුඩා අලාංොර උදයාන 

වහෝ අත්හැර දමන ලද ඉඩම්, වානිජ සහ 

රජවේ ඉදකිරීම් හා සම්බන්ධ 

වෘක්ෂෂලතා සාං ඨෙ. එබැවින් 

වගාඩනැගූ පරිසරය යන පදය 

ප්රාවයෝගිෙ වේතූන් මත කුඩ පදයක්ෂ 

වලස භාවිතා ෙර ඇත. 

5. ෙෘි වගාවන් - මිශ්ර 

වගාවන් 

උස්ත වගා බිම් ඓතිහාසිෙ වශවයන් කුඹුරු ඉඩම් වූ 

උස්ත වගා බිම් කිහිපයක්ෂ තිවබ්. 

6. වැේ වැේ ප්රධාන වශවයන් දයවන්නා වැව, 

තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ - පේවවන 

ජල ස්තෙන්ධය. 

7. වපාකුණු  වපාකුණු කුඩා පරිමාණවේ එෙතැන පේවවන 

ජල ෙඳ. 

8. ඇල මාර්ග ඇල මාර්ග ගලා යන ජල වාසස්තථාන. 

9. වගුරු බිම් වගුරු බිම් ඖෂධ පැළෑටි වහෝ පඳුරු ආධිපතයය 

සහිත වතත් වගාවහාරු බිම්. 

10. කුඹුරු කුඹුරු මෑතෙදී වගා ෙරන ලද සහ මෑතෙදී 

අතහැර දැමූ කුඹුරු ඉඩම්. 

 

3.8.3 හඳුනාගත් පරිසර පේධති වර්ගවල ලාක්ෂෂණිෙ ලක්ෂෂණ 
 

3.8.3.1 වගුරු වනාන්තර 

 

වයාපෘති ප්රවේශවේ වගුරු වනාන්තර සියේලම පාවේ අභිබවනය ෙරනු ලබන්වන් 

Annona glabra (Atha) ශාෙ වලිනි. (ඡායාරූපය 12). වබාවහෝ ස්තථානවල, Annona 

glabra හි පිරිසිදු ගහනයන් වසායාගත හැකිය. Annona glabra යනු ශ්රී ලාංොවට 

මෑතොලීන හඳුන්වා දුන් ශාෙයකි. (පසුගිය ශතවර්ෂවේදී, හුබර්ට්, 1985 අනුව) 

සහ දැන් එය ශ්රී ලාංොවේ පහත් බිම් වගුරු වාසස්තථාන ආක්රමණය ෙර ඇත. වමම 

ශාෙය Pith-tree, Cork-wood, Pond-apple, or Alligator-apple වලස හැඳින්වවන 

නිවර්තන ඇමරිොනු විවශ්ෂයක්ෂ වන අතර ස්තවවේශිෙ ශාෙ විස්තථාපනය ෙරමින් 

වගුරු බිම්වල ආක්රමණශීලී වලස පැතිර යා හැෙ. Annona glabra ආධිපතයය දරන 

වගුරු වනාන්තර ප්රජාවට  න වියන් ආවරණයක්ෂ සහ මීටර් 4ක්ෂ දක්ෂවා විහිවදන 

තනි ස්තථරයක්ෂ ඇත. මීටර් 1 ක්ෂ දක්ෂවා විරල බිම් ස්තථරයක්ෂ සහිත වමම වාසස්තථානය 

ුළ විටින් විට සම්බන්ධ ී ඇත්වත් Allocasia sp., Panicum repens සහ 

Acrosticumureum වැනි තවත් විවශ්ෂ කිහිපයක්ෂ පමණි. වැේ විවශ්ෂ කිහිපයක්ෂ; 
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Lygodiummicrophyllum, Derris trifoliata, Flagellaria indica සහ Mikania cordata 

ද වමම වාසභූමිවයහි අධිෙ වලස වැී ඇත. වෙවස්ත වවතත්, ප්රවේශවේ වවනත් 

වෘක්ෂෂලතා ආවරණ වනාමැති විට, Annona glabra යනු ජල අේදර පිහිටි ඉවුරුවල 

යාන්ත්රිෙ ආරක්ෂෂාව සඳහා ඵලදායී නිවයෝජිතවයකි. වෘක්ෂෂලතාදය සිසිේ සහ 

වසවන සහිත පරිසරය ඇතැම් සත්ත්ව විවශ්ෂ සඳහා ආෙර්ශනීය වාසස්තථානයක්ෂ 

ද සපයයි.  

 

12 වැනි ඡායාරූප එකතුව : Annona glabra විසින් ආධිපතයය දරන වගුරු 

වනාන්තර 

 
  

3.8.3.2 පගාඩනඟන ලද පරිසරය 

 

වගාඩනඟන ලද පරිසරවේ වෘක්ෂෂලතාදය අතිශයින් ජනාකීර්ණ නාගරිෙ 

පේධතිය සමඟ සාංකීර්ණ හා ඉතා විෂමජාීය වේ. වගාඩනඟන ලද පරිසරය ඉහළ 

මිනිස්ත සාංක්රමණයක්ෂ සහිත සහ සැලකිය යුු වලස සිවමන්ති වහෝ අපාරගමය භූමි 

ප්රවේශ මගින් විස්තතර වෙවර්. වමයට වපෞේගලිෙ නිවාස පරිශ්ර, මාර්ග වදපස, 

වාණිජ ආයතන, විවිධ ඉදකිරීම් සහිත කුඩා උදයාන, පාසේ, රජවේ ආයතන, 

සමහර අතහැර දමන ලද පාළු ඉඩම් ආදය ඇුළත් වේ (ඡායාරූප එෙුව 13). 

 

වබාවහෝ විට, වගාඩනඟන ලද පරිසරවේ වෘක්ෂෂලතා දගුොලීන මානව 

මැදහත්ීම්වල ප්රතිඵලයකි. වමම වගාඩනඟන ලද පරිසරවල විවිධ සිරස්ත 

මට්ටම්වලින් සෙස්ත ෙර ඇති වෘක්ෂෂලතා ප්රමුඛ්ත්වය සහිත බහුොර්ය වෘක්ෂෂලතා 

ප්රජාවන් පිහිටීම සාමානය වදයකි. වේ වනලීම, ෙේපාදු කිරීම, වැටවේ ෙැපීම, 

හෑරීම වැනි ෙළමනාෙරණ පිළිවවත්වල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වුහය ොලය හා 

අවොශය ුළ නිතර වවනස්ත වේ. සාමානයවයන්, වියනක්ෂ (මීටර් 15 x 20), උප 

වියනක්ෂ (මීටර් 10) සහ පඳුරු/ඔසු ස්තතරයක්ෂ (මීටර් 2) හඳුනාගත හැකිය. විවේශීය 

සහ ෙෘිොර්මිෙ වභෝග විවශ්ෂ වැඩි වශවයන් වමම වාසස්තථානවල දක්ෂනට ලැවබ්. 

සාමානය ගස්ත විවශ්ෂ අතරට Cocos nucifera (වපාේ), Artocarpus heterophyllus 

(ව ොස්ත), Artocarpus incises (රට වදේ), Tabebuia rosea (වරාබවරෝසියා), 

Filiciumdecipiens (පිහිඹිය), Garcinia quaesita (වගාරො), Mesua ferrea (නා), 

Pongamia pinnata  (ෙරඳ), Cinnamomum zeylanicum (කුරුඳු), Tectona Grandis 

(වත්ක්ෂෙ), Terminalia catappa (වොට්ටම්බා) සහ  Mangifera indica (අඹ) ඇුළත් 
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වේ. එබැවින් එය ෙෘි වන වගා ශාෙ හා විසිුරු විවශ්ෂවල මිශ්රණයකි. දෘශයමය 

වශවයන්, විවශ්ිත විවශ්ෂයක්ෂ විසින් තනි ආධිපතයයක්ෂ  දරන්වන් නැත. 

 

 සත්ත්ව වාසස්තථාන, සත්ව ආහාර සහ ෙැදලි ස්තථාන සපයන බැවින් වගාඩනඟන 

ලද පරිසරවේ වෘක්ෂෂලතාදය වැදගත් වේ. තවද, ඔවුන් වසර පුරා පලුරු, ඇට 

වර්ග, අල වර්ග, මේ, එළවළු, කුළුබඩු, ඖෂධ, දර, දැව යනාදය මිනිසුන්ට, 

විවශ්ෂවයන් නාගරිෙ ප්රජාවන් සඳහා සපයයි. වෘක්ෂෂලතාදය යටි පස ආරක්ෂෂා 

කිරීමට ද උපොරී වේ. 

 

  13 වැනි ඡායාරූප එකතුව: ඉදිකරන ලද පරිසරපේ ශාක විවිධේවය 

  

  

 

[වපෞේගලිෙ වාණිජ ආයතනයෙ විසිුරු වෘක්ෂෂලතා (ඉහළ වවම්), පාර වදපස 

සහ වස්තවා ආයතනවල පිටුපස මිදුවේ ඇති වෘක්ෂෂලතා (ඉහළ දකුවණ්), ඇහුරුණු 

නාගරිෙ නිවාස වල ගෘහස්තථ ශාෙ (පහළ වවම්) සහ බහු මහේ නිවාසවල 

බඳුන්ගත විසිුරු පැල (පහළ දකුණ)]. 

 

ඉතා නාගරීෙරණය වූ ස්තථානවල පවා විවිධ වභෝග විවශ්ෂ සහිත ඉඳහිට වහාඳින් 

වෘක්ෂෂලතා වැවුණු වගවු දැකිය හැකිය (ඡායාරූපය 14). වඩාත් ග්රාමීය පරිසරවල, 

විශාල වගවුවල වගාඩනඟන ලද පරිසරය ුළ වේශීය ජජව විවිධත්වය සඳහා 

රැෙවරණයක්ෂ වලස ක්රියා ෙරන,  “වේවට” හරිත වැට පේධතියක්ෂ දක්ෂනට ඇත 

(ස්තවභාවිෙව  ණව වැඩුණු වේශීය ශාෙ ීරයක්ෂ) (ඡායාරූපය 14). 
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14 වැනි ඡායාරූප එකතුව: විවිධ පභෝග විපශ්ෂ සහිත පහාඳින් 

වෘක්ෂෂලතා සහිත පගවතු සහ “හරිත වැට පේධතියක්ෂ සහිත පගවතු 

  
 

3.8.3.3 කෘි වගාවන් - මිශ්ර වගාවන් 

 

සමහර වහාඳින් ජලය බැස යන වගාඩ ඉඩම් රබර් වැනි, තනි වගාවන් සහ මිශ්ර 

වගාවන් සඳහා වයාදා ගැවන්. දැකිය හැකි පරිද, රබර් යනු සාංවෘත වියන් ගස්ත (15m-

20m) සහිත දුර්වල වලස නඩත්ු ෙරන ලද වගාවකි. විවශ්ෂ විවිධත්වය 

සම්බන්ධවයන් ගත් ෙල, එය දුර්වල ෙෘි පරිසර පේධතියකි. බිම් ස්තථරය 

සාමානයවයන් වතත් ෙලාපවේ දක්ෂනට ලැවබන වේ පැලෑටි වලින් ආවරණය ී 

ඇත. සමහර අවස්තථාවල, වපාේ, වොස්ත වැනි විසිරුණු වබෝග වැඩීමට ඉඩ දී ඇත. 

 

මීට දශෙ කිහිපයෙට වපර ී වගාව සිදු ෙරන ලද ප්රවේශයෙ තවත් මිශ්ර 

ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් ෙට්ටි කිහිපයක්ෂ දැෙගත හැකි විය. වසර ගණනාවක්ෂ පුරා, 

ප්රවේශවේ පදාංචිෙරුවන් කුඩා ජලාපවහන පේධති හරහා ජලය හරවා යැීවමන් 

එවැනි වතත් බිම් වගාඩ බිම් වගාවන්ට ගැලවපන වලස පරිවර්තනය ෙර ඇත. 

එවැනි වගාඩ බිම් වල වපාේ, වෙවසේ, එළවු පාත්ති, මිශ්ර වගා බිම් දැකිය හැකිය. 

වමම ඉඩම්වල මිනිස්ත ජනාවාස දක්ෂනට නැත, වෙවස්ත වවතත්, තාවොලිෙ මුර කුටි 

දැකිය හැකි විය. සෘුමය වගාඩ බිම් වභෝග අතරට ඉඟුරු, මඤවඤාක්ෂො, රාු, 

බතල, අළු වෙවසේ, තක්ෂොලි, වබෝාංචි, බණ්ඩක්ෂො, අළු පුහුේ, ෙරවිල,වම්බටු, 

පිපිඤඤා, වැටවොළු, වට්ටක්ෂො, පවතෝල, මිරිස්ත, සහ අමු මිරිස්ත ඇුළත් වේ 

(ඡායාරූපය 15) . 

 

15 වැනි ඡායාරූප එකතුව: මඤපඤාක්ෂකා වගා බිමක්ෂ 
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3.8.3.4 වැේ 

 

දයවන්නා වැව, තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ වමම ප්රවේශය ුළ ඇති වම් 

ආොරවේ එෙම පරිසර පේධති වේ (ඡායාරූප එෙුව 16 සහ 17). දයවාන වැව 

ඉහළ ජජව විවිධත්වයක්ෂ සහිත විවශ්ෂවයන්ම පක්ෂීන් වාසය ෙරන නාගරිෙ 

වතත්බිම් පරිසර පේධතිවේ වොටසකි. අවට පරිසරය සඳහා වැදගත් ස්තවභාවිෙ 

ආරක්ෂෂෙ බාධෙයක්ෂ වලස වැව ක්රියා ෙරයි. දයවන්නා වැව ජලජ පැලෑටි සහිත 

වපාකුණු, අවනෝදා වනාන්තර, තෘණ බිම් සහ පර්යන්තවේ වගාඩනැගුණු ප්රවේශ 

ඇුළු පහත් බිම් සහිත මිරිදය වගුරු බිම් පරිසර පේධති වලින් සමන්විත වේ. 

තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ, විවෘත ජලජ ශාෙ ප්රජාවන්වගන් සමන්විත මිනිසා 

විසින් සාදන ලද පේධති වන අතර සෑම වැවක්ෂම කුඹුරු බිම් ප්රවේශයක්ෂ ඇති 

ෙෘිොර්මිෙ භූ දර්ශනවේ වොටසකි. 

 

ශාෙ විවශ්ෂවල දෘශය මහා ශාකීය සමූහයන් සුප්රොශ ෙලාපවේ දැකිය හැකි 

අතර එෙ තැන පේවවන ජල ස්තෙන්ධවේ ඉහළ තට්ටුව හිරු එළිවයන් වහාඳින් 

ආවලෝෙමත් වේ. වනාගැඹුරු විවෘත ජල ප්රජාවන් ස්තථාන කිහිපයෙට සීමා වේ. 

වනාගැඹුරු ජලවේ (සමුද්රාශිත ෙලාපය) මුේ බැසගත් ජලජ ශාෙ ඇති අතර විවෘත 

ජල ෙලාපවේ (සාරස ෙලාපය) වැඩි වශවයන් Nymphaea nauchali, Salvinia, සහ 

Utricularia aurea වැනි පාවවන ජලජ ශාෙ ඇත. නමුත් ඒවාවේ වයාේතිය ඒොොරී 

වනාවන අතර ඉහත විවශ්ිත තත්ත්වය අනුව තවත් ජලජ විවශ්ෂ කිහිපයක්ෂ 

දක්ෂනට ලැවබ්. 

 

වනාගැඹුරු විවෘත ජල ප්රජාවන් (සසිදුරු මහා ශෘකීය සමූහයන්) වමම ජල ෙඳවල 

අදාළ ස්තථාන වාසස්තථාන ෙරවගන සිටින විවිධ ජීව ස්තවරූප වලින් සමන්විත වේ. 

නිමේන ජලජ ශාෙ උදා., ජල මුපිටට පහළින් වැවඩන Ceratophyllumdemersum, 

Cerataptoristhalictroides සහ Hydrilla verticillata වායුවගෝලය සමඟ සම්බන්ධ 

වනාවේ. මවඩහි මුේ බැස වනාගත් නිදහස්ත පාවවන ජලජ ශාෙ වලට Salvinia 

molesta සහ Pistia stratiotes වැනි විවශ්ෂ ඇුළත් වේ. ජලවයන් යට වූ සමහර 

ශාෙ මඩ සහිත උපස්තථරවල මුේ බැස ඇති නමුත් ඒවාවේ වොළ සහ මේ පිවපන 

රිකිලි ජල මුපිට වහෝ ඊට ඉහළින් පාවවන අයුරු දැකිය හැකිය, උදා: Nymphaea 

nauchali. 

  

වමම වාසස්තථානවල සසිදුරු මහා ශෘකීය සමූහයන් වේ පාරිසරිෙ වැදගත්ෙම 

ශාෙ-සත්ව අන්තර්ක්රියා ුළින් පහසුවවන් අවවබෝධ ෙරගත හැකිය. 

සාමානයවයන්, එවැනි ශාෙ ප්රජාවන් වමම වැේවල සන්සුන් ප්රවේශවල වහෝ 

වපාකුණු ධරණි ුළ පිහිටා ඇති අතර, සමහර කුරුේලන් එම ස්තථාන තම අභිමත 

වපෝෂණ භූමිය වලස වතෝරා ගනී. ජලජ ශාෙ මගින් සපයන යාන්ත්රිෙ සහාය ඇතිව 

ඔවුන්ට පහසුවවන් ගමන් ෙළ හැකිය. එවස්තම එම ජලජ ශාෙ ළාබාල ජලජ සුන් 

සඳහා සැඟවුණු ස්තථාන සපයයි. 
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16 ඡායාරූප එකතුව : තලංගම වැව සහ ඒ අශ්රිත පරිසරය 

 
 

  

 

17 වැනි ඡායාරූප එකතුව: තලංගම වැව සහ ඒ අවට පරිසරය 

 
 

3.8.3.5 පපාුණු 

 

වපාකුණු යනු සීය ෙෘිොර්මිෙ අදාළත්වයක්ෂ වනාමැති වගාඩබිම් අවපාතයන් 

මගින් සෑවදන එෙතැන පේවවන ජල ෙඳකි. භූ දර්ශන සහිත, මිනිසා විසින් සාදන 

ලද වපාකුණු සහ විශාල හා කුඩා ස්තවාභාවිෙ වපාකුණු ප්රවේශ වදෙම ප්රවේශවේ 

දක්ෂනට ලැවබ් (ඡායාරූප එෙුව 18). වැේවල වමන් අඩු වැඩි වශවයන් සමාන ජලජ 

ශාෙ ප්රජාවන් සහිත වනාගැඹුරු විවෘත ජල ෙඳන් ඇත. වර්තමානවේ, එවැනි 

වබාවහෝ ප්රවේශ ඉතා දූිත ී ඇති අතර ආක්රමණශීලී ශාෙ හා සුන් විසින් 

ආක්රමණය ෙර ඇත. 
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 18 වැනි ඡායාරූප එකතුව: වයාපෘති ප්රපේශපේ පපාුණු; 

කළමනාකරණය කළ පේධති (වපම්) සහ දුර්වල පලස කළමනාකරණය 

කළ ප්රපේශ (දුණ) 

  

 

3.8.3.6 ඇළ මාර්ග 

 

ඇළ මාර්ග වර්ග වදෙක්ෂ ඇත: නාගරිෙ යටිතල පහසුෙම්වල වොටසක්ෂ වලස 

ඉදෙරන ලද ඇළ මාර්ග (සිවමන්ති/ගැබියන් ආධාරෙ සහිත) සහ ගේ අුරා නැති 

වහෝ සිවමන්ති වනාෙළ ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් ආශ්රිත විවෘත ඇළ මාර්ග. වමම ඇළ 

මාර්ග ස්තවභාවිෙ මුපිටින් ගලා යන ජල ස්තථර වලස පවී ("ඇල": කුඹුරු වල) 

(ඡායාරූප එෙුව 19). මුේ බැසගත් ජලජ පැලෑටි ගණනාවක්ෂ සහ ජලයට 

ෙැමැත්තක්ෂ දක්ෂවන ඇළ ඉවුරුවල වැවවන වෘක්ෂෂලතා එවැනි ඇළ මාර්ග සමඟ 

සම්බන්ධ වේ. 

 

 

19 වැනි ඡායාරූප එකතුව: ඉදිකරන ලද නාගරික ඇළ (වපම්) සහ 

ුඹුරුවලට ජලය සපයන "ඇල" ගපම් වැවක්ෂ 

  
 

3.8.3.7 වගුරු බිම් 

 

වගුරු බිම් යනු වමම වතත්බිම් ප්රවේශවල දක්ෂනට ලැවබන පඳුරු වහෝ පැලෑටිමය 

වෘක්ෂෂලතා ප්රජාවකි. වගුරු වෘක්ෂෂලතා වර්ග ුනක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙළ හැකිය; උස 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

274 

 

පඳුරු (මීටර් 2-3) ප්රජාවන්, වෙටි පඳුරු (මීටර් 1-1.5) ප්රජාවන්, සහ අඩු වර්ධනයක්ෂ 

දක්ෂවන පැලෑටි (තෘණ) ප්රජාවන්. වගාව අත්හැරීම වේුවවන් පැරණි කුඹුරු විශාල 

ප්රමාණයක්ෂ වම් වන විට වගුරු බිම් බවට පරිවර්තනය ී ඇත (ඡායාරූප එෙුව 

20). 

 

උස්ත වෘක්ෂෂලතා සහිත වගුරු බිම්වල, Phragmites ප්රමුඛ්ව දක්ෂනට ලැවබ්. 

වෘක්ෂෂලතාදය එක්ෂ වෘක්ෂෂලතා ස්තථරයකින් සමන්විත සරල වුහයකින් යුක්ෂත වන 

අතර, වඩාත් ෙැපී වපවනන ලක්ෂෂණය වන්වන් ප්රජාවවන් 90% ක්ෂ ආවරණය වන 

පරිද  ණව වැවුණු Phragmites (මීටර් 2-3) විවශ්ෂයයි. වමම උස තෘණ (බට 

වර්ගවේ) වෘක්ෂෂලතාදය වබාවහෝ දුරට අපාරගමය වේ. Phragmites විවශ්ෂය වලට 

අමතරව, වැේ (Mikania cordata සහ Lygodium microphyllum) සහ ඖෂධ පැළෑටි 

(Acrosticumaureum) වැනි තවත් ශාෙ ආොර කිහිපයක්ෂ සුළු වශවයන් දක්ෂනට 

ලැවබ්. Salvinia molesta සහ Ichorrnia crassipes වැනි ආක්රමණශීලී ශෘෙ විවශ්ෂ 

කිහිපයක්ෂ පාවවන ශාෙ වලස විවෘත ජල ෙඩිති වල දක්ෂනට ලැවබ්. Annona 

glabra  වමම උස්ත තෘණ ප්රජාව ුළ විසිරුණු පඳුරු ආොර වලස ද දක්ෂනට ලැවබ්. 

වතාරුරු වලට අනුව, අධිෙ වර්ෂාව ඇති විට වමම වාසස්තථාන මීටර් 1 ක්ෂ දක්ෂවා 

තාවොලිෙව ජලවයන් යටීම අත් දැකිය හැකිය. ජලජ පක්ෂීන් වමම  න තෘණ 

ආවරණ ුළ සැඟී සිටින වඩාත් දෘශයමාන සත්ත්ව ෙණ්ඩායම වේ. Phragmites 

සමන්විත බිම් ෙැබලි, වවනත් වතත්බිම් වෘක්ෂෂලතා වර්ග පුළුේ පරාසයක්ෂ සමඟ 

ඒෙට යා කිරීම වහෝ ඒොබේධ කිරීම ද දැකිය හැකිය. 

 

Hibiscustiliaceous (වබලි පට්ට) පඳුරු වගුරු බිම් නිවයෝජනය ෙරනු ලබන්වන් 

මිනිසා විසින් උපවයෝී කිරීම වේුවවන් සිදු ී ඇති වගාඩබිම් හායනවේ අවසාන 

අදයරයි. වමකී   Hibiscus tiliaceus වලින් සැදුම්ලත් අපාරගමය ලඳු ෙැළෑ මීටර් 2-3 

පමණ උසකින් යුක්ෂත වන අතර, ජලාශ ඉවුරුවල අසමාන වලස පැතිවරයි. Derris 

trifoliata සහ Flagellaria indica වැනි වැේ වබාවහෝ විට පඳුරු වෘක්ෂෂලතා මත වැඩී 

ඇත. වියන් උස අඩවිවේ තත්ත්වය අනුව වවනස්ත වන අතර Annona glabra සහ 

Ludwigia විවශ්ෂ ඇුළු අඩු වවන් දක්ෂනට ලැවබන විවශ්ෂ සමඟ සම්බන්ධ වේ. 

 

ජල ෙඳ ඉතා වනාගැඹුරු, ජලවේ ගැඹුර ආසන්න වශවයන් 10 -25 වස.මී. පමණ වන 

සමහර ස්තථාන කිහිපයෙ, Ludwigia විවශ්ෂය ප්රමුඛ්ව දක්ෂනට ලැවබන වෙටි පඳුරු 

වගුරු ප්රජාවන් දක්ෂනට ලැවබ්, නමුත් එම ප්රවේශය ඉහල පහල යන ජල මට්ටම් 

සමඟ මඩ සහිත උපස්තථරයෙට නිරාවරණය වන අතර එකී වාසස්තථාන තත්වයන් 

පාවවන වහෝ ජලවයන් යට වූ නිමේන ජලජ ශාෙ සඳහා සුදුසු වනාවේ. එවැනි 

ත්ත්වයක්ෂ යටවත් පාවවන ජලජ ශාෙ ක්රමවයන් අුරුදහන් ී ඒවා පැවති  ස්තථාන 

ජලජ වමන්ම අර්ධ ජලජ පරිසරවල සාර්ථෙව ජීවත් විය හැකි උභයජීී Ludwigia 

වහෝ සමහර විට Typaangutifolia  යන විවශ්ෂ විසින් අත්පත් ෙරවගන ඇත. එවැනි 

ශාෙවල පර ජලවේ මුපිටට වබාවහෝ ඉහළට නිරාවරණය වන අතර මුේ 

සාමානයවයන් මව් ගිලී ඇත. ඉතා තරඟොරී ආක්රමණශීලී ශාෙයක්ෂ වලස, Typa 

විවශ්ෂවයහි  න වර්ධනය වැඩි වශවයන් අවොශය අේලා ගන්නා අතර හිරු එළිය 

පහළට ගමන් කිරීම නවතා දමයි. එම තත්වයන් යටවත්, ජලවයන් යට වූ නිමේන 

ශාෙ වහෝ පාවවන ශාෙ වලට වනානැසී පැවතිය වනාහැකිය. වපෝෂය පදාර්ථ හා 
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ශාෙ සුන්ුන් පඳුරු මගින් අේලා ගැනීවමන් ජලවේ ගැඹුර අඩු වන අතර, පාාංශු 

වර්ධනය ුළින් වගාඩබිම් පැල පිහිටුීමට පහසුෙම් සපයයි. 

 

ප්රාවයෝගිෙව අතහැර දැමූ කුඹුරු ඉඩම්වල අඩුවවන් වැවඩන ශාෙ ප්රජාවන් 

සියේලම පාවේ තෘණ වගුරු ප්රජාවන් වේ. වර්තමානවේ ස්තථායී වෘක්ෂෂලතාදය 

Panicum repens, Cyperus විවශ්ෂ, Sacciolepis විවශ්ෂ, Fimbrystylis, විවශ්ෂ යනාදී  

කුඩා තෘණ සහ පන් වර්ග මිශ්රණයක්ෂ බවට පත්ව ඇත. ආදය. භූ දර්ශනවේ විසිරී 

ඇති Acrosticum aureum දක්ෂනට ලැබීම එහි ලවණ තත්ත්වයන් ඇති බව වපන්නුම් 

ෙරයි. අවනකුත් ෙැපී වපවනන විසිරුණු ශාෙ විවශ්ෂ අතර විසිරී පැතිරුණු 

Colacasia විවශ්ෂ, Allocasia macorrhia, Annona glabra, Ischaemum rugosum සහ 

Cyprus විවශ්ෂ ඇුළත් වේ. එවැනි ඉඩම්වල ී වගාව අසාර්ථෙ ීමට, නැවත 

නැවත ඇති වන ගාංවුර, ලවණ ජලවයන් යටීම, ජලාපවහන යටිතල පහසුෙම් 

වැරද වලස ෙළමනාෙරණය කිරීම, වදෝෂ සහිත වාරි ඉාංජිවන්රු ඉදකිරීම් සහ ඒවා 

ප්රමාණවත් වලස නඩත්ු වනාකිරීම (බැමි, වසාවරාේ, නාලිො), යන්ර සූර 

භාවිතවේ දුේෙරතා, වයදවුම් වගන ඒමට වහෝ වනලන ලද අස්තවනු රැවගන යාමට 

මාර්ග ප්රමාණේ වනාීම, වේ වනලීවම් අපහසුව, සාමානය පළිවබෝධ හානි, 

ප්රතිවරෝධී ී ප්රවේද වනාමැතිෙම, දැරිය වනාහැකි ශ්රම පිරිවැය, ී වගාව ලාභදායී 

වනාීම, අස්තවැන්නට බලපාන අඩු සූර්ය කිරණ, යෙඩ විෂ ීම යනාද වබාවහෝ 

සාධෙ වේු ී ඇත. 

 

සාමානයවයන්, අත්හැර දමන ලද කුඹුරු ප්රවේශවල ඇති වේ පැලෑටි සහ වගුරු 

වෘක්ෂෂලතාදය වබාවහෝ දුරට තෘණ ප්රජාව වේ. වගුරු බිම් ප්රවේශ වල, වගුරු බිම් 

තෘණ ප්රජාව (වසන්ටිමීටර 10 - 150) වලස වර්ග ෙළ හැකි අඩු වර්ධනයක්ෂ  දක්ෂවන 

Poaceae, Cyperaceae සහ Typhaceae වර්ග ප්රමුඛ්ත්වය දරනු ලබන අතර, එම 

ශාෙවල  න වර්ධනය ගස්ත වනාමැති අවස්තථාවල වහාඳ වෘක්ෂෂලතා ආවරණයක්ෂ 

ඇති ෙරයි. විවශ්ෂ සාංයුතිය පදනම්ව උප ෙණ්ඩායම් කිහිපයක්ෂ හඳුනාගත හැකිය. 

 

• කුරු පන් ප්රජාව- Cyperaceae- Cyperus සහ Eleocharis යන විවශ්ෂ විසින් 

ආධිපතයය දරයි. (30 වස.මී.). 

• මිටි තෘණ ප්රජාව - Poaceae Panicum repens වහෝ Etora විසින් ආධිපතය 

දරනු ලැවබ් - (30වස.මී). 

• උස පන් ප්රජාව - උස Cyperaceae - Rhynchosporacorymbosa විසින් 

ආධිපතයය දරයි - රි (මීටර් 1-1.5). 

• ඉුක්ෂ ප්රජාව - ආක්රමණශීලී ශාෙ වන Typha agustifolia (මීටර් 1-2) මගින් 

ආධිපතයය දරයි. 
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  20 වැනි ඡායාරූප එකතුව: වගුරු ප්රජාවන්පේ විවිධ ආකාර; Ludwigia 

ප්රමුඛ පකටි පඳුරු වගුරු බිම (ඉහළ වපම්), Colacasia පැලෑටි වගුරු බිම 

(ඉහළ දුණ), Phragmites උස් වගුරු බිම (පහළ වපම්) සහ Panicum ප්රමුඛ 

වගුරු බිම (පහළ දුණ) 

  

  

 

3.8.3.8 ුඹුරු 

 

ී (Oryza sativa) වගාව සිදු ෙරනු ලබන්වන් ප්රවේශවේ මද බෑවුම්වල පහලින් පිහිටා 

ඇති ස්තිර වාරි ජලය සහිත කුඹුරු වලය. (ඡායාරූපය 21). සහේ නිේපාදනය 

ප්රධාන වශවයන් ගෘහ පරිවභෝජනය සඳහා වන නමුත් අතිරික්ෂතය විකුණනු ලැවබ්. 

වමම ප්රවේශවල ජලය සහ ශ්රම අවස්තථා මත පදනම්ව වසරෙට අස්තවැන්නක්ෂ වහෝ 

වදෙක්ෂ නිේපාදනය වෙවර්. සමහර අවස්තථා වලදී කුඹුරු නියරවේ වල (22 

ඡායාරූපය), වෙවසේ, පලා වර්ග, වම්බටු, පිපිඤඤා යනාදය ඇුළත් එළවු 

වභෝග වගා ෙර ඇත. Oryza sativa  හැරුණු විට, ඇමුණුම 15 සහ 16 හි දක්ෂවා ඇති 

පරිද විවිධ වේ පැලෑටි, ජලජ ශාෙ සහ සුන් අපෘේඨවාංශීන් සහ පෘේඨවාංශීන් 

නිරීක්ෂෂණය ෙළ හැකිය. වමම කුඹුරුවල ප්රධාන පාරිසරිෙ වස්තවාව වන්වන් 

ගාංවුර රඳවා ගැනීවම් ප්රවේශ වලස වස්තවය කිරීම, ජජව විවිධත්ව සරණාගතයින් 

වලස සුන් සහ ශාෙ සඳහා වාසස්තථාන සැපයීම, ආහාර ජාලවල ප්රාමිෙ 

නිශ්පාදෙයින් වලස ක්රියා කිරීම, සහ ප්රවේශවේ වැසියන් සඳහා ආහාර සැපයීම යි. 
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21 වැනි ඡායාරූප එකතුව: ප්රපේශපේ පිහිටා ඇති ුඹුරු විශාල ප්රමාණය 

 
 

 

 

 

 

 

22 වැනි ඡායාරූප එකතුව: ුඹුරු ඉඩම්වල මායිම් පබාපහෝ විට උස් වගා 

බිම්වලට සංක්රමණය පේ 

 
 

3.8.3.9 ප්රපේශපේ වෘක්ෂෂලතා විවිධේවය 

 

වේර සමීක්ෂෂණවේදී අධයයන ප්රවේශවේ විවිධ වාසස්තථාන 8 කින්, ඒෙ වේශිෙ 

ශාෙ 11ක්ෂ සහ වේශීය වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ශාෙ විවශ්ෂ 09ක්ෂ සහ 

වගෝලීය වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ 05 ක්ෂ සහිත ශාෙ කුල 112 ෙට අයත් 
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ශාෙ විවශ්ෂ 460 ක්ෂ වාර්තා විය. ක්ෂවේර සමීක්ෂෂණවේදී වාර්තා ෙරන ලද ශාෙ 

විවශ්ෂවල සාරාාංශයක්ෂ වගුව 92 න් සපයන අතර 93 වගුව මඟින් විවිධ ස්තවාභාවිෙ, 

අර්ධ ස්තවාභාවිෙ සහ මානව වාසස්තථාන වර්ග 8 කින් වාර්තා ෙරන ලද ශාෙ 

පිළිබඳ සාරාාංශයක්ෂ සපයයි. සමීක්ෂෂණවේදී නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද ශාෙ 

ලැයිස්තුවක්ෂ ඇමුණුම 15 හි දක්ෂවා ඇත. 

 

 92 වැනි වගුව: ක්ෂපේර අධයයනපේ දී වාර්තා වූ ශාක සාරාංශය 

කුල 

සාංඛ්යාව 

විවශ්ෂ 

සාංඛ්යාව 
ව ේශීය 

ඒෙ 

වේශීය 

විවශ්ස 

ආක්රමණිෙ 

විවශ්ෂ 

වි වේශීය 

විවශ්ෂ 

වේශීයව 

තර්ජනයට 

ලක්ෂ වූ 

වගෝලීයව 

තර්ජනයට 

ලක්ෂ වූ 

112 460 228 11 24 197 9 5 

 

 93 වැනි වගුව:. විවිධ වාසස්ථාන වර්ග වලින් වාර්තා වූ ශාක සාරාංශය. 

වාසස්තථෘන වර්ගය 

එක්ෂ එක්ෂ 

වාසස්තථානවලින් ලබා 

ගත් නියැද  ගණන 

විවශ්ෂ සාංඛ්යාව 
ඒෙ වේශීය විවශ්ෂ 

සාංෙයාව 

වගුරු වනාන්තර 07 83 1 

වගාඩනඟන ලද පරිසරය 17 297 10 

ෙෘි වගාවන් - මිශ්ර වගාවන් 03 88 1 

වැේ 03 42 0 

වපාකුණු 01 48 0 

ඇල මාර්ග 06 56 4 

වගුරු බිම් 07 122 1 

කුඹුරු 06 83 2 

 

3.8.3.10 ආපේණික හා තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාක විපශ්ෂ 

 

ඒෙවේශීය ශාෙ විවශ්ෂ 11 ක්ෂ (Waliddaantidysenterica - වේ ඉේද, 

Calophyllummoonii - වදාඹ කීන, Garcinia quaesita-වගාරො, Argyreiapopulifolia 

- ගිරිතිේල, Cinnamomum verum - කුරුඳු, Litsea longifolia, Omecynyencieloniya, 

Omecyliany, Mecyoni-Keloniya, Horsfieldiairyaghedhi- රුක්ෂ සහ Phyllanthus 

myrtifolius- ගඟවැරැේල ) දක්ෂනට ඇත. 94 වගුව බලන්න. 

 

  94 වැනි වගුව: විවිධ වාසස්ථානවල වාර්තා වන ආපේණික ශාක විපශ්ෂ 

අනු  

අංක

ය 

ුලය විපශ්ෂය 
වේශීය නම 

(සිාංහල) 
NRL GRL 

වාස

ස්තථා

නය 

වාසස්තථානය 

SW BU UP TA PO CA MA PA 

1 Apocynaceae 
Waliddaantidysen

terica 
වේ ඉේද LC NE 

පඳුරු 
 - + - - - - - - 

2 Calophyllaceae 
Calophyllummoon

ii 
වදාඹ කීන VU NE 

ගස 
- + - - - - - - 

3 Clusiaceae Garcinia quaesita වගාරො LC NE ගස - + - - - + - - 
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4 Connvolvulaceae 
Argyreiapopulifoli

a 
ගිරිතිේල LC NE 

වැේ 
- + + - - - - - 

5 Lauraceae 
Cinnamomum 

verum   
කුරුඳු VU NE 

ගස 
- + - - - - - + 

6 Lauraceae Litsea longifolia රත් ෙෑලිය LC VU ගස - - - - - + - - 

7 
Melastomatacea

e 

Memecylonclarke

anum 
- NT NE 

පඳුරු 
- + - - - - - - 

8 
Melastomatacea

e 

Memecylonroyeni

i 
දැද - ෙහ LC NE 

පඳුරු 
- + - - - - - - 

9 
Melastomatacea

e 
Osbeckiaoctandra 

හීන් 

වබෝවිටියා 
LC NE 

ඔසු 
+ - - - - - - - 

10 Myristicaceae 
Horsfieldiairyaghe

dhi 
රුක්ෂ VU CR 

ගස 
- + - - - + + + 

11 Phyllanthaceae 
Phyllanthus 

myrtifolius 
ගඟ වැරැේල VU NE 

පඳුරු 
- + - - - - - - 

 

ක්ෂවේර සමීක්ෂෂණවේදී වයාපෘති ප්රවේශවයන්, වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති 

වේශීය ශාෙ විවශ්ෂ 09 ක්ෂ ඇුළුව තර්ජනයට ලක්ෂ වූ මුළු විවශ්ෂ සාංඛ්යාව12 ක්ෂ, 

(වගුව 95) (Aponogeton crispus-වෙෙටිය, Calophyllummoonii- වදාඹ කීන,Cycas 

nathorstii, Cinnamomum verum- කුරුඳු, Tinospora cordifolia - රසකිඳ, 

Horsfieldiairyaghedhi- රුක්ෂ, Nymphaea nouchali- මාවනේ, Phyllanthus emblica- 

වනේලි සහ Phyllanthus myrtifolius- ගඟ වැරැේල,) සහ වගෝලීය වශවයන් වඳීවම් 

තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 5 ක්ෂ  (Cycas nathorstii, Dillenia triquetra-දයපාර, 

Litsea longifolia- රත්ෙෑලිය, Horsfieldiairyaghedhi- රුක්ෂ, 

Syzygiumcaryophyllatum- හීන් දාං) වාර්ථා විය. වමම විවශ්ෂ අුරින් Cycas 

nathorstii සහ Horsfieldiairyaghedhi වේශීය වශවයන් සහ වගෝලීය වශවයන් 

තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ොණ්ඩ වදෙටම අයත් වේ.  

 

වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 12 න් විවශ්ෂ 5 ක්ෂ (Calophyllummoonii- 

වදාඹ කීන, Cinnamomum verum-කුරුඳු, Horsfieldiairyaghedhi - රුක්ෂ, Litsea 

longifolia රත් ෙෑලිය, Phyllanthus myrtifolius- ගඟවැරැේල) ආවේණිෙ සහ 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ වර්ග වදෙටම අයත් වේ. නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද ඒෙ වේශිය සහ 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාෙ විවශ්ෂවල නියැද ඡායාරූප එෙුව 23 මගින් වපන්වයි. 
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 23 වැනි ඡායාරූප එකතුව : වෘක්ෂෂලතා සමීක්ෂෂණපේදී නිරීක්ෂෂණය 

කරන ලද ඒක පේශීය සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාක විපශ්ෂ කිහිපයක්ෂ 

 
 

 

Nymphaea nouchali (මාවනේ) 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ 

Aponogeton crispus (වෙෙටිය) 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ  

  
Tinospora cordifolia (රසකිඳ) 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ 

Garcinia quaesita (වගාරො) ඒෙ 

වේශීය විවශ්ෂ 

 
 

Osbeckiaoctandra (හීන් වබෝවිටියා) 

ඒෙ වේශීය විවශ්ෂ  

Horsfieldiairyaghedhi(රුක්ෂ) වේශීය 

වමන්ම තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂයකි 

 

 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

281 

 

   95 වැනි වගුව : සමීක්ෂෂණපේදී වාර්තා කරන ලද තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාක 

විපශ්ෂ. 

අනු 

අාංෙය 
පවුල විවශ්ෂය 

වේශිය 

නාමය 

(සිාංහල) 

SpS NRL GRL විලාසය 

වාසස්තථාන 

SW BU UP TA PO CA MA PA 

1 Aponogetonaceae Aponogeton crispus වෙෙටිය IND VU NE ඔසු - - - - - + + - 

2 Calophyllaceae Calophyllummoonii වදාඹකින END VU NE ගස්ත - + - - - - - - 

3 Cycadaceae Cycas nathorstii - IND VU VU පඳුරු - + - - - - - - 

4 Dilleniaceae Dillenia triquetra දයපර IND LC CR ගස්ත + + - - - + - - 

5 Lauraceae Cinnamomum verum   කුරුදු END VU NE ගස්ත - + - - - - - + 

6 Lauraceae Litsea longifolia රත්-වෙලිය END LC VU ගස්ත - - - - - + - - 

7 Menispermaceae Tinospora cordifolia රස-කිඳ IND VU NE වැේ + - - - - - - - 

8 Myristicaceae Horsfieldiairyaghedhi රුක්ෂ END VU CR ගස්ත - + - - - + + + 

9 Myrtaceae Syzygiumcaryophyllatum හීන්දන් IND LC EN ගස්ත + + - - - - + - 

10 Nymphaeaceae Nymphaea nouchali මාවනේ IND VU LC ඔසු - - - + + - + - 

11 Phyllanthaceae Phyllanthus emblica වනේලි IND VU NE ගස්ත - + - - - - - - 

12 Phyllanthaceae Phyllanthus myrtifolius ගඟවවරැේල END VU NE පඳුරු - + - - - - - - 

 

3.8.3.11 ආක්රමණශීලී විපේශීය වෘක්ෂෂලතා විපශ්ෂ 

 

පවුේ 17ෙට අයත් ජලජ හා වගාඩබිම් ආක්රමණශීලී ශාෙ විවශ්ෂ 24ක්ෂ වයාපෘති 

මාර්ගවේ සහ ඒ අවට ප්රවේශවයන් නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලදී. වපෝෂය පදාර්ථ, ජලය, 

හිරු එළිය සහ වාසස්තථාන සඳහා තරඟොරී ීම ඇුළු වේු ගණනාවක්ෂ නිසා 

ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ ප්රවේශවේ ජජව විවිධත්වයට තර්ජන කිහිපයක්ෂ එේල ෙරයි. 

සමීක්ෂෂණවේදී වාර්තා වූ ආක්රමණශීලී වෘක්ෂෂලතා විවශ්ෂ ඔවුන්වේ වාසස්තථාන 

සමඟ 96 වගුවේ දක්ෂවා ඇති අතර 24 වන ඡායාරූප එෙුව සමහර වාසස්තථානවල 

දක්ෂනට ලැවබන සුලභ හා වබවහවින් වයාේත වන ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ වපන්නුම් 

ෙරයි. 

 

24 වැනි ඡායාරූප එකතුව: නිරීක්ෂෂණය කරන ලද සමහර ආක්රමණශීලී 

විපශ්ෂ 

  

Annona glabra  (වවලතා) Mimosa pigra (වයෝධ නිදකුම්බා) 
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Typha angustifolia (හඹු  පන්) 
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96 වැනි වගුව: සමීක්ෂෂණපේදී වාර්තා කරන ලද ආක්රමණශීලී ශාක විපශ්ෂ 

 

 

අනු 

අංකය 
පවුල විපශ්ෂය වේශීය නම (සිාංහල) SpS NRL GRL විලාසය 

වාසස්තථාන 

SW BU UP TA PO CA MA PA 

1 Annonaceae Annona glabra වවලත AIS NE NE Tree + + + + - + + - 

2 Apocynaceae Alstonia macrophylla හවරිනුග AIS NE NE Tree + + + - - - - - 

3 Araceae Colocasia esculenta ගහල AIS LC LC Herb + + - + - + + + 

4 Asteraceae Mikania micrantha වුපාු AIS NE NE වැේ + + + + - + + + 

5 Asteraceae Tithonia diversifolia වේ- සූරියොන්ත AIS NE NE පඳුරු - + - - - - + - 

6 Asteraceae Wedeliatrilobata අරුණදාවි AIS NE NE ඔසු - + - - - - + + 

7 Connvolvulaceae Cuscuta campestris අග-මුේ-නැති-වැල AIS LC NE වැේ - - - - - - + - 

8 Dilleniaceae Dillenia suffruticosa දය පර AIS LC NE ගස්ත + - - - - - + - 

9 Euphorbiaceae Manihot glaziovii ගස්ත-මනිවයාක්ෂො AIS NE NE පඳුරු + + + - - - + - 

10 Fabaceae  Acacia auriculiformis - AIS NE NE ගස්ත + + - - - - + + 

11 Fabaceae  Leucaena leucocephala ඉපිේ-ඉපිේ AIS NE NE ගස්ත + + - - - - - - 

12 Fabaceae  Mimosa invisa වවේනිදකුම්බා AIS NE NE වැේ - - - - - - + - 

13 Fabaceae  Mimosa pigra වයාධ නිදකුම්බි AIS NE NE පඳුරු + + + - - - + - 

14 Hydrocharitaceae Hydrilla verticillata හයිඩ්රිේලා AIS NE NE AQH + + + + + + + + 

15 
Lamiaceae 

Clerodendrumquadrilocular

e වැලන්ටයින් ගෑස්ත AIS NE NE පඳුරු - + - - - - - - 

16 Melastomataceae Clidemiahirta ෙටෙළුවබෝවිටියා AIS NE NE පඳුරු - - + - - - + + 

17 Muntingiaceae Muntingiacalabura ජෑම් AIS NE NE ගස්ත - + - - - - - - 

18 Poaceae Panicum maximum රට තණ AIS NE NE පඳුරු + + + - - + + + 

19 Poaceae Pennisetum polystachion  - AIS NE NE පඳුරු - + - - - - - - 

20 Poaceae Setariabarbata - AIS NE NE පඳුරු - + - - - - - - 

21 Pontederiaceae Eichhornia crassipes ජපන් ජබර AIS NE NE පඳුරු - + - + + + + - 

22 Salviniaceae Salvinia molesta සැලීනියා AIS NE NE පඳුරු + - - + + + - - 

23 Typhaceae Typha angustifolia හම්ඹු පන් AIS LC LC පඳුරු - - - - + + - - 

24 Verbenaceae Lantana camera හිඟුරු AIS NE NE පඳුරු - + + - - - - - 
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3.8.3.12 වයාපෘති ප්රපේශපේ සේේව විවිධේවය 

 

අධයයනවේදී වගාළුවබේලන් විවශ්ෂ 14ක්ෂ, බත් කූරු විවශ්ෂ 35ක්ෂ, සමනල විවශ්ෂ 

48ක්ෂ, මත්සය විවශ්ෂ 37ක්ෂ, උභයජීී විවශ්ෂ 12ක්ෂ, උරග විවශ්ෂ 39ක්ෂ, පක්ෂීන් 

විවශ්ෂ 91ක්ෂ සහ ක්ෂීරපායින් විවශ්ෂ 21 ක්ෂ ඇුළුව පවුේ 118ෙට අයත් සත්ත්ව 

විවශ්ෂ 297ක්ෂ වාර්තා ී ඇත. 97 වගුවට ඔවුන්වේ සාංරක්ෂෂණ ොණ්ඩ සමඟ 

සමීක්ෂෂණවේදී වාර්තා වූ සම්පූර්ණ සත්ත්ව විවශ්ෂවල සාරාාංශයක්ෂ ඇුළත් වේ. 

සමීක්ෂෂණවේදී නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද සත්ත්ව ලැයිස්තුවක්ෂ ඇමුණුම 16 හි දක්ෂවා 

ඇත. 

 

  97 වැනි වගුව : අධයයනපේදී වාර්තා වූ සේේව විපශ්ෂවල සාරාංශය 
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ොණ්ඩය 

ප
වු
ේ
 ස
ාං
ඛ්
ය
ාව

 

වි
ව
ශ්
ෂ
 

ස
ාං
ඛ්
ය
ාව

 
ව
ේ
ශි
ය
 වි
ව
ශ්
ෂ

 

ඒ
ෙ
ව
ේ
ශි
ෙ
 

වි
ව
ශ්
ෂ

 
වි
ව
ේ
ශී
ය
 

වි
ව
ශ්
ෂ
/ 

ස
ාං
ක්ර
ම
ණි
ෙ

 
රු දත්ත වාර්තාව 

අනුව තාරතිරම 

වලෝෙ රු දත්ත වාර්තාව අනුව 

තාරතිරම 

C

R 

E

N 

V

U 

N

T 
LC 

N

E 

D

D 
CR EN VU NT LC NE DD 

වගාළුවබේලන් 9 14 2 5 7 1 3 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

බත්කූරන් 7 35 33 2 0 0 1 3 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

සමනලයන් 5 48 46 2 0 0 0 2 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

මත්සයයන් 20 37 22 5 10 0 2 3 3 18 11 0 0 2 3 2 28 1 1 

උභය ජීීන් 5 12 8 4 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 9 3 0 

උරගයන් 16 39 28 10 1 0 1 1 4 31 2 0 0 0 1 1 11 26 0 

පක්ෂී 43 91 72 2 17 2 0 1 5 67 16 0 0 0 0 1 90 0 0 

ක්ෂීරපායී 13 21 16 3 1 1 3 1 1 15 0 0 0 1 1 2 16 1 0 

මුළු ගණන 

11

8 

29

7 

22

7 
33 36 4 10 11 24 

21

4 
33 1 0 3 5 6 154 31 1 

 

3.8.3.13 ආපේණික සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ සේේව විපශ්ෂ 

 

වමම සමීක්ෂෂණ ොලය ුළ වගාළුවබේලන් විවශ්ෂ 5 ක්ෂ, බත්කූරන් විවශ්ෂ 2 ක්ෂ, 

සමනුන් විවශ්ෂ 2 ක්ෂ, මිරිදය මත්සය විවශ්ෂ 5 ක්ෂ, උභයජීී විවශ්ෂ 4 ක්ෂ, උරග 

විවශ්ෂ 10 ක්ෂ, පක්ෂි විවශ්ෂ 2 ක්ෂ සහ ක්ෂීරපායී විවශ්ෂ 3 ක්ෂ ඇුළුව ආවේණිෙ 

සත්ත්ව විවශ්ෂ 33 ක්ෂ වාර්තා ී ඇත. (98 වගුව  බලන්න). 
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98 වැනි වගුව : සමීක්ෂෂණපේදී වාර්තා වූ ආපේණික සේේව විපශ්ෂ ඔවුන්පේ සංරක්ෂෂණ තේේවය  

සත්ව 

ොණ්ඩය 
අංකය පවුල විපශ්ෂය SpS 

NRL GRL 

CR EN VU NT LC NE DD CR EN VU NT LC NE DD 

වගාළුවබේලන් 

1 Glessulidae Glessulaceylanica END  -  + - - - - - - - - - - - - 

2 Acavidae Acavus phoenix END  - - -  + - - - - - - - - - - 

3 Cyclophoridae Aulopomaitieri END  -  + - - - - - -  - - - - - 

4 Cyclophoridae Japoniavesca END  -  + - - - - - - - - - - - - 

5 Cyclophoridae Scabrinabrounae END   + - - - - - - - - - - - - - 

බත්කූරන් 
1 Cholorocyphidae Libellagoadami END  - -  + - - - - - - - - - - - 

2 Gomphidae Macrogomphuslankensis END  -  + - - - - - - - - - - - - 

සමනලයන් 
1 Pieridae Appiasgalane END  - - - -  + - - - - - - - - - 

2 Hesperiidae Potanthusconfuscius END  - - - -  + - - - - - - - - - 

මත්සයයන් 

1 Aplocheilidae Aplocheilusdayi END  -  + - - - - - -  + - - - - - 

2 Bagridae Mystusankutta END  -  + - - - - - -  + -  - - - 

3 Clariidae Clariasbrachysoma END  - - -  + - - - - - -  + - - - 

4 Cyprinidae Horadandiaatukorali END  - -  + - - - - - -  + - - - - 

5 Siluridae Ompokargestes END  - -  + - - - - - -  + - - - - 

උභය ජීවින් 

1 Microhylidae Uperodonrohani END  - - - -  + - - - - - - -  + - 

2 Rhacophoridae Pseudophilautuspopularis END  - - -  + - - - - - - -  + - - 

3 Rhacophoridae Polypedatescruciger END  - - - -  + - - - - - -  + - - 

4 Ranidae Hydrophylaxgracilis END  - - - -  + - - - - - -  + - - 

උරගයන් 

1 Trionychidae Lissemysceylonensis END  - - -  -  + - - - - - - - - 

2 Agamidae Otocryptiswiegmanni END  - - - - -  + - - - - - - - - 

3 Scincidae Eutropislankae END  - - - -  + - - - - - - - - - 

4 Scincidae Eutropisgreeri END  - - - - -  + - - - - - - - - 

5 Scincidae Lankascincusfallax END  - - - - -  + - - - - - - - - 

6 Cylindrophidae Cylindrophismaculata END  - - - - -  + - - - - - - - - 

7 Colubridae Ahaetullanasuta END  - - - - -  + - - - - - - - - 
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සත්ව 

ොණ්ඩය 
අංකය පවුල විපශ්ෂය SpS 

NRL GRL 

CR EN VU NT LC NE DD CR EN VU NT LC NE DD 

8 Colubridae Oligodonsublineatus END  - - - -  + - - - - - - - - - 

9 Natricidae Fowleaasperrimus END  - - - -  + - - - - - - -  + - 

10 Natricidae Fowlea cf. piscator  END  - - - - -  + - - -  - - - - 

පක්ෂීන් 
1 Psittacidae Loriculusberyllinus END  - - - -  + - - - - - - - - - 

2 Hirundinidae Cecropishyperythra END  - - -   + - - - - - - - - - 

ක්ෂීරපායි 

1 Cercopithecidae Semnopithecus  vetulus END  -  + - - - - - -  + - - - - - 

2 Viverridae Paradoxurus montanus END   + - - - - - - - - - - -  + - 

3 Tragulidae Moschiolameminna END  - - - -  + - - - - - -  + - - 

 

  

ජාතිෙ රු දත්ත ලැයිස්තුවට ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 12 ක්ෂ ඇුළත් වන අතර වගාළුවබේලන් විවශ්ෂ 04 

ක්ෂ (Glessulaceylanica, Aulopomaitieri, Japoniavesca, සහ Scabrinabrounae), බත්කූරු විවශ්ෂ 2 ක්ෂ 

(Libellagoadami,Macrogomphuslankensis) මත්සය විවශ්ෂ 4ක්ෂ සහ තනි ක්ෂීරපායී විවශ්ෂයක්ෂ (Semnopithecus vetulus) ඊට 

ඇුළත් වේ. එවස්තම තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ොණ්ඩය යටවත් වගෝලීය රු දත්ත ලැයිස්තුවට ආවේණි මත්සය විවශ්ෂ 4ක්ෂ 

(Aplocheilusdayi, Mystusankutta, Horadandiaatukorali and Ompokargestes) ක්ෂීරපායී විවශ්ෂ වදෙක්ෂ (Semnopithecus 

vetulus සහ Paradoxurus montanus) වශවයන් ආවේණිෙ විවශ්ෂ 05ක්ෂ ඇුළත් වේ. අධයයනය අතරුර වාර්තා වූ ආවේණිෙ, 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ සහ සාංක්රමණිෙ සත්ත්ව විවශ්ෂ කිහිපයක්ෂ 25 වන රූපවයන් වපන්වයි. 

 

 

සමීක්ෂෂණය අතරුර, වාර්තා ී ඇති මුළු විවශ්ෂ වලින් වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ සත්ත්ව විවශ්ෂ 26 ක්ෂ වාර්තා විය. 

වගාළුවබේලන් විවශ්ෂ 4 ක්ෂ, බත්කූරන් විවශ්ෂ 4 ක්ෂ, සමනුන් විවශ්ෂ 2 ක්ෂ, මිරිදය මත්සය විවශ්ෂ 6 ක්ෂ, උරග විවශ්ෂ 02 ක්ෂ, 

පක්ෂි විවශ්ෂ 03 ක්ෂ සහ ක්ෂීරපායින් විවශ්ෂ 5 ක්ෂ ඊට අයත් වේ. ඔවුන්වේ සාංරක්ෂෂණ ොණ්ඩ සමඟ සමීක්ෂෂණවේදී වාර්තා වූ 

සම්පූර්ණ තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති සත්ත්ව විවශ්ෂවල සාරාාංශයක්ෂ 99 වගුවට ඇුළත් තිවබ්. 
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  99 වැනි වගුව: සමීක්ෂෂණපේදී වාර්තා වූ තර්ජනයට ලක්ෂවූ සේේව විපශ්ෂ සහ ඔවුන්පේ සංරක්ෂෂණ තේේවය  

සත්ත්ව 

ොණ්ඩය 

අං

ක

ය 

පවුල විදයාේමක නාමය ඉංග්රීසි නාමය SpS NRL GRL 
වාසස්තථාන 

SW BU AG TA PO CA MA PA 

වගාළුවබේලන් 

1 Glessulidae Glessulaceylanica  - END  EN  - - + + - - - - + 

2 Cyclophoridae Aulopomaitieri  - END  EN  - - + + - - - - + 

3 Cyclophoridae Japoniavesca  - END  EN  - - + - - - - - - 

4 Cyclophoridae Scabrinabrounae  - END  CR  - - + + - - - - - 

බත්කූරන් 

5 Cholorocyphidae Libellagoadami Adam's Gem END  VU  - - + - + + + + - 

6 Coenagrionidae Ceriagrioncerinorubellum Painted Waxtail IND VU  - - - - + + + + - 

7 Platycnemididae Onychargiaatrocyana Marsh Dancer  IND VU  - - - - + + + + - 

8 Gomphidae Macrogomphuslankensis Sri Lanka Forktail END EN  - + + - - - - - - 

සමනලයන් 
9 Nymphalidae Ideopsissimilis Blue glassy tiger IND VU  - + + - - - - - - 

10 Lycaenidae Deudorixepijarbas Cornelian IND VU  - - + - - - - - - 

මත්සයයන් 

11 Aplocheilidae Aplocheilusdayi Day's killifish END EN EN - - - + + + - - 

12 Bagridae Mystusankutta Yellow dwarf catfish END EN EN - - - - - + - - 

13 Belonidae Xenentodoncancila Freshwater garfish IND VU  - - - - - - + - - 

14 Cichlidae Oreochromis mossambicus Tilapia EXO AIS VU - - - + + + - - 

15 Cyprinidae Horadandiaatukorali Hora dandia END VU VU - - - - - + + - 

16 Siluridae Ompokargestes Wet zone butter catfish END VU VU - - - + + + - - 

උරගයන් 
17 Crocodylidae                          Crocodylusporosus Saltwater crocodile IND  EN VU + - - - - - + - 

18 Acrochordidae Acrochordusgranulatus Wart snake IND  VU  - + - - - - - - - 

පක්ෂීන් 

19 Columbidae Columba livia Rock Dove BrR CR  - + + + + + + + + 

20 Meropidae Meropsphilippinus Blue-tailed Bee-eater   VCWV CR  - - + + + + + - - 

21 Charadriidae Charadrius dubius Little Ringed Plover   BrR& CWV VU  - + - - + + + + + 

ක්ෂීරපායීන් 

22 Cercopithecidae Semnopithecus  vetulus Purple-faced leaf monkey END EN EN + + + + + + + + 

23 Felidae Prionailurusrubiginosus Rusty-spotted cat IND EN  - - + + - - + - - 

24 Felidae Prionailurusviverrinus Fishing cat IND EN VU + + + + + + + + 

25 Mustelidae Lutralutra Otter IND VU  - + - - + - + + + 

26 Viverridae 

Paradoxurus montanus Sri Lanka Brown palm 

civet END CR  - - + + - - - - - 
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25 වැනි ඡායාරූප එකතුව: වාර්තාගත ආපේණික සේේව විපශ්ෂ 

කිහිපයක්ෂ 

  

Acavus phoenix, වගවු වලින් වාර්තා වන 

ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ. 

 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ 

 Ideopsissimilis-Blue glassy tiger 

 

  
Mystusankutta-Yellow dwarf catfish, මිරිදය 

වාසස්තථානවල බහුලව දක්ෂනට ලැවබන 

ආවේණිෙ සහ තර්ජනාත්මෙ විවශ්ෂ 

 

Hydrophylaxgracilis-Sri Lanka wood frog 

(Endamic) 

 

  
ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂයකි 

 Lissemysceylonensis-Flapshell turtle 

Lissemysceylonensis-Flapshell  

නිතිපතා ශීත ොලයට පැමිවණන 

අමුත්තන්, 

Terpsiphone paradise- Indian Paradise-

flycathcher 
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A group of Semnopithecus vetulus- Purple faced leaf monkey 

 

වෘක්ෂෂලතා සමීක්ෂෂණයට සමගාමීව සිදු ෙරන ලද විවිධ වාසස්තථාන වර්ග යටවත් 

ප්රධාන නියැදීම් ස්තථාන 50 ෙ සමීක්ෂෂණවේදී වාර්තා ෙරන ලද සත්ත්ව ලැයිස්තුව; 

(වගුර වනාන්තර, වගාඩනඟන ලද පරිසරය, උඩරට වගා බිම්, වැේ, වපාකුණු, ඇළ 

මාර්ග, වගුරු බිම් සහ කුඹුරු) 100 වන වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

100 වැනි වගුව : විවිධ වාසස්ථාන ආකාරවලදී වාර්තා කර ඇති සේේව 

විපශ්ෂවල සාරාංශය. 

සත්ත්ව 

ොණ්ඩය 

වාසස්තථාන/ එක්ෂ එක්ෂ වාසස්තථානවේ පවතින නියැදීම් ස්තථාන සාංඛ්යාව  

SW/7 BU/17 AG/3 TA/3 PO/1 CA/6 MA/7 PA/6 

වගාළුවබේලන් 1 9 7 2 2 2 2 3 

බත්කූරන් 10 15 14 25 23 23 22 13 

සමනලයන් 17 48 23 10 11 11 11 18 

මත්සයන් 0 0 0 20 24 34 12 0 

උභය ජීවින් 12 13 13 10 8 6 12 13 

උරගයන් 27 36 37 8 7 6 28 36 

පක්ෂීන් 26 39 19 63 56 59 68 41 

ක්ෂිරපායීන් 15 14 19 9 9 14 11 15 

මුළු ගණන 108 174 132 147 140 155 166 139 

 

3.8.4 සාංක්රමණිෙ පක්ෂීන් 
 

සාංක්රමණිෙ විවශ්ෂ 02ක්ෂ (Terpsiphone paradise- Indian Paradise-flycatcher & 

Merotsphilippinus- Blu-tailed Bee-Eater) ඇුළුව සමීක්ෂෂණවේදී කුරුේලන් 96ක්ෂ 

නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලදී. වෙවස්ත වවතත්, සමීක්ෂෂණය ආරම්භ වූවේ සාංක්රමණ සමය 

ආරම්භවේදී බැවින්, වතත්බිම් සහ වතත්බිම් ආශ්රිත උස්තබිම් වෘක්ෂෂලතාදය ුළ 

වාසය ෙළ හැකි සියුම සාංක්රමණිෙ විවශ්ෂ වමම අධයයනවේ දී වාර්තා ී 

වනාතිවබන්නට ඉඩ ඇත. වොළඹ ෙලාපවේ (බැේදගාන ජජව විවිධත්ව 

උදයානය, දයත උයන සහ තලාංගම වැව) වතත්බිම් සඳහා පවතින ඓතිහාසිෙ 

දත්ත ෙට්ටල වමම උපෙේපනයට සහාය වේ. 

 

සාහිතය ග්රන්ථ ගවේෂණයට අනුව, දයවන්නා වැව, වගුරු බිම්, කුඹුරු සහ තලාංගම 

පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ 
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සාංක්රමණිෙ පක්ෂීන් විවශ්ෂ 22 ක්ෂ වාර්තා ෙර ඇති අතර එම ස්ථාන පන්වාසික 

පක්ෂීන්ට සමාන සංක්රමණිකයන් සඳහා පපෝෂණය, විපේකය සහ 

වාසස්ථාන සපයයි. පමම සමීක්ෂෂණපේ දී, සාහිතය ග්රන්ථ ගපේෂණපේ දී 

සහ සහ පපර අධයයනයන්හිදී වාර්තා වූ විපශ්ෂ 101 වන වගුවට ඇතුළේ 

කර ඇත. 
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 101 වැනි වගුව: අධයයන ප්රපේශපේ සහ අදාළ වාසස්ථාන ආශ්රිතව වාර්තා වී ඇති සංක්රමණික පක්ෂීන්  

අනු 

අංක

ය 

පවුල විදයාේමක නාමය ඉංග්රීසි නාමය SpS NRL GRL 

වාසස්තථාන 

SW BU AG TA PO CA MA PA 

1 Anatidae Spatula querquedula Garganey VCWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

2 Meropidae Meropsphilippinus Blue-tailed Bee-eater   VCWV CR LC -  +  +  +  +  + - - 

3 Scolopacidae Gallinagostenura Pintail Snipe   CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

4 Scolopacidae Limosalimosa Black-tailed Godwit   CWV NE NT  + - -  +  +  +  +  + 

5 Scolopacidae Tringastagnatilis Marsh Sandpiper   CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

6 Scolopacidae Tringaochropus Green Sandpiper UCWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

7 Scolopacidae Tringaglareola Wood Sandpiper   CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

8 Scolopacidae Actitishypoleucos Common Sandpiper   CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

9 Laridae Chlidoniashybrida Whiskered Tern    CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

10 Charadriidae Pluvialis fulva  Pacific Golden Plover   CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

11 Charadriidae Charadrius dubius Little Ringed Plover   BrR / CWV VU LC  + - -  +  +  +  +  + 

12 Charadriidae Charadrius mongolus Lesser Sandplover CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

13 Ardeidae Ixobrychusflavicollis Black Bittern    BrR/UWV LC LC - - -  +  +  +  +  + 

14 
Monarchidae Terpsiphone paradisi  

Indian Paradise-

flycathcher BrR/CWV LC LC -  + - - - - - - 

15 Hirundinidae Hirundo rustica  Barn Swallow    CWV NE LC  +  + - - -  +  +  + 

16 Motacillidae Dendronanthus indicus  Forest Wagtail   CWV NE LC -  + - - - - - - 

17 Pittidae Pitta brachyura Indian Pitta     CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

18 Laniidae Laniuscristatus Brown Shrike     CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

19 Muscicapidae Muscicapadauurica Asian Brown Flycatcher    CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 

20 
Acrocephalidae Acrocephalusstentoreus 

Clamorous  Reed-

warbler   BrR NT LC  + - -  +  +  +  +  + 

21 Motacillidae Motacilla flava  Western Yellow Wagtail    CWV NE LC  + - -  +  +  +  +  + 
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3.8.4.1 පක්ෂීන්පේ සංක්රමණික මාර්ග පැවීම 

 

වයාපෘති ප්රවේශය සෘජුවම අන්තර්ජාතිෙ පක්ෂි සාංක්රමණිෙ මාර්ග ුළ පිහිටා 

වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, වබේලන්විල අත්තිඩිය වනජීී අභයභූමිය වැනි 

වවරළබඩ පරිසර පේධතිවලින් කුරුේලන් පැමිවණන විට, ඔවුන් ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වනජීී අභයභූමිය වමන්ම තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය වැනි අවට 

වාසස්තථාන වවත විසිරී යයි. ශ්රී ජයවර්ධනපුර වනජීී අභයභූමිය වමන්ම තලාංගම 

පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය යන වදෙම එම සාංක්රමණිෙ පක්ෂීන්ට ආහාර 

සැපයීම, අභිජනනය සහ වාසස්තථාන සැපයීම වැනි විවිධ ආොරවලින් සහාය 

දක්ෂවයි. 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර වනජීී අභයභූමිය වමන්ම තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ 

ෙලාපය යන වදෙම අනතර්ජාතිෙ පක්ෂි සාංක්රමණිෙ මාර්ග ුළ පිහිටා 

වනාතිුණද, වමම නාගරිෙ වතත්බිම් දැඩි වලස ඛ්ණ්ඩනය වූ කුඩා වතත්බිම් 

වාසස්තථාන වන අතර එය ස්තවභාවිෙ පරිසරවේ ීරණාත්මෙ වොටසක්ෂ වලස 

ක්රියා ෙරන අතර සාංක්ෂරමණිෙ පක්ෂීන් සඳහා පුළුේ පරාසයෙ පරිසර පේධති 

වස්තවා සපයනු ලැවබ්.. 

 

3.8.4.2 වවුලන් ඇතුළුව ප්රිමාපර්ට් වර්ගපේ සතුන් (වඳුරන්) සහ අපනුේ 

විපශ්ෂ පැවීම 

.  

බත්තරමුේල උදයපුර, තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය, ඇවරිවේන වැව 

සහ වානගුරු මාවත ඇුළු වයාපෘති ප්රවේශවේ විවිධ ස්තථානවල අධයයනය 

කිරීවම්දී සීමා සහිත ගෘහ පරාසයන් සහිත වේශීයව සාංක්රමණිෙ දම් පැහැති වොළ 

වඳුරන්වේ (Semnopithecus vetulus) සමාජ ෙණ්ඩායම් 10-15 ක්ෂ පමණ 

නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලදී. 

 

දයත උයන අවට සහ බත්තරමුේල, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත හරස්ත 

ස්තථානය අවට සමීක්ෂෂණය ුළ “Pteropus giganteus” (ඉන්දයන්  ්ලයින් ව ාක්ෂස්ත) 

ට අයත් වමගා චිවරාේවටරාන් ජනපද වදෙක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙරන ලද. 

 

3.8.4.3 දියවන්නාව වැවට අදාළ තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂෂණ කලාපය 

තුළ පවතින වාසස්ථාන සහ එහි වැදගේකම 

 

තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය 

 

තලාංගම වැව (වහක්ෂටයාර 6.82), ඇවරිවේන වැව (වහක්ෂටයාර 2.22), සහ 

සම්බන්ධිත කුඹුරු සහ ඒ ආශ්රිත පහත් බිම් පිටාරතැන්න වගුරු බිම්වලින් 

සමන්විත තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය වහක්ෂටයාර 118ක්ෂ පුරා විහිවේ. 

තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපවේ වේශගුණය වතත් සහ අර්ද්රතාවවයන් 

යුු වේ. 2007 වර්ෂවේ දී තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය මධයම පරිසර 

අධිොරිය විසින් ආරක්ෂිත ප්රවේශයක්ෂ වලස නම් ෙරන ලද. (අාංෙ 1, 487/10 ගැසට් 

නිවේදනය - 2007 මාර්ු 05 සඳුදා; අාංෙ 2237/7 දරන අතිවිවශ්ෂ ගැසට් පරය - 
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2021 ජූලි 19, සඳුදා; ඇමුණුම් 171, පහත දැක්ෂවවන II වන උපවේඛ්නවයහි හි 6 වන 

අයිතමයට පසුව වහාම එෙු කිරීම: - "7. නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා මාංීරු හතරෙ ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය ඉදකිරීම, ක්රියාත්මෙ 

කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම සහ එවැනි වයාපෘතිවේ අදාළ ඉදකිරීම් ෙටයුු"; (2) 

පහත සඳහන් III වන උපවේඛ්නවයහි (ෙ) අයිතමයට පසු වහාම එෙු කිරීම 

මගින්:- “(ඛ්) නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා මාංීරු හතරෙ ෙණු 

මතින් දවවන මහා මාර්ගය ඉදකිරීම, ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම සහ 

එවැනි වයාපෘතිවේ අදාළ ඉදකිරීම් ෙටයුු, පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයට 

අහිතෙර බලපෑමක්ෂ ඇති වනාෙළ යුත්වත් ය.”. 

 

තලාංගම වැව තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය ුළ පිහිටා ඇති ප්රධාන 

පාරිසරිෙ සාංවේදී සහ ඉහළ ජජව විවිධත්ව පරිසර පේධතියක්ෂ වේ. ජනාකීර්ණ 

ජනාවාසවලින් වටී ඇති තලාංගම වැව සහ ඒ අවට පරිසරය සතා සිවුපාවා ඇති 

නාගරිෙ ජජව විවිධත්ව ආවරණයක්ෂ වලස ක්රියාත්මෙ වන ජල පක්ෂීන්වේ 

වැදගත් වාසස්තථානයකි. වැව සහ ඒ අවට ප්රවේශය තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ 

ෙලාපය වලස ප්රොශයට පත් ෙර ඇති බැවින් සාම්ප්රදායිෙ ධීවර හා ී  වගාව (CEA, 

2017; Wetland Watch, 2022) වැනි භාවිතයන් කිහිපයෙට පමණක්ෂ අවසර දී ඇත. 

තලාංගම වැව වනාහී අවට වාසස්තථානවල පවතින වපෝෂෙ ප්රවේශවල ඵලදාව 

ගබඩා කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් ජල ප්රවේශයකි. තලාංගම වැවවන් ලැවබන 

අතිරික්ෂත ජලය, මෑතෙදී ඉදෙරන ලද කුඩා ප්රමාණවේ ඇවරිවේන වැවට ගලා යයි. 

වයෝජිත මාර්ගය තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය හරහා කිවලෝමීටර් 3.15 

ක්ෂ පමණ දවවන අතර වයාපෘතිය සඳහා තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ 

ෙලාපවයන් වහක්ෂටයාර් 12.61 අත්පත් ෙර වගන ඇත. 

 

වැවේ ජල සම්පාදන ප්රමාණය අක්ෂෙර 95ක්ෂ වන අතර, ජල සම්පාදන වනාවන 

ප්රවේශය අක්ෂෙර 50කි. (වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව, 2002). ප්රවේශවේ උුරු 

මායිම අකුරුවගාඩ සිට වහෝෙන්දර දක්ෂවා දවවන අකුරුවගාඩ මාර්ගය වන අතර 

මාර්ගවේ දකුණු මායිම වහෝෙන්දර සහ තලවුවගාඩ මාර්ග ඔස්තවස්ත පිහිටා ඇති 

අතර එය ජල වපෝෂෙ ප්රවේශය වදෙඩ ෙර ෙලේවගාඩ සහ වහෝෙන්දර දකුණ 

වදසට විහිවේ. තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය අවට ප්රවේශය ජන 

 නත්වයකින් යුුව ඉහළ සාංවර්ධනයක්ෂ ළඟා ෙරවගන ඇත. 

 

පාවවන වෘක්ෂෂලතා සහිත විවෘත ජලය, මිශ්ර වනාන්තර, ඇවනෝනා වනාන්තර, උස්ත 

ඔසු ශාෙ ප්රජාවන් සහ කුඹුරු ඇුළු විවිධාොර වතත්බිම් වාසස්තථානවලට 

නිවහන වන තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේ සහ ආශ්රිත පහතින් පිහිටන පිටාර 

තැන්වන් පවතින වගුරු බිම්, තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය ට ඇුළත් 

වේ. සෘුමය ගාංවුර හසු වන තෘණ බිම් සහ කුඹුරු, මිරිදය වගුරු වනාන්තර, 

විවෘත ජලවේ වෘක්ෂෂලතා සහ ලඳු ෙැලෑ / වගවු ඇුළු විවිධ වෘක්ෂෂලතා වර්ග 

හතරක්ෂ ප්රවේශවයන් වාර්තා ී ඇත. දළ වශවයන් සාමානය වෘක්ෂෂලතා උස මීටර් 

30 කි. වමම වර්ගවේ වාසස්තථාන තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය පුරා විසිරී 

ඇති නමුත් තලවුවගාඩ, මාදවවල, වෙෝට්වට්, නාවල, වොවලාන්නාව, තලාංගම, 

ඇුළු වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙවේ අවනකුත් ප්රවේශවල සහ විවශ්ෂවයන් වමම 

ෙලාපවේ විසිරී ඇති කුඩා දූපත් වල බහුලව දක්ෂනට ලැවබ්. The under-story of this 
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habitat contains various herbaceous plant species such as Acrostichumaureum, 

Monochoria vaginalis (Diya habarala), Ludwigia perennis (Piduruwella), Ludwigia 

peruviana, Rhynchosporacorymbosa, Commelinadiffusa (Girapala), Lasia 

spinosa (Kohila), Colocasia esculenta (Gahala) and climbers such as Mikania 

cordata (Wathupalu), Pothos scandens (Pota wel), and 

Lygodiummicrophyllum (Pambawel). වමම වාසස්තථානය ුළ විවේශීය ආක්රමණශීලී 

ආගන්ුෙ ශාෙයක්ෂ වන ඇවනෝනා ේලැබ්රා නම් තනි ගස්ත විවශ්ෂයක්ෂ ආධිපතයය 

දරයි. වමම වාසස්තථානවල  යටි වියන (under-story) Acrosticchumaureum, 

Monochoria vaginalis (දය හබරල), Ludwigia perennis (පිදුරුවවේල), Ludwigia 

peruviana, Rhynchosporacorymbosa, Commelinadiffusa (ගිරා පලා), Lasia 

spinosa (වොහිල), Colocasia esculenta (ගහල) සහ Mikania cordata (වුපාු), 

Pothos scandens (වපාට වැේ), and Lygodiummicrophyllum (පඹ වැේ) වැනි වැේ වර්ග 

ද සැදුම්ලත් වේ.  

 

දයවන්නාව වැව 

 

දයවන්නාව වැව ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් පිහිටි නාගරිෙ වතත්බිම් පරිසර 

පේධතිවේ වොටසකි. යටත් විජිත සමවේ වමම ජල ෙඳ හීන් ඇළ හරහා 

වැේලවත්ත ඇළ දක්ෂවා දගු ෙවේ ගාංවුර සමවේදී අතිරික්ෂත ජලය මුහුදට මුදා 

හැරීමට පහසුෙම් සැලසීම සඳහාය. 1985 දී වනජීී සාංරක්ෂෂණ වදපාර්තවම්න්ුව 

විසින් වමම ප්රවේශය වනජීී අභයභූමියක්ෂ වලස ගැසට් මගින් ප්රොශයට පත් 

ෙරන ලේවේ එහි ජජව විවිධත්වය, විවශ්ෂවයන් පක්ෂීන් පදාංචි ීම සැලකිේලට 

ගනිමිනි. ශ්රී ජයවර්ධනපුර වනජීී අභයභූමිය (වහක්ෂටයාර 162.88) වයෝජිත 

මාර්ගවයන් කිවලෝමීටර 1 ෙ අරයක්ෂ ඇුළත පිහිටා ඇති අතර එය මුළු භූමි 

ප්රමාණවයන් ුවනන් එෙක්ෂ වේ. 

 

දයවන්නා වැව සහ අභයභූමිය නාගරිෙ සහ උප නාගරිෙ සමාජවේ සමාජ 

යහපැවැත්ම සඳහා සැලකිය යුු දායෙත්වයක්ෂ සපයයි. වතත්බිම් පරිසර 

පේධතිවල ජල භූ දර්ශනවල සිත් ඇදගන්නාසුළු සහ ආෙර්ෂණීය දෘශය 

ගුණාත්මෙ භාවයට විශාල පිරිසක්ෂ ප්රවේශයට ආෙර්ෂණය ෙර ගැනීවම් 

හැකියාවක්ෂ පවතිනුවේ එය නාගරිෙ පදාංචිෙරුවන්ට විවනෝදාස්තවාද අවස්තථා සහ 

පහසුෙම් සලසන බැවිනි. පරිසරය සම්බන්ධවයන් ගත් ෙල, වතත්බිම් ප්රවේශය 

විවිධ සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා සහිත විවිධ ජජව විවිධත්වය සඳහා වැදගත් 

ගාංවුර රඳවා ගැනීවම් ප්රවේශයක්ෂ සහ වාසස්තථානයක්ෂ වලස ක්රියා ෙරයි. 

 

වැව සහ අවට වගුරු බිම් අවට පරිසරයට වැදගත් ස්තවභාවිෙ ආරක්ෂෂෙ බාධෙයක්ෂ 

වලස ක්රියා ෙරයි. එය කුරුේලන් නැරඹීම, සාංරක්ෂෂණ අධයාපනය සහ 

විවනෝදාස්තවාද ක්රියාොරෙම් සඳහා පහසු ප්රවේශයක්ෂ ලබා වදන අතර, සශ්රීෙ 

හරිත ප්රවේශය ජජව විවිධත්වවයන් ඉතා වපාවහාසත් වන අතර නගරයට 

ආසන්නවේ පිහිටි මිල ෙළ වනාහැකි මිරිදය ගබඩාවක්ෂ වලසද වැදගත් වේ. 

දයවන්නා වැවේ වතත්බිම් පරිසරය ජලජ පැලෑටි සහිත වපාකුණු, ඇවනෝනා 

වනාන්තර, තෘණ බිම් සහ පරියන්වතේ වගාඩනගන ලද ප්රවේශ ඇුළුව පහතින් 

පිහිටි මිරිදය සහිත වගුරු බිම් පරිසර පේධතිවලින් සමන්විත වේ. දයවන්නා වැව 
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සහ ඒ අවට ඇති වෘක්ෂෂලතාදය විවිධ සුන්, විවශ්ෂවයන්ම ජල පක්ෂීන් සඳහා 

වපෝෂණයට, අභිජනනයට සහ ඇති දැඩි ීඹට වැදගත්වන භූමියක්ෂ වලස ක්රියා 

ෙරයි. වැවවහි රක්ෂිත ප්රවේශවල සහ වැටිවල වරෝපණය ෙරන ලද සහ 

ස්තවභාවිෙව වැඩුණු ගස්ත සහ පඳුරුවල විවිධ විවශ්ෂයන් දක්ෂනට ලැවබ්. වයෝජිත 

මාර්ගය දයවන්නා වැව හරහා මීටර් 0.860ක්ෂ පමණ දව යයි. 

 

⚫ තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය සහ දයවන්නාව වැව/ අභයභූමි 

ප්රවේශවයන් වාර්තා වූ ආවේණිෙ, තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාෙ හා සත්ත්ව විවශ්ෂ 

 

සමස්තත වයාපෘති ප්රවේශවයන්, ආවේණිෙ විවශ්ෂ 11ක්ෂ, ජාතිෙ වශවයන් වඳීවම් 

තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 09ක්ෂ සහ වගෝලීය වශවයන් වඳීවම් තර්ජනයට 

ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 5ක්ෂ ඇුළුව පවුේ 112ෙට අයත් ශාෙ විවශ්ෂ 460ෙ සමස්තතයක්ෂ 

වාර්තා ී ඇත. මීට අමතරව, ආවේණිෙ සත්ත්ව විවශ්ෂ 33ක්ෂ සහ වඳීවම් 

තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 26අක්ෂ සමඟ පවුේ 118 ෙට අයත් සත්ත්ව විවශ්ෂ 

297ක්ෂ වාර්තා විය. වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 26 න් ජාතිෙ රු දත්ත 

ලැයිස්තුවේ විවශ්ෂ 25ක්ෂ සහ වගෝලීය වශවයන් වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති 

විවශ්ෂ 8ක්ෂ පවී. ඉහත සියුම විවශ්ෂ තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය 

සහ දයවන්නා වැව/ අභයභූමි ප්රවේශවේ විවිධ වාසස්තථාන වලින් වාර්තා ී ඇත. 

 

සමීක්ෂෂණවේදී වමන්ම පූර්ව අධයයනයන්හි සාහිතය ග්රන්ථ ගවේෂණයට සහ 

ප්රොශිත වේඛ්න අනුව තලාංගම පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ෙලාපය සහ දයවන්නා 

වැවේ ආශ්රිතව වාර්තා ී ඇති සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා ඇමුණුම් අාංෙ 18 හි දක්ෂවා 

ඇත. 
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4. වයෝජිත මාර්ගවයහි අවේක්ෂිත පාරිසරිෙ බලපෑම්  
 

වයෝජිත අධිවේී මාර්ගවයහි හඳුනාගත් බලපෑම් සඳහා EIA අධයයන ෙණ්ඩායම 

විසින් ශිේපීය ක්රම අනුගමනය ෙර ඇත. වමම ක්රියාවලිවේදී අනුගමනය ෙල 

වැදගත්ම පියවර වූවේ ලිවයෝවපෝේ් මැට්රික්ෂස්ත (Leopold Matrix) සෙස්ත කිරීමයි. 

වයාපෘති බලපෑම් වලස විචලයයන් කිහිපයක්ෂ හඳුනාවගන ඇති අතර එම 

විචලයයන් 1 - 10 පරිමාණයකින් මනිනු ලැබූ අතර එහි බලපෑවම් ස්තවභාවය සෘණ 

වහෝ ධනාත්මෙ වලස හඳුනාවගන ඇත. වබාවහෝ ඍණාත්මෙ බලපෑම් 

නිරීක්ෂෂනය වූ අතර, EIA ෙණ්ඩායම බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර වෙවරහි සිය 

උපරිම අවධානය වයාමු ෙර ඇත. වම් අනුව, වමම පරිච්වේදය විශ්වේෂණය මත 

පදනම්ව පාරිසරිෙ බලපෑම් විස්තතර ෙරනු ලබයි. 

 

වයාපෘතිවේ පාරිසරිෙ හා සමාජීය බලපෑම් තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා, Leopold 

Matrix බලපෑම් තක්ෂවස්තරු ක්රමය භාවිතා ෙරන ලදී. බලපෑම් ලකුණු ගණනය කිරීම 

සඳහා, වයාපෘතිවේ ප්රධාන අධියවර්දී (එනම් පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ 

වමවහයුම් අවධීන්) වයාපෘති ක්රියාොරෙම් නිසා ඇතිවන වභෞතිෙ, වභෞතිෙ 

රසායනිෙ, සමාජීය සහ පාරිසරිෙ බලපෑම් හඳුනාවගන ඇගයීමට ලක්ෂ ෙරන ලදී. 

ධනාත්මෙ බලපෑම් සඳහා ධනාත්මෙ ලකුණු වදන ලද අතර ඍණාත්මෙ බලපෑම් 

සඳහා සෘණ ලකුණු ලබා වදන ලදී. බලපෑම් වල ලකුණු ප්රධාන වත්මා වදෙක්ෂ මත 

පවරන ලදී එනම් විශාලත්වය [M] සහ දශාව [D]. පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් 

අධයයනය අතරුර හඳුනාගත් බලපෑම්වල ස්තවභාවය මත පදනම්ව ලකුණු පවරන 

ලදී. ලකුණු පරාසයන් සහ බලපෑවම් ප්රමාණය [M] සහ දශාව [D] පහත වගුවේ 

දක්ෂවා ඇත. 

 

102 වගුව: බලපෑම් විශාලේවය [M] සහ දිශාව [D] සඳහා ලුණු කිරීපම් ක්රමය 

 

විශාලත්වය වැදගත්ෙම 

හිස්ත අදාල නැත 

1 - 3 වනාවැදගත් 

4 - 6 සැලකිය යුු 

7 - 9 ඉතා වැදගත් 

දශාව (D) 

ධනාත්මෙ (+) සෘණාත්මෙ (-) 

 

විශාලත්වය [M] සහ බලපෑම්වල දශාව [D] සඳහා පවරා ඇති අගයන් ගුණ 

කිරීවමන් බලපෑවම් බරපතලතා (severity) ලකුණු ගණනය ෙරනු ලදී. ඍණාත්මෙ 

බලපෑම් සඳහා සෘණ අගයන් භාවිතා ෙරන ලද අතර ධනාත්මෙ බලපෑම් සඳහා 

ධනාත්මෙ අගයන් භාවිතා ෙරන ලදී. 

  

පාරිසරිෙ බලපෑම් වල විශාලත්වය [M] සහ දශාව [D] සඳහා ලකුණු පැවරීම 

පාරිසරිෙ ඇගයීවම් ප්රතිඵල මත පදනම්ව සිදු ෙරන ලදී, මුලින් එක්ෂ එක්ෂ 

විවශ්ෂඥයින් විසින් සහ පසුව EIA ෙණ්ඩායම විසින් මැදහත්ව සෙස්ත ෙරන ලදී. 
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එක්ෂ එක්ෂ අයිතම සඳහා ලකුණු ලබා දීවම්දී විනිශ්චය සිදු ෙරන ලදී. වඩාත්ම 

සැලකිය යුු සෘණාත්මෙ බලපෑම් වපන්ීමට ඉහළ සෘණ ලකුණු භාවිතා ෙරන 

ලදී (ලකුණු -4 සිට -9 දක්ෂවා) 

 

පහත වගුවේ 103 හි ඉදරිපත් ෙර ඇති පරිද Leopold Matrix ුළ වර්ණ වක්ෂතයක්ෂ 

භාවිතවයන් බලපෑම් වල ීව්රතාවය ට ලකුණු දක්ෂවා ඇත. 
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103 වගුව: ලිපයෝපපෝේ්  මැට්රික්ෂසය (Leopold Matrix) 
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4.1 සමාජ-සංස්කෘතික සහ සමාජ-ආර්ික බලපෑම් 

 

4.1.1 බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් සහ වේපල (වපෞේගලිෙව සු ඉඩම සහ 

වේපල) 
 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්භ/නිවාස (PAHs) පිළිබඳ අවශය සියු වතාරුරු 

රැස්ත කිරීම සඳහා EIA ෙණ්ඩායම සාංගණනයක්ෂ පවත්වා ඇත. එහි පදාංචිෙරුවන් 

586ක්ෂ සිටින බවත් ඔවුන්වගන් 93%ක්ෂ (545) වපෞේගලිෙ ඉඩම් හිමියන් බව වගුව 

104 අනුව දැක්ෂවේ. ඔවුන්වගන් 2.2% (13) ෙ කුඩා ෙන්ඩායමක්ෂ පුේගලිෙ හවුේ 

පදාංචිෙරුවන් වේ. එයින් 3.6% (21) පමණ දැනට විවිධ රාජය ආයතන වලට අයත් 

රජවේ ඉඩම් අේලාවගන පදාංචි  යිටිති. වම් අතර පුේගලිෙ අයිතිය යටවත් ආගමිෙ 

ඉඩම් 4ක්ෂ ඇත. 

 

104 වගුව: EH-NKBA මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ අේපේ කරගේ ඉඩම් 

හිමිකාරිේවපේ වර්ග අදියර II 

වර්ග සාංඛ්ාව % 

පුේගලිෙ 545 93 

පුේගලිෙ වබදාගත් 13 2.2 

පුේගලිෙ අයිතිය සහිත ආගමිෙ ඉඩම 4 0.7 

රජවේ ඉඩම 21 3.6 

සමාගම 3 0.5 

එෙුව 586 100.0 

 

ඉඩම් වර්ග අනුව නිවැසියන් පදාංචිව ඇති සියුම ඉඩම්, හඳුනා ගන්නා ලදී. 

වගුව105 ට අනුව, ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් වන්වාසිෙ ඉඩම් (වොටස්ත 215) වේ. 

වදවන ඉහළම ඉඩම් වර්ගය ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් වන අතර ඉඩම් ෙැබලි 194 ක්ෂ 

හඳුනාවගන ඇත. ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම්වලින් බහුතරයක්ෂ කුඹුරු ඉඩම් වන අතර 

ඒවා කුලී නිවැසියන් විසින් කුඹුරු සඳහා වයාදා ගනී. වතවැනි ඉහළම ස්තථානය 

වාණිජ ඉඩම් වන අතර මුළු සාංඛ්යාව 120කි. වයාපෘති බලපෑවම් වල ප්රතිඵලයක්ෂ 

වලස EH-NKBA II අදයර හි  බලපෑමට ලක්ෂ වන ප්රවේශවේ ඉඩම් වර්ගවල වවනසක්ෂ 

සිදුවනු ඇත. 

 

105 වගුව: EH-NKBA අදියර II මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම් වර්ග 

ඉඩම් වර්ග සාංඛ්ාව % 

වන්වාසිෙ ඉඩම 215 36.7 

වාණිජ ඉඩම 120 20.5 

මුඩු බිම 56 9.6 

ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම් 194 33.1 

වවනත් (වපාදු 

භාවිතය) 
1 

.2 

එෙුව 586 100 
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තවද බලපෑමට ලක්ෂ වූ සියුම ඉඩම් විවිධ ෙටයුු සඳහා වයාදා ගැවන්. වගුව 106 

විවිධ වර්ගවේ භාවිතයන් යටවත් මුළු ඉඩම් ප්රමාණය පර්චස්ත වලින් නිරූපණය 

ෙරයි. මුළු ඉඩම් ප්රමාණය පර්චස්ත 34,002.8 කි. ඒ අතරින් ඉහළම වර්ගය 

ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා වයාදා ගන්නා අතර එය පර්චස්ත 15,211.05කි. වදවන 

ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් පර්චස්ත 11,821.08 ක්ෂ වන වාණිජ වහෝ වයාපාරිෙ අරමුණු 

සහිත ඉඩම් ය. පර්චස්ත 4,221.37 ෙ භූමි ප්රමාණය වන්වාසිෙ අවශයතා සඳහා 

භාවිතා වන ුන්වන ඉහළම ඉඩම වේ. ඊට සමගාමීව පර්චස්ත 1,453.98ක්ෂ 

වන්වාසිෙ සහ වාණිජ ෙටයුු සඳහා භාවිත වෙවර්. තවමත් පර්චස්ත 1,245.32ක්ෂ 

කිසිදු ෙටයුත්තක්ෂ සඳහා භාවිත වනාෙරනු ඇත. පර්චස්ත 50ෙ කුඩා ප්රමාණයක්ෂ 

වපාදු ොර්ය  භාවිතය යටවත් හඳුනාවගන ඇත. වැඩි විස්තතර සඳහා පහත 106 

වගුව බලන්න. 

 

106 වගුව: ඉඩම් පරිහරණ වර්ග සහ ප්රමාණය 

DSD 

පරිහරණ වර්ග / මුළු ප්රමාණය පර්චස්ත වලින්   

වන්වාසිෙ ෙෘිොර්මිෙ 
වාණිජ/ 

වයාපාර 

වන්වාසිෙ 

සහ වවළඳ 
මුඩු වවනත් 

මුළු 

ප්රමාණය 
% 

ෙඩුවවල 4,221.37 15,211.05 11,821.08 1,453.98 1,245.32 50 34,002.8 100 

එෙුව 4,221.37 15,211.05 11,821.08 1,453.98 1,245.32 50 34,002.8 100 

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු ඉඩම් ප්රමාණය ග්රාමනිලධාරි වසම්( GND) ුලින් හඳුනාවගන 

ඇති අතර වගුව 107 අනුව, වැඩිම බලපෑම මුත්වතට්ටුවගාඩ, අරාංගල, තලාංගම 

උුර A, ඇවරිවේන සහ වපාුඅරාව GND වලට වේ. බත්තරමුේල උුර, සුභූතිපුර 

සහ වබාරළුවගාඩ GND අඩුම බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. වම් අනුව, වයාපෘති බලපෑවම් 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස භූමි වර්ගවේ සාංයුතිය වවනස්ත වවමින් පවී. 

 

107 වගුව: GND අනුව ඉඩම් පරිහරණය 

GND 

පරිහරණ වර්ග / මුළු ප්රමාණය පර්චස්ත   

වන්වාසිෙ 

වන්වාසිෙ 

සහ 

වවළඳ 

ෙෘිොර්මිෙ 
වාණිජ/ 

වයාපාර 
මුඩු 

වවනත් මුළු 

ප්රමාණය % 

අරාංගල 343.7 1426.2 1574.48 105.9 132  3582.28 10.54 

බටවපාත 65.5 950 28 0 286.5  1330 3.91 

බත්තරමුේල 

උුර 

199.4 0 252.21 17.5 14.14  483.25 1.42 

ඇවරිවේන 15 1994.22 743.8 0 152.8  2905.82 8.55 

වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර 

1475.19 1776.49 2570.7 163.6 381.85 20 6387.83 18.79 

වහෝෙන්දර උුර 302.3 162.4 475.3 992.4 18.15  1950.55 5.74 

වහෝෙන්දර දකුණ 15 990.3 1562 31 160  2758.3 8.11 

කුමාරවේවත්ත 0 1344.2 566.05 0 0  1910.25 5.62 

මුත්වතට්ටුවගාඩ 0 2820.2 1260 0 0  4080.2 12.00 

වපාුඅරාව 68.1 1360.8 1314.07 8.5 0  2751.47 8.09 

සුභූතිපුර 141.2 23.5 149.82 49.6 50.1  414.22 1.22 

තලාංගම උුර A 449 1843.89 917.15 40 27.8  3277.84 9.64 

උඩුමුේල 983.93 209 184.9 23.5 0 30 1431.33 4.21 
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මාලවබ් 163.05 65.05 222.6 21.98 21.98  494.66 1.45 

වබාරළුවගාඩ 0 244.8 0 0 0  244.8 0.72 

එෙුව 4221.37 15211.05 11821.08 1453.98 1245.32 50 34002.8 100 

 

PAPs විසින් භාවිතා ෙරන මුළු ඉඩම් ප්රමාණය හැරුණු විට EH-NKBA අදයර II 

මගින් පර්චස්ත 14,941.28 ක්ෂ පමණ ඉඩම් ප්රමාණයක්ෂ බලපෑමට ලක්ෂ වේ. එය මුළු 

ඉඩම් ප්රමාණය හා සසඳන විට 43.94% කි. ඉඩම්වලින් 66.84%ක්ෂ පමණ හිමිෙම් 

ඔේපු වලස හඳුනාවගන ඇත. මීට අමතරව, වදමාපියන් විසින් තෑගි ෙරන ලද 

ඉඩම්වලින් 17.78% කි. වෙවස්ත වවතත්, ඔවුන්වගන් 7.98% ෙට පමණ ඉඩවම් 

අයිතිය වනාමැති නමුත් ඔවුන් ඉඩම වගා ෙරයි වහෝ වසර ගණනාවක්ෂ 

වගාෙරුවවකු වහෝ කුලීෙරුවවකු වලස ඉඩම රැෙබලා ගනී. වබාවහෝ ී වගා 

ෙරන්නන් වමම ොණ්ඩය නිවයෝජනය ෙරයි. වැඩි විස්තතර 108 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

වමම වතාරුරු අනුව පැහැදලි වනුවේ  PAHs අතර ඉඩම් හිමිොරිත්වවේ රටා 

වවනස්ත වන බවයි. 

 

108 වගුව: ඉඩම් හිමිකම සහ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රමාණය පර්චස් වලින් 

ඉඩම් හිමිෙම් වර්ගය 

පරිහරණ වර්ග / මුළු ප්රමාණය පර්චස්ත   

වන්වාසි

ෙ 

ෙෘිොර්මි

ෙ 

වාණිජ/ 

වයාපාර 

වන්වාසි

ෙ සහ 

වවළද 

මුඩු 
වවන

ත් 

මුළු 

ප්රමාණය 
% 

තනි පුේගල ඔේපුව 1483.26 4419.75 3257.95 194.07 612.05 19 9986.08 66.84 

ඔේපුවක්ෂ වහෝ බලපරයක්ෂ 

නැත (රජය) 
17 708.19 440.72 - 30 - 1192.91 7.98 

තෑගි / පාලනය යටවත් 270.77 1581.74 572.2 85 147 - 2656.71 17.78 

හවුේ භාවිතය 42.94 286.2 365.4 - - - 694.54 4.65 

ජයබූමි/ස්තවර්ණභූමි - 52.8 - - - - 52.8 0.35 

අවසරය වපාවරාත්ුවවන් 0.5 - - - - - 0.5 0.00 

ලීසිාං ඔේපුව 12.45 - 15.31 - - - 27.76 0.19 

බලපරය නිකුත් ෙර ඇත - - - - - - 0 0.00 

කුලියට ගැනීම 1 - 7.8 - 8 - 16.8 0.11 

UDA ඉඩම - - 1.18 - - - 1.18 0.01 

වවනත් 6 1 300 - 2 3 312 4.1 

සම්පූර්ණ ඉඩම් හිමිෙම 1833.92 7046.68 4960.56 279.07 799.05 22 14941.28 100 

 

වමම ඉඩම් අතර හඳුනාවගන ඇති වගාඩනැගිලි සහ වුහයන් සාංඛ්යාව 514 කි. 

වමම වගාඩනැගිලි විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ. ප්රධාන වශවයන් නිවාස 152ක්ෂ, 

පැරපට් බිත්ති 160ක්ෂ සහ වාණිජ වගාඩනැගිලි/වවළඳසැේ 89ක්ෂ ප්රධාන වර්ග වලස 

හඳුනාවගන ඇත. මීට අමතරව, ඒොබේධ නිවාස සහ සාේපු 12 ක්ෂ, ගබඩා 1 ක්ෂ 

සහ මඩු 19 ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. වමම වගාඩනැගිලි හැර වැසිකිලි, රථගාේ, ළිාං, 

සත්ව වොටු, මුළුතැන්වගයි, පඩිවපළ, පිළිම ආදී වුහයන් 63ක්ෂ ඇත.මීට අමතරව 

වගාඩනැගිලි 176ෙට අර්ධ වශවයන් බලපෑම් එේල ී ඇති අතර 388ක්ෂ 

සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. විවශ්ෂවයන්ම නිවාස 93 ක්ෂ සහ ඒොබේධ 

නිවාස 3 ක්ෂ සහ වවළඳසැේ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂවනු ඇත. වාණිජ 

වගාඩනැගිලි 45ක්ෂ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂවනු ඇත. 
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තවද, 109 වගුවේ මුළු වගාඩනැගිලි ප්රමාණය සහ බලපෑමට ලක්ෂ වන වර්ග 

ප්රමාණය වර්ග අඩි වලින්  දක්ෂවා ඇත. ඒ අතරින් වැඩිම ප්රමාණයක්ෂ බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ නිවාස මත පදනම් වේ. වදවන ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් පැරපට් බිත්ති සහ 

වගාඩනැගිලිවලට අයත් වේට්ටු, ප්රධාන වශවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ නිවාස වේ. 

ඊළඟ ඉහළම ොණ්ඩය වන්වන් වාණිජ වගාඩනැගිලි සහ සාේපු වේ. 

 

109 වගුව: අර්ධ වශපයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ සහ සම්ූර්ණපයන්ම 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ පේපල 

වේපළ සාංඛ්යාාව 

අර්ධ 

වශවයන් 

බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ 

සම්පූර්ණ

වයන්ම 

බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ 

සම්පූර්ණ 

ප්රමාණය 

(වර්ග අඩිිි) 

බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ 

ප්රමාණය(වර්ග 

අඩිිි) 

නිවස 152 59 93 331,481 198,793 

ඒොබේධ නිවාස 

සාේපුව 

12 9 3 29,791 13,212 

වාණිජ වගාඩනැගිේල 89 44 45 128,665.26 55,103.26 

මඩුව 19 3 16 4,826 3,887 

ෙටු ෙම්බි වැට 18 3 15 7,086 5,876 

පැරවපට් බිත්තිය සහ 

වේට්ටුව 

160 52 108 185,633 109,762.02 

ගබඩා ෙරන්න 1 - 1 540 540 

වවනත් 63 6 57 42,237.34 33,709.14 

 

එබැවින්, EH-NKBA අදයර II යටවත් වමම වගාඩනැගිලි සහ වුහයන් ෙඩා ඉවත් 

ෙර එම ස්තථානවේම වහෝ නව ස්තථානයෙ නැවත වගාඩනැීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස 

සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරනු ඇත.  

 

4.1.2 බලපෑමට ලක්ෂ වූ PAP නැවත පදාංචි කිරීම, බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වුහයන්/වගාඩනැගිලි සහ ඔවුන්වේ ෙැමැත්ත වෙවරහි බලපෑම්  
 

නැවත පදාංචි කිරීම් අවශය වන ොණ්ඩ සම්බන්ධවයන් සැලකීවම්දී ොණ්ඩ 

හතරක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. ඒවා නිවාස, සාේපු සහ වාණිජ වගාඩනැගිලි, ඒොබේධ 

නිවාස සහ සාේපු සහිත ගබඩා වේ. වගුව 110 මඟින් බලපෑමට ලක්ෂවන සම්පූර්ණ 

සාංඛ්යාව සහ ස්තවභාවය පිලිබද විස්තතර සපයයි. අර්ධ වශවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වගාඩනැගිලි සඳහා ප්රතිස්තථාපනය සහ නැවත පදාංචි කිරීම අවශය වනාවන බව 

පැහැදලිය. දැනට පවතින රජවේ ප්රතිපත්ති සහ වරගුලාසිවලට අනුව 

සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂ වූ සියුම වගාඩනැගිලි සහ ජීවවනෝපායන් 

අතයවශයවයන්ම ප්රතිස්තථාපනය ෙර නැවත පදාංචි ෙරනු ලැවබ්. 
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110 වගුව: බලපෑමට ලක්ෂ වූ පගාඩනැගිලි ප්රතිස්ථාපනය සහ නැවත පදිංචි 

කිරීම  

වේපල 
මුළු 

සාංඛ්යාව 

අර්ධ වශවයන් 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

සම්පූර්ණවයන්ම 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

නිවස 152 59 93 

ඒොබේධ නිවස සහ සාේපුව 12 9 3 

සාේපු / වාණිජ වගාඩනැගිේල 89 44 45 

ගබඩා ෙරන්න 1 - 1 

එෙුව 254 112 142 

 

ඒවා අතර වගාඩනැගිලි 254 ක්ෂ සහ අර්ධ වශවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වන 112 ක්ෂ ඇත. 

ඉතිරි 142 සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂවනු ඇති අතර ඔවුන්ට ප්රතිස්තථාපනය 

සහ නැවත පදාංචි කිරීම අවශය වේ. මූලිෙ වශවයන්, නිවාස 93 ක්ෂ සහ ඒොබේධ 

නිවාස සහ සාේපු 3 ක්ෂ ඇත. මීට අමතරව, වාණිජ වගාඩනැගිලි 45 ක්ෂ සහ 

වවළඳසැේ 5 ක්ෂ ඇත. වමම බලපෑමට ලක්ෂ වූ PAH නැවත පදාංචි කිරීම සරල 

ක්රියාවලියක්ෂ වනාවේ. එය ඔවුන් අතර සහ ඔවුන්වේ ජීවවනෝපාය අතර ඉහළ 

සාංකීර්ණතාවයක්ෂ ඇති ෙරනු ඇත. එය හුදු වභෞතිෙ වවනසක්ෂ හා බලපෑමක්ෂ 

පමණක්ෂ වනාවේ. නමුත් එය EH-NKBA අදයර  වේුවවන් මවනෝමය සමාජීය 

බලපෑමකි. 

 

නැවත පදාංචි කිරීවම් විෙේපයන් පිළිබඳව විමසීවම්දී සහ වසීවම්දී ඔවුන්වගන් 

12.5% ක්ෂ වත්මන් ස්තථානයට ආසන්න නැවත පදාංචි කිරීවම් ස්තථානයෙ නැවත 

පදාංචි ී මට ෙැමැත්වතන් සිටිති. ඔවුන්වගන් 3.1% ක්ෂ පමණ RDA විසින් ලබා දී ඇති 

ඕනෑම නැවත පදාංචි කිරීවම් ස්තථානයෙ නැවත පදාංචි ීමට එෙඟ වූහ. වෙවස්ත 

වවතත්, ඔවුන්වගන් බහුතරයක්ෂ (50%) RDA/රජය විසින් ලබා වදන සම්පූර්ණ වන්ද 

පැවක්ෂජය ලබා ගැනීමට සුටු වවති. තවත් වොටසක්ෂ 3.1%ක්ෂ පමණ අුතින් ඉඩම් 

මිලදී වගන ඔවුන් විසින්ම නැවත පදාංචි ී මට සූදානම්ය. ඒ හා සමානව, ඔවුන්වගන් 

9.4% ක්ෂ ඉතිරි ඉඩම් වොටවස්ත නැවත පදාංචි ීමට සැලසුම් ෙර ඇත. ඔවුන්වගන් 

22.77% ෙට පමණ තවමත් කිසිදු අදහසක්ෂ නැත, නමුත් ඔවුන් වන්ද පැවක්ෂජය 

ගැන සුටු වේ යැයි බලාවපාවරාත්ු වේ. එබැවින්, ස්තවයාංව නැවත ස්තථානගත 

කිරීවම් අනුපාතය ඉහළයි (84.4 %). RDA හි මූලිෙ වගකීම වන්වන් PAPs හට ඔවුන් 

ෙැමති නම් වහෝ නැවත පදාංචියට සුදුසු ස්තථානයක්ෂ වනාමැති නම් නැවත පදාංචි 

ීමට පහසුෙම් සැලසීමයි. වැඩි විස්තතර සඳහා පහත 111 වගුව බලන්න. 

 

111 වගුව: PAHs විසින් ලබා දී ඇති නැවත පදිංචි කිරීපම් විකේප (පළමු 

විකේපය)  

නැවත පදාංචි කිරීවම් විෙේපය සාංඛ්යාව % වර්ගය 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩවම් ඉතිරි වොටස 12 9.4 ස්තවයාංව 

නැවත 

ස්තථානගත 

කිරීම  50% 

එම ප්රවේශය ුළම PAP සු නව ඉඩම 41 32.0 

වවනත් ප්රවේශවල PAP සු ඉඩම 4 3.1 

මවේ දරුවන්ට මුදේ වබදා ඔවුන්වේ නිවවස්ත පදාංචි ෙරන්න 7 5.5 

ලබා දී ඇති ඕනෑම ස්තථානයෙ RDA නැවත පදාංචි කිරීවම් 

ස්තථානවේ පදාංචි වන්න 
4 

3.1 

RDA විසින් 

නැවත පදාංචි 

කිරීවම් 15.6% වත්මන් ස්තථානයට ආසන්න නැවත පදාංචි කිරීවම් ස්තථානයෙ 

නැවත පදාංචි ීමට බලාවපාවරාත්ු වන්න 
16 

12.3 
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වවනත් 45 34.6 34.4 

උප එෙුව 203 100  

සඳහන් ෙර නැත / අදාළ වනාවේ 384   

එෙුව 587   

 

නැවත පදාංචි කිරීම් සහ නැවත පදාංචි කිරීම් සම්බන්ධවයන් ගත් ෙල, 

බත්තරමුේල, වොස්තවත්ත, වපාුඅරාව සහ තලාංගම ප්රවේශවල ඉඩම් වනාමැත. 

වෙවස්ත වවතත් වහෝෙන්දර නැවගනහිර GND ප්රවේශවේ පදාංචිව වනාමැති ඉඩම් 

වසායා ගැනීමට හැකියාව ඇත. තිවබන ඉඩම්වලින් වැඩි ප්රමාණයක්ෂ කුඩා රබර් වු 

වේ. 

 

එබැවින්, RDA/PMU විසින් PAHs 19ක්ෂ සඳහා නැවත ස්තථානගත කිරීම් සහ නැවත 

පදාංචි කිරීම් සැලසුම් කිරීමට නියමිතය. වහෝෙන්දර ප්රවේශවේ නැවත පදාංචි ීමට 

සූදානම් නැති අය තව දුරටත් සිතා බලා තම අදහස වවනස්ත ෙර ගැනීමට වහෝ 

ස්තවයාං පදාංචියට යා යුුය. එවස්ත වනාවේ නම් RDA/PMU හට UDA සමඟ සාෙච්ඡා 

ෙර PAH හි වත්මන් ස්තථාන ආසන්නවේ සුදුසු ස්තථානයෙ සුදුසු මහේ නිවාසයක්ෂ 

වසායා ගැනීමට සිදු වේ. වම් අනුව, අවශයතාවය ෙළමනාෙරණය කිරීම සඳහා 

PMU නැවත පදාංචි කිරීවම් නිලධාරිවයකු සම්බන්ධ ෙර ගැනීමට අවශය වේ. 
 

සමස්තතයක්ෂ වශවයන්, ස්තවේච්ඡාවවන් නැවත පදාංචි කිරීම සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් ක්රියාවලිය අතර, ඉහත වපන්වා දුන් පරිද PAPs බලපෑම් කිහිපයක්ෂ ඇති 

ෙරයි. 
 

4.1.2.1 බලපෑමට ලක්ෂ වූ පපාදු සහ රජපේ පේපල  
 

EH-NKBA අදයර II මගින් බලපාන රාජය සහ වපාදු වේපල වබාවහාමයක්ෂ ඇති බව 

සාංගණන සාංඛ්යාවේඛ්න  වලින්වප න්නුම් ෙරනු ලබයි. වගුව112 අනුව රජවේ සහ 

වපාදු වේපල 225ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත.  

 

112 වගුව: බලපෑමට ලක්ෂ වන රජපේ සහ පපාදු පේපළවලට  

අාංෙය බලපෑමට ලක්ෂ වන ොන්ඩය බලපෑමට ලක්ෂ වූ වස්තවා ගණන 

1 ජල ෙපාටය 06 

2 ජල නල මාර්ග 31 

3 ජලය - වවනත් 07 

4 ජලාශ 28 

5 විදුලි HV මාර්ග 03 

6 විදුලි ොන්ස්තව ෝමර් 05 

7 විදුලි සම්වේෂණ මාර්ග 02 

8 මාර්ග - වන්වාසිෙ සහ මහජන 107 

9 ඉඩම් - උස්තබිම් (UDA) 17 

10 ඉඩම් - කුඹුරු ඉඩම් 13 

11 දූපත් (දයවන්නාව) 03 

12 ආගමිෙ ස්තථානය 02 

13 පාසේ පැරපට් බිත්තිය 01 

එෙුව 225 
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EH-NKBA අදයර II මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වන මාර්ග වබාවහාමයක්ෂ තිවබ්. ඇමුණුම 

20 හි මාර්ග, ජලය, විදුලිය, ඇළ මාර්ග, ඉඩම් ආදය පිළිබඳ විස්තතරාත්මෙ 

වතාරුරු සපයයි. වම් අනුව, වැඩි අවධානයක්ෂ අවශය වන වමම ස්තථානවල මාර්ග 

තදබදයක්ෂ ඇති වේ. EH-NKBA අදයර II හි ඉදකිරීම් අදයවර්දී අදාළ වපාලිස්ත ස්තථාන 

වලට සැලකිය යුු ොර්යභාරයක්ෂ ඉටු කිරීමට ඇත. 

 

4.1.3 ජීවවනෝපාය සහ ආර්ිෙ ක්රියාොරෙම් වෙවරහි බලපෑම  
 

EH-NKBA අදයර II බලපෑමට ලක්ෂ වූ PAH හි ජීවන රටාවන් ඉතා විවිධ තත්වයන් 

වපන්නුම් ෙරයි. වයාපෘතිවයන් පීඩාවට පත් වන ඉඩම් හිමියන් සිටියද ඉන් 17ක්ෂ 

පමණ තමන් වගාීන් බව කියමින් සිටිති. ඔවුන්වගන් බහුතරයෙට ී වගාවවන් 

ලැවබන ආදායමට වඩා යහපත් වවනත් ආදායම් මාර්ග තිවබ්. 

 

ඉන් 105ක්ෂ පමණ ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය වලස වවවළඳ ෙටයුු සිදු ෙරති. ඊළඟට 

ඉහළම ස්තථානය විශ්රාමිෙයින් (98) වන අතර ඔවුන් විශ්රාම වැටුවපන් ජීවත් වවති. 

අවනකුත් උසස්ත වර්ග වන්වන් රජවේ සහ වපෞේගලිෙ අාංශවේ විධායෙ සහ 

විධායෙ වනාවන රැකියා වේ. මීට අමතරව, සැලකිය යුු වනාවන විවිධ වෘත්ීය 

වර්ග තිවබ්. විස්තතර සඳහා, 113 වගුව බලන්න. 

 

113 වගුව: ීඩාවට පේ ගෘහ මූලිකයන්පේ මූලික රැකියාව  

මූලිෙ රැකියාව සාංඛ්යාව % 

තමන්වේම ඉඩමෙ වගාවිතැන් කිරීම 17 2.9 

සාංචාරෙ මාර්වගෝපවේශෙයින් 1 0.2 

කුඩා ෙර්මාන්තය 6 1.0 

රජය විධායෙ වස්තවය 15 2.6 

රජය විධායෙ වනාවන වස්තවය 39 6.7 

පුේගලිෙ විධායෙ වස්තවය 46 7.8 

පුේගලිෙ විධායෙ වනාවන වස්තවය 49 8.4 

ෙෘිොර්මිෙ ෙම්ෙරුවන් 16 2.7 

වපාලිසිය 2 0.3 

ගෘහණියන් 25 4.3 

විශ්රාමිෙයින් 98 16.7 

රැකියා විරහිත 13 2.2 

සිේලර වවළඳාම 7 1.2 

ෙම්ෙරු (පුහුණු) 43 7.3 

වවළඳාම / වයාපාර 105 17.9 

වවනත් 1 0.2 

සබඳතා වලින් අරමුදේ 6 1.0 

වයසෙ 10 1.7 

කුලියට 13 2.2 

විවේශ 15 2.6 

ෙම්ෙරු (නුපුහුණු) 7 1.2 

ෙලාෙරු 4 0.7 

වක්ෂක්ෂ සෑදීම  1 0.2 

ස්තීර වපාලී 8 1.4 
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මූලිෙ රැකියාව සාංඛ්යාව % 

වලාතරැයි විකිණීම 2 0.3 

සාංගරත්නය 6 1.0 

ඇඳුම් මැසීම 1 0.2 

අර්ධ ොලීන රැකියාව 1 0.2 

මාළු විකුණ 1 0.2 

වඩු වැඩ 3 0.5 

යන්ර ක්රියාෙරු 4 0.7 

සඳහන් ෙර නැත 3 0.5 

උප එෙුව 568 100.0 

ප්රතික්ෂවේපිත 18  

එෙුව 586  

 

ප්රාථමිෙ රැකියාවට අමතරව ේවිීයිෙ වෘත්ීය ක්රියාොරෙම්වල නියැලී සිටින 

ගෘහ මූලිෙයන් 117 වදවනක්ෂ සිටිති. ඒ අතරින් ඉහළම ොණ්ඩය වගාවිතැන වන 

අතර එය 20කි. තවද ඔවුන්වගන් 17 වදවනක්ෂ තම නිවවස්ත සහ වගාඩනැගිලි අන් 

අයට සඳහා කුලියට දී සිටිති. අවනකුත් ොණ්ඩ සැලකිය යුු තරම් වනාවේ. 

 

EH-NKBA අදයර II වයාපෘතිය ඔවුන්වේ ආදායම් මාර්ගයට දැඩි බලපෑමක්ෂ සිදු 

වනාෙරන බව ජීවවනෝපාය සම්බන්ධ වමම වතාරුරු අනාවරණය ෙරයි. වෙවස්ත 

වවතත්, ඔවුන් වවනත් ස්තථානයෙට මාරු ෙරන විට, ඍණාත්මෙ බලපෑවම් 

ප්රබලතාවය වැඩි විය හැකිය. 

 

4.1.4 ජල මූලාශ්ර, කුඹුරු ඉඩම් සහ කුඹුරු වගාව වෙවරහි බලපෑම 
 

සාංගණනය සහ GIS වතාරුරු වලට අනුව, බලපෑමට ලක්ෂ වන GND වල මුළු කුඹුරු 

ප්රමාණය සහ බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුඹුරු ප්රමාණය පහත 114 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

114 වගුව: වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂ වන GND වල මුළු ුඹුරු ප්රමාණය 

සහ වයාපෘතිපයන් බලපෑමට ලක්ෂ වන ුඹුරු ප්රමාණය  

GND  

GND වල කුඹුරු ප්රමාණය  
මාර්ග අවසරය ුල (RoW) 

බලපෑමට ලක්ෂ වන කුඹුරු  
වයාපෘතිවයන් 

බලපෑමට ලක්ෂ 

වන මුළු 

කුඹුරු % 

ඉඩම් 

ෙට්ටි 

සාංඛ්යාව 

GND 

ප්රමාණය 

(වහක්ෂ.) 

කුඹුරු 

ප්රමාණය 

(වහක්ෂ.) 

කුඹුරු 

ප්රමාණය 

(අක්ෂ.) 

ඉඩම් ෙට්ටි 

සාංඛ්යාව 

කුඹුරු 

ප්රමාණය 

(වහක්ෂ.) 

කුඹුරු 

ප්රමාණය 

(අක්ෂ.) 

අරාංගල 7 126.79 16.53 40.84 31 5.08 12.56 30.76 

බටවපාත 1 124.93 18.35 45.33 17 1.65 4.07 8.97 

වබාරළුවගාඩ 7 120.12 29.19 72.12 3 0.27 0.66 0.91 

ඇවරිවේන 9 90.72 21.89 54.08 25 0.92 2.28 4.21 

වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර 

7 195.46 19.28 47.65 18 5.24 12.94 27.16 

වහෝෙන්දර උුර 7 170.93 17.47 43.17 0 0.00 0.00 0.00 

වහෝෙන්දර දකුණ 10 174.54 28.32 69.98 10 0.32 0.78 1.12 

කුමාරවේවත්ත 4 215.96 16.84 41.60 20 2.51 6.20 14.90 

මුත්වතට්ටුවගාඩ 2 131.42 18.95 46.82 35 3.74 9.25 19.75 

වපෝවර 13 206.00 23.59 58.28 0 0.00 0.00 0.00 

වපාුඅරාව 6 201.03 14.69 36.29 13 0.97 2.39 6.58 
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තලාංගම උුර A 5 177.59 9.44 23.33 22 1.94 4.78 20.50 

එෙුව  78 1935.50 234.52 579.50 194 22.63 55.91  

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ මුළු කුඹුරු ඉඩම් සාංඛ්යාව 194 නීතයානුකූල හිමිෙරුවන් 143 

වදවනකුට, අනවසර පදාංචිෙරුවන් 6 වදවනකුට සහ බදු ගත් හිමිෙරුවන් 

එෙවෙවනකුට අයත් වේ. මීට අමතරව, කුලී නිවැසියන් වහෝ වගාෙරුවන් 68 ක්ෂ 

ඇත (සාංගණන දත්ත). සිතියම් 62, 63, සහ 64 මඟින් EH-NKBA අදයර II 

වයාපෘතියට බලපෑම් ඇති ප්රවේශවේ ඉඩම් පරිහරණ රටා සපයයි. ප්රවේශවේ ප්රධාන 

ඉඩම් පරිහරණ රටාවන්වගන් එෙක්ෂ ී වගාව බව පැහැදලිවම වපන්නුම් ෙරයි.  

 

එක්ෂ ෙන්නයෙ ී අස්තවැන්න ප්රමාණය සාංගණනය මගින් අනාවරණය වන අතර 

එය PAP වලට සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. විවශ්ෂවයන්ම ආහාර 

සුරක්ෂිතතාව ප්රධාන ගැටුවක්ෂ වන්වන් ස්තවේච්ඡාවවන් නැවත පදාංචි කිරීම 

වේුවවන් පර්චස්ත 5154ෙ කුඹුරු බිම් ප්රමාණයක්ෂ හානියට පත් ී ඇති බව 

විශ්වේෂණවයන් වපන්වා දී ඇත. එය EH-NKBA අදයවර් II ප්රතිඵලයක්ෂ වලස 

PAHsවේ ජීවවනෝපායට සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. අවනක්ෂ අතට එය 

ජාතිෙ ආර්ිෙයට ද අහිතෙර වලස බලපායි. වෙවස්ත වවතත්, ඉතිරි කුඹුරු 

වොටස ප්රවයෝජනයට ගත හැකි නම්, වමම බලපෑම අවම ෙර ගත හැකිය. 

 

වබාවහෝ අවස්තථාවලදී කුඹුරු ඉඩම්වල ඉතිරි වොටස්ත ඛ්ණ්ඩනය ී EH-NKBA 

අදයවර IIහි මර්ග අවසරය (RoW) වදපස පිහිටා ඇත. වම් අනුව, වගාෙරුවන් 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී සහ වමවහයුම් අදයවර්දී අනාගත වගාවන් සඳහා තම ඉතිරි 

ඉඩමට ප්රවේශය අවේක්ෂෂා ෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, වොන්රාත්ෙරු තම කුඹුරු 

යාය ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා ෙළමනාෙරණය ෙරන්වන් වෙවස්තද යන්න පිළිබඳව 

වගාීන්ට යම් සැෙයක්ෂ පවී. ඊට අමතරව කුඹුරු යාවේ පවතින වාරිමාර්ග ක්රමය 

පිළිබඳව ද ඔවුන් ුළ ඇත්වත් වනාසටුකි. හඳුනාවගන ඇති තවත් ගැටළුවක්ෂ 

වන්වන් කුළුණු ස්තථාන ඉදකිරීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වොන්රාත්ෙරු අවසාදත 

ගබඩා ෙර ඉවත් කිරීමට සැලසුම් ෙරන්වන් වෙවස්තද යන්නයි. 

 

EH-NKBA අදයර II මගින් කුඹුරු වගාඩ වනාවෙවරන නමුත්, අධිවේී මාර්ගවේ 

උස්ත වූ වුහය හරහා ලැවබන අඩු හිරු එළිය (වසවණ බලපෑම) වේුවවන් කුඹුරු 

වලට යම් ඍණාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති විය හැෙ. වපාදුවේ ගත් ෙල, කුඹුරු ඉඩවම් 

ඉතිරි වොටවසහි ී අස්තවැන්න අඩු ීම අහිතෙර වලස බලපානු ඇත. 

 

4.1.5 ෙෘිෙර්මාන්තය සඳහා භාවිතා ෙරන ජල මූලාශ්ර වෙවරහි 

බලපෑම් සහ කුඹුරු ඉඩම්වලට ජල සැපයුම අඩාල ීම  
 

වම් වන විට අකුවර්වගාඩ සහ තලාංගම උුර අතර ප්රවේශවල ී වගාව සඳහා 

තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේවල එෙු වන පිටාර ජලය භාවිත ෙරනු ලැවබ්. 

තලාංගම වැවවන් ජලය සපයන කුඹුරු යාබද ගම්මානවල වවවසන ී වගාීන් 175 

ෙට පමණ වටිනා ආදායම් මාර්ගයක්ෂ සපයයි. TEPA ෙලාපවේ කුඹුරු ප්රවේශවලට 

වාරි ජලය සපයනු ලබන්වන් වොස්තවත්ත, මුත්වතුවගාඩ, තලාංගම උුර, 

වපාුඅරාව, කුමාරවේවත්ත සහ බටවපාත යන ප්රවේශවලින් පිටත මායිම් දවේ 
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ගලා බසින ජලාපවහන ඇළ මාර්ග වදෙකින් වන අතර එය වගාඩබිම් උප ජල 

වපෝෂෙ ප්රවේශවලින් ගලා බසී. මැද වොටවස්ත පහත් මිටියාවත දවේ ගලා බසින 

ප්රධාන ඇළ මාර්ග වදෙක්ෂ කුඹුරු ඉඩම්වලින් ආපසු ගලා එන ජලය එෙු කිරීවම් 

ොණු වලස ක්රියා ෙරයි. අර්ධ වශවයන් වර්ෂා ජලය මත ී වගාව යැවපන අතර 

ඉහලින් ඇති වැේ වලින් ලැවබන වාරි ජලවයන් ද කුුරු වපෝෂනය වේ. වෙවස්ත 

වවතත්, මෑත අීතවේ වගාඩනඟන ලද ප්රවේශවලින් මායිම් ඇළවේ වලටට එෙු 

වන නාන ොමර ජලය වපාවහාසත් විවිධ ජජව පාරිසරිෙ සැෙසුම් වලින් 

සමන්විත මිරිදය සම්පත් ගබඩාව නිවයෝජනය ෙරන වහාඳින් ස්තථාපිත පේධතියට 

ප්රධාන ජල මූලාශ්රයක්ෂ බවට පත්විය. 

 

 ඉදකිරීම් බලපෑම්: වයාපෘති ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති කුඹුරුවලින් බහුතරයක්ෂ 

TEPA හි පිහිටා ඇත. CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා දවවන පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශවේ ප්රමාණය දළ වශවයන් වහක්ෂටයාර 118ක්ෂ (CEA, 2017) වන 

අතර ී වගා ෙරන ප්රවේශය වහක්ෂටයාර් 72.0ක්ෂ වන අතර ඉන් වහක්ෂටයාර් ~9.66 

ප්රමාණයක්ෂ අධිවේී මාර්ගවේ 30m ~ 60 m පළල මාර්ග අවසරය (RoW)ුල 

පිහිටයි. වොස්තවත්ත IC සහ TEPA හි වගුරු බිම් ු ළ නියමු වහෝ ප්රවේශ මාර්ග අවට 

පරිසරයට අවම බාධා ඇති වන පරිද වෙසේට් (Trestle) පාලම් වුහයන් වලස 

ඉදෙරනු ඇත. 

 

සෑම මීටර් 35.0 ෙ පරතරයකින්ම කුළුණු ඉදෙරනු ඇති අතර ජල සැපයුම වමන්ම 

EH-NKBA ඉදකිරීම/ක්රියාත්මෙ කිරීවම්දී RoW වවත ප්රවේශ ීම, තහඩු පයිලින් 

කිරීම/මුක්ෂකු  දැමීම/වෙෝ ර්ඩෑම්,  පයිලින් කිරීම, පයිලින් ෙැේ ඉදකිරීම සඳහා 

ෙැණීම් සහ කුළුණු වුහය (pier) ඉදකිරීම යනාදය වේුවවන් වැඩි දුරෙට බාධා 

ඇති වනාවනු ඇත.එබැවින් වෙස්තේ පාලම් ඉදෙර  ඇති ප්රවේශවල ඇළවේ හැරීම් 

නිසි වලස සෙසා වනාමැති නම් මාර්ග අවසරය (RoW) ඇුළත ජල සැපයුම අඩාල 

වේ. මාර්ගවයන් පිටත වසසු කුඹුරු ප්රවේශවලට ද සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති වනු 

ඇත. 

 

SLLDC විසින් නියම ෙර ඇති නිර්වේශ මත පදනම්ව, ජල මාර්ග ප්රවේශ (දයවන්නා 

වැව සහ ඇවරිහියන් වැේ ප්රවේශ) සහ වොස්තවත්ත IC ප්රවේශවේ ප්රවේශ 

මාර්ග/නියමු මාර්ග ඉදකිරීම සඳහා I වර්ගවේ (වගුව 32 සහ 33) උස්ත වූ වෙස්තේ 

පාලම් වුහයන්ට පමණක්ෂ අවසර වදනු ලැවබ්. කුඹුරු, වගුරු බිම්, ජල මාර්ග ප්රවේශ 

සහ ජල වේහයන් (ඇවරිවේන වැව ප්රවේශය) ඇුළුව ඉතා සාංවේදී TEPA ප්රවේශවේ 

ඉඩම් එළිවපවහළි කිරීම, ෙැණීම සහ පිරීම අවශය වේ. වමම වයෝජිත වෙස්තේ 

(Trestle)  පාලම් ඉදකිරීවම් ක්රමවේදය යටවත් ඉඩම් එළිවපවහළි කිරීම, බැම්ම 

පිරීම/ගේ පිරීම සම්බන්ධ වනාවන අතර වාවන් පයිේප සම්බන්ධ කිරීම 

පමණක්ෂ සම්බන්ධ වන බැවින් ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම වේුවවන් ෙෘිොර්මිෙ 

ජල මූලාශ්රවලට වහෝ ජල සම්පාදන ඇළවලට අවම වහෝ බලපෑමක්ෂ ඇති විය හැකිය. 

වෙවස්ත වවතත්, ඇලවේ වල පුල සහ බැමි ස්තථායීතාවයට බාධා ෙරන සහ 

ඛ්ාදනය, වසෝදා යාම්   ආදයට ුඩු වදන තහඩු පයිලින් අවශය වේ. විවශ්ෂවයන්ම 

TEPA ඇුළු අවනකුත් සියුම වගුරු බිම්/පහළ බිම් ප්රවේශවල වියළි ොලවලදී 

පවතින ජලාපවහන හා ජල මූලාශ්රවලට සැලකිය යුු බාධාවක්ෂ ඇති කිරීමට 

වාරිමාර්ග සැපයුම් ඇළ මාර්ග, තාවොලිෙ හැරීම් සහ බයිපාස්ත ඇළ මාර්ග 
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සම්බන්ධ කිරීම අවශය වේ. ඉදකිරීම් අදයවර්දී වේශීය ජලාපවහන සැලසුම් 

කිරීවම්දී වමය නිසියාොරව සැලසුම් ෙර වනාගත වහාත්, කුඹුරු සහ අවනකුත් 

වබෝග ප්රවේශවලට වාරි ජල සැපයුවම් හිඟයක්ෂ වහෝ සම්පූර්ණවයන් අවහිර විය 

හැකි අතර, එය පැල මැලීමට, වර්ධනය හා අස්තවැන්න අඩුීමට වහෝ ප්රමාද ීමට 

වේු විය හැෙ. වර්ධනය නැවැත්ීම සහ ජල හිඟය දගටම පැවුනවහාත් වබෝග 

විනාශ වේ. 

 

TEAP ඇුළු අවනකුත් සියුම කුඹුරු ප්රවේශ සහ වගුරු බිම් සඳහා වමම III 

වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග සහිත ස්තථාන පිරිසිදු කිරීම සහ ලිහිේ පස්ත, පීට් මුපිට පස්ත 

ඉවත් කිරීම සහ වගාඩ ගැසීම, මීටර් 0.5 සිට 1.00 දක්ෂවා ගැඹුරුට ෙැට පිරවුම් සහ 

මීටර් 1.00 සිට 2.00 දක්ෂවා උසකින් යුත් පස්ත සම්පීඩනය ෙල බැමි සැෙසීම වැනි 

ෙටයුු වපෝවර් IC ප්රවේශවේ වහෝෙන්දර නැවගනහිර/අුරුගිරිය වගුරු 

බිම්/කුඹුරු සහ ඇවරිවේන වාන් ඇල ප්රවේශවේ සහ අවනකුත් පහත් බිම් වයෝජනා 

ෙරන ලැවබ්. 

 

ඒ අනුව, TEPA (CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා), ඇවරිවේන වැව (CH 12+600 

සිට CH 13+200 දක්ෂවා) සහ වහෝෙන්දර/අුරුගිරිය ප්රවේශවල (CH 15+600 සිට CH 

16+400 දක්ෂවා) කුඹුරු ප්රවේශ වල බැම්ම මත නියමු/ප්රවේශ මාර්ග සැපයිය යුුය 

වේ. පහතින් 5.0 m පළල, 0.5 m ~ 1.0 m  න ෙැට පිරවුමක්ෂ ඇුළත් වන III වර්ගවේ 

ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම, පස්ත ඉවත් කිරීම, ෙැණීම් සහ ඉදකිරීම් වේුවවන් 

ඉදකිරීම් ොලය ුළ RoW ුළ ඇති මුළු ප්රවේශයම වබාවහෝ දුරට බාධා ඇති වේ. 

දැනට පවතින පස්ත මට්ටම සහ 1.0 m ~ 2.0 m  නෙම පස්ත බැම්වම් ෙැටිව  පිරවුමට 

ඉහළින් සහ පවතින බිම් මට්ටමට ඉහළින් පුරවනු ලැවබ්. 

 

තවද, 35.0 m ෙ විධිමත් පරතරයකින් RoW හරහා දවවන වනරා ඇති පස්ත බැම්ම 

පිරවුම් වොටස භාවිතවයන් එක්ෂ එක්ෂ කුළුණු ස්තථානයට ප්රවේශ මාර්ග සපයනු 

ලැවබ්. මීට අමතරව, RoW ුළ පිහිටා ඇති දැනට පවතින ඇල පේධතියට 

තාවොලිෙ ජල ප්රවාහ හැරීම් විය හැකි අතර පයිලින් සහ කුළුණු ඉදකිරීම 

වේුවවන් සිදුවන අවනකුත් සියුම බාධා ඉහත පැහැදලි ෙළ ආොරයට සමාන 

වේ. 

 

එබැවින් III වර්ගවේ නියමු මාර්ග සැපයීමට නියමිත අවනකුත් කුඹුරු ප්රවේශවල 

කුඹුරු ඉඩම්වලට (විවශ්ෂවයන් RoW හි උුරු මායිම සහ ආපසු ගලා යන ඇල 

මාර්ගය අතර පිහිටා ඇති) ජල සැපයුම ද වමම ඉදකිරීම් ොලය ොලය ුළ දී වැඩි 

වශවයන් බාධා ඇති වේ. තවද, තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේවල ජල පාලන 

වුහයන්ට වහෝ වාන් වුහයන්ට/ඇළවේවලට සහ මැදන් ඇති ආන්තිෙ ඇළ සහ 

ආපසු ගලා යන ඇළ ඇුළු වබදාහැරීවම් ඇළ සහ ඒ ආශ්රිත තාවොලිෙ ප්රවාහ 

හැරීම් පේධති වලට කිසියම් බාධාවක්ෂ වේුවවන් අවනකුත් කුඹුරු ප්රවේශවලට ද 

වාරි ජල සැපයුම සීමා විය හැෙ. 

 

ඇවරිවේන වැවේ ජල මාර්ග ප්රවේශ ුළ ඇති ප්රවේශ මාර්ග කුළුණු/අධාරෙ මත 

ඉදකිරීමට වෙස්තේ (Trestle) පාලම් සැෙැස්තමක්ෂ සහිතව ඉදකිරීමට වයෝජිතය. 

වෙවස්ත වවතත්, සවිස්තතරාත්මෙ ඉදකිරීම් ක්රමවේදයක්ෂ සපයා වනාමැති අතර 
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(පාදවේ වර්ගය, ප්රමාණය සහ කුළුණු වල පරතරය, ඉද කිරීවම් සහ ඉවත් කිරීවම් 

ක්රමය යනාදය) සහ සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් අදයවර්දී පමණක්ෂ ඒවා සෙස්ත ෙළ 

යුුය. උස්ත වුහය වේුවවන් වැවේ ජල ගබඩාකිරීම් වලට කිසිදු බලපෑමක්ෂ 

අවේක්ෂෂා වනාෙරන නමුත් තලාංගම වැව පිටාර ගැලීම් ඇල, දකුණු ඉවුවර් ගාංවුර 

පාලනය / වාරිමාර්ග වුහය සහ සම්බන්ධිත ප්රවාහය සහ වබදා හැරීවම් ඇළ 

හැරීම් ආදය වේුවවන් ඉදකිරීම් අදයවර්දී පහළ වදාවේ කුඹුරු ප්රවේශවල ජල 

සැපයුමට බලපෑම් ඇති විය හැෙ. 

 

ඇවරිවේන වැවේ ඉහල පිහිටි ඇවරිවේන/අරාංගල වගුරු බිම් ප්රවේශවල (CH 

12+800 සිට CH 15+100 දක්ෂවා) කුඹුරු ප්රවේශවලට සහ වහෝෙන්දර දකුවණ් සහ 

වහෝෙන්දර උුවර් වගුරු බිම්වල (CH 15+700 සිට CH CH 16+400) කුඹුරු 

ප්රවේශවලට බලපෑම් ඇති විය හැෙ .වමම කුඹුරු ඉඩම් අර්ධ වශවයන් වර්ෂාවවන් 

වපෝෂණය වන අතර ජලාපවහන ඇල මාර්ගවල ගලා බසින ජලය සහ අවට 

ඉදකිරීම්  ප්රවේශවලින් ගලා එන අප ජලය මගින් ජලය සපයනු ලැවබ්. වෙවස්ත 

වවතත්, ප්රවේශ මාර්ග සඳහා බැම්ම ඉදකිරීම සැලකිය යුු ප්රවේශවේ ජලාපවහන 

ප්රවාහ රටාවට සහ ගලා යන මාර්ගවලට සහ කුඹුරුවලට ජල සැපයුමට 

වෙටිොලීන බලපෑම් ඇති වේ. 

 

මාර්ගවේ RoW ුළට වැවටන ඇවරිවේන වැවේ ඉහල ජල වපෝෂන ඇල වවත 

කිසියම් හැරීමක්ෂ/අවහිරීමක්ෂ  සහ CH 12+800 සිට CH 15+100 දක්ෂවා ක්රිස්තවක්රාස්ත 

රටාවෙට (crisscross pattern)  බාධා කිරීම් වේුවේන විවශ්ෂවයන් වසවර් වියළි 

ොලවලදී, වැවේ ජල ධාර්තාවයට සහ වැව පහළ ප්රවේශයට ජලය මුදා හැරීමට 

බලපාන පරිද ජල සැපයුවම් හිඟයක්ෂ ඇති විය හැෙ. 

 

අවශය ජල ප්රමාණය වනාමැතිෙම වේුවවන් විය හැකි  ඉහත බලපෑම් වලට 

අමතරව, ඛ්ාදනය වැඩිීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස අපවිර වූ ජල තත්ත්ව ගැටළු 

වේුවවන් වාරි ජල සැපයුමට සැලකිය යුු බලපෑම් ඇති විය හැකි අතර අවසාදත 

/ වරාන්මඩ / මැටි, වාරි ඇල ජලය අවසාදත සහ අවනකුත් දූෂෙ සහිත අධිෙ 

ෙැළඹිලි සහිත ජලය (වතේ ොන්දුීම්, ග්රීස්ත, රසායනිෙ ද්රවය, වබන්වටානයිට් ස්තලරි 

(slurry) ආදය සමඟ) මිශ්ර ීම, පාාංශු සාරවත් බව වෙවරහි බලපාන වරාන්මඩ හා 

තැන්පත් ප්රවාහ අවහිර ීම සහ නරෙම අවස්තථාවෙ, වවනස්ත වූ ෙෘි පාරිසරිෙ 

තත්ත්වයන් වේුවවන් වබෝග මිය යාමට ුඩු වදයි.  

වමම බලපෑම් වෙටි ොලීන/ප්රතිවර්ත ෙළ හැකි බලපෑම් සහිත මධයස්තථ 

ප්රමාණවේ සිට ප්රභල වලස සැලකිය හැකි අතර  ෙළමනාෙරණ නියමයන් සහිත 

සම්මත ඉදකිරීම් භාවිතයන් සහ නිසි පූර්ව සැලසුම් සහ අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

ක්රියාත්මෙ ෙරන්වන් නම් වබාවහෝ දුරට වම්වා  වළක්ෂවා ගත හැකිය.  

 

වමවහයුම් බලපෑම්: ඉදකිරීම් ොලය අවසානවේදී, වෙස්තේ පාලම් වුහයන් සහ 

ප්රවේශ/නියමු මාර්ග සඳහා පස්ත බැම්ම සම්පූර්ණවයන් ඉවත් ෙළ යුු අතර 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශ ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙර වපර පැවති භූමි හා භූමි භාවිතයට 

ගැලවපන පරිද ප්රතිස්තථාපනය ෙළ යුුය. එබැවින්, ඇළ මාර්ග සලකුණු හා ස්තීර 

ප්රවාහ හැරීම් ුළ ඇති වාරිමාර්ග වබදාහැරීවම් සහ මාර්ග අවසරය ුල 
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අවනකුත් ඇළ මාර්ගවලට හරියටම සමපාත වන කුළුණු පිහිටීම නිසා කුඹුරු 

ප්රවේශවලට ජල සැපයුමට පවතින යම් බලපෑම් වේු විය හැෙ. 

 

තවද දැනට පවතින වතාරුරු මූලාශ්රවලට අනුව මාදවවල නැවඟනහිර හැරවුම් 

වයෝජනා ක්රමය යටවත් තලාංගම වැවේ මුේ ධාරිතාවට හානි සිදුී ඇති නව වාන් 

මාර්ගයක්ෂ මෑතෙදී ඉදකිරීම වේුවවන් තලාංගම වැවේ ගබඩා ධාරිතාව මීටර් 0.45 

කින් අඩු ී ඇත. ආහාර ෙළමනාෙරණය සඳහා අදහස්ත ෙරන වමම නව 

වැඩපිළිවවළ, ජල වපෝෂෙවේ ජලවයන් වොටසක්ෂ තලාංගම වැවේ ගබඩා ෙර ඇති 

අතර අතිරික්ෂත ජලය කුඩා ඇවරිවේන වැවට ගලා යයි. වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගය 

ඇවරිවේන වැවේ දකුණු ඉවුර හරහා ගමන් ෙරන අතර කුළුණු ඉදකිරීම සහ 

දැනට පවතින වැේ බැමි/වාන්/ඉවුරු/වාරිමාර්ග/ගාංවුර පාලන වුහයන්ට යම් 

ගැලපීම් සිදකිරීම මගින් ඇවරිවේන වැවේ ගබඩා ධාරිතාව වෙවරහි බලපෑමක්ෂ 

ඇති ෙරයි. එහි වබදාහැරීවම් ඇල පේධතිය වමන්ම, පහළ ජලපාලන ප්රවේශවේ 

කුඹුරුවලට ජල සැපයුමට බලපානු ඇත. 

 

තලාංගම වැව වහෝ එහි වම් ඉවුර පිටාර ගැලීම/වාරිමාර්ග වුහය/ඇළ වයෝජිත EH-

NKBA මාරගවයහි මධය වර්ඛ්ාවේ සිට මීටර් 250ක්ෂ දුරින් සහ වයාපෘති බලපාන 

ෙලාපවයන් පිටත පිහිටා ඇති බැවින් ඒවාට සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති වනාවේ. 

වෙවස්ත වවතත්, ඇවරිවේන වැවට සම්බන්ධ දකුණු ඉවුර වාන් ඇල, ආශ්රිත 

වාරිමාර්ග / ගාංවුර පාලන වුහයන් සහ පහළ වාන් සහ LH වබදාහැරීවම් ඇල 

ජාලය වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගවේ වොටසක්ෂ මගින් වාරි ජල සැපයුමට ඉදකිරීම් 

ොල සීමාවන් සුළු හා මධයස්තථ බලපෑම් ඇතිව ගමන් ෙරනු ඇත.  

 

TEPA සහ අවනකුත් වගුරු බිම්වල කුඹුරු ප්රවේශවලට ජල සැපයුමට බලපාන සුළු 

හා මධයස්තථ ජල තත්ත්වවේ  ගැටළු ඇති විය හැෙ. RoW ුල වවනස්ත වූ භූමි හා 

ඉඩම් පරිහරණ තත්ත්වයන් සහ වතේ ොන්දුීම්, ග්රීස්ත සහ වොලයි්(colloid),  

සහිත පදෙ ගලන දූිත, අධිෙ ෙැලඹිලි සහිත ජල මූලාශ්ර සමඟ වාරි ජල සැපයුම් 

මිශ්ර කිරීම වේුවවන් ක්රියාොරී ොල සීමාව ුළ අවසාදත ප්රවේශ වැඩි ී, ටයර් 

අපද්රවය, ආදය, ශාෙ වර්ධනයට සහ වබෝග අස්තවැන්න වෙවරහි බලපානු ඇත. 

 

වමම බලපෑම් වෙටි ොලීන/ප්රතිවර්ත ෙළ හැකි බලපෑම් සහිත මධයස්තථ සිට දරුණු 

වලස සැලකිය හැකි අතර වහාඳම ෙළමනාෙරණ නියමයන් සහිත සම්මත 

ඉදකිරීම් භාවිතයන් සහ නිසි පූර්ව සැලසුම් සහ අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

ක්රියාත්මෙ ෙරන්වන් නම් වබාවහෝ දුරට වළක්ෂවා ගත හැකිය. 

 

4.1.6 ප්රවේශවේ සාංස්තෙෘතිෙ, ඓතිහාසිෙ සහ පුරාවිදයාත්මෙ 

වෙෞුෙ වස්තු සහ භාවිතයන් වෙවරහි බලපෑම්  
 

EH-NKBA අදයවරහි II වොරිවඩෝව ුල පුරාවිදයාත්මෙ බලපෑමක්ෂ වනාමැති අතර 

ඇමුණුම 08 පුරාවිදයා වදපාර්තවම්න්ුව විසින් නිකුත් ෙරන ලද එෙගතා ලිපිය 

අමුණා ඇත. 
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බටවපාත GND හි පිහිටි පුරාණ පත්තිනි වේවාලය ආශ්රිත සාංස්තෙෘතිෙ චාරිරවලට 

සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ නැත, මන්දයත් ී වගාවට අදාළ චාරිර වාරිර පවත්වනු 

ලබන අතර වගාීන්ට තම ී වගාව මාර්ග අවසරවයන් (RoW) පිටත සහ මාර්ගය 

වදපස ෙරවගන යාමට අවසර දී ඇත.  එබැවින් ප්රධාන කුඹුරු වගාව EH-NKBA 

අදයර II මගින් බාධාවක්ෂ වනාවනු ඇත. 

 

4.1.7 TEPA හි විවනෝද ක්රියාොරෙම් සහ දර්ශනීය වටිනාෙම වෙවරහි 

බලපෑම  
 

EH-NKBA අදයර II බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති එෙම නිල 

විවනෝදාත්මෙ ක්රියාොරෙම් වන්වන් සුුතිපුර GND හි පිහිටි දයත උයන සහ 

දයත ඇවිදන මාං ීරු උදයාන ප්රවේශයයි. ඇවිදන මාං ීරු පථය මීටර් 200 (වමහි 

දම්වැල අාංෙය එෙු ෙරන්න) වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ෙලාපයෙ මායිම ු ළ 

පිහිටා ඇත. වෙවස්ත වවතත්, EH-NKBA අදයර II කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී 

මාර්ගයක්ෂ වන අතර විවශ්ෂවයන්ම එය ඇවිදන මාං ීරු පථය භාවිතා ෙරන්නන් 

වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති වනාෙරයි.  

 

තලාංගම වැව සහ ඇවරිවේන වැව ආශ්රිත ප්රාවේශීවේ මාර්ග පේධතිය අවට 

වන්වාසිෙ ප්රවේශවල සමහර පදාංචිෙරුවන් උවේ සහ සවස ඇවිදීම සඳහා භාවිතා 

ෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, EH-NKBA අදයර II වමම ප්රවේශය හරහා ඉද වනාෙරයි. 

වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂවූ ඇවරිවේන වැව සහ ඒ ආශ්රිත මාර්ග විවනෝදාස්තවාද 

ෙටයුු සඳහා නිතර භාවිතා වනාවේ. SLLDC විසින් වමම ප්රවේශවේ ධාවන පථයක්ෂ 

සහ ඇවිදීවම් මාර්ගයක්ෂ ඉදකිරීම ආරම්භ ෙර ඇති නමුත් වයාපෘතිය අවසන් ෙර 

වනාමැති අතර දගු ෙලක්ෂ අත්හිටුවා තිුණි. 

 

4.1.8 දැනට සිදුෙරන පර්වේෂණ අධයයනයන් වෙවරහි බලපෑම  
 

EH-NKBA අදයර II ුළ දැනට ක්රියාත්මෙ වන පුේගල සහ ආයතනිෙ පර්වේෂණ 

වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තතර වහෝ වතාරුරු කිසිවක්ෂ හඳුනාවගන නැතත්, ඉඳහිට 

පැමිවණන නිරීක්ෂෂෙයින් සහ පර්වේෂෙයන්ට ඉදකිරීම් අවධිවේදී පවතින 

වාසස්තථානවල ඇති විය හැකි වවනස්තෙම් වේුවවන් ඔවුන්වේ අධයයන 

ෙටයුුවලට බාධාවක්ෂ ඇති වුවවහාත් දුේෙරතාවන්ට මුහුණ දය හැකිය. නමුත් 

එය සැලකිය යුු වදයක්ෂ වලස වනාසැලවක්ෂ. 

 

4.1.9 වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ බලපෑම  
 

EH-NKBA II අදයවරහි වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂිත බලපෑම ප්රජාවට වමන්ම ඉදකිරීම් 

ක්රියාවලිවේ නියැලී සිටින වස්තවෙයින්ට අහිතෙර වලස බලපෑ හැෙ. තවද, එය 

ඉදකිරීම් ොලවේ  බලපෑම් සහ වමවහයුම් ොල බලපෑම් වලස වදෙක්ෂ අදයර 

යටවත්  ඇත. බලපෑමට ලක්ෂ වූ ෙණ්ඩායමට අනුව වමම සියු බලපෑම් 

විශ්වේෂණය ෙළ හැකි අතර බලපෑවම් ොලසීමාව සහ බලපෑවම් වර්ගය පහත 
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115 වගුව: ඉදිකිරීම් සහ පමපහයුම් අදියර තුළ ඇති විය හැකි පසෞඛය 

සහ ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ ගැටළු  

ගැටළු බලපාන ෙන්ඩායම බලපෑම ොලසීමාව 

ඉදකිරීම් අවධිය 

දූවිලි හා ශබ්ද දූෂණය වයාපෘතිවේ මාර්ග අවසරය 

(RoW)  අවට ප්රවේශවේ ප්රජාව  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් මධය ොලීන (2-3 

years) 

වබෝවවන වරෝග වයාපෘතිවේ මාර්ග අවසරය 

(RoW)  අවට ප්රවේශවේ ප්රජාව  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් අතරමැද  

මාර්ග අනුරු වයාපෘතිවේ මාර්ග අවසරය 

(RoW)  අවට ප්රවේශවේ ප්රජාව  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් මධය ොලීන (2-3 

years) 

අනුරුදායෙ දුමාර සහ 

ගිනිදැේ වැනි වෘත්ීය 

උපද්රව 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ මාර්ග 

අවසරය (RoW)  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව.  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් අතරමැද හා 

වෙටි ොලීන 

ක්ෂවේරවේ මාර්ගගත 

කිරීවම් ෙටයුුවල නිරත 

වන විට ුවාල හා වභෞතිෙ 

හානි. 

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් අතරමැද හා 

වෙටි ොලීන  

වැඩ ෙඳවුරුවල 

ෙම්ෙරුවන්වේ අයහපත් 

ජීවන තත්ත්වය, සිදුවිය 

හැකි පාරිසරිෙ හානි සහ 

දූෂණය. 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ 

වස්තවෙ ෙදවුරු  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව.  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් අතරමැද හා 

වෙටි ොලීන  

වඩාංගු වැනි වාහෙ වබෝවන 

වරෝග. 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ 

වස්තවෙ ෙදවුරු  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව.  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් අතරමැද හා 

වෙටි ොලීන  

වැඩ ෙඳවුරු ුළ COVID 19 

වැනි ජවරස්ත සීයව 

පැතිරීම විය හැකිය. 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ 

වස්තවෙ ෙදවුරු  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් අතරමැද හා 

වෙටි ොලීන 

(වසර වදෙෙට 

අඩු) 

ලිාංගිෙව සම්ේවර්ෂණය වන 

ආසාදන (STI). 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ මාර්ග 

අවසරය (RoW)  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව.  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් නිතර නිතර සහ 

දගු ොලීන  

ඉදකිරීම් වේුවවන් වතත් 

බිම්වල ජල දූෂණය. 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ මාර්ග 

අවසරය (RoW)  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව  

අයහපත් වෙටි ොලීන 

(වසර වදෙෙට 

අඩු) 
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ගැටළු බලපාන ෙන්ඩායම බලපෑම ොලසීමාව 

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

ෙම්ෙරුවන් විසින් භාවිතා 

ෙරන ලද ජලය නුසුදුසු වලස 

බැහැර කිරීම වේුවවන් 

වැඩ ෙඳවුරු භූමිවේ ජල 

දූෂණය. 

ප්රධාන වලසම වයාපෘතිවේ මාර්ග 

අවසරය (RoW)  අවට ප්රවේශවේ 

ප්රජාව.  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත්  අතරමැද හා 

වෙටි ොලීන 

(වසර වදෙෙට 

අඩු) 

වාඩිලාවගන සිටින වයාපෘති 

පරිසරයට අනුවර්තනය ීම 

වයාපෘතිවේ මාර්ග අවසරය 

(RoW)  අවට ප්රවේශවේ ප්රජාව  

වයාපෘතිවේ වස්තවෙයින් සහ 

නිලධාරීන්. 

අයහපත් දගු ොලීන (වසර 

3 වැඩි) 

වමවයුම් අවධිය 

දූවිලි හා ශබ්ද දූෂණය අවට ප්රජාව අයහපත් දගටම සහ දීර්ග 

ොලීන  

වායු දුෂණය අවට ප්රජාව අයහපත් දගටම සහ දීර්ග 

ොලීන 

මාර්ග අනුරු මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් අයහපත් අතර මැදසහ 

දීර්ග ොලීන 

මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

වමම පරිච්වේදවේ වවනම වොටස්ත යටවත් ශබ්දය සහ ෙම්පනවේ බලපෑම් 

විස්තතරාත්මෙව සාෙච්ඡා ෙරනු ලබයි (වැඩිදුර විස්තතර සඳහා 4.3 උපවගන්තිය 

බලන්න). ෙම්ෙරුවන්වේ සහ මහජනතාවවේ වසෞඛ්යයට ශබ්දය සහ ෙම්පනය 

වේුවවන් ඇති වන බලපෑම් අවම ෙර අවම ෙර ගත හැකිය. 

 

4.1.10 මහජන උපවයෝගිතා වස්තවා වෙවරහි බලපෑම 
 

EH-NKBA අදයර II පුරාවටම, ඉදකිරීම් වහෝ ප්රතිනිර්මාණ ක්රියාොරෙම් වේුවවන් 

බලපෑමට ලක්ෂවන මහජන උපවයෝගිතා වස්තවා කිහිපයක්ෂ තිවබ්. හඳුනාගත් 

බලපෑමට ලක්ෂ වන වස්තවාවන් (ජලය, විදුලිය සහ මාර්ග) පහත සාරාාංශගත ෙර 

ඇත.  

 

116 වගුව: මාර්ගය පුරාවටම බලපෑමට ලක්ෂ වන උපපයෝගිතා පස්වා  

අාංෙය බලපෑමට ලක්ෂ වනොන්ඩය බලපෑමට ලක්ෂ වූ වස්තවා ගණන 

1 ජල ෙපාට 06 

2 ජල නල මාර්ග 31 

3 ජලය - වවනත් 07 

4 විදුලි HV වර්ඛ්ා 03 

5 විදුලි ොනස්තව ෝමර් 05 

6 විදුලි සම්ේවර්ෂණ මාර්ග 02 

7 මාර්ග - වන්වාසිෙ සහ මහජන 107 

 

වැඩි විස්තතර සඳහා, පහත 4.1.8 උප පරිච්වජ්දය බලන්න. 
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4.1.11 මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් සහ ගමනාගමන තත්වයන් මත 

බලපෑම  
 

EH-NKBA II අදයර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ රජයට අයත්  සහ වපාදු වේපල යටවත් 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී සෘජු බලපෑම් ඇති මාර්ග 83ක්ෂ ඇත. ඒ අතර ප්රධාන මාර්ග 6ක්ෂ 

(තලාංගම ඩිවපෝව අසල බත්තරමුේල-මාලවේ පාර, ශ්රීලක්ෂ මාළු වවළඳවපාළ අසල 

වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත, වපාුඅරාව පාර, මාලවේ-වොට්ටාව පාර 

අරාංගල අසල, වහෝෙන්දර-අුරුගිරිය පාර වහෝෙන්දර අසල, මාලවේ-වගාඩගම 

පාර OCH අන්තර් හුමාරුවඅසල) වමම මාර්ගය හරහා ගමන් ෙරයි. එබැවින් වමම 

ප්රධාන මාර්ග ස්තථාන ඉදකිරීවම් අදයවර්දී දැඩි වාහන තදබදයක්ෂ ඇති වේ. මීට 

අමතරව, ඉදකිරීම් අදයවර්දී විෙේප මාර්ග ප්රවේශය වහෝ භාධා වනාමැතිව 

ගමනාගමනය සදහා භාවිතා ෙල හැකි වබාවහෝ අුරු මාර්ග EH-NKBA II අදයර 

හරහා තිවබ්. එබැවින් ඉදකිරීම් අදයවර්දී වහාඳ රථවාහන ෙළමනාෙරණ 

සැලැස්තමක්ෂ තිබීම රථවාහන වපාලිසියට ප්රධාන වගකීමක්ෂ ඇත. 

 

4.1.12 ශබ්දය, ෙම්පනය සහ ආවලෝෙය නිසා ඇති වන පීඩාවන් 
 

වමය 4.3 වජ්දවේ විස්තතරාත්මෙව විස්තතර ෙර ඇත: ඉදකිරීම් සහ ක්රියාත්මෙ 

කිරීවම්දී ශබ්දය සහ ෙම්පන බලපෑම්. 

 4.1.13 වගාඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් ඇතිීම නිසා සිදුවිය හැකි හානි  
 

ගැඹුරු ෙැණීම් අසල ඇති ඉදකිරීම් ෙටයුු සහ භූමි චලනයන් වේුවවන් ඇතිවිය 

හැකි ෙම්පන වේුවවන් යාබද වගාඩනැගිලි වුහයන්ට විවශ්ෂවයන් 

වගාඩනැගිලිවලට හානි සිදුවිය හැකිය. මීට අමතරව, ජල ොන්දු ීම සහ ජලය 

ඉවත්කිරීම වේුවවන් ජල මට්ටම පහත වැටීම  භූ චලනයන් ඇති ීම වහෝ 

වුහයන්ට හානි කිරීමට වේු වේ. වුහයන්ට සිදුවන හානිය වබාවහෝමයක්ෂ 

ඒවාවේ ක්රියාොරීත්වයට බලපාන යටිතල පහසුෙම්වල ඉරිතැලීම් වලස පිළිබිඹු 

වේ. යටිතල පහසුෙම් සාංරචෙවලට බලපාන ආතතිය නිසා ඒවාවේ ශක්ෂතිය 

ඉක්ෂමවා යන සෑම අවස්තථාවෙම ඉරිතැලීම් ඇති ෙරයි. ජාතිෙ වගාඩනැගිලි 

පර්වේෂණ සාංවිධානය (NBRO) විසින් ප්රොශයට පත් ෙරන ලද තාක්ෂෂණිෙ 

මාර්වගෝපවේශයට අනුව, පහත සඳහන් ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් සහ භුමි 

තත්වයන් යටවත් යටිතල පහසුෙම් වලට සෘජුවම හානි සිදු ෙළ හැකි ෙම්පන සහ 

භූමි චලන ඇති කිරීමට වපළඹවිය හැකිය. 

 

• අධිෙ ෙම්පනය සම්වේෂණය ෙරන බර යන්ත්වරෝපෙරණ; 

• ඉදකිරීම් ක්රමය - තැලීම සඳහා ස්තිතිෙ වරෝලර් වවනුවට ෙම්පන වරෝලර් 

භාවිතා කිරීම; 

• අධිෙ වලස ජලය දැමීම/පාලනය වනාෙළ (සමීප 

නිරීක්ෂෂණයකින්/නිරීක්ෂෂණයකින් වතාරව) ජලය දැමීම; 

• පස්ත වර්ගය / තත්ත්වය; 

• බර යන්ර සූර සහ පයිලින් භාවිතය නිසා භූ ෙම්පන; 
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• පයිලින් සහ තහඩු පයිලින් සඳහා ෙම්පන මිටි භාවිතා කිරීම නිසා භූ 

ෙම්පන; 

• නිසි රැඳවුම් පේධතියක්ෂ, ආධාරෙ වහෝ වවනත් පාලනයකින් වතාරව 

ෙැණීම; 

 

නිසි පූර්ව-ඉදකිරීම් වොන්වේසි සහිත සමීක්ෂෂණයක්ෂ වොන්රාත්ෙරු විසින් 

භුමිවේ මායිවම් සිට අවම වශවයන් මීටර් 50 ෙ පරාසයක්ෂ දක්ෂවා වහෝ අධීක්ෂෂණ 

උපවේශෙ වහෝ RDA විසින් නියම ෙරන ලද පරිද සිදු ෙළ යුුය. විවශ්ිත 

යන්වරෝපෙරණ භුමි ප්රවේශය ුළ ඉහළ ෙම්පනයක්ෂ ජනනය ෙරන්වන් නම්, 

සමීක්ෂෂණ ප්රවේශය වතෝරා ගැනීවම්දී එය සැලකිේලට ගත යුුය. කිසියම් පිපිරුම් 

ොර්යයක්ෂ සිදු ෙරන්වන් නම්, GSMB, CEA, අධීක්ෂෂණ උපවේශෙ සහ RDA හි 

උපවේශනවයන් සමීක්ෂෂණ සීමාව ීරණය ෙළ යුුය. අධීක්ෂෂණ උපවේශෙ සහ 

RDA විසින් එෙඟ විය යුු ආෙෘතියෙ වොන්වේසි සහිත සමීක්ෂෂණයක්ෂ සිදු ෙරනු 

ලැවබ්. වොන්වේසි සහිත සමීක්ෂෂණය සඳහා සුදුසු ආෙෘතියක්ෂ සෙස්ත කිරීම සඳහා 

NBRO විසින් ප්රොශයට පත් ෙරන ලද භූ තාක්ෂෂණිෙ මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය 

කිරීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. මූලිෙ වශවයන්, වොන්වේසි සහිත සමීක්ෂෂණ 

වාර්තාව  වගාඩනැගිලි වුහය, ආපදා ඉතිහාසය, බාහිර වස්තවා/උපවයෝගිතා, 

සහායෙ වගාඩනැගිලි/වුහයන් පිළිබඳ විස්තතර, ඉරිතැලීම් රටා, ඉරිතැලීම් විස්තතර 

සහ ඉරිතැලීම්වල ජායාරූප සැපයිය යුුය. 

 

26 ඡායාරූප එකතුව: පරිමාණයන් භාවිතපයන් ඉරිතැලීම් විස්තර 

සමීක්ෂෂණය සඳහා නියැදි ඡායාරූපය  

 
මූලාශ්රය: වගාඩනැගිලි අත්තිවාරම් ආරක්ෂිතව ඉදකිරීම - NBRO විසින් භූ 

තාක්ෂණිෙ මාර්වගෝපවේශය 

 

තවද, ඉදකිරීම් අතරුර වොන්වේසි සහිත සමීක්ෂෂණ වාර්තා සහ පසු ඉදකිරීම් 

තත්ත්ව සමීක්ෂෂණ වාර්තා සෙස්ත ෙර වොන්රාත්ෙරු විසින් අධීක්ෂෂණ 

උපවේශෙවරයාවේ උපවදස්ත පරිද RDA වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. 

 

වුහයෙට හානියක්ෂ සඳහා හිමිෙම් පෑමක්ෂ වහෝ පැමිණිේලක්ෂ ලැුණු පසු, හානිය 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම්වල ප්රතිඵලයක්ෂ බව සාධාරණීෙරණය කිරීම සඳහා වේපල 

හිමිෙරු සමඟ ඒොබේධ පරීක්ෂෂණයක්ෂ සාංවිධානය ෙරනු ලැවබ්. ඉරිතැලීම් 

ඇතිීමට වේු හඳුනා ගැනීම සඳහා පශ්චාත් ඉදකිරීම් තත්ව වාර්තා සහ පූර්ව 
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ඉදකිරීම් තත්ත්ව සමීක්ෂෂණ වාර්තා සාංසන්දනය ෙරනු ලැවබ්. ඉරිතැලීම් සෑදීවම් 

අවසාන නිගමනය මත පදනම්ව, වොන්ත්රාත්ෙරු විසින් හානියට පත්  අයට 

වන්ද ලබා වදනු ලැවබ්. හානිවල පිරිවැය RDA විසින් වහෝ RDA විසින් පත් ෙරනු 

ලබන සාංවිධානයක්ෂ විසින් සාධාරණ ක්රමවේදයෙට තක්ෂවස්තරු ෙළ යුුය. 

 

4.1.14 අවට පරිශ්රය ුල වපෞේගලිෙත්වයට ඇුේ ීම  
 

EH-NKBA අදයර II සඳහා පවත්වන ලද සාංගණනය වයෝජිත RoW ුල උස 

වන්වාසිෙ වගාඩනැගිලි 65 ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. විවශ්ෂවයන්ම ඒවායින් 

වබාවහාමයක්ෂ බත්තරමුේල සිට වොස්තවත්ත දක්ෂවා වයෝජිත අන්තර් හුවමාරු 

මාර්ගවේ පිහිටා ඇත. වම් අනුව, වමම වගාඩනැඟිලිවල වන්වාසිෙ පදාංචිෙරුවන්ට 

වපෞේගලිෙත්වය හා සම්බන්ධ යම් යම් දුේෙරතා ඇති ෙළ හැකිය. ශබ්දය වමන් 

වනාව, වපෞේගලිෙත්වය ඔවුන්වේ වපෞේගලිෙ ජීවිතවේ මිනිසුන්ට සාංවේදී 

ොරණයකි. වම් අනුව, වමම හඳුනාගත් සියුම ස්තථාන සම්බන්ධ සියු 

පාර්ශ්වයන්ට තිරසාර සහ එෙඟ විය හැකි විසඳුමක්ෂ ලබා දය යුුය. 

 

4.1.15 වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ සැලසුම්ගත සාංවර්ධන 

ක්රියාොරෙම්  
 

EH-NKBA සඳහා ප්රවේශවේ වයෝජිත සහ අනාගත සාංවර්ධනවේ බලපෑම 

සැලකිේලට ගනිමින්, වයාපෘතිවේ ශෙයතාව ීරණය කිරීම අතයවශය වේ. 

වයාපෘති ප්රවේශය පුරාවටම ඍණාත්මෙ සහ ධනාත්මෙ බලපෑම් හඳුනාගත 

හැෙ. එක්ෂ එක්ෂ වයෝජිත වවනත් වයාපෘතිය වෙවරහි අවධානය වයාමු කිරීම පහත 

පරිද සාෙච්ඡා ෙළ හැෙ. 

 

සැහැේු දුම්රිය මාර්ග (LRT) වයාපෘතිය සලො බැලීවම්දී එය දැනට ශ්රී ලාංො රජය 

විසින් තාවොලිෙව නවතා දමා ඇත. වෙවස්ත වවතත්, ඉදරිවේදී එය ක්රියාත්මෙ 

ෙර ොර්යක්ෂෂමව ක්රියාත්මෙ ෙළවහාත්, තමන්වේම වාහන භාවිතා ෙරන 

මීන්වේ අධිවේී මාර්ග භාවිතය සඳහා අඩු ඉේුමක්ෂ පවතිනු ඇත. මීට අමතරව, 

LRT සහ EH-NKBA අදයර II හරහා ගමන් ෙරන ස්තථාන තිවබ්. වම් අනුව, LRT බාධා 

ෙරනවාට වඩා ප්රවේශවමන් බැලීම සහ ශෙයතාව සහතිෙ කිරීම අතයවශය වේ. 

වම් අනුව, ඉඩම් යනු දගුොලීන තිරසාර ප්රතිලාභ සහිත ප්රශස්තත ප්රතිඵල සමඟ 

භාවිතා ෙළ යුු සීමිත සම්පතකි. 

 

වොළඹ තදාසන්න දුම්රිය වයාපෘතිය (CSRP) වොළඹ මාර්ග තදබදය අවම කිරීම 

සහ රථවාහන ෙළමනාෙරණය සඳහා වපාදු ප්රවාහනය භාවිතා කිරීමට ජනතාව 

දරිමත් කිරීම වෙවරහි  අවධානය වයාමු ෙරයි. EH-NKBA අදයර II ට අනුව, 

රාජගිරිය සහ වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරු උපොරවයන් වමම අරමුණු 

පහසුවවන් ජය ගත හැකිය. අවනක්ෂ අතට, අනාගත වයාපෘති වලදී, සාංවර්ධෙයින් 

EH-NKBA අදයර II ආශ්රිතව ආවයෝජනය ෙරනු ඇත; වමම අධිවේී මාර්ගය දකුණු, 

ෙටුනායෙ සහ මධයම අධිවේී මාර්ග සමඟ සම්බන්ධ වන අතර, CMR හා 
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සම්බන්ධ වන අතර, එය ශ්රී ලාංොවේ ආවයෝජෙයින්ට ඔවුන්වේ වයාපාර සහ 

ආවයෝජන අවස්තථා පුළුේ කිරීමට තවත් අවස්තථාවක්ෂ විය හැකිය. 

 

වමවෙෝ වොළඹ නාගරිෙ සාංවර්ධන වයාපෘතිය (MCUDP) සලො බැලිය යුු තවත් 

වයාපෘතියකි. EH-NKBA අදයර II ඉදකිරීම ුල බලපෑම් අවම කිරීවම් නිසි 

ක්රියාමාර්ග වගන වනාමැති නම් වමම ප්රවේශවල ගාංවුර වැඩි කිරීමට උපොරී වන 

බැවින් එය අහිතෙර වලස බලපෑ හැකිය. 

 

EH-NKBA අදයර II වොළඹ වමවෙෝ ෙලාපවේ (CMR) ප්රවේශවේ නාගරීෙරණය සහ 

යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධනය වෙවරහි ධනාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. EH-

NKBA II අදයර ඉදකිරීම වේුවවන් වසත්සිරිපාය III අදයර වයාපෘතියට සැබවින්ම 

ධනාත්මෙ බලපෑමක්ෂ වලස ගනු ලබන්වන් එහි ප්රධාන පරිපාලන වක්ෂන්ද්රවේ පිහිටා 

ඇති බැවිනි. එබැවින් EH-NKBA II අදයර බත්තරමුේල පරිපාලන නගර ප්රවේශයට 

පහසුවවන් ළඟා ීමට උපොරී වේ. 

 

නාගරිෙ සාංවර්ධන අධිොරිය (UDA) EH-NKBA අදයර II අර්ධ වශවයන් ආවරණය 

වන පරිද වොළඹ වමවොවපාලිටන් ප්රවේශවේ ප්රාේධන නගර සාංවර්ධන සැලැස්තම 

සහ තාක්ෂෂණිෙ නගර සාංවර්ධන වයාපෘතිය වමවහයවයි. වමම වයාපෘති වදෙ, 

සෘජුව සහ වක්රව EH-NKBA අදයර II වෙවරහි ධනාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. 

CDP සහ TCDP සලො බැලීවම්දී ප්රවාහන පහසුෙම් දයුණු කිරීම තාක්ෂණය පදනම් 

ෙරගත් ආර්ිෙ සාංවර්ධනය සඳහා අතයවශය සාධෙයක්ෂ බව හඳුනාගත හැකිය. 

 

ඊට අමතරව, EH-NKBA අදයර II ශ්රී ලාංොවේ ප්රවාහන ක්ෂවේරවේ නිසි ප්රවාහන 

පේධතියක්ෂ සැපයීම වේුවවන් නව වයාපෘති සාංවර්ධෙයින් දරිමත් කිරීමට 

වබාවහෝ ක්රමවලට උපොරී වනු ඇත. ප්රවේශවේ වයෝජිත/අනාගත සාංවර්ධනයන් 

වෙවරහි ඇති ෙරන බලපෑවම් ඍණාත්මෙ සහ ධනාත්මෙ සාධෙ සාංසන්දනය 

කිරීවමන් පසු ධනාත්මෙ ප්රතිලාභය ප්රමාණවත් වලස උපුටා ගන්නා ලදී. 

 

4.1.17 වපාදු පහසුෙම් සඳහා ප්රවේශීවම් සහ ඉේුවම් වවනස්තෙම්  
 

EH-NKBA අදයර II යනු ඇවිදන මාං ීරු, වවලඳවපාලවේ, ීඩා පිටි, වසෞඛ්ය 

සායන, බස්ත නැවුම්පළ සහ ස්තථාන, ජල සම්පත් යනාදී වපාදු ස්තථාන වවත ප්රවේශ 

ීමට සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ සිදු වනාෙරන වපාවවට ඉහලින් පිහිටන මාර්ගයකි. 

වෙවස්ත වවතත්, එවැනි ස්තථාන වදෙක්ෂ තිවබ්. පළමු ස්තථානය දයවන්නාව වැව වන 

අතර එහි වබෝට්ටු වස්තවාවක්ෂ සහ මුහුදු ගුවන් යානා වගාඩබෑවම් ස්තථානයක්ෂ ඇත. 

ඒ අතරින් EH-NKBA II අදයර වේුවවන් සී-ේවේන් වස්තවාව වපර ස්තථානවේම 

පවත්වාවගන යාමට වනාහැකි වනු ඇත. වමම වස්තවාව දැනට භාවිතා වනාවේ. මීට 

අමතරව, ඉදකිරීම් අදයවර්දී සාමානය මාර්ගය හැරීමට ප්රමාණවත් ඉඩක්ෂ ඇති 

බැවින් වබෝට්ටු වස්තවාව - දයත් යාරා - ඉදකිරීම් අදයවර්දී පවා ක්රියාත්මෙ ෙළ 

හැකිය. වබෝට්ටු වමවහයුම සඳහා අවශය උස (ෆී්රවබෝ්) ප්රමාණවත් වන බැවින් 

කිසිදු ගැටළුවක්ෂ වනාමැතිව වමවහයුම් අවධිවේදී එය ක්රියාත්මෙ විය හැකිය. හදසි 

(ගාංවුර, ආදය) අවස්තථාවෙදී ගලවා ගැනීවම් වබෝට්ටු ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා 

වමය ප්රවයෝජනවත් විය හැෙ. 
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වදවන ස්තථානය වසත්සිරිපාය සහ සුහුරුපාය රජවේ පරිපාලන සාංකීර්ණය වේ. 

සාමානයවයන්, වමම පරිපාලන සාංකීර්ණ වදෙ සඳහා සාමානය මහජන 

ප්රවේශයන් දහස්ත ගණනක්ෂ ඇවත. විවශ්ෂවයන් සුහුරුපායට ආගමන හා විගමන 

වදපාර්තවම්න්ුව සහ පුේගල ලියාපදාංචි කිරීවම් වදපාර්තවම්න්ුව ඇත. වයෝජිත 

වයාපෘතිය වමම රජවේ පරිපාලන සාංකීර්ණවල පිටුපස ප්රවේශ මාර්ගය සමඟින් 

ඔබ්බට සැලසුම් ෙරමින් පවී.  

 

ුන්වන ස්තථානය වොස්තවත්වත් ශ්රී ලක්ෂ මාු වවළඳවපාලයි. EH-NKBA අදයර II 

වමම මාළු වවළඳවපාළට සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. එය පුේගලිෙ 

වයාපාරිෙ ආයතනයක්ෂ වන නමුත් එහි ආරම්භවේ සිටම මහජනතාවට 

ොර්යක්ෂෂම සහ සාධාරණ වස්තවාවක්ෂ ලබා වදයි. පාරිවභෝගිෙයින් සාංඛ්යාව ඉතා 

ඉහළ ය. ොර්යාල සාංකීර්ණය ඇුළු පරිශ්රවේ සිසිේ ොමර පහසුෙම 

සම්පූර්ණවයන්ම බලපා ඇත. වාහන නැවැත්ීවම් සැලකිය යුු වොටසක්ෂ අත්පත් 

ෙර ගනු ඇත. එබැවින්, EH-NKBA අදයර II වේුවවන් වබාවහෝ පාරිවභෝගිෙයින්ට 

ප්රවේශය අහිමි වන අතර එය සෘණාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. 

 

සිේවන ස්තථානය වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් පැත්තෙ පිහිටි වොස්තවත්ත 

පිහිටි මධයම පරිසර අධිොරිවේ (CEA) වගාඩනැගිේලයි. වොස්තවත්වත් වයෝජිත 

අන්තර් හුවමාරුව මධයම පරිසර අධිොරිය ඉදරිපිට වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව 

මාවත සම්බන්ධ ෙරයි. මග නැගුම මන්දරය, විවේශ වස්තවා නියුක්ෂති ොර්යාාංශය, 

බස්තනාහිර පළාත් සභාව වැනි තවත් රජවේ සාංකීර්ණ කිහිපයක්ෂ තිවබ්. වමම 

ප්රවේශය දවා ොලවේ අධිෙ වලස ජනාකීර්ණ වන අතර EH-NKBA අදයර II 

ඉදකිරීම් ෙටයුු වඩාත් ආචාරශීලී විය යුුය. 

 

4.1.18 මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන්වේ සාංචාරෙ රටා සහ 

ප්රවේශයතාවවේ වවනස්තෙම් 
 

ඉහත සඳහන් ෙළ පරිද, ඉදකිරීම් අදයවර්දී බලපෑම් ඇති මාර්ග වබාවහාමයක්ෂ 

තිවබ්. වම් අනුව අදාළ වපාලිස්ත වොට්ඨාසවල මාර්ග අනුරු සාංඛ්යාව ඉහළ යනු 

ඇත. වගුව 117 මඟින් වපර වසරවල මාර්ග අනුරු තත්ත්වය දක්ෂවා ඇත. 

මාරාන්තිෙ සහ බරපතල අනුරු රාශියක්ෂ ඇති බව වපන්නුම් ෙරන අතර, වමම 

තත්ත්වය සෘණාත්මෙ ප්රතිඵලයක්ෂ වලස තවදුරටත් වවනස්ත ෙළ හැකිය. 

 

117 වගුව: EH-NKBA අදියර II බලපෑම් ඇති ප්රපේශපේ වාර්තා වූ මාර්ග 

අනතුරු  

වපාලිස්ත 

වොට්ඨාශය 
වසර 

මාරානතිෙ 

අනුරු 
බරපතල අනුරු සුු ුවාල හානි 

වැලිෙඩ 

 

2017 09 38 61 411 

2018 09 30 61 318 

2019 09 22 43 164 

2020 07 27 44 154 

2021 05 36 54 159 
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වපාලිස්ත 

වොට්ඨාශය 
වසර 

මාරානතිෙ 

අනුරු 
බරපතල අනුරු සුු ුවාල හානි 

උප එෙුව  39 153 263 1,209 

අුරුගිරිය 2020 07 32 42 - 

2019 07 64 54 - 

2018 16 108 123 - 

2017 07 101 110 - 

උප එෙුව   37 305 329 - 

එෙුව  76 458 592 1,209 

මූලාශ්රය: වපාලිස්ත සාංඛ්යාවේඛ්න - වැලිෙඩ සහ අුරුගිරිය වපාලිසිය 

 

4.1.19 ආගමිෙ ස්තථාන වලට බාධා  
 

EH-NKBA අදයර II ආගමිෙ ස්තථාන වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති 

වනාෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, වපාුඅරාව GND සහ වහෝෙන්දර උුර GND හි ුේධ 

ප්රතිමා වදෙක්ෂ පිහිටා ඇත. ඡායාරූප එෙුව 27 හි දැක්ෂවවන පරිද, එය 

වපාුආරාව GND හි මාර්ග හන්දවේ පිහිටා ඇත. අවනක්ෂ පිළිමය ද එවස්තම වන 

අතර එය වහෝෙන්දර පුරාණ විහාරය පාර හන්දය ආසන්නවේ පිහිටා ඇත. 

ප්රවේශවේ පවතින අවනකුත් මාර්ගවලට මුහුණ ලා එය ප්රතිනිර්මාණය කිරීවමන් 

එය ප්රතිස්තථාපනය ෙළ හැකිය. 

 

27 ඡායාරූප එකතුව: පපාතුඅරාව සහ පපෝපර් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ූජනීය 

ස්ථානය  

  

 

4.1.20 තාවොලිෙ වස්තවෙයින් සාංක්රමණිෙ සහ පදාංචි කිරීම සහ 

ෙම්ෙරු ෙදවුරු වේුවවන් බලපෑම  
 

සාංවර්ධන වයාපෘතියෙ සාංක්රමණිෙ වස්තවෙයින් වපාදු ලක්ෂෂණයකි. වෙවස්ත 

වවතත්, ඔවුන් වැඩ ෙඳවුරෙ පදාංචි වූ විට, එය සමහර සමාජ ගැටළු වර්ධනය ී මට 

වේු විය හැෙ. වමම ගැටළු සාංක්රමණිෙ ශ්රමිෙයන්වේ ස්තවභාවය මත රඳා පවී. 

ප්රවේශවාසීන් ෙඳවුරෙ පදාංචි වූවේ නම්, ඔවුන් වේශීය සාංස්තෙෘතියට සහ වවළඳ 

සම්ප්රදායන්ට වබවහවින් අනුවර්තනය ී ඇති බැවින් එය බරපතල ගැටළු ආරම්භ 
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වනාවනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, විවේශීය පුරවැසියන් වැඩ ෙඳවුරුවල පදාංචි වන්වන් 

නම්, ඔවුන් වේශීය සාංස්තෙෘතිය හා ගති ලක්ෂෂණ, සම්මතයන්, වටිනාෙම් සහ 

සම්ප්රදායන් වනාදැන සිටිය හැකිය. වම් අනුව, වොන්ත්රාත්ෙරු එවැනි ගැටළු 

වෙවරහි වැඩි අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ යුුය. තවද, ප්රවේශවාසීන්ට සහ ගෘහාශ්රිත 

සුන්ට කිසිදු අපහසුතාවයක්ෂ ඇති වනාවන පරිද ඔවුන්වේ හැසිරීම් පාලනය ෙළ 

යුුය.  

 

4.1.21 වවනත් ඕනෑම සමාජ-සාංස්තෙෘතිෙ සහ සමාජ ආර්ිෙ බලපෑම්  
 

ඉහත සහ අවනකුත් පරිච්වේදවල දක්ෂවා ඇති පරිද, EH-NKBA අදයර II අවට 

ප්රවේශවේ පදාංචි ඇතැම් පදාංචිෙරුවන් විසින් වගානු ෙරන ලද අධිෙරණ නඩු 

පහක්ෂ ඇත. වයෝජිත වයාපෘතියට එවරහිව ඔවුහු මනා සාංවිධානාත්මෙ විවරෝධතා 

පවත්වති. මීට අමතරව, ගුණාත්මෙ දත්ත රැස්ත කිරීවම් විස්තීරණ ක්රියාවලිය 

හරහා හඳුනාගත් තවත් සමාජ-සාංස්තෙෘතිෙ සහ සමාජ ආර්ිෙ ගැටු කිහිපයක්ෂ 

තිවබ්. ඒවාවේ  සාරාාංශයක්ෂ පහත දැක්ෂවේ.  

 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වන ප්රවේශවේ TEPA වැනි පරිසර සාංවේදී ස්තථාන ඇත. එය 

නාගරිෙ හා ග්රාමීය පරිසරයන් මිශ්ර වූවකි. වගඋත්තරෙරුවන්ට අනුව, වොළඹ 

දස්තත්රික්ෂෙවේ අවනකුත් නාගරිෙ ප්රවේශ වමන් වමම ස්තථාන නාගරීෙරණය ී 

වනාමැති නමුත් ප්රවාහන වස්තවා, මහජන වසෞඛ්ය සහ අධයාපන වස්තවා වැනි 

නාගරිෙ පහසුෙම් වහාඳින් ප්රවේශ විය හැකිය. වයාපෘති ප්රවේශවේ ප්රජාව වමම 

ස්තථාන වල පදාංචි ී මට වේු වූ සාධෙ වලස පවතින පාරිසරිෙ තත්ත්වයන් වටහා 

හදුනා ගන්නා ලදී. සමහරු තලාංගම සහ වෙෝට්වට් ප්රවේශවල තිවබන සන්සුන් 

පරිසරය නිසා වමම ප්රවේශවල පදාංචි ීමට ීරණය ෙළහ. වමම ප්රවේශවල 

පදාංචිෙරුවන් විවනෝදාස්තවාද ක්රියාොරෙම්වල නිරත වූහ. කුරුේලන් නැරඹීම සහ 

ඇවිදීම, පරිසරය හා සම්බන්ධ වේ. වමම නගර වතත් බිම් සමහර විශ්ව විදයාල 

සිසුන්ට සහ ස්තවභාව විදයාඥයින් සඳහා පාරිසරිෙ අධයයන ස්තථාන වේ. 

 

24 රූප සටහන: පරිසරය සහ සමාජ බලපෑම් පිළිබඳ ගුණාේමක දේත 

විශ්පේෂණපේ ජාල දර්ශනය 
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තරුණයින්, වෘත්තිෙයන් සහ වජයේඨ පුරවැසියන් වැනි ෙණ්ඩායම් වයාපෘතිවේ 

පාරිසරිෙ බලපෑම පුළුේ වලස සාෙච්ඡා ෙරන ලදී. තරුණ සහභාගිවන්නන් සහ 

වෘත්තිෙයන් වමම වයාපෘතිවේ පාරිසරිෙ බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ක්රම පැහැදලි 

කිරීම සඳහා වවනත් රටවලින් ආදර්ශ වයාපෘති වබදා ගත්හ. වසර ගණනාවක්ෂ 

පුරා පාරිසරිෙ වවනස්තෙම් සහ පදාංචිෙරුවන්වේ සහ ප්රජාවන්වේ ජීවිත වෙවරහි 

ඒවාවේ බලපෑම වජයේඨ පුරවැසියන් වහළි ෙළහ. වගාීන් සමඟ ෙළ 

සාෙච්ඡාවලින් වහළි වූවේ පරිසරය ඔවුන්වේ  ජීවවනෝපායන් පහසු ෙරන බවයි: 

ී වගාව සහ වගාවිතැන වාණිජ ෙටයුුවලට ප්රතිවිරුේධ වේ. වාණිජ 

ක්රියාොරෙම් වේුවවන් දූිත වන ඇළ මාර්ග සහ දුර්වල අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණය පරිසරයට අහිතෙර වලස බලපායි. 

 

4.2 වයාපෘතිපේ පාරිසරික බලපෑම්  

 

4.2.1 වාසස්තථාන සහ පරිසර පේධති වෙවරහි බලපෑම්  
 

සැලසුම් කිරීම සහ පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම්, ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම 

ඇුළුව වයෝජිත අධිවේී මාර්ග වයාපෘතිවේ විවිධ අවස්තථා වලදී වාසස්තථාන සහ 

පරිසර පේධති වෙවරහි බලපෑම් සිදුවනු ඇත. වවනස්තවන වභෞතිෙ හා රසායනිෙ 

පරිසරය, විනාශය, ඛ්ණ්ඩනය සහ වාසස්තථාන වවනස්ත කිරීම, ජජව විවිධත්වයට 

බලපෑම් සහ ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ වයාේත ීම වැනි විවිධත්වය වේුවවන් පරිසර 

පේධති (ජල හා වගාඩබිම් වාසස්තථාන) සහ ඒවාවේ විවිධත්වය වෙවරහි පුුේ 

බලපෑම් අවේක්ෂෂා ෙළ හැෙ 

 

වයෝජිත ඉදකිරීම මඟින් පාරිසරිෙ පේධතිවල පවතින වාසස්තථානවල රසායනිෙ 

හා වභෞතිෙ ලක්ෂෂණ වවනස්ත ෙළ හැකි අතර පරිසර පේධතියට සෘජු හා වක්ර 

බලපෑම් ඇති ෙරනු ඇත. ඉදකිරීම් වේුවවන් මාර්ගය දවේ පවතින වාසස්තථාන 

සෘජුවම අහිමි ීම හා ඛ්ණ්ඩනය ීම වාසස්තථාන ප්රමාණය අඩුීම, වාසස්තථානවල 

ගුණාත්මෙ භාවය අඩුීම, ජලය රඳවා ගැනීවම් හැකියාව වෙවරහි බලපෑම් සහ 

වාහන ගැටීම් නිසා සුන් මරනයට පත්ීම සහ ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් හරහා 

ඇතැම් විට වේශීය ජීවින් වඳී යාවම් මට්ටම දක්ෂවා වන සුන්වේ මරණ සාංඛ්යාව 

ඉහළ යාම වැනි අාංශවල බලපෑම් සිදුවේ. තවද, ගස්ත හා බිම් ආවරණ වෘක්ෂෂලතා 

ඉවත් කිරීම, ෙැණීම්, නියමු මාර්ග ඉදකිරීම, පස සාංයුක්ෂත කිරීම, වගාඩකිරීම් 

යනාදය පරිසර පේධතිවේ වුහවේ සහ ක්රියාොරීත්වවේ වවනසක්ෂ ඇති ෙරයි. පස 

ඛ්ාදනය, වවනස්ත වූ භූමි ජලාපවහන තත්ත්වයට භාධා ීම්, මුපිට වෘක්ෂෂලතා 

විනාශය, වන සුන්වේ වාසස්තථාන වලට හානි සහ ශාෙ විවශ්ෂවල අඩුීමක්ෂ  සිදු 

විය හැෙ. 

 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් වේුවවන් නිරාවරණය වන පස ඛ්ාදනයට හා මුපිට 

වසාදා යාවම් තත්වවේ වවනස්තීම් වලටභාජනය වන අතර එමඟින් ජලජ 

වාසස්තථාන දූෂණය ීම හා ඒවාවේ අවසාදත ීම වැඩි ීම, ජලජ හා වගාඩබිම් 
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ජජව විවිධත්වය(මාළු, උභයජීීන්, පෘේඨවාංශිෙ සහ අපෘේඨවාංශිෙ විවශ්ෂ) 

අඩුීම සමඟ ජල මාර්ග අවහිර ීම සිදු වේ. 

 

ඉදකිරීම් වේුවවන් වවනස්ත වූ වාසස්තථාන ද වබාවහෝ විට ජලය රඳවා තබා ගැනීවම් 

හැකියාව අඩු බැවින් අවට ප්රවේශවේ ගාංවුර උග්ර ෙළ හැකිය. ආගන්ුෙ හා 

විවේශීය විවශ්ෂයන් ඉදකිරීම් ෙටයුු වේුවවන් වයාේත ීම පරිසරයට මහත් 

තර්ජනයක්ෂ වන අතර, ඒවා ස්තවවේශිෙ විවශ්ෂ අක්රමනය කිරීවමන් වහෝ ඉවත් 

කිරීවමන්, එම සම්පත් සඳහාම තරඟ ෙරමින් සහ වබදා හරින ලද වාසස්තථානවල 

වේගවයන් වයාේත ීම නිසා වාසස්තථාන තත්වයන් වවනස්ත ෙරයි. 

 

මර්ග හානි අළුත්වැඩියා කිරීම, සුන්ුන් ඉවත් කිරීම, උඩින් මාර්ගවේ ඇතිරිලි 

ආදය ඉවත් කිරීම සහ මාර්ගවේ වාහනවලින් බැහැර කිරීම වැනි මාර්ග නඩත්ු 

ෙටයුු නිසා  විවිධ රසායනිෙ හා වායු දූෂෙ සහ ශබ්ද අවට වාසස්තථාන දූෂණය 

විය හැකිය.. TEPA, දයවන්නාව වැව සහ විවශ්ිත ජල විදයාත්මෙ තත්වයන් මත 

යැවපන අවනකුත් ආශ්රිත වතත්බිම් සහ ජල වේහයන් ඉදකිරීම් වලදී බලපෑම් වලට 

ලක්ෂ විය හැකි අතර ඒවාවේ  ජල විදයාවේ වවනස්තෙම් වලට විවශ්ෂවයන් සාංවේදී 

වේ. 

 

වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය ීම සහ TEPA, දයවන්නාව සහ අවනකුත් සාංවේදී 

වාසස්තථාන ආශ්රිත සම්බන්ධතා නැතිීම වේුවවන් සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා වලට 

සිදුවන බලපෑම්, ස්තවභාවිෙ ක්රියාොරෙම්/පරිසර පේධතිවේ සමුලිතතාවය 

නැතිීම සහ වවනස්ත කිරීම, අවසාදත ීම වේුවවන් ජලජ වාසස්තථාන වෙවරහි 

බලපෑම්, වතේ, ඉන්ධන සහ අවනකුත් අන්තරායෙර ද්රවය ආදය අඩාංගු ගලා යාම 

වේුවවන් වැඩි ෙැළඹීම් සහ දූෂණය ඇති ෙරයි. බලපෑමට ලක්ෂ වන ප්රවේශවේ 

ප්රමාණය සිතියම් 58 සහ 59 බලන්න. 

 

4.2.2 වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය සහ PAs සහ EP සමඟ සම්බන්ධතා 

නැතිීම (TEPA, දයවනේව සහ අවනකුත් PAs / සාංවේදී වාසස්තථාන) 
 

නියමු මාර්ග ඉදකිරීම, වෙස්තේ පාලම් ඉදකිරීම, වයෝජිත මාර්ගය දවේ වෘක්ෂෂලතා 

ඉවත් කිරීම, පයිලින් ඉදකිරීම, වරාන් රදවන ක්රියාත්මෙ කිරීම යනාදය වේුවවන් 

TEPA, දයවන්නාව සහ ඒ ආශ්රිත වතත්බිම් ුළ දැනට පවතින වාසස්තථාන 

ඛ්ණ්ඩනය ීම අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. TEPA ුල ඛ්න්ඩනය ීම නිසා වාසස්තථාන 

ප්රමාණවේ අඩුීමක්ෂ සහ ඛ්ණ්ඩනය වූ වාසස්තථාන එකින් එෙ හුදෙලා ී ම වැඩි වේ. 

වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවට වාසස්තථානවල වාසස්තථාන සම්බන්ධතාවයට 

වෙටිොලීන හා තාවොලිෙ බලපෑම් අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. EH-NKBA ඉදකිරීම 

මගින් අනිවාර්යවයන්ම ඉදකිරීම් අදයවර්දී TEPA සහ දයවන්නාවවහි ස්තවභාවිෙ 

වාසස්තථාන මුද්රා තැබූ සහ බාධාොරී පරිසරයන් බවට පරිවර්තනය ෙරයි. වෙවස්ත 

වවතත්, කුළුණු මත ඉද ෙල වබෝක්ෂකු මාර්ග (column-based wire-duct) වෙස්තටේ 

පාලම් වෙෝ ර්ඩෑම් (තාවොලිෙ ජල හරවුම්- cofferdams) සහ නියමු මාර්ග ආදය 

ඉවත් කිරීම වේුවවන් වමවහයුම් අවධිවේදී වමම බලපෑම්  අඩු වනු ඇත.  
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ඉදකිරීම් අතරුර වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය ී ම සහ ඒවා අතර සම්බන්ධතා නැතිීම 

දැනට පවතින ජජව විවිධත්වය සහ විවශ්ෂ බහුලත්වය වෙවරහි සැලකිය යුු 

බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. වයෝජිත මාර්ගවයහි සත්ත්ව විවශ්ෂ වලට විය හැකි 

වැදගත්ම බලපෑම් වන්වන් වාසස්තථාන අහිමි ීම, මරණයට පත් ීම, බාධෙ සෑදීම 

සහ ඔවුන්වේ ක්රියාොරෙම්වලට බාධා ඇති ීමයි. මීට අමතරව, ඛ්න්ඩනය වු 

වාසස්තථාන වොටස්ත වල මායිම් දවේ මිනිස්ත ක්රියාොරෙම්වලට හුදෙලා කිරීම සහ 

නිරාවරණය කිරීම ඉතිරි වොටස්තවල වුහය හා ක්රියාොරිත්වයට දගුොලීන 

වවනස්තෙම් ඇති ෙළ හැකිය. 

 

4.2.3 වෘක්ෂෂලතා සහ සත්ත්ව විවශ්ෂ වෙවරහි, විවශ්ෂවයන්ම 

ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ විවශ්ෂ වෙවරහි බලපෑම.  
 

වභෞමිෙ හා ජලජ වාසස්තථාන වෙවරහි බලපෑම් මගින් ශාෙ හා සත්ත්ව 

විවශ්ෂවලට සෘජු තර්ජන ඇති ෙරයි. ඉදකිරීම් ව ෝෂාව, ෙම්පනය, වායු දූෂෙ 

විවමෝචනය සහ ඉදකිරීම් ස්තථානවල ආවලෝෙෙරණ සැෙසුම් නිසා සත්ත්ව 

හැසිරීම් වලට භාධා කිරීම, ශාෙවල වභෞතිෙ විදයාත්මෙ ක්රියාොරෙම් සහ වන 

සුන් අනාරක්ෂිත ප්රවේශවලට ආෙර්ෂණය ීම සිදුවේ. වාසස්තථාන වර්ගය සහ 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම්වල පරිමාණය අනුව වමම බලපෑම් සාමානයවයන් වවනස්ත 

විමට හැකියාව ඇත. 

 

ඉදකිරීම් වාහන ගමන් කිරීම නිසා විවශ්ෂවයන් උරගයින්, පක්ෂීන්, ක්ෂීරපායින්, 

උභයජීීන් සහ අපෘේඨවාංශී විවශ්ෂ ගණනාවෙ සත්වයින්  - වාහන ගැටීම් ඇති 

කිරීමට ඉඩ ඇත. වමවහයුම් අවධිවේදී, කුරුේලන් සහ වවුලන් වැනි පියාසර ෙරන 

සුන් වාහනවල ගැටීමට වගාදුරු වේ. රථවාහන ීව්රතාවය, සත්ව ක්රියාොරෙම් 

සහ රථවාහන  නත්වය සමඟ ගැටීම් ගණන සාමානයවයන් වවනස්ත වේ. TEPA 

වැනි ඉහළ ජජව විවිධත්ව ප්රවේශ සහ ඒ ආශ්රිත වතත්බිම් ප්රවේශ වැනි විවශ්ෂ 

වාසභූමියක්ෂ මාර්ගයක්ෂ නිසා ඛ්න්ඩනය වන විට වන සුන් සමඟ ගැටීම් ප්රධාන 

වශවයන් අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. TEPA සහ ඒ අවට වාසස්තථානවල වන්වාසිෙ සහ 

සාංක්රමණිෙ කුරුේලන් හා වේලන් (avifauna) විවශ්ෂ 22 ක්ෂ වාර්තා ී ඇති බැවින්, 

වමවහයුම් අදයවර්දී ඉහලින් පිහිටන මාර්ගයක්ෂ ඉදකිරීම වභෞතිෙ බාධෙයක්ෂ 

වලස ක්රියා ෙරයි. ඉදකිරීම් අතරුර අගේ, වලවේ සහ පයිලින් වලවේ වලට 

වැටීවමන් සුන් මිය යාමට හා ුවාල ීමට ඉඩ ඇත. 

 

ගස්ත ඉවත් කිරීම, වෘක්ෂෂලතා ආවරණය ඉවත් කිරීම සහ පස්ත ෙැනීම් වැඩ ශාෙ හා 

සත්ත්ව විවිධත්වය අහිමි ීමට වේු වේ. ශාෙ මත දූවිලි හා මඩ තැන්පත් ීවම් 

බලපෑම ප්රභාසාංස්තවේෂණය සහ ශ්වසනය වැනි ජජව විදයාත්මෙ ක්රියාොරෙම් 

වලට බාධා ඇති ෙළ හැකිය. ආවේණිෙ සහ වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ශාෙ 

විවශ්ෂ 11ක්ෂ ජාතිෙ හා වගෝලීය වශවයන් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ොණ්ඩවලට අයත් 

වන අතර වයාපෘති ප්රවේශවයන් වාර්තා ී ඇති අවනකුත් විවශ්ෂයන් සෘජුව හා 

වක්රව වයෝජිත මාර්ගවේ  ඉදකිරීම් මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, 

වමම විවශ්ෂයන් වයෝජිත මාර්ග ප්රවේශයට සීමා වනාවන අතර වයාපෘති ප්රවේශවේ 

අවට වාසස්තථාන වලින් වාර්තා ී ඇති බැවින්, වමම බලපෑම් සැලකිය යුු වනාවේ. 
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වගාළුවබේලන්, බත්කූරන්, සමනුන්, මිරිදය මත්සයයන්, උභයජීීන්, උරගයින්, 

කුරුේලන් සහ ක්ෂීරපායින් ඇුළු වයෝජිත මාර්ගය සහ අවට පරිසරය පිළිබඳ 

සමීක්ෂෂණවේදී ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ සත්ත්ව විවශ්ෂ 33 ක්ෂ වාර්තා විය. 

වයෝජිත ඉදකිරීම් මගින් වයාපෘති ප්රවේශය ුළ ජීවත් වන වසමින් සාංචරනය සහිත 

විවශ්ෂවලට සෘජු හා වක්ර බලපෑමක්ෂ ඇති ෙල හැෙ. එනම් ආවේණිෙ සහ 

තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ගැස්තවොවපා් විවශ්ෂ (Glessula ceylanica, Aulopoma itieri, 

Japonia vesca, Scabrina brounae), සමහර මාළු සහ උභයජීීන් (Aplocheilus dayi, 

Pseudophilautus popularis , Polypetades cruciger) උරග විවශ්ෂ කිහිපයක්ෂ 

(Lanakascincus fallax, Acrochordus granulatus) වේ. නිශ්චිත වාසස්තථාන අවශයතා 

අවශය වන රස්තටි පැේලම් සහිත බළලා -Rusty-spotted cat (Prionailurus 

rubiginosus) සහ හදුන් දවියා (Prionailurus viverrinus) වැනි තවදුරටත් ඉහළ 

වභෞමිෙ තර්ජනයට ලක්ෂ වූ ක්ෂීරපායින් වභෞමිෙ අතිච්ඡාදනය වැනි ගැටළු වලට 

මුහුණ වදනු ඇත. වෙවස්ත වවතත් ඇතැම් වාර්තාගත සත්ත්ව විවශ්ෂ වන 

බත්කූරන්, කුරුේලන්, වවුලන් යනාදී විවශ්ෂයන් පියාසර ෙරන විවශ්ෂ නිසා  

මානව බාධා වලට ඔවරාත්ු දීවම් හැකියාව ඇත. 

  

ගස්ත සහ හරිත ආවරණ වෘක්ෂෂලතා ඉවත් කිරීම විවිධ සත්ත්ව ෙණ්ඩායම්වල 

වාසස්තථාන, කූඩු සහ ආහාර සපයා ගැනීම වැනි ක්රියා වලට සෘජුවම බලපාන අතර 

විවිධ වාසස්තථාන අතර සම්බන්ධතාවය නැති ී මට වේු වේ. දූෂෙ ද්රවය එෙු ී ම 

, අවසාදත වැඩි ීම සහ ජල වේහවල ෙැළඹිලි ස්තවභාවය උභයජීීන්, මත්සයයන්, 

උරගයින් සහ ජල පක්ෂීන්ට බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය. ජල මූලාශ්ර, වතත්බිම් සහ 

වගුරු ප්රවේශ ආශ්රිතව සිදු වෙවරන ඉදරි ඉදකිරීම් ෙටයුු හදුන් දවියා 

(Prionailurus viverrinus) සහ යුවරෝපීය දයබේලන් (Lutra lutra) වැනි 

තර්ජනාත්මෙ ක්ෂීරපායීන්ට සහ වමම ප්රවේශවල වාර්තා ී ඇති අවනකුත් 

විවශ්ෂවලට බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. උස්ත වුහයන් ඉද කිරීම මගින් ජල වේහ ුළට 

හිරු එළිය පතිත අඩුීමට වේු වන අතර එමඟින් ජලජ සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා 

සහ ජල මූලාශ්රවල ප්රාථමිෙ ඵලදායිතාව අඩු ී ඒවා ජීවින්ට නුසුදුසු ස්තථානයක්ෂ 

බවට පත් විය හැෙ.  න සහ ද්රව අපද්රවය අනිසි වලස ෙළමනාෙරණය කිරීම නිසා 

ජීවි වාසස්තථානවල ගුණාත්මෙ භාවය වවනස්ත විය හැකි අතර ජලජ හා වගාඩබිම් 

ජජව විවිධත්වවේ  අඩු ීමට වේු වේ. 

 

ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් වගෝෂාවන් ශබ්දය මගින් (ෙෘමීන්, මාළු, වගම්බන්, 

කුරුේලන් සහ ක්ෂීරපායින්) සන්නිවේදනය ෙරන සත්ව ජනගහනයට බාධා 

ෙරන අතර එම සත්වයිනවේ  නත්වය ද අඩු වේ. තවද, ශබ්දය, දූවිලි, දහන සහ 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් වලින් වන විවමෝචනය කිරීම සුන්ට බාධා ඇති ෙළ හැකි 

අතර එමඟින් වාසස්තථාන ප්රවේශවයන් වවනත් ස්තථාන ෙරා ගමන් ෙරයි. රාත්රිවේදී 

ඉදකිරීම් ස්තථානවල විදුලි පහන් දැලීම සත්ත්ව විවශ්ෂ, විවශ්ෂවයන්ම පක්ෂීන්වේ 

හැසිරීමට බාධාවක්ෂ විය හැෙ. ව ෝෂාව සහ ආවලෝෙය ස්තථානගත කිරීම 

වේුවවන් ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයවර්දී එම ප්රවේශවේ ජීවත්වන සහ 

සාංක්රමණිෙ පක්ෂීන්වේ සන්වාස සහ අභිජනන හැසිරීම් වෙවරහි බලපෑම් 

අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. 
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අධයයනවේදී වාර්තා වූ විශාල ප්රයිවම්ට් (primate), දම් පැහැති මුහුණැති වොළ 

වඳුරා -(purple-faced leaf monkey) (Semnopithecus vetulus), විවශ්ිත වාසස්තථාන 

වර්ග මත අඩුවවන් රඳා පවතින අතර භූ දර්ශනය පුළුේ පරිමාණවයන් භාවිතා 

ෙරයි. පවතින භූ දර්ශනය මාර්ගවයන් වේදනය වන්වන් නම්, එය ඔවුන්වේ 

සාංචරනය වෙවරහි සෘජු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙළ හැකි අතර, ගැටුම් ඇතිීවම් 

අවදානම වැඩි වේ. ඉදකිරීම් සහ ක්රියාන්විතවේදී ආවලෝෙෙරණය මගින් 

ආවේණිෙ සහ වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති දම් පැහැති මුහුණැති වොළ 

වඳුරන්වේ  (Semnopithecus vetulus) විවේෙ හැසිරීමට බාධා ඇති ෙළ හැකිය. 

 

දැනට පවතින අනාරක්ෂිත තත්වයන් සහ මිනිස්ත ජනාවාස වේුවවන් PA, TEPA 

සහ අවනකුත් ආරක්ෂිත ප්රවේශ වලින් පිටත වාසය ෙරන විවශ්ෂ/වාසස්තථාන මත 

බලපෑම් උදා. අු ගාංගා, සමාන වහෝ ඊට වඩා විශාල වනු ඇත  

  

4.2.4 පරිසර පේධති වල ස්තවභාවිෙ ක්රියාොරෙම්/සමුලිතතාවය 

නැතිීම සහ වවනස්ත කිරීම  
 

පරිසරයට විවිධ වස්තවාවන් සැපයීම සඳහා පරිසර පේධති ොර්යයන් වැදගත් වන 

අතර ම වෘක්ෂෂලතා, සත්ත්ව විවශ්ෂ සහ ඔවුන්වේ වාසස්තථාන සඳහා සහය වන 

ජජව විවිධත්වවේ පැවැත්ම සහ සාංරක්ෂෂණය සහතිෙ ෙරයි. වයෝජිත වයාපෘතිය 

වේුවවන් දැනට පවතින පරිසර පේධතිවේ, විවශ්ෂවයන්ම වතත්බිම්, ජල මූලාශ්ර 

සහ ඒ ආශ්රිත වෘක්ෂෂලතා සහ TEPA වමන්ම අවට පරිසරවේ ස්තවභාවිෙ 

ක්රියාොරෙම් සහ සමුලිතතාවය වවනස්ත ීම් අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. ඉඩම් 

පරිහරණය වවනස්ත කිරීම, භූමි ආවරණය අඩු ී ම, වෘක්ෂෂලතා වුහය සහ සාංයුතිය 

වවනස්ත කිරීම, නව විවශ්ෂ පැතිරීම, වාතය, ජලය සහ ආවලෝෙවේ ගුණාත්මෙ 

භාවය වමන්ම ශබ්ද දූෂණය වෙවරහි බලපෑම් පරිසර පේධති වෙවරහි වමම 

බලපෑම් ඇුළත් වේ. 

 

වයෝජිත වයාපෘති ප්රවේශය ුළ සහ ඒ අවට පවතින ස්තවභාවිෙ සහ මිනිසා විසින් 

වගාඩනගන ලද පරිසර පේධති වලින්  විවිධ වස්තවාවන් සපයන අතර වපෝෂෙ චක්රය 

සහ පාාංශු සෑදීම හරහා ජලය පිරිසිදු කිරීම සහ ගාංවුර අවදානම අවම කිරීම 

ුළින් පරිසරය නියාමනය ෙරයි. වයෝජිත නව මාර්ග දැනට පවතින සාංවේදී ජලජ 

සහ වගාඩබිම් වාසස්තථාන වවන්ෙර ජලය, වාතය සහ වගාඩබිම් සම්පත් වවනස්ත 

ෙරනු ඇත. වයෝජිත යටිතල පහසුෙම්  බාධෙ මගින්, භූගත ජල ගලා යාම වැනි 

ස්තවභාවිෙ ක්රියාවලීන් අවහිර  කිරීම, ශාෙ වයාේතියට සහ සත්ව ගමනාගමනයට 

බාධා කිරීම වැනි බලපෑම් ඇති ෙරයි. 

  

ජජව විවිධත්වය අඩු ීම පරිසර පේධතියෙ ඵලදායිතාව සහ පරිසර පේධති 

වස්තවාවන්හි ගුණාත්මෙ භාවය පහත වහලන බැවින් හායනය, වාසස්තථාන වවන් 

කිරීම සහ පවතින වාසස්තථාන අහිමි ීම දැනට පවතින ජජව විවිධත්වය වෙවරහි 

සෘජුවම බලපානු ඇත. ජජව විවිධත්වය අහිමි ී ම පරිසර පේධතිවේ වුහයට සහ 

නිසි ක්රියාොරීත්වයට ද තර්ජනයක්ෂ වේ. ඉදකිරීම් ආශ්රිත ක්රියාොරෙම් වලින් 

අවසාදත ගලා යාම වේුවවන්, ජලජ පරිසරය අපවිර ීම සහ දූෂණය ීම ජලජ 
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සහ වගාඩබිම් විවශ්ෂවලට තර්ජනයක්ෂ වන අතර අවසානවේ පහත 

විස්තතරාත්මෙව විස්තතර ෙර ඇති පරිද පරිසර පේධතිවල සමුලිතතාවයට එය 

බලපායි.  

 

4.2.5 වතේ, ඉන්ධන/අවනකුත් අන්තරායෙර ද්රවය ගලායාම, අවසාදත 

එෙු ීම ීම, ෙැලඹීම වැඩි ීම සහ දූෂණය ීම වේුවවන් ජලජ 

වාසස්තථානවලට වන බලපෑම්  
 

වෙටිොලීන හා දගුොලීන වභෞතිෙ, රසායනිෙ සහ ජීව විදයාත්මෙ බලපෑම් 

නිසා අධිවේී මාර්ග ඉදකිරීම මගින් ජලජ පරිසර පේධතිවලට සැලකිය යුු 

තර්ජන ඇති වේ. ඉදකිරීම් ෙටයුු පාාංශු ඛ්ාදනය ීවම් අවදානම වැඩි ෙරයි. 

වෘක්ෂෂලතා ඉවත් කිරීම සහ මුපිට ඉදකිරීම් කිරීම පස සෘජුවම ඛ්ාදනය හා 

ගලායාමට නිරාවරණය ෙරයි. පාාංශු සම්පීඩනය වර්ෂාපතන බලපෑම අඩු ෙරන 

අතර වගාඩබිම් ජල ප්රවාහය වැඩි ෙරයි. එමගින් ඛ්ාදනය වූ පස සමඟ වැසි ජලය 

ගලා යාවම් ප්රමාණය වැඩි ෙරයි. වගාඩකිරීම්, ෙැණීම්, පස්ත වගාඩ ගැසීම කිරීම, 

ඉදකිරීම් හා ඉදකිරීම් ඉවත්කිරීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස සිදුවන සුන්ුන් සහ පාාංශු 

ද්රවය ප්රවාහනය වැනි ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් මඟින් ජල මූලාශ්රවලට වරාන්මඩ 

ගලායාම වැඩි ීමට වේු විය හැකි අතර එය ජල මූලාශ්රවල අවසාදත ප්රමාණය 

වැඩිීමට දායෙ වේ. 

 

ඉද කිරීම් ක්රියාොරෙම් වලින් වරාන් මඩ ඇුළු පීට් ද්රවය ෙැණීම අවශය වේ. 

ඉදකිරීම් අතරුර වොන්ීට් සහ ද්රව අපද්රවය අහම්වබන් ොන්දු ීම සහ පාාංශු 

ද්රවය සහ වරාන්මඩ අක්රමවත් වලස ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීම අවට ජල 

වේහයන්, ඇළ මාර්ග සහ වතත් බිම් වැනි ජලජ වාසස්තථානවල ජලවේ ගුණාත්මෙ 

භාවය පිරිහීමට වේු විය හැෙ. මීට අමතරව  වුහයන් තැනීම සඳහා සැලකිය 

යුු වොන්ීට් ප්රමාණයක්ෂ අවශය බැවින් ඉදකිරීම් ස්තථාන පිරිසිදු කිරීවම්දී සහ 

වොන්ීට් සහ ෙම්හේ වමවහයුම්වල යන්ර මඟින් පිටෙරන වස්තදුම් ජලය ජලවේ 

වබාරතාවය සහ අවලම්බිත ද්රවය වැනි සමස්තත ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය වවනස්ත 

ෙරයි. ඉදකිරීම් ආශ්රිත ක්රියාොරෙම් වලින් වබාරතාවයට ප්රධාන මූලාශ්රය වන්වන් 

අවසාදත ද්රවය වේ. ජල මූලාශ්රවලට අවසාදත එෙු ීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ජල 

ප්රමාණය හා එහි ගුණාත්මෙ භාවය අඩු වේ.  

 

ජලජ පැලෑටි, අපෘේඨවාංශීන්, උභයජීීන් සහ මත්සයයන් ඇුළු විවිධ ජීීන්, ඉහල 

අවසාදත මට්ටම් සහ වබාරතා  මට්ටම් වලට ලක්ෂ වේ. ඉහළ මට්ටමෙට අවසාදත 

එෙු ීම හා වබාරතාවය මගින් ප්රභාසාංස්තවේෂණ ක්රියාොරෙම් අඩු කිරීම, 

ආහාර සපයා ගැනීවම් හැකියාව අඩු කිරීම, වාසස්තථාන විනාශ ීම සහ සෘජුවම 

ජීීන්ට හානි කිරීම වැනි ජලජ පරිසර පේධතිවල පාරිසරිෙ වසෞඛ්යයට බලපායි. 

එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වශවයන්, අතිරික්ෂත අවසාදතය මගින් ජලජ ශාෙ හා සුන් 

බහුලත්වය හා වයාේතිය වවනස්ත කිරීම, ස්තවභාවිෙ ආහාර ජාල විනාශ/ බිදවැටීම 

සහ ජලජ ජජව විවිධත්වය අඩුීම සිදු වේ.  
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අපවිර ීම යනු ජලජ වාසස්තථාන වෙවරහි සැලකිය යුු සෘණාත්මෙ බලපෑමක්ෂ 

ඇති ෙරන දූෂණ ජල දූෂන ක්රියාවලියකි. ජලයට දූෂෙ උදාසීන කිරීමට ස්තවභාවිෙ 

හැකියාවක්ෂ ඇත, නමුත් දූෂණය පාලනයකින් වතාරව සිදු වූ විට, ජලය එහි ස්තවයාං-

උත්පාදන ධාරිතාව අීය වනු ඇත. වයෝජිත ඉදකිරීම් සඳහා සැලකිය යුු මට්ටවම් 

ඉන්ධන, ලිහිසි වතේ සහ මැලියම්, ීන්ත සහ රසායනිෙ ද්රවය වැනි අන්තරායෙර 

ද්රව භාවිතා කිරීම අවේක්ෂෂා ෙරනු ලැවබ්. වාහන, ඉදකිරීම් යන්වරෝපෙරණ සහ 

උපෙරණවලින් වතේ ොන්දු ීම, ඉන්ධන සහ ලිහිසි වතේ ොන්දු ීම, 

අන්තරායෙර ද්රව, වතේ සහ ඉන්ධන අනිසි වලස ගබඩා කිරීම සහ හැසිරීම 

අවසානවේ ජලජ පරිසරයට ඒවා නිදහස්ත ීමට වේත වේ. ඉහත දූිත ද්රවය අඩාංගු 

අපද්රවය ජල සම්පත විනාශ ෙරන අතර ජලජ වාසස්තථාන හා වන සුන්ට බලපෑම් 

ඇති ෙරයි. 

 

වතේවලින් වහෝ හයිවරාොබනවලින් (HCs) ජල වේහ අපවිර ීම සහ Pb සහ Fe 

වැනි බැර වලෝහ පවා ඉහළ පාරිසරිෙ වැදගත්ෙමක්ෂ දරන්වන් ඒවා ජලවයන් ඉවත් 

වනාී ජල වේහ ුළ එෙු ී ආහාර දාමයට ඇුළු වන බැවිනි. 

 

වමවහයුම් අවධිවේදී, ඉහල මාර්ග වුහයන් මත ක්රමවත් ජලාපවහනය වනාමැති 

නම්, වබෝක්ෂකු පාලම් ුලින්(wire-duc) ගලා යන ජලාපවහනය වෙලින්ම ජල වේහ 

වවත ගලා යා හැකිය. වියළි ොලවලදී මාර්ග මුපිට වතේ හා ග්රීස්ත එෙු ී ඇති 

අතර වැසි සමවේදී ඒවා හදසිවේම වසෝදා හරිනු ලැුවවහාත් එය ගැටළුවක්ෂ විය 

හැකිය. 

 

4.2.6 වයාපෘතිවේ ක්රියාොරී අවධිවේදී අඛ්ණ්ඩ වගෝෂා නිකුත් ීම 

වේුවවන් පක්ෂීන් සහ අවනකුත් සත්ත්ව විවශ්ෂ වෙවරහි බලපෑම්.  
 

ෙෘමීන්, මත්සයයින්, වගම්බන්, කුරුේලන් සහ ක්ෂීරපායින් වැනි සත්ව ෙණ්ඩායම් 

ගණනාවක්ෂ ශබ්දය භාවිතවයන් සන්නිවේදනය ෙරයි. මාර්ගවේ ක්රියාොරීත්වය 

අතරුර ශබ්දය ඇති  මාර්ගයක්ෂ ගමනාගමනයට විවෘත වන විට ඉහත පාරිසරිෙ 

ප්රජාවන්වේ ධ්වනි පරිසරය වවනස්ත ෙරනු ඇත. මාර්ගවේ ව ෝෂාව නිසා  ධ්වනි 

භාවිතා ෙරන සුන් අතර වැදගත් සමාජ අන්තර්ක්රියා බිද වැටිය හැකි අතර අවට 

වාසස්තථානවල ජීවත් වන පුේගලයන්ට සහ ජනයාටට සැලකිය යුු ප්රතිවිපාෙ ඇති 

ෙළ හැකිය. කුරුේලාවේ ෙනට පැමිවණන ශබ්දවේ මට්ටම මත සැබෑ ශ්රවණ 

ආචරණය රඳා පවතින අතර එය ශබ්ද ප්රභවයට කුරුේලන්වේ සමීපත්වය සමඟ 

වබවහවින් සම්බන්ධ වේ. මාර්ග ව ෝෂාව සුන්වේ ොයිෙ විදයාව, හැසිරීම, 

සන්නිවේදනය, ප්රජනනය සහ පැවැත්ම වෙවරහි බලපෑම් වැනි පක්ෂීන්ට සහ 

අවනකුත් වන ජීීන්ට පාරිසරිෙ බලපෑම් ගණනාවක්ෂ ඇති ෙරයි. මාර්ග තදබද 

නිසා නිකුත් වන ශබ්දය වබාවහෝ විට දගුොලීන ස්තිර බලපෑමක්ෂ වන අතර 

ොර්යබහුල අධිවේී මාර්ගවලට දනෙට පැය ගණනාවක්ෂ සැලකිය යුු 

ගමනාගමනයක්ෂ තිබිය හැකිය. පක්ෂීන් විවශ්ෂ සහ පුේගල හඳුනා ගැනීම, 

සහෙරු වතෝරා ගැනීම, වභෞමිෙ ආරක්ෂෂාව සහ අවනකුත් සමාජ ක්රියාොරෙම් 

සඳහා ධ්වනි සන්නිවේදනය මත දැඩි වලස රඳා පවී. වමවහයුම් අදයවර්දී 

පාරිසරිෙ ප්රජාවන්ට රථවාහන  වල ශබ්දවේ බලපෑම් පහත පරිද දැක්ෂ විය හැෙ. 
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➢ ව ෝෂාවවන් ඇතිවන ධ්වනි භාධාවන් , ව ෝෂාොරී මාර්ග අසල වාසස්තථානවල 

වාසය ෙරන සුන්වේ අභිජනන සාර්ථෙත්වය අඩු ෙරමින්, පක්ෂීන්ට 

ඔවුන්වේ සීමා භුමි පිහිටුීම සහ නඩත්ු කිරීම, සහෙරුවන් ආෙර්ෂණය 

ෙර ගැනීම සහ/වහෝ යුගල බන්ධන පවත්වා ගැනීම වඩාත් දුේෙර ෙරමින් 

එෙම විවශ්සයෙට අයත් පක්ෂීන්වේ ීතයක්ෂ හඳුනා ගැනීමට බාධා ඇති විය 

හැකිය. 

 

➢ විවලෝපිෙයන්ට සුන්වේ අවදානම වැඩි කිරීම සහ ඔවුන්වේ වගාදුර හඳුනා 

ගැනීමට ශබ්දය මත යැවපන සුන්වේ ආහාර වසීවම් සාර්ථෙත්වය අඩු 

කිරීම. ඉහළ මට්ටවම් පසුබිම් ශබ්දය සුන්වේ වසෝදසිවයන් සිටීම වැඩි ෙරයි 

සහ වවුලන් ඔවුන්වේ වගාදුරට ඇසීමට අපහසු වන ව ෝෂාොරී මහාමාර්ග 

අසල ආහාර ගැනීවමන් වලකී. 

 

➢ මාර්ග තදබදවේ ව ෝෂාව අසල සිටින සුන් තිගැස්තසී, ොයිෙ ආතති 

ප්රතිචාරයක්ෂ ඇති ෙරයි. එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වශවයන්, සුන්ට තාවොලිෙව වහෝ 

ස්තිරව වහෝ ශබ්දවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවයන් ඉවත් විය හැෙ. 

ොර්යබහුල මාර්ගවලට ආසන්න ප්රවේශවලින් ඉවතට වනායන වහෝ ගමන් ෙළ 

වනාහැකි ශබ්ද සාංවේදී සුන්, මාර්ග තදබදවේ ශබ්දයට වබාවහා ොලයක්ෂ 

නිරාවරණය අත්විඳින අතර එය නිදන්ගත ොයිෙ ආතතියට වේු විය හැෙ 

 

අධිෙ මාර්ග ශබ්දයක්ෂ නිසා අභයන්තර ෙවන් ඇති ෙඤුෙයට හානි සිදු විය හැකි 

අතර, බලපෑමට ලක්ෂ වූ සුන්වේ ශ්රවණ සීමාව තාවොලිෙව වහෝ ස්තිරව වැඩි 

ීමට වේු වේ. 

 

4.3 දිකිරීම් සහ ක්රියාේමක කිරීපම්දී ශබ්දය සහ කම්පන 

බලපෑම්  

 

4.3.1 ඉදකිරීම් අදයවර්දී ව ෝෂා සහ ෙම්පන බලපෑම්  
 

වජදය3.2.4 සඳහන් පරිද, "පවතින ශබ්ද මට්ටම්", වබාවහෝ ස්තථානවල පරිසර 

ව ෝෂා මට්ටම් ප්රධාන වශවයන් රථවාහන සහ වාණිජ ක්රියාොරෙම්වල ව ෝෂා 

වලට බලපා ඇත. එබැවින් පවතින තදබදය සහ පසුබිම් ශබ්දය දවා ොලවේ සහ 

රාී ොලවේ ව ෝෂා මිනුම්වලට සැලකිය යුු වලස බලපා ඇත. 

 

නියැද ස්තථානවල පවතින ව ෝෂා මට්ටම් දවා ොලවේ 63 සහ 65 dB(A) සහ රාී 

සහ සවස 59 සහ 60 dB(A) අතර පරාසයෙ පවතින බව ශබ්ද මිනුම්වලින් 

වපන්නුම් ෙරයි. පැය 24 ක්ෂ සඳහා මනින ලද ENL පිළිවවළින් ස්තථාන 5ෙම (L1, L3, 

L6, L11 & L14) රාී ොලවේදී (L1, L6 සහ L11) සහ ස්තථාන 3ෙ  සවස්ත ොලවේ 

ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා නියම ෙර ඇති උපරිම අවසර ලත් මට්ටම ඉක්ෂමවයි. 

ඉදකිරීම් අතරුර ශබ්දවේ බලපෑම "ඉහළ" සිට "මධයස්තථ" වන අතර වමවහයුම් 

අදයවර්දී "මධයස්තථ" වලස පැවතිය යුුය. 
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වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් වලදී වයාපෘති භුමි වහලි කිරීම, ෙැණීම් ෙරීම, 

ද්රවය පැටීම සහ බෑම, ද්රවය ප්රවාහනය, පයිලින් දැමීම, යන්ර උපෙරණ සහ බර 

වාහන ගමනාගමනය යනාදී ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඇතිවන ශබ්දය සහ ෙම්පනය සහ 

අවට ස්තවභාවිෙ පරිසරයට තාවොලිෙ අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය.  

 

ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයවර්දී ඇති විය හැකි ශබ්දය සහ ෙම්පනය වේුවවන් 

ඇතිවන බලපෑම් ප්රධාන වශවයන් පහත සඳහන් සාධෙ මත රඳා පවී. 

 

1. භුමිවේ සහ ක්රියාොරිත්වවේ ව ෝෂා සහ ෙම්පන ප්රතිදාන බල  

2. මූලාශ්රවල සිට ප්රතිග්රාහෙයා දක්ෂවා ඇති දුර 

3. භුමිවේ සහ ක්රියාොරිත්වය ක්රියාත්මෙව පවතින ොලයන් 

4. බාධෙ මගින් ආවරනය ීම 

5. ශබ්දවේ පරාවර්තන මට්ටම 

6. ශබ්දය දුර්වල ෙරන මෘදු පෘේඨ මෘදු බිම්  

 

ජනනය වන ශබ්දය සහ ෙම්පන මට්ටමම් ව ෙවරහි ොලගුණිෙ තත්ත්වයන් 

(විවශ්ෂවයන් සුළාං වේගය සහ දශාව) සහ වායුවගෝලීය අවවශෝෂණය වැනි 

අවනකුත් සාධෙ ද  බලපෑම් ෙළ හැකිය.  

 

වයෝජිත මාර්ගය ඉදකිරීවම් ප්රධාන ශබ්ද උත්පාදන ප්රභවයන් අතර ස්තථානීය මූලාශ්ර 

සහ මාර්ග මූලාශ්ර ඇුළත් වන අතර එහිදී සියුම යන්වරෝපෙරණ/උපෙරණ සහ 

ස්තථාවර ප්රභවයන් ස්තථානීය ප්රභවයන් වලස හඳුනාවගන ඇති අතර සියුම වාහන 

ගමනාගමනය මාර්ග ප්රභවයන් වලස හඳුනාවගන ඇත. 

 

යන්වරෝපෙරණ සහ යන්ර සූර ක්රියාත්මෙ කිරීම, වමෝටර, වපාම්ප ක්රියාත්මෙ 

කිරීම, විදුම් යන්ර, විදුලි ජනෙ යන්ර, වායුමය සම්පීඩන උපෙරණ (උදා: 

ජැක්ෂහැමර්, චිපින් මිටි යනාදය) සහ භුමිය වහලි කිරීවම්දී සහ යන්ර සූර සවි 

කිරීවම්දී බර වාහන වල ශබ්දය වයපෘති ප්රවේශය ආසන්නවේ පිහිටි වන්වාසිෙ 

ඒෙෙ සඳහා ගැටළු ඇති ෙළ හැකි ප්රධාන ප්රභවය වනු ඇත. වමම අදයවර්දී 

නිශ්චිත ඉදකිරීම් ක්රම වනාදන්නා නමුත්, වඩෝසර්, ෙැනීම් යන්ර, යාන්ත්රිෙ/විදුලි 

වමවලම්, බර යන්ර සූර සහ අවනකුත් අතින් ක්රියාොරෙම් ඉදකිරීම් අදයවර්දී 

ඉහළ ශබ්ද මට්ටමක්ෂ ජනනය ෙළ හැකිය. වමම ප්රභවවල ශබ්ද මට්ටම් එක්ෂ එක්ෂ 

ප්රභවවයන් මීටරයක්ෂ දුරින් 85 dB ට වඩා අඩු වනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. 

වෙවස්ත වවතත්, ඉදකිරීම් අදයවර්දී මායිවම් ඇස්තතවම්න්ුගත ශබ්ද මට්ටම දවා 

ොලවේ (වප.ව. 6.00 සිට ප.ව. 9.00 දක්ෂවා) ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා 1996 අාංෙ 

924/12 ගැසට් නිවේදනවේ දක්ෂවා ඇති අවසර ලත් මට්ටම ඉක්ෂමවා වනායනු ඇත. 

මූලාශ්රවේ සිට මීටර් 15ක්ෂ පමණ දුරින් පිහිටි විවිධ උපෙරණ මගින් ජනනය 

ෙලහැකි සාමානය ශබ්ද මට්ටම් 118 වගුවේ දැක්ෂවේ. 
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118 වගුව: ඉදිකිරීම් උපකරණ ශබ්ද විපමෝචන මට්ටම්  

උපෙරනය 
මූලාශ්රවේ සිට මීටර් 15ක්ෂ දුරින් 

ශබ්ද විවමෝචන මට්ටම් (dB(A)) 

වායු පීඩෙය 81 

බැවෙෝ යන්රය 80 

බැලස්තට් ඊක්ෂවලයිසරය 82 

බැලස්තට් ටැම්පරය 83 

ෙම්පැක්ෂ යන්රය 82 

වොන්ීට්  මික්ෂසරය 85 

වොන්ීට් වපාම්පය 82 

වොන්ීට් ෙම්පන යන්රය 76 

වක්්රන්,වරක්ෂ 88 

වදාඹෙරය, ජාංගම 83 

වඩෝසර 85 

විදුලි ජනෙ 81 

ඉම්පැක්ෂ රිචය 85 

ජැක්ෂහැමර් 88 

වලෝඩරය 85 

වේවරය 89 

පයිේ ඩ්රිවරය (බල) 101 

පයිේ ඩ්රිවරය (වසානික්ෂ) 96 

වපාමප  76 

වායුමය වමවලම 85 

වර්ල කියත් 90 

ගේ විදනය 98 

වරෝලරය 74 

ස්තෙැරිපිය 83 

කියත 76 

ස්තවක්රපරය 89 

සවල 82 

ස්තපයික්ෂ ධාවෙය 77 

ෙක්ෂ රථය 88 

මූලාශ්රය: US EPA 

 

ඉදකිරීම් උපෙරණ, වමවහයුම් ෙටයුු, වගාඩනැගිලි උපෙරණ සහ ගෘහ 

උපෙරණ වලින් ශබ්දය (සටහන: වමම අගයන් අඩවි තත්වයන් අනුව වවනස්ත විය 

හැෙ) වයෝජිත මධයම අධිවේී මාර්ග වයාපෘතිය - ෙඩවත සිට දඹුේල දක්ෂවා 

(වජ්දය 01, 02 සහ 04) අවසාන පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු වාර්තාව 
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4.3.2 ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් කිහිපයක්ෂ එෙවර ක්රියාත්මෙ ීවමන් 

ඇතිවන ශබ්දය සහ ෙම්පන බලපෑම් 
 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී පස්ත ෙැනීම් හා පැටීම් ෙරන බර යන්වරෝපෙරණ ස්තථාපනය 

කිරීම වැනි ෙටයුත් වල සාමානය ශබ්ද මට්ටම් සමහර විට උපරිම තත්වයන් 

යටවත් වැඩ බිම්වල 100 dB(A) වහෝ ඊට වැඩි විය හැෙ. වොන්ීට් මිශ්ර කිරීම සහ 

ද්රවය වගනයාම මූලිෙ ශබ්ද උත්පාදන ක්රියාොරෙම් වන අතර සම්පූර්ණ ඉදකිරීම් 

ොලය පුරාවට ඒොොරව එම ශබ් පැතිවරනු ඇත. වමම ඉදකිරීම් ෙටයුු වලදී 

පයිලින් යන්ර වලින් මූලාශ්රවේ සිට මීටර් 15ක්ෂ පමණ දුරින් 80-90 dB(A) පරාසයෙ 

ශබ්ද මට්ටම් ජනනය ීමත් අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. 

 

වයෝජිත ඉදකිරීම් ක්රමවේදයට අනුව පරිසරයට සිදුවන හානිය අවම කිරීම සඳහා 

වොස්තවත්ත IC ප්රවේශවේ ජල වේහ සහ වගුරු බිම් හරහා නියමු මාර්ග ඉදකිරීම 

සඳහා වෙස්තටේ පාලම් සාංෙේපය නිර්වේශ ෙරන ලදී. නියමු මාර්ග වලස 

තාවොලිෙ වෙස්තටේ පාලම් ඉදකිරීවම්දී පාෂාණ තට්ටුව දක්ෂවා පයිලින් කිරීම සහ 

වාවන් තට්ටු පයිේ ඉදකිරීම්සිදුවන වන අතර එහිදී දැඩි ශබ්දයක්ෂ හා ෙම්පනයක්ෂ 

ඇති ෙරන අතර වාවන් තට්ටුව  සවි කිරීමත් සමඟ සැලකිය යුු ශබ්දයක්ෂ ඇති 

වේ. 

 

පස්ත ෙැනීම සහ පිරීම සමඟ ෙැණීම් හා සම්බන්ධ සමාන්තර ඉදකිරීම් ක්රියාවලීන්, 

සාමානය පස්ත තැලීම් කිරීවම්දී යාන්ත්රිෙ ෙම්පැක්ෂටර් වයදීම සහ ඉදකිරීම් ද්රවය 

ප්රවාහනය ද ශබ්ද මට්ටම් වැඩි ී මට වේු විය හැෙ. තවද, විදුලි ජනෙ යන්ර, විදුලි 

විදුම්, කියත්, බැවෙෝ යන්ර සහ සම්පීඩිත වායු ජැක්ෂහැමර් ක්රියාත්මෙ කිරීම 

පයිලින් ඇුළුකිරීවම්දී සහ ටිපර් ගමන් කිරීවම්දී ද සැලකිය යුු ව ෝෂාවන් ඇති 

කිරීමට දායෙ වේ. වොන්ීට් කුළුණු සහ වේපලවල වොන්ීට් බීම්/වොලම් 

(විනාශ කිරීමට වහෝ ෙඩා දැමීමට) ෙැඩීමට භාවිතා ෙරන ජැක්ෂහැමර් සහ  ගේ 

ෙැඩීම සහ භුමිවේ  ද්රවය ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා ෙරන JCB බැවෙෝ වැනි 

උපෙරණ ද සැලකිය යුු ශබ්ද මට්ටමක්ෂ ජනනය ෙරයි. වොන්ීට් මිශ්ර කිරීවම් 

ඒෙෙ මගින්ද යම් අනවශය ශබ්දයක්ෂ සහ ෙම්පනයක්ෂ ඇති ෙළ හැකිය 

 

ඉදකිරීම් අතරුර ශබ්ද මට්ටම්වල සැලකිය යුු වැඩි ීම් ඉදකිරීම් ොලසීමාවට 

පමණක්ෂ  සීමා වන තාවොලිෙ තත්වයක්ෂ වනු ඇත. නමුත් ඉදකිරීම් ප්රවේශ අසල 

පදාංචිෙරුවන් සහ ෙම්ෙරුවන් දගු ොලයක්ෂ ඉතා ඉහළ ශබ්ද මට්ටම්වලට 

නිරන්තරවයන් නිරාවරණය වන්වන් නම් ශබ්දවේ බලපෑම දගුොලීන බලපෑමක්ෂ 

ඇති ෙළ හැකිය. 

 

වමම ප්රවේශවේ රථවාහන වලින් නිකුත් වන ශබ්දය දවා සහ රාී ොලය ුළ 

වවනස්ත විය හැෙ. ඉදකිරීම් අතරුර, ඉදකිරීම් වාහන ගමනාගමනය වේුවවන් 

රථවාහන ශබ්දය සැලකිය යුු වලස වැඩි වනු ඇත. ඉදකිරීම් ෙටයුු දවා ොලවේ 

සිදුවන නමුත් රාී ොලවේ ද්රවය ප්රවාහනය සඳහා භාවිතා ෙරන අමතර වාහන 

වන්වාසිෙ ජනතාවට සැලකිය යුු අපහසුතාවයක්ෂ ඇති ෙළ හැකිය. 
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වයෝජිත වයාපෘතිවේ මූලිෙ සමීක්ෂෂණයට අනුව, මාර්ගය දවේ ස්තථාන ගණනාවෙ 

සවස්ත ොලවේ සහ රාී ොලවේ පවතින ශබ්ද මට්ටම {LAeq,(h)} ඉදකිරීම් ෙටයුු 

සඳහා නියම ෙර ඇති උපරිම අවසර ලත් මට්ටම ඉක්ෂමවනු ලබයි. ඉදකිරීම් 

අතරුර ඉදකිරීම් සහ පවතින ශබ්ද බලපෑම් යන වදෙම උච්චවන අතර මූලිෙ 

මිනුම්වලට සාවේක්ෂෂව යම් ප්රමාණයෙට වැඩි වනු ඇත. ඉහළ ව ෝෂාොරී 

මට්ටම්වලට නිරන්තරවයන් නිරාවරණය ීවමන් අවට වැසියන්ට සහ එවැනි 

ක්රියාොරෙම්වලට සෘජුවම සම්බන්ධ වන යන්ර ක්රියාෙරුවන්ට ශ්රවණාබාධ ඇති 

විය හැෙ. තවද, වයෝජිත මාර්ගවයහි සැලකිය යුු දගක්ෂ (කිවලෝමීටර 3.8) TEPA හි 

පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශය හරහා ගමන් ෙරයි. එබැවින්, ඉදකිරීම් නිසා 

ඇතිවන ශබ්දය සහ ෙම්පනය අවට  පරිසර පේධති වල වවවසන සත්ත්ව 

විවශ්ෂවල සාමානය කූඩු  සෑදීම , අභිජනනය සහ වපෝෂණ හැසිරීමට බාධා ඇති 

ෙරයි. 

 

ඉදකිරීම් උපෙරණ වලස ෙම්පන යන්වරෝපෙරණ සහ උපෙරණ (එනම් 

ආවේගශීලී/ෙලබලොරී, අනුවැටුම්, වපරවලන වහෝ භ්රමණය වන උපෙරණ- 

impulsive, reciprocating, rolling or rotating) ක්රියාත්මෙ කිරීම වේුවවන් 

ෙම්පනයට සම්බන්ධ ගැටළු මු විය හැෙ.  

 

යනර වල ශක්ෂතිය වපාවළාවට සම්වේෂණය වන අතර එය ෙම්පනයක්ෂ බවට 

පරිවර්තනය වේ. ගමන් ෙරන දුර සමඟ ෙම්පනය හීන වේ. ඉදකිරීම් වමවහයුම් 

වලදී වපාවළාව හරහා සම්වේෂණය වන ෙම්පන මිනිසුන්ට ෙරදර ෙළ හැකි අතර 

වගාඩනැගිලි වුහයන්ට සහ සාංවේදී උපාාංගවලට අහිතෙර වලස බලපායි. 

ඉදකිරීම් ෙම්පන ප්රධාන ආොර වදෙකින් වගාඩනැගිලි වුහයන්ට බලපායි. එම 

ෙම්පන වුහයන්ට සෘජු හානි ඇති ෙළ හැකි අතර ෙම්පන වේුවවන් -වේරිත 

ජනාවාස වලට හානි සිදු විය හැෙ. ඉදකිරීම් වමවහයුම් වලින් මනිනු ලබන වුහ 

ෙම්පන වල සාංඛ්යාත අන්තර්ගතය සහ ීව්රතාවය පුළුේ පරාසයෙ වවනස්ත වේ. 

භූමි ෙම්පනවේ විශාලත්වය සහ එය දුර්වල ීම උපෙරණවල බලශක්ෂති හුවමාරු 

යාන්රණවේ ොර්යක්ෂෂමතාව (එනම් ආවේගශීලී/ෙලබලොරී, අනුවැටුම්, 

වපරවලන වහෝ භ්රමණය වන උපෙරණ- impulsive, reciprocating, rolling or 

rotating), අන්තර්ගත සාංඛ්යාත, බලපෑම් මාධයවේ තද බව, තරාංග වර්ගය 

(මුපිට වහෝ ශරීරය) සහ භුමි සවභාවය සහ භූ විෂමතාවය වැනි සාධෙ 

කිහිපයක්ෂ මත රඳා පවී. යහපත් ඉදකිරීම් පිළිවවත් සහ අවශය ආරක්ෂෂෙ 

අවශයතා අනුගමනය කිරීම මගින්  වමම ෙම්පන වල පාරිසරිෙ බලපෑම් ඵලදායී 

වලස අවම ෙර ගත හැෙ. ඉදකිරීම් අදයවර්දී හඳුනාගත් ශබ්ද/ෙම්පන උත්පාදන 

ක්රියාොරෙම් පහත 119 වගුවේ සාරාාංශ ෙර ඇත. 

 

119 වගුව: ඉදිකිරීම් අදියපර්දී ශබ්දය/කම්පන උේපාදනය වන  

ක්රියාකාරකම් 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී ක්රියා 

සාමානය ෙැණීම්, පැටීම, ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනය, ඉදකිරීම් 

උපෙරණ ක්රියාත්මෙ කිරීම 

භූමිය සෙස්ත කිරීම භූමිය වහලිකිරීම / ෙඩා ඉවත් කිරීම / පිපිරීම 

සිවිේ වැඩ ෙැණීම්, වගාඩගැසීම, සාංයුක්ෂත කිරීම, වපාම්ප කිරීම 
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ස්තථාපනය ෙල 

යනවරෝපෙරණ සහ 

ඒෙෙ 

ආපසු පිරීම, ෙැණීම්, වුහාත්මෙ වාවන් වැඩ 

මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

120 වගුව: විවිධ මූලාශ්ර සඳහා ආසන්න කම්පන මට්ටම් 

ක්රියාව භූ ෙම්පනවේ සාමානය මට්ටම් 

ෙම්පන වරෝලර් මීටර් 25 ෙ දුරින් 1.5 mm / s දක්ෂවා. 

වඩාත් සමීප දුරින් ඉහළ මට්ටම් සිදුවිය හැෙ; වෙවස්ත වවතත්, ආසන්න 

වශවයන් 12 m (මධයම හා බර වරෝලරයක්ෂ සඳහා) වඩා වැඩි දුරක්ෂ ඇති 

අතර කිසිදු වගාඩනැගිේලෙට හානියක්ෂ අවේක්ෂෂා වනාෙරයි.  

හයිවරාලික්ෂ 

පාෂාණ ෙඩන 

යන්ර 

(තද ගේ වල ෙැඩීමට වයාදා ගන්නා විශාල යන්රයෙට අදාලව සාමානය 

මට්ටම්) 

5 m දී 4.50 mm/s 

මීටර් 10 දී 1.30 mm/s 

මීටර් 20 දී 0.4 mm/s 

50 m දී 0.10 mm/s 

  
සම්පීඩෙ 

(compactor) 

ආසන්න වශවයන් 5 m ෙ දුරින් 20 mm / s, මීටර් 15 ෙ දුරින් 2 mm / s. 30 

m ට වැඩි දුරෙදී, ෙම්පනය සාමානයවයන් 0.3 mm/s ට අඩු වේ. 

පාාංශු තත්වය සහ පයිලින් මිටිවේ(hammer) ශක්ෂතිය අනුව මීටර් 25 සිට 

මීටර් 50 දක්ෂවා දුරින් 1 සිට 3 mm/s දක්ෂවා පයිේ වයදීම/ඉවත් කිරීම 20 mm/s  

ුේවඩෝසර් 

 

ආසන්න වශවයන් මීටර් 5 ෙ දුරින් 1 සිට 2 mm / s. මීටර් 20 ට වැඩි දුරින්. 

ෙම්පනය සාමානයවයන් 0.32 mm/s ට අඩු වේ 

එයා ෙැක්ෂ ඩ්රිලර් 

 

ආසන්න වශවයන් මීටර් 5 ෙ දුරින් 4 සිට 5 mm / s, සහ මීටර් 10 දී 1.5 mm 

/ s. 25 m ට වැඩි දුරෙදී, ෙම්පනය සාමානයවයන් 0.6 mm/s ට අඩු වන අතර 

50 m වහෝ ඊට වැඩි නම්, ෙම්පනය සාමානයවයන් 0.1 mms ට අඩු වේ 

ෙක්ෂ රථ 

ගමනාගමනය 

(සුමට මාර්ග 

මුපිට) 

මාර්ගයෙ සිට මීටර් 10 සිට 20 දක්ෂවා දුරින් පිහිටි වගාඩනැගිලි පාමුල 0.01 

සිට 0.2 mm/s දක්ෂවා 

ෙක්ෂ රථ 

ගමනාගමනය 

(අක්රමවත් පෘේඨ 

මත) 

මාර්ගයෙ සිට මීටර් 10 සිට 20 දක්ෂවා දුරින් පිහිටි වගාඩනැගිලි පාමුල 0.1 

සිට 2.0 mm/s 

මූලාශ්රය: උුරු අධිවේී මාර්ග පාරිසරිෙ වාර්තාව: ශබ්ද සහ ෙම්පන 

තාක්ෂෂණිෙ පත්රිොව. 

2007.http://www.southroad.sa.gov.au/data/assets/file/0019/13780/  

 

4.3.3 වමවහයුම් අදයවර්දී ශබ්දය සහ ෙම්පනය සම්බන්ධ අවේක්ෂිත 

බලපෑම්  
 

බර වාහන, බස්ත රථ, ෙක්ෂ රථ සහ හිස්ත බහාුම් වැනි වාහනවල ගමනාගමනය 

වයාපෘතිවේ ක්රියාොරී අවධිවේ ජනනය වන ශබ්දය සහ ෙම්පනවේ ප්රධාන 

මූලාශ්රය වන අතර එය මාර්ග මුපිට තත්ත්වය, මුපිට උස, රථවාහන පරිමාවන් 

,වාහනවල තත්ත්වය සහ වරෝද ටයර් වර්ගය යනාදය වැනි විවිධ සාධෙ නිසා 

වවනස්ත වේ. වයෝජිත මාර්ග වේ ක්රියාොරී අවධිවේදී, වාහන ශබ්දය ප්රශ්නයක්ෂ විය 
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හැකිය. විවශ්ෂවයන් රාී ොලවේ දී වරගුලාසිවලට අනුව ප්රාවේශීයව  දක්ෂවා ඇති 

සාමානය ශබ්ද නිර්ණායෙ රාී ොලයට වඩා දවා සහ සවස ොලවේ දැඩි බැවිනි. 

 

වයෝජිත අධිවේී මාර්ගවේ වමවහයුම් අදයවර්දී ෙම්පන ආශ්රිත බලපෑම් 

වනාසැලකිය හැකි තරම් විය හැකි නමුත් රථවාහන  වලින් ජනනය වන ෙම්පනය 

ඉතා ෙලාුරකින් සැලකිය යුු ප්රශ්නයක්ෂ විය හැකිය. 

 

⚫ වයෝජිත අධිවේී මාර්ග වයාපෘතිය සඳහා ශබ්ද ආෙෘති නිර්මාණය 

 

ITI විසින් 2022 අවේේ 26 සෙස්ත ෙරන ලද ශබ්ද සිතියම අනුව වමවහයුම් ොල 

සීමාව ු ළ ශබ්ද බලපෑම්වලට සාංවේදී විය හැකි ප්රවේශ ඉස්තමු ෙරයි (ඇමුණුම 13). 

වමම රූප සටහන මගින් අධයයනය පුරාවට වසායාගත් ශබ්ද සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙ 

නිරූපණය ෙරයි. 

 

ශබ්ද ආෙෘතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා, Elevated Highway Project-NKBA විසින් 

2030 සහ 2035 වසර සඳහා පුවරෝෙථනය ෙරන ලද රථවාහන පරිමාවන් සහ 

සාමානය වාහන වේගයන් ලබා වදන ලදී. බරපතලම අවස්තථාවට අදාලව 2035 

දත්ත භාවිතා ෙරමින් ආෙෘති නිර්මාණය සිදු ෙරන ලදී. 

 

කුළුණු මත ඉදවවන අධිවේී මාර්ගය-NKBA සඳහා වගාඩනැගිලි වලට අදාල වන 

ඇගයීම් අධයයනය මත පදනම්ව, "අධිවේී මාර්ග සඳහා රථවාහන ශබ්ද ඇගයීම් 

කිරීවම් නිර්ණායෙ" හි ඇති අනිවාර්ය ශබ්ද මට්ටම් මත පදනම්ව සහ ඒවාවේ භූමි 

පරිහරණ රටාව මත පදනම්ව, ශබ්දවයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ වගාඩනැගිලි හඳුනා 

ගන්නා ලදී. පුවරෝෙථනය ෙරන ලද ශබ්ද මට්ටම් සහ හඳුනාගත් ශබ්ද බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ ස්තථාන II වවළුම ඇමුණුම 13 හි දක්ෂවා ඇත (වගුව 6, ඇමුණුම් 01 සිට 08 

දක්ෂවා ස්තථානය නිරූපණය ෙර වැඩි විස්තතර සපයයි). 

 

4.4 මාර්ග තදබදය සහ ඒ ආශ්රිත බලපෑම්   

 

විවශ්ෂවයන්ම ොර්යබහුල වේලාවන්හිදී බත්තරමුේල සහ ඒ අවට ප්රවේශවේ 

දැනට පවතින රථවාහන තදබදය, දැඩි වලස පවතින අතර, ඉදකිරීම් අදයවර්දී 

වයාපෘතිය සඳහා විධිමත් රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ ක්රියාත්මෙ 

වනාෙළවහාත් තත්ත්වය තවත් උග්ර වනු ඇත. ඉදකිරීම් ෙටයුු සිදු ෙරන 

අතරුර මාර්ග ඉදකිරීම් වයාපෘති සෑම විටම රථවාහන වමවහයුම් සමඟ 

අතිච්ඡාදනය වේ. ඉදකිරීම් අදයවර්දී, ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනය, බර වාහන, යන්ර 

සූර සහ උපෙරණ ප්රවාහනය, මාර්ග හැරීම, පවතින මාර්ග තාවොලිෙව වැසීම, 

වපාදු ප්රවාහන පහසුෙම් සැපයීම, පවතින අභයන්තරවේ ඉදකිරීම් වේුවවන් 

වයාපෘති ප්රවේශය හා ඒ අවට වැඩි වාහන තදබදයක්ෂ ඇති වනු ඇත. වමම 

ක්රියාොරෙම් භුමියට ප්රවේශීම, පවතින  මාර්ගවල ධාරිතාව, වේපළවලට සහ 

වපාදු ප්රවේශයට බලපෑම්, වාහන නැවැත්ීම, උපාමාරු දැමීම යනාදයට බලපානු 

ඇත. ඉදකිරීම් අදයවර්දී තවදුරටත් වේග ප්රමාදයන්, බාධා කිරීම් සහ අනුරු 

ප්රොශ ෙරනු ලැවබ්. 
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ඉදකිරීම් අතරුර මාර්ග තදබදය මගින්අයහපත් ආර්ිෙ, සමාජීය සහ පාරිසරිෙ 

බලපෑම් රාශියක්ෂ ඇති ෙරයි. ඉදකිරීම් අතරුර ඇතිවන වාහන තදබදය නාගරිෙ 

ප්රවේශවේ ආර්ිෙ ඵලදායිතාවයට බලපානු ඇත. එය ඉන්ධන පරිවභෝජනය, 

ඉන්ධන වියදම්, වාහනවල වමවහයුම් පිරිවැය, ප්රවාහන පිරිවැය සහ භාණ්ඩ 

ප්රවාහනය සහ මිනිසුන්වේ වැඩ ෙරන පැය ගණන අහිමි ීම යනාදය වැඩි ෙරයි. 

රථවාහන තදබදවේ අක්රිය ී ම නිසා වාහන ඇඳීම් සහ ෙඳුළු වමන්ම නැවත නැවත 

ත්වරණය සහ තිරිාංග, වඩාත් නිතිපතා අවශය වේ. අළුත්වැඩියා කිරීම් සහ 

ප්රතිස්තථාපනයන් සහ මාර්ග අනුරු වේුවවන් ගණන් වනාගත් මූලය පාඩු සිදුවේ. 

 

තවද, අපවත් යන ඉන්ධන, වාහන අක්රිය ීම, ත්වරණය කිරීම සහ තිරිාංග වයාදන 

වාර ගණන වැඩි ීම නිසා වායු දූෂණය වැඩි ෙරයි. නයිෙජන් ඔක්ෂසයි් (NOx), 

සියුම් අාංශු ද්රවය (PM2.5), වාේපශීලී ොබනිෙ සාංවයෝග (VOCs), ොබන් 

වමාවනාක්ෂසයි් (CO) සහ සේ ර් ඩවයාක්ෂසයි් (SO2) යනු වාහනවලින් 

විවමෝචනය වන බහුල වායු දූෂෙ වේ. වායු දූෂණයට අමතරව රථවාහන තදබදය 

ශබ්දය ඇති ෙරයි. වමමගින් අවට ප්රවේශවල ජනගහනයාට වසෞඛ්ය ගැටළු 

කිහිපයක්ෂ ඇති කිරීම, යහපැවැත්ම අඩු කිරීම සහ වාහන සහ පදෙයින් ගැටීවම් 

අවදානම වැඩි කිරීම වැනි අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙරයි. එබැවින්, ඉදකිරීම් 

අතරුර, RDA සහ රථවාහන වපාලිසිවේ අනුමැතිය යටවත් රථවාහන 

ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ සෙස්ත කිරීම වොන්ත්රාත්ෙරු විසින් අනිවාර්වයන් 

ෙල යුු වේ. 

 

4.5 ඉදිකිරීම් සහ පමපහයුම් අදියරයන් තුළ වාතපේ 

ගුණාේමක තාවය වන බලපෑම්  

 

4.5.1 ඉදකිරීම් අදයවර්දී වාතවේ ගුණාත්මෙ තාවයට බලපෑම්  
 

 ඉදකිරීම් ෙටයුු සාමානයවයන් මාර්ගවේ තැනින් තැන සිදුවන අතර නිශ්චිත 

ස්තථානයෙ සිදු  වනාවේ. එබැවින්, විවශ්ිත ස්තථානවල වාතවේ ගුණාත්මෙ බලපෑම් 

වෙටි ොලීන වනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, වොන්ීට් මිශ්රෙ (batching plants) සහ 

ඇස්ත ේට් ඒෙෙ (asphalt plants) වැනි නිශ්චල මූලාශ්රවලින් දගු ොලීනව වායු  

විවමෝචෙ විවමෝචනය වේ 

වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගවේ ඉදකිරීම් ෙටයුු පරාසයක්ෂ ුල 

වාතවේ ගුණාත්මෙ භාවය අයහපත් ීමට වේු වේ; 

 

• භුමි සැෙසුම් (වුහයන් ෙඩා දැමීම), ෙැණීම, පැටීම, ද්රවය බෑම, ප්රවාහනය, 

බරවාහන ගමන්ෙරන තාවොලිෙමාර්ග (haul roads), තාර වනාදැමූ මාර්ග 

(unpaved roads) සහ ද්රවය වගාඩගැසීම ප්රධාන වශවයන් අවට වාතයට 

පැතිරීයන සැලකිය යුු දූවිලි/PM ප්රමාණයක්ෂ ජනනය ෙරයි. අවට PM10 සහ 

PM2. 5 සාන්ද්රණය තවදුරටත් වැඩි ෙරයි. 
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• ඉදකිරීම් යන්වරෝපෙරණ ක්රියාත්මෙ ීවමන් පිටවන විවමෝචනය (උදා: 

නයිෙජන් ඔක්ෂසයි් (NOx), සේ ර් ඔක්ෂසයි් (SOx) සහ ොබන් 

වමාවනාක්ෂසයි් (CO)) 

 

වයෝජිත මාර්ගවයන් 95%ෙට වඩා වැඩි ප්රමාණයක්ෂ ඉදෙරනු ඇත්වත් මාර්ගයක්ෂ 

කුළුණු මත බැවින්, බැම්මකින් සාදන ලද මාර්ගයෙට (embankment-built road) 

වඩා දූවිලි විවමෝචනය අඩුය. පහත සඳහන් විවිධ වේතූන් නිසා ඉදකිරීම් ස්තථානවල 

ඇති ප්රධාන වායු ගුණාත්මෙ ගැටුව දූවිලි වේ; 

 

• වියලීමට එළිමහවන් දමා ඇති වරද, එළිමහන් වාහන අාංගනවල වාහන ගාේ 

කිරීම, වහල මත සූර්ය පැනල, ජවනේ ආදය මත දූවිලි තැන්පත් ීම 

වේුවවන් ප්රවේශවාසීන් අපහසුතාවයට පත් ීම. 

• දයත උයන වපාදු උදයාන ප්රවේශයට යාබද එළිමහන් ෙඩ සාේපු ආදවේ ඇති 

ආහාර දුහුවිේවලන් දූෂණය විය හැෙ. 

• දයත උයන සහ TEPA හි විවනෝදාත්මෙ ප්රවේශවේ වසෞන්දර්යය වෙවරහි 

බලපෑම. 

• TEPA යනු වොළඹ දස්තත්රික්ෂෙය ුළ ඉතිරිව ඇති වතත් බිම් කිහිපවයන් 

එෙක්ෂ වන නාගරිෙ ජජව විවිධත්ව ප්රවේශයක්ෂ වන බැවින්, දූවිලි තැන්පත් 

ීවමන් ජලජ පක්ෂීන්ට සහ අවනකුත් ශාෙ හා සත්ත්ව විවශ්ෂ වලට සහ 

වමම වැදගත් වාසස්තථානයට හානි විය හැෙ. ජල මාර්ග මතට දූවිලි තැන්පත් 

ීම නිසා හා හිරු එළිය අඩු ීවමන් වාසස්තථානයට හානි විය හැෙ. එය ශාෙ 

වර්ධනයට ද බලපානු ඇත. 

• සුළඟින් වැඩි දුරක්ෂ දූවිලි පැතිරීම ඇදුම, ඇස්තවල දැවිේල සහ චර්ම වරෝග ඇති 

පුේගලයින්වේ වසෞඛ්යය වෙවරහි තාවොලිෙ  බලපෑම් ඇති ෙරයි. 

 

රාජගිරිය, වපාේදූව පාර, වොස්තවත්ත ප්රවේශය සහ තදාසන්න ප්රවේශවල පවතින 

වාහන තදබදය දවස පුරා ඉතා ඉහළ මට්ටමෙ පවී. එබැවින්, බර වාහන 

ගමනාගමනය (ඉදකිරීම් භූමියට සහ ඉන් පිටතට) සහ ඉදකිරීම් ොලය ුළ මාර්ග 

සීමා කිරීම වහෝ වසා දැමීම වේුවවන් මාර්ග තදබදය වැඩි වනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා 

ෙළද, වාහන විවමෝචනය වේුවවන් AAQ හි සැලකිය යුු වවනසක්ෂ අවේක්ෂෂා 

ෙළ වනාහැෙ. 

 

වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගවේ වුහයන් ඉදකිරීම සහ සවි කිරීවම් 

ද වෑේඩින්කිරීම, ඇස්ත ේට් සැෙසීවම්දී සහ පින්තාරු කිරීවම්දී දුම් සහ වාේපශීලී 

ොබනිෙ සාංවයෝග (VOCs) පිටවිය හැකි අතර එමඟින් අවට සිටින ෙම්ෙරුවන්ට 

සහ සාමානය ජනතාවට හිරිහැර හා උග්ර වසෞඛ්ය බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය. 

 

ෙැණීම් ෙරන ලද පස්ත, ඉදකිරීම් ද්රවය සහ සුන්ුන් හැසිරීම, ප්රවාහනය සහ 

ගබඩා කිරීම, වගාඩනැගිලි වුහයන් ෙඩා දැමීම, පැටීම සහ බෑම මඟින් වයාපෘති 

ප්රවේශයට විවිධ වායු දූෂෙ මුදා හැරිය හැෙ. ඉදකිරීම් සහ ෙඩා ඉවත් කිරීවම් ද්රවය, 

සිවමන්ති වොට්ට සහ ෙම්ෙරු ෙඳවුරුවල සහ වාහන වස්තවා අාංගනවල ජනනය 

වන අපද්රවය පුළුස්තසා දැමීවමන් වායු දූෂණයට වේු විය හැකි වාූන්, දුම සහ දූවිලි 

ද මුදා හරිනු ඇත. විවෘත පිළිස්තසීම අවට මිනිසුන්වේ සහ පරිසරවේ වසෞඛ්යයට 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

338 

 

තර්ජනයක්ෂ වන දූෂෙ වාතයට විසි ෙරයි. වමම දූෂෙ ද්රවය ජල ෙඳවල සහ පවසහි 

තැන්පත් ී  අවසානවේ ආහාර දාමයට ඇුේ වේ. පවතින සුළාං තත්ත්වයත් සමඟ, 

දූවිලි අාංශු ඉදකිරීම් භූමිවයන් ඉවතට වගාස්ත ජනාවාස ප්රවේශ සහ වගා බිම් වවතට 

යාවමන් ශාෙ හා සුන්ට අවදානමක්ෂ ඇති විය හැකිය. 

  

ඉදකිරීම් අතරුර, දූවිලි සහ අවනකුත් වාතවේ අවලම්බිත අාංශු ඇස්ත දැවිේල ඇති 

කිරීම සහ අවට වැසියන්වේ වසෞඛ්යය අයහපත් අතට හැරීම මගින් වසෞඛ්යයට 

බලපෑ හැෙ. එය ශ්වසන ආබාධවලින් වපවළන පුේගලයින්ට සහ ඇදුම, හුස්තම 

ගැනීම අපහසුව, ෙැස්තස සහ අවනකුත් ශ්වසන ආබාධවලට වගාදුරු විය හැකි 

අයටද ඉහළ අවදානමක්ෂ ඇති ෙළ හැකිය. අඩු සාන්ද්රණයකින් යුත් දූවිලි පවා 

ඉදකිරීම් භූමිවේ සිට කිවලෝමීටරයක්ෂ දුරින් ශාෙ හා පලුරු වර්ධනයට බලපායි. 

හුණුගේ සහ සිවමන්ති දූවිලි වැනි ක්ෂෂාරීය දූවිලි වලට ශාෙ විවශ්ෂවයන් අධිෙ 

වගාදුරු වේ. අවට ජල මාර්ගවලට දූවිලි හමා යාවමන් අවසාදතය වැඩි කිරීවමන්, 

ඒවාට පතිත වන හිරු එළිය අඩු කිරීවමන් සහ මත්සයයන් සහ අවනකුත් ජලජ 

සුන් හුස්තම ගැනීවම් අපහසු තා ඇති කිරීවමන් පරිසර ට හානි ෙළ හැකිය. එය 

ශාෙ වර්ධනයට බලපාන අතර එමගින් ප්රවේශයෙ වැවඩන ශාෙ විවශ්ෂ වවනස්ත 

ෙළ හැකිය. 

 

මීට අමතරව, ගේවලවේ, වබාරළු වළවේ, ඇස්ත ේට් සහ වොන්ීට් මිශ්රෙ  වැනි 

නිශ්චල මූලාශ්රවලින් පැතිර යන විවමෝචෙ නිශ්චිත ස්තථානවල දීර්  ොලීන පවතින 

අතර, දගු ොලයක්ෂ සඳහා නිශ්චිත ස්තථාන වල ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් ස්තිර 

වනාවන බැවින් ඒවාවේ බලපෑම්  විවශ්ිත ස්තථානවල ඉදකිරීම්වලට වඩා වැඩි වනු 

ඇත. 

 

4.5.2 වමවහයුම් අදයවර්දී වාතවේ ගුණාත්මෙ බලපෑම්  
 

අධිවේී මාර්ගවේ වමවහයුම් අවධිවේදී වායු දූෂණවේ ප්රධාන ප්රභවය වන්වන් 

වමහි ගමන් ෙරන වාහන නිසා පිටවන වාූන්ය . විවශ්ෂවයන්ම මාර්ග අසල 

පරිසර දූෂණෙ මට්ටම්, සාමනය පරිසරවේ දුෂෙ සාන්ද්රණයට වඩා වැඩිය. ප්රධාන 

දූෂෙ වන්වන්; ොබන් වමාවනාක්ෂසයි් (CO), නයිෙජන් ඔක්ෂසයි් (NOx), සේ ර් 

ඔක්ෂසයි් (SOx), හයිවරාොබන (HC) සහ අාංශු ද්රවය (PM) දහනය වනාෙළ 

හයිවරාොබන, PM, බහු චීය ඇවරෝමැටිෙ හයිවරාොබන (PAH) සහ වමෝටර් 

රථ ඉන්ධන දහනය කිරීවමන් පිටවන අවනකුත් ොබනිෙ සාංවයෝග වේ. 

 

වමම සාංවයෝග සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙ මත වසෞඛ්ය සහ/වහෝ පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇති 

ෙළ හැෙ. වාහන වලින් පිට වන දූෂෙ සාන්ද්රණය වාහන ගණන, වාහන වර්ගය 

සහ වේගය වැනි සාධෙ මත රඳා පවී. ප්රවේශවාසීන්ට වායු දූෂණවේ බලපෑම 

මාර්ගයට ඇති දුර, සුළාං දශාව, භූ විෂමතාවය සහ වවනත් සාධෙ මතද රඳා පවී. 

මාර්ගයට ආසන්නතම ප්රවේශය ුළ ප්රධානම සෘජු බලපෑම් ඇති වේ. ඉන් ඔබ්බට, 

වායු දූෂෙ වාතවේ විසිරී යාම හරහා සාන්ද්රනය අඩු කිරීම මගින් ඒවාවේ 

සාන්ද්රණය ඉක්ෂමනින් අවම බලපෑම් ඇති මට්ටමට පත් ෙරයි. 
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ප්රාථමිෙ වායු දූෂෙ වලස වායුවගෝලීය අම්ල (H2SO4 සහ HNO3), නයිෙජන් 

ඩවයාක්ෂසයි් (NO2) සහ වොවපාස්තව රික්ෂ ඕවසෝන් (භූමි මට්ටවම් ඕවසෝන්) ඇුළු 

ප්රොශ රසායනිෙ ඔක්ෂසිොරෙ සහ නාගරිෙ ප්රවේශවල ප්රොශ රසායනිෙ දුමාරය 

සෑදීවම් ප්රමුෙ ද්රවය වන අතර ඒවා බරපතල ශ්වසන ගැටළු ඇති ෙළ හැකිය. 

ොබන් ඩවයාක්ෂසයි් (CO2) විවමෝචනය මිනිස්ත වසෞඛ්යයට වහෝ මහජන 

සුබසාධනයට සෘජු අහිතෙර බලපෑමක්ෂ නැතත්, එය හරිතාගාර ආචරණය වැඩි 

කිරීමට දායෙ වේ. වාහන වල වායු විවමෝචනය සහ එහි ප්රතිඵලය වන AAQ 

බලපෑම් ප්රධාන වශවයන් රථවාහන ප්රමාණය, මාර්ග තදබදය, වාහන වර්ගය, 

වාහන ඉන්ධනවල ගුණාත්මෙභාවය සහ වාහන තත්ත්වය (එන්ජින් 

ොර්යක්ෂෂමතාව, වාහනවේ පැරණි බව, රිය පැදීවම් ක්රමය, ආදය) මත රඳා පවී.  

 

වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවන මාර්ගය පිහිටා ඇත්වත් වොළඹ මහ නගර සභාව, 

ෙඩුවවල මහ නගර සභාව සහ ශ්රී ජයවර්ධනපුර වෙෝට්වට් නගර සභා බල ප්රවේශ 

ුළ බැවින් වමම පහසුෙම භාවිතා ෙරන ප්රධාන අය වන්වන් වමම මාර්ගය ඔස්තවස්ත 

දනපතා ගමන් ගන්නා මීන් සහ නිතර පැමිවණන අමුත්තන්ය. වෙවස්ත වවතත්, 

වයෝජිත වමම අධිවේී මාර්ගය ඉදකිරීම මගින් රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය 

මාර්ගවේ පවතින මාර්ග තදබදය සහ ඒවාවේ ප්රධාන සම්බන්ධෙ මාර්ගවල 

පවතින වාහන තදබදය අවම ෙර මිනිසුන්වේ සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන 

ගමනාගමනය වැඩි දයුණු වන අතර එමඟින් වාහන වල වායු  විවමෝචනය අඩු වේ. 

  

එපමනක්ෂ වනාව, වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගය වදසට සැලකිය යුු රථවාහන 

ප්රවාහයක්ෂ (වපාලව හා මාර්ගය අතර සිරස්ත උස මීටර් 5 ක්ෂ පමණ) වයාමු වනු ඇති 

බැවින්, වාහන වල වායු විවමෝචනයන් වාතයට විසිරීම බිම් මට්ටවම් දීට (වායු දූෂෙ 

සාන්ද්රණය සහ ඒ ආශ්රිත වසෞඛ්ය බලපෑම් මාර්ගය අසල වැඩි වන විට) වඩා 

සාවේක්ෂෂ වශවයන් ඉහළ ය.  එවස්ත වුවද, වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී 

මාර්ගය ක්රියාත්මෙ කිරීවම්දී වායු අවොශය ුළ විවිධ වායු දූෂෙ එෙු ීම 

වේුවවන් TEPA හි ක්ෂුද්ර සහ සාර්ව පරිසරයන් වල වවනස්ත ීම් සිදු විය හැකිය. 

 

4.6 ඉදිකිරීම් කාලය සහ පමපහයුම් කාලය තුළදී ගංවතුර සහ 

ජලාපවහන බලපෑම් 

 

4.6.1 සාමානය 
 

රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත EH-NKBA හි II අදයර ප්රධාන වශවයන් 

CH 09+380 සිට CH 09+760, TEPA සිට වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවතට නුදුරින් 

බත්තරමුේල වගුරු බිම් ඇුළු ජල වේහයන් සහ වගුරු බිම්/කුඹුරු ඇුළු පහත් 

බිම් හරහා ගමන් ෙරයි. CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා, 

වපාුඅරාව/අරාංගල/අවරිවේන/ වහෝෙන්දර නැවගනහිර වගුරු බිම්/කුඹුරු 

ඇවරිවේන වැවේ ඉහල CH 12+600 සිට CH 15+100 දක්ෂවා, සහ 

වහෝෙන්දර/අුරුගිරිය වගුරුබිම් 705+ සිට CH0/paddara CH 16+400 දක්ෂවා ඇත. 

තවද, CH 06+900 සිට CH 07+520 දක්ෂවා දයත උයන ප්රවේශවේ EH-NKBA වොටස්ත, 

CH 07+520 සිට CH 08+200 දක්ෂවා වසත්සිරිපාය ඇළ ප්රවේශය සහ ඉහත 
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ලැයිස්තුගත ෙර ඇති සියුම වගුරු බිම්/කුඹුරු ප්රවේශයන්හි මහ වොළඹ ජල 

වද්රෝණිවේ ඇලමාර්ග ජාලය සහ ඒ ආශ්රිත ගාංවුර බිම් හරහා ගමන් ෙරයි. පහළ 

ෙැලණි වද්රෝණිවේ මධයස්තථ වහෝ දරුණු වැසි ඇති වන විට වමම වගුරු බිම්/කුඹුරු 

ගාංවුර රඳවා තබා ගැනීවම් සහ රඳවා ගැනීවම් ොර්යය ඉටු ෙරන අතර එමඟින් 

එය ආශ්රිත ඇළ මාර්ග සහ ගාංවුර ප්රවේශ වල පිටාර ගැලීම  වලක්ෂවමින් හා ඉහළ 

ජනගහන  නත්වය ඇති යාබද ප්රවේශ ගාංවුර හා ජලවයන් යටීවමන් ආරක්ෂෂා 

ෙරයි.  

 

වයෝජිත EH-NKBA හි ගාංවුර බලපෑම් අධයයනය  SLLDC (2022) විසින් සිදු ෙරන 

ලද ආදර්ශ අනුෙරණයන් මත පදනම්ව අධයයනය ෙර ඇති අතර වසරෙට 50 

ොල පරාසයකින් පැමිණීවම් ොල සීමාවට අදාල ගාංවුර බලපෑම් සඳහා පවතින 

මූලිෙ ගාංවුර තත්ත්වයන් සිතියම 68 හි ඉදරිපත් ෙර ඇත. වයෝජිත EH-NKBA 

මාර්ගය වේුවවන් ඇති වන සියුම ඉදකිරීම් සහ ස්තිර ගාංවුර බලපෑම් වමම 

පවතින ගාංවුර තත්ත්වයන්ට සාවේක්ෂෂව සාංසන්දනය ෙරන ලදී. සාංවෙෝචන 

අවධි බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සඳහා වසර 10 ෙට පසු ආපසු ගාං වුර පැමිණීවම් 

ොල සීමාවක්ෂ සලො බලන ලදී. 

 

4.6.2 ඉදකිරීම් බලපෑම් 
 

පළල 30.0 m ~ 60.0 m වන මාර්ග අවසරය (RoW) ුළ පිහිටා ඇති වමම වගුරු 

බිම්වල/කුඹුරුවල සම්පූර්ණ ප්රවේශවේ පවතින ජලාපවහන රටා සහ ගලා යන ජල 

මාර්ග වලට  ප්රවේශ මාර්ග (දයවන්නා වැව/ඇළ සහ ඇවරිවේන වැේ වපවදස්තවල 

සහ පයලින් නල මත උස්ත වෙස්තේ පාලම් වුහයන් වයෝජනා ෙර ඇති වෙෝවත්ත IC 

ප්රවේශය හැර) ඉදකිරීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඉදකිරීම් ොලය ුළ වබාවහෝ දුරට 

බාධා ඇති විය හැකි  අතර, එය දැනට පවතින බිම් මට්ටමට පහළින් 5.0 m ~ 7.0 m 

පළල, 0.5 m ~ 1.0 m  න ෙැට පිරවුමක්ෂ සහ එය 1.0 m ~ 2.0 0  නෙමින් යුත් පස්ත 

පිරවුම් වලස පවතින බිම් මට්ටමට ඉහළින් ඇත. 

  

තවද, 35.0 m ෙ විධිමත් පරතරයකින් මාර්ග අවසරය (RoW) හරහා ඇති පස්ත 

බැම්ම පිරවුම් අාංශයක්ෂ භාවිතවයන් සෑම කුළුණු ස්තථානයෙටම ප්රවේශ යක්ෂ 

සපයනු ලැවබ්. මෘදු පාාංශු ස්තථර මීටර් 0.5 සිට 1.0 දක්ෂවා ගැඹුරට ෙැණීම් ෙළ යුු 

අතර ෙැණීම් ෙරන ලද පීටි පස්ත ස්තෙන්ධ RoW ුළ ගබඩා ෙළ යුු අතර, එමඟින් 

RoW හි පවතින ජලාපවහන ප්රවාහ රටා අවහිර ීමට ද වේු විය හැෙ. එබැවින්, 

RoW ුළ පවතින ජලාපවහන ජාලය වයෝජිත EH-NKBA මාරගය සහ වයෝජිත 

ප්රවේශ මාර්ග වල බැමි මගින් අවහිර ෙර, මෘදු පස්ත / ගේ සහ සුන්ුන් / වබාරළු 

පස්ත සහ අපවිර පස්ත තාවොලිෙ වගාඩ ෙර ඇති අතර එමඟින් ඇවලහි වත්මන් 

ජලාපවහන ප්රවාහන ධාරිතාවට සහ ඒ ආශ්රිත ගාංවුර පාලන භූමි වලට බලපානු 

ඇත. ලබා දී ඇති ඉදකිරීම් ක්රමවේදය, ඇති විය හැකි බලපෑම් සහ පසුවට අවශය 

අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග ඇගයීම සඳහා වසර 10 ෙ  ොල පරිච්වේද සදහා  සැලසුම් 

ගත  ජල විදයාත්මෙ / හයිවරාලික්ෂ / හයිවරාඩයිනමික්ෂ ක්රමවේදයන් භාවිතය 

මඟින් ඉදකිරීම් අදයවර්දී ඇතිවිය හැකි ගාංවුර බලපෑම් පුවරෝෙථනය ෙරන ලදී. 
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එබැවින්, වැඩි වූ ගාංවුර මට්ටම් (වස.මී. 30.0 දක්ෂවා) සමඟ මධයස්තථ හා සැලකිය 

යුු ගාංවුර බලපෑමක්ෂ වගාඩනඟන ලද යාබද ප්රවේශවලට සහ ප්රවේශවේ 

ජලදයාත්මෙ -පරිසරයට බලපාන ප්රධාන ගාංවුර තත්වයක්ෂ ඉදකිරීම් ොලය 

සමඟ සමපාත වන්වන් නම්,සහ වගුරු බිම්/කුඹුරු ප්රවේශවල සාංයුක්ෂත ෙළ බැමි 

පිරවුම් සහිත තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග / ද්රවය වගාඩගැසීම් සමඟ අවශය 

වබෝක්ෂකු/පාලම් සහිත ජලාපවහන හරස්ත මාර්ග ලබා වනාවදන්වන් නම් සහ 

මාර්වගෝපවේශ හා ප්රමිීන් සහිත නිසි ඉදකිරීම් පිළිවවත් අනුගමනය 

වනාෙරන්වන් නම් ගාංවුර  අවේක්ෂෂා ෙළ හැකිය.  

 

දයවන්නා ඔය වැව ප්රවේශවේ (CH 06+900 සිට CH 07+520 දක්ෂවා), වඩන්සිේ 

වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් සිට වේවාල පාර දක්ෂවා (CH 09+380 සිට CH 09+760 දක්ෂවා) 

වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුවේ වගුරු බිම් ප්රවේශවේ ජල මාර්ග ප්රවේශ මාර්ග 

සහ ඇවරිවේන ටැාංකි ප්රවේශය (CH 12+600 සිට CH 13+200 දක්ෂවා) ඉදෙරන ලද 

වෙස්තේ පාලම් සැෙසීම් සමඟ ඉද කිරීමට නියමිතය. එබැවින්, ඇළ වල ජල ප්රවාහ 

ධාරිතාවට සහ ගාංවුර රදන භූමි වහෝ ටැාංකි ගබඩා ධාරිතාවට කිසිදු වහෝ අවම 

බලපෑමක්ෂ අවේක්ෂෂා ෙලහැෙ. වෙවස්ත වවතත්, දයත උයවන් (CH 06+900 සිට CH 

07 සිට CH 07 +520 ) දයවන්නා ඔය ඇවලහි වසත්සිරිපාය ඇල ප්රවේශය CH 07+520 

සිට CH 08+200 දක්ෂවා, සහ TEPA CH 9+760 සිට CH12+840 මාර්ගය සමඟ හරියටම 

අතිච්ඡාදනය වන කුළුණු සඳහා පාද/ආෙෘති/ වො ර්ඩෑම් ඉදකිරීම වේුවවන් 

ප්රධාන ගාංවුර තත්ත්වයන් වලදී 4-2 සහ 4-3 රූපවේ දැක්ෂවේන පරිද ගාංවුර 

මට්ටම ඉහළ යාම බලපෑම අවේක්ෂෂා ෙළ හැකිය. 

 

4.6.3 වමවහයුම් බලපෑම්  
 

අධිවේී මාර්ග කුළුණු මත ඉදෙල අධිවේී මාර්ගයක්ෂ වලස වයෝජනා ෙර ඇති 

අතර එමඟින් වබාවහෝ දුරට අධිවේී මාර්ග ඉදකිරීවම්දී සිදුවන ගාංවුර සහ 

ජලාපවහනයට සිදුවන සාමානය බලපෑම් EH-NKBA හි සැලසුම් මගින් අවම ෙර 

ඇති අතර වමයට එය අදාළ වනාවේ. 

 

වෙවස්ත වවතත්, දයත උයවන් (CH 06+900 සිට CH 07+520 දක්ෂවා) දයවන්නා ඔය 

ඇල සමඟ හරියටම අතිච්ඡාදනය වන කුළුණු පිහිටීම වේුවවන් පවතින ගාංවුර 

රටාවන්ට සාවේක්ෂෂව ඉහළ ගාංවුර තත්වයක්ෂ ඇති ීමට පසුබිම් බලපෑම ඇති 

ෙරන තත්වයන් ප්රධාන තද වැසි වලදී අවේක්ෂෂා ෙළ හැකිය. වසත්සිරිපාය ඇල 

ප්රවේශය CH 07+520 සිට CH 08+200 දක්ෂවා, සහ TEPAහි  CH 09+760 සිට CH 

12+840 දක්ෂවා සිතියම 67 සහ සිතියම 68 හි වපන්වා ඇත. 
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67 සිතියම: වසර 50  ක වැසි තේවයක්ෂ සඳහා පවතින ජලාපහන 

පේධතිපේ ජලපයන් යට වූ ප්රපේශ (ආදර්ශ අවස්ථාව S-01) 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

 

 68 සිතියම: මාර්ගය තුල තුළ ුළුනු ඉදිකිරීමේමේ සමඟ ජල ප්රවාහ 

රටාව පවනස් වීම  

 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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69 සිතියම: බේතරමුේල ප්රපේශපේ පසේසිරිපාය ඇපේ (CH07+500 සිට 

CH08+220 දක්ෂවා) අධිපේී මාර්ග ුළුණු පේතුපවන් ජල මට්ටම ඉහළ යන 

ප්රපේශය  

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

HEC-RAS 2-D ආෙෘතිය මගින් වුත්පන්න ෙරන ලද වසර 50 ෙ ආපසු පැමිණීවම් 

ොලපරිච්වේදයෙට සැලසුම් වර්ෂාවෙදී රූපය. 9 දක්ෂවා ඇති වසත්සිරිපාය ඇළ 

වොටවස්ත ඇළ ප්රවාහයට ඇති බාධා වේුවවන් ජල මට්ටම ඉහළ යාම ආසන්න 

වශවයන් වස.මී. 8.00 ක්ෂ වන පැහැදලි වේ. ඇළ මාර්ගය ුළ අධිවේී මාර්ග කුළුණු 

පිහිටීම නිසා ඇළවේ වල ජලය ගලා යන ධාරිතාව අවහිර ීම සහ පවතින ප්රවාහ 

රටාවට බාධා ඇති ීම නිසා වමයට වේු විය හැෙ.. අනුමාන වශවයන් EH-NKBA 

මාර්ගයට සමාන්තරව ගමන්ෙරන CH 07+820, CH 07+860 සහ CH 08+110, ආදය, 

පවතින ඇල මාර්ග වල ප්රවාහ ධාරිතාවට 80%ෙට වඩා අවහිර ීමත් සමඟ ඇළ 

සමඟ අතිච්ඡාදනය වන පරිද වයෝජිත තනි කුළුණු සැෙැස්තම තිබීම නිසා වමම 

බලපෑම් සැලකිය යුු, මධයස්තථ සහ තදබල බලපෑම් වලස සැලකිය විය හැකිය. 

 
ප්රස්ථාර සටහන 7: වසර 50 ක  කාල පරාසයකින් ආපසු පැමිණීමට අදාලව වුේපන්න 

කල පසේසිරිපාය ඇපළහි ඇළ ජල මට්ටම පවනස් වීම් රටාව 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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ඇළ මාර්ගය ුළ කුළුණු වපළගැස්තීම මගින් නාලිො ප්රවාහයට අවහිර ීම 

වේුවවන් ගාංවුර මට්ටම ඉහළ යාම, පහළ (CH 10+000 සිට CH 11+000 දක්ෂවා) 

සහ ඉහළ (CH 14+500 සිට CH දක්ෂවා) යන වදවෙහිම එතරම් වැදගත් වනාවන බව 

සහ 15+000) TEPA ෙලාපවේ ගාංවුර මට්ටම් වල නිරීක්ෂෂණය වූ වැඩි ීම ~1.00 

cm පමණක්ෂ බව සිතියම් 71 සහ 72 වපන්නුම් ෙරයි. වමය වනාවැදගත් වලස 

සැලකිය හැකිය. තවද, TEPA සහ අවනකුත් වගුරු බිම් සඳහා වවනස්ත අත්තිවාරම් 

සැෙැස්තමක්ෂ වයෝජනා ෙරනුවේ ුළුණු  තනි වේළියෙ තිබීවමන් ඇලවේ ප්රවාහයට 

ඊටත් වඩා අඩු බාධාවෙට මග පාදන බව (විේෙම්භය මීටර් 1.6 ෙ පරතරයකින් 

යුත් වගාඩවේ අතර ප්රවාහය ගමන් කිරීම වේුවවන්. අතර පරතරය 4.5 m) ෙලින් 

භාවිතා ෙරන ලද සෘජුවෙෝණාස්තරාොර 7.0 m x 7.0 m තනි කුළුණු සැෙැස්තම හා 

සසඳන විට සහ ආදර්ශ ප්රතිඵල SLLDC සමඟ තහවුරු ෙර ඇත 

 

සිතියම් 70 සිට 72 දක්ෂවා දක්ෂවා වපන්වාඇති පරිද වපෝවර්/අුරුගිරිය අන්තර් 

හුවමාරු ප්රවේශවේ ප්රාවේශීය ජලාපවහන ඇළ අවහිර ීම වේුවවන් වස.මී. 11 ෙ 

ජල මට්ටම ඉහළ යාමක්ෂ නිරීක්ෂෂණය විය. වමය දැනට පවතින ජල මට්ටම්වලට 

සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ වලස සලෙනු ලබන අතර පවතින ඇළ මාර්ග 

ප්රතිසාංස්තෙරනය ෙරමින් වමම ස්තථානය සඳහා ප්රාවේශීය ජලාපවහන පේධතියක්ෂ 

සැලසුම් කිරීමට වයෝජනා ෙරනු ලැවබ්. 

 

ඉහළ ෙැලණි තත්ත්වය (High Kelani scenario) (ඇළ පහළ ගාංවුර) සහිත වසර 

50 ෙ සැලසුම් ප්රතිවර්ත ොලපරිච්වේදයක්ෂ සඳහා කුළුණු වේුවවන්  EH-NKBA 

අදයර II මාර්ගය නිසා ඇති විය හැකි සමස්තත ගාංවුර බලපෑම් සහ ගාංවුර ඉහළ 

යාම ද සලො බැලූ අතර හඳුනාගත් ගාංවුර බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ඉහත 

සඳහන් ෙරුණු මත පදනම්ව තවදුරටත් ජලාපවහනය වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා 

නිර්වේශ ලබා ගන්නා ලදී. 

 

70 සිතියම: TEPA හි වසර 50 ක අඩු කැලණි තේේවය සඳහා අධිපේී 

මාර්ග ුළුණු පේතුපවන් ජල ගලනය  

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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71 සිතියම:  TEPA පිටවාන (CH10+000 සිට CH11+000) දක්ෂවා ජලාපවහන 

ඇළවල පිහිටා ඇති ුළුණු  

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

 

72 සිතියම: ජල මට්ටම CH10+000 සිට CH11+000 දක්ෂවා වැඩි වන ප්රපේශ 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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ප්රස්ථාර සටහන 8: වසර 50 ක    කාලපරිච්පේදයකට සැලසුම්ගත කරන 

ලද වර්ෂාපතන සඳහා TEPA පිටවාපන් අනුකරණය කරන ලද ගංවතුර 

ජල මට්ටම  

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

 

73 සිතියම: CH 14+500 සිට 15+000 දක්ෂවා ජල මට්ටම ඉහළ යන ප්රපේශය 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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ප්රස්ථාර සටහන 9: CH 14+500 සිට 15+000 දක්ෂවා අවස්ථා පදකක්ෂ සඳහා ජල 

මට්ටම සැසඳීම 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

 

 

74 සිතියම: CH 15+500 සහ 16+000 අතර ජල මට්ටම ඉහළ යන ප්රපේශය 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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ප්රස්ථාර සටහන 10: CH 15+500 සහ 16+000 අතර ජල මට්ටම සැසඳීම  

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

 

75 සිතියම: ඉහළ කැලණි අවස්ථා සඳහා පවතින පේධතිය සඳහා 

ගංවතුපරන් යටවීම  

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 
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76 සිතියම: ුළුණු නිසා වසර 50 ක කාල පරාසයක ඉහළ කැලණි සිදුවීම් 

සඳහා ගංවතුර ඉහළ යාම 

 
මූලාශ්රය: SLLDC ජල විදයා වාර්තාව (2022) 

 

4.7 පවතින ජලාපවහන රටාව සහ එවැනි ජල මාර්ගවල 

වර්තමාන ජල භාවිතය පකපරහි බලපෑම්  

 

වයෝජිත EH-NKBA II අදයවරහි ගාංවුර සහ ජලාපවහන බලපෑම් SLLDC (2022) 

විසින් සිදු ෙරන ලද MIKE-NAM/HEC-HMS/HEC-RAS ආෙෘතිය මත පදනම්ව 

අධයයනය ෙරන ලදී. වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගය වේුවවන් ඇති වූ සියුම 

ඉදකිරීම් සහ ස්තිර ගාංවුර බලපෑම් පවතින ගාංවුර තත්ත්වයන්ට සාවේක්ෂෂව 

සාංසන්දනය ෙරන ලදී. වමම ගණිතමය ආෙෘති භාවිතවයන් ස්තවභාවිෙ 

ජලාපවහන පේධතියට වන බලපෑම් අධයයනය ෙරන ලද අතර, එම ආෙෘතිය 

ගාංවුර අවස්තථා කිහිපයක්ෂ සඳහා ක්රමාාංෙනය ෙර සතයාපනය ෙරන ලද අතර 

එමඟින් වයෝජිත වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අවධීන් වදවෙහිම 

ප්රවේශවේ ජල විදයාවට ඇති වන බලපෑම SLLDC (2022) විස්තතරාත්මෙව 

විශ්වේෂණය ෙර ඇත. 

 

වසර 50 ෙ ආපසු පැමිණීවම් ොලපරිච්වේද සැලසුම් වර්ෂා ත්තවයන් සඳහා 

වත්මන් පේධතිවේ පවතින මූලිෙ ගාංවුර තත්ත්වයන් සැලකිේලට ගනිමින්  4.6 

වජ්දවේ දක්ෂවා ඇති පරිද ගාංවුර මට්ටම්, මධයස්තථ සිට දැඩි බලපෑම් පරාසයන් 

කිහිපයකින් හඳුනාවගන ඇත. පහත සඳහන් වොටස්තවල තවදුරටත් විස්තතාරනය 

ෙර ඇති පරිද වසර 10 ෙ ආපසු පැමිණීවම් ොල පරාසයක්ෂ සලො වෙටි අවධි 

බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සලො බලන ලදී. 
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4.7.1 වැේ වදවක්ෂ (තලාංගම සහ ඇවරිවේන) සහ දයවන්නා ඔය ඇුළු 

අවනකුත් ජල මූලාශ්රවල බලපෑමට ලක්ෂවන ජලමූලිශ්ර සහ එහි ඇළ 

මාර්ග, අනුබේධ වුහයන්, වයාජිත මාර්ගය නිසා බලපෑමට ලක්ෂ වන  

අවනකුත් සියුම ජල මාර්ග සහ ජලාපවහන මාර්ග  වලට වන බලපෑම්  
 

ඉහත 4.6 වජ්දවේ විස්තතර ෙර ඇති පරිද, වයෝජිත EH-NKBA හි II අදයර රාජගිරිවේ 

සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවතට නුදුරින් CH 09 09+760, 

TEPA CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා, 

වපාුඅරාව/අරාංගල/ඇවරිවේන/වහෝෙන්දර නැවගනහිර වගුරු බිම්/කුඹුරු, 

ඇවරිවේන වැවේ ඉහළට CH 12+600 සිට CH 15+100 දක්ෂවා, සහ 

වහෝෙන්දර/වගුරු බිවමහි CH 15+700 සිට CH 16+400 දක්ෂවා පවී. තවද, CH 

06+900 සිට CH 07+520 දක්ෂවා දයත උයන ප්රවේශවේ EH-NKBA හි වොටස්ත, CH 

07+520 සිට CH 08+200 දක්ෂවා වසත්සිරිපාය ඇළ ප්රවේශය සහ ඉහත ලැයිස්තුගත 

ෙර ඇති සියුම වගුරු බිම්/කුඹුරු ප්රවේශයන්හි වොළඹ වද්රෝණි ඇල ජාලය සහ ඒ 

ආශ්රිත ගාංවුර බිම් හරස්ත අතට වමම මාර්ගය හරහා ඇත.  

 

වයෝජිත EH මාරගවයහි පිරිසැලසුම සහ වපළගැස්තම අනුව, ඉහත සියුම වගුරු 

බිම්වල ඇළ මාර්ග වලට මධයම සිට මධයස්තථ වහෝ සැලකිය යුු මට්ටම් දක්ෂවා 

බලපානු ඇත. විවශ්ෂවයන් පූර්ව ඉදකිරීම් සහ ඉදකිරීම් අදයවර්දී භුම ස්තථාන 

පිරිසිදු කිරීම, ලිහිේ පස්ත ඉවත් කිරීම, බැමි පිරීම /ඉවත් කිරීම, ඇළ මාර්ග හැරීම් 

යනාදය වේුවවන් බලපෑම් ඇති වේ  වෙවස්ත වවතත්, දයවන්නා ඔය වොටවස්ත 

ප්රධාන වුහයන් පිහිටා වනාමැත.  

 

දයවන්නා ඔයට සම්බන්ධ වසත්සිරිපාය ඇළ දවේ වේබියන්/බාස්තෙට් බැමි සහිත 

වබෝක්ෂකු ුනක්ෂ (03) සහ ඇළ ආරක්ෂිත බැමි බහුවිධ කුළුණු ස්තථානවලදී (~20 m 

35.0 පරතරයන්) CH 07+460 සිට CH 08+160 දක්ෂවා වොටස ුළ භාධා ඇති විය 

හැෙ. තවද, වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවත (වොස්තවත්ත IC), වේවාල පාර 

(වබෝක්ෂකු සහ පාලන වුහය), සහ වපාුආරාව පාර (කුඩා පාලම) යන ස්තථානවල 

මාර්ග වදපස ොණු සහ ඇළ වදාළ ඔස්තවස්ත ඇති මාර්ග වබෝක්ෂකු/කුඩා පාලම් RoW 

ුල වහෝ මීටර් 100 සීමාව ුළ පිහිටා ඇත. වෙවස්ත වවතත්, කුළුණු වමම වුහයන් 

සමඟ සමානවම අතිච්ඡාදනය වනාවේ.  

ගාංවුර පාලනය කිරීම සඳහා SLLDC විසින් 1996 දී පමණ ඉදෙරන ලද ඇවරිවේන 

වැවේ පිටාර වාන් මග වැේ බැම්ම හරහා වේක්ෂ පාර (8 වන මාර්ගය) සමඟ ඇත. 

තලාංගම වැවේ අමතර ජලය දකුණු ඉවුර ඇළ (RB) හරහා ඇවරිවේන වැවට හරවා 

යවනු ලබන අතර වමම ගාංවුර ජලවයන් වොටසක්ෂ අුතින් ඉදෙරන ලද 

මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED) ඇළ හරහා ෙැලණි ගඟට (අඹතවේ පිටවාන 

හරහා) හරවා යවනු ලැවබ්. ඇවරිවේන වැව දකුණ ඉවුර වසාවරාේව, දකුණ ඉවුර 

බැම්ම සහ වාන් වුහවේ වොටසක්ෂ RoW ුළ පිහිටා ඇති අතර වමම අධිවේගි 

මාර්ගවේ ඉදකිරීම් මගින එහි වැඩි ප්රමාණයෙට බලපෑමට ලක්ෂ වේ. 
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ගාංවුර රඳවා තබා ගැනීම/රැඳවුම් වැේ වලින් ජලය හරවා යැීම , වාරි ජල 

සැපයුම සහ ගාංවුර පාලනය සදහා පහළ ඇළ මාර්ග ජාලය සහ ඇල  පේධතිය 

ක්රියා ෙරයි. ඇල මාර්ග ප්රවාහයන් අවහිර ීම, ස්තීර/තාවොලිෙ හැරීම්, ජල 

ධාරිතාව අඩුීම, කුළුණු සමඟ අතිච්ඡාදනය ීම, ඇලට සම්බන්ධ අු ඇල මාර්ග 

වල ප්රවාහ වලින් භාධ ීම වැනි  වේු වත්මන් ඇළ භාවිතවලට බලපානු ඇත. 

 

4.7.2 වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ ඒ ආශ්රිත ජල විදයාත්මෙ 

බලපෑම් වේුවවන් ගාංවුර ආරක්ෂෂණ වයෝජනා ක්රම (ගාංවුර පාලන 

බැමි / වේට්ටු, ආදය) සහ/වහෝ පවතින ජලාපවහන රටාවේ වවනස්තීම් 

වලට අවේක්ෂිත බලපෑම්  
 

සමස්තත ජල වපෝෂෙ ප්රවේශය ඇුළු එහි බපවත්වන ඇළ වදාළ සහ තලාංගම වැවේ 

වම් ඉවවර් පිටාර ගැලීම් ඇල ඇුළු වුහ වයාපෘතිවේ බලපැවැත්වවන  ප්රවේශවයන් 

පිටත පිහිටා ඇති අතර, එබැවින් වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගය ඉදකිරීම වේුවවන් 

ඉහලින් පිහිටි  ඇලවේ වලට වහෝ වදාළ වවත සෘජු වහෝ වක්ර බලපෑමක්ෂ සිදු වනාවනු 

ඇත. 

 

වෙවස්ත වවතත්, වම් ඉවුර වාන් ඇළ මාර්ගය සහ ගාංවුර පාලන/වාරිමාර්ග 

වුහය, පිටවාන ඇල සහ වබදාහැරීවම් සහ ක්ෂවේර ඇළ තවදුරටත් පහළට 

වමන්ම ඇවරිවේන වැවට සම්බන්ධ දකුණු ඉවුර වාන් ඇවළහි මීටර් 200 

වයාපෘතිවේ  බලපැවැතවවන ෙලාපයට අයත් වන අතර 4.7.1 වගන්තිවේ 

තවදුරටත් පැහැදලි ෙර ඇති පරිද නැවත සෙස්ත ෙර ලද/සම්පූර්ණවයන්ම හරවා 

යවන  ඒවා විය යුුය.  

 

CH 13+060 සිට CH 13+200 දක්ෂවා EH මාර්ග වොටස MED ඇවලහි මුේ වොටස 

සමඟ ද සම්බව  ඇවරිවේන වැවේ අුතින් ඉදෙරන ලද ගාංවුර බැමි සමඟ 

සමපාත වේ. පහත විස්තතර ෙර ඇති පරිද වමම වුහයන් හා සම්බන්ධ පවතින 

ජලාපවහන රටා වලට ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයර වදවක්ෂදීම බලපානු ඇත. 

 

28 ඡායාරූප එකතුව: මාදිපවල හැරවුම් පයෝජනා ක්රමය යටපේ මෑතකදී 

ඉදිකරන ලද තලංගම වැපේ නව වාන් පදාරටුව (බලපෑමට ලක්ෂ පනාපේ) 
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29 ඡායාරූප එකතුව: ඇවරිපේන වැපේ පවතින වාන් දැමීපම් මාර්ගය 

(බලපෑමට ලක්ෂ පේ) 

 
 

4.7.3 වැසි ජලයරඳවා තබා ගැනීවම්/රඳවා ගැනීවම් හැකියාව නැතිීම, 

ජලාපවහන මාර්ග අවහිර ීම ආදය වේුන් නිසා ගාංවුර තත්වයට 

ඇති වන බලපෑම්. 
 

වමය ජල විදයාත්මෙ/ ජල ගතිෙ ආෙෘති විශ්වේෂණ ප්රතිඵලවලට අවධානය 

වයාමු ෙරමින් 4.6 වගන්තිවේ විස්තතර ෙර ඇත. 

 

4.7.4 සමස්තත ජල විදයාව සහ ජලාපවහනය මත ඉදකිරීම් බලපෑම්  
 

සාංවේදී ජල මාර්ග/ වගුරු බිම් ප්රවේශවල ඉදකිරීම් ක්රමවේදය යටවත් 

නියමු/නඩත්ු මාර්ග ඉදකිරීම පිළිබඳ සපයන ලද වතාරුරුවලට අනුව, 

දයවන්නා වැව (CH 6+900 සිට CH 7+520 දක්ෂවා), වොස්තවත්ත IC සඳහා(CH 09+380 

සිට CH 09+760 දක්ෂවා) සහ ඇවරිවේන වැව සහ MED ඇල ප්රවේශය (CH12+600 

සිට CH 13+200 දක්ෂවා) වෙස්තේ පාලම් වුහයන් (ප්රවේශ මාර්ග වර්ගය I) සදහා 

වයෝජිතය. වමම උස්ත වෙස්තේ පාලම් වුහයන් නල පයිලින් මත ඉදකිරීමට නියමිත 

අතර එම නිසා ප්රවේශ මාර්ග/නියමු මාර්ග ඉදකිරීම වේුවවන් ඇළ/ජලමාර්ග 

වලට සිදුවන බලපෑම අවම වනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, දැනට පවතින ජල ප්රවාහ 

රටා අවහිර ීම, වගනයන ධාරිතා සහ ඇුළු වන ඇළ මාර්ගවල ජලවේ 

ගුණාත්මෙ භාවය අඩු ීම වැනි  සෘණාත්මෙ බලපෑම් වලට  භුමි සෙස්ත කිරීම සහ 

මුපිට පස්ත ඉවත් කිරීම, කුළුණු ඉදකිරීම සඳහා තහඩු පයිේන් ඉදකිරීම, 

ෙැණීවමන් පීට් මෘදු පස්ත සමග මිශ්ර කිරීම , කුළුණු අත්තිවාරම් සහ තාවොලිෙ 

ගබඩා අාංගන සඳහා වලවේ ෙැපීම, පයිලින් සිදුරු ස්තථාන වලින් වබන්වටානයිට් 

ස්තලජ් මිශ්රීම, ආදය වේු විය හැෙ.  
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TEPA ඇුළුව EH-NKBA හි ඉතිරිව ඇති පහත් බිම්වල III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග 

මෘදු මුපිට පස්ත ස්තථර ෙැණීවමන් පසුව ෙැටිති පිරවුම් සහ පස්ත බැමි පිරීම් 

(තැලීවමන් පසු  ණෙම මීටර් 0.5 සිට 1.0 දක්ෂවා වහෝ මීටර් 2.0 දක්ෂවා) භාවිතා 

කිරීවමන් පසුව ඉදකිරීමට නියමිතය. වමම වයෝජිත ඉදකිරීම් ක්රමවේදයට අනුව, 

30.0 m ~ 60.0 m පළල මාරග අවසරය ුළ (RoW) පිහිටා ඇති වමම පහත් වගුරු 

බිම්/කුඹුරුවල ප්රවේශවේ තිවබන ජලාපවහන රටා සහ ජලය ගලා යන මාර්ග 

ඉදකිරීම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වබාවහෝ දුරට බාධා ඇති වේ. මීටර් 0.6 සිට 1.0 දක්ෂවා 

ගැඹුරට මෘදු පස්ත ෙැණීම, වමම ෙැණීම් ද්රවය ගබඩා කිරීම සහ දැනට පවතින බිම් 

මට්ටමට පහළින් මීටර් 5.0 ක්ෂ පළල, මීටර් 0.5 ~ 1.0  න ෙැට පිරවුමක්ෂ ඉදකිරීම සහ 

1.0 m ~ 2.0 m  නෙමින් යුත් පස්ත බැම්ම ෙැටිති පිරවුමට ඉහළින් සහ පවතින බිම් 

මට්ටමට ඉහළින් පිරීම වමම ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීමට ඇුලත් වේ. තවද, කුළුණු 

අතර 35.0 m (pier interval) නිතය පරතරයකින් RoW හරහා දවවන වනරා ගිය 

පාාංශු බැම්ම පිරවුම් වොටස භාවිතවයන් සෑම කුළුනු ස්තථානයෙටම ප්රවේශ 

මාර්ගයක්ෂ සපයනු ලැවබ්. එබැවින්, RoW ුළ පවතින ඇලමාර්ග ජාලය වයෝජිත 

EH-NKBA මාර්ගය සහ වයෝජිත ප්රවේශ මාර්ග වල බැමි මගින් අවහිර වන  අතර, 

එමඟින් ඇලවේ සහ ඒ ආශ්රිත ගාංවුර ප්රවේශවල වත්මන් ජලාපවහන ධාරිතාවට 

සැලකිය යුු වලස බලපානු ඇත 

 

ආසන්න ඇස්තතවම්න්ු මත පදනම්ව, පිරවුම් සදහා අවශය පාාංශු සම්පූර්ණ 

පරිමාව 84,000 m3 (වටාන් 215,000 වහෝ ෙක්ෂ 20,000) සහ ෙැටිති පිරවුම් පරිමාව 

75,000 m3 (වටාන් 180,000 වහෝ ෙක්ෂ 18,000) පමණ වන ප්රමාණයක්ෂ කි.මී. 5.64  ක්ෂ 

කුඹුරු/මඩ වගුරු ප්රවේශ දවේ පිහිටා ඇති (TEPA ඇුළුව) වොටස පිරීමට, 

සාංයුක්ෂත කිරීමට සහ ඉවත් කිරීමට අවශය වේ  (වොටස්ත වලට වවන් කිරීමක්ෂ වහෝ 

අදයර අනුව ඉදකිරීම් විස්තතර සපයා වනාමැත). 

 

නිසි අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වනාගත වහාත් වමමගින් TEPA ඇුළත, TEPA හා 

සම්බන්ධ ඇවරිවේන වැවේ ඉහල ප්රවේශය වවනත් තැන්වල ඇති ඇළවල අධි 

සාංවේදී ජල විදයාත්මෙ පරිසරයට මැනියට වනාහැකි, ආපසු හැරවිය වනාහැකි 

සහ ඉතා වැදගත් දගුොලීන හානියක්ෂ සිදුවනු ඇත.  

TEPA හි ඇළ පේධති ජාලය, වැවේ ඉහලදී  ඇවරිවේන වැවට සම්බන්ධ ී පහළින් 

දයවන්නා ඔයට බැස යන අතර පස්ත වගාඩකිරීවම් හා ෙැණීම් ෙරන ප්රවේශවලින් 

කුඩා පස්ත අාංශු ගසා වගන යාවමන් වැේ/ජලාශවල ජල ගබඩා ධාරිතාවය අඩු ීම 

සහ එහි ප්රවාහන ධාරිතාවට බලපාන ඇළ පේධතිය අවහිර විය හැෙ. සමස්තත 

පේධතිවේ ජල-පරිසර විදයාවට සැලකිය යුු හානියක්ෂ සිදු ෙරන අතර, පසුව ශාෙ 

හා සත්ත්ව විවශ්ෂවලට ද බලපෑම් ඇති ෙරයි. වමය සැලකිය යුු, දගුොලීන 

බලපෑමකි. 

 

තවද, ඉදකිරීම් ස්තථානවලට ළඟාීම සඳහා තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග ඉදෙරනු 

ලබන අතර කුළුණුවල ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් සැලසීම ට කුළුණු 

ස්තථානවල තාවොලිෙ තට්ටු සාදනු සාදනු ලැවබ්. තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ග සදහා 

ඉදෙරනු ලබන ජල හැවුම් බැමි සහ  වේදො  මඟින් ඇළ මාර්ගවල ජලය ගලා 

යාවම් හැකියාව අඩු ෙරන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවහිරතා ඇතිීවමන් ඇවේ 
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ගලායාම ප්රමාද වන අතර වමය ඇළවේ වල ජලය බැසයාමට දැඩි වලස බලපානු 

ඇත. 

 

මීට අමතරව, ප්රවාහ ජාලයන් මත ඇති අවනකුත් බලපෑම්, කුළුණු ඉදෙරන ස්තථාන 

වල වැඩ කිරීමට පයිලින් තහඩු වේදො/වැටවේ ඉදකිරීම සහ කුඩා 

අාංශු/වබන්වටානයිට් වබාර මිශ්ර ී ම යනාද ගැටළු, III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග සඳහා 

වමන්ම I වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග සඳහාද වපර වේදවේ ලැයිස්තුගත ෙර ඇති පරිද 

සමාන වේ.  

 

2007 මාර්ු 05 දනැති අති විවශ්ෂ අාංෙ 1487/10 ගැසට් පරවේ දක්ෂවා ඇති පරිද 

TEPA ෙලාපවේ ජල පරිහරණය ෙෘිොර්මිෙ භාවිතය සහ සාම්ප්රදායිෙ ධීවර 

ෙර්මාන්තය යනාදය සඳහා සීමා වේ. වෙවස්ත වවතත්, 2021 ජූලි මස ගැසට් පරයට 

ඇුළත් ෙරන ලද සාංවශෝධනවලට අනුව පාරිසරිෙ ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයට 

අහිතෙර බලපෑමක්ෂ වනාවන පරිද  වමම අධිවේී මාර්ගය  ඉදකිරීමට මධයම 

පරිසර අධිොරිය විසින් අවසර ලබා දී ඇත,. 

 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී ඇළ මාර්ග වල අවහිරතා වේුවවන් ගාංවුර මට්ටම ඉහළ 

යාමට වේු වන ජල විදයාත්මෙ බලපෑම් TEPA පිටීවම් ඇල ප්රවේශවේ (CH 

10+000 සිට CH 11+000 දක්ෂවා) වනාසැලකිය හැකි තරම් වේ. වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර වගුරුබිම (CH 14+500 සිට) CH 15+500), වසත්සිරිපාය ඇළ ප්රවේශවේ 

(CH 07+520 සිට CH 08+500 දක්ෂවා) සහ වපෝවර්/අුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරු 

ප්රවේශවේ/වගුරු (CH 15+500 සිට CH 16+000 දක්ෂවා) ගාංවුර බලපෑම් SLLDC 

(SLDCC, 2022) හි 2-D ආෙෘති සමාෙරණය අනුව මධයස්තථ සිට තදබල තත්වයක්ෂ 

දක්ෂවා විය හැෙ. 

 

ඇළ මාරගය ුළ කුළුණු ඉදකිරීම වේුවවන් ගාංවුර මට්ටම් ඉහළ යාම 

වසන්ටිමීටර 1.0 සිට 11.0 දක්ෂවා සීමා වුවද, වමය මත පදනම්ව ඇවලහි ජල ගලා 

යන ප්රවේගය 0.24 m/s සිට 0.72 m/s දක්ෂවා පරාසයෙ සැලකිය යුු වවනස්තෙම් 

ඇති ෙළ හැකිය. වමය අධිෙ වේගවයන් ගලා යන ඇවලහි පුල සහ ඉවුරු වොටස්ත 

ඛ්ාදනය ී මට පවා වේු විය හැකි අතර එමඟින් ඉදකිරීම්/ක්රියාොරී අවධිවේදී ඇළ 

පුලට සහ බැමිවලට හානි සිදු වේ. 

 

වගාඩකිරීම්, ෙැණීම් සහ වොන්ීට් දැමීම සඳහා බර යන්ර සූර වයාදනු ලබන 

අතර විවිධ ඉදකිරීම් ද්රවය විවිධ ඉදකිරීම් අදයවර්දී වගන එනු ලැවබ් (මූලිෙ ෙටයුු, 

උප වුහය, උපරි වුහය ඉදකිරීම, පදෙ වේදො සෑදීම ආදය). වතේ/ග්රීස්ත, 

අවනකුත් රසායනිෙ ද්රවය ොන්දු ී ම, ස්තවාභාවිෙ ජල මාර්ග සමඟ වබන්වටානයිට් 

ස්තලරි මිශ්ර ීම, තාවොලිෙ පස්තගබඩා අාංගන වලින් හා ඉදකිරීම් ද්රවය ගබඩා 

අාංගනවලින් සියුම් අාංශු වසෝදා යෑම,. ජල-පරිසර විදයාව, වෘක්ෂෂලතා සහ සත්ත්ව 

විවශ්ෂ ඇුළු සමස්තත අවට පරිසරයට පසුොලීන මධයස්තථ සිට දරුණු, වෙටි/දගු 

ොලීන බලපෑම් ඇති ෙරමින්, වතත් බිම් තත්ත්වය සහ ස්තවභාවිෙ ඇළ මාර්ගවල 

ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීමට ුඩු වදනු ඇත.  
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ප්රධාන වයාපෘති ොර්යාලය, ප්රිොස්තට් බීම් නිපදවන අාංගනය, වොන්ීට් මිශ්ර 

කිරීවම් ස්තථානය සහ වාවන් බාර් සැෙසුම් ෙම්හල පිහිටුීමට වයෝජිත ස්තථානය 

CH7+500 හි II වන ප්රධාන මාර්ගවේ වම් පසින්, වයඩක්ෂට් (viaduct) හි සිට මීටර් 380 

ක්ෂ සහ RDA වයාපෘති අධයක්ෂෂ ොර්යවේ සිට මීටර් 700 ක්ෂ දුරින් පිහිටා ඇත. වමම 

ඉඩම UDA (නාගරිෙ සාංවර්ධන අධිොරිය) සු වන අතර, එය දයවන්නා ඔය අු 

ඇළට යාබදව පිහිටා ඇත. වයාපෘති භුමි ප්රවේශය ආසන්න වශවයන් වර්ග මීටර් 

24,000 ක්ෂ පමණ වන අතර ෙලපුවාව, අේවගාන සහ තලාංගම වගුරු බිම්වල ජලය 

බැස යන දයවන්නා වැව ඇළට මායිම්ව පිහිටා ඇත. වමම ස්තථානවේ ඇළවේ වල 

පළල මීටර් 100 ක්ෂ වන අතර වැසි රහිත ොලවලදී (වසවර් වැඩි ොලයක්ෂ) ජල 

ප්රවාහය එෙතැන පේ වේ. වතත්බිම්/ වගුරු බිම්, විේ සහ ඇළ මාර්ග ුළ වහෝ ඊට 

යාබදව ඇති භුමි වල, වොන්ීට් මිශ්ර කිරීවම් ඒෙෙ, වාත්ු කිරීම සහ තාවොලිෙ 

ගබඩා අාංගන ස්තථාපනය කිරීම සහ ක්රියාත්මෙ කිරීම  මගින් වතත්බිම් පරිසරයට 

හා ඇළ/ජලමාර්ග වල ජලවේ තත්වයට මධයස්තථ හා දැඩි අහිතෙර බලපෑම් ඇති 

කිරීමට සහ ජලය වෙටි/දගු ොලීනව දූෂනය වේු වේ. බලපෑම්. ගාංවුර රඳවා 

තබා ගැනීම සහ රඳවා තැබීම් වලස වස්තවය ෙරන පහත් බිම් පිරවූ විට, පහළ 

ප්රවේශවල ගාං වුර තත්වවේ වැඩි ීමක්ෂ අවේක්ෂෂා ෙළ හැකිය. 

 

හදසි ඇේී වර්ධනයක්ෂ (algal blooms) 2021 අවේේ මාසවේදී ඇති ීම වේුවවන් 

SLLDC, පරිසර අමාතයාාංශය, මධයම පරිසර අධිොරිය සහ අවනකුත් 

පාර්ශ්වෙරුවන් එක්ෂව පාර්ලිවම්න්ු ජලාශවේ පහළ ප්රවේශවේ  ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීවම් වැඩසටහනක්ෂ ක්රියාත්මෙ ෙරන 

ලදී. වොන්රාත්ෙරු දයවන්නා ඔය සඳහා මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් මෑතෙදී 

ප්රොශයට පත් ෙරන ලද ජල තත්ත්ව ප්රමිීන් සහ SLLDC/CEA හි  අවශය ෙරන 

අවනකුත් අවශයතාවලට අනුකූල ව ෙටයුු ෙල යුුය. 

 

මීට අමතරව, නුසුදුසු පස්ත, සුන්ුන්, අවනකුත් අපද්රවය ද්රවය බැහැර කිරීම සහ 

පාාංශු ඛ්ාදනය වේුවවන් වතත්බිම්, ගාංවුර රදන ප්රවේශ සහ ජල මාර්ගවලට 

තාවොලිෙ අහිතෙර බලපෑම් ඇති විය හැකි අතර එවැනි ක්රියාොරෙම් 

වේුවවන් පසුොලීනව වරාන්මඩ බලපෑම් නිසා ජල මාර්ග සහ ජල මූලාශ්රවල 

ජලාපවහන ධාරිතාව සහ ගාංවුර රඳවා ගැනීවම් හැකියාව අඩු වේ. 

 

දයවන්නා වැේ පේධතිය යනු අන්තර් සම්බන්ධිත, දුර්වල, අධි සාංවේදී ජල-

පාරිසරිෙ පේධතියක්ෂ වන අතර විවශ්ෂවයන් රසායනිෙ ද්රවය, ග්රීස්ත, කුඩා අාංශු, 

අවනකුත් ඉදකිරීම් ද්රවය සහ රසායනිෙ ද්රවය බැහැර කිරීමට වේු සහ වොන්ීට් 

මිශ්රන ඒෙෙ, පූර්ව වොන්ීට් තැනුම් ඒෙෙ අාංගන සහ රීබාර් (rebar) සැෙසුම් 

ස්තථාන ස්තථානගත කිරීම නිසා කිසිදු ආොරයකින් පිළිගත වනාහැකි සැලකිය යුු, 

දගුොලීන, ආපසු හැරවිය වනාහැකි ආොරයට, සමස්තත වැේ පේධතියට මධයස්තථ 

හා තදබල බලපෂම් ඇති විය හැෙ. 

 

4.7.5 සමස්තත ජල විදයාව සහ ජලාපවහනය මත වමවහයුම් බලපෑම්  
 

කුළුණු මත ඉදෙල අධිවේී මාර්ගයක්ෂ වලස වමම අධිවේගි මාර්ගය වයෝජනා ෙර 

ඇති අතර එමඟින් වමවැනි මාර්ග ඉදකිරීවම්දී වබාවහෝ දුරට සිදුවන බැමි පිරීම 
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වේුවවන් ජල විදයාවට සහ ජලාපවහනයට සිදුවන සාමානය බලපෑම් EH-NKBA 

හි ලක්ෂෂණිෙ සැලසුම් මගින් අවම ෙර ඇති අතර එවැනි බලපෑම් වමයට අදාළ 

වනාවේ. වෙවස්ත වවතත්, දයත උයන (CH 06+900 සිට CH 07+520 දක්ෂවා), 

වසත්සිරිපාවේ දයවන්නා ඔය ඇවලහි බත්තරමුේවේ CH 07+520 සිට CH 08+200 

දක්ෂවා ඇල ප්රවේශය සහ බටවපාත/තලාංගම CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා 

TEPA ෙලාපය වමන් දැනට පවතින ඇල මාර් සමඟ වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගවයහි 

කුළුණු ස්තථාන හරියටම අතිච්ඡාදනය වන වොටස්තවල සුළු ජලාපවහන බලපෑම් 

හඳුනාවගන ඇත. HEC-RAS 2-D ආෙෘති සමාෙරණවල ප්රතිඵල මත පදනම්ව 

ඉහත 4.6 වජ්දවේ නිශ්චිත ගාංවුර ආශ්රිත බලපෑම් සාෙච්ඡා ෙර ඇත. 

 

ඇවරිවේන වැවේ ඇතළු වාන්ඇ ළ (වමය මාදවවල හැරවුම් වයෝජනා ක්රමය යටවත් 

මෑතෙදී හඳුන්වා දුන් වැව වාන් දැමීවමන් ආරම්භ වූ තලාංගම වැවේ දකුණු ඉවුර 

පිටාර ගැලීමයි), ගාංවුර පාලනය / වාරිමාර්ග ජලය මුදා හැරීවම් වදාරටු වුහය 

සහ ඇවරිවේන වැවේ දකුණු ඉවුවර් වාන් දැමීවම් අවනකුත් උපාාංග වලට ජලාශවේ 

දකුණු වෙළවරට ඉහළින් ඇති වයෝජිත EH-NKBA මාර්ගය මගින් බලපානු ඇත. 

ඇවරිවේන වැවේ වාන් සහ දකුණු ඉවුර SLLDC විසින් මෑතෙදී මාදවවල හැරවුම් 

වයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මෙ කිරීවම්දී ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙරන ලද අතර, ඇවරිවේන 

වැවේ දකුණු මායිම හරහා EH-NKBA ගමන් කිරීම වේුවවන් ආසන්නවේ 

ස්තථායිතාව සහතිෙ කිරීම සඳහා ජාතිෙ වගාඩනැගිලි පර්වේෂණ සාංවිධානවේ 

(NBRO) නිර්වේශ අනුව දකුණු ඉවුර ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙර ශක්ෂතිමත් ෙරන ලදී. 

 

2007 මාර්ු 05 දනැති අතිවිවශ්ෂ අාංෙ 1487/10 ගැසට් පරවේ දක්ෂවා ඇති පරිද 

TEPA හි ජල පරිහරණ  ෙෘිොර්මිෙ භාවිතය සහ පාරම්පරිෙ ධීවර ෙර්මාන්තය 

ආදයට සීමා වේ. 2021 ජුලි මස ගැසට් පරය නිකුත් ෙරන අතර, තව දුරටත්, 

ඇවරිවේන වැවේ ගබඩා ධාරිතාවට කිසිදු සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති වනාවනු 

ඇති අතර මාර්ගය ඉහලින් ඇති අතර මාර්ගවේ  කුළුණු සහ කුළුණු ෙැේ පමණක්ෂ 

වැේ ජලවයහි පිහිටා ඇත 

 

ඇළ මාර්ගය ුළ කුළුණු ඉදකිරීම වේුවවන් ගාංවුර මට්ටම් වසන්ටිමීටර 1.0 සිට 

11.0 දක්ෂවා  වැඩිීම වුවද, එය පදනම් ෙරගත් ජලය ගලා යන ප්රවේගය 0.24 m/s 

සිට 0.72 m/s දක්ෂවා පරාසයෙ සැලකිය යුු වවනසක්ෂ ඇති ෙළ හැකිය. වමය ඇළ 

පුල සහ ඉවුරු ඛ්ාදනය ීමට පවා වේු විය හැෙ. එමඟින් ඉදකිරීම්/ක්රියාොරී 

අවධිවේදී ඇළ පුලට සහ බැමිවලට හානි සිදු වේ. 

 

අවනකුත් බලපෑම් අතරට EH-NKBA ප්රවාහන මාර්ගය/ පදෙ වේදොවේ එෙු 

වන වැසි ජලය වලස අපද්රවය බැහැර කිරීම් ඇුළත් වේ. වර්ෂාජලය ගලා යාවම් 

ක්රියාවලීන්වේ ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ජනනය වන වමම වගාඩබිම් ප්රවාහ ය ගලි සහ නල 

භාවිතවයන් එෙු ෙර අවනකුත් ප්රවේශවලට ආසන්නතම ස්තවභාවිෙ ජල 

මාර්ගයට මුදා හරිනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, TEPA ප්රවේශවේ පාරිසරිෙ හා 

පාරිසරිෙ වැදගත්ෙම වේුවවන් වමම මාර්ග පදෙ වේදොව වගාඩබිම් 

ප්රවාහවයන් අපවිර ී ඇති මාර්ග දූවිලි, ටයර් අපද්රවය සහ වවනත් විවිධ 

වොවලායිඩේ අාංශු එෙු ීම නිසා TEPA සහ එය ආශ්රිත ඇල පේධතිවේ සාංවේදී 

ජල පරිසරවේ ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවයට බලපානු ඇත . වමය මධයස්තථ හා දැඩි 
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දගු ොලීන බලපෑමක්ෂ වන අතර නිසි වලස වැසි ජලය එෙු කිරීම, ජලය පිරියම්  

කිරීම සහ බැහැර කිරීවම් ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීවමන් බලපෑම් අවම ෙර ගත 

හැෙ. 

 

4.8 මතුපිට ජලය පේහ, භූගත ජලය සහ පස මත බලපෑම් 

 

4.8.1 ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය, ඉදකිරීම් ද්රවය සහ ඉදකිරීම් ෙටයුු වලින් 

ජනනය වන අපද්රවය ීම සහ අවනකුත් අපද්රවය ආදය වසෝදා යාම. 
 

ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය, ඉදකිරීම් ද්රවය, නරක්ෂ වූ ද්රවය සහ අවනකුත් අපද්රවය මුපිට 

ඛ්ාදනය ීම නිසා මු පිට සහ භූගත ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවයට ඉදකිරීම් ොලය 

ුළ අවේක්ෂෂා ෙරන අහිතෙර බලපෑම් ප්රධාන වශවයන් සිදු වන්වන් පස්ත ෙැණීම්, 

වගාඩකිරීවම් ෙටයුු, වාවන් මුක්ෂකු සවි කිරීම, පිේප සවි කිරීම, උස්ත වුහයන් 

වගාඩකිරීම, ෙැනීම් ෙරන ලද පස්ත වගාඩගැසීම, අධිෙ වර්ෂා ොලවේදී පස්ත ෙැණීම 

යනාදය වැනි විවිධ වයාපෘති ක්රියාොරෙම් වේුවවන් පස ජලයට වැටීම / 

ගසාවගන යාවමනි. පාාංශු අාංශු මුපිට ජල මූලාශ්රවලට සෘජුවම එෙු ීම, 

අපැහැදතාවය සහිත වහෝ දුර්වල ජල ගුණාත්මෙ භාවයක්ෂ ඇති ව ජලය ෙැළඹීම් 

වැඩි ීමට දායෙ වේ. වමය ජලජ ශාෙ හා අවනකුත් ජීී විවශ්ෂවලට අහිතෙර 

වලස බලපාන ජලයට ආවලෝෙය විනිවිද යාම අඩු කිරීමට ද වේු වනු ඇත. වමය 

ජලජ ශාෙ හා අවනකුත් ජීී විවශ්ෂවලට අහිතෙර වලස බලපාන ජලයට 

ආවලෝෙය විනිවිද යාම අඩු කිරීමට ද වේු වනු ඇත. එවස්තම, අධිෙ වර්ෂාවෙදී, 

පස්ත ෙැණීවමන් ජලයට දූවිලි හා පස්ත අාංශු වසෝදා යාම , පස්ත වගාඩගැසීම, පස්ත වතාග 

වගාඩගැසීම යනාදය නිසා වසෝදාවගන පස්ත  මුපිට ජල මූලාශ්රවල පුවේ 

වරාන්මඩ / අවසාදත වහෝ මඩ වලස තැන්පත් ීමට වේු වේ. අවසානවේ ජල 

මට්ටම් වැඩි ීම වහෝ ගාංවුර තත්ත්වයන් ඇති වේ. එවස්ත වුවද, ඉදකිරීම් වලදී පස 

ජල මූලාශ්රවලට මුදා හැරීම අවම කිරීම වහෝ වළක්ෂවා ගත හැක්ෂවක්ෂ භූමයට 

විවශ්ිත පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලසුම් ක්රියාත්මෙ කිරීවමන් වහෝ බලපෑම් 

අවම කිරීවම් සුදුසු ක්රම අනුගමනය කිරීවමනි. වෙවස්ත වවතත්, වමම ඍණාත්මෙ 

බලපෑම තාවොලිෙ වන අතර ඉදකිරීම් ොලයට සීමා වේ. 

 

පහත් බිම් ප්රවේශවල ඉදකිරීම් ද්රවය අක්රමවත් වලස ගබඩා කිරීම, ඉදකිරීම් ආශ්රිත 

උපෙරණ සහ යන්ර සූර පිරිසිදු කිරීම, වතේ ොන්දුීම්, ඉන්ධන සහ ලිහිසි වතේ 

ොන්දුීම් යනාදය ජල මූලාශ්ර වලට අපද්රවය එෙු ීමට වේු වේ. මීට අමතරව, 

වොන්ීට් මිශ්රන ඒෙෙ ක්රියාත්මෙ ෙරන්වන් නම්, වොන්ීට් මිශ්රන පිරිසිදු 

කිරීවමන් ජනනය වන අපජලවේ වැලි සහ වරාන්මඩ සහ සිවමන්ති අාංශු මගින් 

ප්රතිොර වනාෙළවහාත්, එහි ඇති අධිෙ ෙැළඹිලි සහ ක්ෂෂාරීය ස්තවභාවය 

වේුවවන් ජල වේහයන්හි පුවේ අවසාදත එෙු ීම වෙවරහි සැලකිය යුු 

සෘණාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. එවස්තම, අවලම්භිත  න ද්රවය වගාඩබිමට මුදා 

හැරීවමන් පවසහි පාරගම්යතාව අඩු වන අතර පවස්ත මුපිට පස්ත මත අවසාදත 

ීම වේුවවන් පවසහි සැෙැස්තම වවනස්ත වේ. 
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4.8.2 ව ාසිල වතේ ොන්දු ීම, නඩත්ු කිරීම, වස්තදීම,වාහන වස්තවා  

ආදවයන් ජනනය වන අපවිර වතේ ොන්දුීම් සහ පිටාරගැලීම. 
 

අධිෙ වර්ෂාව ුළදී, වතේ ොන්දුීම් වසෝදා යාම, ඉදකිරීම් උපෙරණ සහ 

යන්වරෝපෙරණ වමවහයුම්, වස්තවා සහ වස්තවා අාංගන ආදවයන් ඉන්ධන සහ ලිහිසි 

වතේ ොන්දු ීම වතේ හා ග්රීස්ත වලින් ජලය අපවිර ීමට වේු වේ. ොලයත් සමඟ 

ජලය මත. වමමගින් හිරු එළිය සහ ඔක්ෂසිජන් ජලයට විනිවිද යාම සීමා කිරීම නිසා 

ජලජ පැලෑටි සහ ජීීන් වෙවරහි අවනකුත් පසුොලීන ගැටළු සමඟ ජලවේ 

ගුණාත්මෙ භාවය අයහපත් ීම(BOD, COD, TSS, O&G යනාදය අනුව දූෂණය බර 

වැඩි වූ ජලය) ඍණාත්මෙ බලපෑම් ඇති ෙරයි. 

 

මීට අමතරව, තාවොලිෙ ස්තථාන වල නවාතැන් වගන සිටින වස්තවෙයින් විසින් 

ජනනය ෙරනු ලබන මළාඅප ජලය සහ නානොමර වල ජලය සාමානයවයන් 

අපද්රවය සහ නානොමර වලින් පිටවන  ජලවයහි දරාපත් විය හැකි ද්රවය අඩාංගු 

බැවින් එය පිරියම් වනාෙර හා අක්රමවත් වලස බැහැර ෙළවහාත් ජලවේ 

ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීම වේුවවන් මුපිට හා භූගත ජලවයහි ගුණාත්මෙ 

භාවයට අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙරයි. අධිෙ BOD, COD, TSS, O&G යනාදී වශවයන් 

දූෂණයට දායෙ වන ොබනිෙ සාංවයෝග, වපෝෂය පදාර්ථ, වයාධිජනෙ ජීීන්, වතේ 

සහ ග්රීස්ත යනාදය. විවශ්ෂවයන් භූගත ජලය අපද්රවය සමඟ දූෂණය ීම පානීය 

අරමුණු සඳහා භූගත ජලය භාවිතා ෙරන්නන්ට අහිතෙර වසෞඛ්ය බලපෑම් ඇති 

ෙරයි 

 

වෙවස්ත වවතත්, වමම ගැටළුව වෙටි ොලීනව ඉදකිරීම් ොලයට සීමා වන බැවින් 

සහ වයාපෘති අධයයනවයන් ආවරණය වන ප්රවේශවේ නගරිෙ ජල සැපයුම 

තිවබන බැවින් ළිාං වල ජලය වවනත් ගෘහාශ්රිත අවශයතා සඳහා හැර පානීය 

අවශයතා සඳහා භාවිතා වනාෙරන බැවින් තාවොලිෙ වස්තවෙයින් වේුවවන් 

බැහැරෙරන අපද්රවය සැලකිය යුු ප්රශ්නයක්ෂ වනාවනු ඇත. 

  

4.8.3 තාොලිෙ වස්තවෙ ෙඳවුරු, ොර්යාල ස්තථාන , පර්යන්ත 

වගාඩනැගිලි, වරෝලිාං ගබඩා නඩත්ු කිරීම (rolling stocks maintenance 

), වස්තදීම්, වමෝටර් අාංගන වල වස්තවා සැපයීම් (තිවබ් නම්) වලින් ජනනය 

වන අපජලය බැහැර කිරීම  
 

ගෘහාශ්රිත අපද්රවය සහ අවනකුත් අපද්රවය එෙු ීම නිසා වගුරු බිම්වල ඇති 

පර්යන්ත ඇළ මාර්ගවල මුපිට ජලය වොවලායිඩ (colloids) තරමක්ෂ ඉහළ 

මට්ටමෙ පැවීවමන් මද වශවයන් දූිත ී ඇති බව නිරීක්ෂෂණය විය. ඇළ/මඩ 

වගුරු රක්ෂිතය දවේ පිහිටි වන්වාසවලින් වමම ගෘහ, ෙර්මාන්ත සහ අවනකුත් 

වාණිජ වගාඩනැගිලි/ අවලවිසැේවලින් බැහැර කිරීම නිසා එෙු වන අපද්රවය 

(මලාපවහන සහ ගෘහාශ්රිත අපජලය යන වදෙම) සහ අපජලය එම පර්යන්ත ඇළ 

දූෂණයට වේු වන ප්රධාන මූලාශ්රය වේ. එබැවින් වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීමකින් 

වතාරව වුවද අනාගතවේ දී වයාපෘති ප්රවේශය ුළ ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය යම් 

මට්ටමෙ පිරිහීම වනාවැළැක්ෂවිය හැකිය. 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

359 

 

 

තවද, වස්තවෙ ෙඳවුරු, ොර්යාල, ස්තථාන, පර්යන්ත වගාඩනැගිලි, වරෝලිාං ගබඩා 

නඩත්ු කිරීම (rolling stocks maintenance ), රථ වාහනවස්තදීම, වමෝටර් අාංගන වල 

වස්තවය කිරීම (තිවබ් නම්) ආදවයන් වතේ, ඉන්ධන සහ අවනකුත් ද්රාවය ොන්දු ීම, 

වැසි ජලය සමඟ මිශ්ර ීම ඉදකිරීම්/වමවහයුම් අවස්තථා වලදී ජල වේහ තවදුරටත් 

අපවිර කිරීමට හැකියාව ඇත.  

 

වමම අධිවේී මාර්ගය ක්රියාත්මෙ කිරීවම්දී, අධිෙ වර්ෂා ොලයට මාර්ගය මුපිට 

ගලා යන ජලය වයාපෘති අධයයන ප්රවේශවේ මුපිට හා භූගත ජලවේ ගුණාත්මෙ 

භාවයට අවේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම් ඇති විය හැෙ. අධිෙ වර්ෂාවේද මාර්ග 

මුපිට ගලා යන ජලවේ සාමානයවයන් හයිවරාොබන, වතේ සහ ග්රීස්ත, අත්හිටවූ 

 න ද්රවය වැනි විවිධ දූෂෙ ද්රවය අඩාංගු වන අතර ඒවා මාර්ගවල වායුවගෝලීය 

තැන්පත් ීම, වාහන විවමෝචනය සහ ටයර් අප ද්රවය වැනි වේ වේු විය හැෙ. 

වර්ෂාපතනවේ පළමු අවස්තථාවවහිදී පැය 1-2ක්ෂ ුළ ගලන ජලවේ , මාර්ග මුපිට 

අවලම්බිත   න ද්රවය, COD, BOD, O&G, බැර වලෝහ, ආදී වශවයන් සැලකිය යුු 

දූෂෙ ප්රමාණයක්ෂ අඩාංගු විය හැෙ. ප්රාවේශීය තත්ත්වයන් අනුව මාර්ග මුපිට ගලා 

යන දූෂෙ සාන්ද්රණය වබාවහෝ වසයින් වවනස්ත විය හැකි අතර දගු පැය ගණනෙ 

වැසි හරහා ොලයත් සමඟ එෙු වන ප්රමාණය අඩු වේ. එබැවින්, ජලය මත 

මුපිට ගලා යාම වේුවවන් ඍණාත්මෙ බලපෑම් අවම වන අතර වයාපෘති 

අධයයන ප්රවේශවේ අවනකුත් මාර්ගවල මුපිට ගලායන ජලවේ තත්වයට 

සමානව අඩු වැදගත්ෙමක්ෂ දරයි. 

 

4.8.4 වස්තවෙ ෙඳවුරු, ොර්යාල, වටෝේ ේලාසා වගාඩනැගිලි ආදවයන් 

ජනනය වන අවනකුත් ද්රව/ න අපද්රවය (අන්තරාදායෙ අපද්රවය 

ඇුළුව) බැහැර කිරීම . 
 

ෙම්ෙරුවන්වේ ෙඳවුරු මාරග අවසරවයන් (RoW) වහෝ වවනත් පාරිසරිෙ සාංවේදී 

/ පහත් බිම් වලින් පිටත වලස ස්තථානගත ෙළ යුුය. පූර්ව-ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ 

වමවහයුම් ොලසීමාවන් ුළ වයාපෘති භුමිවේ තාවොලිෙ ශ්රම බලොය 

පිළිවවලින් 40, 500 සහ 60 (වැඩ පැතිරී තිවබන ස්තථානවල) වේ. සම්මත 

මාර්වගෝපවේශ මත පදනම් වූ ද්රව/ න අපද්රවය ජනනය පහත 121 වගුවේ දක්ෂවා 

ඇත. 

 

121 වගුව: ද්රව/ඝන අපද්රවය ජනනය 

විස්තතර පූර්ව-ඉදකිරීම් 

ොලසීමාව 

ඉදකිරීම් 

ොලසීමාව 

වමවහයුම් 

ොලසීමාව 

භුමිවේ තාවොලිෙ ශ්රම බලොය 40 500 60 

 න අපද්රවය ජනනය (දනෙට කි. ග්රෑ.) 22.08 276.00 33.12 

මානව  න අපද්රවය ජනනය(දනෙටකි. ග්රෑ.) 5.00 62.50 7.50 

අළු අපජල ජනනය (දන ලීටර) 3.40 42.50 5.10 

 

වස්තවෙ ෙඳවුරු ුළ නාන ොමර සහ වැසිකිලි අප දයර එෙු කිරීම සඳහා 

වසේටික්ෂ ටැාංකි/මුද්රා තැබූ ආොරවේ එෙුෙරන ක්රම භාවිතා ෙළ යුු අතර, 
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ස්තථානීය  න අපද්රවය එෙු කිරීම සඳහා අවශය පරිද සම්මත වර්ගවේ බහාුම් 

වයාදවනු ලැවබ්. මධයම ෙසළ එෙු ෙරන ප්රවේශ සීමා නිර්ණය ෙර දුගඳ සහ 

අපද්රවය අඩාංගු ීමට අවශය යටිතල පහසුෙම් සපයනු ලැවබ්.  න අපද්රවය සහ ද්රව 

අපද්රවය (අළු සහ ෙළු) එෙු කිරීම සහ බැහැර කිරීම නාගරිෙ  න අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණ ඒෙෙවල බලපරලාභී ෙසළ එෙු ෙරන්නන් හරහා සිදු ෙළ යුු 

අතර නාන ොමර සහ වැසිකිලි අප දයර බලපරලාභී ගලි බවුසර් එෙු ෙරන්නන් 

හරහා හසුරුවා ගත යුුය.එහිදී අවශය සියු මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය ෙරමින් 

බැහැර ෙළ යුුය.  

 

ෙම්ෙරුවන්වේ ෙඳවුරු, ොර්යාල, වටෝේ ේලාසා (toll plaza) වගාඩනැගිලි 

ආදවයන් අවනකුත් අන්තරායෙර ද්රව/ න අපද්රවය බැහැර කිරීම අවේක්ෂෂා 

වනාරන බැවින්, එවැනි අපද්රවය බැහැර කිරීමක්ෂ පිළිබදව සලො බලනු වනාලැවබ්. 

 

4.8.5 හදසි අනුරු, ගින්න, ස්තවභාවිෙ විපත් ආදය.  
 

ඉදකිරීම් ොලය ුළ ෙම්ෙරුවන්ට සහ මහජනතාවට අනුරුවලට ුඩු වදන 

අනුරුදායෙ වස්තවා තත්ත්වයන්වේ බලපෑම් අවේක්ෂෂා ෙරන අතර, වමවහයුම් 

අවධිවේදී මහජන/EH මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන්/නඩත්ු ොර්ය මණ්ඩලය ආදය 

සඳහා අනුරු අවදානම ඉහළ වහෝ වැදගත් විය හැකිය. හදසි අනුරු අවදානම 

දගුොලීන බලපෑමක්ෂ වලස සැලවක්ෂ 

 

4.8.5.1 ඉදිකිරීම් කාලය තුළ බලපෑම් 

 

විශාල, දගු හා බර ඉදකිරීම් වාහන මී ගමනාගමනයට භාවිතා ෙරන මාර්ග 

දවේ වමවහයීවමන් මී වාහනවලට හානි සිදු විය හැකි අතර එහි ගමන් 

ෙරන්නන්/මාර්ග භාවිත ෙරන්නන්ට ුවාල සිදු ීම වහෝ මාරාන්තිෙ ීම වැනි 

අනුරු අවදානම වැඩි ෙරයි. ඉද කිරීම් වාහන වේවාල පාර වහෝ වපාුඅරාව පාර 

වැනි පටු මාර්ග ඔස්තවස්ත ගමන් කිරීම වමම පටු මාර්ගවල මායිම් භාවිතා ෙරන 

පදෙයන්ට සහ පාපැදෙරුවන්ට සැලකිය යුු තර්ජනයක්ෂ ඇති ෙරයි. 

 

පයිලින් වමවහයුම්, ෙැණීම් ෙටයුු සඳහා භාවිතා ෙරන බර යන්වරෝපෙරණ 

සහ ඉදකිරීම් ද්රවය වගන ඒමට සහ ඉවතලන ද්රවය ඉවත් කිරීමට භාවිතා ෙරන 

ෙක්ෂ රථ ඉතා සීමිත ඉඩක්ෂ ුළ ක්රියාත්මෙ ෙරනු ලබයි. ෙම්ෙරුවවකුට වමවැනි 

යන්වරෝපෙරණවල ගැටීමට වහෝ ුවාල ීමට ඇති හැකියාව වමම සීමිත වැඩ 

අවොශය නිසා ඉතා ඉහළය. 

 

අධිවේී මාර්ගය කුළුණු මත ඉද වන වුහයක්ෂ වලස ඉදකිරීමට නියමිත බැවින්, 

බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 2ෙට වැඩි උසකින් වැඩ කිරීවම්දී වස්තවෙයන් නිසි ආරක්ෂෙ 

උපක්රම භාවිත වනාෙරන්වන් නම්, ඉදකිරීම් වේදොවලින් වහෝ උසින් වැටීවම් 

හැකියාව සිදුවිය හැකිය. ෙම්ෙරුවන් ඇළ / ජල මාර්ග මතට වැටී දවේ ගිලී මිය යා 

හැකිය. 
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EH හි ඉදකිරීම් ස්තථාන ජනාවාස වලට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇති අතර එදවනදා 

ගමනාගමනය භාවිතා ෙරන සමහර මාර්ග වේ. ඉදකිරීම් ද්රවය අසල ජනාවාස, 

මාර්ග සහ ඇවිදීවම් මාංීරුවලට වැටීවම් සම්භාවිතාව බැහැර ෙළ වනාහැෙ. 

එවැනි ඉදකිරීම් ද්රවය කිසියම් පුේගලයකුට/පුේගලයකුට වහෝ වාහනයක්ෂ මතට 

වැටුණවහාත්/ මාර්ගවල/ ඇවිදීවම් මාර්ග ඔස්තවස්ත ගමන් ෙළවහාත් 

අනිවාර්යවයන්ම මිනිසුන්ට ුවාල සහ වාහනවලට හානි සිදුවනු ඇත. 

 

අනුරුදායෙ වස්තවා තත්ත්වයන් සහ අනුරු වේුවවන් මහජනතාවට වමන්ම 

වස්තවෙයන්ට සිදුවන අනුරුවලට ප්රධාන වශවයන් බලපානු ලබන්වන් සීමිත 

වස්තවා ඉඩ ප්රමාණය සහ වයෝජිත අධිවේී මාර්ගය උස්ත වුහයක්ෂ වලස ඉදකිරීමට 

නියමිත බැවිනි. නිසි ක්රියාමාර්ග වනාගත වහාත් ෙම්ෙරුවන්ට සහ මහජනතාවට 

සිදුවන ුවාල වබාවහෝ අවස්තථාවල මාරාන්තිෙ විය හැකිය. 

 

4.8.5.2 පමපහයුම් කාලය තුළ බලපෑම් 

 

අධිවේගි මාර්ගවේ නියමිත වේග සීමාවවන් ඔබ්බට වාහන වේගවයන් ධාවනය 

කිරීම සහ වනාසැලකිලිමත් වලස රිය පැදීම වමවහයුම් අදයවර්දී සිදුවන 

අනුරුවලට ප්රධාන වේුව වනු ඇත. එවැනි වාහනයක්ෂ ආරක්ෂිත බාධෙ 

ඉක්ෂමවා වගාස්ත අසල පිහිටි ජනාවාස ප්රවේශයෙට වහෝ CEB, NWSDB, CPC අයාතන 

වල වුහ මතට වහෝ මාර්ග මාර්ගවලට වැටුණවහාත්, මහජන ජීවිතයට හා 

වේපළවලට සිදුවන හානිය විනාශොරී වනු ඇත. 

 

අධිවේී මාර්ගවේ ගමන් ෙරන වාහනවල හදසි ගින්නක්ෂ ඇතිවිය හැකිය. ගිනි 

නිවන භටයින්ට සහ උපෙරණවලට එවැනි සිේධීන් වවත ළඟා ීමට ඇති ඉඩෙඩ 

සීමා ෙර ඇති ස්තවභාවය වේුවවන්, ගින්න ඉතා පහසුවවන් ආසන්න ජනාවාස 

ප්රවේශවලට වහෝ CEB, NWSDB, සහ CPC යන ආයතන වල වුහ වවත පහසුවවන් 

පැතිරී වගාස්ත ජීවිත හා වේපළවලට විපතක්ෂ වමන්ම හානි පවා සිදුවිය හැකිය. 

අධිවේී මාර්ගය. 

 

එබැවින් EH හි ක්රියාොරිත්වය අතරුර එවැනි සිදුීම් වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා හදසි 

පහසුෙම් තැබීවම්දී ප්රවේශම් සහගත සැලසුම් ප්රවේශයන් සලො බැලිය යුුය 

 

4.9 ඉදකිරීම් අදයවර්දී ඉදකිරීම් ද්රවය ලබාගැනීම, ප්රවාහනය, ගබඩා කිරීම සහ 

අපද්රවය බැහැර කිරීම නිසා ඇතිවන බලපෑම් 

 

4.9.1 ඉදකිරීම් ද්රවය ලබාගැනීම  
 

ඉදකිරීම් ද්රවය: වයාපෘති ක්රියාොරෙම් සඳහා වැලි (කියුමීටර් 148,512) සහ වබාරළු 

(කියුමීටර් 140,419) වයාපෘති ප්රවේශවයන් පිටතින් ලබා ගත යුු අතර ෙඩුවවල 

සහ අුරුගිරිය අවට වයෝජිත මාර්ගයට ආසන්නව වමම ද්රවය ලබා ගත හැකිය. 

වමම ද්රවය විශාල ප්රමාණවයන් ලබා ගැනීවම් දී ස්තවාභාවිෙ සම්පත් ක්ෂෂය ීම, 

වාතය, ශබ්දය, ජලය සහ පස දූෂණය වේුවවන් ද්රවය නිසා දැනට පවතින 

පරිසරයට සැලකිය යුු සෘණාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. විශාල ප්රමාණවේ ද්රවය 
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නිස්තසාරණය වේුවවන් වසෞන්දර්යාත්මෙ සුන්දරත්වය අඩුීම සහ ජජව 

විවිධත්වයට හා ස්තවභාවිෙ වාසස්තථානවලට හානි සිදුීම ද අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. 

  

වයෝජිත අධිවේී මාර්ගය කුළුණු මතින් ඉදකිරීමට නියමිත බැවින් විශාල වබාරළු 

සහ වැලි ප්රමාණයක්ෂ අවශය වේ. වැලි ෙැණීම නිසා ඉවුරු ඛ්ාදනය, ගාංගා පුල 

මට්ටම පහත වැටීම සහ ගාංගා ආශ්රිත පරිසර පේධති විනාශ ීම සිදුවේ. ෙළු ගේ 

ෙැණීම දූවිලි විවමෝචනය, ශබ්දය සහ ෙම්පන වේුවවන් අවට ප්රජාවන්ට වසෞඛ්ය 

හා සමාජීය බලපෑම් ඇති ෙරයි. ගේ වොරි වල පිපිරීම නිසා නිවාස හා අවනකුත් 

වගාඩනැගිලිවලට වුහාත්මෙ හානි සිදු විය හැෙ. නාය යාම, ජලය එෙතැන 

පේීම, ජීවිත හානි සහ පරිසර පේධති වස්තවා, භූගත ජලය දූෂණය ීම, මදුරුවන් 

වබෝවන ස්තථාන නිර්මාණය ීම සහ වගා ෙළ හැකි ඉඩම් අහිමි ී ම වබාරළු ෙැනීම් 

සහ ගේවලවේ නිසා ඇති වන ප්රධාන බලපෑම් වේ. 

 

4.9.2 ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනය  
 

වයාපෘති ප්රවේශය ුළ සහ ඉන් පිටත වපාදු මාර්ගවල ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනය 

කිරීම නිසා මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන්ට සහ මාර්ග අේදර ප්රජාවට අපහසුතාවයක්ෂ 

ඇති ෙළ හැකිය. ප්රවාහනය නිසා ඇති වන ප්රධාන බලපෑම් වනුවේ මාර්ග තදබදය, 

මාර්ග ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ ගැටු, පරිසර දූෂණය සහ ප්රවේශ මාර්ග තාවොලිෙව 

අවහිර කිරීමයි. බර ෙක්ෂ රථ භාවිතවයන් ද්රවය ප්රවාහනය කිරීවම්දී වපාදු මාර්ග 

අබලන් ීම සහ වබෝක්ෂකු සහ පාලම් වලට හානි ීම ද ප්රධාන වශවයන් බලපායි. 

 

4.9.3 ඉදකිරීම් ද්රවය ගබඩා කිරීම  
 

ඉදකිරීම් ෙටයුු වලදී භාවිතා ෙරන ඉදකිරීම් ද්රවය හැසිරීම සහ ගබඩා කිරීම 

ඒවා භාවිතා ෙරන වතක්ෂ සිදුෙල යුු වන අවශය තාවයකි. පස්ත, වැලි සහ 

අවනකුත් ඉදකිරීම් ද්රවය නුසුදුසු වලස ගබඩා කිරීම මගින් පහත් බිම් ප්රවේශවලට 

සහ ජල මූලාශ්රවලට වසෝදා යාමට හා ඒවාවේ වරාන්මඩ එෙු ීම වැඩි ෙළ 

හැකිය. වගාඩ ගසන ද්රවය වලින් පිටවන වායු දූෂෙ විවමෝචනයන් පරිසර දූෂණයට 

ුඩු වදන අතර ගබඩා අාංගන අවට වහෝ අවට සිටින ජනතාවවේ ජීවිතවලට 

බලපෑම් ඇති ෙරයි. ඉදකිරීම් අතරුර හැසිරීමට හා ගබඩා කිරීමට ඇති ද්රවය 

විශාල ප්රමාණයක්ෂ පවී. වම්වා හැසිරීවම් සහ ගබඩා කිරීවම් වමවහයුම්වල 

වස්තවය ෙරන වස්තවෙයින් සඳහා වැඩි අවදානමක්ෂ ඇත. 

 

4.9.4 අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අතරුර, ෙැණීම්, වලවේ ෙැනීම, වගාඩගැසීම සහ වුහයන් ෙඩා 

දැමීවම්දී සැලකිය යුු  න සහ ද්රවය අපද්රවය ප්රමාණයක්ෂ ජනනය වේ. ඉදකිරීම් 

අපද්රවය ප්රධාන වශවයන් සුන්ුන්, වොන්ීට්, ශාෙ ද්රවය, වලෝහ, ේලාස්තටික්ෂ සහ 

ෙැණීම් ෙරන ලද පස්ත වලින් සමන්විත වේ. මාර්ග ඉදකිරීවම්දී සිදුවන 

අනුරුදායෙ අපද්රවයවලට මිනිස්ත වසෞඛ්යයට අනුරුදායෙ රසායනිෙ ද්රවය, 
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අම්ල සහ ක්ෂෂාරීය ද්රාවණ, අපද්රවය වතේ සහ වතේ සහිත වරාන්මඩ, බැටරි සහ 

බිටුමන් ඇුළත් වේ. 

 

ෙම්ෙරු ෙඳවුරු වල දුර්වල සනීපාරක්ෂෂෙ විධිවිධාන සහ අපද්රවය සහ අපද්රවය 

බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා ෙරන නුසුදුසු ක්රම වේුවවන් පාරිසරිෙ හා සමාජීය 

ගැටළු ගණනාවක්ෂ මු ෙරයි. ඉදකිරීම් ෙඳවුරු වල අපද්රවය නුසුදුසු වලස බැහැර 

කිරීම හරහා ජල විදයාවට ඍණාත්මෙ බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය. අපජලවයන් ජල 

වේහ අපවිර ීම ජලජ ජීීන්ට සහ ප්රවේශවේ වවවසන ජනතාවට සැලකිය යුු 

බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. නාගරිෙ සහ සනීපාරක්ෂෙ අපද්රවය දුර්වල වලස 

ෙළමණාෙරණය නිසා  ජලජ සහ වභෞමිෙ සුන් සහ ශාෙ වෙවරහි බලපෑම්, 

මහජන හා වස්තවෙ වසෞඛ්ය බලපෑම්, ජල මූලාශ්ර දූෂණය සහ ප්රවේශවේ දර්ශනීය 

සුන්දරත්වය ඇුළුව අවට පරිසරයට අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙරයි. ඉදකිරීම් 

ස්තථාන සහ ෙම්ෙරුවන්වේ ෙඳවුරු වලින් පාලනයකින් වතාරව අපද්රවය සහ 

"වස්තදුම් ජලය" බැහැර කිරීම ද දුර්ගන්ධයක්ෂ ඇති කිරීමට සහ ප්රාවේශීය ජල සම්පත් 

දූෂණයට වේු විය හැෙ. 

 

පයිලින් සිදුවරහි පැති ස්තථාවර කිරීම සඳහා පයිලින් ෙටයුු වලදී වබන්වටානයිට් 

ඉදකිරීම් වලදී බහුලව භාවිතා වේ. වබන්වටානයිට් වපාළවට ඇුළු ී  වගාස්ත භූගත 

ජලය දූෂණය ීමට ඉඩ ඇත. වබන්වටානයිට් වල ගුණය වහාඳින් නිරීක්ෂෂණය ෙර 

පාලනය යටවත් තබා ගන්වන් නම් නැවත නැවත භාවිතා ෙළ හැෙ. කුමන ෙැණීම් 

පේධතියක්ෂ භාවිතා ෙළත්, ස්තලරි හානි ීම සිදුවනු ඇත. සමහරක්ෂ පස්ත සමඟ 

ෙැණීම් ෙරනු ඇති අතර සමහර ඒවා පස්ත ස්තථරවලට ඇුළු වේ. සමහර ඒවා 

නැවත භාවිතා කිරීමට වනාහැකි තරම් දූිත වන අතර ඒවා ඉදකිරීම් භුමිවයන් 

ඉවත් කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

 

4.9.5 වොන්ීට් මිශ්රණ ඒෙෙ,වොන්ීට් නිමවුම් වැඩ බිම, රිබාර් 

නිේපාදන අාංගන (Rebar Fabricating Yard) &ගබඩා ඉදකිරීම 
 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී, වාත්ු කිරීම, රිබාර් නිේපාදන අාංගන සහ ොර්යාල ප්රවේශ 

සහිත ගබඩා ඇුළුව වොන්ීට් මිශ්රන අාංගනය වැනි ස්තථාන දූවිලි ජනනය වන 

ඉදකිරීම් ෙටයුු වේ. ඉදකිරීම් වාහන ගමනාගමනය, වයාපෘති ස්තථාන වහලිකිරීම, 

පාෂාණ ෙැණීම්, බිම් ෙැණීම් සහ භුමිය වැඩිදයුණු කිරීවම් ද්රවය හැසිරීම සඳහා 

නැවත පිරීම දූවිලි ජනනය වන ඉදකිරීම් ෙටයුු වලට ඇුළත් වේ. කුඹුරු යාවේ 

පහත් බිම් ප්රවේශවල වයෝජිත වොන්ීට් මිශ්රන අාංගනය සහ  වාත්ු අාංගන 

ස්තථාන සහිත වැඩබිම් ඒෙෙ වදෙ ප්රවයෝජනයට ගැනීම සඳහා එහි ඇති විය හැකි 

ඉහළ ගාංවුර මට්ටමට මදක්ෂ ඉහළට වපාළව සෙස්ත ෙළ යුුය. බිම් සෙස්ත කිරීම 

සඳහා සැලකිය යුු පස්ත වගාඩකිරීවම් ෙටයුු ඇුළත් වන අතර එය පහත 

වපන්වා දී ඇති පරිද පාරිසරිෙ ගැටළු / බලපෑම් ඇති ෙරයි. 

 

ඉදකිරීම් අතරුර, වපාදු මාර්ග ඔස්තවස්ත පමණක්ෂ වනාව, වැඩ ෙරන පරිශ්රය ුළ 

ඇති අභයන්තර තාර වනාදැමූ මාර්ගය ඔස්තවස්ත ද පස්ත ද්රවය ප්රවාහනය කිරීම සදහා 
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වාහන ගමනය සහ සුළාං බලපෑම් සමඟ විසිරී යන දූවිලි උත්පාදනය දූවිලි 

විවමෝචනය ීම සිදුවේ. 

 

භුමිය සෙස්ත කිරීම සඳහා භාවිතා ෙරන පිරවුම් ද්රවය වලින් දූවිලි ජනනය කිරීම සිදු 

වේ. ද්රවය ප්රවාහනය සඳහා භාවිතා ෙරන තාර වනාදැමූ අභයන්තර මාර්ග ඔස්තවස්ත 

වාහන ගමන් කිරීම නිසා දූවිලි ජනනය ීමටද ඉඩ ඇත. 

 

• වොන්ීට් මිශ්රන ඒෙෙ ක්රියාත්මෙ ීම  

 

වොන්ීට් මිශ්රන ඒෙෙවේ ඉදකිරීම් අදයර වේුවවන් සිදුවන බලපෑම වමවහයුම් 

අදයරට සාවේක්ෂෂව අවමය. වමම ඒෙෙ වල එදවනදා ක්රියාත්මෙ විමට අවශය 

ද්රවය වතාග පවත්වා ගනිමින් ඒෙෙ සහ උපෙරණ අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත්මෙ කිරීමට 

අවශය අමතර අමුද්රවය පවත්වාවගන යාම සඳහා වොන්රාත්ෙරු වයාපෘති 

භුමවේ වවනම අමුද්රවය වතාග පවත්වාවගන යාමට වගකිව යුුද යන්න පිළිබදව 

පැහැදලි කිරීම් ශෙයතා වාර්තාවේ සපයා ඇත. ඕනෑම අවස්තථාවෙ, වමම ඒෙෙ 

වල වමවහයුම් ද්රවය හැසිරීම වේුවවන් දූවිලි උත්පාදනය ීම සැලකිය යුු 

බලපෑම් ඇති ෙරයි. 
  

රළු සහ සියුම් ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහණය කිරීම, වගාඩබෑම සහ පැටීම, ඒවාවේ 

ප්රභව වතාග වගාඩගසා ඇති ප්රවේශ වල සිට වයාපෘති  ප්රවේශයට ප්රවාහනය සහ 

වගාඩබෑවම්දී දූවිලි ජනනය වේ. වොන්ීට් මිශ්රන ඒෙෙයට සිවමන්ති ආශ්රිත ද්රවය 

බෑම, මාරු කිරීම සහ එෙු කිරීම දූවිලි විවමෝචනය උත්පාදනය කිරීමට විශාල 

හැකියාවක්ෂ ඇත. 

 

4.10 දෘශය (භූ දර්ශනය) වයාපෘතිය මගින් අසේවැසි ඉඩම් 

පරිහරණයට බලපෑම් සහ බලපෑම්  

 

4.10.1 කුළුණු මත ඉද වූ වුහයන්ට යටින් ආවලෝෙය, වාතාශ්රය ආදය 

වනාලැබීවම් බලපෑම්. 
 

ඉහලින් පිහිටි මාර්ගය නිසා නිදහස්ත හිරු එළිය ලැබීමට බාධාව ඇති ීම 

වේුවවන් පිළිවවළින් තාවොලිෙ සහ ස්තිර පදනමින් ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් 

ොලසීමාවන් ුළ ෙරදරොරී ආවලෝෙය වවන්ීම සිදුවිය හැෙ. ඉහලින් පිහිටන 

මාර්ග වුහයට යටින් තිවබන සාංවේදී පරිසර පේධතියක්ෂ වන තලාංගම EPA  වවත 

හිරු එළිය ලැවබන ීව්රතාවය සහ ොලසීමාව වවනස්ත ීම මගින් එහි ප්රාථමිෙ 

ඵලදායිතාවය වැදගත් නිර්ණායෙයකි. එමඟින් විවශ්ෂ විවිධත්වයට සහ වපෝෂෙ 

චීයෙරණයට බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය. EPA ප්රවේශවේ තිවබන හරිත අවොශ 

සහ ජල වේහ වමම පරිසර පේධතිවේ වැදගත් අාංගයන්  වන අතර ඒවා පරිසර 

පේධතිවේ  තිරසාරභාවයට දායෙ වන පරිසර වස්තවා රාශියක්ෂ සපයයි. තවද, 

වගාඩනැගිලි වුහවේ පිහිටීම සහ දශාව අනුව වන්වාසිෙ, වාණිජ සහ පාරිසරිෙ 

සාංවේදී ප්රවේශ වටා ශබ්ද බාධෙ ඉදකිරීම වේුවවන් වමය වැඩි විය හැෙ. 
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අවම වශවයන් ඉහත සඳහන් වගාඩනැගිලි වුහයන් ට නිදහවස්ත වාතාශ්රය ලබා 

ගැනීවම් ගැටළු ඇති ීම ද අවේක්ෂෂා වෙවර්. වාතාශ්රය, සිසිලනය සහ ෙෘතිම 

ආවලෝෙෙරණ වැනි ආොර වලින්  වයෝජිත මාර්ග වොරිවඩෝව දවේ සහ අවට 

සමහර ස්තථානවල තිවබන වාණිජ හා වන්වාසිෙ වගාඩනැගිලි ශක්ෂතිය 

පරිවභෝජනය ෙරයි. ස්තීර තාේපයකින් වතාරව ීරු මත පදනම් වූ තිරස්ත 

වේදොව වේුවවන් මාර්ගය අසල පිහිටා ඇති වගාඩනැගිලිවලට ආවලෝෙය සහ 

වාතාශ්රය යන සාධෙ වලින් EH-NKBA හරහා වන බලපෑම සැලකිය යුු වනාවේ. 

බාධාොරී ආවලෝෙය සහ වාතාශ්රය යන වදවෙහිම ඒොබේධ බලපෑම නිසා 

ගෘහාශ්රිත ශාෙ හා වභෝගවල අඩු වර්ධනයක්ෂ වමන්ම ඉහලින් පිහිටන වුහය 

යටවත් ඇතැම් ස්තථානවල මදුරුවන් වබෝ විය හැකි ස්තථාන ඇතිී වසෞඛ්ය ගැටු ද 

ඇති වේ.  

 

තට්ටු මට්ටවම්දී, වයෝජිත මාර්ගවේ මාංීරු හතරෙ ඉඩ ප්රමාණය ආසන්න 

වශවයන් මීටර් 24.3ක්ෂ පළලකින් යුක්ෂත වනු ඇත. මාර්ගවේ මාර්ග අවසරයට 

(RoW) මැද වර්ඛ්ාවේ සිට මීටර් 40 ක්ෂ ඇුළත් වේ. තට්ටුවවහි කුළුණු අතර පුළුේ 

හිස්ත අවොශයන් පවී. එබැවින්, කුළුණු මත ඉද වූ  මාර්ග වුහයන්ට යටින් 

ආවලෝෙය සහ වාතාශ්රය වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ අවේක්ෂෂා ෙළ 

වනාහැකිය. 

 

4.10.2 නාගරිෙ ප්රවේශවල ගස්ත අහිමි ී ම නිසා හරිතෙරණයට බලපෑම්. 
 

වයෝජිත මාර්ගය වාණිජ වුහයන් සහ වගවු සහිත වගාඩනැගිලි පිහිටි ප්රවේශ, 

කුඹුරු, වතත්බිම්, ජල මූලාශ්ර සහ TEPA ඇුළු විවිධ ඉඩම් පරිහරණය හරහා 

ගමන් ෙරයි. අවනකුත් ඉඩම් පරිහරණයන්ට සාවේක්ෂෂව, ශ්රී ජයවර්ධනපුර සහ 

ෙඩුවවල නගර සභා බල ප්රවේශයන්හි වගවු ආශ්රිතව මාර්ගය දවේ ගස්ත සැලකිය 

යුු ප්රමාණයක්ෂ ඇත. මාර්ගය දවේ පවතින වගවු පලුරු, ආර්ිෙ වශවයන් 

වැදගත් ගස්ත සහ වටිනා දැව විවශ්ෂවලින් වපාවහාසත් ය. වයෝජිත ඉදකිරීම් සඳහා 

වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී වයෝජිත මාර්ග අවසරය (ROW) ුළ දැනට පවතින 

ගස්ත 3,000ෙට වැඩි ප්රමාණයක්ෂ ඉවත් කිරීම  අවශය (වගුව 122) වන අතර වමය 

නාගරිෙ පරිසරවේ හරිත ස්තභාවභාය වෙවරහි සෘජුවම බලපානු ඇත. 

 

122 වගුව: පයෝජිත මාර්ගය දිපේ ඉවේ කළ යුතු ගස් 

අංකය විදයාේමක නම වපාදු නම 
වර්ීකරණ 

තේේවය 

ඉවේ කල යුතු 

මුළු ප්රමාණය 

1 Cocos nucifera වපාේ EXO 1609 

2 Artocarpus heterophyllus වොස්ත EXO 615 

3 Artocarpus altilis වදේ EXO 7 

4 Diospyros ebenum ෙළුවර IND 1 

5 Caryota urens කිුේ IND 70 

6 Azadirachta indica වොවහාඹ EXO 2 

7 Terminalia arjuna කුුක්ෂ IND 1 

8 Melia azadarach ුණුමිඩැේල EXO 3 

9 Swietenia macrophylla මවහෝගනි EXO 105 
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10 Areca catechu පුවක්ෂ EXO 101 

11 Tectona grandis වටක්ෂො EXO 9 

12 Samanea saman මාර EXO 1 

13 Spondias dulcis ඇඹරැේල EXO 3 

14 Persea americana අලිවගට-වේර EXO 26 

15 Psidium guajava වේර EXO 7 

16 Flacourtia jangomas වලාවි EXO 1 

17 Mangifera indica අඹ EXO 655 

18 Garcinia mangostana මැාංගුස්ත EXO 1 

19 Flacourtia inermis උගුරැස්තස EXO 1 

20 Elaeocarpus serratus වවරළු IND 1 

21 Annona reticulate වලි ආතා EXO 1 

22 Citrus medica නාරන් EXO 9 

23 Nephelium lappaceum රුටන් EXO 11 

24 Hevea brasiliensis රබර් EXO 299 

එකතුව 3,539 

 

4.10.3 ජජව විවිධත්වය අහිමි ීම වේුවවන් දෘශය බලපෑම - වවනස්ත 

වන පරිසරය වේුවවන් ජලජ/වභෞමිෙ වනජීී වන බලපෑම් 
 

පරිච්වේදය 3 හි විස්තතර ෙර ඇති පරිද, වයෝජිත EH-NKBA අදයර II ප්රධාන 

වශවයන් මිනිසා විසින් නීෙරණය ෙරන ලද වාසස්තථාන, වගුරු බිම්, කුඹුරු, 

තලාංගම TEPA සහ ජල වේහ  ඇුළු ජලජ සහ වගාඩබිම් වාසස්තථාන හරහා ගමන් 

ෙරයි. ඉහත වාසස්තථානවලින් සමහරෙට ස්තීර වලස බලපානු ඇති අතර අවනක්ෂ 

ඒවා වයාපෘති ක්රියාොරෙම් වේුවවන් පාරිසරිෙ තත්ත්වයන්හි වවනස්තෙම් 

අත්විඳිනු ඇත. වයාපෘති ක්රියාොරෙම් වලින් වන ජීීන්ට ඇති ප්රධාන බලපෑම 

වන්වන් ඔවුන්වේ වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය ීම සහ ඒවාවේ වනජීී ගහනය 

එකිවනකින් හුදෙලා ීමයි. 

 

වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී ගස්ත හා හරිත ආවරණය ඉවත් කිරීම වේුවවන් 

වයෝජිත වයාපෘති නිසා වෘක්ෂෂලතාදය වෙවරහි ඇති ප්රධාන බලපෑම සිදුවනු ඇත. 

වෘක්ෂෂලතා සහ සත්ත්ව විවශ්ෂ සඳහා වන බලපෑම භුමිය සෙස්ත කිරීම, ෙැණීම් 

ෙටයුු, වෘක්ෂෂලතා ඉවත් කිරීම, පස්ත වගනයාම, මාර්ගය ආශ්රිත වුහයන් සහ 

අන්තර් හුවමාරු ආදය ඉදකිරීම සමඟ සම්බන්ධ වේ. වමම ෙටයුු සමග පරිසරය 

වවනස්තීම් වේුවවන් ජල මාර්ගවල සහ අවනකුත් ඒ ආශ්රිත වාරි ඇල මාර්ගවල 

ජීවත් වන වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා වෙවරහි  බලපෑම් සිදු වනු ඇත. ජල මාර්ග 

සහ වාරිමාර්ග හරහා ඉද කිරීවම්දී වරාන්මඩ එෙු ීම සහ අවසාදත ීම 

වේුවවන් ජල මාර්ග ෙැළඹීම මගින් ඔවුන්වේ පරිසරවලට බලපෑක්ෂ ඇතිවේ. 

වයාපෘති ප්රවේශය ුළ සහ ඒ අවට ආක්රමණශීලී ආගන්ුෙ ශාෙ හා සත්ත්ව 

විවශ්ෂ වයාේත ීම වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයවර්දී සිදු විය හැකිය. 

 

වගුරු බිම්, කුඹුරු, ජල වේහයන් සහ TEPA වැනි දැනට පවතින ජලජ සහ වගාඩබිම් 

වාසස්තථාන වල  ජීවත් වන  වෘක්ෂෂලතා, බත්කූරන්, සමනුන්, මාළු, උභයජීීන්, 
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උරගයින්, පක්ෂීන් සහ ජලජ සහ වගාඩබිම් පරිසරයට අනනය වලස අනුවර්තනය 

වූ ක්ෂීරපායින් විවිධ ජජව විවිධත්වවයන් යුත් සමස්තත වයාපෘති ප්රවේශයට 

වසෞන්දර්යාත්මෙ වටිනාෙමක්ෂ සපයයි. සාංක්රමණ සමවේදී ඉහත 

වාසස්තථානවලින් සැලකිය යුු සත්ත්ව විවශ්ෂ ප්රමාණයක්ෂ දැෙගත හැකිය. 

 

එබැවින් දැනට පවතින ප්රවේශය වසෞන්දර්යාත්මෙ සහ ජජව විවිධත්ව 

වටිනාෙම් අතින් වැදගත් වේ. එබැවින් සිසුන් සඳහා පාරිසරිෙ අධයාපනය, උසස්ත 

අධයාපන ආයතන, සහ ක්ෂවේර අත්දැකීම් සහිත වවනත් උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන 

ෙණ්ඩායම්, ස්තවභාව සාංචාරෙ, කුරුේලන් නැරඹීම, ඡායාරූපෙරණය සහ ස්තවභාව 

වලෝලීන් වැනි විවිධ උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන ෙණ්ඩායම් සඳහා වවනත් ක්රියාොරෙම් 

වැනි නිවැසියන් සහ අමුත්තන් සඳහා විවිධ වස්තවාවන් සපයයි. පවතින ප්රවේශය 

නිවැසියන් සහ බාහිර පුේගලයින් විසින් ශාරීරිෙ වයායාම, ඇවිදීම, බයිසිෙේ පැදීම 

සඳහා භාවිතා ෙරන අතර එය සන්සුන් හා නිස්තෙලාංෙ පරිසරයක්ෂ සපයන  

ප්රවේශයක්ෂ වලස භාවිතා ෙරයි. 

 

විවශ්ෂවයන් ඉදකිරීම් අදයවර්දී ජජව විවිධත්වය තාවොලිෙව නැතිීමත් සමඟ 

ඉහත කී පරිසරය වවනස්ත කිරීම මඟින් වයාපෘති ප්රවේශවේ ජජව විවිධත්වය සහ 

ස්තවාභාවිෙ සැෙසුම් වෙවරහි දෘශයමය බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරන අතර එය 

ස්තවභාවිෙ සාංචාරෙ, අධයාපනය, විවනෝදාත්මෙ සහ ඉඩම් වටිනාෙම් වැනි ඉහත 

සඳහන් වස්තවාවන්ට බලපායි. 

 

⚫ තලාංගම EPA ඇුළු ස්තවභාවිෙ ස්තථාන මත දෘශය බලපෑම් 

 

සාංවර්ධනවේ ප්රමාණය, අවට ඉඩම් පරිහරණවේ සන්දර්භය සහ සාංවේදී 

ප්රතිග්රාහෙ තිබීම වහෝ වනාපැවීම මත දෘශය බලපෑම රඳා පවති. වයෝජිත කුළුණු 

මත ඉදෙරන අධිවේී මාර්ගය පාරිසරිෙ සාංවේදී ප්රවේශ සහ වගාඩනඟන ලද 

පරිසරය හරහා සැලකිය යුු දුරක්ෂ ඉද වේ. එබැවින්, ඉහලින් ඉද වූ වුහයන් 

පිටතින් ද ඉහත වාසස්තථාන ඇුළත සිට ද දෘශය පරිසරයට වභෞතිෙ බාධෙ වලස 

ක්රියා ෙරන බැවින් අවට පරිසරයට දෘශය බලපෑම් විවශ්ෂවයන් දයත උයන සහ 

TEPA අවට අවේක්ෂෂා ෙල හැෙ. ස්තවාභාවිෙ වසසසථානවේ ප්රමාණය අඩු ීම, 

දැනට තිවබන ස්තවභාවික්ෂ පරිසරය මිනිසා විසින් සාදන වුහයන් සහිත 

පරිසරයෙට මාරු ීම සහ අවනකුත් වොන්ීට් වුහයන් තිබීම මගින් TEPA හි 

ස්තවාභාවිෙ සැෙසුම්වල දෘශය ගුණාත්මෙ භාවයට වයාපෘතිය මගින් විවිධ 

බලපෑම් ඇති ෙරයි. වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය ීම, වාසස්තථාන අහිමි ීම සහ වවනස්ත 

ීම ජලජ හා වගාඩබිම් වාසස්තථාන සහ ඔවුන්වේ වන ජීීන් යන වදෙම අඩු 

කිරීමට වේු වේ. වමම වයාපෘතිය මගින් වමම ප්රවේශය ුළ විවනෝදාත්මෙ සහ 

විවේෙ ක්රියාොරෙම්වල නියැවලන පදාංචිෙරුවන්, ජදනිෙ සාංචාරෙයින්, 

සාංචාරෙයින් සහ පුේගලයින් ඇුළු විවිධ නරඹන්නන්වේ ෙණ්ඩායම්වල 

සාංවේදීතාව මත පදනම්ව විවිධ මට්ටවම් බලපෑම් සහිත දගුොලීන දෘශය බලපෑම් 

ඇති ෙරයි. වඩාත්ම ෙැපී වපවනන දගුොලීන දෘශය බලපෑම් වන්වන් අවට සහ 

යාබද TEPA ප්රවේශවේ ජීවත්වන පදාංචිෙරුවන් ඉදෙරන ලද වගාඩනැගිලි මත වන 

දෘෂය බල පෑමයි. 
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4.11 භූ විදයාවව සහ පස පකපරහි මත බලපෑම්  

 

4.11.1 ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයර ුළ අවේක්ෂිත බලපෑම්  
 

4.11.1.1 බෑවුම් කැපුම් ස්ථාන වල පකාන්ක්ෂරීට් රැඳවුම් තාේප 

 

වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගය හුදෙලා ෙඳු සහිත සමතලා භූමියක්ෂ 

ඔස්තවස්ත ගමන් ෙරයි. CH 15+200 සිට CH 15+600 වොටස දක්ෂවා ඇති මාර්ග 

වොටවස්ත පස්ත ෙැපීවමන් පසු බෑවුවම් ස්තථායීතාවය අනුව  එහි සෘජු බලපෑම් ඇති 

විය හැෙ. ෙැණීවම්දී (වෙටි ොලීන) බෑවුම් අස්තථායි ීමට විශාල හැකියාවක්ෂ ඇත.  

 

මාර්ග ෙැණීම් සමඟ ඉහලට පස්ත ෙැපනීම් ෙරන වොටවස්ත භූගත ජල ධරය 

හමුීමට විශාල හැකියාවක්ෂ පවතින අතර එමගින් ඉදකිරීම් අතරුර වමන්ම 

වමවහයුම් ොලවලදී  අත්තිවාරම අස්තථායි ීම වේුවවන් මාර්ග පදෙ වේදොවට 

අහිතෙර වලස බලපානු ඇත. ෙඳුෙර ප්රවේශය දවේ මාර්ග ෙැපීමත් සමඟ ෙැපූ 

බෑවුම් හරහා භූගත ජලය බැහැර කිරීවම් ගැටුවක්ෂ ඇති වේ. ඉහළ බෑවුම් 

ප්රවේශවල භූගත ජල ස්තථායීතාවයට බලපෑම් ෙළ හැකි බැවින් සවිස්තතරාත්මෙ 

සැලසුමට වපර එවැනි ස්තථාන හඳුනාගත යුුය. 

 

ෙැපූ ප්රවේශ ආසන්නවේ පාෂාණ මට්ටම පිළිබඳ කිසිදු වතාරුරක්ෂ සපයා 

වනාමැත.  මාර්ගය නිමවන මට්ටමට ඉහළින් කිසියම් පාෂාණයක්ෂ ඇති වුවවහාත්, 

පැති වේදොවේ ස්තථර වලට වහාම යටින් ඇති අපාරගමය පාෂාණ මායිවම්  වර්ෂා 

ජලය, පිටාර ජලය එක්ෂරැස්ත ීම නිසා සහ භූගත ජලය රඳවා තබා ගැනීම නිසා 

අධිවේී මාර්ගවේ ආධාරෙ වල අත්තිවාරම් වල අස්තථායි තාවයන් ඇති ීවම් වැඩි 

හැකියාවක්ෂ පවී. 

 

දැනට පවතින ජලාපවහන පේධතිය අවහිර ීමට වේු වන වැසි ජලය සමඟ අාංශු 

ගලා යාමට  වේු වන මුපිට ඛ්ාදනය අවම කිරීම සඳහා බෑවුම වල සිරස්ත ෙැපුම් 

ආරක්ෂෂා ෙළ යුුය. එය ෙැපූ බෑවුවම් ස්තථාවරත්වය ද අඩු ෙරයි. 

 

දගු ොලීනව, වල ජලවේ  ස්තිතිෙ පීඩනය නිසා ොන්දු වන සහ වපරී එන ජලය 

නිසි ආරක්ෂිත උපායන් වනාමැති සිරස්ත ෙැපුම් ස්තථාන වල සපයා ඇති පස්ත රැඳවුම් 

වුහයන් මතට බැහැර වේ. එබැවින් පස්ත රැඳවුම් වුහවල ස්තථායීතාවය වැඩි දයුණු 

කිරීම සඳහා වයාපෘති සැලසුම් අවධිවේදී ජල මට්ටම හැකිතාක්ෂ අඩු ෙළ යුුය. 

 

4.11.1.2 ඉදිකිරීම් භුමි පිරිසිදු කිරීම සහ තාවකාලික මාර්ග ඉදිකිරීම 

 

වයෝජිත EH-NKBA සඳහා වවන් ෙර ඇති මාර්ග අවසරය දවේ (ROW) තාවොලිෙ 

මාර්ග ඉදකිරීම පරිසරයට අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙරයි.  

 

ලිහිේ පස්ත ෙැණීම 
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වගුරු බිම් හා පහත් බිම් කුඹුරු ඉඩම්වල නියමු මාර්ග ඉදකිරීවම්දී ඉහළින් ඇති 

දුර්වල ලිහිේ පස්ත ෙැනීම් ෙර නියමු මාර්ග සඳහා ස්තථාවර පස්ත බැම්මක්ෂ සෑදය යුුය 

අතර ඉේ ෙල පස්ත  හඳුනාගත් ප්රවේශයෙට බැහැර ෙල යුුය. ෙැණීම් ෙරන ලද 

ලිහිේ මුපිට පස්ත ස්තවභාවිෙ භුමි තත්වයට සාවේක්ෂෂව විචලය PH අගයන් 

වපන්නුම් ෙළ හැකි අතර බැහැර ෙරන ප්රවේශවේ ඇති ශාෙ හා ගස්තවලට 

අහිතෙර වලස බලපෑ හැකිය. වයාපෘති භූමිය වැඩිදයුණු කිරීම සඳහා ආසන්න 

වශවයන් ලිහිේ පවසහි ෙැණීම් ප්රමාණය 50,000 m3 පමණ වේ. 

 

උපවයෝගිතා මාරු කිරීම 

  

කූළුණු මත ඉදෙරන අධිවේී මාර්ගය ජනාකීර්ණ නාගරිෙ සහ සාංවේදී ප්රවේශ 

හරහා ද ගමන් කිරීමට සැලසුම් ෙර ඇත. වයෝජිත මාර්ගය මගින් උප මුපිට, 

මුපිට ොණු සහ උපවයෝගිතා වස්තවා, මලාපවහන, ජල මාර්ග ප්රධාන වලස වැසි 

ජල ොණු, දුරෙථන වක්ෂබේ, විදුලි සම්වේෂණ මාර්ග, විදුලි ෙම්බි වගන යන නල, 

රථවාහන සාංඥා, පාර අයිවන් විදුලි පහන් යනාදය හරහා ගමන් ෙරනු ඇත. වමම 

උපවයෝගිතා/වස්තවා අතයවශය වන අතර, තාවොලිෙ/ස්තීර හැරීම් මගින් වහෝ 

එම ස්තථානවේම තබා ගනිමින්  ඉදකිරීම්වල විවිධ අවස්තථා වලදී ක්රියාොරී 

අනුපිළිවවවලහි පවත්වාවගන යා යුුය. ප්රධාන වපාම්ප කිරීම්, මලාපවහන වැනි 

උපවයෝගිතා මාරු කිරීම, ඉදකිරීම් අදයවර්දී මහජනතාවට දැඩි බලපෑම් ඇති ෙරන 

අතර මාරු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ප්රමාද කිරීම වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් 

වැඩසටහනට ද බලපායි.  

 

ඉදකිරීම් ෙටයුු ආශ්රිත පාරිසරිෙ උපද්රවයන් වබාවහෝ දුරට තාවොලිෙ නමුත් 

සුදුසු ක්රියාමාර්ග වැඩ සැලැස්තමට ඇුළත් ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් ෙටයුු සම්බන්ධ 

වබාවහෝ විට අහිතෙර බලපෑම් වනුවේ: 

 

4.11.1.3 පාංශු ඛාදනපේ බලපෑම  

 

ඉඩම් පරිහරණය වවනස්ත කිරීම සහ පස්ත ෙැණීම පාාංශු ඛ්ාදනය ීමට වේු වේ. 

මුපිට පස්ත සහ වැඩ භුමිවේ මුපිට පස්ත වලට හානි වනාකිරීමට සෑමවිටම 

සැලකිේලක්ෂම ගත යුුය. අනාගතවේදී එය සාංරක්ෂෂණය ෙර වගාඩකිරීම් සඳහා 

භාවිතා ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් සුන්ුන් (වොන්ීට්, ගවඩාේ) අපද්රවය 

(වොන්රාත්ෙරුවන්වේ ෙඳවුරුවලින්) බැහැර කිරීම නිසා මුපිට හා භූගත ජලය 

දූෂණය ීම නිසා ගැටු මු විය හැකිය. පයිලින්, පැතිරුණ පාදය සහ පයිේ  ෙැේ 

ඉදකිරීම් සඳහා ඉදකිරීම් අදයවර්දී පස හා පාෂාණ ෙැණීම ට සිදු වන අතර එය 

වනාවැළැක්ෂවිය හැකි ක්රියාවන් වේ 

 

4.11.1.4 භුමිය බැසීපම් බලපෑම්   

 

කුළුණු වුහය ඉදකිරීවම් ෙටයුු සඳහා පයිලින් සහ පැුරුන පාදය සඳහා 

ෙැණීවම්දී, ඉදකිරීම් ෙටයුු පහසු කිරීම සඳහා ජලය දැමීම සිදු ෙළ යුුය. වැලි 

තාපාාංෙය (sand boiling) වහෝ නල මාර්ග වලස හඳුන්වන ජලය ඉවත් කිරීම සමඟ 

පාාංශු අාංශු ගමන් ෙරන අතර එමගින් අවට වුහයන්ට අහිතෙර පාරිසරිෙ 
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බලපෑම් ඇති ෙරයි. එවැනි පාාංශු අාංශු ගලා යාම නිසා අවට භූමිවේ හිස්ත තැන් ඇති 

ෙරන අතර එමගින් රදවා තබා ගැනීවම් ශක්ෂතිය හීන වූ අත්තිවාරමක්ෂ යාබද 

වුහයන් වල, මාර්ග ආධාරෙ වල ඇති වන අතර  වපාළව ගිලා බැසීවම් සාධෙ 

වපන්නුම් ෙරමින්  නිවා ස අස්තථායි ීමට වේු වේ. 

 

4.11.1.5 ගැඹුරු අේතිවාරම් සමග අපේක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම්  

 

1) පයිලින් ගැසීවම්දී ජනනය වන ෙැණීම් ද්රවය නම් ෙරන ලද වහෝ හඳුනාගත් 

ස්තථානවල බැහැර ෙළ යුු අතර පීට් (වැඩි ආම්ලිෙ) ද්රවය විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ 

ඇතිව බැහැර ෙළ යුුය. පයිලින් කිරීවමන් පසු  එෙු වන වබන්වටානයිට් 

ස්තලරි අවසාදත ද්රවය පිරියම් කිරීවම්න පසු  බැහැර ෙළ යුුය.  

2) මහජනතාවවේ එදවනදා සාමානය රාජොරිවලට සහ වැඩවලට ඇති වන 

බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා රථවාහන පාලනය ෙල යුුය. 

3) පයිලින් ගැසීවම්දී ජනනය වන ෙම්පනය අවට වුහයන්ට බලපෑම් ඇති ෙල 

හැකිය. 

4) ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවයවලින් දූෂනය වූ වැසි ජලය පර්යන්ත ජලාපවහන 

පේධති වලට බාධා ෙළ හැකිය. 

5) පයිලින් ගැසීවම්දී අනවේක්ෂිත වලස භූමය ෙඩා වැටීම වේුවවන් ගිලා 

බැසීම් වහෝ භුමි හානි ඇති විය හැෙ. 

4.11.1.6  පයිලින් කැේ සහ පැතුරුම් පාද ඉදිකිරීම (Spread Footings) නිසා වන 

බලපෑම්  

 

ඕනෑම ආොරයෙ පයිලින් ොර්යයෙදී, උප වුහයට ආධාර කිරීම සඳහා පයිලින් 

වල ෙැපුම් මුදුන්  මට්ටමට මදක්ෂ ඉහළින් පයිේ ෙැේ ඉද ෙළ යුුය. පයිේ ෙැේ 

ඉදකිරීම ඉදකිරීම් සඳහා පමණක්ෂ වනාව, ජලාපවහනය, වක්ෂබේ වැනි අවනකුත් 

සහායෙ වස්තවාවන් ස්තථාපනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් බිම් ආවරණයක්ෂ සැපයීම 

සඳහා පවතින භූමිය ගැඹුරට ෙැණීම අවශය වේ. ප්රමාණවත් නැාංගුරමක්ෂ සැපයීම 

සඳහා පැතිරුම් පාද ඉදකීවම්දී නියමිත පරාසයකින් මුක්ෂකු  ස්තථාපනය කිරීම 

අවශය වේ. කුළුණු වටකුරු හැඩවයන් හා විේෙම්භය මීටර් 1.8 සිට 2.0 දක්ෂවා විය 

යුුය. ස්ත සරල T වර්ගය, ෙැන්ටිලවර්් L වර්ගය වහෝ වපෝටේ (portal) වුහ වහෝ 

විය හැෙ. 

 

පහත දැක්ෂවවන බලපෑම් සිදු විය හැෙ: 

 

1) EH-NKBA සඳහා ෙැනීම් ෙරන ලද ආධාරෙ වනාමැති පයිේ ෙැේ ෙැණීම 

වේුවවන් වනාගැඹුරු අත්තිවාරම් වහෝ ගැඹුරු අත්තිවාරම් යටවත් ඇත 

අවට වුහයන් අසල ස්තථාවරත්වය නැති ීම 

2) විශාල ප්රවේශයෙ ෙැණීම් සිදු කිරීම සදහා මාර්ගවල වැඩි ඉඩක්ෂ ලබා ගැනීම 

නිසා වාහන ගමනාගමනයට පමණක්ෂ වනාව මහජනතාවටද බාධා ඇති 

වේ. 

3) අවට වුහයන් වවත පාර්ශ්විෙ භුගත පීඩනය මුදා හැරීම සහ වැලි 

තාපාාංෙය සමඟ අඛ්ණ්ඩව විජලනය කිරීම වේුවවන් කිදාබසින සිදුරු 

වහෝ භූමියට හානි ීම. 
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4) ආවරණය වනාෙළ වහෝ අනාරක්ෂිත ෙැණීම් සහ පයිලින් ෙඩා දැමීම් නිසා 

දූවිලි හා දුම් විවමෝනය ීම. 

5) ඉදකිරීම් වාහන නැවැත්ීම නිසා වගාඩනැගිලි වුහයන්ට ප්රවේශය ීමට 

භාධා ඇති ීම සහ වවළඳසැේ සහ වවළඳපල වල ආදායම් අඩු ීම. 

6) ෙැණීම් වේුවවන් ගලා යන පස්ත සහ තැන්පත් වූ පස්ත නිසා පර්යන්ත 

ජලාපවහන මාර්ග අවහිර ීම වේුවවන් අනවශය ගාංවුර ඇතිීම. 

7) වපෝරමය සවි කිරීවම්දී, ශක්ෂතිමත් කිරීම සහ වොන්ීට් කිරීවම්දී වදාඹෙර, 

පහත් ඇඳන්, වපාම්ප ොර් වැනි දගු වාහන වපාවහාර  

8) ආෙෘති වැඩ (formwork) ස්තථාපනය, වැරගැන්ීම සහ වොන්ක්ෂරීට් කිරීම 

ෙටයුු වලදී සදහා වදාඹෙර, පහත් වබ්ස්ත ( low beds), වපාම්ප රථ ආදී 

දගු වාහන ස්තථානගත (Manuring) කිරීම.  

 

4.12 උපරි වුහයන් ගර්ඩර්, වාේතු කිරීම (Supper structure 

Girder), ප්රවාහනය සහ එසවීම  

 

වක්ර අරය මීටර් 300ට වඩා වැඩි අධිවේී මාර්ග වොටස්ත සඳහා ප්රිොස්තට් I ගර්ඩරය 

නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. වම්වා වදාඹෙවර වහෝ බීම්  රදවන යන්රයකින් ප්රවාහනය 

ෙර වයාපෘති ප්රවේශය ආසන්නවේ පිහිටුවා ඇති වාත්ු අාංගනවල ස්තථාපනය ෙළ 

යුුය. නියමු මාර්ගය ඔස්තවස්ත බීම් ප්රවාහනය කිරීම සහ වපාදු මාර්ග හරහා නියමු 

මාර්ග ගමන් ෙරන විට සහ එවැනි ස්තථානවල බීම් සවි කිරීම් ක්රියා මගින්  

මහජනතාවට බාධා ඇතිවන පරිද දැඩි රථවාහන තදබදයක්ෂ ඇති වේ. 

 

ගර්ඩර් (Girder) ප්රවාහනය සහ වාත්ු අාංගන ඉදකිරීම නිසා  අවේක්ෂිත පාරිසරිෙ 

බලපෑම් 

 

1) අාංගවයන් ජනනය වන දූවිලි සුළඟ සමඟ ගසාවගන වගාස්ත අවට ප්රවේශවේ 

තැන්පත් ීම. 

 

2) වොන්ීට් කිරීවම් ක්රියාවලිවේදී ජනනය වන අපද්රවය සහ දූිත අපද්රවය ජලය 

නිසා මුපිට   හා භූගත ජල ය දූෂණය ීම. 

 

3) වමවහයුම් අතරුර ශබ්දය සහ ෙම්පනය ජනනය ීම. 

 

4) ප්රවාහනය සහ ඉදකිරීම් අතරුර මාර්ග වල වාහන තදබදය ඇති ීම.  
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5. බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 
 

5.1 සමාජ-ආර්ික සහ නැවත පදිංචි කිරීපම් බලපෑම් සඳහා 

අවම කිරීපම් පියවර  

 

5.1.1 ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ නැවත පදාංචි කිරීම වේුවවන් 

ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 
 

සමාජ බලපෑම් (ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් බලපෑම) 

වයාපෘතිවේ ශෙයතා අධයයන මට්ටවම්දී සලො බලන ලද ප්රධාන සාධෙයක්ෂ වූ 

අතර අත්පත් ෙර ගැනීමට නියමිත ඉඩම් ප්රමාණය සහ නිවාස සාංඛ්යාව අඩු කිරීම 

සඳහා තවත් අනුවර්ඛ්න (traces) හතරක්ෂ සලො බැලීවමන් පසු නැවත ස්තථානගත 

කිරීමට වයෝජිත අනුවර්ඛ්නය (trace)  වතෝරා ගන්නා ලදී. එබැවින්, EH-NKBA II වන 

අදයර සැලසුම් සාංෙේපවේදී සහ මූලිෙ සැලසුම් අදයර දක්ෂවා බලපෑම් අවම කිරීම් 

අනුගමනය ෙරයි. 

 

EH-NKBA II අදයර ප්රධාන වශවයන් වගුරු බිම් සහ කුඹුරු හරහා ගමන් ෙරන උස්ත 

මාර්ගයක්ෂ බැවින් නැවත පදාංචි කිරීම්වලට අදාල බලපෑම් සැලකිය යුු වලස අඩුය. 

වෙවස්ත වවතත්, 4.1 පරිච්වජ්දවේ විස්තතර ෙර ඇති පරිද පර්චස්ත 14,941.28 ෙ භූමි 

ප්රමාණයකින් යුත් ඉඩම් ෙැබලි 586 ක්ෂ අත්පත් ෙර ගනු ඇති අතර එමඟින් නිවාස 

254 ක්ෂ (නිවාස 152 ක්ෂ, වාණිජ වගාඩනැගිලි 12 ක්ෂ, ඒොබේධ නිවාස 89 ක්ෂ සහ 

වවළඳසැේ 89 ක්ෂ සහ ගබඩා 01 ක්ෂ) නැවත පදාංචි කිරීමට හැකි විය. 

 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් පනත (LAA) සහ එහි සාංවශෝධන (2008 වරගුලාසි) සහ 

වයාපෘති-විවශ්ිත හිමිෙම් අනුෙෘතියක්ෂ (EM) ඒොබේධ ෙර ඇති ශ්රී ලාංොවේ 

ජාතිෙ අනිච්ඡානුග නැවත පදාංචි කිරීවම් ප්රතිපත්තියට (NIRP) අනුකූලව 

උපවේශෙ ෙණ්ඩායමක්ෂ විසින් EH-NKBA අදයර II සඳහා නැවත පදාංචි කිරීවම් 

ක්රියාොරී සැලැස්තම (RAP) සෙස්ත ෙර ඇත (ඇමුණුම 21 බලන්න). අවශය අයවැය 

ප්රතිපාදන සහ ක්රියාත්මෙ කිරීවම් ොලසටහනක්ෂ සමඟ වයාපෘතිවේ බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ සියුම නිවාසවල හිමිෙම් EM විසින් නියම ෙරයි. RDA හි PMU විසින් EM 

සඳහා වයාපෘතිය සඳහා ඉේුම් කිරීමට අමාතය මන්ඩල අනුමැතිය ලබා වගන 

ඇත (ඇමුණුම 22 බලන්න). වම් අනුව, වයවස්තථාපිත වන්ද (වාණිජය වටිනාෙමක්ෂ 

සහිත ඉඩම් සහ වේපල සහ ප්රතිස්තථාපන පිරිවැය) සහ වයවස්තථාපිත වනාවන වන්ද 

සඳහා අමතර පැවක්ෂජයන් ීරණය කිරීමට එය උපොරී වනු ඇත. විවශ්ෂවයන්, 

එක්ෂස්තවග්ර්ියා(ex gratia) පැවක්ෂජය වන්ද විෂමතා අවම කිරීමට උපොරී වනු ඇත. 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ෙමිටුවේ (LARC) යාන්රණය 

EH-NKBA II අදයර සඳහා ෙැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත ෙර ඇති අතර 

(ඇමුණුම 23 බලන්න) එය වයාපෘතිවේ වන්ද සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ගැටළු 

සම්බන්ධ වබාවහෝ බාධෙ ලිහිේ ෙරනු ඇත. 

 

වබාවහෝ වයාපෘතිවලින් පීඩාවට පත් වූ නිවාස වන්ද ලබා ගැනීමටත්, බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ ඉඩවම් ඉතිරි වොටස වහෝ නව ඉඩමෙ තමන්ට අවශය පරිද තම ඉඩවම් 
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ස්තවයාංව-නැවත ස්තථානගත ීමටත් සූදානම්ව සිටිති. වෙවස්ත වවතත්, නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ස්තථානයක්ෂ ලබා ගැනීම සඳහා PMU/RDA සහාය අවේක්ෂෂා ෙරන කුඩා 

සාංඛ්යාවක්ෂ (25) ඇත. වැඩි විස්තතර සඳහා, EH-NKBA II අදයවරහි නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ක්රියාොරී සැලැස්තම බලන්න. 

 

වහෝෙන්දර නැවගනහිර GND ප්රවේශවේ ෙඩුවවල DSD ට අයත් ස්තථාන වදෙක්ෂ 

හඳුනාවගන ඇත. වතෝරාගත් නැවත පදාංචි කිරීවම් අඩවිවේ 1 ඉඩම් ප්රමාණය 

පර්චස්ත 560 (අක්ෂෙර 3.5) පමණ වේ. 

 

5.1.1.1 නැවත පදිංචි කිරීපම් භූමිය - 1 

 

ඉහත වපන්වා දුන් පරිද නැවත පදාංචි කිරීවම් භූමිය- 1 වහෝෙන්දර නැවගනහිරින් 

හඳුනාවගන ඇති අතර එහි භූමි ප්රමාණය පර්චස්ත 560ක්ෂ පමණ වේ. පර්චස්ත 12 කින් 

යුත් ඉඩමක්ෂ වවන් ෙරන්වන් නම් වමම ඉඩම අවම වශවයන් PAH 30 ෙට භාවිතා 

ෙළ හැකිය. ඉතිරි ප්රමාණය අභයන්තර මාර්ග, ජලාපවහන සහ ප්රජා ශාලාවක්ෂ, 

ළමා ීඩා පිටියක්ෂ, ආගමිෙ ස්තථාන, වැනි වපාදු පහසුෙම් සඳහා වයදවිය යුුය. 

 

නැවත පදාංචි කිරීවම් භූමිය- 1 හි වත්මන් තත්ත්වය හිස්ත වහෝ මුඩු ඉඩමකි. සියුම 

පඳුරු ඉවත් ෙර එය එලිවපවහලි ෙර ඇති අතර එය ෙෘිොර්මිෙ ෙටයුත්තක්ෂ 

සඳහා භාවිතා කිරීමට හිමිෙරු සැලසුම් ෙරයි. එය මාන්නේවපරුම මහත්මිය 

(වත්මන් හිමිෙරු) සහ විදුල මහතා (ඉඩවම් අනුප්රාේතිෙයා සහ භාරෙරු - 

මාන්නේවපරුම මහත්මියවේ පුරයා) සු වේ. හිමිොරිත්වය සහ එය නැවත 

පදාංචි කිරීවම් ස්තථානයෙට විකිණීමට ඇති ෙැමැත්ත පිළිබඳව වසායා බැලීවම්දී, 

අයිතිෙරුවන් සහ භාරෙරු වවළඳපල/වාණිජය මිලට එය වම් සඳහා ලබා දීමට 

සූදානම්ය. පර්චසයෙ වවවළඳවපාළ මිල වහෝ වටිනාෙම රු. මිලියන 2 කි. 

 

EH-NKBA II අදයර වහාරවේන පාර හරහා යන ස්තථානවේ සිට කිවලෝමීටර 1 ක්ෂ 

පමණ දුරින් වමම භූමිය පිහිටා ඇත. පහත Google රූපය (සිතියම 77 සහ 

ඡායාරූප එෙුව 30) වැඩි විස්තතර සපයයි.  
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77 සිතියම: පහෝකන්දර නැපගනහිර GND හි පයෝජිත නැවත පදිංචි 

කිරීපම් භූමිය- 1 

 
 

 

30 ඡායාරූප එකතුව: පයෝජිත නැවත පදිංචි කිරීපම් භූමිය- 1 හි වේමන් 

තේේවය 

  

 

5.1.1.2 නැවත පදිංචි කිරීපම් භූමිය - 2 

 

නැවත පදාංචි කිරීවම් භූමිය - 2 වහෝෙන්දර නැවඟනහිර 1 භූමියට වපර 

හඳුනාවගන ඇති අතර එහි භූමි ප්රමාණය පර්චස්ත 240ක්ෂ පමණ වේ. පර්චස්ත 12ක්ෂ 

සහිත ඉඩමක්ෂ වවන් ෙරන්වන් නම් වමම ඉඩම් ප්රමාණය අවම වශවයන් PAH 15ක්ෂ 

සඳහා භාවිතා ෙළ හැෙ. ඉතිරි ප්රමාණය (පර්චස්ත 60) අභයන්තර මාර්ග සහ 

ජලාපවහන පහසුෙම් සඳහා වයාදා ගත යුුය. වමම භූමිය තරමක්ෂ කුඩා නමුත් 

වහෝෙන්දර නැවගනහිර EH-NKBA II අදයර ආසන්නවේ ඇති එෙම ඉඩම වමයයි. 
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නැවත පදාංචි කිරීවම් භූමිය- 2 හි වත්මන් තත්ත්වය රබර් වු ඉඩමකි. වෙවස්ත 

වවතත්, එය රබර් කිරි ෙැපීම සඳහා භාවිතා වනාෙරන පැරණි වගාවකි. එය 

රත්නවස්තෙර මහතා (සවහෝදර සවහෝදරියන් 3 වදවනකු සමඟ වබදාගත් 

හිමිොරීත්වය) සහ ලක්ෂේමන් රත්නවස්තෙර මහතා (ඉඩම් භාරෙරු - වැඩිමහේ 

සවහෝදරයා) ට අයත් වේ. හිමිොරිත්වය සහ එය නැවත පදාංචි කිරීවම් ස්තථානයෙට 

විකිණීමට ඇති ෙැමැත්ත ගැන වසායා බැලීවම්දී, අයිතිෙරුවන් වවළඳපල/වාණිජය 

මිලට එය වම් සඳහා ලබා දීමට සූදානම්ය. පර්චසයෙ වවවළඳවපාළ මිල වහෝ 

වටිනාෙම රු. මිලියන 2.5 කි. 

 

වහාරවේන පාර හරහා වයෝජිත EH-NKBA II අදයවරන් මීටර් 500ක්ෂ ඇුළත වමම 

භූමිය පිහිටා ඇත. පහත Google රූපය (සිතියම 78 සහ ඡායාරූප එෙුව 31) වැඩි 

විස්තතර සපයයි. 

 

78 සිතියම: පහෝකන්දර නැපගනහිර GND හි පයෝජිත නැවත පදිංචි 

කිරීපම් භූමිය -2 

 
 

31 ඡායාරූප එකතුව: පයෝජිත නැවත පදිංචි කිරීම් භූමිය - 2හි වේමන් 

තේේවය 
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සාෙච්ඡා ෙළ ඉඩම් පිළිබඳ වැඩපිළිවවල සිදුෙළ හැකි බවට ඉඩම් හිමියන් 

වදවදනාම නමයශීලී වලස ධනාත්මෙ ප්රතිචාර දැක්ෂවූහ. වමම ඉඩම් අුරුගිරිය 

නගරයට සහ OCH හි වපෝවර් අන්තර් හුවමාරුවට ආසන්නව වේගවයන් 

නාගරීෙරණය වූ ප්රවේශයෙ පිහිටා ඇත. වම් අනුව, වමම නැවත පදාංචි කිරීවම් 

ස්තථාන අනුව ජීවත්ීවම් හැකියාව ඉහළ මට්ටමෙ පවී. 

 

5.1.2 වගාඩනැගිලි/වුහයන් සහ ජීවවනෝපාය මත ඇතිවන බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවර 
 

5.1.2.1 වාණිජ හා වයාපාරික ස්ථාන මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

වයාපෘතිය වේුවවන් වාණිජ සහ වයාපාරිෙ ආයතන 89ක්ෂ බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. 

ඔවුන් අතරින් 44 වදවනකු අර්ධ වශවයන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර 45 වදවනකු 

පූර්ණ වශවයන් පීඩාවට පත්ව ඇත. EM ට අනුව, වමම ආයතනවලට තම ආදායම 

වසා ගැනීමට පීඩාවට පත් වූ වයාපාර හිමිෙරුවන් සහ ෙම්ෙරුවන් සඳහා මූලය 

ආධාර සමඟ වන්ද වගීමට හිමිෙම් ඇත. ඊට අමතරව, LAA සහ වරගුලාසි වලට 

අනුව වයාපාරිෙ ආයතනය, වේපල සහ ඉඩම් සඳහා ඔවුන්ට වන්ද ලැවබනු ඇත. 

 

5.1.2.2 රජපේ හා පපාදු පේපල මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

EH-NKBA II අදයර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ රජවේ ඉඩම් සහ වේපළ 219ක්ෂ ඇත. 

වමම වේපලවලින් වබාවහාමයක්ෂ මාර්ග, ජල ඇළවේ සහ කුඹුරු ඉඩම් ප්රමුඛ් වේ. 

වමම වේපල නැවත සෙස්ත ෙර අවශය වවනස්තෙම් සහ වැඩිදයුණු කිරීම් 

වොන්රාත්ුවේ වොටසක්ෂ වලස ක්රියාත්මෙ ෙරනු ඇත. SLLDC විසින් ජල 

විදයාත්මෙ බලපෑම් යටවත් ඔවුන්වේ නිර්වේශ සහ විසඳුම් ඉදරිපත් ෙර ඇත 

(විස්තතර සඳහා 5.6 වගන්තිය බලන්න). 

 

5.1.3 ජීවවනෝපාය ඇුළත් සමාජ ආර්ිෙ අහිමිීම් නිසා ඇතිවන 

බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

බලපෑමට ලක් වූ නිවාස වැඩි වශබයන් ඉහළ සහ ඉහළ මධයම පන්තික ස්ථරයන්බගන් සමන්විත බේ. 
ඔවුන්බේ වත්කම් පදනම සාබේක්ෂව ඉහළ ය. මීට අමතරව, ඔවුන්බේ සමාජ ෙලය සහ අධිකාරිය ඉතා 
ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර එය ඔවුන්බේ ආර්ික තත්ත්වය සහ මිලදී ගැනීබම් හැකියාව මගින් 
තවදුරටත් සහතික කරනු ඇත. බම් අනුව, ඔවුන් සෑම විටම බයෝජිත වයාපෘතියට එබරහිව අදහස් දක්වති. 
බම් අනුව, ඔවුන් තෘේතිමත් කිරීම පහසු කාර්යයක් බනාබේ. බකබස් බවතත්, PAP වරුන්බේ 
ජීවබනෝපාය අහිමි වීම අවම කිරීම සඳහා, නියමිත ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ නැවත ස්ථානගත 
කිරීම ඔවුන්බේ අබේක්ෂාවන් සපුරාලිය යුතුය. ඊට අමතරව, NIRP හි සඳහන් පරිදි ඔවුන්බේ සමාජ 
ආර්ික තත්ත්වය සහ ජීවබනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික වශබයන් පරිපූර්ණ, තාර්කික 
සහ කාර්යක්ෂම යාන්රණයක් PMU සතුව තිබිය යුතුය. ඔවුන්බේ ජීවබනෝපාය නඟාසිටුවීම 
සම්ෙන්ධබයන්, පීඩාවට පත් පවුල්වල ජීවබනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා PMU විසින් 
ආදායම් ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහනක් (IRP) ක්රියාත්මක කරනු ඇත. තවද, සංගණනය මගින් සියලුම 
සමාජ, කායික සහ මානසික අවදානමට ලක්විය හැකි පුේගලයන් සහ කුටුම්භ අමතර ආධාරක පේධති 
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(අවදානම් වන දීමනාව) ලො දීමට හඳුනාබගන ඇත. බමම සාධක දැනටමත් පිළිබගන EM හි ඇතුළත් 
කර ඇත. 
 
එපමනක් බනාව, PMU විසින් ස්වයං-නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා ඔවුන්ව බපාළඹවන අතර, එය 
සම්පූර්ණබයන්ම ෙලපෑමට ලක් වූ කුටුම්භ සඳහා තවදුරටත් මූලය ආධාර සපයනු ඇත. නව 
ජීවබනෝපාය සංවර්ධනයන් මත PAPs අභිලාෂයන් සපුරාලීමට එය බෙබහවින් අදාළ වනු ඇත. 
 

5.1.4 ජල සම්පත්, කුඹුරු හා ී වගාවිතැන මත ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කිරීම  
 

EH-NKBA II අදයර ප්රධාන වශවයන් කුඹුරු ඉඩම් හරහා ගමන් ෙරයි. වම් අනුව, 4.1 

වජ්දවේ දක්ෂවා ඇති පරිද ී වගාවට සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇත. වයෝජිත අධිවේී 

මාර්ගය උස්ත මාර්ගයක්ෂ වුවද, අත්පත් ෙරගත් කුඹුරු වොටස නිදහස්තව තබා 

ගැනීමට RDA සැලසුම් ෙරයි. වෙවස්ත වවතත්, PMU/RDA කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ට 

සහ වගාෙරුවන්ට කුඹුරුවල ඉතිරි වොටස්තවල ී  වගාව ෙරවගන යාමට ඉඩ දීමට 

ෙැමැත්වතන් සිටී. විවශ්ෂවයන්ම ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස 

වොටස්ත වදෙෙට වබදුණු කුඹුරු ඉඩම් විශාල ප්රමාණයක්ෂ ඇත. RoW හරහා ඉතිරි 

වොටස වවත සෘජු ප්රවේශය වගාෙරුවන් අවේක්ෂෂා ෙරයි. වම් අනුව, PMU/RDA 

ඔවුන්ට යම් සීමාවන් සමඟ ඉඩ දීමට සූදානම්ය. 

 

5.1.5 ඓතිහාසිෙ/සාංස්තෙෘතිෙ සිහිවටන සහ ප්රවේශ මත ඇතිවන 
බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

EH-NKBA II අදයර ුළ හඳුනාවගන ඇති ඓතිහාසිෙ, පුරාවිදයාත්මෙ වහෝ 

සාංස්තෙෘතිෙ ස්තමාරෙ වනාමැත. 4.1 වජ්දවේ උේදීපනය ෙර ඇති පරිද, ගෘහ 

මට්ටමින් පත්තිනි වේවිය වවනුවවන් ෙරන චාරිර වාරිර වයාපෘතිවේ ප්රතිඵලයක්ෂ 

වලස ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති වේවාලයට කිසිදු බලපෑමක්ෂ නැත. මීට අමතරව 

වපාුඅරාවේ පිහිටි ුේධ ප්රතිමාව එම ස්තථානය වවනස්ත වනාෙර වවනත් 

ස්තථානයෙට වගන යා හැකිය. වම් අනුව, එය ප්රාවේශීය ප්රජාවන්වේ සහ සාමානය 

ජනතාවවේ සාංස්තෙෘතිෙ හැසිරීම් වෙවරහි ඉහළ බලපෑමක්ෂ වනාවනු ඇත. වෙවස්ත 

වවතත්, නැවත පදාංචි කිරීවම් අයවැය යටවත් මාරු කිරීවම් අරමුණු සඳහා අවශය 

අයවැයක්ෂ වවන් ෙරනු ලැවබ්. බලපෑමට ලක්ෂ වූ නිවාසවල නැවත පදාංචි ෙර නැවත 

පදාංචි ෙරන ලද සාමාජිෙයින්ට සාංස්තෙෘතිෙ ස්තථානයෙට වහෝ ස්තථානයෙට 

සැලකිය යුු ස්තථාන බැඳීමක්ෂ වනාමැත. 

 

5.1.6 වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂවන ප්රවේශය ුළ පුරාවිදයාත්මෙ වටිනාෙම් මත  

ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 

වයෝජිත මාර්ග අයිතිය (RoW) වහෝ EH-NKBA II අදයර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

ප්රවේශය ුළ පුරාවිදයාත්මෙ ගැටළු සම්බන්ධ කිසිදු බලපෑමක්ෂ හඳුනාවගන 

වනාමැත. 

 

5.1.7 වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂවන ප්රවේශය ුළ විවනාදාත්මෙ ක්රියාොරෙම් 

මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 
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EH-NKBA II අදයවරහි වයෝජිත RoW සමඟ ප්රාවේශීය ප්රජාවන්වේ සහ සාමානය 

ජනතාවවේ විවනෝදාත්මෙ ක්රියාොරෙම්වලට බලපාන කිසිදු සැලකිය යුු 

බලපෑමක්ෂ හඳුනාවගන වනාමැත. 

 

5.1.8 වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂවන ප්රවේශය ුළ දැනට වෙරීවගන යන  හා 

වයෝජිත පර්වේෂණ මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 

 

EH-NKBA II අදයර EIA, SIA, සහ RAP පර්වේෂණ ක්රියාොරෙම් හැර කිසිදු අඛ්ණ්ඩ 

පර්වේෂණ ක්රියාොරෙමක්ෂ හමුී වනාමැත. ඊට අමතරව, විවශ්ෂවයන් ප්රධාන 

පාර්ශවෙරුවන්, විශ්ව විදයාල සහ තනි මට්ටම්වලට සම්බන්ධ සැලසුම්ගත 

පර්වේෂණ ක්රියාොරෙම් තවමත් හමුී වනාමැත. 

 

5.1.9  වසෞඛ්ය හා සුරක්ෂෂාව මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 

 

4.1.10 උපවජ්දය යටවත් හඳුනාවගන ඇති වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂෂණ පියවර සහ 

බලපෑම් කිහිපයක්ෂ ඇත. විවිධ වැළැක්ෂීවම් ක්රියාමාර්ග මගින් එම බලපෑම් අවම 

ෙර ගත හැෙ. එක්ෂ එක්ෂ ෙරුණ සඳහා වයෝජිත අවම කිරීවම් පියවර පහත 

සාෙච්ඡා ෙර ඇත. 

 

5.1.9.1 ඉදිකිරීම් අවධිපේ බලපෑම් අවම කිරීපම් පියවරයන්  

 

දූවිලි හා ශබ්ද දූෂණය - පාරිසරිෙ බලපෑම් සම්බන්ධවයන් වමය බරපතල 

ගැටළුවකි. ඉදකිරීම් අදයවර්දී ගැටළුව වඩාත් බරපතල ය. වම් අනුව, අවශය 

තැන්වල ජලය ඉසින ක්රමයක්ෂ මඟින් සුටුදායෙ මට්ටමක්ෂ දක්ෂවා දූවිලි ජනනය ීම 

වළක්ෂවනු ඇත. EH-NKBA II අදයර වබාවහෝ දුරට උස්ත මාර්ගයක්ෂ වන අතර කුඩා 

ස්තථාන (උඩුමුේල පාවර් සිට තලාංගම CTB ඩිවපෝව දක්ෂවා සහ වහෝෙන්දර 

නැවගනහිර GND හි CH 15+200 සිට CH 15+700 දක්ෂවා) හැර පස්ත ෙැපීම සහ 

වගාඩකිරීම් වනාමැත. වමම ොරණය 4.3 සහ 4.5 වොටස්තවල තවදුරටත් විස්තතර 

ෙර ඇත. 

 

ඉදකිරීම් අවධිවේදී සිදුවන ශබ්ද දූෂණය අවම ෙළ යුු තවත් බරපතල ගැටළුවකි, 

විවශ්ෂවයන් ඉදකිරීම් ොලය ුළ රාී ොලය ුළ. බලපෑම අවම ෙරන්වන් 

වෙවස්තද යන්න පිළිබඳ 5.3 උපවජ්දවේ යටවත් වමම ගැටළුව තවදුරටත් සාෙච්ඡා 

ෙර ඇත. 

 

වමවහයුම් අවධිවේදී සිදුවන දූවිලි හා ශබ්ද දූෂණය පාරිසරිෙ බලපෑවම් තවත් 

පැතිෙඩකි. එය ප්රාවයෝගිෙ විසඳුම් අවශය වන දගු ොලීන ස්තිර බලපෑමකි. 

විවශ්ෂවයන්ම, වයාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්ෂවන වන්වාසිෙ ප්රවේශවල එය වැදගත් 

වන අතර විසඳුම් 5.3.2 උපවජ්දය යටවත් සාෙච්ඡා ෙර ඇත. 

 

වබෝවන වරෝග - වයෝජිත වයාපෘතිවේ නියැලී සිටින ෙම්ෙරුවන් අතර නිසි වසෞඛ්ය 

සහ සනීපාරක්ෂෂෙ පිළිවවත් ුළින් වමම ොරණය අවම ෙර ගත හැෙ. ඊට 
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අමතරව අවට ප්රජාවේ සාමාජිෙයන්ද වැදගත් වේ. ෙණ්ඩායම් වදෙම EH-NKBA II 

අදයර බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ (ෙඩුවවල) ජවදය වසෞඛ්ය නිලධාරි (MOH) 

යටවත් නිසි වසෞඛ්ය සහ සනීපාරක්ෂෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් සිදු ෙළ යුුය. 

විවශ්ෂවයන්ම, COVID-19 ප්රවේද විවිධ ආොරවලින් දස්තවන අතර, ඒවා වසෞඛ්ය 

අමාතයාාංශය විසින් නිකුත් ෙරන ලද ජාතිෙ මාර්වගෝපවේශයට අනුගත විය යුුය 

(II වවළුවම් ඇමුණුම 24 බලන්න). 

 

මාර්ග අනුරු - වමය සියුම මාර්ග ජාලයන්හි, විවශ්ෂවයන්ම CMR හි සාමානය 

ගැටුවකි. වම් අනුව වපාලිසිය බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා විසඳුම් රැසක්ෂ 

ක්රියාත්මෙ ෙරයි. නමුත්, EH-NKBA II අදයර ඉදකිරීම් ක්රියාවලිය වේුවවන් දැනට 

පවතින ඇතැම් මාර්ග තදබදයක්ෂ ඇති වූ විට, වාහන තදබදය සහ මාර්ග අනුරු 

සාංඛ්යාව වැඩි වනු ඇත. වම් අනුව, PMU/RDA විසින් වයාපෘතියට බලපෑ ප්රවේශවේ 

පිහිටි වපාලිස්ත ස්තථාන (වැලිෙඩ සහ අුරුගිරිය) ආශ්රිතව රථවාහන 

ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ සෙස්ත ෙළ යුුය. රථවාහන පාලන වපාලිස්ත නිලධාරීන් 

වැඩි වශවයන් බලමුු ගැන්ීම සහ රථවාහන තදබදය පවතින ොලවලදී විෙේප 

මාර්ග භාවිතය සඳහා උපවදස්ත ලබා දීම වඩාත් ඵලදායී වනු ඇත. වැඩි විස්තතර 

සඳහා උපවගන්තිය බලන්න - මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් සහ රථවාහන 

තත්ත්වයන් සඳහා අවම කිරීවම් පියවර. 

 

අනුරුදායෙ දුමාර සහ ගිනිදැේ වැනි වෘත්ීය උපද්රව - වමම ගැටළු අවම කිරීම 

සඳහා වොන්රාත්ෙරු ජාතිෙ ප්රමිීන් අනුගමනය ෙළ යුුය. 

 

ක්ෂවේරවේ සාමානය වැඩවල නිරත වන විට ුවාල සහ වභෞතිෙ හානි - වයාපෘති 

වැඩවල වඩාත් සාංකීර්ණ වමවහයුම් වලදී වමයද අවේක්ෂිත ගැටළුවකි. 

විවශ්ෂවයන්ම, EH-NKBA II අදයර මගින් මාර්ග සහ වන්වාසිෙ ප්රවේශ හරහා 

ගමන් ෙරන විට ඉතා ප්රවේශවමන් හැසිරවිය යුු වබෝක්ෂකු පාරවේ (viaduct)  සහ 

වොන්ීට් බාේෙ සවි කිරීම සිදු ෙරයි. වම් අනුව, PMU/RDA මගින් උපෙරණ සහ 

ඉදකිරීම් ෙටයුු හැසිරීම පිළිබඳ පැහැදලි සහ සවිස්තතරාත්මෙ මාර්වගෝපවේශ 

සැපයීමට අවශයවන ඉදකිරීම් ෙටයුු වමවහයීම සඳහා වොන්රාත්ෙරු 

සම්පූර්ණවයන්ම වගකිව යුුය.විවශ්ෂවයන්ම 2014 අාංෙ 33 දරන ඉදකිරීම් 

ෙර්මාන්ත සාංවර්ධන පනත සහ ඉදකිරීම් පිළිබඳ ජාතිෙ ප්රතිපත්තිය අදාළ ෙර 

ගැනීම අතයවශය වේ. 

 

වස්තවා ෙඳවුරුවල සිටින ෙම්ෙරුවන්වේ නරෙ/ප්රමිතිවයන් වතාර ජීවන 

තත්වයන්, සිදුවිය හැකි පාරිසරිෙ හානි සහ දූෂණය - වමය වොන්රාත්ෙරු 

යටවත් එන තවත් අවශයතාවයකි. වම් අනුව, PMU/RDA විසින් ජාතිෙ ප්රමිීන්ට 

අනුව පැහැදලි සහ පුළුේ මාර්වගෝපවේශ සැපයීමට අවශය වේ. 

 

වඩාංගු වැනි වාහෙ වරෝග - වමය CMR හි වපාදු වසෞඛ්ය අනුරක්ෂ වන අතර 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී එය උග්ර විය හැකිය. වම් අනුව, ප්රවේශවේ MOH විසින් වස්තවා 

ස්තථාන, වැඩ ෙඳවුරු සහ අාංගන නිතිපතා නිරීක්ෂෂණය කිරීම සහ පරීක්ෂෂා කිරීම 

සඳහා මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂෂෙවරුන් (PHI) වයදීමට අවශය වේ. විවශ්ෂවයන්ම 

PMU/RDA ජාතිෙ වඩාංගු මර්දන ඒෙෙය සමඟ වැඩි මග වපන්ීමක්ෂ ලබා ගැනීමට 
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සන්නිවේදනය ෙළ යුුය. PMU/RDA හි පාලනයකින් වතාරව වසාංගත ගැටළු ඇති 

වුවවහාත්, විෂබීජහරණය ෙළ පිරිමි මදුරුවන් හරහා වඩාංගු වාහෙ චක්රවේ ජීව 

විදයාත්මෙ පාලන ක්රම භාවිතා කිරීමට වොන්රාත්ෙරුට ෙැලණිය විශ්ව 

විදයාලවයන් විවශ්ෂ සහය ලබා ගත හැකිය (පළමු නවය වයදුම පරීක්ෂෂා ෙවේ 

මහාචාර්ය වම්නො හපුවගාඩ, මහාචාර්ය. වක්ෂ. ෙරුණාතිලෙ, et.al. ජාතිෙ 

වඩාංගු මර්දන ඒෙෙය). මාර්වගෝපවේශයක්ෂ II වවළුවම් දක්ෂවා ඇති අතර විස්තතර 

සඳහා ඇමුණුම 25 බලන්න. 

 

වැඩ ෙඳවුරු ුළ COVID-19 වැනි ජවරස්ත සීයව පැතිරීම - ඉහත වබෝවන වරෝග 

වේදය බලන්න. 

 

ලිාංගිෙව සම්වේෂණය වන ආසාදන (STI) - වමය වනාවපවනන දගු ොලීන සමාජ 

හා වසෞඛ්ය ගැටුවක්ෂ වන අතර එය වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීවම් මුේ අවධිවේදී 

ෙළමනාෙරණය ෙළ යුුය. වඩාත්ම ප්රාවයෝගිෙ ප්රවේශය වන්වන් MOH විසින් 

සියුම වයාපෘති ොර්ය මණ්ඩලය සඳහා දැනුවත් කිරීවම් වැඩමුළුවක්ෂ පැවැත්ීමයි. 

වෙවස්ත වවතත්, ලිාංගාශ්රිත වරෝග සහ වැළැක්ෂීවම් ක්රම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි 

කිරීම සඳහා වමම දැනුවත් කිරීම ොලානුරූපව සෙස්ත ෙළ යුුය. 

 

ඉදකිරීම් වේුවවන් වතත් බිම්වල ජල දූෂණය - වැඩි විස්තතර සඳහා 4.7 සහ 4.8 

වජ්ද බලන්න. 

 

ෙම්ෙරුවන් විසින් භාවිතා ෙරන ලද ජලය නුසුදුසු වලස බැහැර කිරීම වේුවවන් 

වැඩ ෙඳවුරු භූමිවේ ජල දූෂණය - වැඩි විස්තතර සඳහා 4.1.16 වගන්තිය බලන්න. 

 

වාඩිලාවගන සිටින වයාපෘති පරිසරයට අනුවර්තනය ී ම - සියුම වයාපෘති ොර්ය 

මණ්ඩලය (නිලධාරීන් සහ වස්තවෙයින්) EH-NKBA II අදයර බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

ප්රවේශවේ වභෞතිෙ හා සමාජ පරිසරය පිළිබඳව හුරුපුරුදු විය යුුය. 

විවශ්ෂවයන්, වයාපෘතිවේ විවේශීය ජාතිෙයන් බඳවාගැනීම් තිවබ් නම්, ඔවුන්ට 

වයෝජිත වයාපෘතිවේ සමාජ හා සාංස්තෙෘතිෙ පසුබිම පිළිබඳ සාමානය 

අවවබෝධයක්ෂ ලබා දය යුුය. 

 

5.1.9.2 පමපහයුම් අවධිපේ බලපෑම් අවම කිරීපම් පියවරයන් 

 

දූවිලි හා ශබ්ද දූෂණය - වමය වනාවැළැක්ෂවිය හැකි අධිවේී මාර්ග 

ක්රියාොරිත්වවේ ප්රතිඵලයක්ෂ වලස දගු ොලීන ස්තිර බලපෑමකි. එවහත්, එය අවම 

කිරීවම් පියවර කිහිපයක්ෂ හරහා අඩු ෙළ හැකිය. විවශ්ෂවයන්, දූවිලි පැතිරීම 

වැළැක්ෂීම සඳහා නිතිපතා පිරිසිදු ෙළ හැකිය. ශබ්ද ගැටළුව සඳහා, සියුම 

වන්වාසිෙ ේරවේශ වල ශබ්ද බාධෙ වයදය හැකිය. වමම සියු ක්රියාමාර්ග ජාතිෙ 

ප්රමිීන්ට අනුකූල විය යුුය. විස්තතර සඳහා 5.31 උපවජ්දය බලන්න. 

 

වායු දූෂණය - විස්තතර සඳහා 4.5 වගන්තිය බලන්න. 
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මාර්ග අනුරු - නව උස්ත අධිවේී මාර්ගය අධිෙ වලස භාවිතා කිරීම වේුවවන් 

මාර්ග තදබදය අවම ීම වේුවවන් දැනට පවතින මාර්ග ජාලය ුළ වමවහයුම් 

අදයර ුළ මාර්ග අනුරු අවම වනු ඇත. වම් අනුව, එය EH-NKBA II අදයවරහි 

ධනාත්මෙ ප්රතිඵලයකි. EH-NKBA II අදයර ක්රියාත්මෙ කිරීම RDA ප්රමිතියට අනුව 

සිදුවිය හැකි මාර්ග අනුරු අවම කිරීවම් අරමුණින් ක්රියාත්මෙ ෙරනු ලැවබ්. 

 

5.1.10  පවතින මහජන උපවයෝගිතා පහසුෙම් මත ඇතිවන බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

4.1.17 වජ්දයට අනුව, EH-NKBA II අදයර මගින් බලපෑමට ලක්ෂ වූ මහජන 

උපවයෝගිතා වස්තවා වහෝ පහසුෙම්වල ස්තථාන 19ක්ෂ සහ මහජන උපවයෝගිතා වස්තවා 

වහෝ පහසුෙම් වේළි 139ක්ෂ ඇත. මූලිෙ වශවයන්, වමම සියුම වස්තවා සපයන්නන් 

වයාපෘතියට ඔවුන්වේ විවරෝධතා වනාමැතිබව දැක්ෂවූ ලිපි (වැඩි විස්තතර සඳහා 

ඇමුණුම 08 බලන්න) ලබා දී ඇත. ජාතිෙ වශවයන් වැදගත් වන වමම වයාපෘතිය 

සඳහා එම සාංවිධාන සහ ආයතන සිය සහය ලබාදී ඇති බව අනාවරණය වේ. 

විවශ්ෂවයන්ම ප්රතිලාභීන්ට විශාල බාධාවකින් වතාරව තම වස්තවාවන් යළි ස්තථාපිත 

කිරීමට සහ නැවත සම්බන්ධ කිරීමට අවශය වවනස්තෙම් සහ වැඩිදයුණු කිරීම් සිදු 

කිරීමට ඔවුන් සූදානම්ය. එබැවින් ඉදකිරීම් අදයවර්දී වමම වස්තවාවන් විශාල 

බාධාවකින් වතාරව පවත්වාවගන යනු ලැවබ්. මීට අමතරව, වයෝජිත වයාපෘති 

අවශයතා අනුව ප්රතිනිර්මාණය ෙළ යුු ස්තථාන සහ වේළි කිහිපයක්ෂ තිවබ්. තවද, 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ පළාත් පාලන ආයතනය, විවශ්ෂවයන්ම 

ෙඩුවවල මහ නගර සභාවට යම් වස්තවා බාධාවක්ෂ ඇත්නම් මැදහත් ීම සඳහා 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවධානවයන් සිටිය යුුය. 

 

5.1.11 රථ වාහන තදබදය සඳහා අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

වයෝජිත EH-NKBA II අදයර යනු SJK පරිපාලන නගරය සහ ඊට යාබද නාගරිෙ 

වපාකුරු - ෙඩුවවල ජනාකීර්ණ නාගරිෙ පසුබිමක්ෂ හරහා ගමන් ෙරන නව 

මාර්ගයකි. වම් අනුව, ඉහත 4.1.8 සහ 4.4 උප වජ්දවල උේදීපනය ෙර ඇති පරිද, 

ඉදකිරීම් ොලය ුළ මාර්ග තදබදය පැහැදලි සාධෙයක්ෂ වනු ඇත. බලපෑම් ඉතා 

ඉහළ වන අතර මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් ඔවුන්වේ ප්රවාහන ගමනාන්ත වවත 

ළඟා ීමට සැලකිය යුු අභිවයෝගයෙට මුහුණ දය හැකිය. ඉන්පසුව, ක්රියාත්මෙ 

වන මාර්ගවල ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් සැලසීම සඳහා RDA සහ 

වොන්රාත්ෙරු විසින් සෙස්ත ෙරන ලද රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ 

ක්රියාත්මෙ කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. වමම රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම 

මහාමාර්ග අමාතයාාංශය සහ RDA විසින් ප්රොශයට පත් ෙරන ලද ‘රථවාහන 

පාලන උපාාංග පිළිබඳ අත්වපාත -මාර්ග වැඩ ෙරන ප්රවේශ’ සමඟ අනුකූල විය 

යුුය. රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම අධීක්ෂෂණ උපවේශෙ සහ 

වස්තවාවයෝජෙයාවේ අනුමැතියට යටත් වේ. මාර්ග ගමනාගමන දත්ත මත පදනම් 

වූ අඩවි-විවශ්ිත වොන්වේසි මත පදනම්ව ඉහත අත්වපාවතන් ඔබ්බට අතිවර්ෙ 

රථවාහන පාලන උපාාංග RDA විසින් වයෝජනා ෙළ හැෙ. විවශ්ෂවයන්ම, EH-NKBA 

II අදයවරහි ඉදකිරීම් ක්රමය මත පදනම්ව රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම 
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සෙස්ත ෙළ යුුය. එයට මාර්ග හැරවුම්, මාර්ග අනුරු සහ මාර්ග තදබදය අවම 

කිරීම සඳහා නව රථවාහන සාංවක්ෂත, ආරක්ෂෙ පියවර, විෙේප මාර්ග දශා, පදෙ 

ආරක්ෂෂාව සහ ආරක්ෂිත පියවර සහිත නව මාර්ග ආදය ඇුළත් විය යුුය. 

රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම පිළිබඳ වැඩි විස්තතර EMP මගින් සපයනු ඇත. 

(ඇමුණුම 26 බලන්න. විස්තතර සඳහා). 

 

වයාපෘතිවේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ රථවාහන ෙළමනාෙරණය පිළිබඳ 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් විශ්වේෂණයට අමතරව, වයාපෘති වයෝජෙයා විසින් 

වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ ඉදරිපත් ෙර 

ඇත. එය පහත සඳහන් අාංග වලින් සමන්විත සවිස්තතරාත්මෙ වේඛ්නයකි. 

  

 
මූලාශ්රය: මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය, Defomt හරහා NKBA මාර්ග වයාපෘතිය 

සඳහා වූ වයෝජනාව, හඳුනාගැනීවම් අාංෙය RDA/EHPNKBA/DEFOMT: Envelop IV 

තාක්ෂෂණිෙ වයෝජනාව, A-1 වයාපෘති පාලන සැලැස්තම, I වොටස, A-1.C රථවාහන 

ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම 

 

වයෝජිත වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී ප්රක්ෂවේපිත රථවාහන තත්ත්වය පිළිබඳ 

ගැඹුරු විශ්වේෂණයක්ෂ ඇති බව වමම සැලැස්තම වපන්නුම් ෙරයි. අවශය නම් 

සාංවශෝධන සඳහා ඉදකිරීම් ොලසීමාව අනුව වයෝජිත රථවාහන ෙළමනාෙරණ 

සැලැස්තම RDA විසින් තවදුරටත් විමර්ශනය ෙරනු ඇත. 

 

5.1.12 ශබ්දය, ෙම්පනය හා දලිසීම් වල බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවරයන් 
 

වැඩිදුර සවිස්තතරාත්මෙ වතාරුරු සඳහා 5.2 වොටස බලන්න.  
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5.1.13 වගාඩනැගිළිවල ඉරිතැලීම් ඇතිීම නිසා ඇතිවන හානිය 
අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

සියුම වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ වගාඩනැගිලි විවිධ ඉදකිරීම් ක්රම සමඟ විවිධ 

ොල පරිච්වේදවල ඉදෙර ඇත. වම් අනුව, ඉදකිරීම් අදයවර්දී EH-NKBA II අදයවර්දී 

භාවිතා ෙරන ඉහළ ෙම්පන සහ සාංයුක්ෂත ක්රියාවලිය RoW අසල පවතින 

වගාඩනැගිලි සහ වුහයන්ට විවිධ බලපෑම් ඇති ෙළ හැකිය. එබැවින් 

වොන්රාත්ෙරු විසින් ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීමට වමාවහාතෙට වපර නිසි 

ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණයක්ෂ සිදු කිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. ඉන්පසුව, 4.1.9 වජ්දය 

යටවත් විස්තතර ෙර ඇති පරිද හඳුනාගත් සියුම වගාඩනැගිලි සහ වුහයන් 

ඉරිතැලීම් හඳුනාගැනීවම් උපෙරණයකින් සමන්විත විය යුුය. වස්තවාදායෙයාවේ 

සහ CSC හි අධීක්ෂෂණය යටවත් වොන්රාත්ෙරු විසින් ඉදකිරීම් කිරීමට වපර 

සමීක්ෂෂණය පැවැත්විය යුුය. 

 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී ෙම්පන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 5.3.1.1 වජ්දවේ වමය 

විස්තතරාත්මෙව විස්තතර ෙර ඇත. 

 

5.1.14 අවට පරිසරවේ වපෞේගලිෙත්වයට ඇුේ ීවම් බලපෑම් අවම 

කිරීවම් පියවරයන් 
 

වමය අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග තිබිය යුු දැඩි බලපෑමක්ෂ. වන්වාසිෙ 

වගාඩනැගිලිවල වහෝ කුටිවල පදාංචිෙරුවන්ට තිර වරද සහ සමහර ආවරණ ද්රවය 

වයදීවමන් මාර්ගවේ දෘශයතාව වැසීමට තමන්වේම පියවර ගත හැකිය. වෙවස්ත 

වවතත්, PMU/RDA විසින් එවැනි වගාඩනැගිලි වහෝ කුටි ආවරණය කිරීම සඳහා 

ස්තීර පියවරයන් වයදය යුුය. ඉහත දක්ෂවා ඇති පරිද, ශබ්ද බාධෙ සමඟ ශබ්දය 

අවම කිරීම සඳහා අවම කිරීවම් පියවරක්ෂ ඇත. වන්වාසිෙ සහ ොර්යාල 

වගාඩනැගිලිවල වපෞේගලිෙත්වයට ඇුේ ීමට එවරහිව අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ගවල පාලන පේධතියක්ෂ වලස ශබ්ද බාධෙ භාවිතා ෙළ හැකිය. 

 

5.1.15 වයාපෘතිවේ බලපැමට ලක්ෂවන ප්රවේශය ුළ සැළසුම් ෙළ 

සාංවර්ධන ක්රියාොරෙෙම්   
.  

4.1.16 වජ්දයට අනුව, EH-NKBA II අදයර මඟින් ප්රවේශවේ අනාගත වභෞතිෙ 

වර්ධනයන් වේගවත් කිරීම සඳහා වබාවහෝ ධනාත්මෙ ප්රතිඵල සපයයි. සියුම 

අන්තර් හුවමාරු ප්රවේශවේ වමම අනාගත සාංවර්ධන සඳහා මාර්ග ප්රවේශය වැඩි 

ෙරයි. එය පුේගල මට්ටමින් ආයතනිෙ සහ ප්රජා මට්ටම් දක්ෂවා උපොර වේ. 

ප්රවේශවේ ඉඩම් වටිනාෙම් විශාල වලස ඉහළ යනු ඇති අතර එය වයාපෘතියට 

බලපෑ ප්රවේශවේ සියුම නිවාස සඳහා ප්රතිලාභයක්ෂ වනු ඇත. වම් අනුව, ප්රවේශවේ, 

විවශ්ෂවයන් CMR ුළ තිරසාර සාංවර්ධනයක්ෂ සඳහා පහසුෙම් සැලසීම සඳහා, 

ඒවා ක්රියාත්මෙ ෙරන අතරම, සියුම පළාත් පාලන සහ අදාළ රාජය ආයතන 

ඉඩම් පරිහරණය සහ යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධනය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිමය ීරණ 

ගැනීමට අවශය වේ. 
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5.1.16 වපාදු පහසුෙම් වලට ප්රවේශීවම් හැකියාවට හා ඉේුම සඳහා 

වන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

4.1.16 වජ්දය යටවත් වපන්වා දී ඇති පරිද, වපාදු මහජනතාව වපාදු වස්තවාවන් ලබා 

ගැනීමට සහ ඔවුන්වේ වපාදු අවශයතා සපුරා ගැනීමට පැමිවණන ස්තථාන හතරක්ෂ 

හඳුනාවගන ඇත. වෙවස්ත වවතත්, සැලකිය යුු දුරකින් පිහිටා ඇති වමම 

ස්තථානවලට ඉදකිරීම් ෙටයුු සෘජුවම බලපාන්වන් නැත. ඉදකිරීම් භූමියට 

වමතරම් දුරක්ෂ තිුණද, වමම වපාදු පහසුෙම්වලට කිසිදු බලපෑමක්ෂ ඇති 

වනාකිරීමට වයෝජිත වයාපෘතිය සැලකිය යුු අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ යුුය. 

එබැවින් පහත සඳහන් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වයෝජනා ෙරනු ලැවබ්. 

 

1. වයාපෘති ඉදකිරීම් දැන්ීම් භාෂා ුවනන්ම ප්රදර්ශනය කිරීම සහ නිසි 

සාංවක්ෂතාත්මෙ සන්නිවේදනය භාවිතා කිරීම. 

2. වයෝගය ආවරණ ද්රවය භාවිතා ෙරමින් වයාපෘති ඉදකිරීම් භූමියට සාමානය 

ජනතාව රිාංගා යාවමන් වැළැක්ෂීම. 

3. උපරිම වභෞතිෙ ආරක්ෂෂණ පියවරයන් සමඟ ඉදකිරීම් භූමිවේ අවශය හරස්ත 

මාර්ග සෑදීම. 

4. ඉදකිරීම් වේලාවන් ුළ ඉදකිරීම් ස්තථානවලට රිාංගා ගැනීම වැළැක්ෂීම සඳහා 

සාමානය ජනතාව ෙළමනාෙරණය කිරීම පිණිස ීරණාත්මෙ ස්තථානවල 

නිරීක්ෂෂෙයන් වහෝ සුපරීක්ෂෂාොරී ොර්ය මණ්ඩල සාමාජිෙයන් වයදීම. 

 

5.1.17 ගමන් කිරීවම් රටාවේ හා ප්රවේශ ීවම් හැකියාවේ වවනස්තෙම් 

නිසා ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

EH-NKBA II අදයවරහි අන්තර් හුවමාරුවලට සමගාමීව සියුම ප්රධාන මාංසන්ධි 

සාංවර්ධනය කිරීමට RDA අවේක්ෂෂා ෙරයි. වම් අනුව, පවතින මාර්ග ස්තථාන වල 

වබාවහෝ වභෞතිෙ වවනස්තෙම් සිදුවනු ඇත. EH-NKBA II අදයර ඉදකිරීවමන් පසු 

වොස්තවත්ත හන්දය ආශ්රිත මාර්ග පේධතිය සාංවර්ධනය වන ආොරය සිතියම 79 

සපයයි. එවිට එය ප්රවේශවේ මාර්ග භාවිත ෙරන්නන්ට ඉතා සාංකීර්ණ පසුබිමක්ෂ 

බවට පත්වනු ඇත. වම් අනුව, අවශය මාර්ග සහ ගමනාන්ත වතෝරා ගැනීවම්දී සහ 

ප්රවේශ ීවම්දී ඔවුන්ට තාවොලිෙව යම් ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැෙ. 

වෙවස්ත වවතත්, එය ක්ෂරමවයන් සාමාන්යෙරණය වනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, වමම 

අන්තර් හුවමාරු සහ මාංසන්ධිවල ඇති අපැහැදලි ගැටළු අවම ෙර ගැනීමට විධිමත් 

මාර්වගෝපවේශ සහ සාංඥා පුවරු ඔවුන්ට උපොර වනු ඇත. 

 

79 සිතියම: පකාස්වේත හන්දිපේ රථවාහන ප්රවාහපේ නියැදි සිතියම 
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වොස්තවත්ත හන්දවේ වමම ගූගේ සිතියම ජපානය වැනි ඉතා ඉහළ මානව හා 

ආර්ිෙ සාංවර්ධනයක්ෂ ඇති රටෙ දයුණු නාගරිෙ නගරයෙට සමාන දසුනක්ෂ 

සපයයි. කුඩා දූපත් රාජයයක්ෂ වලස ශ්රී ලාංොව, වමම මාර්ග යටිතල පහසුෙම් 

සාංවර්ධනය ඉතා ඉහළ සහ දයුණු මට්ටමෙ පවී. වමම මාර්ග යටිතල පහසුෙම් 

රවට් ොර්මිෙ හා වස්තවා ආර්ිෙයට තවත් වබාවහෝ අවස්තථාවන් ලබා වදන බව 

පැහැදලි සතයයකි. 

 

80 සිතියම: කඩවත අධිපේී මාර්ග අන්තර් හුවමාරුව සහ එහි 

වර්තමාන දර්ශනය 
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5.1.18 ආගමිෙ ස්තථානවල වවනස්තෙම් මත ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කිරීවම් පියවරයන් 
 

4.1.14 උපවජ්දය යටවත් විස්තතර ෙර ඇති පරිද, වයෝජිත වයාපෘතිය මගින් 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කිසිදු ආගමිෙ ආයතනයක්ෂ වනාමැත. වෙවස්ත වවතත්, එම 

ස්තථානයට සමීපව ප්රතිස්තථාපනය ෙළ යුු ුේධ ප්රතිමා වදෙක්ෂ තිවබ්. වමම ප්රතිමා 

වදෙ නැවත ස්තථානගත කිරීම පූර්ව ඉදකිරීම් අදයවර්දී වොන්රාත්ෙරු විසින් 

RDA/PMU නිරීක්ෂෂණය මගින් ෙළමනාෙරණය ෙරනු ලැවබ්. 

 

5.1.19 තාවොලිෙ වස්තවෙයන් හා ෙම්ෙරුවන් සාංක්රමනය හා 

පදාංචිවිම මගින් ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන්  
 

වමය ඇතැම් ෙළමනාෙරණ උපෙරණ සහිත මහා පරිමාණ වයාපෘතියෙ 

අතයවශය ොර්යයකි. 4.1.6 උපවජ්දය යටවත් උේදීපනය ෙර ඇති පරිද, සමාජ 

සාංස්තෙෘතිෙ ගැටළු සහ පරිසරය සම්බන්ධ ගැටළු ෙළමනාෙරණය කිරීම සඳහා 

මාර්වගෝපවේශ වදෙක්ෂ අදාළ වේ. ප්රධාන වශවයන්, ඉදකිරීම් ෙර්මාන්තය සඳහා 

වඩාංගු මර්දන වාහෙ මගින් වබෝවන වරෝග ෙළමනාෙරණ මාර්වගෝපවේශය 

(ඇමුණුම 25 බලන්න) සහ COVID 19 ෙළමනාෙරණ මාර්වගෝපවේශය (ඇමුණුම 24 

බලන්න) MOH ෙඩුවවල සහ ප්රවේශවේ අදාළ PHI වේ අධීක්ෂෂණය යටවත් වසෞඛ්ය 

සම්බන්ධ සියු ගැටු පාලනය කිරීමට උපොරී වේ. වෙවස්ත වවතත්, අසේවැසි 

ජනාවාසවල ජනතාවට අහිතෙර වලස බලපෑ හැකි සාංක්රමණිෙ වස්තවෙයන් අතර 

HIV/AIDS සහ STI සම්වේෂණය පාලනය කිරීම සඳහා තවත් වයෝජනා කිහිපයක්ෂ 

අතයවශය වේ. එබැවින්, සාංක්රමණිෙ වස්තවෙයින්වේ වමන්ම අසේවැසි ජනාවාසවල 

සිටින පුේගලයින්වේ අවවබෝධය වැඩිදයුණු කිරීම සඳහා සුදුසු පත්රිො භාවිතා 
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ෙරමින් වැඩමුළු පැවැත්ීම වැදගත් වේ. වම් සඳහා භාවිතා ෙළ හැකි දැනුවත් 

කිරීවම් වැඩමුළු සහ අවනකුත් උපෙරණ පිළිබඳ වැඩි විස්තතර RAP මඟින් සපයනු 

ඇත. 

 

5.1.20 වවනත් සමාජ - සාංස්තෙෘතිෙ හා සමාජ ආර්ිෙ බලපෑම් 
අවම කිරීවම් පියවරයන් 
 

4.1.20 වජ්දය යටවත් දක්ෂවා ඇති පරිද, උසාවිවල පවතින නඩු වලට පාරිසරිෙ 

බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව එවැනි කිසිදු බලපෑමක්ෂ වනාෙරයි. පාරිසරිෙ බලපෑම් 

ඇගයීම් වාර්තාව අදාළ ොරණා සම්බන්ධවයන් ස්තවාධීන සහ විශ්වේෂණාත්මෙ 

ෙරුණු සපයයි. වම් අනුව, පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් ෙණ්ඩායම අධිෙරණ ීන්දු 

සඳහා බලා සිටින අතර විදයාත්මෙව ආමන්රණය කිරීමට නීතිමය බැඳීම් ඇත්නම් 

ඒවාට ප්රතිචාර දක්ෂවනු ඇත. 

 

වෙවස්ත වවතත්, වයෝජිත වයාපෘතියට බලපාන ප්රවේශය වබාවහෝ දුරට නාගරිෙ 

වන්වාසිෙ ප්රවේශයක්ෂ වන අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී වැසියන්ට සාමොමී පරිසරයක්ෂ 

පවතිනු ඇත. පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවේ වවනත් තැනෙ වයෝජනා ෙර 

ඇති පරිද, පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් නිර්වේශවලට අනුකූල ීමට RDA සහ 

වොන්රාත්ෙරු වගකිව යුුය. පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් නිර්වේශ නිරීක්ෂෂණය 

කිරීමට අවනකුත් පාර්ශවෙරුවන් බැඳී සිටී. 

 

5.2 ඉදිකිරීම් අවධිපේදී ඇතිවන පරිසර විදයාේමක බලපෑම් 

අවමකිරීම 

 

5.2.1 වාසස්තථාන හා පරිසර පේධති මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවරයන්  
 

බලපෑම් අවම කිරීවම් වහාඳම ක්රමය නම් ප්රතිනිර්මාණය කිරීම, විවශ්ෂ සැලසුම් 

භාවිතය, ඉදකිරීම් විවශ්ෂාාංග සහ වවනත් ක්රියාමාර්ග වැනි ඉාංජිවන්රු විසඳුම් 

ඇුළත් කිරීවමන් ස්තවාභාවිෙ වාසස්තථාන සහ පරිසර පේධතිවලට සිදුවිය හැකි 

පාරිසරිෙ හානිය වළක්ෂවා ගැනීමයි. කුළුණු මත අධිවේී මාර්ගය ඉදකිරීම සහ 

වතත්බිම් හරහා සමහර ස්තථානවල පස්ත පිරවූ නියමු මාර්ග මඟ හැරීම මගින් 

වයාපෘතිය වටා පවතින වතත්බිම් සහ ස්තවභාවිෙ වාසස්තථාන වැඩිදයුණු කිරීම, 

තත්වය උසස්ත කිරීම කිරීම සහ වළක්ෂවා ගැනීම සදහාය. 

 

ඉදකිරීම් ෙටයුුවල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස එෙු වන අවසාදත ජලාශවලින් ඉවත් 

කිරීම සඳහා අවසාදත වපරහන් වයදීවමන් පාාංශු ඛ්ාදනය හා අවසාදතය අවම 

කිරීම වහෝ අවම කිරීම අතයවශය වේ. අවසාදත ඉවත් කිරීම දැනට පවතින 

වාසස්තථාන වෙවරහි ධනාත්මෙ බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරන අතර ජජව විවිධත්වයට 

අහිතෙර බලපෑම් අඩු ෙරනු ඇත. 
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ජලාශ හා වගාඩබිම් වාසස්තථාන අපවිර ීම වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා විශාල අපද්රවය 

සහ වරාන් මඩ ප්රමාණයක්ෂ ජනනය ෙරන ඉදකිරීම් ෙටයුු ස්තවභාවිෙ ජල 

මූලාශ්රවලින් දුරස්තථව සිදු ෙළ යුුය. අපද්රවය බැහැර කිරීම පිළිබඳ 5.9.4 වජ්දවේ 

දක්ෂවා ඇති අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වමම ගැටුවලට අදාළ බලපෑම් අවම ෙරනු 

ඇත. 

 

වගුරු බිම්, ජල මූලාශ්ර සහ ෙෘිොර්මිෙ ඉඩම්වලට කිසිදු බලපෑමක්ෂ වනාවන පරිද 

ප්රවාහන මාර්ග, උපෙරණ සහ ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා නිසි සැලැස්තමක්ෂ සෙස්ත 

ෙළ යුුය. දයවන්නා වැව ුළ සියුම ඉදකිරීම් ෙටයුු (CH 6+900 km – CH 7+520 

km) සහ TEPA (CH 9+760 km - 12+840 km) පිළිවවලින් SLLDC සහ CEA  හි නිසි 

මගවපන්ීමකින් සහ සමඟ සමීප සම්බන්ධීෙරණවයන් සිදු ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් 

අතරුර පරිසර හිතොමී වලස TEPA ප්රවේශය ෙළමනාෙරණය කිරීම සඳහා 

වොන්රාත්ෙරු විසින් ක්රමවේද ප්රොශයක්ෂ සෙස්ත කිරීමට අවශය වන අතර 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ඉාංජිවන්රු/CSC සහ CEA වවතින් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට 

අවශය වේ. 

 

ඉදකිරීම් අවසන් වූ පසු සාමානය බිම් මට්ටම දක්ෂවා නියමු මාර්ග, අතිරික්ෂත 

ඉදකිරීම් ද්රවය, ඉදකිරීම් සුන්ුන් සහ වෙෝ ර්ඩෑම් ඉවත් කිරීවමන් බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ වාසස්තථාන ප්රතිසාංස්තෙරණය කිරීම අතයවශය වේ. වෘක්ෂෂලතා ස්තවභාවිෙ 

වර්ධනයට ඉඩ සලසන එම වාසස්තථානවලින්ම ඉවත් ෙරන ලද ආරක්ෂිත මුපිට 

පස වයදීවමන් නිරාවරණය වූ වාසස්තථාන පිරීම සිදු ෙළ යුුය. 

 

5.2.2 PAs සහ EP (TEPA, දයවාන වැව සහ අවනකුත් PA/ සාංවේදී 

වාසස්තථාන) ආශ්රිත වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය සහ සම්බන්ධතා නැතිීම 

මත ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන්  
 

ප්රවේශ සහ වස්තවා මාර්ග පිරීම ක්රමානුකූලව සිදු ෙළ යුු අතර, එය වොටස්ත 

අනුපිළිවවලෙට පිරීමට වයෝජිතය. වමම ක්රියාව මගින් වභෞමිෙ අලස 

විවශ්ෂයන්ට (sluggish species) සමාන යාබද වාසස්තථාන වලට විසුරුවා හැරීමට 

වහෝ සාංක්රමණය ීමට ප්රමාණවත් ොලයක්ෂ ලබා දීමට ඉඩ සලසයි. පරිසර 

පේධතියට ඉදකිරීම් වල දගුොලීන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා පරිසර සාංවේදී 

ප්රවේශවල ඉදකිරීම් ෙටයුු නියමිත වේලාවට සහ දගු කිරීමකින් වතාරව අවසන් 

ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් අදයවර්දී, විවිධ වාසස්තථාන අතර ජලජ සුන්වේ සාංචලනයට 

හැකි තරම් සුළු බාධාවක්ෂ ඇති ෙරන අතරම ස්තවභාවිෙ චක්රවලට ඇති බලපෑම 

අවම ෙරමින් පවතින ජල මාර්ග ඔස්තවස්ත නිදහවස්ත ජලය ගලා යාමට සළස්තවනු ඇත. 

ඊට සමගාමීව, ආවේණිෙ සහ වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති සත්ත්ව හා 

වෘක්ෂෂලතා සුදුසු සමාන පරිසර පේධතියෙට මාරු කිරීම වහෝ වනජීී සාංරක්ෂෂණ 

වදපාර්තවම්න්ුවේ (DWC) උපවේශනය සමඟ නැවත හඳුන්වාදීම සඳහා 

පුනරුත්ථාපන මධයස්තථානවල පුනරුත්ථාපනය සඳහා තබා ගත යුුය. 

 

5.2.3 ඉදකිරීම් අවධිවේදී ශාෙ හා සුන් මත ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කිරීවම් පියවරයන්  
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වමම වයාපෘතිය ඕනෑම වභෞමිෙ හා ජලජ සත්ත්ව විවශ්ෂයෙ සාංරක්ෂෂණ 

තත්ත්වය වෙවරහි සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරනු ඇතැයි සිතිය වනාහැෙ. 

වමම ප්රවේශවල වාසය ෙරන වාර්තාී ඇති විවශ්ෂයන් වයාපෘතිවයන් බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ ප්රවේශය වටා බහුලව දක්ෂනට ලැවබ්. වෙවස්ත වවතත්, TEPA ඇුළු පාරිසරිෙ 

සාංවේදී ප්රවේශ ුළ ඉදකිරීම් ෙටයුු වමවහයීම සඳහා වොන්රාත්ෙරුවේ 

පාර්ශ්වය සඳහා පළපුරුදු පරිසරවේදවයකු පත් ෙළ යුු අතර, වයාපෘති 

ක්රියාොරෙම්වල ප්රතිඵලයක්ෂ වලසට බාධා ීමට, ුවාල ීමට වහෝ මැරීයාමට 

හැකියාව ඇති ඕනෑම සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා (3 පරිච්වේදවේ දක්ෂවා ඇති පරිද) 

හඳුනා ගත යුු වන අතර, එම අවදානමට ලක්ෂවිය හැකි විවශ්ෂයන් ඉවත් කිරීම 

සහ නැවත ස්තථානගත කිරීම මගින් සාංරක්ෂෂණය කිරීමට ෙටයුු ෙළ යුුය. TEPA 

ඇුළු සාංවේදී ජලජ සහ වගාඩබිම් ජලාශ ආශ්රිතව පිහිටා ඇති බැවින්, ඉදකිරීම් 

ෙටයුු වලදී වන සුන්වේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා වයාපෘතිය සඳහා 

සත්ත්වයන් හැසිරීවම් සහ වබ්රා ගැනීවම් උපාය මාර්ගයක්ෂ සෙස්ත ෙළ යුුය. 

 

ආවේණිෙ තර්ජනයට ලක්ෂී ඇති බළුන් විවශ්ෂ වදෙ වන Prionailurus 

rubiginosus- Rusty-spotted cat සහ Prionailurus viverrinus- ධීවර බළුන්වේ 

වාසස්තථාන සාංවෙෝචන අවධිවේදී බාධා ඇතිී නැති ී යයි. වමම විවශ්ෂයන් 

තලාංගම වතත්බිම් ප්රවේශවයන් හමු ී ඇති අතර එය ඔවුන්වේ පැවැත්ම සඳහා 

ෙදම වාසස්තථානයක්ෂ සපයයි. ඉදකිරීම් බාධාව වේුවවන් ඔවුන් වයාපෘති භූමිය 

ආසන්නවේ සමාන වාසස්තථාන වවත සාංක්රමණය වනු ඇත. එබැවින් ඉදකිරීම් 

අදයර පුරාවටම අවට වතත් බිම් වාසස්තථාන බාධාවකින් වතාරව ආරක්ෂෂා ෙළ 

යුුය. මීට අමතරව, එෙවර සළකුණු ෙරගත් ප්රවේශය දවේ භූමියට බාධා 

වනාෙර, ඉදකිරීම් ෙටයුු ක්රමානුකූලව සිදු ෙළ යුුය. වමම විවශ්ෂවල තිබිය 

හැකි වාසස්තථාන පිළිබඳව පළපුරුදු පරිසරවේදයකු විසින් ඉදකිරීම් කිරීමට වපර 

නිසි නිරීක්ෂෂණයක්ෂ සිදු ෙළ යුු අතර, අභිජනනය ෙරන පුේගලයින් වහෝ පැටවුන් 

හමු වුවවහාත් ඔවුන් තාවොලිෙව අේලාවගන වදහිවල ජාතිෙ සත්වවෝදයානය . 

ඇති දැඩි කිරීම සඳහා වනජීී වදපාර්තවම්න්ුවේ වබේලන්විල අත්තිඩිය 

පුනරුත්ථාපන මධයස්තථානයට භාර දය යුුය. ඉදකිරීවමන් පසු සහ 

පුනරුත්ථාපන ොලය ුළ, DWC හි උපවදස්ත මත පදනම්ව ඔවුන්වේ මුේ 

වාසස්තථාන වවත නැවත හඳුන්වා දය යුුය. 

 

වගාළුවබේලන් විවශ්ෂ සහ වේශීයව සාන්ිත ජලජ මත්සය විවශ්ෂ (Aplocheilus 

dayi-dayi-Day's killifish සහ Mystus ankutta-Yellow dwarf catfish) වැනි වසමින් 

චලනය වන සුන්ට වාසස්තථාන අහිමි ීම නිසා දැඩි බලපෑම් එේලවන අතර, වමම 

විවශ්ෂයන් පළපුරුදු පරිසරවේදවයකුවේ අධීක්ෂෂණය යටවත් සමාන 

වාසස්තථානයක්ෂ ඇති ළඟම ප්රවේශවලට මාරු ෙළ යුුය. Crocodylus porosus (ුණු 

ජල කිඹුලා) වැනි අවනකුත් ජලජ විවශ්ෂ ද වාසස්තථාන අහිමි ීම සහ භූගත ජලය 

දූෂණය ීවමන් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇත. ඉදකිරීම් ෙටයුු වේුවවන් වමම 

විවශ්ෂයට අඩු බලපෑමක්ෂ ඇති නමුත්, විවශ්ෂවයන්ම දයවන්නාව වැව ආශ්රිතව 

ඔවුන්වේ ස්තවභාවිෙ වාසභූමියට සිදුවන බාධා ෙළමනාෙරණය ෙළ යුුය.ඉතා 

ජාංගම විවශ්ෂයක්ෂ වන Semnopithecus vetulus (දම් පැහැති මුහුණැති වොළ වඳුරා) 
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උඩින් හරස්ත පාලම් පිහිටුීම මගින් පහසුෙම් සැලසිය යුු අතර විවශ්ෂවයන් 

සඳහන් ෙළ ස්තථානවල ඉදෙළ යුුය. 

 

වෘක්ෂෂලතා සහ සත්ත්ව විවශ්ෂවලට, විවශ්ෂවයන් වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂ වූ සහ 

ආවේණිෙ විවශ්ෂවලට සිදුවන යම් බලපෑමක්ෂ අවම කිරීවම් අරමුණින් වෘක්ෂෂලතා 

ඉවත් කිරීම අවම ෙළ යුුය. ඉවත් ෙළ යුු ප්රවේශ පැහැදලිව වවන් ෙළ යුු අතර, 

වෘක්ෂෂලතාදය ඉවත් ෙළ යුත්වත් අතයවශය නම් පමණි. 3 වන පරිච්වේදවේ දක්ෂවා 

ඇති ආවේණිෙ, තර්ජනයට ලක්ෂ වූ සහ වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති විවශ්ෂ 

වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ වයාමු ෙරමින් වේශීය විවශ්ෂ ආරක්ෂෂා කිරීම සිදු ෙළ 

යුුය. කිසියම් දුර්ලභ හා වඳීවම් තර්ජනයට ලක්ෂව ඇති ගසක්ෂ වොන්රාත්ෙරු 

විසින් හඳුනාගනු ලැුවවහාත්, ගස ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා එහි මූල ෙළාපය 

ඇුළුව ගස වටා වැටක්ෂ ගැසීම අවශය වේ. එවැනි අවස්තථාවලදී, වැඩිදුර ෙටයුු 

සඳහා ඉාංජිවන්රුවරයාවගන් උපවදස්ත ලබා ගැනීම අවශය වේ. 

 

කුරුේලන් සාංක්රමණය වන විට සහ කුරුේලන් කූඩු සාදන ොලය ුළ සෑම විටම 

ගස්ත ෙැපීම තහනම්ය. ජලජ ජීීන් ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් අපද්රවය මුදා 

හැරීම, වතේ, ඉන්ධන සහ අවනකුත් අන්තරායෙර ද්රවය අඩාංගු අපද්රවය මුදා හැරීම 

වැළැක්ෂවිය යුුය. භූගත ජලයට යම් අවලම්බිත   න ේරේය මුදා හැවරන්වන් නම් 

ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා අවසාදත ටැාංකි ස්තථාපනය ෙළ යුුය. වැඩ ෙරන 

ජනතාවට වනජීීන් දඩයම් කිරීම සපුරා තහනම්ය. දීේතිය අඩු කිරීමට සහ 

පක්ෂීන්ට සහ අවනකුත් සුන්ට බාධා වනාකිරීමට ඉදකිරීම් ප්රවේශවල ආවලෝෙය 

පහළට වයාමු ෙරන අඩු වවාට් ලාම්පු භාවිතා ෙළ යුු බව සහතිෙ කිරීම 

අතයවශය වේ. 

 

•  සත්ත්ව හරස්ත මාර්ග/ සාංක්රමණ මාර්ග වල බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

ඉදකිරීම් ප්රවේශයට ඉහළට නැීම්  සහිත වැටක්ෂ බැඳීම සහ හරස්ත වුහයන් සමඟ 

ඒොබේධව බාධෙ සහ තාේප ඉදකිරීම සත්ව තරණය ප්රවර්ධනය කිරීමට, 

ඉදකිරීම් ප්රවේශවලට ප්රවේශ ීම වැළැක්ෂීමට සහ වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී 

සත්ව මරණ අවම කිරීමට ඵලදායී මාධයයක්ෂ වනු ඇත. 

 

• ශබ්දය සහ ෙම්පන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

මාර්ගවේ ආරම්භවේ සහ අවසාන වොටස්තවල වගවු සහ වාසස්තථාන සහිත 

වගාඩනඟන ලද ෙලාප වසායාගත හැකිය. ඉහත සඳහන් ෙළ වර්ගවල වාර්තා ී 

ඇති සත්ත්ව විවශ්ෂවලින් බහුතරයක්ෂ සාමානය වගවු විවශ්ෂ වන අතර ඒවා 

මිනිස්ත බාධා ඉවසාගත හැකි අතර ඒවාට විවශ්ෂ අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග අවශය 

වනාවේ. වෙවස්ත වවතත්, වයාපෘති ක්රියාොරෙම් වයාපෘතිවේ වනජීී සාංවේදී 

ප්රවේශවල ජීවත් වන සමහර සත්ත්ව විවශ්ෂ වෙවරහි බලපෑමක්ෂ ඇති ෙළ හැකි 

අතර ඉහළ මට්ටවම් ශබ්ද සහ ෙම්පන බාධාවලට වගාදුරු වේ. එබැවින් TEPA 

ප්රවේශය වැනි පරිසර සාංවේදී ස්තථානවල අධිෙ ශබ්ද සහ ෙම්පන ක්රියාොරෙම් 

ආරක්ෂිත මට්ටම්වලට සීමා වනු ඇත. වමම වයාපෘතියට සම්බන්ධ වැඩ වර්ගය 

සම්බන්ධවයන් වොන්රාත්ෙරුට පූර්ව පළපුරුේදක්ෂ ඇති බවත් බාධා අවම ෙර 

ගැනීම සඳහා වහාඳින් ස්තථාපිත ක්රියා පටිපාටි අනුගමනය ෙරන බවත් RDA විසින් 

සහතිෙ ෙරනු ඇත. 
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• ආක්රමණශීලී විවේශීය ජීීන් සඳහා අවම කිරීවම් පියවර 

මාර්ගය දවේ සහ පවසකින් ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ විශාල ප්රමාණයක්ෂ වාර්තා විය. 

වෙවස්ත වවතත්, ඉදකිරීම් ප්රවේශයට නව ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ හඳුන්වාදීම වහෝ 

වයාපෘති භූමිය ුළ පවතින ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ එක්ෂ ස්තථානයෙ සිට තවත් 

ස්තථානයෙට වයාේත ීම වැළැක්ෂීමට සැලකිලිමත් විය යුුය. වමම ොර්යය 

සඳහා, වොන්රාත්ෙරු විසින් එම ස්තථානයට වගන එන ඉදකිරීම් වාහන, 

උපෙරණ සහ යන්ර සූර සහ පිටත ප්රවේශවලින් ලබා ගන්නා ඉදකිරීම් ද්රවය 

ආක්රමණශීලී විවශ්ෂ වලින් වතාර බව සහතිෙ ෙරනු ඇත. ඉදකිරීම් ප්රවේශවල වහෝ 

ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රභවයන්හි ආක්රමණශීලී ශාෙ හඳුනාගත් විට, නිර්වේශිත පාලන 

ක්රම භාවිතවයන් ඒවා පාලනය ෙර ඉවත් ෙළ යුුය. 

 

5.2.3.1 පමපහයුම් අවධිපේදී ශාක හා සතුන් මත ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කිරීපම් පියවරයන්  

 

කුරුේලන් සහ වවුලන් ගැටීවමන් ආරක්ෂෂා ෙර ගැනීම සඳහා පරිසර සාංවේදී 

ස්තථානයෙ කුරුළු ආරක්ෂිත වැටක්ෂ ඉදකිරීම අතයාවශය වේ (ඡායාරූප එෙුව 

32). තාේප බිත්ති මත දැේ වැටක්ෂ දැමීම දයවන්නා වැව (CH 6+900 km - 7+520 km) 

සහ TEPA/Averihena වැේ ප්රවේශ (CH 9+760 km - 13+200 km) ප්රවේශ ුළ ජල 

මූලාශ්ර මත වාහන ගැටීම අවම කිරීමට වහෝ වැළැක්ෂීමට ඵලදායී ක්රමයකි.  

 

මීට අමතරව, හරස්ත වුහයන් සැලසුම් කිරීම ආරක්ෂිත තරණයන් සපයන අතර 

බාධෙ බලපෑම් ජය ගැනීම සඳහා දී ඇති භූමි ප්රවේශයෙ වාසස්තථාන උපරිම වලස 

භාවිතා කිරීමට සුන්ට මඟ වපන්වයි. දම්පාට මුහුණැති වොළ වඳුරන් 

(Semnopithecus vetulus) ෙණ්ඩායම් කිහිපයක්ෂ වන්වාසිෙ, වතත් බිම සහ TEPA 

හි වාසය ෙරයි, එබැවින් ELH හරහා විවිධ වාසස්තථාන අතර භූමිවල පාරගම්යතාව 

පවත්වා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ස්තථානයන් සඳහා සත්ව තරණය කිරීවම් 

වුහයන් වලසට අනුවර්තනය වන ඉාංජිවන්රුමය ක්රියාොරෙම් සත්ත්ව මාර්ග 

වලස ක්රියා ෙරයි (ඡායාරූප එෙුව 32) 

 

වයෝජිත ස්තථානය: 

1. CH 8+350 - CH 8+ 400 

2. CH 11+800 - CH 11+850 

3. CH 13+050 – CH 13+ 100 

4. CH 15+ 350 - CH 15+400 

 

සිතියම 83 විස්තතර ෙර ඇති පරිද දම් පැහැති වොළ වඳුරන් සඳහා වයෝජිත සත්ව 

හරස්ත මාර්ග වපන්වයි. 
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32 ඡායාරූප එකතුව: නියැදි ුරුලු වැටවේ සහ වෘක්ෂෂලතා විපශ්ෂ 

සඳහා හරස් වුහ 

 

 

කුරුු වැටවේ 

 

 

වෘක්ෂෂලතා විවශ්ෂ සඳහා හරස්ත වුහ 
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82 සිතියම: දම් පැහැති පකාළ වඳුරන් සඳහා සේව හරස් මාර්ග සඳහා පයෝජිත ස්ථාන 
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• ීද ආවලෝෙ ෙරණ බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

පාවර් පරිසර සාංවේදී ප්රවේශවලට ආවලෝෙය ඉහළට වහෝ පැත්තට වනාවැටී 

අධිවේී මාර්ගය ආවලෝෙමත් වන පරිද ීද ලාම්පු නිර්මාණය වෙවර්. වමමගින් 

රාී ොලවේ සත්ත්ව විවශ්ෂ මත ආවලෝෙවේ අහිතෙර බලපෑම් අවම ෙර ගත 

හැෙ. 

 

• ආක්රමණශීලී පිටසක්ෂවල ජීීන් සඳහා බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

නඩත්ු කිරීවම්දී IAS හඳුනා ගැනීමට සහ ඉවත් කිරීමට ශ්රම බලොය සඳහා 

වැඩසටහනක්ෂ ක්රියාත්මෙ කිරීවමන් IAS වයාේතිය වැළැක්ෂවිය යුුය. ගස්ත සිටුීම 

සඳහා RoW වවත ප්රවාහනය ෙරන පස සහ අවනකුත් ොබනිෙ වපාවහාර 

ආක්රමණශීලී ශාෙ ද්රවය වහෝ බීජ අඩාංගු වනාවන බවට RDA වග බලා ගත යුුය. 

 

• අනුරු ඇඟීවම් සාංඥා ස්තථාපනය කිරීම 

ඵලදායි අනුරු ඇඟීවම් සාංඥා අදහස්ත ෙරන්වන් වනජීී විවශ්ෂ පවතින 

ප්රවේශයෙට යවමකු ළඟා වන බවට පණිවිඩය සන්නිවේදනය කිරීමයි. පණිවිඩයට 

ප්රතිචාර වශවයන්, රියදුරන්ට TEPA ප්රවේශවේ වාහනවල වේගය අඩු කිරීවමන් 

ප්රතිචාර දැක්ෂවිය හැකි අතර කුරුේලන් සහ වාහන අතර ගැටීම් වළක්ෂවා ගත 

හැකිය. වබාවහෝ විට ගැටුම් ඇති වන ෙලාපවල සම්මත මාර්ග සාංඥා තැබිය යුුය. 

 

5.2.4 පරිසර පේධතිවේ ස්තවභාවිෙ ක්රියාොරෙම්/සමුලිතතාවය 

නැතිීම සහ වවනස්ත කිරීම මගින් ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවරයන්  
 

තබූත්බිම් පාරිසරික ක්රියාවලීන්ට ක්රියාකාරී සම්ෙන්ධතාවය නැතිවීම සෘජුවම ෙලපායි. බකබස් 
බවතත්, වෘක්ෂලතා ප්රමාණය අනුව, ෙලපෑම් පැහැදිලිව බපබනන්නට ඇතිවිය හැක බහෝ 
කළමනාකරණය කළ හැකි ෙලපෑම් ඇති විය හැකිය. එෙැවින් පාරිසරික වශබයන් ක්රියාකාරී බකාරිබඩෝ 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා කුඩා බකාටස් පවා කළමනාකරණය කළ හැකි ෙව බයෝජනා බකබර්. 
දිගුකාලීන බතත්බිම් සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා විවිධත්වය සඳහා සහාය වන පාරිසරික ක්රියාවලීන් 
පවත්වාබගන යාබම් අවස්ථා බමයින් වැඩි දියුණු කරයි. වන්දි වශබයන් නැවත  වෘක්ෂලතා ඇතිකිරීබම් 
වැඩසටහනක් පැවැත්විය යුතු අතර, ඉදිකිරීම් කාලබයන් පසු ඛණ්ඩනය වූ වාසස්ථාන නැවත ඇතිවන 
බතක් 1:3 රුක් බරෝපණ වැඩසටහනක් සිදු කළ යුතුය. සමතුලිතව පවතින එම ස්වාභාවික පේධති 
බමබහයුම් අවධිබේදී කාලයත් සමඟ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් බේ. 

 

5.2.5 වතේ, ඉන්ධන/අවනකුත් අන්තරායෙර ද්රවය අඩාංගු වැසි ජලය 

ගලායාම නිසා අවසාදනයීම, අවිලතාවය වැඩි ීම සහ අපවිර ීම 

(Contamination) වේුවවන් ජලජ වාසස්තථානවලට සිදුවන බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවර 
 

වොන්රාත්ෙරු විසින් ඉදකිරීම් ස්තථානවල තාවොලිෙව වේලි දැමීම, පාාංශු 

ඛ්ාදනය සහ අවසාදත ීම වේුවවන් වාරිමාර්ග සහ ජලවහන මාර්ග ඇුළු 

දැනට පවතින ජලජ වාසස්තථානවලට ඇතිවන අහිතෙර බලපෑම් වළක්ෂවා ගැනීමට 

සියු සාධාරණ පූර්වාරක්ෂෂෙ පියවරයන් ගත යුුය. අසේවැසි ජල මූලාශ්ර, වගුරු 
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බිම්, TEPA සහ කුඹුරුවලට ජලය සහ වරාන් මඩ සෘජුවම වපාම්ප කිරීම වමන්ම 

වාරි ඇල අවහිර ීම, ඇළ ඉවුරු ඛ්ාදනය, ජලාශවල ඇළ බැම්ම ෙඩා වැටීම්, 

ඉදකිරීම් අදයර පුරාවටම වැළැක්ෂවිය යුුය. 

 

අනවශය වලස පස්ත හා අපද්රවය අසල ජල මූලාශ්රවලට වස්තදීයෑම වැළැක්ෂීම සඳහා 

ෙැණීම් ෙරන ලද පස්ත ඇුළු කිසිදු ද්රවයයක්ෂ ජලාශ අසල, TEPA, වගුරු බිම් වහෝ 

කුඹුරු ආශ්රිතව, තාවොලිෙව වුවද, බැහැර කිරීමට ඉඩ වනාවේ. 

 

ඉදකිරීම් ෙටයුු තාවොලිෙ පදනමක්ෂ මත වුවද, මිනිසා විසින් සාදන ලද 

ජලාපවහන ඇලෙට හානි වනාවන බවට වහෝ අවහිර වනාෙරන බවට 

වොන්රාත්ෙරු සහතිෙ ෙරයි. අවහිර වුවවහාත්, වොන්රාත්ෙරු කිසිදු 

ප්රමාදයකින් වතාරව එවැනි සුන්ුන් ඉවත් ෙරයි. වයාපෘති ප්රවේශවේ වර්ෂාපතන 

රටාවට අනුකූලව වොන්රාත්ෙරු තම ඉදකිරීම් ෙටයුු සැලසුම් ෙළ යුු අතර 

අධිෙ වර්ෂා ොලවලදී පාාංශු ඛ්ාදනයට වේු වන ක්රියාොරෙම් වළක්ෂවා ගත 

යුුය. ඒ සමගම ඉදකිරීම් අපද්රවය හා මඩිති මගින් ජලාශයන් දූෂණය ීම 

වළක්ෂවයි. 

 

ජලවේ වබාරතාවය සහ ඉදකිරීම් ප්රවේශවයන් වරාන්මඩ වස්තදීයාම සීමා කිරීම 

සඳහා ඉදකිරීම් අතරුර ඛ්ාදනය පාලන ක්රම ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. වර්ෂාපතනය 

සහ මුපිට ගලා යාවම්දී, තාවොලිෙ ේරවේශ මාර්ග සහ පිරීම සඳහා වගන 

එන පස්ත ඛ්ාදනය පාලනය ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් අපද්රවය, අවසාදත සහ වතේ, 

ඉන්ධන වහෝ වවනත් අන්තරායෙර මූලද්රවය අඩාංගු අපද්රවය ජල මාර්ගවලට බැහැර 

වනාෙළ යුුය. ජල මූලාශ්රවලට පස්ත වස්තදී යාම පාලනය කිරීම සඳහා පස්ත ෙඳු, 

තාවොලිෙ ොණු සහ වරාන්මඩ උගුේ වැනි තාවොලිෙ ඛ්ාදනය පාලන බාධෙ 

සලො බලනු ලැවබ්. ඉදකිරීම් ප්රවේශවලින් ජලය බැස යාමට සුදුසු ජලාපවහන 

පහසුෙම් ස්තථාපිත ෙළ යුුය. 

 

වමවහයුම අතරුර, ී න්ත, ඇස්ත ේට් වැනි නඩත්ු ෙටයුු සඳහා භාවිතා ෙරන 

රසායනිෙ ද්රවය හැසිරීම නිසා අසල ඇති ජලාශයන් හායනය වනු ඇත. නඩත්ු 

අවධිවේදී, දැඩි අධීක්ෂෂණය යටවත් එවැනි රසායනිෙ ද්රවය නිසි වලස හැසිරීම 

ජලජ පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට උපොරී වේ. 

 

5.2.6 වයාපෘතිවේ වමවහයුම් අදයවර්දී අඛ්ණ්ඩ ශබ්ද උත්පාදනය 

වේුවවන් පක්ෂීන් සහ අවනකුත් සත්ත්ව විවශ්ෂ සඳහා වන බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවර 
 

විවශ්ෂවයන් TEPA ඇුළු පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශවල, ශබ්දය නිසා 

ඇතිවන බාධාවලින් ඈත්ව ජීවත් ීමට ෙැමති වන සුන් සඳහා බලපෑම් අවම 

කිරීවම් ක්රියාමාර්ග අවශය වේ. වන සුන්ට සාංවේදී වන ප්රවේශවල ශබ්දය 

නිරීක්ෂෂණය ෙළ යුු අතර මූලිෙ ශබ්ද මට්ටමට සාවේක්ෂෂව ශබ්දය අධිෙ නම් 

ශබ්ද බාධෙ සවි ෙළ යුුය. ශබ්ද බලපෑම් සම්බන්ධවයන් 5.3.3 වගන්තිවේ දක්ෂවා 
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ඇති අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වමම ගැටුවලට අදාළ බලපෑම් තවදුරටත් අවම 

ෙරනු ඇත. 

 

5.3 ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් සඳහා අවම කිරීපම් පියවර 

 

වයාපෘති ක්රියාොරෙම් ආරම්භ කිරීමට වපර වයාපෘති ප්රවේශය ුළ ඇති ශබ්ද 

සහ ෙම්පන සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙ හඳුනාගත යුු අතර අදාළ ගැටළු සීමා කිරීමට 

සුදුසු පියවර ගත යුුය. 

 

5.3.1 ඉදකිරීම් අදයවර්දී ශබ්ද බලපෑම අවම කිරීවම් පියවර  
 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් වලදී ශබ්ද බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී 

උපක්රමය වන්වන් උපෙරණ, ශබ්දය සහ ෙම්පනය සඳහා නිසි අවම කිරීවම් ක්රම 

සහ පාලන ක්රම වමන්ම පරිපාලන ක්රමවල එෙුවක්ෂ අනුගමනය කිරීමයි. වමම 

අවම කිරීවම් පියවරයන් වයදීවමන් ඉදකිරීම් ෙටයුු වලදී ශබ්දවේ බලපෑම අවම 

ෙරනු ඇත. ඉදකිරීම් අදයවර්දී පහත සඳහන් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග සඳහා 

වොන්රාත්ෙරු වගකිව යුතය. 

  

ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා ශබ්ද ප්රභවයන් පිහිටා ඇති ඉඩවම් මායිම්වල උපරිම 

අවසර ලත් ශබ්ද මට්ටමක්ෂ වන්වන් දවා ොලවේ 75dB (A) LAeq සහ රාී ොලවේ 

50 dB (A) LAeq (දවා ොලය: වප.ව. 6.00 - ප.ව. 9.00, රාී ොලය). : රාී 9.00 සිට 

උදෑසන 6.00 දක්ෂවා). 

 

වෙවස්ත වවතත්, වොන්රාත්ෙරු සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙවලට ආසන්නව උවේ 6.00 සිට 

රාී 9.00 දක්ෂවා ශබ්දය ඇති ෙරන ක්රියාොරෙම් සඳහා වැඩ ෙරන වේලාවන් සීමා 

ෙළ යුුය. පැය 2100 න් පසු ප්රවේශවේ පසුබිම් ශබ්ද මට්ටම අඩු බැවින් රාී 

ොලවේ වැඩ කිරීම ෙරදරයක්ෂ ඇති කිරීමට වැඩි හැකියාවක්ෂ ඇති බැවින් රාී 

ොලවේ වැඩ නිම කිරීම සහ යන්වරෝපෙරණ සහ වස්තවා ස්තථාපනය කිරීම වැනි 

සැහැේු ඉදකිරීම් ෙටයුු පමණක්ෂ රාී ොලවේ සිදු ෙළ යුුය. 

 

ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙම් සඳහා අධිෙ ශබ්ද උත්පාදෙ යන්ර භාවිතා වනාවෙවර්. 

අධිෙ ශබ්දය ඇති ෙරන ඉදකිරීම් ෙටයුු දවා ොලවේ පමණක්ෂ සිදු ෙළ යුුය. ඒ 

හා සමානව, බර වාහන භාවිතා ෙරන ද්රවය ප්රවාහනය ද යම් නිශ්චිත තාක්ෂෂණිෙ 

වේතූන් මත රාී ොලවේ සිදු කිරීමට ඉතා අතයවශය නම් හැර සීමා ෙළ යුුය. 

වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ ආේවන්ය පාෂාණ පිපිරීම සිදු ෙරන්වන් 

නම් GSMB විසින් නිර්වේශ ෙරන ලද උපරිම ශබ්ද සීමා පවත්වා ගත යුුය. මහජන 

සාංවේදී ප්රවේශ ආශ්රිත ඉදකිරීම් අදයවර්දී වරින් වර ශබ්ද නිරීක්ෂණය අතයවශය 

වන අතර පරිසර ශබ්ද මට්ටම් නියමිත සීමාවන් ඉක්ෂමවා ඇත්නම්, බලපෑම් 

වළක්ෂවා ගැනීමට වහෝ අවම කිරීමට පියවර ගත යුුය. 

 

නිේපාදෙයාවේ පිරිවිතරයන්ට අනුව හැකි අවම ශබ්ද මට්ටම් පවත්වා ගැනීම 

සඳහා සියුම යන්වරෝපෙරණ, උපෙරණ සහ වාහන මනා තත්වවයන් නිතිපතා 
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නඩත්ු ෙළ යුුය. වැඩි දයුණු ෙරන ලද ශබ්දය නිශ්චලනය සහිත නව උපෙරණ 

භාවිතා කිරීම සහ සියුම උපෙරණ සඳහා නිේපාදෙයින් විසින් නිර්වේශිත ශබ්ද 

මර්දන පියවර වන ම ්ලර්, එන්ජින් ආවරණ, එන්ජින් ෙම්පන හුදෙලා (engine 

vibration isolators) සහ සයිලන්සරයන් වනාවවනස්තව සහ ක්රියාත්මෙ වන බව 

සහතිෙ කිරීම පිටාර ශබ්දය අවම කිරීම සඳහා අතයවශය වේ. රාී ොලවේ 

ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා මධයම පරිසර අධිොරිවේ වවනම අනුමැතියක්ෂ ලබා ගත 

යුුය. 

 

උපෙරණ සහ වැඩපළ විසින් වදෝෂයක්ෂ වාර්තා ෙරන විට, ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා 

එය වහාම නිවැරද ෙළ යුුය. වැඩභූමියට සහ ඉන් පිටතට වාහන ගමන් කිරීම 

සාමානය දවා ොලවේ පැයවලට සීමා විය යුුය. භාවිතවේ වනාමැති විට වැඩපළ, 

යන්වරෝපෙරණ සහ ජනෙ යන්ර ක්රියා විරහිත කිරීමට පියවර ගත යුුය. 

වොන්රාත්ෙරුවන් රජවේ නිවාඩු දනවල, විවශ්ෂවයන් ආගමිෙ වශවයන් 

වැදගත් දනවල ඉදකිරීම් ෙටයුුවලින් වැළකී සිටිය යුුය. 

 

සම්මත පුේගලිෙ ශබ්ද ආරක්ෂෂණ උපෙරණ සැපයීම; තද කිරීම (compaction), 

සිදුරු කිරීම, මිටි මගින් පහරදීම් , පයිේ විසිරීම (pile cracking), බැච් කිරීම වහෝ 

වොන්ීට් මිශ්ර කිරීවම් වමවහයුම් වැනි ක්රියාොරෙම් වල නියැවලන අධිෙ 

ශබ්දවලට නිරාවරණය වන ෙම්ෙරුවන් සඳහා ෙන් ේලේ සහ ෙන් ආවරණ 

අවශය වේ. ව ෝෂාව අවම කිරීම සඳහා ශබ්ද සාංවේදී ස්තථාන වටා ෙේපවත්නා 

ේරේය සහිත රැලි සහිත තහඩු සහ GI වැටවේ භාවිතවයන් ඉදකිරීම් ස්තථාන 

තාවොලිෙ බාධෙ වලින් වවන් ෙරනු ලැවබ්. 

 

ඉදකිරීම් ස්තථාන අසල ඇති ශබ්ද සාංවේදී ග්රාහෙයන්වගන් වැඩි ශබ්දයක්ෂ සහ 

ෙම්පනයක්ෂ ඇති ෙරන ඉදකිරීම් යන්වරෝපෙරණ හුවමාරු ෙරයි. හැකි සෑම 

තැනෙම සමුච්චිත ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා පැහැදලි දුරක්ෂ පවත්වා ගනිමින් ශබ්ද 

උත්පාදන උපෙරණ වවන් ෙරයි. පයිේ සැෙසීවම්දී  (pile hacking ) වොම්වප්රෂරය 

සහ ජැක්ෂහැමර් යන වදෙම එෙවර ක්රියාත්මෙ ී ම නිසා ඇතිවන සමුච්චිත ශබ්දය 

අවම කිරීම සඳහා පයිේ සැෙසීම  (pile hacking ) ෙළ යුු ස්තථානවයන් 

වොම්වප්රෂරය තවත් දුරින් තබා ගනියි. 

 

නිසි ඉදකිරීම් සැලසුම් කිරීම සහ වැඩබිම ෙළමනාෙරණය සමඟින් වැඩි ශබ්දයක්ෂ 

සහ ෙම්පනයක්ෂ ඇති ෙරන සමාන්තර ඉදකිරීම් ෙටයුු නතර කිරීම. උදා: 

ෙැණීම්, ෙපා වොටා සහ ඉදකිරීම් ද්රවය පැටීම සමඟ වගාඩවේ හැක්ෂ කිරීම. 

 

පයිේ සැෙසීම  (pile hacking ), තාවොලිෙ වො ර් වේලි සඳහා ීට් වගාඩවේ සවි 

කිරීම (sheet pile installation), පයිේ ෙැේ වැඩ නැවත පිරීම (backfilling of pile 

cap works) සහ දවා ොලවේ වොන්ීට් දැමීම වැනි අධිෙ ශබ්ද උත්පාදන වැඩ 

සැලසුම් ෙර ඇත. පයිේ ෙැේ වොන්ීට් වැනි ඉදකිරීම් ක්රම වවනස්ත කිරීමත් සමඟ 

නිසි සැලසුමක්ෂ මගින් වයදුම් යන්ර ීව්ර ක්රියා අඩු ෙරයි. 

 

වයෝජිත පලාංචි පාලම (trestle bridge) සැලකිය යුු දගකින් ඉදෙරන ුරු, ස්තිර 

වුහයන් සඳහා පයිේ කිරීවම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීම නිර්වේශ වනාෙරන අතර 
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ඉදකිරීම් උපෙරණ කිහිපයෙ එෙවර ක්රියාත්මෙ ීම නිසා ඇතිවන සමුච්චිත 

බලපෑම් අවම කිරීම තාවොලිෙ පාලම් ඉදකිරීම සඳහා විදන ලද පයිේ පිහිටීම සහ 

පයිේ ෙරන (pile driving) ස්තථානය අතර පැහැදලි දුරක්ෂ පවත්වා ගැනීම සැමවිටම 

නිර්වේශ වෙවර්. 

 

ඉදකිරීම් ව ෝෂාවවන් වමන්ම ක්රියාොරීත්වය නිසාද ඇතිවන   ව ෝෂාවවන් අවට 

පදාංචිෙරුවන් / මහජනතාව ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා ශබ්ද ආෙෘති නිර්මාණය 

කිරීවම්දී අවශය වලස හඳුනාවගන ඇතිවස්තථානවල ඉදකිරීම් ආරම්භෙ අදයවර්දී 

ස්තිර ශබ්ද බාධෙ ස්තථාපනය ෙළ හැකිය. සියුම පූර්වාරක්ෂෂෙ පියවර මගින් 

අවශයතා සපුරා ගැනීමට අවපාවහාසත් වූ විට වමවහයුම්වලදී හැර ඉදකිරීම් වලදී 

ධාරණ සීමාවට වඩා ඉදකිරීම් ශබ්දය ඉක්ෂමවන විට පාසේ, වරෝහේ සහ රජවේ 

ොර්යාල වැනි සාංවේදී ස්තථාන අසල තාවොලිෙ ශබ්ද බාධෙ/ධ්වනි බාධෙ සැපයිය 

යුුය. 

 

අවම බාධා ඇති වන පරිද ඉදකිරීම් උපෙරණ ක්රියාත්මෙ කිරීමට සැලසුම් ෙර ඇත. 

ඉදකිරීම් උපෙරණ දවා ොලවේ භාවිතවේ පවතින අතර ඒවාවේ ශබ්ද මට්ටම් 

ප්රමිීන්ට අනුව නිරීක්ෂෂණය ෙරනු ලැවබ්. ඉදකිරීම් ශබ්දය අවම කිරීම සඳහා අඩු 

ශබ්ද උපෙරණ භාවිතය සහ වහාඳ නඩත්ුව සහතිෙ කිරීම, එෙම වොටවස්ත 

එෙවර අධිෙ ශබ්ද ඇති උපෙරණ භාවිතා වනාකිරීමට උත්සාහ කිරීම වැනි 

අවනකුත් ක්රියාමාර්ගවලට අමතරව ක්රියාත්මෙ ෙරනු ලැවබ්. 

 

මීට අමතරව, වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශය ුළ ශබ්ද මට්ටම් තවදුරටත් අඩු 

කිරීම සඳහා පහත සඳහන් යහපත් භාවිතයන් එම ස්තථානවේ ක්රියාත්මෙ කිරීමට 

වයෝජනා වෙවර්. 

 

රාත්රිවේ අමතර වැඩ පුරුදු 

 

- ආවේී ශබ්දයක්ෂ ඇති ෙරන උපෙරණ භාවිතය සීමා කිරීම. 

- ද්රවය උස්ත ස්තථානවල සිට  නිදහවස්ත වැටීවමන් වළක්ෂවාගැනීම. 

- උපෙරණ මත වලෝහ-වලෝහ ගැටීම් වළක්ෂවාගැනීම. 

- වන්වාසිෙ ආතතිය වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා ොලසටහනෙට සාංවිධානයෙර 

වාහන චලනයන් සිදුකිරීම. 

 

වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීවම් ොලය පුරාවට ප්රජාව සහ වයාපෘති ොර්ය මණ්ඩලය 

අතර වඩා වහාඳ සන්නිවේදනයක්ෂ ඇතිෙර ගැනීම. 

 

✓ වැඩබිමට වගකිව යුු සාංවිධානවේ නම සහ ඔවුන්වේ සම්බන්ධතා 

වතාරුරු සහ ක්රියාත්මෙ වන වේලාවන් නිතිපතා වතාරුරු 

යාවත්ොලීන කිරීම් සහිතව වැඩබිම ඉදරිපස ඇති විවශ්ිත වතාරුරු 

පුවරුවක්ෂ භාවිතා කිරීම. 

 

නිශ්ශබ්ද උපෙරණ භාවිතා ෙරන්න. 
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✓ හැකි අවම ශබ්දය සහිත යන්වරෝපෙරණ වතෝරාගැනීම සඳහා එෙම 

ොර්යය ඉටු ෙරන විෙේප යන්ර පරීක්ෂෂා ෙර ශබ්ද මට්ටම් සාංසන්දනය 

කිරීම. 

✓ අධිෙ ශබ්දයක්ෂ ඇති වායුමය උපෙරණ වවනුවට ඵලදායි ම ්ලර්, ආවරණ 

සහ අඩු ශබ්ද වමවලම් ෙට්ටල සහ තල සහිත ශබ්ද-ප්රතිවරෝධෙ උපෙරණ 

භාවිතා ෙරන්න. වවනස්ත කිරීම් කිරීමට වපර සෑම විටම නිේපාදෙයාවේ 

උපවදස්ත ලබාගැනීම. 

 

නිශ්ශබ්දව හා ොර්යක්ෂෂමව යන්වරෝපෙරණ ක්ෂරියාත්මෙ කිරීම. 

 

✓ ශෙය සහ සාධාරණ අවස්තථාවලදී වලෝහ බානු වලින් ශබ්දය අඩු කිරීවම් 

විෙේපය සහ බඳුවන් වතත් ෙරන ද්රවය තැබීවමන් ක්රියාත්මෙ කිරීම. 

භාවිතා වනාෙරන විට උපෙරණ අක්ෂරිය කිරීම. 

 

උපෙරණ ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම. 

 

✓ යන්ර සූර වහාඳින් පිළිවවලට තබා ගැනීම සඳහා උපෙරණ නිතිපතා 

පරීක්ෂෂා කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම. හඳුනාගත් ශබ්දවේ ෙරදරොරී 

ස්තවභාවය සඳහා නඩත්ු කිරීම වහෝ අළුත්වැඩියා කිරීම කිරීවම්දී උපෙරණ 

අසාර්ථෙ වූ විට එය නඩත්ු ෙරන වතක්ෂ වහෝ අුත්වැඩියා ෙරන ුරු 

ක්රියා වනාෙළ යුුය. 

 

✓ ආවරණ සහිත යන්ර සඳහා, වදාරවේ සහ වදාර මුද්රා වහාඳ පිළිවවලට 

තිවබ්ද සහ සීේ වලට එවරහිව වදාරවේ නිසි වලස වසා තිවබ්ද යන්න 

පරීක්ෂෂා කිරීම. ඉදකිරීම් වැඩවපාවලන් ශබ්ද මට්ටම් අඩු කිරීවම් ක්රම 

ක්රියාත්මෙ කිරීම. 

 

වායුමය උපෙරණ මත වායු සැපයුම් ොන්දු වනාවන බවට වග බලා ගැනීම. 123 

වගුව අනුගමනය කිරීම. ඉදකිරීම් ෙටයුු වලින් ශබ්ද මට්ටම් අඩු කිරීවම් ක්රම, 

යන්වරෝපෙරණ සහ ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා අදාළ මාර්වගෝපවේශ (මූලාශ්රය: BS 

5228-1: 2009 - ඉදකිරීම් සහ විවෘත ස්තථානවල ශබ්දය සහ ෙම්පන පාලනය සඳහා 

පුහුණු සාංග්රහය - 1 වොටස: ශබ්දය) අදාළ වේ. යන්ත්වරෝපෙරණ සහ ඉදකිරීම් 

ෙටයුු සඳහා මාර්වගෝපවේශය. 

 

 

 

 

 

 

 

123 වගුව: ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් ශබ්ද මට්ටම් අඩු කිරීපම් ක්ෂරම 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

400 

 

යන්වරෝපෙරණ 

යන්වරෝපෙරණවල ශබ්දය අඩුකිරීම 

ශබ්ද ප්රභවය 

සිදුෙළ හැකි පිළියම් 

(යන්වරෝපෙරණ 

නිශ්පාදෙයින් සමග 

සාෙච්ඡා කිරීමට) 

A-බැරෙරන 

ලද ශබ්දය 

අඩුකිරීම 

dB 

යන්වරෝපෙරණවල ශබ්දය 

අඩුකිරීම 

 විෙේප යන්වරෝපෙරණවල 

ශබ්දය  

පස්ත ෙපන යන්ර: 

ුේවඩෝසර්, 

වොම්පැක්ෂටරය, 

වදාඹෙරය 

ඩම්ේ ෙක්ෂ, ඩම්පර්, 

එක්ෂස්තෙැවේටරය, 

වග්ර්ඩර්, වලෝඩර්, 

ස්තවක්රප්රය 

 

 

ඇන්ජිම 

 

වඩා ොර්යක්ෂෂම පිටාර 

ශබ්දය අඩු කිරීවම් 

උපෙරණ සවි ෙරන්න 

(නිේපාදෙයන්වේ සාංවෘත 

පැනේ වසා තැබිය යුුය) 

 

5 සිට 10 

විෙේපමය සුපිරි නිශ්ශබ්ද 

යන්වරෝපෙරණ 

ඇත.විස්තතර සඳහා 

නිේපාදෙයින් විමසන්න   

වොම්වප්රෂර හා 

වජනවර්ටරය 

 

 

ඇන්ජිම 

වොම්වප්රසරය 

 වජනවර්ටරය 

වඩා ොර්යක්ෂෂම ශබ්ද අඩු 

කිරීවම් උපෙරණ සවි 

කිරීම, වලෝහ ආවරණයක්ෂ 

ධ්වනිෙව වතත් කිරීම 

(acoustically dampen), 

නිේපාදෙයින්වේ සාංවෘත 

පැනේ වසා තැබිය යුුය 

10 දක්ෂවා 
විෙේපමය සුපිරි නිශ්ශබ්ද 

යන්වරෝපෙරණ 

ඇත.විස්තතර සඳහා 

නිේපාදෙයින් විමසන්න  

විදුලි බලවයන් ක්රියාත්මෙ 

වන සම්පීඩෙ වේ 

ඩීසේ වහෝ වපෙේ වලට 

සාවේක්ෂෂව ලබා ගත හැෙ 

ශාෙ ෙැබලි කිහිපයක්ෂ 

සැපයීම සඳහා ශබ්දය අඩු 

ෙරන ලද සම්පීඩෙයක්ෂ වහෝ 

උත්පාදෙයක්ෂ භාවිතා ෙළ 

හැකිය. මධ්යගත ජනෙ 

පේධතියක්ෂ භාවිතා ෙරන්න. 

වමවලම්/ 

උපෙරන 

 

සම්පීඩෙය වහෝ උත්පාදෙ 

යන්ත්රය සහ ශබ්ද සාංවේදී 

ේරවේශය අතර ධ්වනි 

තිරයක්ෂ සවි ෙරන්න. හැකි 

විට, යන්රවේ මුදුන සහ 

පිළිගැනීවම් ස්තථානය අතර 

දෘශය වර්ඛ්ාව අපැහැදලි විය 

යුුය. 

10 දක්ෂවා 

 

 සම්පීඩෙය වහෝ උත්පාදෙ 

යන්ත්රය වාතාශ්රය සහිත 

ධ්වනි ආවරණවේ වසන්න 

20 දක්ෂවා 

 

වායුමය 

වොන්ක්ෂරීට් 

බ්වර්ෙර්,ගේ විදන 

සහ වමවලම්  

  

උපෙරණ සුදුසු පරිද නිර්මාණය ෙර 

ඇති ම ්ලර්  වහෝ 

යන්රවේ 

ොර්යක්ෂෂමතාවයට බාධා 

වනාෙර ශබ්දය අඩු කිරීම 

සඳහා ශබ්ද අඩු කිරීවම් 

උපෙරණ 

15 දක්ෂවා හයි්වරාලික්ෂ සහ විදුලි 

වමවලම් ඇත.  

සියුම වායු ොන්දුීම් මුද්රා 

තබා ඇති බවට සහතිෙ 

කිරීම 

 විශාල ේරවේශ සඳහා 

වොන්ක්ෂරීට්, යන්ත්රය 

  



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

401 

 

යන්වරෝපෙරණ 

යන්වරෝපෙරණවල ශබ්දය අඩුකිරීම 

ශබ්ද ප්රභවය 

සිදුෙළ හැකි පිළියම් 

(යන්වරෝපෙරණ 

නිශ්පාදෙයින් සමග 

සාෙච්ඡා කිරීමට) 

A-බැරෙරන 

ලද ශබ්දය 

අඩුකිරීම 

dB 

යන්වරෝපෙරණවල ශබ්දය 

අඩුකිරීම 

 විෙේප යන්වරෝපෙරණවල 

ශබ්දය  

බිට්(Bit) නාදීම නැති කිරීම  සඳහා 

වතත් බිට් භාවිතා කිරීම  

 නැමීවම් දී වොන්ීට්  

ෙැඩීමට නිර්මාණය ෙර 

ඇත 

  

  

සම්පූර්ණ 

යන්රය 

 

 

සම්පීඩෙය වහෝ උත්පාදෙ 

යන්ත්රය සහ ශබ්ද සාංවේදී 

ප්රවේශය අතර ධ්වනි 

තිරයක්ෂ සවි ෙරන්න. හැකි 

විට, යන්රවේ මුදුන සහ 

පිළිගැනීවම් ස්තථානය අතර 

දෘශය වර්ඛ්ාව අපැහැදලි විය 

යුුය  

10 දක්ෂවා  

තර්මික්ෂ ලාන්ස්ත භාවිතා ෙළ 

හැෙ 

 

 

  වේෙර් වහෝ පාෂාණ විදනය 

අවත් වගන යා හැකි වහෝ 

ස්තථාවර ධ්වනි ුළ බහා 

තබන්න 

Up to 20  

 

වගුව 124 අනුගමනය ෙරන්න: යන්වරෝපෙරණ සාංවෘත සැලසුම - 

යන්වරෝපෙරණ සහ ඉදකිරීම් පරිවාරෙ ෙටයුු සඳහා අදාළ වන වපාදු 

වගාඩනැඟිලි ද්රවයවල ශබ්ද පරිවාරෙ ලක්ෂෂණ, ද්රවය,  ණෙම, මුපිට ස්තෙන්ධය 

සහ ආසන්න ශබ්දය අඩු කිරීම (මූලාශ්රය: BS5228-1:2009 ශබ්දය සහ ෙම්පන 

පාලනය සඳහා භාවිතා කිරීවම් නීති සාංග්රහය ඉදකිරීම් සහ විවෘත වැඩබිම් - 1 

වොටස: ශබ්දය). 

 

 

124 වගුව: යන්ේපරෝපකරණ ආවරණ නිර්මාණය - ශබ්ද පරිවාරක 

ලක්ෂෂණ  

ද්රවය 
ගණෙම 

mm 

මුපිට 

ස්තෙන්ධය 

kg/m2 

මධයනය ශබ්ද 

අඩුකිරීවම් දර්ශෙය   

 (100Hzto3150Hz) dB 

තන්ුමය පුවරු 6 12 26 

ගවඩාේ වැඩ 113 220 35 to 40 

චිේවබෝ් 18 12 26 

ක්ෂලින්ෙර් කුට්ටි 75 100 23 

 යිබර්වබෝ් (පරිවරණ පුවරුව) 12 4 18 

සම්පීඩිත පිදුරු 50 17 28 

ේලාස්තටර්වබෝ් 13 12 26 

ේලයිවු් 9 4.5 24 

ලී වලාම්/සිවමන්ති ලැබ් 50mm 

 නෙම, සෑම මුහුණක්ෂම 13 mm  න 

බදාම සහිතයි 

76 70 35 

 

5.3.1.1 ඉදිකිරීම් අදියපර්දී කම්පන බලපෑම් සඳහා අවම කිරීපම් පියවර 
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ෙම්පන හිරිහැරයට අදාළ බලපෑම සැලකිය යුු වන්වන් ඉදකිරීම් අදයවර්දී පමණි. 

අසේවැසි ප්රජාවන්ට සහ TEPA ඇුළු පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී වාසස්තථානවලට 

බාධා වනාකිරීමට වොන්රාත්ෙරුවන් රාත්රිවේ ෙම්පනය ජනනය ෙරන 

ක්රියාොරෙම්වල වැඩ ෙරන ොලය සීමා ෙළ යුුය. අඩු ෙම්පන උත්පාදෙ 

යන්වරෝපෙරණ ස්තථාපනය කිරීම සහ පැය ගණනක්ෂ ෙම්පන ීව්ර උපෙරණ 

භාවිතය සීමා කිරීම වහෝ ෙම්පන ඇති ෙරන ක්රියාොරෙම් සීමා කිරීම, විදුම්, 

මිටිය, වගාඩවේ පැදීම සහ වගාඩවේ ඉරිතැලීම් වැනි, වන්වාසිෙ සහ වාණිජ 

වුහයන්ට ඇති බලපෑම් අවම ෙරනු ඇත. 

 

ඉහළ පාාංශු විස්තථාපන පයිේ වවනුවට, උදා. වොන්ක්ෂරීට් පයිේ, අඩු පාාංශු 

විස්තථාපන පයිේ ස්තථාපනය කිරීම, උදා. H- piles, මගින් භූමි සහ වගාඩනැගිලි 

ෙම්පන අඩු ෙළ හැකිය. වපාළව මුපිට සිට මීටර් 10ක්ෂ පමණ ගැඹුරට දෘඪ පයිේ 

කිරීම නිසා භූ ෙම්පන වැඩි විය හැකි නමුත් වැඩි විනිවිද යාවම් ගැඹුරකින් දෘඪ 

පයිේ කිරීම අඩු භූමි ෙම්පන ඇති ෙරන බැවින් පවතින බිම් මට්ටමට වඩා මීටර් 

10 ක්ෂ ගැඹුරට දෘඪ පයිේ කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. ඉහළ පාාංශු ස්තථරවල ඉහළ විනිවිද 

යාවම් ප්රතිවරෝධය මඟහරවා ගැනීම සඳහා පූර්ව විදුම් කිරීම සහ වජට් කිරීම 

උපොරී වේ. 

 

පයිේ මගින් ඇතිවන ඇති භූ ෙම්පනය අඩු කිරීම සඳහා මිටිවේ ශක්ෂතිය සැලකිය 

යුු වලස අඩු කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. බිම් ෙම්පන වල PPV මිටිය ශක්ෂතිවේ වර්ග 

මූලය මත රඳා පවතින නිසා මිටිය ශක්ෂතිය සුළු වශවයන් අඩු කිරීම කුඩා 

බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. පයිේ කිරීවම් වමවහයුම් දැනට පවතින වුහයන් අසලින් 

ආරම්භ ෙර වුහයන්වගන් ඈත් විය යුුය, මන්ද ෙලින් සිදු ෙරන ලද පයිේ 

පලිහක්ෂ වලස ක්රියා ෙරන අතර පාාංශු චලනයන් ස්තථාපනයෙරන ලද පයිේ වටා 

ඇති දැඩි ෙලාපවයන් ඉවත දශාවට වැඩි වේ. වපරසවි පයිේ සවි කිරීම සඳහා නිහඬ 

පයිේ කිරීම් වයදීවමන් භූමි ෙම්පනය සහ ෙම්පන වේරිත තැන්පත්ීම්ද සැලකිය 

යුු වලස අඩු ෙළ හැකිය. 

 

විදනලද පයිේ (bored piles) වල පාෂාණ වසාෙට් දග අඩු කිරීවමන් සැලසුම වවනස්ත 

කිරීම සහ නිසි වලස නිර්මාණය ෙර ඇති පයිේ බර පරීක්ෂෂණ ක්රියාත්මෙ කිරීම 

මගින් අත්තිවාරම් විෙේපයන් පිරිමැසීම සහ අඩු ෙරන වසාෙට් සහිත විදනලද 

පයිේ (bored piles)  ගණන වැඩි කිරීම මගින් ෙම්පනවේ බලපෑම අවම ෙර ගත 

හැකිය. ප්රභවය සහ ග්රාහෙය අතර පාලනය කිරීමට සහ ෙම්පනය සහ වේරිත  

ජනාවාසය සඳහා තරාංග බාධෙ ස්තථාපනය කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. බාධෙ තරාංග 

ශක්ෂතිය අවවශෝෂණය ෙරයි වහෝ පරාවර්තනය ෙරයි, එමඟින් ප්රභවයක්ෂ සහ 

ග්රාහෙයක්ෂ අතර ශක්ෂතිය ප්රචාරණය අඩු ෙරයි. තරාංග බාධෙය සාමානයවයන් 

අගලක්ෂ වහෝ තහඩුමය පයිේ වහෝ ඒ හා සමාන වුහාත්මෙ සාමාජිෙයින්වගන් 

සෑදූ ුනී බිත්තියකි. තරාංග බාධෙයෙ ගැඹුර සහ පළල ආවරණය කිරීම සඳහා 

අදහස්ත ෙරන තරාංගවේ තරාංග ආයාමයට සමානුපාතිෙ විය යුුය. 

 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී, විවශ්ෂවයන්ම අධිෙ ශබ්ද සහ ෙම්පන-ීව්ර ක්රියාොරෙම් වලදී 

ෙම්පනය නිරීක්ෂෂණය කිරීම අතයවශය වේ. පරිසරවේ අවට මට්ටම් නියමිත 
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සීමාවන්ට වඩා වබවහවින් වැඩි නම්, බලපෑම් වළක්ෂවා ගැනීමට වහෝ අවම කිරීමට 

පියවර ගත යුුය. PMU සමඟ එෙඟ වූ පරිද, ඉදකිරීම් වලට වපර, ඉදකිරීම් 

කිරීවම්දී සහ ඉදකිරීම් අවසන් වූ පසු වොරිවඩෝව අසල ඇති සියුම වුහයන් 

පිළිබඳ වේපල තත්ත්ව සමීක්ෂෂණයක්ෂ (පූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණයක්ෂ) පැවැත්ීම 

අතයවශය වේ. ඉදකිරීම් ෙටයුුවල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඉරිතැලීම් වර්ධනය ීම 

පිළිබඳ ඕනෑම මහජන පැමිණිේලක්ෂ විමර්ශන මූලාශ්රයක්ෂ වලස තනි වුහයන් 

සඳහා වවනම ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ වාර්තා තබා ගනිමින් විමර්ශනය ෙළ යුුය. 

ෙම්පනය සම්පූර්ණ වයෝජිත මාර්ගයට යාබද වේපල වලට හානි වනාවන බව 

සහතිෙ කිරීමට සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගතයුුය. ඉදකිරීම් ෙටයුු වේුවවන් 

ඉරිතැලීම් හානි සිදුී ඇති බව ීරණය වන්වන් නම්, CSC හි මගවපන්ීම යටවත් 

ඉදකිරීම් අවසානවේ වොන්රාත්ෙරු වතවන පාර්ශීය රක්ෂණයක්ෂ මගින් වහෝ 

හානිවේ බරපතලෙම අනුව සහභාී විය යුු නිශ්චිත ස්තථානවල තම වියදමින් 

හානිය අුත්වැඩියා කිරීවමන් හානිය නිවැරද ෙළ යුුය.තනි පුේගල නඩු මහජන 

පැමිණිලි භාර ගැනීවම් යාන්රණයක්ෂ සෙස්ත කිරීම සහ ප්රජාව විසින් මු ෙරන 

ගැටළු සම්බන්ධවයන් ඵලදායී වලස ෙටයුු කිරීමට ක්රියා පටිපාටියක්ෂ ක්රියාත්මෙ 

කිරීම. ෙම්පන උත්පාදන ක්රියාොරෙම්, ක්රියාත්මෙ වන වේලාව, ොලසීමාව 

යනාදය පිළිබඳව සියුම අසේවැසියන්ට දැනුම් වදනු ලැවබ්. 

 

5.3.2 වමවහයුම් අදයවර්දී ශබ්දය නිසා ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවර  
 

නිශ්චිත ස්තථාන සඳහා ශබ්ද බාධෙ ස්තථාපිත කිරීම ේයාපෘතිවේ ශබ්ද 

ආෙෘතිෙරණ ේරතිඵල මත පදනම් වේ. නියාමනය ෙරන ලද ශබ්ද මට්ටම් 

ඉක්ෂමවා ඇති වගාඩනැගිලි ITI විසින් සෙස්ත ෙරන ලද 6 වන වගුවේ ශබ්ද සිතියම 

(ඇමුණුම 13) හි නිරූපණය ෙර ඇත. එමනිසා, වමම ෙරුණු සවිස්තතරාත්මෙව 

ශබ්දය අවම කිරීම අවශය වන වබාවහෝ දුරට ඉඩ ඇති ස්තථාන වේ. ේරාහෙයන් 

සඳහා ශබ්ද මට්ටම් අඩු කිරීම සඳහා ධ්වනි විවශ්ෂඥවයකුවේ සහාය ඇතිව ශබ්ද 

බාධෙ වර්ධනය ෙර වැඩිදයුණු ෙළ යුුය. මධයම පරිසර අධිොරිය 2018 විසින් 

සාංවර්ධනය ෙරන ලද අධිවේී මාර්ග සඳහා රථවාහන ශබ්ද තක්ෂවස්තරු 

නිර්ණායෙ සඳහා වන මාර්වගෝපවේශයට අනුකූලව මාර්ග ශබ්ද බාධෙ සැලසුම් 

කිරීම සිදු ෙළ යුු අතර වර්තමාන මාර්වගෝපවේශය වෙවරහි විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ 

වයාමු ෙරමින් ධ්වනි විවශ්ෂඥයකු සමඟ අවසන් ෙළ යුුය. සාංවේදී ස්තථාන සඳහා 

ඉලක්ෂෙ අගයන් සාක්ෂෂාත් ෙර ගැනීම සඳහා විවශ්ෂ අවධානය වයාමු ෙළ යුුය. 

වෙවස්ත වවතත්, ආරක්ෂෂාව, දෘශය පහසුෙම්, ආරක්ෂෂාව සහ පිරිවැය වැනි සාධෙ 

කිහිපයක්ෂ සලො බැලීවමන් ශබ්ද බාධෙ භාවිතය සමුලිත විය යුුය. 

 

වමවහයුම් අදයවර්දී ශබ්ද නිරීක්ෂෂණ ේරතිඵල මත පදනම්ව අතිවර්ෙ ශබ්ද බාධෙ 

ස්තථාපනය ෙරනු ලබන අතර, නිේපාදෙයාවේ උපවදස්ත මත ඉදෙරන ලද ශබ්ද 

බාධෙ නඩත්ු කිරීම සිදු ෙරනු ලැවබ්. හානි හා අසමත්ීම් වේුවවන් ඉදෙරන 

ලද ශබ්ද බාධෙ ආවේශ කිරීම. පිටාර ශබ්ද මට්ටම්, ශබ්ද පාලන උපෙරණ සහ 

පරිසර දූෂණ පාලන උපෙරණ නීතිමය අවශයතාවලට අනුකූල වන බව සහතිෙ 
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කිරීම සඳහා අධිවේී මාර්ගවේ ධාවනය වන වාහන පරීක්ෂෂා කිරීම අවශය වන 

අතර එවස්ත වනාමැති නම් වින්දතයින්ට එවරහිව ක්රියාමාර්ග ගනු ලැවබ්. 

 

5.3.2.1 පමපහයුම් අදියර තුළ කම්පනය නිසා ඇතිවන බලපෑම් සඳහා අවම 

කිරීපම් පියවර  

 

වයාපෘතිවේ ක්රියාොරී අවධිවේදී ෙම්පනය වෙවරහි බලපෑමක්ෂ බලාවපාවරාත්ු 

වනාවනු ඇත. වෙවස්ත වවතත්, පාවර් වතෝරාගත් ස්තථානවල ෙම්පනය වරින් වර 

අධීක්ෂෂණය කිරීම, ප්රජාව සමඟ ඵලදායී වලස ෙටයුු කිරීම සඳහා පැමිණිලි භාර 

ගැනීවම් යාන්රණයක්ෂ සහ ක්රියා පටිපාටියක්ෂ ස්තථාපිත කිරීම අතයවශය වේ. 

 

5.4 මාර්ග තදබදය සහ ඒ ආශ්රිත බලපෑම් 

 

ෙරුණාෙර  5.1.10. වොටස බලන්න 

 

5.5 ඉදිකිරීම් සහ පමපහයුම් අදියරයන් තුළදී වායු තේේව 

බලපෑම් සඳහා අවම කිරීපම් පියවර 

 

5.5.1 ඉදකිරීම් අදයවර්දී වාතවේ ගුණාත්මයට ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කිරීවම් පියවර 
 

විභව දූවිලි විවමෝචන ප්රභවයන්, ගේවලවේ, ඉදකිරීම් ස්තථාන, දූවිලි සහිත පෘේඨ, 

ඕනෑම නිරාවරණය වූ පස්ත වැඩ පෘේඨ සහ නියමිත ොල පරාසයන් ුළ ප්රවාහනය 

සඳහා භාවිතා ෙරන මාර්ග පාලනය කිරීමට ඵලදායී ජල ඉසින භාවිතා ෙළ යුුය. 

ඇස්තව ෝේට් බලාගාරයට සහ වොන්ීට් ොණ්ඩ මිශ්ර කිරීවම් ෙම්හේවලට අමුද්රවය 

පැටීවම්දී විවශ්ෂ අවධානයක්ෂ වයාමු ෙළ යුුය. ප්රවාහනය කිරීමට වපර අවශය 

නම් ද්රවය වතත් ෙළ යුු අතර හදසි අනුරකින් මාර්ගවල ොන්දු ීමෙදී, එම 

ද්රවය සියේල පිරිසිදු ෙර ඉවත් කිරීමට වහාම පියවර ගනු ලැවබ්. මාර්ග මුපිට 

ඇති දූවිලි සහ අවනකුත් අත්හිටුවන ලද අාංශු අුගා දැමීම සහ රික්ෂත කිරීම සඳහා 

යාන්ත්රිෙ අුගා දැමීම් භාවිතා කිරීම. පැටීම සහ බෑම වේුවවන් පැන නගින 

දුහුවිලි අවම කිරීම සඳහා ප්රාවයෝගිෙව හැකි තාක්ෂ දුරට ද්රවය පහත වහළන උස 

සීමා කිරීම. වටපිටාව මඩ විය හැකි බැවින් අධිෙ වලස ජලය දැමීවමන් වැළකීම. 

දූවිලි පාලනය සඳහා භාවිතා ෙරන සියුම ජලය දුගවඳන් හා දූෂණවයන් වතාර 

වනු ඇත. 

 

ඉදකිරීම් ද්රවය ලබා ගන්වන් බලපරලාභී ගේවලවේ, වබාරළු වළවේ (borrow pits) 

සහ පතේ ෙැණීම් ෙරන ස්තථාන වලින් පමණි. නව වබාරළු වළවේ (borrow pits), 

වොන්ීට් බැචින් ෙම්හල, ගේ තැලීවම් පහසුෙම (rock crushing facility) සහ 

ඇස්තව ෝේට් මිශ්ර කිරීවම් ෙම්හල ක්රියාත්මෙ කිරීම වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීම 

යටවත් CEA සහ LAs හි වවනම බලපරයෙට සහ අනුමැතියට යටත් විය යුුය. 

වොන්ීට් බැචින් සහ තාර සැෙසුම් ෙම්හේ කිසිදු නාගරිෙ ප්රවේශයකින් මීටර් 

500 ක්ෂ වහෝ සාංවේදී ප්රතිග්රාහෙයක්ෂ ුළ ස්තථානගත වනාවෙවර්, විවශ්ෂවයන් TEPA 
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ප්රවේශය ු ළ වමම පහසුෙම් වලින් ඇති වන බලපෑම් වැළැක්ෂීම සඳහා ඉඩ වනාවේ. 

එවස්තම, අනවශය ගමන් දුර මඟහරවා ගැනීම සඳහා ඒවා ප්රාවයෝගිෙ වලස වයෝජිත 

මාර්ගයට ආසන්නව ස්තථානගත වෙවර්. වම් අනුව, ඉදකිරීම් ෙටයුු වලදී වාහන 

චලනයන් නිසා ඇති විය හැකි දූවිලි ගැටළු අවම ෙර ගත හැෙ. 

 

අවශය බලපර වනාමැතිව එවැනි කිසිදු පහසුෙමක්ෂ ක්රියාත්මෙ වනාවන බවට 

ඉාංජිවන්රුවරයා සහතිෙ ෙරයි. ජාතිෙ විවමෝචන ප්රමිීන්ට අනුකූලව ඉදකිරීම් 

උපෙරණ සහ යන්වරෝපෙරණ මනා තත්ත්වවේ පවත්වාවගන යනු ඇත. ඒවා 

වොන්රාත්ෙරු සහ ඉාංජිවන්රුවරයා විසින් නිරන්තරව අධීක්ෂෂණය ෙරනු ලබන 

පරිසර දූෂණ පාලන උපෙරණ සවි ෙළ යුුය. සියුම ඉදකිරීම් වාහන ජාතිෙ සහ 

ප්රාවේශීය වරගුලාසි වලට සම්පුර්ණවයන්ම අනුකූල විය යුුය (ජාතිෙ පාරිසරිෙ 

වායු විවමෝචන ඉන්ධන සහ වාහන ප්රමිති E.O. 2000 ජූනි මස ගැසට් 1137/35, 

යාවත්ොලීන 1268/18 වදසැම්බර් 2002 සහ 1295/11 ජූනි 2003). 

 

ද්රවය වතාග පරිසරවයන් හා වපාදු සාංවේදී ස්තථානවලින් ඈත් විය යුු අතර, ද්රවය 

වාතයට පත් ීම, පිටාර ගැලීම සහ අධිෙ වර්ෂාවවන් වස්තදී යාම වැළැක්ෂීම සඳහා 

ටාවපෝලින් වහෝ වවනත් සුදුසු ආවරණයකින් ආවරණය ෙළ යුුය. ද්රවය වතාග 

TEPA ප්රවේශය ුළ පිහිටා වනාතිබිය යුුය. රසායනිෙ ද්රවය, ලිහිසි වතේ, 

සිවමන්ති, ීන්ත වැනි ද්රවයවල ගුණ සලො බලා ඒවා සඳහා නිසි ගබඩා පහසුෙම් 

ඉදකිරීම වැදගත් වේ. ඉදකිරීම් ද්රවය සහ සුන්ුන් ප්රවාහනය කිරීම ෙැන්වස්ත 

ටාවපෝලින්වලින් වහෝ වවනත් පිළිගත හැකි ආවරණ වර්ගවලින් සුන්ුන් සහ/වහෝ 

ද්රවය වැටීවමන් සහ වාහනවලින් ඉවතට ගසාවගන යෑම වැළැක්ෂීම සඳහා 

ආවරණය ෙරනු ලැවබ්. බර වාහන භාවිතා ෙරන ද්රවය ප්රවාහනය ොර්ය බහුල 

වනාවන වේලාවන්ට සීමා ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් වාහන සඳහා වේග සීමාවන් 

පනවනු ලැවබ්. ඉදකිරීම් ොලය ුළ වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා විෙේප 

මාර්ග නිසි වලස සැලසුම් වෙවර්. වපාදු මාර්ගවල තැන්පත් වන ද්රවය ප්රමාණය අවම 

කිරීම සඳහා වාහන වස්තදීවම් පහසුෙම් සපයනු ලැවබ්. 

 

දූවිලි, දුම සහ VOC වලට නිරාවරණය ීම අවම කිරීම සඳහා (වෑේඩින්, ඇස්තව ෝේට් 

සැෙසීම/ ගේ ඇතිරීම, පින්තාරු කිරීවම්දී) ඉදකිරීම් භූමිවේ සිටින සියුම 

ෙම්ෙරුවන්ට සුදුසු පුේගල ආරක්ෂෂණ උපෙරණ (ෙණ්නාඩි සහ වවස්ත මුහුණු) 

සපයනු ලැවබ්. 

 

අවට පරිසරයට දූවිලි විවමෝචනය ීම අවම කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් ස්තථානවල මායිම් 

වටා තාවොලිෙ දූවිලි බාධෙ ඉදකිරීම. කුඩු නිස්තසාරණ ඒෙෙය කුඩු ෙම්හේවල 

දූවිලි විවමෝචන ස්තථානවල සවි ෙරනු ලැවබ්. වන්වාසිෙ පරිසරය ු ළ සුළවේ වේගය 

පැයට කිවලෝමීටර 20 ඉක්ෂමවන විට භූමි වැඩ ෙටයුු අත්හිටුවිය යුුය. වැඩබිවම් 

ඉදකිරීම් සහ ෙඩා දැමීවම් අපේරේය පිළිස්තසීම සිදු වනාවේ. වොන්රාත්ෙරු 

රසායනිෙ ද්රවය, ඉදකිරීම් ද්රවය සැෙසීම වහෝ වවනත් ඉදකිරීම් ආශ්රිත 

ක්රියාොරෙම් වලින් නිකුත් වන නරෙ ගන්ධයන් සහ අේරසන්න ගන්ධයන් 

වැළැක්ෂීමට පියවර ගත යුුය. 
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වායු තත්ත්ව බලපෑම් ෙළමනාෙරණය කිරීම සඳහා වායු තත්ත්ව ෙළමනාෙරණ 

සැලැස්තමක්ෂ සෙස්ත කිරීම සඳහා වොන්රාත්ෙරු වගකිව යුුය. වමම සැලැස්තම දූවිලි 

ජනනය අවම කිරීම සඳහා ගත යුු ක්රියාමාර්ග විස්තතර ෙළ යුුය (උදා: මාර්ග 

මුපිටට ජලය ඉසීම, වතාග ගබඩා කිරීම ආදය), භාවිතා ෙළ යුු උපෙරණවල 

ප්රමිතිය හඳුනා ගැනීම, සාමානය අධීක්ෂෂණය සඳහා වායු තත්ත්ව අධීක්ෂෂණ 

වැඩසටහවන් විස්තතර ආදය.  

  

5.5.2 වමවහයුම් අදයවර්දී වාතවේ ගුණාත්මයට ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කිරීවම් පියවර 
 

නිතය සුසර කිරීම් ඇුළත් වාහන නිසි වලස නඩත්ු කිරීම, නිේපාදෙයාවේ 

නඩත්ු ොලසටහන අනුගමනය කිරීම සහ නිර්වේශිත වමෝටර් ඔයිේ, අඩු 

අපිරිසිදු සහිත ගුණාත්මෙ ඉන්ධන භාවිතා කිරීවමන් පිටාර වායු විවමෝචනය අඩු 

ෙළ හැකිය. පුේගලිෙ සහ වපාදු භාවිතය සඳහා නව වාහන වතෝරාගැනීවම්දී අඩු 

හරිතාගාර වායු විවමෝචනයක්ෂ සහිත ඉන්ධන ොර්යක්ෂෂම වාහන සලො බැලිය 

යුුය. වමම වාහනවලට පරිසරයට උපොර ෙළ හැකි අතර ඉන්ධන පිරිවැය සඳහා 

මුදේ ඉතිරි ෙර ගත හැකිය. 

 

වාහනවල වායු විවමෝචන ප්රමිීන් ප්රාවයෝගිෙව පාලනය කිරීම සඳහා ජාතිෙ 

ප්රතිපත්තියක්ෂ වලස නීති රීති ක්රියාත්මෙ කිරීම හරිතාගාර වායු විවමෝචනය අවම 

කිරීම සඳහා උපායමාර්ගිෙ පියවරක්ෂ සමඟින් අඩු අපද්රවය සහිත ගුණාත්මෙ 

ඉන්ධන සැපයීම, විදුලි වාහන වැනි වපෙේ වාහන වැනි වපෙේ වාහන සඳහා අඩු 

ොබන් විෙේප වාහන සැපයීම.  

වමම අාංශු සුළඟට ගසාවගන යාම වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා මාර්ග මුපිටට එෙු 

වන දූවිලි හා අවනකුත් අපද්රවය නිතර ඉවත් කිරීම ඇුළුව මාර්ග මුපිට නිසි 

වලස නඩත්ු කිරීම. 

 

5.6 ගංවතුර සහ ජලාපවහනය ආශ්රිත බලපෑම් සඳහා අවම 

කිරීපම් පියවර 

 

5.6.1 සාමානය 
 

අධිවේී මාර්ගය නිර්මාණය ෙර ඇත්වත් කුළුණු මතින් දවවන අධිවේී මාර්ගයක්ෂ 

වලසය. එබැවින්, අධිවේී මාර්ග ඉදකිරීවම්දී බැම්ම සැෙසීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස 

සාමානයවයන් ඇති වන ගාංවුර හා ජලාපවහන ආශ්රිත බලපෑම් සැලසුම් 

අවධිවේදීම EH හි ආවේනිෙ සැලසුම් ලක්ෂෂණ මත පදනම්ව දැනටමත් වබාවහෝ 

දුරට අඩු ෙර ඇත. වෙවස්ත වවතත්, ගාංවුර සහ ජලාපවහනය මත ඉතිරිව ඇති 

ඉදකිරීම් ආශ්රිත බලපෑම් සඳහා අවම කිරීවම් පියවර පහත විස්තතර ෙර ඇත. 

 

SLLDC (2022) හි ඉදකිරීම් අදයවර්දී සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වන 4.2 

වගන්තිවේ සහ 4.2.1 වොටවස්ත තාවොලිෙ ප්රවේශ මාර්ගවල නිර්වේශයන් දැඩි 

වලස අනුගමනය ෙරමින් තාවොලිෙ නියමු මාර්ග ඉදකිරීම සිදු ෙළ යුුය. 
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වමම කුළුණු මතින් දවවන අධිවේී මාර්ගය ඉතා සාංවේදී TEPA හරහා දවවන 

බැවින්, අදාළ සියුම ආයතනවල සියු පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ සැළකිේලට 

ගන්නා ෙරුණු දැඩි වලස පිළිපැදය යුු අතර ඉහළ ප්රමුඛ්තාවයක්ෂ වලසට 

අවධානය වයාමු ෙළ යුුය. වබන්වටෝනයිට් සහ අවනකුත් ඉදකිරීම් ද්රවය 

වේුවවන් ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීම පරීක්ෂෂා කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් 

අතරුර ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය දැඩි වලස නිරීක්ෂෂණය ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් 

අදයවර්දී ජලය අපවිර ීම වැළැක්ෂීම සඳහා දැඩි අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග පනවනු 

ලැබිය යුු අතර ඒවා ඉදකිරීම් ක්රමවේදයට ඇුළත් ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් 

ක්රමවේදය සඳහා සියු පාර්ශ්වයන් එෙඟ විය යුුය. 

 

පහත සඳහන් නිශ්චිත නිර්වේශ අනුගමනය ෙළ යුු අතර ඒවා පිළිපැදය යුුය: 

 

▪ තාවොලිෙ ොර්යාල, ෙම්ෙරු මඩු, ද්රවය අාංගන, මිශ්රකිරීවම් වැඩ වපාළවේ, 

තාවොලිෙ ෙසළ වගාඩගැසීවම් ස්තථාන යනාදී වයාපෘති වැඩ බිවම් කිසිදු 

වොටසක්ෂ/අාංගයක්ෂ වගුරු බිම් (වහෝ වවනත් පහත් බිම්/සාංවේදී ප්රවේශ) ු ළ 

ඇතිකිරීමට ඉඩ වනාවේ. 

 

▪ SLLDC (2022) හි 4.2.4 වොටවස්ත දක්ෂවා ඇති වොන්රාත්ෙරුවේ 

සවිස්තතරාත්මෙ ඉදකිරීම් ක්රමවේදය සඳහා SLLDC වවතින් ගබාගත් ලිඛිත 

අනුමැතිවයන් පසුව පමණක්ෂ ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ ෙළ යුුය. 

 

▪ වයාපෘති ොල සීමාව ුළ ඕනෑම අදාළ ඉදකිරීම් ක්රියාොරෙමක්ෂ 

අධීක්ෂෂණය කිරීමට SLLDC/ID/ASD/CEA විසින් ඔවුන්වේ අධිොරිය දරනු 

ඇත. 

 

▪ ඉදකිරීම් අදයවර්දී SLLDC විසින් වයෝජනා ෙරන ලද ඕනෑම අමතර වගුරු 

ආරක්ෂෂණ ොර්යයක්ෂ සඳහා වොන්රාත් වේඛ්නයට අමතර තාවොලිෙ 

මුදලක්ෂ එෙු ෙළ යුුය. 

 

▪ ඇළ පුළුේ කිරීම, ඇල ප්රතිසාංස්තෙරණය (canal realignments) සහ 

ජලාපවහන වැඩිදයුණු කිරීම් සම්පූර්ණ කිරීවමන් පසුව පමණක්ෂ කුළුණු 

ඉදකිරීවම් ආරම්භය දැඩි වලස ආරම්භ කිරීම/ක්රියාත්මෙ ෙරවගන යාම  

සිදු ෙරන පරිද ඉදකිරීම් වැඩසටහන සෙස්ත ෙළ යුුය. 

 

▪ වයාපෘති ප්රවේශය ුළ පිහිටා ඇති ඕනෑම වාරි ඇලක්ෂ වහෝ වාරිමාර්ග 

වුහයක්ෂ නීෙරණය කිරීම් සහ වවනස්ත කිරීම් වලට වපර වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුවේ ෙැමැත්ත ලිඛිතව ලබා ගත යුුය. 

 

▪ ඇළ මාර්ග ප්රතිසාංස්තෙරණය සියුම රාජය ආයතනවල සහ වපෞේගලිෙ 

පාර්ශ්වවල එෙඟතාව ඇතිව සිදු ෙළ යුු අතර ඕනෑම ඇළ වැඩිදයුණු කිරීම 

සඳහා ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම වයාපෘතිය යටවත් සිදු ෙළ යුුය. 
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5.6.2 ඉදකිරීම් බලපෑම් අවම කිරීම 
 

පහත් බිම්වල වස්තවා මාර්ග සඳහා ඇලමාර්ග හැරීම, ෙැණීම් සහ පිරීවම් 

ෙටයුු වලට සම්බන්ධ සියුම වහෝ වබාවහෝ බර ඉදකිරීම් ෙටයුු වැසි ොල වහෝ 

වවනත් ගාංවුර අවදානම් ඇති ොලසීමාවන් මඟහරවා සැලසුම් ෙළ යුුය. වමය 

වනාවැළැක්ෂවිය හැකි විට, වවනත් දශාවෙට හැරීම්, ස්තථානය මගහැර යැීම 

(bypass arrangements), වැදගත් වොටස්ත වවත ගාංවුර ආරක්ෂාව සහ 

ජලාපවහන ප්රවාහ සඳහා තාවොලිෙ ගබඩා කිරීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග ෙේ 

ඇතිව සහ කිසියම් ඉදකිරීම් ෙටයුත්තක්ෂ ආරම්භ කිරීමට වපර ස්තවාධීන 

ඉාංජිවන්රුවරයාවේ වහෝ CSC වේ අධීක්ෂෂණය යටවත් සහ අවශය පරිද 

SLLDC/ID/CEA වවතින් අවශය අනුමැතිය සහිතව සැපයිය යුුය. 

 

සාංවේදී පහත් බිම්වලට වන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා සියුම ඉදකිරීම් ෙටයුු 

පියවවරන් පියවර වහෝ වොටස්ත අනුව සිදු ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් අදයවර්දී 

ගාංවුර හා ජලාපවහන බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා මාර්ග හැරවුම් සහ ස්තථානය 

මගහැර යැීමට අවශය ෙටයුු (bypass arrangements) RoW ුළ සැපයිය යුුය. 

උදාහරණයක්ෂ වලස, TEPA හි වේවාල පාවර් සිට වපාුඅරාව පාර දක්ෂවා සහ 

වපාුඅරාව පාවර් සිට ඇවරිවේන වැේ බැම්ම දක්ෂවා වොටස සලො බැලිය හැකිය. 

ජලවහනයට බාධා ඇති වන පරිද ඉදකිරීම් සීමා කිරීවමන් සහ තහඩු වගාඩවේ / 

භූ වරද (geo fabrics) / පටල ආදවයන් ෙැළඹී ඇති ප්රවේශ හුදෙලා කිරීවමන් 

ගාංවුර සහ ජල තත්ත්ව ගැටළු යන වදෙම වබාවහෝ දුරට පාලනය ෙළ හැකිය. 

 

ස්තථාන එළිවපවහළි කිරීම, බිම් සැෙසීම, මෘදු පස්ත ඉවත් කිරීම සඳහා ෙැණීම්, බැමි 

පිරීම යනාදය වේුවවන් ඇතිවියහැකි ගාංවුර හා ජලවහන බලපෑම්, ජලවහන 

සම්බන්ධතාවය සැපයීම, ජලවහන මාර්ග සෑම විටම අවහිර වනාී තබා ගැනීම 

සහ ගලා යන මාර්ගවලට අපද්රවය බැහැර කිරීම හා ද්රවය ගබඩා කිරීම වැළැක්ෂීම 

යනාදය ඇුළත් වහාඳම ඉදකිරීම් සහ වැඩබිම් ෙළමනාෙරණ පිළිවවත් 

අනුගමනය කිරීම  මගින්  අවම ෙළයුුය. 

 

ගාංවුර ඇති විය හැකි ප්රවේශයෙ බැම්මක්ෂ මත නියමු මාර්ගය ඉදෙරන්වන් නම්, 

බැම්ම නිසා ගාංවුර තැන්වන් බිම් ප්රවේශය අඩුීම මගින් ජලගබඩා ධාරිතාව අඩු 

ී ගාංවුර මට්ටම ඉහළ නැගිය හැකිය. ගාංවුර තැන්න ුළ ගාංවුර 

රැඳවුම්/රැඳවුම් ප්රවේශවල බැමි ඉදකිරීවමන් වැළකීම, පහළ ඇළ මාර්ගවල 

නාලිොවල  ජලප්රවාහ ධාරිතාව වැඩි කිරීම සහ උඩුගාං වද්රෝණිවේ ඇති විය හැකි 

ඇළ මාර්ග සහ ඇළ මාර්ග හැරවුම් සහ ස්තථානමඟ හැර ගලායෑම් (bypass 

arrangements) සැෙසීවමන් වමය නිවැරද ෙළ හැකිය. 

 

SLLDC ජලවිදයාත්මෙ විශ්වේෂණ (SLLDC, 2022) මත පදනම්ව නිර්වේශිත පරිද 

ඇවළහි අවම පළල ඉදකිරීම් අදයවර්දී සෑම විටම පවත්වා ගත යුු අතර වමය ඉටු 

වනාවන විට පහත සඳහන් පරිද ඇළ මාර්ග හැරවුම් සහ ස්තථානමඟ හැර ගලායෑම් 

(bypass arrangements) විධිවිධාන සැපයිය යුුය. 
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• දයවන්නා වැව ඇළ ඇුළත (CH 6+900 සිට CH 7+520 දක්ෂවා), දැනට පවතින 

විවෘතීවම් ප්රමාණයන් පවත්වා වගන යා යුු අතර, සෑම විටම 30.0 m 

ප්රවාහ වගනයෑවම් පළලක්ෂ (conveyance width) පවත්වා ගත යුුය. 

• වසත්සිරිපාය ඇවළහි වත්මන් පළල (CH 07+520 සිට CH 08+200 දක්ෂවා) 

ආසන්න වශවයන් 8 m වේ. ඇළ ුළ ඇති කුළුණු මගහැරිය වනාහැකි නම්, 

ඇල හරහා අවම වශවයන් මීටර් 11.0 ෙ පළලක්ෂ (සැළසුම් ෙළ 16 m3/s 

මුදාහැරීම ගලායෑම  සදහා) පවත්වා ගැනීවමන් ඇල වැඩිදයුණු ෙළ යුුය. 

• වසත්සිරිපාය ඇල අේදර වපාේදූව පාවර් දැනට පවතින වබෝක්ෂකු ුන (03) ද 

එම සැලසුම් පළලම මීටර් 11.0කින් වැඩි දයුණු ෙළ යුුය. 

• වොස්තවත්ත IC ප්රවේශවේ වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවවත් සිට ඇවරිවේන 

වැව දක්ෂවා (CH 09+380 සිට CH 12+600 දක්ෂවා) ප්රධාන ඇවලහි පැහැදලි පළල 

ඇළ ප්රතිසාංස්තෙරණවේදී (සැළසුම් ෙළ 56 m3/s මුදාහැරීම ගලායෑම  සදහා) 

මීටර් 10.0ක්ෂ පවත්වා ගත යුුය. m3/s) සහ අු ගාංගාවල පළල පවතින 

පළල වහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයෙ තබා ගත යුුය. 

• CH 09+760 දරණ වේවාල පාර වබෝක්ෂකුව දැනට පවතින ජලාපවහන ගැටළු 

ඉතා ීරණාත්මෙ ස්තථානයක්ෂ වලස හඳුනාවගන ඇති අතර සමීක්ෂෂණ 

දත්ත මත පදනම්ව සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුමක්ෂ සිදු ෙරනු ලැවබ්. 

• MED ඇවලහි (CH 12+600 සිට 13+200 දක්ෂවා) ජලාපවහනය සඳහා සෑම 

විටම 30.0 m ෙ පැහැදලි පළලක්ෂ සැපයීම නිර්වේශ වෙවර්. කුළුණු 

වේුවවන් ජලාපවහන පළල මීටර් 30.0 ට වඩා අඩු වූ විට, අවශය පුළුේ 

කිරීම් සිදු ෙළ යුුය. 

• MED ඇල (CH 13+200 සිට CH 15+200 දක්ෂවා) වගුරු බිම් සහ ඇල u/s දවේ 

ජලාපවහනය සඳහා අවම ඇළ පැහැදලි පළල CH 14+200 දක්ෂවා මීටර් 5.0 ක්ෂ 

තබා ගත යුු අතර එය CH 14+200 ට පසුව 7.0 m හි තබා ගත යුුය. 

• වහට්ටිවේ ඇළ ඇළ දවේ (CH 15+600 සිට CH 16+400 දක්ෂවා), දැනට පවතින 

ඇළ මාර්ග වයෝජිත භූ විදයාත්මෙ සමීක්ෂෂණයකින් පසු ප්රතිසාංවිධානය ෙළ 

යුු අතර සැලසුම් ජලාපවහන ජාලය පහත සඳහන් ධාරිතාවන් සඳහා 

ේරමාණවත් විය යුුය. 

 

o සැලසුම් ධාරිතාව 5.0 m3/s CH 15+900 දක්ෂවා 

o සැලසුම් ධාරිතාව 13.0 m3/s CH 15+900 සිට CH 16+200 දක්ෂවා (පවතින ඇල 

මත කුළුණු පිහිටා ඇති අවස්තථාවෙ පමණි) 

o CH 16+200 ට ඔබ්බට 30.0 m3/s සැලසුම් ධාරිතාව (පවත්නා ඇල මත කුළුණු 

පිහිටා තිවබ් නම් පමණි) 

 

• සවිස්තතරාත්මෙ බිම් ීරුව සහ භූ විෂමතා සමීක්ෂෂණවලින් පසු සියුම 

ජලාපවහන සැලසුම් ඉදකිරීමට වපර අනුමැතිය සඳහා SLLDC/ID/ASD/CEA 

වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. 

 

II සහ III වර්ගවේ නියමු/වස්තවා මාර්ග වර්ග යටවත් ඇති සියුම බැමි වගාඩනැීම් 

ප්රවේශවේ වසර 5 සිට 10 දක්ෂවා ොල සීමාවේ ගාංවුර මට්ටම්වල ආගමන 

ොලාවධිය (design return period flood levels) අදාළව ඉදෙරනු ලැබිය යුු අතර 

සාමානය අරමුණු සහ ආන්තිෙ සිදුීම් වලදී සහ හදසි ෙඩ කිරීම් ස්තථාන සඳහා 
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අවශය හරස්ත ජලාපවහන පහසුෙම් හියුම් පයිේප මගින් සැපයිය යුුය. 

සවිස්තතරාත්මෙ භූ විදයාත්මෙ/ගාංවුර සමීක්ෂෂණ සහ ජල 

විදයාත්මෙ/හයිවරාලික්ෂ සැලසුම් ඇස්තතවම්න්ු මත පදනම්ව වොන්රාත්ෙරු 

විසින් අවම බලපෑම් සහිත ෙඩන වොටස්තවල ස්තථාන ෙලින් ී රණය ෙළ යුු අතර 

ගාංවුර බැමි, මාර්වගෝපවේශ/ප්රවේශ/ප්රධාන නාලිො ආදය අවශය පරිද සැපයිය 

යුු වමන්ම, SLLRDC/ID වවතින් පූර්ව අනුමැතිය සඳහා ක්රමවේද ප්රොශවේ 

ඇුළත් ෙළ යුුය. 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කිසියම් ප්රවේශයෙ ස්තථාපිත මූලිෙ ගාංවුර මට්ටම් වහෝ 

ප්රමාණයට සාවේක්ෂෂව ගාංවුර මට්ටම් වැඩි ීමට යම් තාවොලිෙ ොර්යයක්ෂ 

වේු වන බව අනාවරණය වුවවහාත්, වොන්රාත්ෙරු ස්තවාධීන 

ඉාංජිවන්රු/CSC/SLLDC හි මඟවපන්ීම යටවත් නිවැසියන්ට හා පරිසරයට සිදුවන 

යම් බලපෑම් අවම කිරීමට ඉක්ෂමන් පියවර ගත යුුය.  

 

විවශ්ෂවයන් ඇවරිවේන වැවේ (CH 13+200 සිට CH 15+100 දක්ෂවා) ඉහළ ප්රවේශවේ 

ඉහත පරිද කිසියම් බැම්මක්ෂ ෙැඩීමට සිදුවුවවහාත්, එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස පහළට 

මුදා හරින ලද ගාංවුර රැේල ෙේතියා සලො බලා විවශ්ෂවයන් තලාංගම EPA 

ඇුළු පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ එම අවසාදත හා මඩ සහිත අධිෙ 

ගාංවුර ගලායාවමන් ආරක්ෂා කිරීමට අවශය පියවර ගත යුු අතර ස්තවාධීන 

ඉාංජිවන්රු/CSC සහ අදාළ බලධාරීන් (SLLDC/CEA) සමඟ එෙඟ ී එය ෙේතියා 

සැලසුම් ෙළ යුුය. 

 

අවසාදත සහිත ගාංවුර ඇවරිවේන වැවට හරවා ඒවා මාදවවල නැවගනහිර 

හැරවුම් ඇළට මුදා හැරීවම් හැකියාව ඉතා සාංවේදී TEPA ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා 

සලො බලනු ලැවබ්, වෙවස්ත වවතත්, ගබඩා ධාරිතාවය අනුව, ඇවරිවේන වැවේම 

සහ මාලවේ, තලාවේන සහ උඩුමුේල යන ප්රවේශවල පහළ වගුරු බිම්වල පරිසර 

පේධතිවේ ක්රියාොරිත්වය සහ ඇළ පිටවන ස්තථානවේ සිට ෙැලණි ගඟට ඉහළින් 

පිහිටා ඇති අඹතවේ ජල වපෝෂෙයට ඇති විය හැකි බලපෑම ද සලො බලයි.ඇති 

විය හැකි බලපෑම ද සලො බලමින්. අමතර අධයයනයන් සහ දත්ත රැස්තකිරීම්, සහ 

සැලසුම් අවශය වන අතර අවශය සියුම අනුමැතින් කිසියම් හැරීමෙට වපර ලබා 

ගත යුුය. 

 

5.6.3 වමවහයුම් බලපෑම් අවම කිරීම 
 

නියමු/වස්තවා මාර්ග, ෙැටිති/ගේ පිරවුම්, පස්ත පිරීම, ගාංවුර බැමි, තාවොලිෙ 

හැරීම්, බයිපාස්ත විධිවිධාන, ඕනෑම ගබඩාවක්ෂ (පහළ බිම් ප්රවේශවල සහ 

විවශ්ෂවයන් TEPA ු ළ ගබඩා කිරීමට වහෝ රවය වගාඩගසා තැබීමට අවසර නැත) 

ඇුළු සියුම තාවොලිෙ වැඩ ඉදකිරීම් ොලය අවසානවේ ඉවත් ෙළ යුු අතර 

ගාංවුර හා ජලාපවහන බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු / CSC / 

SLLDC / ID වේ අධීක්ෂෂණය යටවත් ඇළමාර්ග සහ ප්රවාහ සම්බන්ධතාවය පවත්වා 

ගනිමින් සහ වපර පැවති ජල විදයාව සහ ජලාපවහන තත්ත්වයන් ස්තථාපිත 

ෙරමින් වමවහයුම් අදයර ුළ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශ නැවත ඒවාවේ මුේ 

තත්ත්වයට පත් ෙළ යුුය. 
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ස්තීර කුළුණු ඉදකිරීවම් ස්තථාන සම්පූර්ණවයන් වහෝ අර්ධ වශවයන් ඇළ ුළ 

සමපාත වන්වන් නම්, ඇවළහි ජලප්රවාහය ගලායාම සඳහා බාධාවක්ෂ ඇති විය හැකි 

අතර උග්ර වූ ගාංවුර බලපෑම් සමඟ ප්රවාහ ප්රවේගය සහ ගාංවුර උස වැඩි විය 

හැෙ. සෑම විටම බාධාවකින් වතාරව ප්රවාහ අඛ්ණ්ඩතාව සහ ජලප්රවාහය 

ගලායෑම පවත්වා ගැනීම සඳහා දැනට පවතින ඇළ/ඇළ ප්රවාහ මාර්ගවල EH 

කුළුණු හරියටම එෙමත එෙ අතිපිහිත ීම වේුවවන් පවත්නා ප්රවාහ 

මාර්ග/ඇළ අවහිර වන සෑම අවස්තථාවෙම ප්රමාණවත් ස්තිර ඇළ හැරීම්, පුළුේ 

කිරීම සහ බයිපාස්ත මාර්ග සැපයිය යුුය. 4.6.3 පරිච්වේදය සහ SLLDC (2022) හි 

විස්තතර ෙර ඇත. 

 

එවැනි හැරීම්, ඉඩම් පරිහරණ වවනස්තීම් සහ උස්ත වූ පාදොව වේුවවන් (ගලි, 

පහළ බට ආදය භාවිතා ෙර පහතට වගන ඒමට) සාන්ිත ප්රවාහ සමුච්චය 

වේුවවන් පහළ ඇළ පේධති වවත උපරිම ප්රවාහ වැඩි ීම සලො බැලිය යුු අතර 

අවශය ඇළ මාර්ග වැඩිදයුණු කිරීම් සිදු කිරීම අවශය වේ.  TEPA හි සහ වාරි සැපයුම් 

අරමුණු සඳහා පමණක්ෂ නිර්මාණය ෙර ඇති ඇළ මාර්ගවලට අමතර ප්රවාහ මුදා 

හැරීවම්දී ප්රවාහන ධාරිතාව සහ බැහැර කිරීවම් ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය සහතිෙ 

කිරීම සඳහා විවශ්ෂ පූර්වාරක්ෂෂාවන් සිදු ෙළ යුුය. 

 

සපයා ඇති ඇළ මාර්ග හැරීම් සහ බයිපාස්ත විධිවිධාන ප්රවේශවේ උග්ර වූ ගාංවුර 

තත්ත්වයන්ට දායෙ වනාවන බව සහතිෙ ෙරමින් ඒවාවේ නිසි ක්රියාොරීත්වය 

සඳහා අධීක්ෂණය ෙර තහවුරු ෙළ යුුය. 

 

නිර්වේශිත ඇළ මාර්ග හැරීම් සහ සියුම වගුරු බිම්/කුඹුරු ප්රවේශවල පුළුේ 

කිරීම, බත්තරමුේල වසත්සිරිපාය ඇළ වොටවස්ත EH-NKBA සළකුණු ෙළ මාර්ගය 

වවත නැවත සෙස්ත කිරීම සහ ඇළ මාර්ග සටහන ඔස්තවස්ත දැනට පවතින වබෝක්ෂකු 

03 සඳහා වැඩිදයුණු කිරීම් වයෝජනා කිරීම, TEPA හි නිශ්චිත පූර්වාරක්ෂෂාවන් සහ 

සැලසුම් ඇුළත් ෙළ යුුය. වේශීය ජලාපවහන සැලසුම්, SLLDC/ID හි පූර්ව 

අනුමැතිය සඳහා ඉදරිපත් ෙර ඒ අනුව ආමන්රණය ෙර ඇත. 

 

5.7 පවතින ජලාපවහන රටාවට බාධා කිරීම් සහ එවැනි ජල මූලාශ්රවල වර්තමාන 

භාවිතයන් සඳහා වන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 

 

ඉදකිරීම් සම්බන්ධ කිසිදු ෙටයුත්තක්ෂ සඳහා මුපිට ජලය වහෝ භූගත ජලය ලබා 

ගැනීමට අදහස්ත වනාෙරන අතර ජාතිෙ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලවේ 

(NWSDB) නළ ජලය මිශ්රකිරීවම් (batching) සහ වාත්ු (casting) අාංගන ජල 

අවශයතා සඳහා භාවිතා ෙරනු ලැවබ්. වස්තවෙ ෙඳවුරුවල ඇස්තතවම්න්ුගත 

ඒොබේධ ජල පරිවභෝජනය 100 m3/දනෙට සහ පූර්ව-ඉදකිරීම්/ඉදකිරීම් අවධිවල 

උච්චතම අවස්තථාවන්හිදී ඉදකිරීම්, බීම සහ අවනකුත් සහායෙ ෙටයුු සඳහා එය 

50 ~ 600 m3/දනෙට (සියේල RoW පිටතින් ප්රධාන වතාග සැපයුම හරහා ලබා 

ගනී) වවතැයි අවේක්ෂෂා ෙරන අතර NWSDB හි පූර්ව අනුමැතිය දැනටමත් ලැබී 

ඇත (ඇමුණුම 08) 
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වෙවස්ත වවතත්, වස්තවාලාභියා/වොන්රාත්ෙරු මුපිට/භූගත ජලය අතිවර්ෙ 

ප්රභවයක්ෂ වලස භාවිතා කිරීමට ීරණය ෙරන්වන් නම් (ඉදකිරීම් අතරුර 

වගාඩනැගුණු ප්රවේශවල (built-up areas) දූවිලි මැඩපැවැත්ීම සඳහා, වපරසවි 

නිමැවුම් ෙරන අාංගනවල වොන්ීට් සවිකිරීම(curing) සඳහා, වාහන අාංගනවල 

වස්තදීම/පිරිසිදු කිරීම ආදය සඳහා) එවැනි භාවිතයෙට වපර වහෝ ඉදකිරීම් ෙටයුු 

ආරම්භ කිරීමට වපර අදාළ සියළුම බලධාරීන්වගන් (වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුව, SLLDC, CEA, ජල සම්පත් මණ්ඩලය/WRB, ආදය) අවශය 

අනුමැතිය ලබා ගත යුුය (ොර්ය, ප්රමාණයන්, නිස්තසාරණ අනුපාත, ොලසීමාවන් 

යනාදය ඇුළු ජල පරිවභෝජන විස්තතර ඉදරිපත් කිරීවමන්). 

 

TEPA ප්රොශනයට අනුව සහ අදාළ ගැසට් නිවේදනවේ දක්ෂවා ඇති පරිද, තලාංගම 

සහ ඇවරිවේන වැේවල වාන් දමන වහෝ පහළ ගාංඟා වාරි සැපයුමට සහ LB/RB 

වාන් ඇලමාර්ග ජාලයට මුදා හරින ජලසම්පත සම්ප්රදායිෙ ධීවර, වාරිමාර්ග සහ 

අවනකුත් අවසර ලත් ජල භාවිතයන් සඳහා පමණක්ෂ භාවිතා ෙළ යුුය. 

(විවනෝදය, ආදය). 

 

විවශ්ෂවයන්ම ඉදකිරීම් අදයවර්දී තලාංගම වැව (වැව Row වලින් පිටත පිහිටා ඇත) 

සහ ඇවරිවේන වැවවහි ජල මූලාශ්ර භාවිතයට බලපාන වාරිමාර්ගවලට 

ස්තවාභාවිෙ ජලාපවහනය සහ ජලය මුදා හැරීම සඳහා මධයස්තථ හා දැඩි වලස 

සැලකිය යුු බලපෑම් ඇති ෙරනු ඇතැයි අවේක්ෂෂා වෙවර්. EH-NKBA II අදයවරහි 

ඉදකිරීම්/වමවහයුම් අවධීන් වේුවවන් හඳුනාගත් බලපෑම් ආමන්රණය කිරීමට 

පහත අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වයෝජනා වෙවර්. 

 

ප්රවේශ මාර්ග සෑදීම සඳහා හැකි සෑම තැනෙම වගුරු වගාඩකිරීම් වැළැක්ෂවිය යුු 

අතර ඒවා ෙණු මත ඉදකිරීමට නිර්වේශ වෙවර්. වෙවස්ත වවතත්, සවිස්තතරාත්මෙ 

සමීක්ෂෂණවයන් පසු සවිස්තතරාත්මෙ ජලාපවහන සැලසුම්වලට යටත් වන නියමු 

මාර්ග සඳහා අවම බලපෑම් ඇති සමහර වොටස්ත සලො බැලිය හැකිය. එම 

ජලාපවහන සැලසුම් සඳහා SLLDC හි විධිමත් ලිඛිත අවසරය ලබා ගැනීවමන් පසුව 

පමණක්ෂ ඉදකිරීම් ආරම්භ ෙළ යුුය. 

 

ඒ අනුව, විවිධ වොටස්ත සඳහා පහත වයෝජනා නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

a) දයවන්නා වැව, වොස්තවත්ත IC, ඇවරිවේන වැව සහ MED ඇල ජල ප්රවේශ 

ුළ ෙණු මත ඉදකිරීම් සඳහා ප්රවේශය (Trestle Bridge Structures) ලබා 

දීමට නියමිතය. පිරීම නිර්වේශ වනාෙරයි. 

b) වයාපෘතිවේ තාක්ෂෂණිෙ සහ මූලය ශෙයතා අාංශයන් සැලකිේලට ගනිමින්, 

TEPA හි ප්රවේශ මාර්ග බැමි සහිතව සැපයිය යුුය, වෙවස්ත වවතත්, RoW 

වලට අවම හානියක්ෂ සහ දැඩි අධීක්ෂෂණයකින් පිටත ප්රවේශවලට කිසිදු 

බලපෑමක්ෂ සිදු වනාවේ. 

c) ඇවරිවේන වැවවන් ඔබ්බට (CH13+200 සිට) ප්රවේශ මාර්ග බැමි මත ඉදෙළ 

හැෙ. 

වෙවස්ත වවතත්, ඉහත වයෝජනා පහත සඳහන් වොන්වේසි යටවත් නිර්වේශ ෙරනු 

ලැවබ්. 
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i) ජල ප්රවේශය සහ TEPA ප්රවේශය ුළ ඇති බැමි පිළිබඳ විස්තතර ෙැණීම් 

විස්තතර සහිත රූපමය සටහන්, බැමිවල අත්තිවාරම් විස්තතර, වො ර්ඩෑම් 

සහ ඉදකිරීම් ක්රමවේද පිළිබඳ විස්තතර සහ විවශ්ෂවයන් වේශීය ජලාපවහන 

සැලසුම් සහ දැනට පවතින ඒවාට හැරීම් සහිත සැලසුම් ඇුළත්ව SLLDC 

වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. ජලාපවහන / වාරිමාර්ග ේරවාහ මාර්ග. ප්රවේශ 

මාර්ග සැලැස්තම සඳහා SLLDC/ID/ASD/DAD වවතින් ලිඛිත අනුමැතිය ලබා 

ගැනීවමන් පසුව පමණක්ෂ ඉදකිරීම් ආරම්භ ෙළ යුුය. බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

ේරවේශවේ සවිස්තතරාත්මෙ සමීක්ෂෂණයකින් පසුව වමම රූපමය සටහන් 

සෙස්ත කිරීමට නියමිතය. 

ii) ඒ අනුව, සවිස්තතර ජලාපවහන සැලැස්තමක්ෂ SLLDC/ID/ASD/DAD වවත බැමි 

මත ප්රවේශ මාර්ග වයෝජනා ෙර ඇති වොටස්ත වවත ඉදරිපත් කිරීමට 

නියමිතය. වමම ජලාපවහන සැලැස්තමට ප්රවේශ මාර්ගවල සැෙැස්තම සහ 

මට්ටම, ද්රවය, පාර්ශ්ීය වුහයන් පිළිබඳ විස්තතර, පවතින ඇළ මාර්ග 

හැරීවම් වයෝජනාව යනාදය ඇුළත් විය යුුය. වතත්බිම් ඉදකිරීවම් 

ක්රමවේදය සහ ප්රතිසාංස්තෙරණ සැලැස්තම ද ඉදරිපත් ෙළ යුුය. අවශය දත්ත 

රැස්ත කිරීම සඳහා සවිස්තතරාත්මෙ සමීක්ෂෂණයකින් පසුව පමණක්ෂ රූපමය 

සටහන් සෙස්ත ෙළ යුුය. තවද, SLLDC වවතින් ලිඛිත අනුමැතිය ලබා 

ගැනීවමන් පසුව පමණක්ෂ ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 

iii) ජලාපවහන නිර්වේශ දැඩි වලස පිළිපැදීම වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීම වන 

අතර, නිර්වේශිත ඉදකිරීම් ක්රමවේදවයන් බැහැරීමෙදී සිදුවවමින් පවතින 

වැඩ ෙටයුු අත්හිටුීවම් බලය SLLDC සහ අවනකුත් අදාළ ආයතන සුය. 

 

වමම කුළුණු මතින් යන අධිවේී මාර්ගය ඉතා සාංවේදී TEPA හරහා දවවන බැවින්, 

අදාළ සියුම ආයතනවල සහ පාර්ශවෙරුවන්වේ පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ 

අවධානයවු ෙරුණු අනුගමනය කිරීම දැඩි වලස නිර්වේශ වෙවර්. වබන්වටෝනයිට් 

සහ අවනකුත් ඉදකිරීම් ද්රවය වේුවවන් ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීම 

පරීක්ෂෂා කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් අතරුර ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය දැඩි වලස 

නිරීක්ෂෂණය ෙළ යුුය. ජලය අපවිර ීම වැළැක්ෂීම සඳහා ඉදකිරීම් අදයවර්දී දැඩි 

අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග ඉදකිරීම් ක්රමවේදයට ඇුළත් ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් 

ක්රමවේදය සඳහා වන එෙඟතාවයට සියු පාර්ශ්වයන් විසින් එක්ෂ විය යුු බව 

නිර්වේශ වෙවර්. 

 

5.7.1 ඉදකිරීම් බලපෑම් අවම කිරීම  
 

අතිරික්ෂත කිරීම් සහ පුනරාවර්තන වැළැක්ෂීම සඳහා 4.7.1 ~ 4.7.5 පරිච්වේදය 

යටවත් උේදීපනය ෙර ඇති පරිද සියු බලපෑම් ඒොබේධ ෙරමින් අවම කිරීවම් 

පියවර වපාදුවේ ඉදරිපත් ෙර ඇත. 

III වර්ගවේ ප්රවේශ/නියමු මාර්ග (ඉහළම මෘදු පාාංශු ස්තථරය මීටර් 0.6 සිට 1.0 දක්ෂවා 

ගැඹුරට ෙැණීම් කිරීම, ඉදකිරීම් අදයර අවසානවේ වැඩබිම ප්රතිසාංස්තෙරණය 

සඳහා වමම ෙැණීම් ද්රවය ගබඩා කිරීම සහ දැනට පවතින බිම් මට්ටමට පහළින් 

මීටර් 5.0 පළල, මීටර් 1.0 ~ 2.0  න ගේ පිරවුමක්ෂ ඉදකිරීම සහ 1.0 m ~ 2.0 m 

 නෙමින් යුත් පස්ත බැම්මක්ෂ ගේ පිරවුවම් මුදුවන් සහ පවතින බිම් මට්ටමට 
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ඉහළින් පිරීම වමයට ඇුළත්වේ) TEPA, වැවේ වපෝෂෙ ඇලවේ පිහිටා ඇති CH 

13+200 සිට CH 15+200 දක්ෂවා ඇවරිවේන වැවේ ඉහළ ජලධාරා වොටවස්ත 

අවනකුත් කුඹුරු හා වගුරු බිම් වල වයෝජන් ෙර ඇත. තවද, ඇවරිවේන වැවට 

සම්බන්ධ තලාංගම වැවේ RH වාන් ඇළ, පහළ වවේයායවලට සැපයුම් ඇළ 

මාර්ගවලට සම්බන්ධ LH වාන් ඇළ සහ ඒ ආශ්රිත අතිවර්ෙ වාරිමාර්ග/ගාංවුර 

පාලන වුහයන් සහිත ඇවරිවේන වැවේ RH බැම්ම/ඇළ ඉදකිරීම් ොලය ුළ 

තාවොලිෙව අවහිර වනු ඇත. ඒවා තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේවල ජල සම්පත් 

භාවිතයට දැඩි, වෙටි ොලීන/දගු ොලීන බලපෑම් ඇති ෙරයි. සවිස්තතරාත්මෙ 

සමීක්ෂෂණ සහ සැලසුම් ඇස්තතවම්න්ු මත පදනම්ව වොන්රාත්ෙරු විසින් වමම 

බලපෑම් (ගාංවුර සහ වාරි ජල සැපයුම සම්බන්ධ) වළක්ෂවා ගැනීමට වහෝ අවම 

කිරීමට ප්රාවේශීය ජලාපවහන සැලසුම් විධිවිධාන වයෝජනා ෙළ යුු අතර ඒවා 

පූර්ව අනුමැතිය සඳහා SLLDC/ID වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. තවද, ඇළ මාර්ග 

හැරවුම් යනාදය ඇුළුව ඉහත සඳහන් ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා වන වයෝජනාව ID 

වවත ඉදරිපත් ෙර පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. වමම ේයුහයන් ID හි 

පිරිවිතරයන් සහ තාක්ෂෂණිෙ මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය කිරීවමන් පමණක්ෂ 

නිර්මාණය ෙළ යුුය. 

 

තවද, ෙැණීම් ෙරන ලද මුපිට පස්ත/මෘදු පස්ත (ආසන්න වශවයන් ඩම්ේ ෙක්ෂ වලෝ් 

3,000ෙට සමාන) විශාල ප්රමාණයක්ෂ (අතිශයින්ම RoW ුළ) පසු අදයරෙදී වැඩබිම 

ප්රතිසාංස්තෙරණ ෙටයුුවලදී භාවිතය සඳහා තාවොලිෙව ගබඩා කිරීමට 

නියමිතය. වම්වා අතිශයින්ම මෘදු  පීට්මය සහ මැටිමය පස්ත වන අතර ඒවාවේ 

ආවේණිෙ ද්රවමය සවභාවය (අධිෙ ජල ප්රමාණය) නිසා වගාඩගැසීමට අපහසු වන 

අතර වැසිකුණාටු ඇති වන විට වහෝ ගලා යන ජලයට නිරාවරණය වන විට සියුම් 

වොටස්ත වස්තදීයාමට අතිශයින් වගාදුරු වේ. එබැවින්, RoW ුළ ගබඩා ෙර ඇත්නම් 

ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය ආවරණය ෙළ යුු අතර, සුදුසු හුදෙලා / වවන්කිරීම්, 

අවසාදත බාධෙ, වරාන්මඩ උගුේ යනාදය භාවිතා කිරීවමන් සියුම් වොටස්ත 

වස්තදීයෑම වැළැක්ෂවිය යුුය. වෙවස්ත වවතත්, ඉඩ අවශයතා සහ වැඩකිරීම සඳහා 

ඇතිවන ඉඩ ප්රශ්න වේුවවන් වමය ෙළ වනාහැකි බව වපවනන බැවින්, 

වොන්රාත්ෙරු විසින් අදාළ බලධාරීන්වේ (CEA, SLLDC, ආදය) අවශය පූර්ව 

අනුමැතිය සහිතව සාංවේදී ප්රවේශවලින් පිටත තාවොලිෙ ගබඩා ස්තථාන හඳුනා 

ගැනීම නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

එපමනක්ෂ වනාව, TEPA හි ඇුළත/ පිටත පිහිටා ඇති කුඹුරු සහ වගුරු බිම් 

ප්රවේශවල III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග / නියමු මාර්ග ඉදකිරීම සඳහා විශාල 

ප්රමාණයක්ෂ බැමි පිරවුම් ද්රවය සහ ෙැට / පාෂාණ පිරවුම් ද්රවය වයාපෘති භූමියට 

වගන ඒමට නියමිතය. මැටි ද්රවයවලින් වපාවහාසත් වමම පස්ත ඉවත් කිරීම සඳහා 

වගාඩගැසීම, ගබඩා කිරීම, මට්ටම් කිරීම සහ ෙැණීම මගින් සැලකිය යුු සියුම් 

වොටස්ත වසෝදා හැරීමට වේු වන අතර එමඟින් ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය 

පිරිහීම, පහළ ඇළමාර්ග / ජලාශයන්හි රැවගනයාවම් සහ ගබඩා කිරීවම් 

හැකියාව නැතිීම සහ වඩාත් වැදගත් වලස සාංවේදී වමම පහත් බිම් කුඹුරු/ වගුරු 

බිම් ආශ්රිත ජල-පාරිසරිෙ (hydro-ecological) පරිසරයට දැඩි හානි සිදු ී එමගින් 

අවසානවේ පරිසර පේධති හායනයට හා වාසස්තථාන අහිමි ීමට වේු වේ. තවද, 

බැම්ම ඉදකිරීම සඳහා ජලාපවහන මාර්ග පිහිටා ඇති වබාවහෝ පහත් නිම්න 
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වොටස්තවල පදාංචි ගාංවුර ප්රවේශවේ පවතින ගාංවුර ගබඩා කිරීම සහ ප්රවාහන 

ධාරිතාව සැලකිය යුු වලස සමානුපාතිෙව නැති ී ගලා යාවම් පසුබෑම / 

එෙතැන පේීම සහ ගාංවුර ඇති ෙරයි.  

 

එබැවින්, වමම ගාංවුර සහ අවසාදතයන් ආශ්රිත බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා 

වොන්රාත්ෙරු විසින් එවැනි සාංවේදී ප්රවේශවල RoW වලින් පිටත යාබද වගුරු 

බිම්/වතත් බිම් වලට කිසිදු බාධාකිරීමකින් වතාරව 500 m සිට 1,500 m දක්ෂවා වැඩ 

ෙරන ප්රවේශය/ීරුව හුදෙලා ෙරමින් වොටස්ත අනුව ඉදකිරීම් ක්රියා පටිපාටියක්ෂ 

අනුගමනය කිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

වැඩ ෙරන ප්රවේශය (ය) තහඩු සිටුීම(sheet piling) වහෝ වවනත් සුදුසු ක්රමයක්ෂ 

භාවිතා ෙරමින් යාබද පරිසරවයන් දැඩි වලස හුදෙලා ෙර වවන් ෙළ යුු අතර 

අවසාදත උගුේ, වරාන්මඩ බාධෙ/උගුේ, ප්රවාහය හැරීම සහ  මගින් සියුම් 

වොටස්ත පහළට නිදහස්තීම දැඩි වලස වැළැක්ෂවිය යුුය. මාර්ග, සහ වතත් ොල 

සීමාවන් මග හැරීම සහ පිරීම/ෙැණීම් ආශ්රිත සියුම ක්රියාොරෙම් වියළි 

ොලගුණිෙ ොලවලදී සිදුකිරීමට සැළසුම් කිරීම. 

 

වමය TEPA ඇුළු සියුම අාංශවල සහ විවශ්ෂවයන් දයත උයවනහි දයවන්නා ඔය 

ඇළ (CH 06+900 සිට CH 07+520 දක්ෂවා), වසත්සිරිපාය ඇල ප්රවේශය CH 07+520 සිට 

CH 08+200 දක්ෂවා බත්තරමුේල, වොස්තවත්ත IC. ප්රවේශය (CH 9+380 සිට CH 9+760 

දක්ෂවා), TEPA සිට CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා බටවපාත/තලාංගම, 

ඇවරිවේන ආදාන ඇල ප්රවේශ (CH 12+600 සිට CH 15+200 දක්ෂවා) ඇවරිවේන, 

වපාුඅරාව, අරාංගල සහ වහෝෙන්දර නැවගනහිර ප්රවේශවල, සහ 

වපෝවර්/අුරුගිරිය IC (CH 15+700 සිට CH 16+400 දක්ෂවා) වහෝෙන්දර නැවගනහිර 

සහ අුරුගිරිය ප්රවේශවල වේ 

 

මීටර් 1.0 සිට 2.0 දක්ෂවා පස්ත බැමි පිරීමක්ෂ සහිත III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම 

වේුවවන් දැනට පවතින ගලායන මාර්ග/ඇළ මාර්ග අවහිර වන විට සෑම විටම 

මූලිෙ තත්වයන්ට සමාන ප්රවේග පන්තියක්ෂ සමඟ අඛ්ණ්ඩ ප්රවාහ අඛ්ණ්ඩතාවයක්ෂ 

සහ ජලාපවහන ප්රවාහනයක්ෂ පවත්වා ගැනීම සඳහා 

වොන්රාත්ෙරු ප්රමාණවත් ඇළ හැරීම් සහ බයිපාස්ත නාලිො සැපයිය යුුය. 

 

වමය TEPA සහ CH 12+840 සිට CH 15+200 දක්ෂවා වොටවසහි විවශ්ෂවයන් 

ීරනාත්මෙ වන අතර එහිදී වයෝජිත EH-NKBA වයෝජිත මාර්ගය මඟින් 

ඇවරිවේන වැවට ඇුේ වන ඇල මාර්ග නැවත නැවතත් එකිවනෙට ෙැවපන 

(criss-cross) රටාවෙට බාධා ෙරයි. තවද, TEPA සහ අවනකුත් සාංවේදී වගුරු 

බිම්වල ඛ්ාදනය පාලනය සහ පාරිසරිෙ ජල විදයාව සඳහා වපර පැවති මූලිෙ 

තත්වයට සමාන ප්රවේග පන්තියක්ෂ පවත්වා ගැනීම වැදගත් වේ. 

 

තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැවේ සිට වාරි සැපයුම් ඇළ මාර්ග වයෝජිත 

මාර්ගවේ/නියමු මාර්ග බැමි මගින් අවහිර වන විට විවශ්ෂ පූර්වාරක්ෂෂාවන් ගත 

යුුය. දැනට පවතින ජල මාර්ග/ඇළ මාර්ග/වාරිමාර්ග ප්රවාහවල EH-NKBA කුළුණු 

හරියටම අතිපිහිත ී ම වේුවවන් දැනට පවතින ප්රවාහ මාර්ග/ඇළ මාර්ග අවහිර 
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වන විට සෑම විටම අඛ්ණ්ඩ ගලායාමක්ෂ සහ ජලාපවහන ප්රවාහයක්ෂ පවත්වා ගැනීම 

සඳහා වොන්රාත්ෙරු ප්රමාණවත් ඇළ හැරීම් සහ බයිපාස්ත නාලිො සැපයිය 

යුුය. 

 

ස්තිර කුළුණු ඉදකිරීවම් ස්තථාන සම්පූර්ණවයන් වහෝ අර්ධ වශවයන් ඇළ ුළ 

සමපාත වන්වන් නම්, ඇල ප්රවාහවේ ප්රවාහනය සඳහා බාධෙයක්ෂ නිර්මාණය 

වියහැකි අතර ප්රවාහ ප්රවේගය සහ ගාංවුර උස වැඩි වියහැෙ.වමය TEPA ඇුළු 

සියුම අාංශවල සහ විවශ්ෂවයන් දයත උයවනහි දයවන්නා ඔය ඇළ (CH 06+900 

සිට CH 07+520 දක්ෂවා), වසත්සිරිපාය ඇල ප්රවේශය CH 07+520 සිට CH 08+200 

දක්ෂවා බත්තරමුේල, වොස්තවත්ත IC. ප්රවේශය (CH 9+380 සිට CH 9+760 දක්ෂවා), 

TEPA සිට CH 09+760 සිට CH 12+840 දක්ෂවා බටවපාත/තලාංගම, ඇවරිවේන ආදාන 

ඇල ප්රවේශ (CH 12+600 සිට CH 15+200 දක්ෂවා) ඇවරිවේන, වපාුඅරාව, අරාංගල 

සහ වහෝෙන්දර නැවගනහිර ප්රවේශවල, සහ වපෝවර්/අුරුගිරිය IC (CH 15+700 

සිට CH 16+400 දක්ෂවා) වහෝෙන්දර නැවගනහිර සහ අුරුගිරිය ප්රවේශවල. 

 

වබදාහැරීවම් වහෝ ක්ෂවේර ඇළ මාර්ග අත්හිටුීම/ඒවාවේ අනුපූරෙ වුහයන්ට 

බාධා කිරීම් වේුවවන් සහ ඒ වාවේම ඇළමාර්ග ගමන්කිරීවම් මාර්ගය මාරු 

කිරීවමන් පසු ඇති විය හැකි උන්නතාාංශ මට්ටවම් වවනස්තෙම් වේුවවන් 

ගුරුත්වාෙර්ෂණ ප්රවාහ තත්වයන් යටවත් පවත්වා ගැනීමට ඉඩ වනාවදන ජල 

මාර්ගය /ඇළ නැවත සෙස්ත කිරීම සහ හැරීම කුඹුරුවලට සිදුවෙවරන ජල 

සැපයුමට බාධා ඇති ෙළ හැකිය. 

 

වම්වා ක්ෂුද්ර වහෝ ඉඩම් වොටස්ත මට්ටමින් ආමන්රණය ෙළ යුු අතර 

වගාීන්/වගාවි සාංවිධාන, පළාත් පාලන ආයතන, වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව, 

SLLDC, වගාවිජන වස්තවා වදපාර්තවම්න්ුව (ASD) ඇුළු සියුම පාර්ශ්වෙරුවන් 

සමඟ සාෙච්ඡා ෙළ යුුය. වයෝජිත හැරවුම් වුහවල පහළ ජලාපවහන ධාරිතාව 

සහ තත්වයන් සහ මාර්ග වොටස්ත ද පරීක්ෂෂා ෙර බලපෑම් විශ්වේෂණය ෙළ යුුය. 

වොටස්ත අතර දුර (chainages) සමඟ එවැනි ස්තථාන පිළිබඳ විස්තතර අනුමැතිය සඳහා 

ID වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. 

 

ඇවරිවේන වැේ ආදාන ඇළවේ (inlet canals), ඇවරිවේන RH වාන් වුහය, 

වාරිමාර්ග/ගාංවුර පාලන වදාරටු සහ පිටාර ඇළට සම්බන්ධ පහළ ඇළ මාර්ග, 

ඇවරිවේන වැවට සම්බන්ධ තලාංගම වැව RH වාන් ඇළ, වාරිමාර්ග සැපයුම් 

ඇළවලට සම්බන්ධ LH වාන් ඇල සහ ඒ ආශ්රිත සියුම උපවයෝගිතා වුහයන්ට 

ඉදකිරීම් අදයවර්දී ඇතිවන කිසියම් බාධාවන් අදාළ බලධාරීන් සමඟ සාෙච්ඡා ෙර 

පූර්ව හඳුනාවගන ඒවාට පිළියම් වයදය යුුය. 

 

ප්රවේශ මාර්ග/වැඩ වේදොව සහ වතාටුපළ ඉදකිරීම, ආශ්රිත ෙැණීම්, පයිේ 

කිරීම්(piling), ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය/පස්ත/අපද්රවය/ඉදකිරීම් ද්රවය වගඩගසා තැබීම් 

ඇුළු සියුම ඉදකිරීම් ආශ්රිත ක්රියාොරෙම් දැඩි වලස සිදු ෙරනු ලබන්වන් 

අත්පත් ෙර ගැනීවම් සීමාවන් සහ RoW ුළ පමණක්ෂ වන අතර අවනකුත් 

යාබද/පහළ ප්රවේශ වලට කිසිදු බලපෑමක්ෂ වනාමැතිවයි. 
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EH-NKBA සහ ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම කුඹුරු, වගුරු බිම් ආදවයන් සමන්විත පහත් 

බිම්වල ජල-පාරිසරිෙ හා පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ සමඟ අතිපිහිත වන 

බැවින්, සියුම ඉදකිරීම් පියවර, ඉදකිරීම් ක්රම සහ වයෝජිත අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග ඉදකිරීම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීමට වපර අදාළ බලධාරීන් (CEA, SLLDC, 

ID, ASD, ආදය) නිසි වලස පරීක්ෂෂා ෙර අනුමත ෙළ යුුය.  

 

පහත් බිම් / වගුරු බිම්, කුඹුරු සහ අවනකුත් සාංවේදී ප්රවේශවල සියුම ඉදකිරීම් 

ෙටයුු පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ/වහෝ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු/CSC හි උපවදස්ත 

අනුව ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. 

 

5.7.2 වමවහයුම් බලපෑම් අවම කිරීම  
 

වයෝජිත කුළුණු මතින් දවවන අධිවේී මාර්ග ප්රවේශය ප්රධාන වශවයන් පහත් බිම් 

හරහා වපළගස්තවා ඇත්වත් අධිෙ ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් පිරිවැය අඩු කිරීමට 

සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි අවම කිරීම සඳහා ඉහළ වගාඩනඟන ලද 

ප්රවේශවලට (highly built-up) බාධා වළක්ෂවා ගැනීවම් පියවරක්ෂ වලස ය. එබැවින්, 

ජල විදයාවට සහ ජලාපවහනයට සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම සහ වයාපෘති භූමි 

ප්රවේශවේ පරිසර සාංවේදී ජල-පාරිසරිෙ සැෙසුම් වලට වන හානිය අවම කිරීම 

සඳහා කුළුණු මත ඉදෙරන ලද උස්ත අධිවේී මාර්ගයක්ෂ වලස අධිවේී මාර්ගය 

වයෝජනා ෙර ඇති අතර EH-NKBA හි ආවේණිෙ සැලසුම් අාංගයන් වමවස්ත ඇත. 

සැලසුම් කිරීමට වපර අදයවර්දීම අධිවේී මාර්ග ඉදකිරීම් වේුවවන් පහත් 

බිම්වල ඇති වූ ප්රධාන බලපෑම් කිහිපයක්ෂ අවම ෙර ගැනීමට පහසුෙම් සැලසීය. 

 

වෙවස්ත වවතත්, වයාපෘතිවේ පූර්ව-ශෙයතා/ශෙයතා අධයයන අදයවර්දී අධි 

සාංවේදී TEPA හරහා වපළගැස්තීමට නියමිතව තිබූ විෙේප සළකුණුෙළ මාර්ගය  2 

හි  6 වනවොටස (Alternative Trace 2 Segment 6 ) සවිස්තතරාත්මෙව සලො බලා 

වනාමැති අතර එමඟින් ඇවරිවේන වැේ ප්රවේශය ඇුළුව TEPA හි පාරිසරිෙ 

පරිසරවේ අධි සාංවේදී ජල-විදයාත්මෙ බලපෑම් තවදුරටත් අඩු කිරීවම් හැකියාවක්ෂ 

වනාමැත. 

 

EH-NKBA කුළුණු ස්තථාන සම්පූර්ණවයන්ම අතිච්වේදනය වන වහෝ පවතින නාලිො 

මාර්ග සහ වාරි ජල සම්පාදන ඇළවේ අර්ධ වශවයන් අවහිර වන වොටස්ත සඳහා 

ස්තිර නාලිො හැරීම් වහෝ නාලිො පුළුේ කිරීම සැපයිය යුුය. TEPA සහ 

අවනකුත් සාංවේදී වගුරු බිම්වල ඛ්ාදනය පාලනය සහ පාරිසරිෙ ජලවිදයාව (eco-

hydrology) සඳහා වපර පැවති මූලිෙ වොන්වේසි වලට සමාන ප්රවේග ප්රවාහයක්ෂ 

පවත්වා ගැනීම වැදගත් වේ. 

 

EH-NKBA හි ප්රවාහන මාර්ගය TEPA ු ළ වහෝ ඇුේවන ඇල ප්රවේශවල අධිෙ වලස 

දූවිලි, ටයර් වගීයාවමන් ඇතිවන අාංශු, සහ වතේ/ග්රීස්ත/බැර වලෝහ ආදය රැවගන 

යා හැකි බැවින් EH-NKBA හි ප්රවාහන මාර්ගවයන් එෙු වවන මුපිටින් ගලායන 

ජලය ඇවරිවේන වැවට වෙළින්ම මුදාහැරීම වැළැක්ෂවිය යුුය. සමුච්චිත වැසි ජලය 

සාංවේදී ප්රවේශවලට මුදා හැරිය යුත්වත් අවශය ප්රතිොර කිරීවමන් පසුව සහ අදාළ 

ප්රමිීන්/මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය කිරීවමන් පසුව පමණි. 
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ක්ෂුද්ර වහෝ ඉඩම් වොටස්ත මට්ටවම් ජලප්රවාහ සම්බන්ධතාව, ගුරුත්වාෙර්ෂණ 

ප්රවාහයන් පවත්වා ගැනීමට අවශය අනුක්රමිෙතා සහ සියු පාර්ශ්වෙරුවන්වේ 

සම්බන්ධතා සමඟ ඇලමාර්ග හැරීම් සැලසුම් කිරීවම්දී කුඹුරු ප්රවේශවලට වාරි 

ජලය සැපයීමට ප්රමුඛ්ත්වය දය යුුය. 

 

සියළුම වමවහයුම් සහ නඩත්ු ෙටයුු පාරිසරිෙ මාර්වගෝපවේශ සහ/වහෝ 

ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු/CSC හි උපවදස්ත අනුව ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. 

 

ගාංවුර සහ වාරිමාර්ග පාලන වදාරටු, පිටාර ගැලීම් සහ නාලිො සහ EH-NKBA 

II අදයවරහි RoW හි පිහිටා ඇති අවනකුත් අතිවර්ෙ වුහයන් නඩත්ු කිරීම සහ 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ප්රවේශ අයිතිවාසිෙම් පිළිබඳ වවනත් වර්ඛීය ආයතන 

සමඟ ගිවිසුමක්ෂ සහ එෙඟතාවයෙට එළඹිය යුුය.      

 

5.8 මුපිට-/භූගත ජලය සහ පස මත අතිවන බලපෑම් සඳහා අවම කිරීවම් පියවර 

 

පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීවමන් නිස්තසාරණය, ප්රවාහනය, ඉදකිරීම් 

ද්රවය ගබඩා කිරීම සහ අපද්රවය බැහැර කිරීම වේුවවන් අවේක්ෂිත බලපෑම් අවම 

ෙර ගත හැෙ. 

 

5.8.1 ෙැණීම්ෙළ ද්රවය / අපද්රවය / ඉදකිරීම් ද්රවය ආදය ඛ්ාදනය ී ම නිසා 

ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග. 
 

ඉදකිරීම් ද්රවය ලබා ගත යුත්වත් CEA වවතින් පරිසර ආරක්ෂෂණ බලපරය (EPLs), 

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ ොර්යාාංශවයන් (GSMB) ොර්මිෙ පතේ බලපරය 

(IML), පළාත් පාලන ආයතනවලින් (LAs) වවළඳ බලපරය සහ ආරක්ෂෂෙ 

අමාතයාාංශවයන් පුපුරණ ද්රවය බලපරය සහිත අදාළ රාජය ආයතන විසින් 

අනුමත ෙරන ලද පතේ හා ගේවොරිවලින් පමණි. වයෝජිත ඉදකිරීම් ෙටයුු 

සඳහා ගාංගා වැලි වවනුවට මුහුදු වැලි භාවිතා කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. ද්රවය 

නිස්තසාරණ ස්තථාන ස්තථානගත කිරීම, ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ ඉදකිරීම් අවසානවේ දී 

ප්රතිසාංස්තෙරණය කිරීම සම්බන්ධවයන් CEA, GSMB, සහ LAs විසින් නිකුත් ෙරන 

ලද පාරිසරිෙ අවශයතා සහ මාර්වගෝපවේශ ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු / CSC තෘේතිමත් 

වන පරිද අනුගමනය ෙළ යුුය. නව ද්රවය නිස්තසාරණ ස්තථාන පාරිසරිෙ හා 

මහජන සාංවේදී ස්තථාන වලින් ඈත් විය යුුය. 

 

සියුම ද්රවය නිස්තසාරණය/ප්රවාහනය සම්බන්ධ පිරිස්ත සහ උපෙරණ ගේ පිපිරීම 

සහ අවනකුත් ආශ්රිත වසෞඛ්ය/ආරක්ෂිත අනුරු/ගැටළු වේුවවන් අවට 

වේපළවලට සිදුවන හානිය අවම කිරීම සහ ආවරණය කිරීම සඳහා නිසි ආරක්ෂෂණ 

පියවරයන් සහ වතවන පාර්ශීය රක්ෂෂණයක්ෂ තිබිය යුුය. ද්රවය නිස්තසාරණ 

ස්තථාන සඳහා ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම් අදයවර්දී නඩත්ු ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් 

අවසානවේ ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙළ යුුය. 
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ප්රවාහනයට වපර දූවිලි ඇති ෙරන ඉදකිරීම් ද්රවය මත ජලය ඉසීම සහතිෙ ෙළ යුු 

අතර ප්රවාහනය ෙළ යුු ද්රවය ප්රමාණය/වටාන්ප්රමාණය ප්රධාන සහ ප්රාවේශීය 

මාර්ග ඔස්තවස්ත විවශ්ෂවයන්ම පාලම් මතින් ප්රවාහනය ෙරන විට අවසර ලත් 

අක්ෂීය බර ධාරිතාව සහ ෙක්ෂ රථවල පැටවිය හැකි බර ධාරිතාවය වනාඉක්ෂමවිය 

යුුය. 

 

ඉදකිරීම් ද්රවය සහ සුන්ුන් ප්රවාහනය ටාවපෝලින් ීට් වලින් ආවරණය ෙර නිසි 

පරිද සිදු ෙළ යුු අතර එමඟින් දූවිලි විවමෝචනය සහ වාහනවලින් ඉවතට ගලා 

යාම වළක්ෂවයි. ද්රවය ප්රවාහනය ෙරන මාර්ගවල, විවශ්ෂවයන් ජනාවාස පවතින 

ස්තථානවල දූවිලි ජනනය අවම කිරීම සඳහා නිතර ජලය ඉසීම අවශය වේ. බර 

වාහන භාවිතය ොර්යබහුල වනාවන වේලාවන්ට සීමා ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් 

ප්රවේශ වටා ප්රමාණවත් රථවාහන ප්රවාහයක්ෂ හැරීම් වහෝ තාවොලිෙ ප්රවේශ 

මාර්ග හරහා සැපයීම. විධිමත්  න අපද්රවය ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ සෙස්ත ෙර 

අනුගමනය ෙළ යුුය. 

 

ඉදකිරීම් අපද්රවය පරිසරය දූෂණවයන් වතාරව සහ අසේවාසීන්ට හිරිහැරයක්ෂ 

වනාවන පරිද නිසි වලස හැසිරීම සහ ෙළමනාෙරණය කිරීම වොන්රාත්ෙරු 

විසින් සහතිෙ ෙළ යුුය. TEPA, ජලාශ සහ වන්වාසිෙ/සාංවේදී පරිසරයන් ුළ 

සහ ඒ අවට තාවොලිෙ බැහැර කිරීවම් ස්තථාන ඇපිහිටුීමට ඉඩ වනාවේ. ඉදකිරීම් 

අපද්රවය සහ සුන්ුන් මධයම පරිසර අධිොරිය සහ පලාත් පාලන ආයතන වල 

බලපරලාභී ෙසළ එෙු ෙරන්වනකු හරහා අනුමත ෙසල බැහැරලන ස්තථාන 

වවත නිසි වලස බැහැර ෙළ යුුය. 

 

වොන්රාත්ෙරු විසින් බැහැර ෙරන ස්තථාන සඳහා නිසි ඉාංජිවන්රු සැලසුම් 

(ජලාපවහන සහ ඛ්ාදනය පාලන පහසුෙම් ඇුළුව) ඇුළත් ෙළ යුුය. 

වන්වාසිෙ වහෝ පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ වලට ආසන්නව තාවොලිෙ 

කුණු දමන ස්තථාන පිහිටා වනාතිබිය යුුය. 

 

වබාරළු, වැලි සහ වලෝහ සඳහා ද්රවය වතාග ජල මූලාශ්ර, පරිසර සාංවේදී ප්රවේශ, 

TEPA සහ මහජන සාංවේදී ස්තථානවලින් බැහැරව පිහිටා ඇති බවට 

වොන්රාත්ෙරු සහතිෙ ෙළ යුු අතර, ද්රවය වාතයට මුසු ීම, පිටාර ගැලීම සහ 

වැසි ජලය සමඟ මිශ්ර ී අධිෙ වර්ෂාවෙදී වස්තදී යාම වැළැක්ෂීම සඳහා ඒවා සෑම 

විටම ටාවපෝලින් වහෝ වවනත් සුදුසු ආවරණයකින් ආවරණය ෙළ යුුය. 

 

වැලි, පස්ත සහ මැටේ ජල මාර්ගවලින් ඈත්ව ඇති වගාඩවේවල වලසට ගබඩාෙළ 

යුු අතර එය ඉදකිරීම් ෙටයුුවලට බාධාවක්ෂ වනාවනු ඇත. සිවමන්ති වර්ෂාවවන් 

හා වතතමනවයන් ආරක්ෂෂා  කිරීමට වියළි හා සාංවෘත වුහයක්ෂ ුළ ගබඩා ෙළ 

යුු අතර, , වගාඩගැසූ සිවමන්ති වොට්ට ජලයට ඔවරාත්ු වදන තහඩු වහෝ 

ටාවපෝලින් වලින් ආවරණය ෙර තැබිය යුුය. සියුම ඉදකිරීම්, ෙැණීම් සහ නරක්ෂ 

වූ ද්රවය මීන්ට තර්ජනයක්ෂ වනාවන පරිද වගාඩගැසිය යුුය. එවැනි ස්තථානවල 

සුදුසු අනුරු ඇඟීවම් සාංඥා තිබිය යුුය. 
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සියුම සිවමන්ති ද්රවය සම්පුර්ණවයන්ම සාංවෘත නල පේධතියක්ෂ ුළට මාරු ෙළ 

යුු අතර දූවිලි සහිත වාතය වපරහන් බෑගයක්ෂ හරහා වපරා දූවිලි එෙු ෙරන 

උපෙරණ (dust collectors) වවත මුදා හැරිය යුුය. ද්රවය ගබඩාවලින් සහ 

වතාගවලින් ඉවත්වන දූවිලි අවම කිරීම සඳහා සම්පූර්ණවයන්ම සාංවෘත සයිවලෝ 

පේධතියක්ෂ සහතිෙ ෙළ යුුය. ද්රවය පිටාර ගැලීම වැළැක්ෂීම සඳහා සියුම 

සයිවලෝ සඳහා පිරවුම් මට්ටවම් අනුරු ඇඟීම් ස්තථාපනය කිරීමට නිර්වේශ ෙළ 

යුුය. 

 

අවට පරිසරයට සිදුවන අහිතෙර පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම ෙර ගැනීම සඳහා 

ෙඩුවවල DSD හි අුරුගිරිය සහ අරාංගල ප්රවේශයට ආසන්නව හඳුනාවගන ඇති 

අතහැර දැමූ ගේවොරි ස්තථානවල දුර්වල ෙැණීම් ෙරන ලද මෘදු පස්ත බැහැර කිරීම 

නිර්වේශ වෙවර්. අපද්රවය බැහැර කිරීමට වපර අතහැර දමා ඇති ගේවලවේවල 

පිටත මුපිට මැටි ලයිනර් වයදීවමන් භූගත ජලය දූෂණය ීම ද අවම ෙර ගත 

හැකිය. 

 

5.8.2 ව ාසිල වතේ, ද්රව අපද්රවය පිටාර ගැලීම, ොන්දුීම් සහ අහඹු 

වලස බැහැර කිරීම වේුවවන් සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 
 

ව ාසිල වතේ, නඩත්ු කිරීම, වස්තදීම, වස්තවා කිරීම ආදවයන් ජනනය වන අපද්රවය 

වතේ ඉහිරීම, ොන්දු ීම සහ අහම්වබන් පිටීම අවම කිරීම සඳහා 

වොන්රාත්ෙරු විසින් නිසි අපද්රවය ගබඩා කිරීම, හැසිරීම සහ බැහැර කිරීවම් 

පිළිවවත් සහතිෙ ෙළ යුුය. 

 

භාවිත ෙරන ලද/භාවිත වනාෙළ වතේ, ඉන්ධන සහ අවනකුත් අපදයර 

තාවොලිෙ ගබඩා කිරීම ප්රමාණවත් වලස සවිෙර ඇති නිසි බහාුම් වහෝ ගබඩා 

ටැාංකි භාවිතවයන් සිදු ෙළ යුු අතර අනුරු සහ බලපෑම් වලින් වහාඳින් ආරක්ෂෂා 

වේ. එම ස්තථානවේ ඉන්ධන ගබඩා කිරීමට අවශය නම්, එය කිසියම් අහඹු වලස 

ොන්දු ීම වැලැක්ෂීම සඳහා විධිවිධාන සහිත නිසි වලස සාංවෘත වුහයක්ෂ ුළ 

තිබිය යුුය. සියුම ඉන්ධන ගබඩා ෙර ඇති ස්තථාන පිළිබඳව අවධානය වයාමු ෙළ 

යුු අතර, එම ස්තථාන අසල අනුරු ඇඟීවම් සහ වතාරුරු පුවරු ප්රදර්ශනය 

ෙළ යුුය. හදසි පිටාර ගැලීමෙදී, පිටාර ගැලීම වැසිජලය ගලා යන ඇල මාර්ග, 

ස්තවාභාවිෙ ජල මාර්ග ආදය වවත ළඟා වනාවිය යුු අතර, ඒ සඳහා ෙපා හැරීවම් 

/හැරීවම් පහසුෙම් සලො බැලිය යුුය. අනවශය වලස අපදයර රැස්ත ීම 

වැළැක්ෂීම සඳහා වේඛ්න නිසි වලස නඩත්ු කිරීම සහ බලපරලාභී ගලි බවුසර් 

එෙුෙරන්වනකු වයාදවා නියමිත වේලාවට දයර අපද්රවය බැහැර කිරීම පුරුදු ෙළ 

යුුය. 

 

අපද්රවය උත්පාදනය අවම කිරීම සඳහා වබන්වටානයිට් ජලීයමිශ්රණ 

ප්රතිචීෙරණය ෙර පාලිත තත්ව යටවත් එහි ගුණාාංග ප්රවේශවමන් 

නිරීක්ෂෂණයෙර නැවත භාවිතා ෙළ යුුය. ජලීයමිශ්රණවේ තවදුරටත් 

ප්රවයෝජනවත් ගුණාාංග වනාමැති විට වහෝ වයාපෘතිය අවසන් වන විට, එය නිසි ක්රම 

භාවිතා ෙරමින් සහ පරිසරයට අවම බලපෑමක්ෂ ඇතිව වයාපෘති සථානවයන් 
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බැහැර ෙළ යුුය. ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රුවරවයකුවේ/CSC වේ අධීක්ෂෂණය යටවත් 

මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් අනුමත ෙරන ලද ස්තථාන වවත බැහැර කිරීමට 

වපර වබන්වටානයිට් ජලීයමිශ්රණ සෑම විටම පස සමඟ මිශ්ර ෙළ යුුය. 

 

වබන්වටානයිට් මිශ්ර පස්ත කිසිදු ොන්දුවකින් වතාරව බැහැර ෙරන ස්තථානයට 

ප්රවාහනය කිරීම සඳහා සියුම ප්රවාහන ෙක්ෂ රථ ප්රමාණවත් වලස ආවරණය ෙළ 

යුුය. වැඩබිවම් පිවිසුම් සහ පිටීම් වලදී වරෝද වස්තදීවම් ඒෙෙ සැපයිය යුු අතර, 

වමම පහසුෙම් නිසි වලස භාවිතා කිරීමත් සමඟ, වැඩබිවමන් පිටත දූවිලි ෙරදර 

අවම වේ. වැඩබිම ුළ වාහන චලනයන් සහ සුළාං සමඟ ගලා යන දුහුවිලි අවම 

කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් ොලය ුළ ගේ වනඇතිිුරන ලද අභයන්තර මාර්ග අඛ්ණ්ඩව 

ජලය දමා වතත් ෙළ යුුය. 

 

හදසි ොන්දු ීම් වැළැක්ෂීමට සියු උත්සාහයන් ගත යුු අතර, ඉදකිරීම් සහ 

වමවහයුම් අදයර වදවක්ෂදීම අධිවේී මාර්ගයන්හි හදසි අනුරු වේුවවන් 

ඉන්ධන වහෝ රසායනිෙ ද්රවය අහඹු වලස සිදුවිය හැකි ොන්දුීම් වලට ප්රතිචාර 

දැක්ෂීම සඳහා අවශය යන්වරෝපෙරණ, වමවලම් සහ උපෙරණවලින් සමන්විත 

හදසි ප්රතිචාර ෙණ්ඩායමක්ෂ සිටිය යුුය. 

 

5.8.3 වස්තවෙ ෙඳවුරු, ොර්යාල, වස්තවාස්තථාන, පර්යන්ත වගාඩනැගිලි 

ආදවයන් ජනනය වන අපජලය නිසා ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවර. 
 

වස්තවෙ ෙඳවුරු, ොර්යාල, දුම්රිය ස්තථාන, පර්යන්ත වගාඩනැගිලි, වරෝලිාං වතාග 

නඩත්ු කිරීම, වස්තදීම, වමෝටර් සාංචිත වල වස්තවය කිරීම (ඇත්නම්) ආදවයන් 

ජනනය වන අපජලය නිසි පරිද එෙු ෙර බලපරලාභී ගලි බවුසර් ක්රියාෙරුවවකු 

හරහා නිතිපතා බැහැර ෙළ යුුය. 

 

සියුම වස්තවෙ ෙඳවුරු, වැඩබිම් ොර්යාල, අාංගන යනාදය පාරිසරිෙව/පරිසර 

විදයාත්මෙව සාංවේදී ප්රවේශවලින් සහ වසේටික්ෂ ටැාංකිවලින් පිටත පිහිටා තිබිය 

යුු අතර ක්ෂීරිත ඇතිීවම් හා ොන්දුීම් අවදානමක්ෂ ඇති වවනත් ගබඩා ක්රම 

ඉහත සාංවේදී ප්රවේශවල සහ විවශ්ෂවයන් ඉහළ භූගත ජල මට්ටමක්ෂ සහිත පහත් 

බිම් ප්රවේශවල දැඩි වලස වළක්ෂවා ගත යුුය. 

 

වසෞඛ්ය උවදුරු සහ පරිසර දූෂණය වළක්ෂවා ගැනීම සහ අවම කිරීම සඳහා වස්තවෙ 

ෙඳවුරු සහ ඉදකිරීම් ස්තථාන සඳහා නිසි අපද්රවය බැහැර කිරීම, සනීපාරක්ෂෂාව සහ 

මලඅපද්රවය බැහැරලීවම් පහසුෙම් සැපයිය යුුය. ගෘහස්තථ අපද්රවය නිසි වලස 

හැසිරීම සහ ෙළමනාෙරණය කිරීම පවතින පරිසරවේ ගුණාත්මෙ භාවයට 

කිසිදු බලපෑමක්ෂ වනාවන පරිද සිදු ෙළ යුුය. 

 

ප්රවේශවේ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂෂෙවේ (PHI) උපවදස්ත යටවත් වස්තවෙ 

ෙඳවුරු/ඉදකිරීම් ස්තථාන වලින් ජනනය වන අපද්රවය (සනීපාරක්ෂෂෙ සහ ගෘහස්තථ) 

ෙළමනාෙරණය කිරීමට ප්රමාණවත් සහ නිසි පහසුෙම් සැපයීම. සනීපාරක්ෂෙ 
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වහෝ වස්තදුම් ජලය මුපිට ජල මූලාශ්රවලට සෘජුව මුදා හැරීමක්ෂ සිදු වනාෙෙරනු 

ඇත. 

 

සාංවේදී ප්රවේශ ු ළ පිරිසිදු වනාෙළ වහෝ පිරිපහදු ෙළ අප ජලය සෘජුව මුදා හැරීමට 

දැඩි වලස ඉඩ වනාවදන අතර අදාළ බලධාරීන්වේ නිසි අනුමැතිය ඇතිව අදාළ 

බැහැරලීවම් ප්රමිීන්ට අනුකූලව පිරිපහදු ෙළ අපද්රවය පමණක්ෂ බාහිර ප්රවේශවලට 

මුදා හැරිය හැකිය. 

 

 ණ/ද්රව අපද්රවය එෙු කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීම/ඉවත දැමීම සඳහා 

සියුම ක්රියාමාර්ග අනුමත අපද්රවය ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමෙට අනුව සහ 

ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රුවවකුවේ/CSC මගවපන්ීම සහ අධීක්ෂෂණය යටවත් සිදු ෙළ 

යුුය. 

 

5.8.4 ෙම්ෙරුවන්වේ ෙඳවුරු, ොර්යාල, වටෝේ ේලාසා වගාඩනැගිලි 

ආදවයන් ජනනය වන අවනකුත් ද්රව/ න අපද්රවය (උපද්රවොරී ඇුළුව) 

බැහැර කිරීම වේුවවන් ඇතිවන බලපෑම් සඳහා අවම කිරීවම් පියවර. 
 

ගෘහස්තථ අපද්රවය නිසි වලස බඳුන්වලට එෙු ෙර පලාත් පාලන ආයතනවේ 

අපද්රවය එෙු කිරීවම් ෙක්ෂ රථ වවත භාර දය යුුය. සියුම ෙම්ෙරු ෙඳවුරු, 

ඉදකිරීම් ස්තථාන, ොර්යාල, වාහන වස්තවා සහ ද්රවය ගබඩා අාංගන සඳහා ෙසළ 

බඳුන් සැපයිය යුුය. 

 

වමය තවදුරටත් ඉහත පරිච්වේද 5.8.1 ~ 5.8.3 යටවත් ආවරණය වන අතර 

ෙම්ෙරුවන්වේ ෙඳවුරු, ොර්යාල, වටෝේ ේලාසා වගාඩනැගිලි ආදවයන් ජනනය 

වන අවනකුත් අන්තරායෙර ද්රව/ න අපද්රවය බැහැර කිරීම, ෙඳවුරු, ොර්යාල සහ 

සම්බන්ධ වූ වස්තවෙයන්වේ ස්තවභාවය අනුව අවේක්ෂෂා වනාෙරන බැවින් ඒවා 

වනාසළෙන ලද. 

වෙවස්ත වවතත්, රසායනිෙ ද්රවය, ීන්ත, අධිෙ වලස දැවවනසුළු ද්රව ඇුළු කිසියම් 

රසායනිෙ/අනුරුදායෙ අපද්රවය සම්බන්ධ වන්වන් නම්, එම රසායනිෙ 

ද්රවය/අනුරුදායෙ අපද්රවය එෙු ෙර අනුමත ස්තථානවල වහෝ බලපරලාභී 

අපද්රවය ෙළමනාෙරණ ආයතනයක්ෂ හරහා ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු, වස්තවාලාභියා 

සහ CEA අනුමැතිය යටවත් බැහැර ෙළ යුුය. වොන්රාත්ෙරු විසින් වයාපෘති 

භූමිවයන් ඉවත් ෙරන ලද අපද්රවය පරිමාවන් සහ වර්ග සහ අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණ වොන්රාත්ෙරු විසින් සපයන ලද අපද්රවය හුවමාරු සටහන් 

පිළිබඳ වාර්තාවක්ෂ තබා ගත යුුය. 

 

5.8.5 හදසි අනුරු, ගිනි ගැනීම්, ස්තවභාවිෙ උපද්රව ආදය වේුවවන් 

සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර. 
 

ඉදකිරීම් අතරුර බර යන්ර සූර, උපෙරණ භාවිතය සහ විශාල ශ්රම බලොයක්ෂ 

සම්බන්ධ ීම වේුවවන්, අවදානම් වමන්ම අනුරුදායෙ තත්ත්වයන් සහ 

ෙම්ෙරුවන්ට සහ මහජනතාවට සිදුවන අනුරු බලපෑම්, “ඉහළ” විය හැකි අතර 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

423 

 

වමවහයුම් අවධිවේදී මහජනතාව සඳහා අනුරු අවදානම "ඉහළ" පැවතිය හැෙ. 

අනුරු අවදානම "දගුොලීන" බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

 

“ආරක්ෂෂාව පළමුව” යන මූලධර්මයට දැඩි වලස අනුගත විය යුු අතර අවදානම් 

තක්ෂවස්තරු කිරීම්, පූර්වාරක්ෂෙ පියවරයන් වනාවගන වයාපෘති ොර්යයන් කිසිවක්ෂ 

ක්රියාත්මෙ වනාෙළ යුුය. ආරක්ෂෙ මාර්වගෝපවේශ පනවා අවදානමට ලක්ෂවිය 

හැකි සියුම ස්තථාන සහ යන්වරෝපෙරණ හසුරුවන ස්තථාන වල සිාංහල සහ ඉාංග්රීසි 

භාෂාවවන් එම මාර්වගෝපවේශ ප්රදර්ශනය ෙළ යුුය. අදාළ තනුරට වහෝ 

රැකියාවට නිසි සහ සම්මත තාක්ෂෂණිෙ සුදුසුෙම් වනාමැතිව කිසිඳු පුේගලවයකු 

වයාපෘතිය විසින් වස්තවවේ වයාදවා වනාගත යුුය. 

  

සෑම විටම වයාපෘති ඉාංජිවන්රුවන්වේ සෘජු අධීක්ෂෂණය යටවත් පුහුණු යන්ර 

ක්රියාෙරුවන් විසින් බර උපෙරණ සහ ෙලින් නිමෙල වොන්ීට්  වුහයන් 

හැසිරීම සිදු ෙළ යුුය. එවැනි ෙලින් නිමෙල වොන්ීට්  වුහයන් සහ 

අවනකුත් අධිෙ බර ප්රවාහනය ෙරන යන්වරෝපෙරණ අධිෙ වලස පැටීම 

වනාකිරීමට එවැනි සියු වමවහයුම් අධීක්ෂෂණය ෙළ යුුය. 

 

වැඩබිම්, තාවොලිෙ/අවනකුත් මාර්ග, විදයාගාර, ගබඩා අාංගන, ද්රවය හැසිරීවම් 

පහසුෙම් යනාදය අනුරුවලින් වතාර සහ පුහුණු ෙළ ඒවා නඩත්ු කිරීම සඳහා 

සියුම පූර්වාරක්ෂෂෙ පියවර, මාර්වගෝපවේශ වැඩසටහන්, දැනුවත් කිරීවම් සැසි, 

අනුරු ඇඟීම් සහ සාංඥා පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම යනාදය අනුගමනය ෙළ 

යුුය.  වමම ෙටයුු සම්බන්ධීෙරණය කිරීම සඳහා සුදුසුෙම් ලත් වසෞඛ්ය සහ 

ආරක්ෂෙ නිලධාරිවයකු පත් ෙළ යුුය.  

 

සියුම වැඩබිම් සහ ඉදකිරීම් වේදො භාවිතයට වපර ආරක්ෂෂාව සඳහා පරීක්ෂෂා 

ෙළ යුු අතර බිම් මට්ටවම් සිට මීටර් 2 ට වැඩි උසකින් වැඩ ෙරන සියුම 

ෙම්ෙරුවන්ට වැඩ ෙරන අතරුර නිසි ආරක්ෂිත පටි පැළඳීමට උපවදස්ත වදනු 

ලැවබ්. නිවාස, මාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ගවලට ඉතා ආසන්නව ඉදකිරීම් ස්තථාන 

පිහිටා ඇති ස්තථානවල ආරක්ෂිත දැේ වයදවිය යුුය. 

 

වයාපෘත් භුමිවේ ඇති සියුම විදුලි වසාෙට්, රැහැන් සහ වබදාහැරීවම් පුවරු නිසි 

වලස පරිවරණය ෙර වැසි ජලවයන් ආවරණය ෙළ යුුය. විදුලිය වබදා හැරීවම් 

ස්තථාන වල අනුරු ඇඟීවම් පුවරු සහිතව භුමිවේ/වස්තවෙ ෙඳවුරු ආදවයහි 

පැහැදලිව සටහන් ෙළ යුුය. එම ස්තථානවේ ඉන්ධන ගබඩා කිරීමට අවශය නම්, 

එය අහඹු වලස ොන්දු ීම වැලැක්ෂීම සඳහා විධිවිධාන සහිත නිසි වලස සාංවෘත 

වුහයක්ෂ ුළ තිබිය යුුය. සියුම ඉන්ධන ගබඩා ෙරන ප්රවේශ නිරීක්ෂෂණය ෙළ 

යුු අතර, සීමා සහිත ප්රවේශයන් සහිත එවැනි ස්තථාන අසල අනුරු ඇඟීම් සහ 

“අධිෙ ගිනිගන්නා සුළු” වතාරුරු පුවරු ප්රදර්ශනය ෙළ යුුය. 

 

වැඩබිම්වල වහෝ ඊට යාබද ප්රවේශවේ සිදුවන අනුරුවලින් පසු ගත යුු 

වැළැක්ෂීවම් පියවරයන් පිළිබඳ විස්තතර ද වමම වයාපෘතිය මඟින් තබා ගනු ඇත. 

ගිනි නිීවම් වස්තවා, අවනකුත් යටිතල පහසුෙම් වස්තවා සපයන්නන්, වරෝහේ, 

වබවහත් ශාලා, කුලී රථ වස්තවා යනාදය පිළිබඳ විස්තතර වයාපෘතිවේ වගකිව යුු 
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සියුම ප්රධාන නිලධාරීන්වේ තිබිය යුු අතර දැන්ීම් පුවරු මත ඒවා ප්රදර්ශනය 

ෙල යුුය. 

 

මාර්ග සහ ස්තථානීය අනුරු අවම කිරීම සඳහා රථවාහන වල වේග සීමාවන්, වේග 

බාධෙ/හම්ේ, සාංඥා පුවරු, සීමා සහිත ප්රවේශ ප්රවේශ/එක්ෂ දශාවෙ මාර්ග ආදය 

අනුගමනය ෙළ යුුය. 

 

ගිනි අවදානම් වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා, නිසි වලස ගබඩා කිරීම, ගිනි අවුුවන ද්රවය 

අවනකුත් ද්රවය වලින් වවන් ෙර තැභිම, අන්තරායොරී ක්රියාොරෙම් සීමා කිරීම 

යනාදය, පුරුදු ෙළ යුුය. සියුම ගිනි නිවන උපෙරණ නිසි වලස නඩත්ු ෙර 

අධීක්ෂෂණය ෙළ යුුය (සාමාජිෙයින් සහ ගුණාත්මෙභාවය යන වදෙම) සහ ගිනි 

උපෙරන , පුහුණු සැසි, දැනුවත් කිරීවම් වැඩමුළු ආදය නිතිපතා සාංවිධානය ෙළ 

යුුය. 

 

අධිවේී මාර්ගවේ ඉදකිරීම්/ක්රියාොරී අවධිවේදී සිදුවන ඕනෑම හදසි 

අවස්තථාවෙට ප්රතිචාර දැක්ෂීම සඳහා වාහන සහ උපෙරණ සහිත හදසි ප්රතිචාර 

ෙණ්ඩායම් අධිවේී මාර්ග නඩත්ු ප්රවේශවේ ස්තථානගත ෙළ යුුය. කිසියම් 

වාහනයක්ෂ වුහය උඩින් වගාස්ත බිමට වහෝ ඒ ආසන්නවේ ඇති වුහයට වැටීම 

වැලැක්ෂීමට ප්රමාණවත් උසකින් සහ ශක්ෂතියකින් අධිවේී මාර්ග වේදොවල 

පිටත වැටවේ ඉදෙළ යුුය. 

 

පවතින මාර්ගවල ඉදෙර ඇති සියුම කුළුණු වුහයන් වටා වැටක්ෂ බැඳ, එවැනි 

වුහවේ කිසියම් වාහනයක්ෂ ගැටීම වැළැක්ෂීම සඳහා (දීේතිමත්) වර්ණ වක්ෂත වලින් 

සලකුණු ෙළ යුුය. 

 

අවනකුත් සියුම වපාදු පූර්වාරක්ෂෂාවන් සහ යහපත් වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂිත 

පිළිවවත් හඳුන්වා දී අවශය පරිද H&S නිලධාරියාවේ මගවපන්ීම යටවත් සෑම 

විටම අනුගමනය ෙළ යුුය. 

 

5.9 ඉදිකිරීම් ද්රවය ලබා ගැනී, ප්රවාහනය, ගබඩා කිරීම සහ 

අපද්රවය බැහැර නිසා වන බලපෑම් අවම කිරීපම් පියවර  
 

පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම ු ළින් ද්රවය උෙහා ගැනීම, ප්රවාහනය, 

ඉදකිරීම් ද්රවය ගබඩා කිරීම සහ අපද්රවය බැහැර කිරීම වේුවවන් අවේක්ෂිත 

බලපෑම් අවම ෙර ගත හැෙ. 

 

5.9.1 ඉදකිරීම් ද්රවය උෙහාගැනීවම්දී වන බලපෑම්  අවම කිරීවම් පියවර   
 

ඉදකිරීම් ද්රවය ලබා ගත යුත්වත් CEA වවතින් EPL, GSMB වවතින් ොර්මිෙ පතේ 

බලපරය (IML), LAs වවතින් වවළඳ බලපරය සහ ආරක්ෂෂෙ අමාතයාාංශවයන් 

පුපුරණ ද්රවය බලපරය වැනි අදාළ රාජය ආයතන විසින් අනුමත ෙරන ලද පතේ 

සහ ගේවලවේ වලින් පමණී. වයෝජිත ඉදකිරීම් ෙටයුු සඳහා ගාංගා වැලි වවනුවට 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

425 

 

මුහුදු වැලි භාවිතා කිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. ඉාංජිවන්රුවරයාවේ සෑහීමෙට 

පත්වන පරිද ඉදකිරීම් අවසානවේ ඉදකිරීම් ද්රවය ලබාගත් ස්තථාන ස්තථානගත 

කිරීම, ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ ප්රතිසාංස්තෙරණය කිරීම සම්බන්ධවයන් මධයම 

පරිසර අධිොරිය, GSMB, සහ LA විසින් නිකුත් ෙරන ලද පාරිසරිෙ අවශයතා සහ 

මාර්වගෝපවේශ අනුගමනය ෙළ යුුය. නව ඉදකිරීම් ද්රවය නිස්තසාරණය ෙරන 

ස්තථාන පරිසරවයන් සහ මහජන සාංවේදී ස්තථාන වලින් ඈතින් විය යුුය. 

 

සියුම ද්රවය ලබාගැනීවම්දී පාෂාණ පිපිරීම වේුවවන් අවට වේපළවලට සිදුවන 

හානිය ආවරණය කිරීම සඳහා නිසි ආරක්ෂිත පියවර සහ වතවන පාර්ශීය 

රක්ෂෂණයක්ෂ තිබිය යුුය. ද්රවය ලබාගන්නා ස්තථාන සඳහා ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීම් 

අදයවර්දී නඩත්ු ෙළ යුු අතර ඉදකිරීම් අවසානවේ ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙළ යුුය. 

 

5.9.2 ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනවේදී වනඅවම කිරීවම් පියවර 
 

ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනයට වපර පිටෙරන දූවිලි මත ජලය ඉසීම සහ ප්රවාහනය ෙළ 

යුු ද්රවය ප්රමාණය ෙක්ෂ රථවල රැවගන යා හැකි ධාරිතාව සහ විවශ්ෂවයන් ඒවා 

පාලම් හරහා ප්රවාහනය ෙරන විට මාර්ග දවේ අවසර දය හැකි අක්ෂීය බර 

වනාඉක්ෂමවිය යුුය. 

 

ඉදකිරීම් ද්රවය සහ අපද්රවය ප්රවාහනය කිරීවම්දී නිසි පරිද ටාවපෝලින් තහඩුවලින් 

ආවරණය ෙළ යුු අතර එමඟින් දූවිලි විවමෝචනය සහ වාහනවලින් පිටා ගලා 

යාම වළක්ෂවයි. දූවිලි ජනනය අවම කිරීම සඳහා විවශ්ෂවයන් ජනාවාස පවතින 

මාර්ගය දවේ ද්රවය ප්රවාහනවේදී නිතර ජලය ඉසීම. බර වාහන භාවිතය 

ොර්යබහුල වනාවන වේලාවන්ට සීමා ෙළ යුු අතර හැරවුම් වහෝ තාවොලිෙ 

ප්රවේශ මාර්ග හරහා ඉදකිරීම් ප්රවේශ අවට ප්රමාණවත් වාහන ගමනාගමනය 

සැපයිය යුුය. 

 

5.9.3 ඉදකිරීම් ද්රවය ගබඩා කිරීවම්දී අතිවන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

පියවර  
 

වොන්රාත්ෙරු විසින් වබාරළු, වැලි සහ මැටි වගාඩ ගැසීම ජල මූලාශ්රවලින්, 

පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශවලින් බැහැරව ස්තථානගත කිරීම සහතිෙ ෙරනු 

ඇත. TEPA සහ වපාදු සාංවේදී ස්තථාන වලදී, වාතයට ද්රවය අාංශු පිටීම, ොන්දු ීම 

සහ අධිෙ වර්ෂාවවන් වස්තදී යාම වැළැක්ෂීම සඳහා ටාවපෝලින් වහෝ වවනත් සුදුසු 

ආවරණයකින් ආවරණය ෙර ඇත. 

 

වැලි, පස්ත සහ අවනකුත් ද්රවය කිරීම් ඉදකිරීම් ෙටයුුවලට බාධා වනාවන පරිද  

ගබඩා ෙළ යුුය. සිවමන්ති වියළි හා සාංවෘත වුහයක්ෂ ුළ ගබඩා ෙළ යුු අතර, 

වර්ෂාවවන් හා වතතමනවයන් ආරක්ෂෂා ෙළ යුු අතර, වගාඩගසා ඇති සිවමන්ති 

වොට්ට ජලයට ඔවරාත්ු වනාවදන තහඩු වහෝ ටාවපෝලින් වලින් ආවරණය ෙර 

තැබිය යුුය. පදෙයින්ට තර්ජනයක්ෂ වනාවන පරිද ද්රවය වගාඩ ගැසිය යුුය. 

එවැනි ස්තථානවල සුදුසු අනුරු ඇඟීවම් සාංඥා තිබිය යුුය. 
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5.9.4 අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා අවම කිරීවම් පියවර   
 

⚫ ඉදකිරීම් අපද්රවය 

 

පරිසර තත්ත්වය දූෂණය වනාී අසේවාසීන්ට හිරිහැරයක්ෂ වනාවන පරිද ඉදකිරීම් 

අපද්රවය නිසි වලස හැසිරීම සහ ෙළමනාෙරණය කිරීම. TEPA, ජල වේහයන් සහ 

වන්වාසිෙ පරිසරයන් ුළ සහ ඒ අවට තාවොලිෙ බැහැර කිරීවම් ස්තථාන වලට 

බැහැර කිරීමට අවසර වනාදීම. ඉදකිරීම් අපද්රවය සහ අපද්රවය මධයම පරිසර 

අධිොරිය වහෝ පලාත්පාලන ආයතන විසින් අනුමත ෙරන ලද ෙසල ස්තථාන වවත 

නිසි වලස බැහැර ෙළ යුුය. 

 

වොන්රාත්ෙරු විසින් බැහැර ෙරන ස්තථාන සඳහා නිසි ඉාංජිවන්රු සැලසුම් 

(ජලාපවහන සහ ඛ්ාදනය පාලන පහසුෙම් ඇුළුව) ඇුළත් ෙළ යුුය. 

වන්වාසිෙ වහෝ පාරිසරිෙ වශවයන් සාංවේදී ප්රවේශ වලට ආසන්නව තාවොලිෙ 

කුණු දමන ස්තථාන පිහිටා වනාතිබිය යුුය. වමම වයාපෘතිය සඳහා වයෝජිත බැහැර 

ෙරන ස්තථාන හඳුනාවගන ඇත්වත් ෙඩුවවල සහ අුරුගිරිය අවට වයාපෘති 

ප්රවේශවයන් පිටත ය. දැනට වයාපෘතිය සඳහා වයෝජිත ෙසල බැහැර කිරීවම් 

ස්තථානය සඳහා සිතියම 83 බලන්න. 
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83 සිතියම: පයෝජිත කසල බැහැර කරන ස්ථානය 
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⚫ නාගරිෙ ෙසළ 

වසෞඛ්ය උවදුරු සහ පරිසර දූෂණය වළක්ෂවා ගැනීම සහ අවම කිරීම සඳහා 

ෙම්ෙරු ෙඳවුරු සහ ඉදකිරීම් ස්තථානවලට නිසි අපද්රවය බැහැර කිරීම් ක්රම, 

සනීපාරක්ෂෂාව සහ මළඅපද්රවය බැහැර කිරීම් පහසුෙම් සැපයීම ෙල යුුය. 

ගෘහස්තථ අපද්රවය නිසි වලස හැසිරීම සහ ෙළමනාෙරණය කිරීම දැනට පවතින 

පරිසරවේ ගුණාත්මෙ භාවයට, දූිත වූ වහෝ දූිත තත්ත්වයට බලපෑමක්ෂ වනාවන 

පරිද සිදු ෙළ යුුය. 

. 

ප්රවේශවේ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂෂෙවේ (PHI) උපවදස්ත යටවත් ෙම්ෙරු 

ෙඳවුරු/ඉදකිරීම් ස්තථාන වලින් ජනනය වන අපද්රවය (සනීපාරක්ෂෂෙ සහ ගෘහස්තථ) 

ෙළමනාෙරණය කිරීමට ප්රමාණවත් පහසුෙම් සැපයීම. සනීපාරක්ෂෙ වහෝ වස්තදුම් 

ජලය මුපිට ජල මූලාශ්රවලට සෘජුව මුදා හැරීමක්ෂ සිදු වනාවනු ඇත. 

 

ගෘහස්තථ අපද්රවය නිසි වලස බඳුන්වලට එෙු ෙර LAs හි අපද්රවය එෙු කිරීවම් 

ෙක්ෂ රථ වවත භාර දය යුුය. සියුම ෙම්ෙරු ෙඳවුරු, ඉදකිරීම් ස්තථාන, ොර්යාල, 

වාහන කුහර සහ ද්රවය ගබඩා අාංගන සඳහා ෙසළ බඳුන් ලබා දය යුුය. 

 

⚫ උපද්රවොරි අපද්රවය 

අන්තරායෙ අපද්රවය එක්ෂරැස්ත ෙර අනුමත ස්තථානයට වහෝ බලපරලාභී අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණ ආයතනයක්ෂ මඟින් ඉාංජිවන්රු, වස්තවාලාභියා සහ මධයම පරිසර 

අධිොරිවේ අනුමැතිය යටවත් බැහැර ෙළ යුුය. වොන්රාත්ෙරු විසින් වයාපෘති 

අඩවිවයන් ඉවත් ෙරන ලද අපද්රවය පරිමාවන් සහ වර්ග සහ අපද්රවය 

ෙළමනාෙරණ වොන්රාත්ෙරු විසින් සපයන ලද අපද්රවය හුවමාරු සටහන් 

පිළිබඳ වාර්තාවක්ෂ තබා ගත යුුය. 

 

⚫ වබන්ටනයිට්  

පාලන තත්ත්වය යටවත් ඇති ගුණාාංග වහාඳින් නිරීක්ෂෂණය කිරීවමන් 

වබන්වටානයිට් ස්තලරිය නැවත භාවිතා කිරීම සහ එහි තවදුරටත් ප්රවයෝජනවත් 

ගුණාාංග වනාමැති විට වහෝ වයාපෘතිය අවසන් වන විට, එය වයාපෘති භුමිවේන් 

බැහැර ෙරනු ලැවබ්. 

 

CSC වල අධීක්ෂෂණය යටවත් මධයම පරිසර අධිොරිය විසින් අනුමත ෙරන ලද 

ස්තථානයට බැහැර කිරීමට වපර වබන්වටානයිට් ස්තලරි (slurry) සෑම විටම පස සමඟ 

මිශ්ර ෙළ යුුය. 

 

වබන්වටානයිට් මිශ්ර පස්ත කිසිදු ොන්දුවකින් වතාරව බැහැර ෙරන ස්තථානයට 

ප්රවාහනය කිරීවම්දී සියුම ෙක්ෂ රථ ප්රමාණවත් පරිද ආවරණය ෙළ යුුය. 

 

5.9.5 වොන්ීට් මිශ්රන ඒෙෙ, වාත්ු අාංගනය, රිබාර් (Rebar) නිපදවන 

අාංගන සහ ගබඩා ඉදකිරීම සඳහා බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර  
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ප්රවාහනවේදී ස්තවභාවිෙ පරිසරයට දූවිේල පිටීම වැලැක්ෂ ීම සදහා සුදුසු ආවරණ 

තහඩු (තාර් වපාලින්) වලින්  ෙක්ෂ රථ වසා දැමීමට නිර්වේශ ෙර ඇති අතර 

ප්රවාහනය ෙරන උපෙරණවල  ධාරිතාව දක්ෂවා පමණක්ෂ පස්ත ද්රවය පිරීමට 

උපවදස්ත වදනු ලැවබ්. වැඩබිවම් පිවිසුම් සහ පිටීම් වලදී ටයර් වස්තදුම් ඒෙෙ සපයනු 

ලබන අතර, වමම පහසුෙම් නිසි වලස භාවිතා කිරීමත් සමඟ වැඩබිවමන් පිටත 

දූවිලි වලින් වන බලපෑම් අවම වනු ඇත. වැඩබිම ුළ වාහන ගමනාගමනයන් සහ 

හමා යන සුළඟින් පිටවන දුහුවිලි අවම කිරීම සඳහා ඉදකිරීම් අතරුර අභයන්තර 

මාර්ගවලට අඛ්ණ්ඩව ජලය ඉසීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

භුමය වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා භාවිතා ෙරන පිරවුම් ද්රවය වගාඩවේ වලින් දූවිලි 

ජනනය ීම, ද්රවය ගබඩාව RoW ඇුළත වැඩිදයුණු කිරීමට වවන් ෙර ඇති 

ප්රවේශය ුළ වහෝ අාංගන සහ ඒෙෙ සදහා  සඳහා හඳුනාගත් ස්තථාන ුළ තබා 

ගැනීමට නිර්වේශ ෙරනු ලබන අතර RoW වලින් පිටත ගබඩා ස්තථාන නිර්වේශ 

වනාෙරයි. 

 

5.9.5.1 ඉදිකිරීම් / පමපහයුම් වලින් පසු  

 

ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනය සඳහා වයාදා ගන්නා තාර වනාදැමූ අභයන්තර මාර්ග 

ඔස්තවස්ත වාහන ගමන් කිරීම නිසා දූවිලි ජනනය ීම අවම කිරීම සඳහා සියුම 

අභයන්තර මාර්ග පිරිවැය අඩු පදෙ ද්රවයයකින් ඉදකිරීමට නිර්වේශ ෙරන අතර 

තාර වනාදැමූ ප්රවේශ සඳහාද ගස්ත සිටුීම සමඟ පස්ත පිඩලි දැමීම වහෝ තණවොළ 

දැමීම මගින් හරිත තත්ත්වය පවත්වා ගැනීමට උපවදස්ත වදනු ලැවබ්. ඇදවගන 

යාවම් උපෙරණ දූවිලි මුදා හැරීම අවම කිරීම සඳහා සුදුසු ආවරණ තහඩු සමඟ 

සෑම විටම වසා තැබීමට නිර්වේශ ෙළ යුුය. 

 

• රළු සහ සියුම් ඉදකිරිම් ද්රවය ඒවාවේ ප්රභව අසල වගාඩගසා ඇති ස්තථානවේ 

සිට වයාපෘති ප්රවේශයට ප්රවාහනය කිරීම, බෑම සහ පැටීම සහ 

වගාඩබෑවම් අදයර වලදී දූවිලි වැඩිවයන් ජනනය ෙරයි. 

  

ප්රවාහනවේදී ද්රවය ෙැන්වස්ත වහෝ තාවපෝලීන් වලින් ආවරණය කිරීම සහ පැටීවම්දී 

සහ බෑවම්දීද දූවිලි විවමෝචනය පාලනය කිරීම සඳහා ජල ඉසින යාන්රණය 

ස්තථාපනය කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. පැටීවම්දී සහ බෑවම්දී දූවිලි උත්පාදනය අවම 

කිරීම සඳහා වහල ආවරණය ඇුළුව පැති ුවන් ආවරණය වයදය යුු වේ.  

 

• සිවමන්ති ද්රවය මිශ්ර කිරීම සඳහා සිවමන්ති ද්රවය බෑම, මාරු කිරීම සහ එෙු 

කිරීම මගින් වාතයට විසිවරන් අළු දූවිලි (fly ash) විවමෝචනය කිරීමට විශාල 

හැකියාවක්ෂ ඇත. .  

 

සියුම සිවමන්ති ද්රවය සම්පුර්ණවයන්ම සාංවෘත නල පේධතියක්ෂ ුලට වයාමු 

ෙරනු ලබන අතර දූවිලි සහිත වාතය බෑේ ෆිේටරයක්ෂ (bag filter) හරහා වයාමු 

ෙර එහි ඇති දූවිලි වවන් ෙර ඒවා එෙුෙරන්නන් වවත භාරදීම සහතිෙ ෙළ 

යුුය. සම්පුර්ණවයන්ම සාංවෘත සයිවලා පේධතියක්ෂ සහතිෙ ෙළ යුුය. පිටාර 
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ගැලීම වැළැක්ෂීම සඳහා සියුම සයිවලෝ  වල මට්ටම දැක්ෂවවන අනුරු ඇඟීම් 

මට්ටම් සලකුණු කිරීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

• ලිහිේ පස්ත ෙැනීම  

 

අවට පරිසරයට සිදුවන අහිතෙර පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම ෙර ගැනීම සඳහා 

ෙැණීම් ෙරන ලද ලිහිේ පස්ත බැහැර කිරීම ෙඩුවවල DSD ඩ හි අුරුගිරිය සහ 

අරාංගල ප්රවේශයට නුදුරින් හඳුනාවගන ඇති අතහැර දමා ඇති ගේවොරි භූමිවේ 

නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. අපද්රවය බැහැර කිරීමට වපර අතහැර දමා ඇති ගේ වවේ 

පිටත මුපිට මැටි ලයිනර් වයදීවමන් භූගත ජලය දූෂණය ීම ද අවම ෙර ගත 

හැෙ. 

 

5.10 දෘශය (භූ දර්ශන) බලපෑම් අවම කිරීම සහ වයාපෘතිය 

මගින් අසේවැසි ඉඩම් භාවිතයන් පකපරහි බලපෑම්  

 

5.10.1 උස්ත වුහයන් පහලට ආවලෝෙය, වාතාශ්රය ආදයට වවන් කිරීවම් 

බලපෑම් අවම කිරීම 
 

ස්තවාභාවිෙ සූර්යාවලෝෙය හා සම්බන්ධ අනාගත බලපෑම් වළක්ෂවා ගැනීම සහ 

අවට වුහයන් වවත සහ වයඩක්ෂට්(viaduct)යටින් නිදහස්ත සුළාං ප්රවාහයක්ෂ පවත්වා 

ගැනීම සඳහා මහේ වන්වාසිෙ ප්රවේශයක්ෂ ුළ පිටත මායිවම් වගාඩනැගිලි 

ඉදකිරීම, මාර්ග ආශ්රිත යටිතල පහසුෙම් සැපයීම සහ වියන් වහෝ උප වියන් ගස්ත 

සිටුීම සිදු වනාෙළ යුුය. අවශය අවස්තථාවලදී විනිවිද වපවනන ශබ්ද බාධෙ 

ස්තථාපිත කිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලබන අතර, එමගින් අවට වුහයන් මත ස්තවභාවිෙ 

ආවලෝෙය විනිවිද යාවම් බලපෑම අවම ෙරනු ඇත. මහේ වුහයන් අසල 

ස්තවභාවිෙව වැවඩන ගස්ත ෙේපාදු කිරීම වුහයන් යටින් ස්තවභාවිෙ ආවලෝෙය යාම 

සහ වාතාශ්රය පවත්වා  ගැනීම අවශය වේ. 

 

5.10.2 ගස්ත සහ හරිතාවරනා ඉවත් කිරීම නිසා අවම කිරීම බලපෑම්  
 

ශාෙ වර්ග සහ භුමි තත්ත්වයට ගැලවපන පරිද පළපුරුදු භූමි අලාංෙරණ 

වෘත්තිෙයන්වේ අධීක්ෂණය යටවත් රුක්ෂ වරෝපණ වැඩසටහන සිදු ෙළ යුු ය.  

 

ගස්ත ඉවත්කිරීම නිසා සිදුවන හානිය සඳහා වන්ද වශවයන් අවම වශවයන් 1 ෙට  

3 දක්ෂවා වේශීය විවශ්ෂ ගස්ත සිටුීවම් වැඩසටහනක්ෂ අවශය වේ. වමම වැඩසටහන 

සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් අවධිවේදී සාංවර්ධනය ෙළ යුු අතර, වයාපෘතිවේ 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ෙලාපය පුරා සුදුසු ස්තථානවල රුක්ෂ වරෝපණ වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මෙ කිරීමට මුදේ වවන් ෙළ යුුය. වයාපෘති ක්රියාොරෙම් සඳහා 

තාවොලිෙව භාවිතා ෙරන ප්රවේශවලින් (වාහන අාංගන, යන්වරෝපෙරණ සහ 

උපෙරණ අාංගන, ද්රවය ගබඩා අාංගන, ෙම්ෙරු ෙඳවුරු, ද්රවය සැෙසුම් ෙම්හල) 

ගස්ත ඉවත් කිරීම අතයවශය නම් මිස හැකිතාක්ෂ දුරට ඉවත් කිරීම වැළැක්ෂවිය යුුය. 

සුදුසු ශාෙ  වයාදා ගනිමින් තවානක්ෂ ස්තථාපිත කිරීම අතයවශය වේ. හැකි 
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ඉක්ෂමනින් රුක්ෂ වරෝපණ වැඩසටහන සඳහා වමය සිදු ෙළ යුුය. විනාශ වූ වහෝ 

හානියට පත් වාසස්තථාන සාංවර්ධනය කිරීමට වහෝ පුනරුත්ථාපනය කිරීමට 

භාවිතා ෙළ හැකි ගස්ත ලැයිස්තුව පහත වගුවේ දැක්ෂවේ . 

 

 125 වගුව: රුක්ෂ පරෝපණය සදහා පයෝජිත ශාක  

අංකය ුළය විපශ්ෂය වේශිය නම 

1. Bignoniaceae Tabebuia rosea වරෝස ටැවබබියා 

2. Calophyllaceae Calophyllum inophyllum වදාඹ 

3. Calophyllaceae Mesua ferrea නා 

4. Combretaceae Terminalia arjuna කුඹුක්ෂ 

5. Dilleniaceae Dillenia triquetra දයපාර 

6. Elaeocarpaceae Elaeocarpus serratus වවරළු 

7. Fabaceae  Bauhinia variegata වොවබෝලීල 

8. Fabaceae  Delonix regia මැයිමාර 

9. Fabaceae  Peltophorumpterocarpum ෙහ මාර 

10. Fabaceae  Pongamia pinnata ෙරන්ද 

11. Lauraceae Cinnamomum verum   කුරුඳු 

12. Lauraceae Litsea longifolia රත්වෙලිය 

13. Lecythidaceae Barringtonia racemosa මූඩිේල 

14. Lythraceae Lagerstroemia speciosa මුරුටා 

15. Moraceae Artocarpus heterophyllus වොස්ත 

16. Moraceae Ficus benghalensis මහ-නුග 

17. Moraceae Ficus racemosa අට්ටික්ෂො 

18. Myristicaceae Horsfieldiairyaghedhi රුක්ෂ 

19. Myrtaceae Syzygiumcaryophyllatum හීන්ද න් 

20. Myrtaceae Syzygiumcumini දන් 

21. Pandanaceae Pandanus kaida වැටවෙයියා 

22. Pandanaceae Pandanus odorifer මූදුවක්ෂයිය 

23. Phyllanthaceae Phyllanthus emblica වනේලි 

24. Rubiaceae Morindacitrifolia අහු 

25. Rubiaceae Naucleaorientalis බක්ෂ-මි 

26. Rutaceae Murrayapaniculata ඇක්ෂවට්රිය 

27. Sapindaceae Filiciumdecipiens පිහිඹිය 

28. Sapindaceae Schleicheraoleosa වෙෝන් 

29. Sapotaceae Chrysophyllum cainito වොස්තඇට ලාවුු 

30. Sapotaceae Madhuca longifolia මී 

 

5.10.3 ජජව විවිධත්වය විනාශ ීම නිසා ඇතිවන දෘශය බලපෑම අවම 

කිරීම - පරිසරය වවනස්ත ීම වේුවවන් ජලජ/වභෞමිෙ ජීීන් ට 

බලපෑම් 
 

ජජව විවිධත්වය විනාශ ීම වේුවවන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම - වවනස්තවන 

පරිසරය වේුවවන් ජලජ/වභෞමිෙ වන ජීීන් ට  ඉදකිරීම් අදයවර්දී වන පාරිසරිෙ 

බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර 5.2 වජ්දවේ විවිධ උප වජ්ද යටවත්විස්තතර ෙර ඇත. 

වමම සියු ක්රියාොරෙම් ජලජ/වභෞමිෙ ජීීන්වේ බහුලත්වය හා සුලභතාවය  
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සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන අතර ජජව විවිධත්වය අහිමි ීම වේුවවන් 

පරිසරයට සෘජු දෘශය බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. 

 

⚫ තලාංගම EPA ඇුළු ස්තවභාවිෙ සැෙසුම් මත දෘශය බලපෑම් අවම කිරීම 

 

ප්රවේශවේ පවතින දෘෂය ගුණාත්මෙ භාවයට වහෝ භූ දර්ශන යට ඇති විය හැකි 

ඍණාත්මෙ බලපෑමක්ෂ වළක්ෂවා ගැනීමට සහ අවට භූ දර්ශනයට අනුකූල වන වලස 

ඉාංජිවන්රු සැලසුම් සැලකිය යුුය. වමහිදී TEPA ුළ උස්ත නිමැවුම් හැකිතාක්ෂ අඩු 

කිරීම සදහා වයාපෘතිවේ සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් අදයවර්දී සලො බැලීම සඳහා 

අතයවශය වේ. 

 

වයෝජිත වුහයන් EPA හරහා පවතින පරිසරය සමඟ ගැලවපන වන පරිද සැලසුම් 

කිරීමට සහ වගාඩනැීමට අතයවශය වේ. පාරිසරිෙ, ශබ්දය සහ වාතවේ 

ගුණාත්මෙ සාංවේදී සාංවර්ධනයන්හිදී වෘක්ෂෂලතා සහ අවනකුත් හරිත ආවරණ 

ඉටුෙරන ප්රවයෝජනවත් ොර්යභාරය සැලකිේලට ගනිමින් සැලසුම් අවධිවේදී නිසි 

භූ දර්ශන ශිේපීය ක්රම ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. හරිත ආවරණ වෘක්ෂෂලතාදය වැඩි 

විය යුු අතර, වසෞන්දර්යය වැඩිදයුණු කිරීම සහ අවට පරිසරවයන් දෘශය 

ආක්රමණය අවම කිරීම සඳහා අමතර ප්රතිලාභ ලබා වදනු ඇත. සුදුසු වේශීය විවශ්ෂ 

භාවිතා ෙරමින් වොරිවඩෝව අසල නව හරිත ක්ෂවේර සාංවර්ධනය කිරීම ුලින් 

TEPA හි වොරිවඩෝව සහ මාර්ගය අතර රක්ෂිතයක්ෂ වලස ක්රියා කිරීමට හරිත 

ීරයෙට ඉඩ සලසයි. ඉහලට ඇති වුහයන් යට පඳුරු සහ සුදුසු ගස්ත සිටුීම, උස්ත 

වුහවේ පැති බිත්ති සහ සිරස්ත වුහ  සඳහා පර සහිත වැේ සහ ආවරෝහෙ 

භාවිතා කිරීම, මාර්ගය අසල ගස්ත වැටක්ෂ සිටුීම වයාපෘතිවය සාමූහිෙ බලපෑම් 

සාංඛ්යාව අවම කිරීම සඳහා වැදගත් වේ. 

 

5.11 භූ විදයාව සහ පස මත අපේක්ෂිත බලපෑම් අවම කිරීම  

 

5.11.1 ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අදයවර්දී අවේක්ෂිත බලපෑම් සඳහා 

අවම කිරීවම් පියවර 
 

5.11.1.1 පකාන්ීට් රැඳවුම් බිේති පකාටස සමඟ කපන ලද බෑවුම මත 

බලපෑම් අවම කිරීම   

 

සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුම් අදයර ුළ ඇති විය හැකි බෑවුම් අසාර්ථෙ ීම වළක්ෂවා 

ගැනීමට දගු හා වෙටි ොලීන තත්වයන් සඳහා ප්රමාණවත් ආරක්ෂිත සාධෙයක්ෂ 

පවත්වා ගනිමින් පවතින පස්ත/පාෂාණවලට ගැළවපන නිශ්චිත පාාංශු ශක්ෂති 

පරාමිීන් අනුගමනය ෙරමින් සිදුරු පරීක්ෂණවේදී හමු වූ සතය පාාංශු පාෂාණ 

ස්තථර ස්තතරීෙරණය සලො බැලීවමන් ෙැපූ බෑවුම් සැලසුම විශ්වේෂණය කිරීම 

නිර්වේශ වෙරනු ලැවබ්. 

 

අවේක්ෂිත මූලිෙ අස්තථායි තත්වයන් වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා පවතින ජලාපවහන 

පේධතිය හරහා භූගත ජලය අධිවේී මාර්ගවේ ොණු වවත හරවන අන්තර් 
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සම්බන්ධිත භූගත ජලාපවහන ජාලයක්ෂ ඇති කිරීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්.ෙපන 

ලද බෑවුම දවේ කිසියම් භූගත ජලය බැහැර කිරීමක්ෂ නිරීක්ෂෂණය ෙළ වහාත්, 

බෑවුවම් ස්තථායීතාවය වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා භූගත ජල මට්ටම පහත වහලීම 

සඳහා ෙැපූ බෑවුවම් පහළ මට්ටම දවේ සුදුසු වලස සැලසුම් ෙරන ලද තිරස්ත ළිාං 

තබා ගැනීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. අධිවේී මාර්ගවේ සවි ෙර ඇති වයෝජිත 

ජලාපවහන ජාලය හරහා බැහැර ෙරන ජලය සුදුසු පරිද බැහැර ෙළ යුුය. 

 

අවට ජලාපවහන ජාලයට ොන්දු වන ජලය පහසුවවන් බැස යාම සඳහා මාර්ග 

පදෙ වේදොවට මදක්ෂ පහළින් වේලියට ඉද ෙරන ලද පාෂාණ සහිත සුදුසු පරිද 

නිර්මාණය ෙර ඇති ජලාපවහන බ්ලැන්ෙට්ටුවක්ෂ වහෝ ජලාපවහන තට්ටුවක්ෂ තබා 

ගැනීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

ෙැපූ වොටවස්ත ලාාංඡනවයන් (රැඳවුම් බිත්තිවේ ඉහළ මට්ටමින්) ආරම්භ ී ගලා 

යන ප්රවේගය පාලනය කිරීම සඳහා ෙැස්තෙැ් පේධතිය හරහා පවතින මාර්ග 

ජලාපවහන ජාලයට හරවා යවන ලද නිසි වලස සම්පූර්ණ ෙැපුම ආවරණය වන 

පරිද ස්තථාපනය කිරීම නිර්වේශ ෙළ යුුය. සහ රැඳවුම් බිත්ති වොටස්ත ේරවේශ 

 

ගලා යන ප්රවේගය පාලනය කිරීම සඳහා පස්ත ෙැපූ වොටවස්ත මුදුනින් (රැඳවුම් 

බිත්තිවේ ඉහළ මට්ටමින්) ආරම්භ වන ෙැස්තෙැ් පේධතිය හරහා දැනට පවතින 

මාර්ග ජලාපවහන ජාලයට ජලය හරවා යවන පරිද නිසි සහ වපලගැසී ඇති ඉහළ 

ජලාපවහන ජාලය සහ රැඳවුම් බිත්ති වොටවස්ත ඇති ඉහළ ජලාපවහන ජාලය 

ෙැපුම සම්පූර්ණ ආවරණය වන පරිද ස්තථාපනය කිරීම නිර්වේශ ෙළ යුුය. 

 

වර්ෂා ොලවලදී ොන්දු වන ජලය බැස යාමට සහ රැඳවුම් වුහයන්ට පිටුපසින් 

ඉහළ යන භූගත ජල මට්ටම අඩු කිරීමට වොන්ීට් රැඳවුම් වුහයන් ුළ 

ක්රමානුකූල ොල පරාසයන් ුළ ීේ (weep ) සිදුරු ස්තථාපනය කිරීම නිර්වේශ ෙරනු 

ලැවබ්. ඊට අමතරව, ොන්දු වන ජලය සමඟ අාංශු ගලායාම වළක්ෂවා ගැනීම සඳහා 

පස්ත රැඳවුම් වුහයන් පිටුපස සිදුරු සහිත පසු පිරවුම් තට්ටුවක්ෂ සහිත භූවරද 

වැස්තමක්ෂ වයදීම  අවශයතාවයකි. 

 

පිටාර ගැලීම පමණක්ෂ වනාව වැසි ජලය ද මාර්ග ොණු ජාලයට බැහැර කිරීම සඳහා 

මාර්ගය වදපස පැති ොණු ස්තථාපිත කිරීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. .  

 

5.11.1.2 භූමිය එළිපපපහළි කිරීම සහ නියමු මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා වන 

බලපෑම් අවම කිරීම  

 

ලිහේ පස ෙැනීම  

අවට පරිසරයට සිදුවන අහිතෙර පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම ෙර ගැනීම සඳහා 

ෙඩුවවල ප්රාවේශීය වේෙම් වොට්ඨාසවේ අුරුගිරිය සහ අරාංගල ප්රවේශයට 

නුදුරින් හඳුනාවගන ඇති අතහැර දමා ඇති ගේවොරි භූමිවේ ෙැනීම් වලින් ඉවත් 

ෙරන ලිහිේ  පස්ත බැහැරකිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. අපද්රවය බැහැර කිරීමට වපර 

අතහැර දමා ඇති ගේ වවේ පිටත මුපිට මැටි ලයිනර් වයදීවමන් භූගත ජලය 

දූෂණය ීම ද අවම ෙර ගත හැකිය. 
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උපවයෝගිතා මාරු කිරීම   

බලපෑමට ලක්ෂ වූ උපවයෝගිතා මාර්ග සවිස්තතරාත්මෙ සැලසුවම් මුේ අදයවර්දී 

හඳුනාවගන උපවයෝගිතා මාරු කිරීම අතයවශය ෙරුණකි. වනාවැළැක්ෂවිය හැකි 

සෑම අවස්තථාවෙම අදාළ බලධාරීන්වගන් අවශය අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. හැකි 

සෑම ස්තථානයෙම, උපවයෝගිතා මාරු කිරීම අවම වන පරිද ෙටයුු ෙරනු ලැවබ්. 

පයිලින් අත්තිවාරම් මගින් භූගත උපවයෝගිතා වලට බලපෑමට ලක්ෂවන විට, 

විවශ්ෂවයන් සැලසුම් අවධිවේදී අත්තිවාරම් සැලසුම වවනස්ත කිරීම නිර්වේශ ෙරනු 

ලැවබ්. 

 

5.11.1.3 පාංශු ඛාදනය මත බලපෑම් අවම කිරීම    

 

පයිලින්  ක්රියාොරෙම් සහ පයිලින්  ෙැේ ඉදකිරීවම් ක්රියාොරෙම් වලින් ජනනය 

වන මෘදු පස්ත ඇුළු ෙැණීම් ෙරන ලද පාාංශු ද්රවය බැහැර කිරීවම් අාංගනයට බැහැර 

ෙළ යුුය. වබන්වටානයිට් සහිත ොබනිෙ දූිත පස (ොබනිෙ මැටි සහ මෘදු පස්ත 

වැනි) හඳුනාගත් වගාඩකිරීම් ප්රවේශවලට වහෝ අතහැර දැමූ ගේවොරි ස්තථානවලට 

බැහැර කිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලබයි. හැකි සෑම ද්රවයයක්ෂම ස්තිර වලස නැවත 

පිරීවම් ෙටයුු සඳහා භාවිත කිරීමට නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. ෙැණීම් ෙරන ලද 

ද්රවය නැවත භාවිතය ප්රවර්ධනය කිරීම මගින් පරිසරය සුරැකීම සඳහා වයාපෘති 

පිරිවිතරයන්ට අනුව සුදුසු ද්රවය මිශ්ර කිරීම (භුමිවේ මිශ්ර කිරීම) වැනි වැඩිදයුණු 

කිරීම් සහිතව වහෝ රහිතව නැවත භාවිතයට නිරවේශ ෙරනු ලැවබ්. ෙැණීම් ෙරන 

ලද ඉහළ සාරවත් පස සාංරක්ෂෂණය ෙර පසුව වගවු වගාව සහ තණවොළ සිටු 

ීම සඳහා භාවිතා කිරීමට වයෝජනා වෙවර්. සවමෝච්ඡ වතාරුරු භාවිතා ෙරමින් 

නිසි ජලාපවහන පේධති ස්තථාපනය කිරීවමන් ජලය ගලා යාවමන් සිදුවන පාාංශු 

ඛ්ාදනය පාලනය ෙරනු ලැවබ්. 

 

5.11.1. භූගත ගිලාබැසීපම් බලපෑම මත බලපෑම් අවම කිරීම:  

 

අවට වගාඩනැගිලි වුහවල ස්තථායීතාවය පමණක්ෂ වනාව ොන්දු වන ජලය සමඟ 

අාංශු ගලා යාම අවම කිරීම සඳහා ෙැණීවම්දී සියුම පයිලින් ෙැේ  සහ පැතිර ඇති 

පාද ස්තථාන සඳහා පාර්ශ්ීය ආධාරෙයක්ෂ වහෝ තාවොලිෙ වෙෝ ර්ඩෑම් (පයිලින් 

තහඩු සවි කිරීම මගින්) ස්තථාපනය කිරීම නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

5.11.1.5 ගැඹුරු අේති වාරම් මත බලපෑම් අවම කිරීම  

 

1) ෙැණීම් ෙරන ලද ද්රවය නම් ෙරන ලද බැහැර කිරීවම් ප්රවේශවලට ප්රවාහනය 

ෙර ස්තථරවයන් ස්තථරය බැහැර ෙර සහ හැකි පරිේ සාංයුක්ෂත(තැලීම ) ෙල 

යුුය. පීට් පස්ත භූගත ජලය වහෝ වැසි ජලය සමග මිශ්ර ීමට ඉඩ වනාදය 

යුුය. වබන්වටානයිට් ස්තලරි අවසාදත රදවන ටැාංකි කිහිපයක්ෂ හරහා ගලා 

යාමට සැලැස්තවිය  යුු අතර වගාවහාදු මඩ(sludge) හදුනාගත් ෙසළ බැර 

කිරීවම් අාංගන වලට බැහැර ෙළ යුු අතර එහි ජලය බැහැර කිරීවම් 

ගුණාත්මෙ අවශයතාවලට අනුකූල ීවමන් පසු ස්තවාභාවිෙ ධාරාවන්ට මුදා 

හැරිය යුුය. 
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2) පයිලින් ක්රියා වලදී මාර්ග අවහිර වන අතර බයිපාස්ත මාර්ග වහෝ හැරවුම් 

පහසුෙම් පිලිබදව දැනුවත් ෙරන පුවරු මගින් මහජනතාවට වපන්විය 

යුුය. වැඩ ෙරන ස්තථාන බාධෙ පටි සහ ආරක්ෂිත වැටකින් 

සම්පූර්ණවයන්ම ආරක්ෂෂා ෙළ යුුය. පදෙ මාර්ග මාර්ග සාංඥා පුවරු 

මගින් දැක්ෂවිය යුුය. ඉදකිරීම් ොලය පුරාවටම සාංඥා ලාම්පු සහ 

වොඩිෙරුවන් වයදීමට ෙටයුු ෙල යුුය. 

 

3) අවටවගාඩනැගිලි වුහවල ස්තථායීතාවය සැලකිේලට වගන සුදුසු 

අත්තිවාරම් වර්ග නිර්මාණය ෙළ යුු අතර, හඳුනාගත් කුළුණු ස්තථාන 

ආසන්නවේ වැදගත් වුහයන් තිවබ් නම්, පයිලින් වර්ගය වබාර්් පයිකින්  

(bored pile) සිට CFA වර්ගවේ පයිලින් දක්ෂවා සෙස්ත ෙළ හැෙ. ෙම්පන වලදී 

බලපෑම නිරීක්ෂෂණය කිරීම සඳහා ීරනාත්මෙ/සාංවේදී වුහයන් අසල භුමි 

ෙම්පනය නිරීක්ෂෂණය ෙළ යුුය. 

 

4) ෙැණීම් ෙරන ලද සියුම ද්රවය වැසි ජලයවයන් අපවිර වනාෙර ආරක්ෂෂා 

ෙළ යුු අතර, විවශ්ෂවයන්ම පීට් පස්තවල වැසි සහිත ොලවලදී වැසි ජලය 

අපවිර විය හැෙ. එවැනි තත්වයක්ෂ ුළ, පයිලින් කිරීවමන්  ගත් ද්රවය 

භුමවයන් පිටතට වනායන පරිද  වහාම බහාුම්වලට දමනු ලැවබ්. පයිලින් 

සිදුරු ෙරීවම්දී  ගලායන අවසාදත ද්රවය වලින් අනවශය වලස ොනු  අවහිර 

ීම වැළැක්ෂීම සඳහා පර්යන්ත ොණු නිතිපතා පරීක්ෂෂා ෙළ යුුය 

 

5) පයිේ සිදුර අනවේක්ෂිත වලස ෙඩා වැටීම වළක්ෂවා ගැනීම සදහා සෑම විටම 

පයිලින් සිදුරු ඉදකිරීවම්දී තාවොලිෙ ආවරණය සහිත වබන්වටානයිට් වහෝ 

විදුම් තරල මට්ටම භූගත ජල මට්ටමට වඩා අවම වශවයන් මීටර් 1.2 ක්ෂ 

ඉහළින් තබා ගත යුුය. 

 

6) ජල වේහ සහ වැේ (දයවන්නාව) ආශ්රිතව ෙරන ලද පයිලින් සිදුරු වල 

වලවබන්වටානයිට් වලින් අපවිර ීමට වේු වන පයිලින් කිරීම,  ්ලේ 

කිරීවම්දී සහ වොන්ීට් කිරීවම්දී වබන්වටානයිට් පිටාර ගැලීම වැළැක්ෂීම 

සඳහා ප්රවේශවමන් ක්රියාත්මෙ ෙළ යුුය. එබැවින්, වබාර්් පයිලින්  (bored 

pile) සඳහා ජල මට්ටමට වඩා සාධාරණ උසෙට වැඩි ෙරන ලද ස්තිර 

ආවරණයක්ෂ නිර්වේශ ෙළ යුුය. පයිලින් සිදුර ුළ වබන්වටානයිට් මට්ටම 

ද නිදහස්ත ජල මට්ටමට වඩා අවම වශවයන් මීටර් 1.5 ක්ෂ ඉහලින් විය යුුය.  

 

ෙැණීම් සහ පයිලින් ෙටයුු වලින්  විශාල අපද්රවය පරිමාවක්ෂ ජනනය වේ. මූලිෙ 

සැලසුම් අදයවර්දී, වයෝජිත වයාපෘතිය වේුවවන් ආසන්න වශවයන් 60,000 cu.m 

පමණ නුසුදුසු ද්රවය අපද්රවය ප්රමාණයක්ෂ ජනනය වනු ඇතැයි ඇස්තතවම්න්ු ෙර 

ඇත. වමම නුසුදුසු ද්රවය බැහැර ෙළ යුත්වත් සුදුසු සහ අනුමත හඳුනාගත් 

ස්තථානවලට පමණි. 

 

5.11.1.6 පයිලින් කැේ සහ පැතිපරන Spread Footings සහ ුළුණු ඉදිකිරීම. 
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1) පයිලින් වහෝ පැතිරුණු පාදවලින්(spread footing) ආධාර වන අවට 

වගාඩනැගිලි වුහයන් අසල ගැඹුරු ෙැණීම්, බිම් ආවරණ වහෝ අධිභාරය ( 

surcharge )අඩු ීම වේුවවන් වුහවේ දැරීවම් හැකියාව අඩු ෙරයි. පයිේ 

ෙැේ සහ පැතිරුණු පාද ඉදකිරීම සඳහා ගැඹුරු ෙැණීම් ස්තථාවර කිරීමට සහ 

ආරක්ෂෂා කිරීමට නියමිත සිරස්ත පරාසයන් ුළ ටයි බීම් වහෝ වේලර් බීම් (tie 

beams or waler beams) ඇුළු අඛ්ණ්ඩ මුක්ෂකු පේධතියක්ෂ සැපයීමට 

නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

2) මාර්ගවයන් වැඩි ඉඩක්ෂ අතපත් ෙර ගැනීම නිසා ගමනාගමනය සඳහා ඇති 

ඉඩෙඩ අඩු වන අතර මාර්ගවේ මායිවම් (shoulder) ඉඩ පටු වේ. හැකිතාක්ෂ 

දුරට හරවා යැීවම් විෙේපයන් සපයන අතර මීන් ගමන් ෙරන මාර්ගය 

තාවොලිෙ වැටකින් ආරක්ෂෂා ෙළ යුුය. සාංඥා පුවරු සහිත බාධාොරී 

ස්තථානවලට පැමිණීමට වපර විෙේප මාර්ග ජාලයන් පිළිබදව පැහැදලිව 

සඳහන් ෙළ යුුය. 

 

3) අවට වුහයන්වගන් ආවරෝපණය surcharge ෙැණීම් ෙරන ලද මුහුණත මත 

පාර්ශ්ීය භුමි පීඩනයක්ෂ ඇති ෙරන අතර ආධාරෙ වනාමැති  විවරයක්ෂ 

හරහා භුමිය චලනය කිරීමට නැඹුරු වේ. ඉදකිරීම් ොලසීමාවන් ුළ 

වුහයන්වේ ස්තථායිත්වය නිරීක්ෂෂණය කිරීම සහ මුක්ෂකු වලින් සමඟ ෙැණීම් 

ආරක්ෂෂා කිරීම අවශය වේ. ජලය ඉවත්  කිරීවම් ක්රියාවලිය සමඟ අාංශු 

ගසාවගන යාම නිසා වපාමිප කිරීවමන් භුමිය හානි වේ. අවට ස්තථරවේ 

ස්තථරීෙරණය සැලකිේලට ගනිමින් වපාම්ප කිරීවම් වේගය පවත්වා ගැනීමට 

සැලකිලිමත් විය යුුය.   

 

4) වියළි ොලවලදී සුළඟ හරහා  වැඩි දූවිලි ප්රමාණයක්ෂ පරිසරයට එෙු ෙරයි. 

ෙැණීම් ෙරන ලද පෘේඨයන් දැලකින් ආරක්ෂෂා ෙළ යුු අතර, අවශය නම්, 

නියමිත ොල පරාසයන් ුළ ජලය දැමීම සිදු ෙළ යුුය. පයිලින් දැමීවම්දී 

දූවිලි උත්පාදනය අවම කිරීම සඳහා ජලය දැමීම සිදු ෙළ යුුය. 

 

5) මාර්ග අසල ෙැණීම අවට වගාඩනැගිලි වුහයන්ට වහෝ ෙඩ සාේපුවලට සහ 

වවළඳ සැේ වලට ප්රවේශ ීම අවහිර වන අතර වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩෙඩ 

අහිමි වේ. මහජනතාවට සිදුවන හානිය සහ දුේෙරතා අවම කිරීම සඳහා 

භාධා සහිත ප්රවේශය අසල ප්රමාණවත් වාහන නැවැත්ීවම් පහසුෙම් සහිත 

ස්තථාවර සහ ආරක්ෂිත තාවොලිෙ ප්රවේශයක්ෂ සැපයිය යුුය. 

 

6) පර්යන්ත ජලාපවහන මාර්ග වරින් වර පරීක්ෂෂා ෙළ යුු අතර වැසි ජලය 

අඛ්ණ්ඩව අවහිරයකින් වතාරව බැස යාම සදහා ජලාපවහන මාර්ග පිරිසිදු  

ෙළ යුුය. 

 

7) ස්තථාපනය කිරීම, වැර ගැන් ීවම්ෙටයුු සහ කුළුණු සඳහා වොන්ීට් 

කිරීවම් ෙටයුු සඳහා හැකිතාක්ෂ රාී ොලවේ සාංවිධානය කිරීමට නිර්වේශ 

ෙරනු ලැවබ්. 
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5.12 ගර්ඩර් (Girder) වාේතු කිරීම, ප්රවාහනය සහ පකලින් කිරීම  

 

ඉදකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනවේදී සහ නිමැවුම් ස්තථාපනය කිරීවම්දී මාර්ග තාවොලිෙ 

අවහිර කිරීම සහ හරවා යැීම අනුගමනය ෙළ යුු වේ. ප්රවාහනය සහ නිමැවුම් 

ස්තථාපන ොලය ුළ, මාර්ගය වෙටි ොලයක්ෂ සඳහා තාවොලිෙව අවහිර වන 

අතර, ගර්ඩර් ආදය ප්රවාහනය කිරීම ොර්යබහුල වනාවන වේලාවන්හිදී කිරීමට 

නිර්වේශ ෙරනු ලැවබ්. 

 

1) වාත්ු අාංගනවේ වවට්ට දැේ මගින් ආරක්ෂෂා ෙළ යුු අතර කුණු එෙු 

ෙරන ස්තථාන වල දූවිලි එෙු ෙරන භාජන සවි ෙළ යුුය. ද්රවය ප්රවාහනය 

ෙරන ෙක්ෂ රථ වලින් දූවිලි පිටීම අවම කිරීම සඳහා නිසි වලස ආවරණය 

ෙළ යුුය. 

 

2) වොන්ීට් කිරීවම් ක්රියාවලිවේදී ජනනය වන අපද්රවය බැහැර කිරීමට වපර 

අවසාදත ටැාංකි කිහිපයක්ෂ හරහා පිරියම් ෙළ යුු අතර ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය නිරන්තරවයන් පරීක්ෂෂා ෙළ යුුය. රසායනිෙව දූිත 

ජලවේ PH අගය 7 දක්ෂවා අඩු කිරීම සඳහා උදාසීන ොරෙයක්ෂ එෙු ෙර  

උදාසීන ෙළ යුුය. 

 

3) අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත්මෙ කිරීම නිසා ඇතිවන ව ෝෂාව සහ ෙම්පන 

උත්පාදනවේ බලපෑම අවම කිරීම සදහා වොන්ීට් මිශ්රණ ඒෙෙ 

වන්වාසිෙ ප්රවේශවලින් ප්රමාණවත් තරම් ඈතින් ස්තථාන ගත ෙල යුුය. 

 

5.13 ජලපේ ගුණාේමක තේේවයට වන බලපෑම් අවම කිරීම  

 

5.13.1 ඉදකිරීම් අදයර 
 

✓ සුදුසු ක්රියාොරී යහපත්  සැලැස්තමක්ෂ සමග   වයාපෘති භුමියට 

විවශ්ිත වූ නිවැරද පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තමක්ෂ අනුගමනය 

කිරීවමන් ඉදකිරීම් ෙටයුු වලදී පස්ත ෙැණීම් සහ පස්ත සම්බන්ධ 

අවනකුත් වැඩ වේුවවන් ජල මූලාශ්රවලට මුදා හැරීම වළක්ෂවා ගත 

යුුය. 

✓ අධිෙ වර්ෂා ොලවලදී වගාඩගැසී ඇති පස්ත ලිස්තසා වැටීම/නිදහවස්ත 

වැටීම සහ ලිහිේ පස්ත වසෝදා ඉවත් ව යාම වැළැක්ෂීමට 

පූර්වාරක්ෂෂාොරී පියවර ගත යුුය. 

✓ ඉදකිරීම් ොලය ුළ ෙැණීම් ෙරන ලද වලවේ වල ජලය ඉවත්  

කිරීවමන් ගලා යන  මඩ සහිත ජලය ප්රවේශවයන් බැහැරව වවනම 

වලවේ වලට එෙු ෙළ යුුය. විවශ්ෂවයන් පරිසර සාංවේදී ප්රවේශය 

ුළ ෙැණීම් ෙරන ලද වළවේ වල ජලය ඉවත් කිරීම සිදු ෙරන්වන් 

නම්, පස්ත සමඟ ඉවත් ෙළ මඩ මිශ්ර ජලය සාංවේදී ප්රවේශවයන් පිටත 

පිහිටි වළවේවලට එෙු ෙළ යුුය. 
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✓ ෙඩන ලද වොන්ීට් ද්රවය, විවශ්ිත වොන්ීට් නිේපාදන වහෝ ෙඩා 

දැමූ වොන්ීට් අපද්රවය වැනි ද්රවය වවන වවනම එෙු ෙර සුදුසු පරිද 

බැහැර කිරීම සඳහා වයාපෘති භූමිවයන් පිටත වහෝ බාහිර පාර්ශ්ව 

ෙරුවවකුට භාර දය යුුය. 

✓ වයාපෘති භුමිවේ වොන්ීට් මිශ්රෙරන ඒෙෙ ක්රියාත්මෙ ෙරන්වන් 

නම්, වොන්ීට් මිශ්රණවයන් ජනනය වන අපජලය / උපෙරණ පිරිසිදු 

කිරීවමන් බැහැර ෙරන අපජලය පිටත බැහැර කිරීමට වපර වවනම 

එෙු ෙර වොටස්ත වශවයන් පිරියම් ෙළ යුුය. ගුරුත්වාෙර්ෂණය 

යටවත් වරාන් මඩ තැනපත් ීමට හැර ඉවත් කිරීමට භාවිතා ෙළ 

හැකි අතර ක්ෂෂාරීය ස්තවභාවයක්ෂ සහිත නිරවුේ ජලය හැකි නම් 

නැවත භාවිතයට හැකියාව ඇත. එවස්ත වනාවේ නම් තැන්පත් විම් වූ 

ජලය අවසන් බැහැර කිරීමට වපර රසායනිෙ ෙැටි ගැසීම සහ 

උදාසීන ොරෙ භාවිතවයන් තවදුරටත් පිරිපහදු ෙළ යුුය. 

රසායනිෙව පිරිපහදු ෙළ අපජලය හැකි සෑම විටම උපෙරණ පිරිසිදු 

කිරීම සහ වවනත් සමාන වැඩ සඳහා පළමු වස්තදීම සඳහා නැවත 

භාවිතා ෙළ හැකිය. වරාන් මඩ වියලනවයන් ඉවත් ෙරන ලද 

රසායනිෙ ද්රවය මිශ්ර වරාන්මඩ දැනට පවතින වේශීය වරගුලාසිවලට 

අනුකූලව වහෝ නියාමන අධිොරිවේ ලියාපදාංචි ෙර ඇති 

අන්තරායෙර අපද්රවය බැහැර ෙරන්වනකු හරහා බැහැර ෙළ යුුය. 

✓ ඉදකිරීම් ෙටයුු වලදී භාවිතා ෙරන සියුම යන්ර සූර සහ 

යාන්ත්රිෙ උපෙරණ නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීවම් වහෝ දනපතා පරීක්ෂා 

කිරීවම් යාන්රණයක්ෂ ක්රියාත්මෙ කිරීවමන් ඉදකිරීම් අතරුර වතේ 

බිාංදු වබ්රීම , වතේ ොන්දුීම් වහෝ පිටාර ගැලීම, ඉන්ධන සහ ලිහිසි 

වතේ ොන්දුීම් ආදවයන් මුපිට හා භූගත ජලය දූෂණය ීම 

වැලැක්ෂවිය යුුය. 

 

5.13.2 වමවහයුම් අදයර 
 

කුළුනු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගවේ ක්රියාොරී අවධිවේදී, මාර්ග නිසි වලස 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සහ නඩත්ු කිරීම අඛ්ණ්ඩව සිදු වෙවරන බැවින් බලපෑම් අවම 

කිරීවම් ක්රියාමාර්ග අවශය වනාවනු ඇත. 
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6. විස්තීරණ පිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්වේෂණය 
 

6.1 හැඳින්වීම 

 

වමම පරිච්වේදය රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා වයෝජිත කුළුණු මත ඉදවවන 

අධිවේී මාර්ගය සඳහා සිදු ෙරන ලද ශෙයතා අධයයනය සහ EIA හි 

වසායාගැනීම් මත පදනම්ව වයෝජිත EH-NKBA II අදයර වයාපෘතිවේ විස්තීරණ 

පිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්වේෂණවේ (ECBA) ප්රතිඵල ඉදරිපත් ෙරයි. ECBA යනු රාජය 

වියදම්වල සාවේක්ෂෂ ඵලදායිතාවය මැනීවම් සහ ඇගයීවම් ක්රමයකි. වයාපෘතියක්ෂ 

ඇගයීම සඳහා, ECBA විසින් වයාපෘතිවේ පිරිවැය සහ සම්පූර්ණ වයාපෘති ජීවිත 

ොලය පුරාවටම වයාපෘතිවයන් ප්රජාවට ලබාවදන එහි ප්රතිලාභ සමඟින්  

සාංසන්දනය ෙර යි. එහි සමස්තත ප්රතිලාභ අවේක්ෂිත පිරිවැය ඉක්ෂමවා යන බව 

වපන්නුම් ෙරයි නම්, වයාපෘතිය ආර්ිෙ වශවයන් ශෙය යැයි සැලවක්ෂ. වමම 

වයාපෘතිවේ ආර්ිෙ ඇගයීම වලෝෙ බැාංකුවේ සහ ආසියානු සාංවර්ධන බැාංකුවේ 

ප්රවාහන වයාපෘතිවල ආර්ිෙ ඇගයීම් මාර්වගෝපවේශයන්ට අනුකූලව සිදු ෙරන 

ලදී. වයෝජිත NKBA BH II අදයර - වයාපෘතිය ක්රියාවට නැාංීවමන් රථවාහන 

තදබදය අවම කිරීම, ොලය ඉතිරි කිරීම සහ වාහන වමවහයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම 

වැනි විවිධ ප්රතිලාභ වෙටි ොලීනව හා දගු ොලීනව EIA හි හඳුනාවගන ඇති 

පාරිසරිෙ පිරිවැය සමඟ එක්ෂව සිදුවේ. 

 

6.2 ECBA හි ක්රමපේදය  

 

වමම වොටස ECBA භාර ගැනීවම්දී අනුගමනය ෙරන සාමානය ක්රමවේදය විස්තතර 

ෙරයි. කුළුණු මත ඉදවවන අධිවේී මාර්ග වයාපෘතිවේ වමම ආර්ිෙ තක්ෂවස්තරුව 

වයාපෘතිවේ ආයු ොලය පුරාවට එහි ආර්ිෙ ප්රතිලාභ එහි ආර්ිෙ වහෝ ඡායා මිල, 

ප්රාේධනය සහ වමවහයුම් පිරිවැය සමඟ සාංසන්දනය කිරීවමන් වයාපෘතිවයන් 

සමාජයට ලැවබන වයාපෘතිවේ ශුේධ ආර්ිෙ ප්රතිලාභ මනිනු ලබයි. වයාපෘතිවේ 

ආර්ිෙ පිරිවැය පුළුේ ආර්ිෙයට අදාළ වටිනාෙම් පිළිබිඹු ෙරයි.  

 

වබාවහෝ විට වමම අගයන් "සම්පත් වටිනාෙම්" වලස හඳුන්වනු ලබන අතර 

ඒවාවේ ප්රධාන ලක්ෂෂණය වන්වන් ඒවා රජවේ බදු, ගාස්තු සහ හුවමාරු වගීම් 

වමන්ම වවළඳපල මගින් ීරණය ෙරන ලද අගයන්වේ මිල ගණන්වල යම් 

විෙෘතියෙ බලපෑම බැහැරකිරීමයි. එබැවින්, "ආර්ිෙ වනාවන" පිරිවැය අාංගයන් 

බැහැර ෙරන ඡායා මිල සාධෙ (SPF) මගින් මූලය පිරිවැය ගැලපීවමන් ඒවා 

ඇස්තතවම්න්ු ෙරනු ලැවබ්. වයාපෘතිවේ ආර්ිෙ ප්රතිලාභ මනිනු ලබන්වන් 

වයාපෘතිය සහිතව සහ රහිතව යන සාංසිේධිවයන් අභිමත දශානතිය සඳහා 

ආර්ිෙමය වශවයන් ය. උපෙේපනය වන්වන් වමම වයාපෘතිය නාගරිෙ මාර්ග 

ජාලවේ රථවාහන සාංසරණ පරිමාව (වාහන-කි.මී. සහ වාහන-පැය අනුව මනිනු 

ලබන) අඩු කිරීම වහෝ වාහන වේගය වැඩි කිරීම මගින් වමම වියදම්වල අඩුීමක්ෂ 

වගන එනු ඇති බවයි. මාර්ග ගමනාගමන සාංසරණ පරිමාව අඩු කිරීම වාහන 

වමවහයුම් පිරිවැය (VOC's) සෘජුවම ඉතිරි ෙර ගැනීමටත්, මාර්ග රථවාහන 

අනුරු පිරිවැය අඩු කිරීමටත්, වායු දූෂණ පිරිවැය අඩු කිරීමටත්, වක්රව, මාර්ග 
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තදබදය අඩු කිරීම සහ මාර්ගවේ සාමානය රථවාහන වේගය වැඩි ීමත් සිදු ෙර 

ගමන් ොලවයහි වටිනාෙම (VOT) ඉතිරි කිරීම සඳහා යි. තවද, EIA වසායාගැනීම් 

මත පදනම්ව පාරිසරිෙ හානිය අවම කිරීවම් පිරිවැය, පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ 

සැලැස්තවම් පිරිවැය සහ කුඹුරු ඉඩම් පරිවර්තනය වේුවවන් පාරිසරිෙ පිරිවැය 

වැනි වතෝරාගත් විවශ්ිත පාරිසරිෙ පිරිවැය මගින් විශ්වේෂණයට සුදුසු පාරිසරිෙ 

හා සමාජ පිරිවැය ද ඇුළත් වේ. 

 

තවද, පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වසායාගැනීම් මත පදනම්ව පාරිසරිෙ හානිය 

අවම කිරීවම් පිරිවැය, පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ සැලැස්තවම් පිරිවැය සහ කුඹුරු ඉඩම් 

පරිවර්තනය වේුවවන් පාරිසරිෙ පිරිවැය වැනි වතෝරාගත් විවශ්ිත පාරිසරිෙ 

පිරිවැය මගින් විශ්වේෂණයට සුදුසු පාරිසරිෙ හා සමාජ පිරිවැය ද ඇුළත් වේ. 

ආර්ිෙ ප්රතිලාභ ප්රවාහවයන් ආර්ිෙ ප්රාේධනය සහ වාර්ිෙ වමවහයුම් සහ 

නඩත්ු (O&M) පිරිවැය අඩු කිරීම මගින් වයාපෘති ොලය පුරාවට ආර්ිෙ ශුේධ 

ප්රතිලාභ ප්රවාහ ගණනය වෙවර්. අදාළ වත්රීම් නිර්ණායෙ අනුව වයාපෘතිවේ ශුේධ 

ආර්ිෙ වටිනාෙම තක්ෂවස්තරු ෙරනු ලැවබ්: ශුේධ වර්තමාන අගය (NPV) 

අභයන්තර ආර්ිෙ ප්රතිලාභ අනුපාතිෙය (IRR) සහ ප්රතිලාභ පිරිවැය අනුපාතය 

(BCR), පසුව ප්රධාන පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ විචේයයන් හි වවනස්තෙම් සඳහා 

වයාපෘතිවේ සාංවේදතාව ද පරීක්ෂෂා ෙරනු ලැවබ්. 

 

6.2.1 ECBA හි ප්රධාන පියවර 
 

EH-NKBA II අදයවරහි ECBA හි ප්රධාන පියවර - වයාපෘතියට පහත පියවර ඇුළත් 

වි EIA අධයයනවයන් වසායාගත් නව වතාරුරු සමඟ ශෙයතා අධයයන 

වාර්තාවේ වතාරුරු මත ECBA වගාඩනගා ඇත. 

 

CBA වවතින් ECBA වගාඩනැීම සඳහා EIAR වවතින් පහත වයදවුම් භාවිතා ෙරන 

ලදී. 

 

• පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනවේදී හඳුනාගත් පරිද සුවිවශ්ී 

පාරිසරිෙ සහ සමාජීය බලපෑම් (ධන සහ සෘණ යන වදෙම) ඒොබේධ 

කිරීම. ප්රමාණාත්මෙ පාරිසරිෙ සහ සමාජීය බලපෑම් (EIA ෙණ්ඩායවම් 

පරිසර විදයාඥයා, පරිසර විවශ්ෂඥයා සහ සමාජ විදයාඥයාවගන් ලැවබන 

වයදවුම්) ඒවාවේ සිදු වූ ොලය (සැලසුම් කිරීම, ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් 

අදයරයන් ඒවා සිදුීමට අවේක්ෂා ෙරන නිශ්චිත වර්ෂය සමඟ) ලබා 

/ගැනීම. 

• ඉහත අයිතමවේ සුදුසු පාරිසරිෙ / සමාජීය පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ ලබා 

ගැනීමට ේවිතියිෙ තක්ෂවස්තරු ක්රම (ප්රධාන වශවයන් ප්රතිලාභ මාරු කිරීම) 

භාවිතා කිරීම. 

• වත්මන් EIA/SIA වවතින් වාර්තා ී ඇති පාරිසරිෙ සහ සමාජීය බලපෑම් 

හඳුනා ගැනීම සහ ඒ ඒ අවස්තථාව මත පදනම්ව පිරිවැය වහෝ ප්රතිලාභ වලස 

ඇුළත් කිරීම. 

• SIA ෙණ්ඩායම්වල විවශ්ෂඥයින්වගන් ආර්ිෙ වශවයන් මැනිය හැකි 

පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ අවශය වතාරුරු ලබා ගැනීම සහ සුදුසු ක්රම 
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භාවිතා ෙරමින් පාරිසරිෙ හා සමාජීය බලපෑම්වල පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ 

ඇගයීම. 

• සම්මත පරාමිති ඇස්තතවම්න්ු කිරීම සඳහා ECBA ක්රියාත්මෙ කිරීම, SIA හි 

හඳුනාවගන ඇති දීර්  පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ ඇුළත් කිරීම. 

 

අවසාන වශවයන්, ප්රතිලාභ සහ පිරිවැය පිළිබඳ විෙේප අවස්තථා සැලකිේලට 

ගනිමින් ECBA සාංවේදීතා විශ්වේෂණයට ලක්ෂ කිරීම. 

 

6.2.2 ECBA හි භාවිතා ෙරන ලද වමවලම් (tools) සහ උපෙේපන 
 

සම්මත තක්ෂවස්තරු වමවලම් භාවිතවයන් හඳුනාගත් බලපෑම් තක්ෂවස්තරු ෙරන ලදී. 

විශ්වේෂණය සම්බන්ධවයන් ගත් ෙල, ශෙයතා අධයයනය සඳහා ආර්ිෙ හා 

මූලය විශ්වේෂණ සඳහා පවත්වන ලද  CBA හි භාවිතා ෙරන ලද උපෙේපන සහ 

ප්රමිීන්ම පවත්වා වගන යන ලදී. 

 

6.2.3 ීරණ නිර්ණායෙ (Decision Criteria) 
 

ECBA හි සලො බලනු ලබන ීරණ නිර්ණායෙ ුන වන්වන්: 

 

1. ශුේධ වර්තමාන අගය (Net Present Value - NPV) 

2. ප්රතිලාභ පිරිවැය අනුපාතය (Benefit Cost Ratio - BCR) 

3. අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතය (Internal Rate of Return - IRR) 

 

6.2.4  ශුේධ වර්තමාන අගය (Net Present Value - NPV) 
 

NPV මගින් වයාපෘතිවේ පවතින වහෝ සැබෑ ශුේධ ආර්ිෙ ප්රතිලාභය මනිනු ලබයි. 

NPV ගණනය ෙරනු ලබන්වන් වට්ටම් ෙළ ප්රතිලාභවලින් වට්ටම් ෙළ පිරිවැය අඩු 

කිරීවමනි. ධනාත්මෙ NPV සහිත සියුම වයාපෘති ශුේධ ආර්ිෙ ප්රතිලාභයක්ෂ 

සපයන අතර ආර්ිෙ වශවයන් සාධාරණ වේ. අවනයෝනය වශවයන් සුවිවශ්ී 

වයාපෘති විෙේපයන් සාංසන්දනය කිරීවම්දී NPV භාවිතා ෙළ යුුය. ඉහළම NPV 

සහිත විෙේපය ආර්ිෙ වශවයන් ෙැමති විෙේපය වේ. NPV ගණනය කිරීම සඳහා 

වයාදන සූරය පහත පරිද වේ: 

එහිදී 

𝑵𝑷𝑽 =  ∑
(𝑩𝒊 − 𝑪𝒊)

(𝟏 + 𝒓)𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

B = දළ වාර්ිෙ ප්රතිලාභ 

C = දළ වාර්ිෙ පිරිවැය 

r = වට්ටම් අනුපාතය 

i = අදාළ වර්ෂය 

 

6.2.5 ප්රතිලාභ පිරිවැය අනුපාතය (Benefit Cost Ratio- BRC) 
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BCR යනු වර්තමාන පිරිවැවේ වටිනාෙමට  වර්තමාන ප්රතිලාභවල වටිනාෙවම් 

අනුපාතය සහ වයෝජිත වියදම්වල සාවේක්ෂෂ ශුේධ ලාභය මැනීමයි. වට්ටම් ෙළ 

ප්රතිලාභය වට්ටම් ෙළ පිරිවැය ඉක්ෂමවා යන විට BCR 1 ට වඩා වැඩි වනු ඇත. 1 ට 

වැඩි BCR සහිත වයාපෘතියක්ෂ ශුේධ ආර්ිෙ ලාභයක්ෂ සපයන අතර එබැවින් එය 

ආර්ිෙ වශවයන් සාධාරණ වේ. අයවැය සීමා සහිත පරිසරයක්ෂ ු ළ, වයාපෘතිවලට 

ඒවාවේ  BCR වලට අනුව ප්රමුඛ්ත්වය දය යුුය. ඉහළ BCR සහිත වයාපෘතිය 

ආවයෝජනය ෙරන වඩාලරයට සාවපස්තක්ෂෂව විශාලතම ප්රතිලාභය ලබා දීමට 

අවේක්ෂෂා ෙරන අතර එම නිසා අරමුදේ වවන් කිරීවම්දී ප්රමුඛ්ත්වය ලැබිය යුුය. 

වමය හිඟ සම්පත් ොර්යක්ෂෂමව වවන් කිරීම සහතිෙ ෙරනු ඇත. BCR ගණනය 

කිරීම සඳහා වයාදන සූරය පහත පරිද වේ: 

 

6.2.6  අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතය (Internal Rate of Return-IRR) 
 

IRR යනු වර්තමාන ප්රතිලාභවල වටිනාෙම වර්තමාන පිරිවැවේ අගයට සමාන වන 

අවස්තථාවේ වට්ටම් අනුපාතයයි (එහිදී NPV ශුනයයට සමාන වේ). එය පිරිවැයට 

ේරතිලාභවල අනුපාතය වලසට මනිනු ලබයි. IRR වපාලී අනුපාතයට වඩා වැඩි නම්, 

එය අදාළ වයාපෘතිවේ ආවයෝජනය ෙර ඇති අරමුදේ සඳහා ප්රතිලාභ අනුපාතය 

වනු ඇති අතර එය වහාඳ ආවයෝජනයක්ෂ වලස සැලවක්ෂ. 

 

6.3 ආර්ික පිරිවැය ඇස්තපම්න්තු කිරීම 

 

ECBA හි පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ විස්තතර පහත පරිද දක්ෂවා ඇත; 

• වියදම් 

• ඉදකිරීම් පිරිවැය 

• වමවහයුම් සහ නඩත්ු වියදම් 

• ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් පිරිවැය 

• පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර සඳහා පිරිවැය 

• පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පිරිවැය 

• අහිමිවන කුඹුරු නිසා පාරිසරිෙ පිරිවැය 

 

ප්රතිලාභ 

• VOC හි ඉතිරි කිරීම වේුවවන් ප්රතිලාභ 

• VOT හි ඉතිරි කිරීම නිසා ප්රතිලාභ 

• අයෙරන ගාස්තුවල ආදායම 

ශක්ෂයතා අධයයනය (2019) විශ්වේෂණය කිරීවම්දී ඉදකිරීම් පිරිවැය සඳහා 0.815 ෙ 

බරැති සාමානය SPF අගය සලො බලන ලද අතර ඉදකිරීම් පිරිවැය, ඉඩම් අත්පත් 

ෙර ගැනීවම් පිරිවැය, පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීවම් පිරිවැය හා පාරිසරිෙ 

අධීක්ෂෂණ සැලැසුම් පිරිවැය ීරණය කිරීම සඳහා EIA අධයනවේ ECBA සඳහාද එම 

අගයම වයාදාගන්නා ලදී.වමවහයුම් සහ නඩත්ු (O&M) පිරිවැවේදී, ශෙයතා 

අධයයනය (2019) සඳහා  ඇස්තතවම්න්ු ෙර ඇති පරිද 0.830 ෙ SPF අගය EIA 
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අධයයනවේ  ආර්ිෙ පිරිවැය ීරණය කිරීම සඳහා එහි මූලය O&M පිරිවැය 

ප්රවාහයට වයාදන ලදී. 

 

6.3.1 ඉදකිරීම් වියදම 
 

වයෝජිත EH-NKBA සඳහා වන ප්රාමාණිෙ බිේපත (bill of quantities), ශෙයතා 

අධයයනය සෙස්ත ෙරන ලද අන්තර් හුවමාරු සහ ගාස්තු පේධතිය ECBA සඳහා 

වයාදා ගන්නා ලදී. ශක්ෂයතා අධ්යයනවේ සියු වියදම් මිල ගණන් 2018 වර්ෂවේ 

අගයන්වගන් ඉදරිපත් ෙර ඇති  බැවින් යාවත්ොලීන ෙරන ලද විශ්වේෂණ ොල 

රාමුව (ශක්ෂයතා අධ්යයන විශ්වේෂණ වර්ෂය 2018 සහ පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු වර්ෂය 2021) සඳහා ECBA සඳහා සියු ඉදකිරීම් පිරිවැය අගයන් වැඩි 

ෙරන ලදී. EIA අධයයනවේදී ECBA සඳහා ශෙයතා අධයයනවේදී  භාවිතා ෙරන 

ලද එෙම මිල වැඩි කිරීවම් සාධෙ පහත වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

126 වගුව: මිල වැඩි කිරීම් 

සුදුසුෙම්ලත්  වොටස 
ඉදකිරීම් අවධිය වමවහයුම් 

අවධිය Year 01 Year 02 Year 03 Year 04 Year 05 

ඉඩම් වටිනාෙම 3.0% 

සිවිේ වැඩ 

 

වේශිය 0.0% 3.0% 3.00% 3.00% 3.00% 0.0% 

විවේශිය 0.0% 5.0% 5.00% 5.00% 5.00% 0.0% 

විදුලි හා යාන්ත්රිෙ 0% 

උපවයෝගිතා හැරීම / නැවත 

ස්තථානගත කිරීම 

3.0% 

උපවේශන වස්තවා 5.0% 

O&M 3.0% 

ආදායම/ ගාස්තු 4.0% 

අවේරමාණය කිරීවම් 

සාධෙය 

3.0%(1st 4 years), 2.0% (Next 6 years), 1.0% (Next 3 years) 

වයාපාරිෙ බදු අනුපාතය 28% 

 

මූලය පිරිවැය විවේශීය සාංරචෙ සහ වේශීය සාංරචෙ වලස වොටස්ත වදෙෙට වබදා 

ඇත. විවේශ සාංරචෙ පිරිවැය එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර් වලින් වුත්පන්න වෙවරන 

අතර විශ්වේෂණය සඳහා එය මුදේ විනිමය අනුපාත භාවිතවයන් ශ්රී ලාංො රුපියේ 

බවට පරිවර්තනය ෙරනු ඇත. ශෙයතා අධයයනය සඳහා අදාළ වන විනිමය 

අනුපාතිෙය වූවේ 2019 වපබරවාරි මාසය සඳහා වන සාමානය අනුපාතයයි, එනම් 

1 USD ක්ෂ LKR 179.15 දක්ෂවා. වෙවස්ත වවතත්, පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනය 

සඳහා විවේශ විනිමය අනුපාත 2021 වනාවැම්බර් 05 වන දනට ගිවිසුම් වේඛ්නවේ 

දක්ෂවා ඇති අනුපාතයට අනුව සාංවශෝධනය ෙරන ලදී. වොන්රාත්ෙරු වේඛ්නවේ 

දක්ෂවා ඇති අගයන් මත පදනම්ව විවේශ විනිමය අනුපාත පහත දක්ෂවා ඇත. 

 

127 වගුව: විපේශ විනිමය අනුපාතය 

විස්තතරය විනිමය අනුපාතය 

LKR / USD 186.57 
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6.3.2 වමවහයුම් හා නඩත්ු වියදම 
 

• වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීවම් ොලසටහන මත පදනම්ව EH-NKBA 

වයාපෘතිවේ සෑම මාර්ගයෙම ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම්/නඩත්ු වියදම් 

ප්රවාහය පිහිටුවා ඇත. 

 

• වමවහයුම් සහ නඩත්ු පිරිවැය සාංරචෙ ුනකින් සමන්විත වේ: සාමානය 

නඩත්ු, ආවර්තිෙ ( වමවහයුම් (O) සහ නඩත්ු (M) පිරිවැය. 

 

වාර්ිෙ වමවහයුම් සහ නඩත්ු සඳහා පිරිවැය ශෙයතා අධයයනවේ දී පහත 

දක්ෂවා ඇති පරිද නිශ්චිත අයිතමවල ඉදකිරීම් පිරිවැය භාවිතා ෙරමින් වුත්පන්න 

ෙර ඇත. 

 

128 වගුව: පමපහයුම් සහ නඩේතු වියදම් වුේපන්න 

වමවහයුම් සහ 

නඩත්ු අයිතම 

විස්තතරය 

නිශ්චිත 

අයිතමයක්ෂ නම් 

ඉදකිරීම් පිරිවැය 

(LKR මිලියන) 

වාර්ිෙ නඩත්ු පිරිවැය සඳහා 

නිශ්චිත ඉදකිරීම් අයිතමවේ 

ඉදකිරීම් පිරිවැවේ ප්රතිශතය (%)  

වාර්ිෙ 

නඩත්ු වියදම් 

මුදල (LKR 

මිලියන) 

පදෙ වේදොව 1,276 2 25.52 

වුහයන්(structures) 45,574 2 911.49 

ජලාපවහන 122 1 1.22 

අහඹු (incidental) 406 2 8.13 

පහසුෙම් 226 5 11.30 

වස්තවා (ගාස්තු 

පේධතිය) 

200 5 10.00 

 

අධයයනය සඳහා පාරිසරිෙ හානිය සඳහා තවත් පිරිවැය එෙු ෙරන අතර නව 

ඇස්තතවම්න්ුවක්ෂ සමඟ පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීවම් පිරිවැය සාංවශෝධනය 

ෙරනු ලැවබ්. නව සාධාරණීෙරණයන් අනුව ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ නැවත 

පදාංචි කිරීම සඳහා වන පිරිවැය ද සාංවශෝධනය ලැවබ්. එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ලැුණු 

පාරිසරිෙ හානි පිරිවැය, පාරිසරිෙ අවම කිරීවම් පිරිවැය සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් පිරිවැය පහත සඳහන් අගයන් වේ. 

 

නැවත පදාංචි කිරීම් සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් පිරිවැය EIA අධයයනවේ එෙු 

ෙරන ලද දත්ත මත පදනම්ව සෙස්තෙර පහත වගුවේ ඉදරිපත් ෙර ඇත. 
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විස්තර 

අංකය බලපෑමට ලක්ෂ වූ ොණ්ඩය එකතුව (Rs.) වවනත් 

1 ඉඩම් අහිමි ීම සඳහා වන්ද - පුේගලිෙ 20,909,705,000.00 නාගරිෙ යනු GND 3 ෙට 

අයත් බත්තරමුේල සහ 

වොස්තවත්ත ප්රවේශය වේ 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

445 

 

2 වන්වාසිෙ වුහයන් අහිමි ීම සඳහා වන්ද 

(නැවත පදාංචි කිරීවම් නිවාස ඒෙෙ) 

156,000,000.00 ස්තවයාංව නැවත ස්තථානගත 

කිරීවම් ීරණවේ 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස PAHs 

මුළු එෙුව 69 අඩු විය. 

3 බලපෑමට ලක්ෂ වූ වුහයන්වේ පිරිවැය - 

හිමිෙරුවන් (පුේගලිෙ). ස්තවයාංව නැවත 

ස්තථානගත ෙළ PAHs 5ක්ෂ අඩු කිරීවමන් පසුව 

(සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂ වූ PAHs 

43කින් 11.6%) 

5,994,653,797.00 69 ස්තවයාංව නැවත 

ස්තථානගත PAHs 

හඳුනාවගන ඇත 

4 බලපෑමට ලක්ෂ වූ වුහයන්වේ පිරිවැය - ඔේපු 

රහිත අයිතිෙරුවන් (අනවසර පදාංචිෙරුවන්) 

24,320,150.00 69 ස්තවයාං නැවත 

ස්තථානගත PAHs 

හඳුනාවගන ඇත 

5 ස්තවයාංව නැවත ස්තථානගත කිරීම සඳහා 

පිරිවැය 

138,000,000.00 PAHHs අදහස මත 

පදනම්ව හඳුනාවගන ඇත 

6 කුලී නවාතැන් පිරිවැය 27,900,000.00   

7 වපාදු සහ වපාදු වේපල ේරතිස්තථාපනය 

කිරීවම් පිරිවැය 

210,000,000.00   

8 ගස්ත අහිමි ීම සඳහා වන්ද - පුේගලිෙ 33,911,000.00   

9 ජීවවනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ 

පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

27,620,000.00   

10 ආදායම අහිමි ීම සඳහා වන්ද 225,900,000.00   

11 බාධාීම් සහ අවනකුත් දීමනා 95,515,000.00   

12 විවශ්ෂ ආධාර 14,400,000.00   

13 අමතර දීමනා සහ දරි දීමනා 5,233,296,250.00   

14 මහජන උපවයෝගිතා වස්තවා (වපෞේගලිෙ 

ස්තථානීය PAHs) 

10,800,000.00   

15 LARC ක්රියාත්මෙ කිරීම 11,740,000.00   

16 බාහිර නිරීක්ෂෂණ 10,800,000.00   

උප එෙුව (රු.) 33,124,561,197.00   

17 අනවේක්ෂිත නැවත පදාංචි කිරීවම් බලපෑම් 

සහ හදසි අවස්තථා 

3,312,456,119.70   

18 පරිපාලන පිරිවැය 1,656,228,059.85   

මුළුඑෙුව (රු.) 38,093,245,376.55   

 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් අධයයන අදයවර්දී සාංවර්ධනය ෙරන ලද පාරිසරිෙ 

බලපෑම් අවම කිරීවම් පිරිවැය සහ පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පිරිවැය පිළිබඳ 

සාරාාංශ වගු පහත දැක්ෂවේ. 

 

 130 වගුව: ඇස්තපම්න්තුගත පාරිසරික අවම කිරීපම් පියවර මූලය 

පිරිවැය පිළිබඳ විස්තර 

අංකය අයිතම විස්තතරය ගණන (SLR) වවනත් 

1 

වෙසේ පාලම සහ තහඩු පයිේ 

(Trestle bridge and Sheet Pile 

works)    1,247,785,578.24  

දයවන්නා වැව, වොස්තවත්ත 

ඇළ ප්රවේශය සහ ඇවරිවේන 

වැේ ආශ්රිතව 

2 ශබ්ද බාධෙ       190,732,928.00    

3 කුරුළු වැට       218,591,420.40    

4 සත්ව පාලම් හරස්ත මාර්ගය          60,000,000.00    
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5 

සත්ත්ව හා වෘක්ෂෂලතා ස්තථාන 

මාරුව            4,000,000.00    

මුළු එෙුව    1,721,109,926.64    

 

131 වගුව: ඇස්තපම්න්තුගත පාරිසරික අධීක්ෂෂණ සැලැස්පම් මූලය 

පිරිවැය පිළිබඳ විස්තර 

පාරිසරිෙ සාංරචෙය වයාපෘති අවධිය ගණන 

වායු වේ ගුණාත්මෙභාවය 

පූර්ව ඉදකිරීම් 

අදයර 
            583,200.00  

ඉදකිරීම් අදයර          6,998,400.00  

වමවහයුම් අදයර          3,207,600.00  

ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 

පූර්ව ඉදකිරීම් 

අදයර  
            104,004.00  

මුපිට ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 
            279,936.00  

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 

ඉදකිරීම් අදයර           1,248,048.00  

මුපිට ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 
         3,359,232.00  

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 

වමවහයුම් අදයර 
            312,012.00  

මුපිට ජලවේ 

ගුණාත්මෙභාවය 
            839,808.00  

ශබ්දය හා 

ෙම්පනය 

ශබ්දය පූර්ව ඉදකිරීම් 

අදයර  

            175,500.00  

ෙම්පනය             189,000.00  

ශබ්දය ඉදකිරීම් අදයර           2,106,000.00  

ෙම්පනය          2,268,000.00  

ශබ්දය වමවහයුම් අදයර             526,500.00  

ෙම්පනය             567,000.00  

පරිසර විදයාව - සත්ත්ව  පූර්ව ඉදකිරීම් 

අදයර 
            500,000.00  

 
         3,000,000.00  

ඉදකිරීම් අදයර          1,500,000.00  

පරිසර විේයාව - ශාෙ පූර්ව ඉදකිරීම් 

අදයර 
            500,000.00  

 
         1,500,000.00  

ඉදකිරීම් අදයර          1,500,000.00  

මුළු පිරිවැය        31,264,240.00  

 

අක්ෂෙර 55.91 දක්ෂවා විහිවදන කුඹුරු ඉඩම් පරිවර්තනය කිරීවම් පාරිසරිෙ පිරිවැය 

Nishantha et al., 2015 මත පදනම්ව තක්ෂවස්තරු ෙරන ලදී. ඇස්තතවම්න්ුවට සුළු 

වාරි ී වගාවිතැන යටවත් ක්රියාොරී කුඹුරු මගින් සිදු ෙරනු ලබන ගාංවුර අවම 

කිරීම, ජලය පිරිසිදු කිරීම සහ ජලය නැවත ආවරෝපණය කිරීම වස්තවා වැනි පරිසර 

පේධති වස්තවා (ES) ඇුළත් වේ. ක්රියාොරී කුඹුරු වවනත් භාවිතයන් සඳහා 

පරිවර්තනය ෙළ විට වමම පාරිසරිෙ වස්තවාවන් (ES) තවදුරටත් වනාලැවබනු ඇත, 

එබැවින් පිරිවැයක්ෂ වලස සැලවක්ෂ. ප්රාථමිෙ අධයයන අගයන් උේධමනය සඳහා 

සෙස්ත කිරීම මගින් විශ්වේෂණය සඳහා වයාදාගන්නා ලද. 
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132 වගුව: වයාපෘතිය පේතුපවන් ුඹුරු ඉඩම් පරිවර්තනය කිරීපම් 

පාරිසරික පිරිවැය 

කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය 

(ac) 

පරිසර පේධති 

වස්තවාවල පිරිවැය 

(LKR/ac) 

වාර්ිෙ පිරිවැය (LKR) මුළු පිරිවැය (LKR) 

55.91 74,395.94 4,159,477.23 141,422,225.79 

 

මූලාශ්රය: Nishantha, BMN, Kularatna, M.G., Semasinghe, W.M and Henegedara, 

M. (2015). මානව ශාස්තර හා සමාජ විදයාව පිළිබඳ ජාතයන්තර සඟරාව Vol. 5, 

අාංෙ 8(1); 50-50pp.) 

* වසර 4ෙ ඉදකිරීම් සහ වසර 30ෙ මාර්ග ක්රියාන්විතය මගින් සම්පූර්ණ වියදම 

පැමිණ ඇත. 

 

133 වගුව: සංපශෝධිත ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා ECBA සඳහා සලකා බලනු 

ලබන ඉදිකිරීම් ආර්ික පිරිවැය 

 

ECBA සඳහා සලො බලන සියුම ආර්ිෙ වියදම් පිළිබඳ විස්තතර පහත දැක්ෂවේ. 

විශ්වේෂණ වර්ෂය 2021 වේ. 

 

134 වගුව: ඉදිකිරීම් අදියර තුළ වියදම් කාලසටහන (පිරිවැය) 

වසර අයිතමය 
විවේශීය LKR 

මිලියන 

වේශීය LKR 

මිලියන 

මුළු LKR 

මිලියන 

2021 

වයාපෘති ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා රජවේ 

අනුමැතිය - -  

2022 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම, පාරිසරිෙ 

අධයයනය, කුඹුරු ඉඩම් අහිමි ීම - 31,163 31,163 

අයිතමය 
විවේශීය LKR 

මිලියන 

වේශීය LKR 

මිලියන 

මුළු LKR 

මිලියන 

ඉදකිරීම 17,553 33,765 51,318 

පැල 5,617 3,376 8,993 

ේරේය 10,532 23,635 34,167 

ෙම්ෙරු 1,404 6,753 8,157 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් 

පිරිවැය 

- 31,046 31,046 

පරිසර අවම කිරීවම් පියවර පිරිවැය - 1,403 1,403 

පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ 

සැලසුම් පිරිවැය 

පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර - 2 2 

ඉදකිරීම් අදයර - 17 17 

වමවහයුම් අදයර - 7 7 

වයාපෘතිය වේුවවන් කුඹුරු ඉඩම් පරිවර්තනය 

කිරීවම් පාරිසරිෙ පිරිවැය 

- 115 115 

ඉදකිරීම් අධීක්ෂෂණ උපවේශනය 878 1,688 2,566 

හදසි අවස්තථා 1,755 3,376 5,132 

මිල ඉහල යාම 1,755 3,376 5,132 
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2023 

සැලසුම් සහ ඉදකිරීම්, පරිසර බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවර පිරිවැය, පාරිසරිෙ 

අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පිරිවැය 3,291 6,656 9,950 

2024 

සැලසුම් සහ ඉදකිරීම්, පරිසර බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවර පිරිවැය, පාරිසරිෙ 

අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පිරිවැය 4,827 9,766 14,593 

2025 

සැලසුම් සහ ඉදකිරීම්, පරිසර බලපෑම් 

අවම කිරීවම් පියවර පිරිවැය, පාරිසරිෙ 

අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පිරිවැය 6,363 12,874 19,237 

2026 සැලසුම් සහ ඉදකිරීම් 7,460 15,093 22,553 

2027 ගමනාගමනයට විවෘතයි - - - 

 

වාර්ිෙ පිරිවැය වමවහයුම් සහ නඩත්ු වියදම් සාංරචෙ පිළිබඳ විස්තතර සඳහා 

පහත වගුව බලන්න. වයාපෘතිය සඳහා පිරිවැය සාංරචෙ අයිතම වදෙක්ෂ සටහන් 

වේ. 

 

135 වගුව: පමපහයුම් අදියර වාර්ික ආර්ික පිරිවැය පිළිබඳ විස්තර 

අයිතමය වාර්ිෙ පිරිවැය LKR මිලියන 

වයාපෘතිවේ ක්රියාොරිත්වය සහ නඩත්ුව 803.15 

වමවහයුම් අදයර ුළ පාරිසරිෙ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් 

පිරිවැය 0.23 

මූලාශ්රය: ශෙයතා අධයයන වාර්තා සටහන: සියුම වියදම් 2018 මිල වේ. 

 

6.4 ආර්ික ප්රතිලාභ ඇස්තපම්න්තු කිරීම 

 

සාමානයවයන්, වමම වර්ගවේ වයාපෘති සඳහා ප්රාවයෝගිෙව මැනීවම් හැකියාව 

අඇති ප්රතිලාභ වර්ග හතරක්ෂ ඇත. වම්වා: 

 

• වාහන වමවහයුම් පිරිවැය (VOC) ඉතිරි කිරීම; 

• ගමන් ොලවයහි (VOT) වටිනාෙවමහි ඉතිරි කිරීම්; 

• මාර්ග අනුරු සහ ඒ ආශ්රිත වියදම් අඩු කිරීම; හා 

• වායු දූෂණය පිරිවැය අඩු කිරීම 

 

6.4.1 වාහන වමවහයුම් වියදම් (VOC) ඉතිරිකිරීම 
 

වෙවස්ත වවතත්, වමම වයාපෘතිය සඳහා, "වයාපෘතිය සමඟ" සාංසිේධිවේදී 

"වයාපෘති වනාමැතිව" සාංසිේධිවේදීට වඩා PCU-km ඉක්ෂමවා ඇති බව වසායා 

ගන්නා ලදී, සමහර විට අවනකුත් නාගරිෙ මාර්ග ජාලවයන් ලබා ගත හැකි 

වේගවත් වේගය මාර්ග භාවිතා ෙරන්නන් දගු මාර්ග වවත හැරීමට වපාළඹවා 

ඇති නිසා විය හැෙ. වම් අනුව, වාහන-කි.මී. සම්බන්ධ වන මාර්ග අනුරු වියදම් 

වහෝ අඩු වායු දූෂණ පිරිවැවේ ඉුරුම් ඇස්තතවම්න්ු කිරීමට අපහසු වූ අතර, 

පහත වොටවස්ත වපන්වා ඇති පරිද වේගය ආශ්රිත ොර්යයක්ෂ මගින් VOC 

ඇස්තතවම්න්ු ෙර ඇත. 
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VOCs සහ VOTs ආර්ිෙ ප්රතිලාභවල අතිමහත් වොටසකින් සමන්විත වන බැවින්, 

හදසි අනුරු සහ දූෂණ ප්රතිලාභ බැහැර කිරීම වයාපෘතිවේ ආර්ිෙ ශෙයතාවට 

ද්රවයමය වශවයන් බලපානු ඇතැයි අවේක්ෂෂා වනාවෙවර්. EIA අධයයනවේ ECBA 

සඳහා ශෙයතා අධයයන වාර්තාවේ ඇති දත්තවලින් සියුම ප්රතිලාභ අගයන් ලබා 

ගනී. 

 

 136 වගුව: වදනික VOC ඉතිරිකිරීම - ආර්ික වටිනාකම 

වසර ජදනිෙ VOC ඉතිරිකිරීම (LKR) 

2025 9,341,292 

2030 13,023,164 

2035 18,156,246 

2040 22,089,849 

2045 26,875,679 

2050 29,672,922 

2055 29,672,922 

2057 29,672,922 

 

6.4.2 ගමන් ොලවේ (VOT) ඉුරුම් වල වටිනාෙම 
 

VOT ඉුරුම් සාමානයවයන් නාගරිෙ මහාමාර්ග වයාපෘතිවල ආර්ිෙ 

ප්රතිලාභවලින් විශාලතම වොටස සඳහා දායෙ වේ. වමම ශෙයතා අධයයනවේ දී, 

කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගය භාවිත ෙරන්නන් සඳහා සහ පවතින මාර්ග 

භාවිත ෙරන්නන් සඳහා ගමන් ොලය ඉුරුම් ඇස්තතවම්න්ු ෙර ඇත. වේගවත් 

චාරිො ොලවල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස පළමුවැන්නාට සෘජු ප්රතිලාභයක්ෂ ලැවබන අතර 

වදවැන්නාට පවතින මාර්ග ජාලවේ සිට කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගයට 

ගමනාගමනය හරවා යැීවමන් ෙළ හැකි වඩා වහාඳ වමවහයුම් වේගවේ 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වක්ර ප්රතිලාභයක්ෂ ලැවබ්. වේගවත් චාරිො ොලවල ප්රතිඵලයක්ෂ 

වලස වපරඅයට සෘජු ප්රතිලාභයක්ෂ ලැවබන අතර පවතින මාර්ග ජාලවේ සිට කුළුණු 

මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගයට ගමනාගමනය හරවා යැීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලසට 

වඩා වහාඳ වේගයන් වමවහයවිය හැකිකිරීවමන් පසුව පැමිවණන අයට වක්ර 

ප්රතිලාභයක්ෂ ලැවබ්. 

 

VOT ඉුරුම් සාමානයවයන් ගෘහස්තථ ආදායම් දත්ත මත පදනම් වන අතර, මාර්ග 

භාවිතා ෙරන්නන්වේ විවිධ ොණ්ඩ සඳහා විවිධ ගාස්තු අදාළ වේ. බස්ත මීන් ෙක්ෂ 

රථ රියදුරන්ට වඩා වවනස්ත වලස තම ොලය අගය ෙරන අතර පුේගලිෙ වමෝටර් 

රථ රියදුරන්ට/එහි ගමන්ෙරන්නන්ට වඩා වවනස්ත වලස ොලය අගය කිරීවම් 

සම්භාවිතාව වමයින් පිළිබිඹු වේ. ගමන් ොලය අඩුකිරීවම් ප්රතිඵලයක්ෂ වලස 

ලැවබන ප්රතිලාභ ප්රවාහය ඇස්තතවම්න්ු ෙරනු ලබන්වන් වයාපෘතිය “සහිතව”  

සහ “රහිතව” යන අවස්තථා වලදී නාගරිෙ ප්රවාහන ජාලය සඳහා ඇස්තතවම්න්ු 

ෙර ඇති වාහන පැය අතර වවනස සඳහා ගමන් ොල අගයන් වයදීවමනි. 

 

වත්මන් අධයයනය සඳහා, මෑත ොලීන වගීමට ඇති ෙැමැත්ත (WTP) 

සමීක්ෂෂණවල පදනම මත VOT අගයන් තක්ෂවස්තරු ෙර ඇත. ොල ඉුරුම් වල 
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වයෝගය අගය වලස ොලවයහි වටිනාෙම භාවිතා ෙරමින්, වයාපෘති බලපෑම් 

ප්රවේශවේ මාර්ග ජාලය සඳහා VOT ඉුරුම් 137 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 

 

137 වගුව: වයාපෘති - ආර්ික අගයන්ට ආපරෝපනය කළහැකි  VOT  

ඉතුරුම්  

වසර ජදනිෙ VOC ඉතිරිකිරීම (LKR) 

2025 7,277,997 

2030 10,213,119 

2035 14,331,938 

2040 17,436,993 

2045 21,214,769 

2050 23,422,819 

2055 23,422,819 

2057 23,422,819 

 

ේරතිලාභ ගණනය කිරීවම් ේරතිඵල 138 වගුවේ දක්ෂවා ඇත. 
 

138 වගුව: ආර්ික ේරතිලාභ ගණනය කිරීපම් ේරතිඵල (LKR මිලියන) 

Factor 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2057 

VOT ඉුරුම් 2656.47  3727.79  5231.16  6364.50  7749.39  8549.33 8549.33   8549.33  

VOC ඉුරුම් 3409.57  4753.45  6627.03  8062.80  9809.62  10830.62 10830.62 10830.62  

එෙුව 6066.04  8481.24  11858.19  14427.30  17553.01  19379.95 19379.95   9379.95  

 

2050 න් පසු, කුළුණු මත ඉදවන අධිවේී මාර්ගය එහි ධාරිතාවයට ළඟා වන අතර, 

එම නිසා ප්රතිලාභ සහ ආදායම 2050 සහ 2055 අතර එෙතැන නතර වනු ඇතැයි 

උපෙේපනය වෙවර්. 

 

6.4.3 ආර්ිෙ ඇගැයීම හා  සාංවේදතා විශ්වේෂණය  
 

ශුේධ ආර්ිෙ ප්රතිලාභ ප්රවාහයන් වට්ටම් කිරීවම් ොර්ය සඳහා, සැබෑ වට්ටම් 

අනුපාතයක්ෂ භාවිතා ෙර ඇත. වපර අධයයනයන් 7% ෙ සැබෑ වට්ටම් අනුපාතයක්ෂ 

භාවිතා ෙර ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස 5% ෙ උේධමනය සඳහා වාසියක්ෂ 

මගින් 12% නාමිෙ අනුපාතිෙය ගැලපීම සිදු විය. ශ්රී ලාංො ආර්ිෙය සඳහා මෑතදී 

වපන්වා දුන් පරිද 4% ෙ උේධමන වාසියෙට ඉඩ දීම සඳහා වමම අනුපාතය 8% 

දක්ෂවා සෙස්ත ෙර අධයයනය සඳහා වයාදා ගන්නා ලදී. 

 

ආර්ිෙ ඇගයීවම් ප්රතිඵල ප්රධාන පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ විචලයවල වවනස්තීම්වලට 

ඔවුන්වේ සාංවේදීතාව සඳහා පරීක්ෂා ෙර ඇත. සාංවේදීතා පරීක්ෂෂණ, පිළිවවලින්: 

ේයාපෘති ේරාේධන පිරිවැවයහි 30% වැඩි ීම; ේයාපෘති ේරතිලාභවල 20% ෙ 

අඩුීමක්ෂ; ේරතිලාභවල අඩුීමක්ෂ සමග ේයාපෘති පිරිවැය එෙවර වැඩිීම; සහ 8% 

සිට 12% දක්ෂවා වට්ටම් අනුපාතවේ වවනසක්ෂ ඇුළත්ව සිදු ෙරන ලදී. මූලිෙ සිේධි 

(Base Case) ප්රතිඵලවල ප්රධාන විචලයවල වවනස්තීම්වලට ඇති සාංවේදීතාව 

දැක්ෂීමට සාංවේදීතා දර්ශෙ (SI) සහ ස්තවිචින් අගයන් (Switching Values -SV) යන 

වදෙම භාවිතා ෙරන ලදී. 
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NPV සම්බන්ධවයන්, මාරුීම් අගය (Switching Value) මගින් NPV ශුනයයට (0) අඩු 

කිරීමට අදාළ විචලයවේ අවශය වවනස දක්ෂවයි. IRR සම්බන්ධවයන්, මාරුීම් අගය 

(Switching Value) මඟින් IRR ෙපා හැරීවම් අනුපාතය (වට්ටම් අනුපාතය) සමඟ 

සමාන කිරීමට අදාළ විචලයවේ අවශය ප්රතිශත වවනස වපන්නුම් ෙරයි. SI හා 

සැසඳීවම්දී, SV වැඩි වන තරමට අදාළ විචලයවේ වවනස්තෙම් වලට දර්ශෙවේ 

සාංවේදීතාව අඩු වේ. 

 

නිර්වචනය අනුව, SV යනු SI හි අවනයෝනය වේ. IRR සම්බන්ධවයන් ගණනය ෙරන 

ලද සාංවේදීතා දර්ශෙ සහ මාරුීම් අගයන් NPV හා සම්බන්ධව ගණනය ෙරන 

ලද SI සහ SV සමඟ සසඳන විට තරමක්ෂ වවනස්ත ප්රතිඵල ලබා වදයි. මක්ෂනිසාද යත්, 

IRR ප්රවේශය IRR අගවයන් සියුම අනාගත ශුේධ ප්රතිලාභ වට්ටම් ෙරන අතර 

NPV ප්රවේශය වතෝරාගත් වට්ටම් අනුපාතයට අනුව අනාගත ශුේධ ප්රතිලාභ 

සියේල වට්ටම් ෙරයි. 

 

6.4.4 පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ ධාරාව 
 

රූප සටහන 13 මඟින් කුළුණු මත ඉදවවන අධිවේී මාර්ග වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් 

සහ O&M පිරිවැය හි වාර්ිෙ ධාරාව වපන්වයි.වමම රූපවේ දැක්ෂවවන පරිද, 2022-

2026 සිට ඉදකිරීම් අදයවර්දී ඉදකිරීම් පිරිවැය වයදවුම් අවශය වේ. වයාපෘතිය 

අවසන් කිරීවමන් පසු, 2027-2057 සිට වසර 30 ෙ වයාපෘති වමවහයුම් ොලය 

සඳහා O&M පිරිවැය දරනු ලැවබ්. 

 

ප්රස්ථාර සටහන 11: ුළුණු මත ඉදිපවන අධිපේී මාර්ගපේ ඉදිකිරීම් සහ 

පමපහයුම් සහ නඩේතු පිරිවැය 
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ප්රස්ථාර සටහන 12: ුළුණු මත ඉදිපවන අධිපේී මාර්ග වයාපෘතිපේ 

ශුේධ ආර්ික ප්රතිලාභ 

 
මූලාශ්රය : ශෙයතා අධයයන වාර්තාව 

 

14 රූපවේ දැක්ෂවවන්වන් වාර්ිෙ ආර්ිෙ ප්රතිලාභ ප්රවාහය  එනම් වයාපෘති 

ප්රතිලාභ වලින් ඉදකිරීම් සහ O&M පිරිවැය ඇුළුව වයාපෘති පිරිවැය අඩු කිරීවමන් 

ලැවබන අගයයි. ඉදකිරීම් ොලය ුළ ඍණාත්මෙ ේරවාහයන් ේරාේධන පිරිවැය 

පිටතට ගලායාම පිළිබිඹු ෙරන අතවර්දී 2027-2057 සිට වමවහයුම් ොලය ුළ 

O&M පිරිවැය අඩු ආර්ිෙ ප්රතිලාභ ගලා ඒවම් ධනාත්මෙ ප්රවාහයන් වපන්නුම් 

ෙරයි. 

 

6.5 ආර්ික විශ්පේෂණය 

 

139 වගුවේ වපන්වා ඇති පරිද, වයාපෘතිය ශක්ෂතිමත් ආර්ිෙ ප්රතිලාභ ලබා වදනු 

ඇතැයි අවේක්ෂෂා වෙවර්. පාදෙ සාංසිේධිය (Base Case) සඳහා ප්රතිඵල මගින් සැබෑ 

වට්ටම් අනුපාතයට වඩා සුවපහසු IRR, ධනාත්මෙ NPV සහ BCR 1ට වඩා වැඩි 

අගයක්ෂ වපන්නුම් ෙරයි. 

 

139 වගුව: පාදක සංසිේධි (Base Case) ආර්ික ප්රතිලාභ  

දර්ශෙය අගය 

IRR (%) 13.92% 

BCR 1.44 

NPV (Million LKR) 130,915 

සටහන් : 1) වයාපෘති ොලය වසර 30ක්ෂ යැයි උපෙේපනය වෙවර් 

  2) වට්ටම් අනුපාතය 8% වලස උපෙේපනය වෙවර් 

 

වමම ECBA ප්රතිඵල ලබාගනු ලබන්වන් ේවිතියිෙ පාරිසරිෙ වටිනාෙම් භාවිතය 

සහ වයෝජිත බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග වයාපෘතිවේ අවේක්ෂිත පාරිසරිෙ 

බලපෑම් අවම කිරීමට පූර්ණ හැකියාව ඇති බව උපෙේපනය කිරීම මතය. වමම 
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විශ්වේෂණයට සම්පූර්ණ වියදම් සහිත පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීම් සහ 

අධීක්ෂෂණ සැලසුම් ද ඇුළත් විය. එබැවින්, අවම කිරීවම් අවවශ්ෂ බලපෑම 

වනාසැලකිය හැකි වලස සලෙනු ලබන සහ තක්ෂවස්තරුවට ඇුළත් වනාවන නිසා 

අවම කිරීවම් අවවශ්ෂ බලපෑම් සැලකිය යුු බවට පත්වන අවස්තථා හඳුනාවගන 

ඒවාට විසඳුම් වසීමට වයෝජිත පරිද අධීක්ෂෂණ ෙටයුු සිදු කිරීම නිර්වේශ වෙවර්. 

 

6.6 සංපේදීතා විශ්පේෂණය 

 

6.6.1 පිරිවැය සහ ේරතිලාභවල උච්චාවචනය 
 

ප්රධාන විචලයවල වවනස්තීම් සඳහා වයාපෘතිවේ ආර්ිෙ ප්රතිඵලවල සාංවේදීතාව 

සඳහා අවස්තථා හතරක්ෂ පරීක්ෂා ෙරන ලදී. ඒවා පහත පරිද වේ. 

 

A. ඉදකිරීම් පිරිවැය 30% කින් වැඩි ීම 

B. ේරතිලාභ 20% කින් අඩු ීම  

C. ේරතිලාභවල 20% ෙ අඩුීමක්ෂ සමඟ ඒොබේධව ඉදකිරීම් පිරිවැවයහි 30% 

වැඩිීමක්ෂ  

D. 12%ෙ නාමිෙ වට්ටම් සාධෙයක්ෂ වයදීම 

 

 

140 වගුව: පිරිවැය සහ ේරතිලාභවල උච්චාවචනය 

 
 

 

 

No. Item Base factor New Factor Change (%) NPV (LKR mill.) FIRR -Project Return on Sensitivity Indicator Switching Value (%) Relevant indicators

after finance after finance Equity (ROE) NPV FIRR NPV FIRR

Base  case 130,915.03 13.92% 11.88%

Sensitivity cases

ST 1 CAPEX plus 30% -49,665.34 -64,564.95 30% 115,849.51 12.81% 10.87% 0.38 0.62 261% 160% Increased investment cost

ST 2 REVENUE less 20% 107,603.81 86,083.05 -20% 123,733.39 13.76% 11.74% 0.27 0.14 365% 732% Reduced revenue stream

ST 3 CAPEX plus 30% and REVENUE less 20% 57,938.46 21,518.10 -63% 108,461.59 12.62% 10.73% 0.27 0.35 367% 286% Increase cost and Reduced revenue 

ST 4 Discount rate 12% 26,720.98 14.09% 12.03%

Cut-off FIRR 8.00%
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7. පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම සහ පසුවිපරම් 

සැලැස්තම  
 

7.1 පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම  

 

වයාපෘතිවේ පූර්ව ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අවධීන්හිදී වභෞතිෙ, ජීව 

විදයාත්මෙ, ජල විදයාත්මෙ හා සමාජීය පරිසරයන්ට ඇති වන අහිතෙර බලපෑම් 

වළක්ෂවා ගැනීම සහ/වහෝ අවම කිරීම සඳහා පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම 

(EMP) සෙස්ත ෙර ඇත. වයාපෘති ක්රියාොරෙම්වල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඇති විය හැකි 

බලපෑම්, බලපෑම් අවම කිරීමට වයෝජිත ක්රියාමාර්ග, එම බලපෑම් අවම කිරීමට 

වයෝජිත ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීමට පසුවිපරම්  කිරීමට වගකිව යුු පාර්ශ්වය 

සහ සැලකිය යුු අහිතෙර බලපෑම් පිළිගත හැකි මට්ටමකින් අවම කිරීම සඳහා 

අවශය වියදම් ක්රි EMP හි ඇුළත් වේ. EMP ලාංසු වේඛ්නවල වොටසක්ෂ වලස සාදනු 

ඇත. ලාංසු වේඛ්නවල වොටසක්ෂ EMP වලස පිළිවයල ෙරනු  ඇත. වමම EIA 

වාර්ථාවව හි ලබා දී ඇති EMP මත පදනම් වූ භූමියට විවශ්ිත පාරිසරිෙ 

ෙළමනාෙරණ ක්රියාොරී සැලැස්තම (EMAP) වොන්රාත්ෙරු විසින් පිළීවයල ෙල 

යුුය. භූමියට විසින් විවශ්ිත වූ EMAP හි දැක්ෂවවන  අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා වන සියුම වියදම් වොන්රාත්ෙරුවන් විසින් ප්රමාාත්මෙ 

ණ බිේපවතහි (BOQ) ඇුළත් ෙළ යුුය.  

 

අහිතෙර බලපෑම් සහ එවැනි බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වයෝජිත අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග සැලකිේලට ගනිමින් වයාපෘතිය සඳහා පිළිවයල ෙරන ලද EMP 

ඇමුණුම 26 හි ඉදරිපත් ෙර ඇත. 

 

7.2 පාරිසරික පසුවිපරම් සැලැස්ම (EMoP) 

 

වයාපෘතිය සඳහා සෙස්ත ෙරන ලද පාරිසරිෙ පසුවිපරම් සැලැස්තම (EMoP) මගින් 

පූර්ව-ඉදකිරීම්, ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අවධීන්හිදී EMP හි දක්ෂවා ඇති බලපෑම් 

අවමකිරීවම් පියවරයන් ක්රියාත්මෙ කිරීම අධීක්ෂෂණය කිරීම, අවේක්ෂිත අහිතෙර 

බලපෑම් අවශය පරිද සහ අවශය විට ෙළමනාෙරණය කිරීම සහතිෙ කිරීම අවශය 

වේ. පූර්ව ඉදකිරීම් අදයවර්දී වාතය, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය සහ ශබ්ද මට්ටම් 

පිළිබඳ මූලිෙ දත්ත රැස්ත කිරීම අවශය වේ. ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් අවධීන්හිදී 

පාරිසරිෙ පරාමිති / තත්ත්ව මට්ටම්වල වවනස්තීම් සාංසන්දනය කිරීමට භාවිතා 

ෙළ හැකි පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ මූලිෙ වතාරුරු වමම දත්ත මගින් සපයනු 

ඇත. මූලිෙ වතාරුරු සමග සාංසන්දනය කිරීවමන් EMP හි සඵලතාවය ඇ/යීමට 

ලක්ෂ ෙල  හැෙ. EMP ුලින් වාතවේ ගුණාත්මෙ භාවයට බලපාන අහිතෙර 

බලපෑම් හඳුනාගනු ලැුවවහාත්, ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්ද මට්ටම් සහ 

පාරිසරිෙ විදයත්මෙ සාධෙ වලට වන බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවර යාවත්ොලීන 

ෙළ යුුය. 

 

වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම: වොන්රාත්ෙරු විසින් පාරිසරිෙ හා සමාජ ආරක්ෂෂණ 

අනුකූලතා පිළිබඳ මාසිෙ වාර්තා සෙස්ත ෙරනු ලබන අතර, අවශය පිටපත් 
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සාංඛ්යාව ඉාංජිවන්රුවරයාට (CSC) ඉදරිපත් ෙළ යුුය. CSC හි පරිසර 

විවශ්ෂඥයාවේ සමාවලෝචනය යටවත්, RDA හි PMU වවත වාර්තා ඉදරිපත් ෙළ 

යුුය. එවිට PMU විසින් RDA හි පාරිසරිෙ හා සමාජ සාංවර්ධන අාංශය (ESDD) 

වවත වාර්තා ඉදරිපත් ෙරනු ඇත. එම වාර්ථා ESDD විසින් සමාවලෝචනය කිරීවමන් 

පසුව, මධයම පරිසර අධිොරිය වවත ඉදරිපත් ෙරනු ඇත. 

 

EMoP හි නියැද ස්තථාන (sampling points), පසුවිපරම් ොල පරාසය, වගකිවයුු 

ආයතන ආදය ඇමුණුම 27 හි ඉදරිපත් ෙර ඇත. 

 

7.3 ආයතනික සැකැස්ම  

 

වයාපෘතිය සඳහා EA වලස මහාමාර්ග අමාතයාාංශය ක්රියා ෙරන  අතර RDA යනු 

සමස්තත EMP ක්රියාත්මෙ කිරීවම් වගකීම දරන IA වේ. RDA යටවත් ස්තථාපිත 

වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය (PMU) සමස්තත වොන්රාත් පරිපාලනය සහ 

වොන්රාත් වේඛ්නවේ ඇුළත් පාරිසරිෙ පිරිවිතරයන් සහ විවශ්ෂ පාරිසරිෙ 

ආරක්ෂෂණ විධිවිධාන ක්රියාත්මෙ කිරීම සම්බන්ධවයන් වොන්රාත්ෙරුන් 

අධීක්ෂෂණය ෙරනු ලබන වගකිව යුු අ ායතනය වේ. වයාපෘති 

අධයක්ෂෂවරවයකුවේ (PD) ප්රධානත්වවයන් යුත් PMU, ඉන්ජිවන්රු ෙණ්ඩායමක්ෂ 

සහ සමාජ හා පරිසර ආරක්ෂෂණ නිලධාරීන් සහිත ෙණ්ඩායමකින් යුක්ෂත වේ. 

 

PMU ,  RDA ුළ පිහිටුවා ඇති ඒෙෙයක්ෂ වුවද, පූර්ව ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවම 

කිරීවම් ක්රියාමාර්ග RDA හි ඇති ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් අාංශය, ඉාංජිවන්රු 

වස්තවා අාංශය සහ මහාමාර්ග සැලසුම් අාංශවේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මෙ කිරීම RDA 

විසින් සෘජුවම සිදු ෙළ යුුය. ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

ක්රියාත්මෙ කිරීම පත්ෙරන ලද වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීම විය යුුය. 

වොන්රාත්ෙරුට මඟ වපන්ීම සහ අධීක්ෂෂණය සඳහා පත් ෙරන ලද වයාපෘති 

ක්රියාත්මෙ කිරීවම් උපවේශෙවරුන්වේ (PIC) සහ RDA හි තිවබන ESDD සහාය 

ඇතිව වයාපෘතිවේ  ඉදකිරීම් අදයවර්දී බලපෑම්  අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

ක්රියාත්මෙ කිරීවම් ෙටයුු පිබදව වගකීිම PMU විසින් දැරිය යුුය. PIC හි 

ෙණ්ඩායම් නායෙවයකු විසින් ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රුවරයා වමවහයවනු ලබන අතර, 

පරිසරය සහ සමාජ ොරණා සම්බන්ධවයන් සමාජ ආරක්ෂෂණ විවශ්ෂඥවයකුවේ 

සහාය ලබා වදනු ඇත. වයාපෘතිවේ පාරිසරිෙ අනුකූලතා අවශයතා පිළිබඳව 

ඉදකිරීම් ෙණ්ඩායමට උපවදස්ත දීම සඳහා වොන්රාත්ෙරු විසින් ෙැපවූ පරිසර 

නිලධාරිවයකු/ෙළමනාෙරුවවකු බඳවා ගත යුුය. ඉදකිරීම් ෙණ්ඩායවම් 

වයාපෘති ෙළමනාෙරු (PM) ඉදකිරීම් අදයරට අදාළ වන බලපෑම් අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීමට වගකිව යුුය. ඉදකිරීම් බලපෑම් අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීවම්දී ස්තවාධීන ඉාංජිවන්රු (PIC) සහ PMU හි සහාය සහ 

මගවපන්ීම ඇතිව පරිසර නිලධාරියා PM වවත උපවදස්ත සහ සහාය ලබා දය 

යුුය.  

 

වයාපෘති වමවහයුම් අදයවර් බලපෑම් අවම කිරීවම් පියවරයන් RDA හි වතෝරාගත් 

අාංශය (ESDD) හරහා සිදු ෙළ යුුය. ප්රවයෝගිෙව, EMP සවිස්තතරාත්මෙව 

ක්රියාත්මෙ කිරීම සදහා EA, IA, PMU, PIC සහ වොන්ත්රාත්ෙරුවන් සම්බන්ධ වේ. 
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EMP හි ඇුළත් ෙර ඇති බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීවම් 

ෙටයුු පසුවිපරම් කිරීම සදහා EMoP ප්රවයෝජනවත් වමවලමක්ෂ වනු ඇත. 

පාරිසරිෙ පැමිණිලි පරීක්ෂෂා කිරීම, භූගත හා මුපිට ජලවේ ගුණාත්මෙභාවය, 

වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය සහ ඉදකිරීම් අදයවර්දී ශබ්දය පරීක්ෂෂා කිරීම අනුමත 

රාජය ආයතනය හරහා සිදු කිරීම වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීමකි. පසුවිපරම්  

ෙටයුු PIC විසින් අධීක්ෂෂණය ෙරනු ලැවබ්. වොන්රාත්ෙරු විසින් පාරිසරිෙ 

පසුවිපරම් වාර්තාවේ ප්රතිඵලය PIC වවත ඉදරිපත් ෙරනු ඇත. අවසාන වශවයන්, 

පසුවිපරම් වාර්තා PIC විසින් PMU හි PD වවත ඉදරිපත් ෙරනු ලැවබ්. EMP සහ 

EMoP හි නිර්වේශ ක්රියාත්මෙ කිරීම පසුවිපරම් කිරීම  සදහා අභයන්තර පසුවිපරම් 

ඒෙෙය  වලස RDA හි ESDD වගකීම දරන අතර CEA වයාපෘතිය සඳහා බාහිර 

පසුවිපරම් ආයතනය වනු ඇත. 

 

7.3.1 බලපෑම් අවම කිරීම, පසුවිපම් කිරීම සහ නඩත්ු පියවරයන් 

ක්රියාත්ත්මෙ කිරීවම් පිරිවැය  
 

බලපෑම් අවම කිරීම, පසුවිපරම් සහ නඩත්ු ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මෙ කිරීවම් 

පිරිවැය සඳහාඅදාල විස්තතර පහත වගු වල දක්ෂවා ඇත. අයිතමය, අනුපාතය සහ 

ප්රමාණයන් ීරණය වන්වන් වපර වයාපෘතිවල වහෝ දැනට ක්රියාත්මෙ වයාපෘතිවල 

මිල, වවළඳපල මිල ගණන් වහෝ ඉාංජිවන්රු විනිශ්චය මත පදනම්වය. ඇගයීම්  

ොලය සඳහා අීත අනුපාත 3% ෙ මිල ඉහළ යාමක්ෂ සමඟ සාංවශෝධනය ෙරන 

ලදී 

 

141 වගුව: පාරිසරික අධීක්ෂෂණ ක්රියාවලි පිරිවැය පිළිබඳ විස්තර  

පාරිසරික අංග වයාපෘති අදියර ප්රමාණය (Rs) 

වාතපේ ගුණාේමක තේවය පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර 583,200.00 

ඉදකිරීම් අදයර 6,998,400.00 

වමවහයුම් අදයර 3,207,600.00 

ජලපේ 

ගුණාේමක 

තේවය 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙ තත්වය 

පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර 

 

104,004.00 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙ තත්වය 

279,936.00 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙ තත්වය 

ඉදකිරීම් අදයර 

 

1,248,048.00 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙ තත්වය 

3,359,232.00 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙ තත්වය 

වමවහයුම් අදයර 

 

312,012.00 

භූගත ජලවේ 

ගුණාත්මෙ තත්වය 

839,808.00 

ශබ්දය සහ 

කම්පනය 

ශබ්දය පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර 175,500.00 

ෙම්පනය 189,000.00 

ශබ්දය ඉදකිරීම් අදයර 

 

2,106,000.00 

ෙම්පනය 2,268,000.00 

ශබ්දය වමවහයුම් අදයර 526,500.00 
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ෙම්පනය 567,000.00 

පරිසර විදයාේමක - සතුන් පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර 500,000.00 

ඉදකිරීම් අදයර 3,000,000.00 

වමවහයුම් අදයර 1,500,000.00 

පරිසර විදයාේමක - ශාක පූර්ව ඉදකිරීම් අදයර 500,000.00 

ඉදකිරීම් අදයර 1,500,000.00 

වමවහයුම් අදයර 1,500,000.00 

මුළු වියදම 31,264,240.00 

 

 

142 වගුව: පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීපම් මිනුම් සදහා  පිරිවැය පබදී 

යාම  

ආයිතම විස්තරය ප්රමාණය (රුග 

මිලියන) 

විස්තර 

වෙසේ(Trestle) 

පාලම 

2952.86 TEPA ප්රවේශවේ 

ශබ්ද බාධෙ 190.73 ඒෙෙ අනුපාතය සඳහා මූලාශ්රය CEP 02 

වයාපෘතිවයන් 

කුරුළු වැට 218.59 ඒෙෙ අනුපාතය සඳහා මූලාශ්රය CEP 02 

වයාපෘතිවයන් 

සත්ව පාලම් හරස්ත 

මාර්ගය 

60.00 මූලාශ්ර EIA ෙණ්ඩායම 

සත්ත්ව හා 

වෘක්ෂෂලතා ස්තථාන 

මාරුව 

4.00 මූලාශ්ර EIA ෙණ්ඩායම 

මුු එෙුව 3,426.18   

 

7.3.2 ලබා ගත හැකි අරමුදේ සහ මූලාශ්රය 
 

රාජගිරිවේ සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා කුළුනු මත ඉදෙරන අධිවේී මාර්ග වයාපෘතිය 

රාජය වපෞේගලිෙ හවුේොරිත්වයක්ෂ (PPP) වලස ක්රියාත්මෙ වෙවරන අතර, 

නිශ්චිත ොලසීමාවෙ ඉදකිරීම් සහ වමවහයුම් ෙටයුු වවනුවවන් වපෞේගලිෙ 

අාංශය වමම වයාපෘතියට ආවයෝජනය ෙරනු ඇත. පුේගලිෙ අාංශවේ ආවයෝජෙයා 

වයාපෘතිවේ අවදානම් හඳුනාවගන අවදානම් තක්ෂවස්තරු ෙළ යුු අතර වයාපෘතිය 

සිදු කිරීම සඳහා වවන් කිරීමට වපර වයාපෘතවේ බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ග 

සැලසුම් ෙළ යුුය. එබැවින් පාරිසරිෙ පසුවිපරම්  ක්රියාවලිවේ සහ පාරිසරිෙ 

බලපෑම් අවම කිරීවම් ක්රියාමාර්ගවල සියුම පිරිවැය ආවයෝජෙයා විසින් දැරිය 

යුුය. පුේගලිෙ අාංශය විසින් ඔවුන්ට පිළිගත හැකි මට්ටම්වලින් වයාපෘති 

අවදානම් වවන් ෙළ යුු අතර එවිට ඔවුන්වේ සහභාීත්වය තිරසාර වනු ඇත. 
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8. නිගමනය සහ නිර්වේශය 
 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය 

වයාපෘතිවේ (EH-NKBA) I අදයර සමඟ සසඳන විට එහි II අදයර ඉතාමත් 

ීරණාත්මෙ තත්වයෙ පවී, I අදයර ට අදාල පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව 

මගින්  වසායා ගත් ෙරුණු සමඟ සසඳන විට නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය   II අදයවරහි වයාපෘති බලපෑම් ඉහළ 

මට්ටමෙ පවී. වයෝජිත වයාපෘතිය මගින් පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරු වාර්තාවේ 

(EIA) දක්ෂවා ඇති පරිද ධනාත්මෙ හා සෘණාත්මෙ සෘජු හා වක්ර, දගු හා වෙටි 

ොලීන පාරිසරිෙ හා සමාජ බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. වමම වයාපෘතිය මගින් 

වයාපෘතිවේ ඍණාත්මෙ බලපෑම්වලට සාවේක්ෂෂව සැලකිය යුු සමාජ හා 

ආර්ිෙ ප්රතිලාභ රැසක්ෂ ද ජනනය ෙරනු ඇත.  

 

වයෝජිත මාර්ගය නාගරිෙ වන්වාසිෙ සහ වාණිජ භූ දර්ශන වමන්ම මිනිසා විසින් 

සාදන ලද විවිධ වාසස්තථාන සහ ජල මූලාශ්ර, කුඹුරු සහ පාරිසරිෙ සාංවේදී 

වාසස්තථාන වැනි පහත් ජල රැඳවුම් ප්රවේශ හරහා ගමන් ෙරයි. පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු වාර්තාව (EIA) මගින් වයෝජිත මහා මාර්ග වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් සහ 

වමවහයුම් අදයර හා සම්බන්ධව ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුු බලපෑම් හඳුනා 

ගැනීමට උත්සාහ ගනු ලැවබ්.  

 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA) යනු වමම මාර්ගය දවේ පිහිටා ඇති  

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රධානතම පරිසර සාංවේදී පරිසර පේධතියයි. පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු වාර්තාවේ (EIA)  විශ්වේෂණය මගින් වසායාගත් ෙරුණු මත පදනම්ව, 

වයෝජිත උස්ත මහා මාර්ගය තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි (TEPA)  

වභෞතිෙ හා ජීව විදයාත්මෙ පරිසරයට අහිතෙර බලපෑම් ඇති ෙරන බව 

නිගමනය ෙළ හැකිය. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි (TEPA)  ජජව 

විවිධත්වයට හා ආවේණිෙ සහ තර්ජනයට ලක්ෂව  විවශ්ෂ සහ දැනට පවතින 

වාසස්තථාන ඇුළු ශාෙ සත්ත්ව විවශ්ෂ වලට බලපෑම් ඇති වන පරිද ජලජ හා 

වගාඩබිම් වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය ීම වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවේක්ෂෂා 

වෙවර්. මාර්ගවේ කි.මී. 3.15 පමණ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA)  

හරහා ගමන් ෙරන අතර වයාපෘතිය සඳහා වහක්ෂටයාර 12.61 ක්ෂ අත්පත් ෙර ගනු 

ඇත. වෙවස්ත වවතත්, වමම ප්රවේශවල වාසය ෙරන වාර්තා ී ඇති  වගාඩබිම් වහෝ 

ජලජ සත්ව වහෝ වෘක්ෂෂලතා විවශ්ෂයන් වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ අවට 

පාරිසරිෙ පේධතිවල පවතින හා වාසය ෙරන බවව දන්නා බැවින්, වමම 

වයාපෘතිය මගින් එම විවශ්ෂවල සාංරක්ෂෂණ තත්ත්වය වෙවරහි සැලකිය යුු 

බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරනු ඇතැයි සිතිය වනාහැෙ. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශය(TEPA) ු ළ වැදගත්ම ජජව විවිධ වාසස්තථාන පිහිටා ඇත. වෙවස්ත වවතත්, 

වයෝජිත මාර්ගය තලාංගම වැවට දුරින් ගමන් ෙරන බැවින් තලාංගම වැවට බලපෑම් 

ඇතිවනු ඇතැයි බලාවපාවරාත්ු විය වනාහැෙ.  

 

වයෝජිත මාර්ගය ඉදකිරීවම්දී ගස්ත ඉවත් කිරීම මගින් අවට නාගරිෙ පරිසරයට 

සැලකිය යුු බලපෑමක්ෂ ඇති ෙරයි. ඉදකිරීම් අදයවර්දී අවට ප්රජාවන්ට, සාංවේදී 
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ග්රාහෙයන්ට සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි (TEPA) පාරිසරිෙ 

සාංවේදී ප්රවේශවලට වාතවේ ගුණාත්මෙභාවය, ශබ්දය සහ ෙම්පන ආශ්රිත 

බලපෑම් ඇති වේ. නිශ්චිත ඉාංජිවන්රු විසඳුම්, ඉදකිරීම් ක්රමවේද වයාපෘති 

සැලසුම්ෙරණයට ඇුළත් කිරීම සහ ප්රමාණවත් සහ ොවලෝචිත අවම කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීම මගින් හඳුනාගත් පාරිසරිෙ බලපෑම් වබාවහාමයක්ෂ 

අවම ෙර ගත හැකිය. අවේක්ෂිත පාරිසරිෙ බලපෑම් වබාවහාමයක්ෂ තාවොලිෙ 

ස්තවභාවවේ ඒවා වන අතර, වයාපෘතිවේ ඉදකිරීම් අදයරට සීමා වේ. ශබ්දය, 

අලාභය සහ වාසස්තථාන ඛ්ණ්ඩනය මත ඇතිවන බලපෑම දගුොලීන පාරිසරිෙ හා 

සමාජීය බලපෑමක්ෂ වලස වමවහයුම් අදයර පුරා දගටම පවතිනු ඇත. 

 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් අවශයතා අවම වන පරිද, 

වයෝජිත අධිවේී මාර්ග පථය ස්තථානගත ෙර ඇති අතර, ප්රධාන වශවයන් ජල 

මූලාශ්ර, වගුරු බිම්, කුඹුරු, පවතින ස්තවභාවිෙ හා මිනිසා විසින් සාදන ලද ඇළ 

මාර්ග ආදය සහිත භූමි ප්රවේශවේ පහත් බිම් මත වමන්ම එම ප්රවේශ ආශ්රිත 

ගාංවුර බිම් සහ රක්ෂිත ප්රවේශ වමන්ම වබාවහෝ දුරට රජවේ ඉඩම් වල ඉද 

වෙවර්.   

 

වෙවස්ත වවතත්, පවතින ජලාපවහන රටා සහ ඒවා ගලා යන මාර්ගවලට සිදුවන 

සෘජු බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වමම මාර්ගය උස්ත මහා මාර්ගයක්ෂ වලස ඉදෙරනු 

ලැවබ්. ප්රධාන මහාමාර්ග පථයට අමතරව වොස්තවත්ත, වහෝෙන්දර සහ වපෝවර් 

(අුරුගිරිය) පහත් බිම්/වගුරු ප්රවේශවල අන්තර් හුවමාරු පිහිටා ඇති අතර 

කුඹුරු, වගුරු බිම් ආදවයහි ඇති ඇළ වදාළ සහ ජලාපවහන මාර්ග ද ෙණු මත ඉද 

ෙළ වහෝ පස්ත බැමි මත ඉදෙර ඇති, ප්රධාන මාර්ග සඳහා ඇුළුීවම් සහ පිටීවම් 

බෑවුම් පාරවේ හරහා ගමන් ෙරයි.  

 

ඒ අනුව, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය   II අදයර ප්රධාන වශවයන් කි.මී.  09+380 සිට කි.මී.  09+760 දක්ෂවා 

වඩන්සිේ වොබ්බෑෙඩුව මාවතට ආසන්න බත්තරමුේල වගුරු බිම් ඇුළු ජල 

මූලාශ්ර සහ වගුරු බිම්/කුඹුරු ඇුළු පහත් බිම් ද,   +760 සිට කි.මී.  12+840 දක්ෂවා, 

තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි කි.මී. 09+760 සිට කි.මී 12+840 දක්ෂවා ද, 

කි.මී. 13+200 සිට කි.මී.  15+200 දක්ෂවා වපාුඅරාව/අරාංගල/ 

ඇවරිවේන/වහෝෙන්දර නැවගනහිර වගුරු බිම්/කුඹුරු ඇවරිවේන වැව ඉහළ 

වොටස්තද, කි.මී. 15+700 සිට කි.මී. 16+400 දක්ෂවා වහෝෙන්දර/අුරුගිරිය වගුරු 

බිම්/කුඹුරු ද හරහා ගමන් ෙරයි. තවද, නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි දයත උයන ප්රවේශවේ කි.මී. 06+900 සිට කි.මී. 

07+520 දක්ෂවා වන වොටසද, වමම මාර්ගවේ කි.මී. 07+520 සිට කි.මී.  08+200 

දක්ෂවා වසත්සිරිපාය ඇළ ප්රවේශවේ සහ ඉහත ලැයිස්තුගත ෙර ඇති වගුරු 

බිම්/කුඹුරු ප්රවේශ සියේල ුළ පිහිටි වොටස්ත වොළඹ නාගරින ප්රවේශවේ ඇළ 

වද්රෝණි ජාලය හා ඒ ආශ්රිත පිටාර බිම් හරහා ගමන් කිරීම වේුවවන් ඒවාට  බාධා 

ඇති වේ. වමම වගුරු බිම්/කුඹුරු පහළ ෙැලණි වද්රෝණිවේ මධයස්තථ සහ දරුණු 

කුණාටු තත්ත්ව අවස්තථාවලදී ගාංවුර ජලය රඳවා තබා ගැනීවම් සහ රඳවා 

ගැනීවම් ොර්යය ඉටු ෙරන අතර එමගින් ආශ්රිත ඇළ මාර්ග සහ ගාංවුර බිම් 

ප්රමාණය අධිෙ වලස පිරී, ඉවුරු උුරා යාමට ලක්ෂව, ඉහළ ජන  නත්වයක්ෂ ඇති, 
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ඉදකිරීම් සහිත යාබද ප්රවේශ අධිෙ ගාංවුවරන් සහ ජලවයන් යටීවමන් ආරක්ෂෂා 

ෙරයි.  

  

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවයහි II 

අදයවරහි වයෝජිත මාර්ගය වතෝරාගනු ලබන්වන් පූර්ව ශෙයතා/ශෙයතා 

අදයවර්දීය. එය ෙණු මත ඉදවන මහා මාර්ගයක්ෂ වලස සැලසුම් ෙර ඇති බැවින්, 

නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ II 

අදයවරහි භූමිවේ ඉදෙළ යුු ප්රධාන වුහාත්මෙ අාංගය වන්වන් කුළුණු වන අතර 

පරිසරයට බලපෑමක්ෂ ඇති වවතැයි බලාවපාවරාත්ු වන්වන් එමගිනි. ශ්රී ලාංො 

ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව විසින් සිදු ෙරන ලද ආදර්ශනය (ඇමුණුම 28 බලන්න) 

සහ වසර 50ෙ පුනරාවර්තන ොල පරිච්වේදයක්ෂ සඳහා දැනට පවතින පේධතිවේ 

පවතින මූලිෙ ගාංවුර තත්ත්වයන් මත පදනම්ව වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය II අදයවරහි ජල විදයාත්මෙ 

සහ ජලාපවහන බලපෑම් අධයයනය ෙර ඇත. වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට 

අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය II අදයර මාර්ගවේ ඉදකිරීම් 

ොලය ුළ ඇතිවන සහ ස්තිර ගාංවුර බලපෑම් වමම දැනට පවතින ගාංවුර 

තත්ත්වයන්ට සාවේක්ෂෂව සාංසන්දනය වෙවර්. ඉදකිරීම් ොලය ුළ ඇතිවන 

බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සඳහා වසර 10 පුනරාවර්තන ොල පරිච්වේදයක්ෂ සලො 

බලන ලදී. 

 

ඉදකිරීම් බලපෑම්, විවශ්ෂවයන් පහත් බිම්වල සහ වගුරු බිම්වල ප්රවේශ මාර්ග 

ඉදකිරීම වේුවවන් ඇතිවන බලපෑම් වමවහයුම් බලපෑම්වලට වඩා වැදගත් බව 

පිරික්ෂසුම් සමීක්ෂෂණ, වඩස්තක්ෂ අධයයනය සහ ජල විදයාත්මෙ ආෙෘති අධයයනය 

මත පදනම් වූ වසායාගැනීම් මත පදනම්ව,  හඳුනාවගන ඇත. 

 

වැඩබිම් විවශ්ිත තත්ත්වයන් සහ පාරිසරිෙ සාංවේදීතාව මත පදනම්ව ප්රවේශ 

මාර්ග වර්ග ුනක්ෂ වයෝජනා වෙවර්. ජල මාර්ග ප්රවේශ, දයවන්නා වැවේ ඇළ 

මාර්ග, වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුවේ වගුරු බිම් (IC) සහ ඇවරිවේන වැව සහ 

මාදවවල නැවගනහිර හැරවුම් (MED) ඇල ප්රවේශය සඳහා ෙණු මත ඉදවන වාවන් 

Trestle පාලම් වුහය සහිත I වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ගය වයෝජනා වෙවර්. වමම 

ක්රමය භාවිතය නිසා ප්රවාහ හැරීම් අවශය වනාවන අතර සම්මත සහ ප්රශස්තථ 

ෙළමනාෙරණ භාවිතයන් හා නිර්වේශිත පරිද ඉාංජිවන්රුමය විසඳුම් අනුගමනය 

ෙරමින් වමම ක්රමය ක්රියාත්මෙ කිරීවමන් තලාංගම සහ ඇවරිවේන වැේවල ජල 

සම්පත් භාවිතයට ඇතිවන වෙටි ොලීන බලපෑම් ඇුළු සුළු හා මධයස්තථ බලපෑම්, 

ගාංවුර බලපෑම් සහ ඉදකිරීම් අතරුර වරාන් මඩ වස්තද යාම වේුවවන් ජලවේ 

ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීම අවම ෙළ හැකිය.  

 

තවද, ෙණු මතින් දවවන ප්රවේශවල මීටර් 0.5ක්ෂ දක්ෂවා උසකින් යුත් II වර්ගවේ බැම් 

පිරීම් වයෝජනා ෙර ඇති අතර, කි.මී.07+520 සිට කි.මී. 09+380 දක්ෂවා දයත උයන 

සිට වොස්තවත්ත අන්තර් හුවමාරුව දක්ෂවා වන වොටසට ඉහළින්, ඉදකිරීම් අධිෙ 

ප්රවේශය හරහා ගමන් ෙරන කි.මී.1.86 ෙ වොටස වමම ක්රමය මගින් ආවරණය 

වෙවර්.  වමම ක්රමවේදී අවශය වන්වන් සුළු හා තාවොලිෙ ජලාපවහන හැරීම් 

පමණක්ෂ වන අතර නිසි ඉදකිරීම් පිළිවවත් සහ වයෝජිත නිර්වේශ අනුගමනය 
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කිරීවමන්, ජලාපවහනය, ගාංවුර සහ ඛ්ාදනය/වරාන්මඩ තැන්පත්ීම යනාදය 

ආශ්රිත සුළු මට්ටවම් සිට මධයස්තථ මට්ටම දක්ෂවා වන බලපෑම් පිළිගත හැකි 

මට්ටමෙට අවම ෙළ හැකිය.  

 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 

මාර්ගය II අදයවරහි අවනකුත් පහත් බිම් සඳහා වයෝජිත III වර්ගවේ ප්රවේශ මාර්ග 

වේුවවන් කුඹුරු සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවය ප්රවේශය හැර වගුරු 

බිම්වලට ඇතිවන ප්රධාන බලපෑම් හඳුනාවගන ඇති අතර (තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශයසහ එහි ආසන්නතම ඉහළ ප්රවේශවල පිහිටි ඇවරිවේන වැවේ 

ජලය සැපවයන ඇළවේද ඇුළුව) ඉහළම මෘදු පස්ත තට්ටුව මීටර් 0.6 සිට මීටර් 1.0 

දක්ෂවා ගැඹුරට ඉවත් කිරීම සහ වගාඩගැසීම, සහ  මීටර් 1.0 සිට 2.0 දක්ෂවා 

ගැඹුරකින් යුත් හා මීටර් 5.0 පළල පාෂාණ පිරවුම් ඉදකිරීම සහ මීටර් 1.0 සිට 2.0 

දක්ෂවා පස්ත බැමි පිරවුම්, සහ වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා 

ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය II අදයර කුළුණු ඉදකිරීවමන් පසුව ඒවා ඉවත් 

කිරීම ද මීට ඇුළත් වේ. මාර්ග පථය ඇුළත සහ ඉන් පිටත ප්රධාන ප්රවාහ 

හැරීම් අවශය වන අතර එය වාරිමාර්ග ජලය භාවිතය, පවතින ජලාපවහන 

රටාව, ප්රවේශවේ ජල විදයාාත්මෙ පේධතිය සහ ඇළ මාර්ගවල ජල ගුණාත්මෙ 

භාවය සහ සාංවේදී ඇවරිවේන සහ තවත් පහළ වදසින් පිහිටි තලාංගම පරිසර 

ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA) සහ දයවන්නා වැව පේධතිය ඇුළු අන්තර් සම්බන්ධිත 

ඇළ/ජලාශ ජාලය වෙවරහි මධයස්තථ හා දැඩි බලපෑම් ඇති ීමට වේු වනු ඇත.   

 

වමම ක්රමය මඟින් විශාල ගේ පිරවුම් සහ පාාංශු ද්රවය වතාගයක්ෂ වගාඩගැසීමට, 

බැහැර කිරීමට සහ ඉවත් කිරීමට අවශය වේ.  එමඟින් මාර්ග පථවයහි පිරවුම් 

ප්රවේශ සහ අන්තර් සම්බන්ධිත පහළ ඇළ මාර්ග, ජල මූලාශ්රවලට මධයස්තථ හා 

දැඩි, වෙටි ොලීන/දගු ොලීන බලපෑම් ඇති ෙරන අතර ඇල වාහෙ ධාරිතාව හානි 

ීම, ජලාශවල රැඳවුම් ධාරිතාව හානි ීම, සාංවේදී ජල-පාරිසරිෙ පේධීන්වේ 

පැවැත්මට බලපාන පරිද ජලවේ ගුණාත්මෙ භාවය පිරිහීම සහ සමහර විට 

අවසානවේදී වාසස්තථාන අහිමි ීමට වේුවන වරාන්මඩ වස්තදීයාම, අවසාදත, 

වරාන්මඩ තැන්පත්ීම, ආදය ඊට වේු වේ. වමම බලපෑම් අවම ෙර ගත හැක්ෂවක්ෂ 

දැඩි පූර්වාරක්ෂෂාවන් ක්රියාත්මෙ කිරීවමන් පමණක්ෂ වන අතර බලපෑම් අවම 

කිරීවම් අමතර පියවරක්ෂ වලස වැඩ සිදු ෙරනු ලබන ප්රවේශ හුදෙලා කිරීම නිර්වේශ 

වෙවර්. 

 

ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව / වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව මගින් නියම 

ෙර ඇති නිශ්චිත නිර්වේශවලට අනුකූලව ඉදකිරීම් සිදුකිරීවම්දී, නිසි ඉාංජිවන්රු 

විසඳුම් හා ප්රශස්තථ ෙළමනාෙරණ පිළිවවත් අනුගමනය කිරීවමන්, ප්රවේශවේ 

ජලාපවහන රටාවට සිදුවන සුළු බලපෑම්, ගාංවුර, ජල මූලාශ්ර සහ ජල පරිහරණ 

ලක්ෂෂණ, ජල තත්ත්ව පරිහානිය යනාදය ඇුළු ජල විදයාත්මෙ පේධතිය හා 

ජලාපවහනය ආශ්රිතව ඇතිවන අවනකුත් සුළු හා මධයස්තථ මට්ටවම් වෙටි ොලීන 

බලපෑම් පිළිගත හැකි මට්ටමට අවම ෙළ හැකිය. 

 

ප්රධාන වමවහයුම් බලපෑම් හඳුනාවගන වනාමැති අතර ඇල/ජලාශ මායිම් ුළ 

වයෝජිත නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා 
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මාර්ගය II අදයර කුළුණු පිහිටීම වේුවවන් සිදුවන සුළු බලපෑම්, මාර්ග පථය 

ඇුළත/පිටත ස්තිර ඇළ මාර්ග හැරීම් වේුවවන් සිදුවන සුළු වහෝ මධයස්තථ 

බලපෑම්, කුඹුරු ප්රවේශවලට ජල සැපයුමට ඇතිවන සුළු හා මධයස්තථ බලපෑම් ආදය, 

අදාළ වර්ඛීය ආයතන සහ සියුම පාර්ශවෙරුවන් සමඟ සමීපව ෙටයුු 

කිරීවමන් සහ  ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව / වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව 

මගින් අදාළ නිර්වේශ අනුගමනය කිරීවමන් අවම ෙර ගත හැෙ. 

 

ගාංවුර සහ වාරිමාර්ග පාලන වේට්ටු, වාන් සහ ඇළ මාර්ග, සහ වයෝජිත නව 

ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය II මාර්ග 

පථය ුළ පිහිටා ඇති අවනකුත් අතිවර්ෙ ඉදකිරීම් නඩත්ු කිරීම සහ ක්රියාත්මෙ 

කිරීම සඳහා මාර්ග පථයට අදාල වවනත් වර්ඛීය ආයතන සමඟ සම්මුතියෙට සහ 

එෙඟතාවයෙට පැමිණිය යුුය.  

 

බලපෑමට ලක්ෂවන මුළු ඉඩම් ප්රමාණය පර්චස්ත 14,941.28 (අක්ෂෙර 93.38) ක්ෂ වන 

අතර එම ඉඩම් සියේලම පාවේ ෙඩුවවල ප්රවේශිය වේෙම් වොට්ඨාශයට හා මහ 

නගර සභාවට අයත් වේ. වයාපෘතිය මගින්  ග්රාම නිලධාරී වසම 16ක්ෂ බලපෑමට 

ලක්ෂ වේ. ඉන් ග්රාම නිලධාරී වසම් 15 ෙ වපෞේගලිෙ, රජවේ සහ වපාදු ඉඩම්වලට 

බලපෑම් එේල ී  ඇත. බලපෑමට ලක්ෂවූ ඉඩම් අතරින් පර්චස්ත 7,046.68 ෙෘිොර්මිෙ 

ෙටයුු සඳහා, එනම් ප්රධාන වශවයන් ී වගාව සඳහා වයාදා ගැවන්. පර්චස්ත 

4,960.56 ක්ෂ පමණ වාණිජ හා වයාපාරිෙ ෙටයුු සඳහා භාවිතා ෙරන අතර 

පර්චස්ත 1,833.92 ක්ෂ වන්වාසිෙ අවශයතා සඳහා භාවිතා වේ. 

 

වමම ඉඩම් අතර හඳුනාවගන ඇති වගාඩනැගිලි සහ ඉදකිරිම් සාංඛ්යාව 514 කි. 

වමම වගාඩනැගිලි විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ. ප්රධාන වශවයන් නිවාස 152ක්ෂ, 

පැරපට් බිත්ති 160ක්ෂ, වාණිජ වගාඩනැගිලි/වවළඳසැේ 89ක්ෂ ප්රධාන වර්ග වලස 

හඳුනාවගන ඇත. මීට අමතරව, ඒොබේධ නිවාස සහ වවළඳසැේ 12 ක්ෂ, ගබඩා 1 

ක්ෂ, මඩු 19 ක්ෂ හඳුනාවගන ඇත. වමම වගාඩනැගිලි හැර වැසිකිළි, රථගාේ, ළිාං, 

සත්ව ගාේ, මුළුතැන්වගවේ, පඩිවපේ, පිළිම ආදී ඉදකිරීම් 63ක්ෂ ඇත. මීට අමතරව, 

වගාඩනැගිලි 176 ක්ෂ අර්ධ වශවයන් බලපෑමට ලක්ෂව ඇති අතර, 388 ක්ෂ 

සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. විවශ්ෂවයන්ම නිවාස 93 ක්ෂ සහ ඒොබේධ 

නිවාස 3 ක්ෂ සහ වවළඳසැේ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. වාණිජ 

වගාඩනැගිලි 45ක්ෂ සම්පූර්ණවයන්ම බලපෑමට ලක්ෂව ඇත. වමම 

වගාඩනැගිලි/ඉදකිරීම්වේ මුළු ප්රමාණය වර්ග අඩි 33,709.14 කි.  

 

නැවත පදාංචි කිරීම වෙවරහි අවධානය වයාමු ෙරන විට, වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ 

වූ වන්වාසිෙ ගෘහ ඒෙෙ 20 ක්ෂ සඳහා පමණ නැවත පදාංචි කිරීවම් භූමියකින් ඉඩම් 

ලබා ගැනීමට අවේක්ෂෂා ෙරන අතර එය වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය / මාර්ග 

සාංවර්ධන අධිොරිය විසින් වගාඩනැාංවිය යුුය. ඔවුන්වගන් බහුතරය (50%) වන්ද 

අවේක්ෂෂාවවන් සිටින අතර, ඔවුන් ස්තවයාං-ප්රතිස්තථාපන කිරීවම් විෙේපය සඳහා 

සූදානම්ව සිටිති. ඉතිරි පිරිස විවිධ අදහස්ත දරන අතර, ඔවුන්වගන් සමහරක්ෂ 

ප්රතිස්තථාපනීම සහ නැවත පදාංචිීම පිළිබඳ ඉදරි ක්රියාමාර්ග ප්රොශ කිරීමට 

වනාහැකි පිරිසක්ෂද ඔවුන් අතර වවති.   
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ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් ක්රියාවලිය සඳහා ඉඩම් හා ඉඩම් සාංවර්ධන 

අමාතයාාංශය සහ අදාල ප්රාවේශීය වොට්ඨාශවේ ප්රාවේශීය වේෙම් සමග වයාපෘති 

ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය / මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය හට සහවයෝගවයන් ෙටයුු 

කිරීමට අවශය වේ. එය ඉතා ප්රශස්තථ ක්රියාවලියක්ෂ විය යුුය. වයාපෘති බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ වබාවහෝ පුේගලයන් ුළ ඉතා සාංකීර්ණ සහ සැලසුම් සහගත ජීවවනෝපාය 

ක්රියාොරෙම් ඇති බැවින් සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් ක්රියාවලිය ප්රමාද 

වුවවහාත්, එමගින්  වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයන්වේ අනාගත ජීවිත දැඩි 

වියවුලට පත්විය හැකිය. වම් අනුව, වයවස්තථාපිත වන්ද සහ ඉඩම් අත්පත් ෙර 

ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ෙමිටුව වන්ද සඳහා තක්ෂවස්තරු 

වදපාර්තවම්න්ුවේ සහ වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය / මාර්ග සාංවර්ධන 

අධිොරිය සාංගමවේ වන්ද ීරණය කිරීම සඳහා ඉතා ොර්යක්ෂෂම ක්රියාවලියක්ෂ 

තිබිය යුුය. ඔවුන් ඉඩම් සඳහා වාණිජ වටිනාෙමක්ෂ සහ නිශ්චල වේපල සඳහා 

ප්රතිස්තථාපන වියදම් අවේක්ෂෂා ෙරයි.  

 

 

මීට අමතරව, විවිධ ග්රාම නිලධාරී වසම් සහ ප්රජා වපාකුරු වලට අයත් වක්රව 

බලපෑමට ලක්ෂවූ සාමාජිෙයින් ඇත. ඔවුන්වගන් සමහරක්ෂ තම ජීවිතයට සිදුවන 

පාරිසරිෙ බලපෑම වෙවරහි දැඩි උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන අතර, වයෝජිත නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය II අදයර 

වයාපෘතිය වවනස්ත කිරීමට වහෝ නැවැත්ීමට ඔවුන් උපරිම උත්සාහයක්ෂ දරමින් 

සිටින අතර, ඔවුන් නීතිමය ක්රියාමාර්ග පහක්ෂ වගන ඇත. වම් අනුව, උසාවි නඩු 

වලට විෂයය වන ෙරුණු සම්බන්ධවයන් පාරිසරිෙ බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව මගින් 

අවධානය වයාමු කිරීමට වහෝ වහළි කිරීමට අයිතියක්ෂ නැත. වෙවස්ත වවතත්, 

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් ෙණ්ඩායම මාර්ග පථයට අදාල ප්රශ්නගත ප්රධාන 

ප්රවේශය පිළිබඳ සිදුෙරන සාෙච්ඡා සහ නිරීක්ෂෂණ හරහා ඔවුන්වේ පාරිසරිෙ 

ගැටළු පිළිබඳව ඉහළ අවධානයක්ෂ වයාමු ෙර ඇත. වම් අනුව, පාරිසරිෙ බලපෑම් 

තක්ෂවස්තරු වාර්තාව (EIA) වාර්තාව ුළින් උපරිම මට්ටින් ඔවුන්වේ අදහස්ත 

නිවයෝජනය ෙරනු ලැවබ්. වෙවස්ත වවතත්, ඔවුන්ට වපවනන කුඹුරු යාය දර්ශනයට 

බාධාීම වැනි වක්ර වලස බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුේගලයින්ට සිදුවන බාධාීම් පිළිබඳ 

අදහස්තවලට වඩා වයාපෘතිවේ ආර්ිෙ හා සමාජීය ප්රතිලාභ සහ රවට් පරිපාලන 

සහ වාණිජ නගරවල අනාගත සාංවර්ධන අවස්තථා පිළිබඳ  පුවරෝෙථනය සලො 

බැලිය යුුය. වයෝජිත වයාපෘතියට විරුේධ වන ප්රභූ ෙණ්ඩායම් කිහිපයෙට වඩා 

අධිවේී මාර්ග භාවිත ෙරන්නන් සාංඛ්යාව සහ රවට් පවතින අධිවේී මාර්ග 

ජාලය සමඟ වයෝජිත අධිවේී මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීමට හැකි ීම වඩා වැදගත් 

වේ. ස්තථානීය බැඳීම සහ ඉඩම් වවත ඇති බැඳීම දකුණු ආසියාතිෙ රටවල, 

විවශ්ෂවයන් ශ්රී ලාංොව ුළ හඳුනා ගත හැකි ඉතා සුලභ ොන්සා සහගත 

මවනෝභාවයක්ෂ වේ. වමවැනි දෑ තිරසාර සාංවර්ධනයට එවරහි සමාජ සාංස්තෙෘතිෙ 

බාධෙ වලස සැලවක්ෂ. 

 

තවද, ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම නිසා කුඹුරුවලින් යම් වොටසක්ෂ අහිමි වන ී 

වගාෙරුවන් සහ කුලී නිවැසියන් සිටී. වම් අනුව, ඔවුන්වේ ජීවවනෝපාය වෙවරහි 

යම් බලපෑමක්ෂ ඇත. වෙවස්ත වවතත්, වබාවහෝ කුඹුරු හිමියන් සහ වගාෙරුවන් ී 
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වගාව ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය වලස වනාසලෙයි. ඔවුන්ට තවත් ආදායම් මාර්ග 

වබාවහෝ මාර්ග තිවබ්.  

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ වපාදු වේපල, රජවේ ඉඩම් සහ උපවයෝගිතා වස්තවා සැලකිය යුු 

අතර, වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය/ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය සහ 

වොන්රාත්ෙරුට උපවයෝගිතා වස්තවා සැපයීම සඳහා විෙේප සැලැස්තමක්ෂ තිබිය 

යුුය. විවශ්ෂවයන් මාර්ග තදබදය ඉදකිරීම් අදයවර්දී පැන නගින අවනකුත් ගැටළු 

වේ. වයාපෘති බලපෑමට ලක්ෂවූ ප්රවේශවේ අදාළ වපාලිස්ත වොට්ඨාශය සමඟ එක්ෂව 

රථවාහන ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම සෙස්ත ෙළ යුුය. 

 

වසාංගත තත්වය අතරුර වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කිරීම ඉතා 

වැදගත් වේ, නමුත් නිසි වසෞඛ්ය මාර්වගෝපවේශ මගින් අහිතෙර බලපෑම් අවම 

ෙළවහාත් වවනත් වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂිත පියවරයන් අනුගමනය කිරීමට සිදුීම 

වළක්ෂවා ගත හැකිය. 

 

නිර්වේශ 

දයවන්නා වැව සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි (TEPA) ඉදකිරීම් 

ෙටයුු ඉතා සමීප සම්බන්ධීෙරණවයන් සිදු ෙළ යුු අතර මධයම පරිසර 

අධිොරිය /ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව / වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව හි 

උපවදස්ත යටවත් සහ අවශය වූ විට සහ අවශය තැනදී, වගාවිජන සාංවර්ධන 

වදපාර්තවම්න්ුව, වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුව වැනි අවනකුත් අදාළ 

ආයතනවල උපවදස්ත ලබා ගත යුුය.  

 

1. ඉදකිරීම් ෙටයුුවල ප්රතිඵලයක්ෂ වලස තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාපවයහි 

(TEPA) හි බාධාවට ලක්ෂවූ භූමිය ඉදකිරීම් අවසානවේ ප්රතිසාංස්තෙරණය ෙළ 

යුුය. 

2. වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ වන ප්රවේශවේ පවතින පරිසරය සහ එහි තත්ත්වයන් 

තක්ෂවස්තරු කිරීම සඳහා මූලිෙ දත්ත (වභෞතිෙ, රසායනිෙ සහ ජීව 

විදයාත්මෙ) ලක්ෂෂණ පමණක්ෂ එෙු ෙර විශ්වේෂණය ෙර ඇත. පාරිසරිෙ 

බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනයට ලබා දී ඇති සීමිත ොල රාමුවක්ෂ වේුවවන් වමය 

සිදු විය. එබැවින් පවතින පරිසරයට බලපාන ඉදකිරීම් ෙටයුු නිරීක්ෂෂණය 

කිරීම සඳහා වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ ෙරන ප්රවේශවේ තාවොලිෙ සහ විවශ්ෂ 

වවනස්තෙම් ආවරණය කිරීම සඳහා වොන්රාත්ෙරු විසින් සවිස්තතරාත්මෙ 

අධයයනයක්ෂ සිදු කිරීම තරවේ නිර්වේශ වෙවර්. වමමගින් වමම පාරිසරිෙ 

බලපෑම් ඇගයීවම් දත්ත හිඩැස්ත ද සම්පූර්ණ වනු ඇත. සවිස්තතරාත්මෙ 

අධයයනවේ ප්රතිඵල සහ වසායාගැනීම්වලට අනුව, වයාපෘතිය සඳහා වයෝජිත 

පරිසර ෙළමනාෙරණ සැලැස්තම සහ පරිසර අධීක්ෂෂණ සැලැස්තම සවිස්තතර 

සැලසුම් අදයවර්දී යාවත්ොලීන ෙර ලාංසු වේඛ්නවේ සහ සිවිේ වැඩ 

වොන්රාත්ුවේ වොටසක්ෂ වන ප්රමාණවේ පරයට (BOQ) ඇුළත් ෙළ යුුය.  

3. පරිසර ෙළමනාෙරණ සැලැස්තවමහි සියුම වොන්වේසි වමන්ම වම් වන විට 

වනාදන්නා, වැඩ බිම් විවශ්ිත වූ සෑම අාංගයක්ෂම ඇුළත් වොන්රාත්ෙරු 

SSEMP හරහා පරිසර ෙළමනාෙරණ සැලැස්තවමහි අවශයතා ක්රියාත්මෙ කිරීම 
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සඳහා වොන්රාත්ෙරු තනිෙරම වගකිව යුු බව ලාංසු වේඛ්නවේ සඳහන් 

ෙළ යුුය. 

4. වයාපෘති වයෝජෙයා (මහාමාර්ග අමාතයාාංශවේ මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිය) 

වයාපෘතිවේ කිසියම් සිවිේ ෙටයුත්තක්ෂ ආරම්භ කිරීමට වපර වයවස්තථාපිත 

බලධාරීන්වගන් අදාළ නිේොශන / බලපර ලබා ගත යුුය. 

5. පාර්ලිවම්න්ු වැව, වසත්සිරිපාය ඇළ, ඇවරිවේවන් වැව සහ මාදවවල 

නැවගනහිර හැරවුම් (MED) ඇළ ජල ප්රවේශ ුළ ඉදකිරීම් සඳහා ප්රවේශය 

සළසා ගැනීමට ෙණු මත සවිෙළ පාලම් (Trestle Bridge Structures) ලබා දීමට 

නියමිත අතර පිරීම් නිර්වේශ වනාවෙවර්. 

6. තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ෙලාප ප්රවේශ සඳහා ප්රවේශ මාර්ග සඳහාද ෙණු 

මත සවිෙළ පාළම් (Trestle Bridge Structures) සැපයිය යුු  අතර පිරීම් 

නිර්වේශ වනාවෙවර්. 

7. ජලය ගලා එන ඇල මාර්ගවලට වමන්ම තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ 

ප්රවේශයසහ දයවන්නා වැේ පේධතිය ඇුළු අන්තර් සම්බන්ධිත සාංවේදී පහළ 

පේධතියට වන හානිය අවම කිරීම සඳහා ඇවරිවේන වැවට ඔබ්වබන්  

(කි.මී.13+200 සිට) පිහිටි වොටස්ත වවත ප්රවේශ මාර්ග ඉදකිරීවම්දී නියම ෙර 

ඇති දැඩි පූර්වාරක්ෂෂාවන් සහ නිර්වේශ අනුගමනය ෙරමින් බැමි මත ඉදෙළ 

හැෙ. 

8. වසත්සිරිපාය ඇවළහි (කි.මී. 7+520 සිට 8+200 දක්ෂවා) කුළුණුවලින් 

ඉදකිරීවමන් වළකින්න. ඇළ ුළ කුළුණු පිහිටීම වනාවැළැක්ෂවිය හැකි නම් ශ්රී 

ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාවේ නිර්වේශ (අවනකුත් වොටස්ත සඳහා ද) 

අනුගමනය ෙරමින් සෑම විටම ඇවළහි සෑම වොටසෙම ඇතිවිය හැකි, 

සැළසුම් ෙර බැලූ, උපරිම ජල ප්රවාහ ගලා යාමට අවශය අවම නිර්වේශිත පළල 

සැළසිය යුුය. 

9. ජල ප්රවේශය සහ තලාංගම පරිසර ආරක්ෂෂණ ප්රවේශය(TEPA) ප්රවේශය ුළ උස්ත 

ෙර තැනූ ප්රවේශ මාර්ග (ෙණු මත) පිළිබඳ විස්තතර වෙස්තේ පාලම් විස්තතර, 

වෙස්තේ පාළම්වල අත්තිවාරම් විස්තතර, වෙෝ ර්ඩෑම් පිළිබඳ විස්තතර සහ 

ඉදකිරීම් ක්රමවේදය ඇුළත් රූප සටහන් ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව 

වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. ප්රවේශ මාර්ග සැලැස්තම සඳහා ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන සාංස්තථාව වවතින් ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගැනීවමන් පසුව පමණක්ෂ 

ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රවේශවේ 

සවිස්තතරාත්මෙ සමීක්ෂෂණයකින් පසුව වමම රූප සටහන් සෙස්ත ෙළ යුු වේ. 

10. බැමි මත ඉදවෙවරන ප්රවේශ මාර්ග වයෝජනා ෙර ඇති ප්රවේශ සඳහා 

සවිස්තතරාත්මෙ ජලාපවහන සැලැස්තමක්ෂ ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව 

වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. වමම ජලාපවහන සැලැසුවමහි ප්රවේශ මාර්ගවල 

පිරිසැලසුම සහ උස මට්ටම, ද්රවය, පාර්ශ්ීය ඉදකිරීම් පිළිබඳ විස්තතර, පවතින 

ඇළ මාර්ග හැරීවම් වයෝජනා යනාදය ඇුළත් විය යුුය. ඉදකිරීවම් 

ක්රමවේදය සහ වතත් බිම් ප්රතිසාංස්තෙරණ සැලැස්තම ද ඉදරිපත් ෙළ යුුය. 

අවශය දත්ත රැස්ත කිරීම සඳහා සවිස්තතරාත්මෙ සමීක්ෂෂණයකින් පසුව 

පමණක්ෂ රූප සටහන් සෙස්ත ෙළ යුුය. තවද, ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන 

සාංස්තථාව වවතින් ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගැනීවමන් පසුව පමණක්ෂ ඉදකිරීම් 

ආරම්භ ෙළ යුු වේ.   
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11. ජලාපවහන නිර්වේශ දැඩි වලස පිළිපැදීම වොන්රාත්ෙරුවේ වගකීම වන 

අතර, නිර්වේශිත ඉදකිරීම් ක්රමවේදවයන් බැහැර වන අවස්තථාවෙ සිදුවවමින් 

පවතින වැඩ ෙටයුු අත්හිටුීවම් බලය ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව 

සුය. 

12. ීරනාත්මෙ වගුරු බිම්වලට සිදුවිය හැකි හානි හා දුර්වලීම වේුවවන් 

පහත් බිම් වගුරු බිම්/කුඹුරු ප්රවේශවල වොන්ීට් මිශ්ර කිරීවම්/මුසු කිරීවම් 

යන්රාගාර ස්තථානගත කිරීම නිර්වේශ වනාෙරන අතර ශ්රී ලාංො ඉඩම් 

සාංවර්ධන සාංස්තථාවේ අනුමැතිය ඇතිව විෙේප ස්තථාන වසීම නිර්වේශ වෙවර්. 

13. වැඩ භූමිවේ කිසිදු වොටසක්ෂ, එනම් තාවොලිෙ ොර්යාල, ෙම්ෙරු මඩු, ද්රවය 

අාංගන, මුසු කිරීවම් යන් රාගාර, තාවොලිෙ කුණු දැමීවම් ස්තථාන යනාදය 

වගුරු බිම් ුළ ඇති කිරීමට අවොශ වනාමැත.   

14. 2 2 වන පරිච්වේදවේ දක්ෂවා ඇති වොන්රාත්ෙරුවේ සවිස්තතරාත්මෙ 

ඉදකිරීම් ක්රමවේදය ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට වපර පූර්ව අනුමැතිය සඳහා ශ්රී 

ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව වවත ඉදරිපත් ෙළ යුුය. 

15. වයාපෘති ොල සීමාව ුළ ඕනෑම ඉදකිරීම් ෙටයුත්තක්ෂ අධීක්ෂෂණය කිරීවම් 

බලය ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව සුවේ. 

16. ඉදකිරීම් අදයවර්දී ශ්රී ලාංො ඉඩම් සාංවර්ධන සාංස්තථාව විසින් වයෝජනා ෙරන 

ලද ඕනෑම අමතර වගුරු ආරක්ෂෂණ ොර්යයක්ෂ සඳහා වොන්රාත් වේඛ්නයට 

අමතර තාවොලිෙ මුදලක්ෂ එෙු කිරීම නිර්වේශ වෙවර්.  

17. ඇළ පුළුේ කිරීම, ඇල ප්රතිසාංස්තෙරණය සහ ජලාපවහන වැඩිදයුණු කිරීම් 

අවසන් වූ පසු පමණක්ෂ කුළුණු ඉදකිරීවම් ෙටයුු ආරම්භ කිරීම සිදුවන පරිද 

ඉදකිරීම් වැඩසටහන සෙස්ත ෙළ යුුය. 

18. වයාපෘති ප්රවේශය ුළ කිසියම් වාරිමාර්ග ඇළක්ෂ වහෝ වාරි ඉදකිරීමක්ෂ සඳහා 

සිදුෙරන අුතින් සෙස්ත කිරීමෙට, වවනස්ත කිරීමෙට වපර වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්ුවේ ෙැමැත්ත ලිඛිතව ලබා ගත යුුය. 

19. සියුම රාජය ආයතනවල සහ වපෞේගලිෙ පාර්ශ්වවල එෙඟතාව ඇතිව ඇළ 

ප්රතිසාංස්තෙරණය සිදු ෙළ යුු අතර කිසියම් ඇළ මාර්ග වැඩිදයුණු කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම ද වයාපෘතිය යටවත් සිදු ෙළ යුුය. 

20. ගාංවුර සහ වාරිමාර්ග පාලන වේට්ටු, වාන් සහ ඇළ මාර්ග, සහ නව ෙැලණි 

පාලවම් සිට අුරුගිරිය දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගවේ මාර්ග පථය 

ුළ පිහිටා ඇති අවනකුත් අතිවර්ෙ ඉදකිරීම් නඩත්ුව සහ වමවහයුම් සඳහා 

ඇුළුීමට ඇති අයිතිය සම්බන්ධවයන් වවනත් වර්ඛීය ආයතන සමඟ 

සම්මුතියෙට සහ එෙඟතාවයෙට පැමිණිය යුුය. 

21. බලපෑමට ලක්ෂ වූ සියුම කුඹුරු හිමියන්ට, කුලී නිවැසියන්ට සහ වගාෙරුවන්ට 

ප්රමාණවත් වලස වන්ද වගවිය යුුය. 

22. වන්ද වගීවම්දී අදාළ ස්තථානවේ වාණිජ වටිනාෙම් මත පදනම්ව ඉඩම් සඳහා 

වන්ද වගවිය යුුය. 

23. සියුම නිශ්චල වේපල වන්ද ප්රතිස්තථාපන පිරිවැය මත පදනම් විය යුුය. 

24. වයවස්තථාපිත සහ පාරිවතෝිෙ වන්ද වගීවම් ක්රියාවලිවේ හිඩැස්ත සපුරාලීම 

සඳහා වන්ද ක්රියාවලියට ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීවම් සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් 

ෙමිටුව (LARC) සහ Super LARC යාන්රණ ඇුළත් ෙළ යුුය. 

25. බලපෑමට ලක්ෂ වූ වපාදු වේපල සුදුසු පරිද ප්රතිස්තථාපනය ෙළ යුුය. 
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26. බලපෑමට ලක්ෂ වූ රජවේ ඉඩම්, වේපළ සහ උපවයෝගිතා වස්තවා ඵලදායී විෙේප 

විසඳුමක්ෂ ුළින් ප්රතිස්තථාපනය ෙළ යුු අතර, මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරිවේ 

සහාය සහිතව ෙඩුවවල මහනගර සභාව විසින් ෙළමනාෙරණය ෙරනු ලබන 

ොර්යක්ෂෂම නඩත්ු වස්තවාවක්ෂ තිබිය යුුය. 

27. වසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂෂණ පියවර රජවේ වසෞඛ්ය ප්රතිපත්ති සහ මාර්වගෝපවේශ 

මත පදනම් විය යුු අතර, නිරීක්ෂෂණ ක්රියාවලියට වසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරි 

සහ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂෂෙ සම්බන්ධ ීම අතයවශය වේ. 

28. ස්තථාන වෙවරහි බැඳීම සහ ඉඩම් වෙවරහි බැඳීම ශ්රී ලාංොවේ නාගරිෙ යටිතල 

පහසුෙම් සාංවර්ධනයට බාධෙව පවතින ප්රධාන සාධෙ වලස වනාසැළකිය 

යුු අතර, එය රජය විසින් පිළිගත් නැවත පදාංචි කිරීවම් ප්රතිපත්ති, 

මාර්වගෝපවේශ සහ නීති සම්පාදනය ුළින් ෙළමනාෙරණය ෙළ යුුය.   

29. වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙය / මාර්ග සාංවර්ධන අධිොරියට සමාජ 

බලපෑම් තක්ෂවස්තරුව සහ නැවත පදාංචි කිරීවම් ක්රියාොරී සැලැස්තම මත පදනම් 

වූ ඵලදායී සහ ෙැපී වපවනන නැවත පදාංචි කිරීවම් ක්රියාවලියක්ෂ තිබිය යුු 

අතර, ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීමට සහ නව ෙැලණි පාලවම් සිට අුරුගිරිය 

දක්ෂවා ෙණු මතින් දවවන මහා මාර්ගය වයාපෘතිවේ II අදයවරහි නැවත පදාංචි 

කිරීවම් ක්රියාවලිය ක්රියාත්මෙ කිරීමට වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙවයහි 

ොර්යක්ෂෂම අාංශයක්ෂ තිබිය යුුය. 
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