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දකටි ද්දුම් 

ADB  ආසි්ානු  ාංවරධ්න බැාංකුව 

AGM  අතිදරක  ාමානාධිකාරි 

APS  බලපෑමට ලක් වූ පුේගල්න් 

BIA                             බන්ඩාරනා්ක ජාත්න්ත්ර ගුවන් දත්ාටුදපාළ 

CCG  ප්රජා උපදේශක කණ්ඩා්ම් 

CEA  මධ්ම පරි ර අධිකාරි්  

CEB  ලාංකා විදුලිබල මණ්ඩල්  

CR   මූලික ප්රති ාධ්න්  

Cu.m  ඝන මීටර 

cumecs  ත්ත්පර්ට ඝන මීටර 

CVC    ම්ප්රදායික කම්පන දකාන්ීට් 

CRIP  දේශගුණික ඔදරාත්ු දීම වැඩිදියුණු කිරීදම් වාපෘති්   

D/S   පහළ ධ්ාරාව  

DWLC  වනජිවී  ාංරක්ෂණ දදපාරත්දම්න්ුව  

EPA                            පරි ර ආරක්ෂණ ප්රදේශ් 

EIA   පාරි රික බලපෑම් අධ්න් 

ELS  ඉාංජිදන්රු ර ා්නාගාර ද ේවා පුේගලික  මාගම  

FSL   ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටම 

HFL  ඉහළ ගාංවුර මට්ටම 

GRC  දුක් ගැනවිලි වි ඳුම් කමිටුව 

HH   ගෘහ මූලික 

ft   අඩි 

GOSL  ශ්රී ලාංකා රජ් 

GIS  භූ දගෝලී් දත්ාරුරු පේධ්ති් 

GNDs  ග්රාම නිලධ්ාරී ව ම 

GPS  දගෝලී්  ේථානගත් කිරීදම් පේධ්ති් 

GSMB  භූ විදා  මීක්ෂණ පත්ල් කාර්ාාංශ් 

GWh   ගිගා දවාට් පැ් 

ha   දහක්දට්ාර 

IA   ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත් ආ්ත්න් 

ID   වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව 

IOL  ඉන්දවන්ි පාඩු 

KEPZ                          කටුනා්ක අපන්න  ැකසුම් කලාප්  

kg.   කිදලෝ ග්රෑම් 

km   කිදලෝ මීටර 

km2  වරග කිදලෝමීටර 

kW   කිදලෝ දවාට් 

LAA  ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් 

LB   වම් ඉවුර 

m   මීටර 

m asl  මුහුදු මට්ටදම් සිට මීටර 

MCB  මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

MCM  ඝනමීටර මිලි්න 
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MI&WRM  වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කලමණාකරන අමාත්ාාංශ් 

mm  මිලිමීටර 

MW  දමගා දවාට් 

NBRO  ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් 

NGO   රාජ දනාවන  ාංවිධ්ාන 

NIRP  ජාතික  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්ති් 

NWS&DB  ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල් 

PAA  වාපෘති අනුමත්කිරීදම් නිද්ෝජිත් ආ්ත්න් 

PMF  ඇතිවි් හැකි උපරිම ගාංවුර 

PMU  වාපාති කලමණාකරන ඒකක් 

RCC  දරෝලර  ාංයුක්ත් දකාන්ීට් 

RDA  මාරග  ාංවරධ්න අධිකාරි් 

RIP   නැවත් පදිාංචි කිරීම ක්රි්ාත්මක කිරීදම්  ැලැ ේම  

Rs.Mn  රුපි්ල් මිලි්න  

RQD   පාෂාණ ගුණාත්මකභාව නාමකරණ් 

SEA  ක්රදමෝපායික පරි ර අධ්්න් 

SPT  විනිවිද ්ාදම් පරීක්ෂණ් 

Sq.kms  වරග කිදලෝමීටර 

Sq.m  වරග මීටර් 

TSC   දකටි පරිපථ වවරත්්  

TOR  ද්ාමුගත් අනුදේශ  

UCS  ඒකී්  ම්ීඩත්ා ශක්ති් 

U/S   ඉහළ ධ්ාරාව 

WHO  දලෝක ද ෞඛ්  ාංවිධ්ාන් 
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ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

i 

 

කාර්යය සම්ිණ්ඩනය 
 

බණ්ඩාරනා්ක ජාත්න්ත්ර ගුවන්දත්ාටුපළ, කටුනා්ක අපන්න  ැකසුම් කලාප් (KEPZ), 

කරමාන්ත් කලාප කිහිප්කට දමන්ම මීගමුව මහනගර  භා බල ප්රදේශ් වැනි වැදගත් ප්රදේශ රැ කට 

මහඔ් ජල්  ප්න බැවින් මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල මූලාශ්ර  ාංවරධ්න් රදට් ආරික්ට අත්වශ 

 ාධ්ක්ක් දල   ැලදක්. 

විශේවා නී් පානී් ජල මූලාශ්ර්ක් ලබා දීම  ඳහා නාගරික ප්රදේශ 21ක් දමන්ම ප්රධ්ාන කරමාන්ත් කලාප 

ආවරණ් වන මහ ඔ් දද්රෝණිදේ ජල මූලාශ්ර  ාංවරධ්න් කිරීමට ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල් (NWSDB)  හ වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ් (MI&WRM) විසින් 

පසුගි් කාල් ුළ කිහිපවිටකම උත් ාහ්න් දරන ලදී.  

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  හ වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්ාාංශ් විසින් ප්රදේශදේ පානී් ජල්  හ වාරි ජල්  ැපයීම වැඩි කිරීම  ඳහා මහඔ් දද්රෝණිදේ 

ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න් කිරීම  ඳහා පිළිදවළින් 2004  හ 2014 ව රවල දවනම අධ්්න දදකක් සිදු 

කර ඇත්.  2004 දී ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් සිදුකළ ූ රව ශකත්ා අධ්්න් 

පානී් හා වාරිමාරග අවශත්ා  ඳහා දද්රෝණි ජල අවශත්ා  ැපයීමට  ඳහා වන අත්ර, දැදුරුඔ් දද්රෝණි්ට 

ඔේදබන් සිදුකළ දද්රෝණිදේ හැරවීමක්  මඟම 2014 දී සිදුකළ  වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්ාාංශ ද්ෝජනාව බිාංගිරි්, නාරම්මල  හ කුලි්ාපිටි් ්න ප්රදේශවල දැනට පවතින වාරි ද්ෝජනා 

ක්රම වැඩි දියුණු කිරීම  හ මාවත්ගම  හ කුරුණෑගල නාගරික ප්රදේශ පානී් ජල්  ැපයීම  ඳහා වි්. 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් සිදුකරන ලද 2004 අධ්්න්  ේදවදකෝ දග්රෝනර 

විසින්  ක ේ කරන ලද අත්ර දකටිකාලීනව මහඔ් දද්රෝණිදේ උග්ර ජල හිඟ්ක් ඇති වන බව දමන්ම 

එමගින් දිගුකාලීනව අරුදකාරී මට්ටම් කරා ළඟා වන බවට අනාවැකි පළ කරන ලදී.  දමම අධ්්නදේ 

දී, 0.3% ක වාරෂික ජනගහන වරධ්න්ක්  ැලකිල්ලට ගනිමින්, මහඔ් දද්රෝණිදේ ගෘහ ේත්  හ කාරමික 

භාවිත්්  ඳහා වන ජල ඉල්ලුම 2005, 2015  හ 2025 කාල සීමාවන්  ඳහා ඉලක්ක කරන ලදී. 

මහඔ් දද්රෝණි් ආශ්රිත්ව ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් කඩිනමින් සිදු දනාකළදහාත් අනාගත්දේදී 

එම ප්රදේශ් දැඩි ජල හිඟ්කට මුහුණ දදනු ඇත්ැයි දමම අධ්්නදේ ද ා්ාගැනීම්වලින් පැහැදිලි වි්. 

2004 දී ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් සිදු කරන ලද ූරව ශකත්ා අධ්්නද්න් 

වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශද්හි අවශත්ා ද  පුරාලූ බැවින්, එ් ක්රි්ාත්මක 

කිරීමට පහසුකම්  ැලසීම  ඳහා දමම ද්ෝජනාව ත්වදුරටත් අධ්්න් කිරීමට තීරණ් කරන ලදී. 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘතිදේ ශකත්ා අධ්්න් මහවැලි උපදේශන කාර්ාාංශ් (MCB) පුේගලික 

 මාගම දවත් 2018 දී ප්රදාන් කරන ලද අත්ර එ් 2019 අදගෝ ේු මා දේදී අව න් කරන ලදී. 

වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා ශකත්ා අධ්්න් පහත් දැක්දවන පරිදි අදි්ර දදකකින් නිරදේශ 

කර ඇත්; 

අදියර 1  වාපෘති් දද්රෝණි ජල  ම්පත් වාපෘති්ක් දල  ක්රි්ාත්මක කිරීම 

අදියර 2  දැදුරුඔ් දද්රෝණි්ට හැරවීම ක්රි්ාත්මක කිරීම වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුදවන් 
 ේවාධීනව සිදුකිරීම 

වත්මන් පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව මහඔ් දද්රෝණි ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් වන 
වාපෘතිදේ පළමු අදි්ර  ඳහා දේ. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ii 

 

්ටිමහන ජලාශ් මධ්ම කඳුකරදේ  බරගමුව පළාදත් කෑගල්ල දි ේික්කදේ පිහිටා ඇත්.දමම 

වාපෘති් දකාන්දඩනිව, ්ටිමහන, මුරුත්දවල, දගාන්ඩිදවල  හ මහවත්ත් ්න ග්රාම නිලධ්ාරී ව ම් 

(GNDs) 5ක් පුරා විහිදේ. ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ් මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල  ම්පත් වැඩිදියුණු කිරීම 

අරමුණු කරගත් අත්ර ගෘහ ේථ හා කාරමික භාවිත්්  ඳහා ජල්  ැපයීදම් බහුකාර් වාපෘති්ක් දල  

 ාංවරධ්න් කිරීමට නි්මිත්්. ඊට අමත්රව වාරිමාරග හා ජලවිදුලි උත්පාදන්  ඳහා ජල්  ප්නු ඇත්. 

ද්ෝජිත් වාපෘති් මගින් කෑගල්ල, කුරුණෑගල, පුත්ත්ලම  හ ගම්පහ දි ේික්ක හත්ර  ඳහා පානී් ජල 

අවශත්ා  පුරාලනු ඇත්. දමම වාපෘති් මහඔ් දද්රෝණිදේ ආරික්ට දමන්ම ජනත්ාවටද අත්වශ 

වාපෘති්ක් වන අත්ර එමඟින් ජාතික අවශත්ා  ඳහා වාරි ජල්  ැපයීමට අමත්රව ජල විදුලි් 

නිපදවීමට අමත්රව දද්රෝණි් ුළ පානී් හා කාරමික ජල්  ඳහා වන වැඩිවන ඉල්ලුම  පුරාලීමට 

උපකාරී දේ. 

ඉහත්  ඳහන් කළ වාපෘතිදේ ප්රධ්ාන ප්රතිලාභවලට අමත්රව ද්ෝජිත් ජලාශදේ ත්වත් ප්රතිලාභ ඇත්, 

එනම්; ජලාශ් අවට ජල මට්ටම ඉහළ ්ාම අවට  ේවභාවික පරි ර පේධ්ති දමන්ම ගෘහ ේථ කටයුු  හ 

දබෝග වගාව  ඳහා භූගත් ජල් මත් ්ැදපන ග්රාමී් ප්රදේශවලට හිත්කර බලපෑමක් ඇති කරයි.  

ජලාශ් ඉදිකිරීදමන් ධීවර හැකි්ාව ඉහළ නාංවන අත්ර ඒ අවට ජීවත්වන ප්රජාවන්ට අමත්ර ආදා්ම් 

මාරග්ක් ද  ැලද ේ. 

ජලාශ් අවට ප්රදේශ් උෂේණත්ව්  හ  ාදේක්ෂ ආරද්රත්ාව් අනුව ක්ුද්ර දේශගුණ ත්ත්වදේ මධ් ේථ 

දවන ේකම් වලටද භාජන් දේ. දමම දවන ේකම් ජලාශ් අවට මිනි ේ ප්රජාවට හිත්කර බලපෑමක් ඇති 

කරයි. 

ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් (NBRO) විසින් ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ් ආශ්රිත්ව 

නා්්ාදම් විභව පරීක්ෂණ්ක් සිදු කර ඇති අත්ර, එම ප්රදේශ් අඩු හා මධ්ම ප්රදේශ්ක් දල  

හඳුනාදගන ඇත්. ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් විසින් දත්ෝරාගත්  ේථාන් දේලි ඉදිකිරීම 

 ඳහා සුදුසු බව හඳුනාදගන ඇති අත්ර ඉදිකිරීම් අත්රුර  හ පසු දේල්ල ප්රදේශදේ  බෑවුම්  ේථායීත්ාව් 

වැඩි කිරීමට නිරදේශ කිහිප්ක් ඉදිරිපත් කර ඇත්. 

වාපෘතිදේ ප්රධ්ාන දකාට ේ අත්රට ජලාශ්, ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල, බලාගාර්  හ අනුබේධ් 

වුහ්න් දමන්ම වාපෘති් දහේුදවන් අවත්ැන් වූ පුේගලයින්  ඳහා පත්ල් ප්රදේශ  හ නැවත් පදිාංචි 

කිරීදම්  ේථාන වැනි භූමි   ාංරචක ඇුළත් දේ. ප්රධ්ාන  ාංරචකවල ප්රතිඵල්ක් දල  මුවන පාරි රික 

බලපෑම්  ේවභාවද්න් හා විශාලත්වද්න් දවන ේ දේ.  මහර අහිත්කර බලපෑම්  ේවභාවද්න්ම දකටි 

කාලීන (ත්ාවකාලික) වන අත්ර අදනක් ඒවා දිගු කාලීන අහිත්කර බලපෑම් ඇති කළ හැකි්. 

ජලාශ ඉදිකරන විට ඇති වන වැදගත්ම දිගුකාලීන බලපෑම් වන්දන් (i) නව ප්රදේශ ජලද්න් ්ටවීම  හ 

(ii) ගදේ  ේවාභාවික ජල ප්රවාහ්ට බාධ්ා ඇති වීම නි ා ජල් එක්  රැ ේ වීමයි. දම් දදකම නි ා ඇතිවන 

අහිත්කර පාරි රික බලපෑම්  දාකාලික වන අත්ර දබාදහෝ විට  ැලකි් යුු ඒවා වන අත්ර දම් ත්වත් 

 ෘජු හා වක්ර බලපෑම් කිහිප්ක් ඇති කරයි. 

ඉදි දකදරන වුහ්න්  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල වඩාත් වැදගත්  ාංරචක 

දදකකි. බලාගාර්  හ ප්රධ්ාන දේල්ල දගවු, කුඹුරු  හ ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාවලින්  මන්විත් 

දමාද යික් භූ  ැකසුමක පිහිටා ඇත්.  ෑදල දේල්ල ප්රධ්ාන වශද්න්  මහර දගවු වා  ේථාන  හිත් 

රබර වත්ත්ක් ුළ පිහිටා ඇත්. දමම  ේථානවල පාරි රික බලපෑම්  ේීර වන නමුත් අඩු සිට මධ් ේථ 

තීව්රත්ාව්කින් යුක්ත් වනු ඇත්. 

්ටිමහන ප්රදේශදේ  ේථාන දදකක්  හ දත්ල්දබාකුදල්වත්ත්, බැරින්ටන්වත්ත්  හ කීරිගලවත්ත් ්න 

 ේථානවල  ේථාන පහක් බැගින් නැවත් පදිාංචි කරවීමට හැකි  ේථාන දල  දත්ෝරාදගන ඇත්. දම්වායින් 

දබාදහාම්ක් අත්හැර දැමූ මිශ්ර රබර වු  හිත් ඉඩම් දේ. පාරි රික වශද්න් අත්රමැදි අත්හැර දැමූ ඉඩම් 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

iii 

 

 හිත් රබර වු නැවත් පදිාංචි වූවන් විසින් රබර වගාවන් ඒ ආකාරද්න්ම නිවා   ඳහා ්ම් අව ර්ක් 

 හිත්ව කළමනාකරණ් කරන්දන් නම් දමම ඉවත් කිරීම දහේුදවන් ඇතිවන අහිත්කර බලපැම අවම 

කරගත් හැකි දේ. 

වාපෘති්ට අවශ ඉදිකිරීම් ද්රව  ප්න පත්ල් ක්රි්ාවලින් අදනක් පිටත් බලපෑම පැන නී. දම්  ඳහා 

හඳුනාදගන ඇති පත්ල් දැනටමත් පවතින පත්ල්  ේථාන වන අත්ර ඒවා අත්රින් පත්ර වෘක්ෂලත්ා  හිත් 

අත්හැර දැමූ ඉඩම්වල පිහිටා ඇත්. දමදල ,දමම පත්ල් කරමාන්ත්ද්න් අමත්ර පාරි රික දහෝ  මාජී් 

බලපෑමක් අදේක්ෂා දනාදකදර. 

ජලාශ්ක් ඉදිකිරීම  ඳහා ජල් රඳවා ත්බාගැනීදම් ප්රධ්ානත්ම බලපෑම නම්, දවදලන් පහළින් ගදේ 

පාද ේථ දකාටද ේ අමුදණන් ජල් ගලා්ාම ප්රමාද වී මත් ්න්ට  හ අදනකුත් ජලජ හා අරධ් ජලජ 

 ත්ත්වයින්ට  ැලකි් යුු හානිකර බලපෑම් ඇති කිරීමයි. ධීවර කරමාන්ත්්, වාරිමාරග දහෝ දවනත් 

ජල් මත් ්ැදපන ජීවදනෝපා්න් වැනි පහළ ගාංගා ක්රි්ාකාරකම් දකදරහි ද  ැලකි් යුු බලපෑමක් 

ඇති කරනු ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, වි්ළි කාලවලදී පහළ ජල නි ේ ාරණ  ේථානවල ජදනික හිඟ් ්ථා 

ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීම  ඳහා ්ටිමහන ජලාශ් දද්රෝණි ආශ්රිත් ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් දල  

 ැලසුම් කර ඇති අත්ර එමඟින් ජදනිකව ජල් මුදා හරිනු ලැදේ. මීට අමත්රව, දත්ත් දහෝ  ාමාන 

කාලගුණික ත්ත්ත්ව්න් ුළ ද්ෝජිත් බලාගාරදේ (දි් බැ ේම දකාට ට ඇති ඉල්ලුම දනාපවතින විට) 

විදුලි් ජනන් කිරීදමන් ජලාශ්ට ගලා ඒම නිතිපත්ා මුදා හරිනු ලැදේ. 

එබැවින් ජලාශදේ ජල් පවතින විට (විදුලි උත්පාදන්  හ දි් බැ ේම දකාට ට ඇති ඉල්ලීම්  ඳහා මුදා 

හැරීම හරහා) දිනපත්ා ජල් මුදා හැරීම දහේුදවන් ජලාශ් මහඔදේ ගලා්ාදම් රටාව  ැලකි් යුු දල  

දවන ේ දනාකරන බව පැහැදිලි දේ. එබැවින් ජලාශද්න් මුදා හැරීම  ඳහා දවනම පාරි රික ේරවාහ්ක් 

නිකුත් කිරීම අවශේ් දනාදේ. දකද ේ දවත්ත්, ්ම් කාල පරිච්දඡද්කදී, (දමදහයුම් අත්රුර) මුදාහැරීම් 

කිසිවක් සිදු දනාවන්දන් නම්  හ ජල දපෝෂක ගලා ඒම ජලාශ්ට තිදේ නම්, ජලාශද්න් 0.5 m³/s 

පාරි රික මුදා හැරීම නිරදේශ දකදර. වත්මන් ්ටිමහන වාපෘති්  ැලසුම් කර ඇත්දත් ගදඟන් ගලා 

්න පේධ්ති්ක් දල  වන අත්ර එබැවින්  ම්ූරණ ජල හැරවුමක බලපෑමට වඩා අඩු හානි්ක් වනු 

ඇත්.එ් දද්රෝණිදේ ජල අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා බහුකාර් ජලාශ්ක් දල  ක්රි්ාකිරීමද අදේක්ෂා 

දකදර. එබැවින් වත්මන් ්ටිමහන ජලාශ් මගින් ගබඩා කර ඇති ජල් නිරන්ත්රද්න් පහළ 

ප්රදේශවලට මුදාහැරීදමන් මහඔදේ මූලික ප්රවාහ් වැඩිදියුණු කරනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා දකදර. දමම 

වාපෘති් මගින්  ේවභාවික ප්රවාහ් අවම මට්ටමක පවතින වි්ළි කාලවලදී පහළට ගලා්ාම වැඩිදියුණු 

කිරීමට අව ේථාව  ැලද ේ. 

වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් දබාදහාම්ක් සිදු වන්දන් ජනාවා , රබර  හ කුඹුරු වගාවන්  හ අත්හැර දැමූ 

ඉඩම් වැනි මානව නවීකරණ් කරන ලද වා  ේථානවල වන අත්ර ගාංගා රක්ෂිත්් හැර දවනත් කිසිදු 

ප්රදේශ්ක් දැනට ආරක්ෂාව ්ටදත් දනාමැත්. 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති ප්රදේශ් උුරු දත්ත් පහත්රට මල් වගා කලාප්ට අ්ත් වන අත්ර 

 ේවභාවික වෘක්ෂලත්ාදිදේ ලක්ෂණ වන්දන් නිවරත්න දත්ත්  දාහරිත් වනාන්ත්ර දේ. දකද ේ දවත්ත්, 

රබර/දපාල් වැනි වැවිලි විදශේෂ හඳුන්වා දීම  හ නිම්න කුඹුරු බවට පත් කිරීම දහේුදවන් ප්රදේශදේ 

 ේවභාවික වෘක්ෂලත්ාදි් විනාශ වී ගිදේ දබාදහෝ කලකට දපර්. 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති ප්රදේශ් උුරු දත්ත් පහත්රට මල් වගා කලාප්ට අ්ත් වන අත්ර 

 ේවභාවික වෘක්ෂලත්ාදි් නිවරත්න දත්ත්  දාහරිත් වනාන්ත්ර දේ. දකද ේ දවත්ත්, රබර/දපාල් වැනි 

වැවිලි විදශේෂ හඳුන්වා දීම  හ නිම්න කුඹුරු බවට පත් කිරීම දහේු දවන් ප්රදේශදේ  ේවභාවික 

වෘක්ෂලත්ාදි් විනාශ වී ගිදේ දබාදහෝ කලකට දපර්. ප්රධ්ාන වා  ේථාන වරග වන්දන් ප්රමුඛ් ග ේ 

ආවරණ්ක්  හිත් දගවු, රබර  හ දපාල් වු, කුඹුරු  හ ගාං ඉවුර දිදේ  ේවභාවික ගාංගා ආශ්රිත් 

වෘක්ෂලත්ාදි්යි. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

iv 

 

වාපෘති භූමිදේ  හ ඒ අවට ඇති ප්රධ්ාන වා  ේථාන/වෘක්ෂලත්ා නිරමිත්්න්, ගහන්  හ වෘක්ෂලත්ා 

(දභෞමික හා ජලජ) ප්රජාවන් හඳුනා ගැනීමට  හ වා  ේථාන  හ වෘක්ෂලත්ාවලට ඇති වි් හැකි බලපෑම් 

හඳුනා ගැනීමට ක්දෂේත්ර  මීක්ෂණ්ක් සිදු කර ඇත්. පාරි රික වශද්න් වාපෘති මැදිහත්වීම්,  ාංදේදී 

වා  ේථාන, විදශේෂද්න්ම ආදේණික  හ ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක විදශේෂ දහේුදවන් වා  ේථාන, 

ගහන්  හ ශාක ප්රජාවන් දකදරහි අදේක්ෂිත් බලපෑම් අධ්්න් කරන ලද අත්ර හැකි අවම කිරීදම් 

ක්රි්ාමාරග ද්ෝජනා කර ඇත්. 

දමම  මීක්ෂණදේදී ආදේණික ශාක තිහක්  හ ත්රජන්ට ලක් වූ ශාක ති ේ එකක් ඇුළුව විවිධ් 

වා  ේථාන වලින් ශාක විදශේෂ 318ක් වාරත්ා වි්. දේල්ල, ප්රදේශ මාරග කිහිප්ක්,  ම්දේෂණ මාරග, 

පළුදු වූ ප්රදේශ, කම්කරුවන්  හ අදනකුත් කාර් මණ්ඩල්  ඳහා ජීවත්වන කඳවුරු, දත්ාග දහෝ ගබඩා 

ප්රදේශ, වැඩමුළු, ගබඩා  හ කාර්ාල ඉදිකිරීම වාපෘතිදේ අරධ්  ේවාභාවික හා මිනි ා විසින්  ාදන ලද 

වා  ේථාන හා්න් හා ඛ්ණ්ඩන් කරනු ඇත්. වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් දහේුදවන් ්ම් වා  ේථාන්ක් 

නි රු වී ඇත්නම් දේශී් විදශේෂ ද්ාදාදගන නිසි ප්රති ාං ේකරණ ක්රමදේද අනුගමන් කරමින් එ් ්ථා 

ත්ත්ත්ව්ට පත් කළ හැකි්. 

්ටිමහන ජලාශදේ ප්රධ්ානත්ම බලපෑම වන්දන් දගාඩබිම එළිදපදහළි කිරීම  හ ජලද්න් ්ටවීම නි ා 

නිදරෝී ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි් අහිමි වීමයි. දමම කලාප් අහිමි වීම නි ා දමම වා  ේථානවල 

රැකවරණ් ලබන පෘෂේඨවාංශීන්  හ අපෘෂේඨවාංශීන් දබාදහෝ විදශේෂ  ඳහා වා  ේථාන අහිමි වීම දහෝ දහෝ 

ඒවා ඔ ේද ේ දවනත් වඩාත් සුදුසු වා  ේථාන දවත් ගමන් කිරීමයි(උදා;ප්රිමාදට් ේ).දමයින් ඇතිවන බලපෑම් 

ඉහළ  හ  ේිර  ේවභාව්ක් ගනු ඇත්. දමම බලපෑම අවම කිරීම  ඳහා, මාරග දහෝ දවනත් ආශ්රිත් 

 ාංවරධ්න්ක්  ඳහා වනාන්ත්ර එළි දපදහළි කිරීම  ම්ූරණද්න්ම වැළැක්වි් යුු්. නැවත් වගා කිරීම 

අනිවාර් වි් යුු අත්ර,එ් ආ න්නත්ම වන දපදද ට ්ාබද ප්රදේශවල 1: 2 පදනම මත් (එළි කළ 

වනාන්ත්ර භූමි ප්රමාණ්: නැවත් වගා කරන ලද වනාන්ත්ර භූමි ප්රමාණ්) සිදු කළ යුු්. අවත්ැන් වූ 

 ුන්ට ඔවුන් දිදේ ගමන් කළ හැකි වන පරිදි දම් ජලාශ්ට  ම්බන්ධ් කිරීම වඩාත් සුදුසු්. එම විදශේෂ 

ඉවත් කරන දේශී් ග ේවලට හැකිත්ාක් දුරට ගැලපි් යුු්. වාපෘති් ආරම්භ කිරීමට දපර ත්වාන්  හ 

අදනකුත් බීජ/බීජ ප්රභව්න්  ඳහා ූරව  ැලසුම්  ක ේ කර මුදල් දවන් කළ යුු්. 

වාපෘතිදේ ප්රතිඵල් වන්දන් දනාගැඹුරු ජල කඳ ගැඹුරු එකත්ැන පල්දවන ජල කඳක් මගින් 

ප්රති ේථාපන් කිරීමයි. ඉවුරුබඩ හා ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි් අහිමි වීමත්  මඟ දමම දවන ේවීම කලින් 

ද ා්ාගත් ජජව විවිධ්ත්ව්ට  හා් වීමට දනාහැකි  රල භූ  ැකසුමක් ඇති කරයි. 

ජලද්න් ්ටවීදම් ප්රතිඵල්ක් දල   හ ඉඩම් එළිදපදහලි කිරීම දහේුදවන් අහිමි වන වඩාත් වැදගත් 

අරධ්-දභෞමික වා  ේථානවලින් එකක් වන්දන් රබර වගාවන් ්.  ේවභාවික වනාන්ත්රවලට  ාදේක්ෂව 

රබර වගාවන් පාරි රික ප්රතිලාභ අතින් දබදහවින් අඩු වුවද,  ේවභාවික වනාන්ත්ර දනාමැති රබර 

වගාවන් කිහිප්කට ප්රද්ෝජනවත් වන පාරි රික ද ේවා භූ  ැකසුමි ලබා දදයි.ඔවුන්  ාමානද්න් ජීවත් 

වීමට ්ම් වි්න් ආවරණ්ක් අවශ වඳුරන්  හ කුරුල්ලන් වැනි ජජව ප්රජාවට  හා් දක්වයි. ද වන 

 හිත් වා  ේථාන  හ ක ළ  ේථර  රපයින්(හරදපදටෝෆවුනා)  හ  න්ධිපාදකයින් (ආත්රදපෝඩා)  ඳහා 

හිත්කර වා  ේථාන වනු ඇත්. ග්රාමී් භූමි්ක  ේවභාවික වනාන්ත්ර දනාමැති විට දමම වා  ේථාන අවත්ැන් 

වූ  ත්ත්ව විදශේෂ  ඳහා රැකවරණ්ක්  ප්නු ඇත්. එබැවින් ජලද්න් ්ටවීම  හ එළිදපදහලි කිරීම 

මගින් රබර වගාවන් විශාල වශද්න් අහිමි වීම දේශී් ජජව විවිධ්ත්ව්ට හානිකර වනු ඇත්. 

ද්ෝජිත් වාපෘති් මඟින් බලපෑමට ලක් වූ දකාට  ගලා බසින ගාංගාවක සිට  ේිර ගැඹුරු ජලාශ්ක් 

බවට පත් කිරීම මගින් ව දර  ෑම කාල්කම  ුන්දේ ගමනාගමන්ට බාධ්ාවක් වනු ඇත්. දමම 

චලන් අන්ත්ර අභිජනන්  හ මිශ්ර කිරීදම්  ේවභාවික ක්රි්ාවලීන්  ඳහා අත්වශ දේ. දමදල  

ජලාශ්ක් බවට පරිවරත්න් වීම  ත්ත්ව විදශේෂ දකදරහි  ේිර අහිත්කර බලපෑමක් ඇති කරයි. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

v 

 

ද්ෝජිත් ජලාශදේ පිහිටීදමහි  ැලකි් යුු  හ දනාවැළැක්වි් හැකි දවන ක් දැකි් හැකි වනු අත්ර 

එමඟින්  ේවභාවික ද ෞන්දර්  ැලකි් යුු ප්රමාණ්කින් අහිමි වනු ඇත්. ජලාශ් අවට ප්රදේශදේ හරිත් 

ශාක  හ වා  ේථාන  ාංකීරණත්ව් වැඩි කිරීම  ඳහා භූමි්  ැකසි් යුු්. ජලාශ් මගින් දබෝට්ටු  වාරි, 

කුරුල්ලන් නැරඹීම  හ  ේවභාව ධ්රම් පදනම් කරගත්  ාංචාරක ක්රි්ාකාරකම් වැනි දවනත් 

විදනෝදාත්මක කටයුු  ඳහා අව ේථා වැඩි කළ හැකි බවත්, එමඟින් ප්රාදේශී් ප්රජාවදේ ආදා්ම් මට්ටම 

ඉහළ නැාංවීමට  හ විදනෝදාත්මක කටයුු දහේුදවන් අහිමි වන ඒවාදේ විභව්ත්ාව්  ඳහා වන්දි 

දගවීමට හැකි බවත්  ඳහන් කළ යුු්. 

 ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා  ඳහා වන බලපෑම  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, වාපෘති් දහේුදවන් අහිමි වන 

ආදේණික  හ ත්රජන්ට ලක් වූ මල්  හ  ත්ත්ව විදශේෂ කිහිප්ක් ද්ෝජිත් වාපෘති භූමිදේ වාරත්ා වී 

ඇත්. දිගු කාලීනව දමම විදශේෂ දබාදහාම්ක් දේශී්ව වඳ වී දගා ේ ඔවුන්දේ ජනගහන්  ැලකි් යුු 

දල  අඩු වි් හැක. දමහි ආදේණික ලක්ෂ කිසිවක් වාරත්ා වී දනාමැත්. නමුත් වෘක්ෂලත්ා නිෂේකාශන් 

සීමා කිරීම, ජලාශ් වටා හරිත් වා  ේථාන නිරමාණ් කිරීම  හ බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ් අවට 

 ේවභාවිකව වෘක්ෂලත්ා ප්රදේශ දනාදවන ේව පවතින බව  හතික කිරීම මගින් ඍණාත්මක බලපෑම් අවම 

කර ගත් හැකි්.  ැලකි් යුු හරිත්  ාංරචක්ක් (ග ේ) ඇුළත් වන සුදුසු භූ  ැකසුමක් ඇුළත් කළ 

යුු්. 

මහඔ් දදාළ අත්රමැදි කලාපදේ වැදගත් බහු වාරෂික දි් පහරක් වන අත්ර එම නි ා මිරිදි්  ඳහා 

වැදගත් වනු ඇත්. වා  ේථාන අහිමි වීම  හ දනාගැඹුරු ගලා ්න දි් පහර ගැඹුරු ජලාශ්ක් බවට පත් 

කිරීම දේශී් විදශේෂ වඳ වී ්ාමට ( බලපෑමට ලක් වූ ඇළ මාරගද්න් අුරුදහන් වීම ) දහෝ .ගහනදේ 

තියුණු පහත් වැටීම්වලට ලක් දේ. දම් කුඩා ප්රමාණදේ විදශේෂ  ඳහා විදශේෂද්න් අදාළ දේ. පුළුල් 

දල  පැතිරී ගි් විදශේෂ මත් මහා පරිමාණ  ම ේත් බලපෑම් ඇති වි් දනාහැක. 

ගලා බසින ගාංගාවක් ගලා දනා්න ගැඹුරු ජලාශ්ක් බවට පත්කිරීදම් සුලභම අහිත්කර බලපෑම්වලින් 

එකක් වන්දන් මාළුන්දේ ගමනාගමන්ට බාධ්ා කිරීමයි. කුඩා මත්  විදශේෂ දබාදහාම්ක් ගදේ 

ඉවුරුවලට ආ න්නව ඇති දනාගැඹුරු, දහාඳින් ඔක්සිජන්  හිත් ප්රදේශ භාවිත්ා කරන අත්ර ඒවා 

අභිජනන්  ඳහා ද භාවිත්ා කරයි. දකද ේ දවත්ත්, ගාංගාව ජලාශ්ක් බවට පත් කළ විට දමම දනාගැඹුරු 

ඉවුරු ත්වදුරටත් ඔවුන්ට දනාලැදබනු ඇත්. දම් දිගුකාලීනව ගහන් අඩුවීමට දහේු වි් හැක. ත්වද, 

මිරිදි් විදශේෂ්න් දමෝ්  හ  මුද්ර වා  ේථාන වලින් ඉහළට ගලා ්න ප්රදේශ වල දබෝවීම  ඳහා 

 ාංක්රමණ් වීම  ේවභාවික  ාංසිේධි්ක් වන අත්ර දමම  ාංක්රමණ්න් ඔවුන්දේ අභිජනන චක්ර්  ම්ූරණ 

කිරීමට අවශ දේ. අදාළ  ේථාන් දමම විදශේෂ්න් විසින් භාවිත්ා කරන බවට දල්ඛ්නගත්  ාක්ෂි 

දනාමැති වුවද, වි්හැකි ත්රජන බහුලව පවතී. බලපෑමට ලක්වි් හැකි විදශේෂ වන්දන් Tor Kudree  හ 

eels ්න විදශේෂයි. විදුත් ප්රවාහ්කට පහසුකම්  ැලසීම දමන්ම පරි ර හිත්කාමී මත්  අව ර පත්ර්ක් 

ලබා දීදමන් මත්  ගහන්ට වන බලපෑම්  ැලකි් යුු දල  අඩු කරනු ඇත්. 

ඇළ දිදේ නිරමාණ් කරන ලද ජලාශ්ට ඉහළින් පටු  ේථාන ුනකට දදකකින් අත්හිටුවි් හැකි 

ආරක්ෂිත් දේදිකා (ලණු / ලී වලින්  ාදන ලද) ඉදිකිරීම හරහා  ම්බන්ධ්ත්ා මාරග්ක්  ැපයීදමන් ජලාශ 

ඉදිකිරීදම් අදනකුත් බලපෑම් වන පාරි රික  ම්බන්ධ්ත්ා නැතිවීම  හ දගාඩබිම්  ත්ත්ව  ාංචලන්ට 

බාධ්ා කිරීම ්ම් දුරකට අවම කර ගත් හැකි්. 

ජලාශ ඉදිකිරීම නි ා නිත්ර මුහුණ දදන ගැටලුවක් වන්දන් ජලද්න් ්ට වූ ප්රදේශවල  ත්ත්ව විදශේෂ 

මි් ්ාම  හ අවත්ැන් වීමයි. දම්ට වි ඳුම වන්දන් වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් ආරම්භ කිරීමට දපර ්ාබද 

වනාන්ත්ර  මඟ  ම්බන්ධ් දවමින් ඔවුන්දේ ගමනාගමන්ට මාරග  ැලසීමයි. ඉදිකිරීම් කිරීමට දපර 

වාපෘති ප්රදේශද්න්  ුන් අල්ලා මුදා හැරීම ද මරණ  ැලකි් යුු දල  අඩු කරයි. 

වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් දහේුදවන් ප්රදේශ්ට සිදුවන කිසි්ම් බාධ්ාවක් ආක්රමණශීලී විදශේෂ වාේත් වීමට 

දහේු වි් හැක. ද්ෝජිත් වාපෘති භූමිදේ ඇති මල්  ාංරචක්ට විදේශී් ශාක විදශේෂ 34 ක් ඇුළත් වන 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

vi 

 

අත්ර ඉන්  ේෆැේදනටිදකාලාිදබෝටා (Sphagneticolatrilobata), ද න්දරාද දමපියුබන් ේ 

(Centrosemapubescens), මිදමෝ ා ූඩිකා(Mimosa pudica), ලුඩ්වවිජි්ා දපරුවි්ානා (Ludwigia 

peruviana), පැනිකම් මැක්සිමම්(Panicum maximum), ජාතික වශද්න් පිළිගැදන්. ජලජ වල් පැලෑටි 

පැතිරීම ද කාල්ත්  මඟ සිදු වි් හැක. ආක්රමණශීලී  ත්ත්ව වාේති් නි ා බරපත්ළ බලපෑමක් නැත්.  

වාණිජ මසුන් ඇල්ලීම  ඳහා ජලාශ්ට එවැනි විදශේෂ්න් හිත්ාමත්ාම හඳුන්වා දනාදදන්දන් නම් මි  

ආක්රමණශීලී  ත්ත්ව විදශේෂ වාේත් වීම දහේුදවන් බරපත්ල බලපෑමක් අදේක්ෂා දනාදකදර. 

නිතිපත්ා නිරීක්ෂණ් කිරීදමන්  හ ඉවත් කිරීදමන් ආක්රමණශීලී ශාක වාේති් මුල් අවධිදේදීම අවම 

කළ හැක. දම්වා ඉවත් කිරීම ප්රදේශදමන් කළ යුු්. ඉත්ා මැනවින්, ඉවත් කරන ලද ශාක පුළු ේ ා දැමි් 

යුු අත්ර දවනත්  ේථානවල දනාදැමි් යුු්. 

පාරි රික  මීක්ෂණදේදී වාරත්ා වූ විදශේෂ මත් පදනම්ව ද්ෝජිත් ජලාශ භූමි්ට ආදේණික  හ ත්රජන්ට 

ලක් වූ  ත්ත්ව විදශේෂ ඇුළත් දේ. ජාතික වශද්න් වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  ත්ත්ව විදශේෂ 24 

ක්  මීක්ෂණදේදී වාරත්ා කර ඇත්. ත්වත් විදශේෂ 15ක් අවදානම හමුදේ ඇති විදශේෂ දල   ැලදක්. 

උභ්ජීවී විදශේෂ ුනක් ජාතික වශද්න් වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති අත්ර දම්ට අතිශයින් වඳවී 

්ාදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ්ක් - Pseudophilautusrus (කන්ඩි්න් පඳුරු දගම්බා)  හ අවදානම 

හමුදේ ඇති(Near threatened) විදශේෂ දදකක් Lankaectescorrugatus (Corrugated water frog)  හ 

Pseudophilautusfolicola (පත්ර වා  ේථාන් වන පඳුරු දගම්බා) ඇුළත් වීම  ැලකි් යුු කරුණකි. 

Indosylvirana temporalis (දලෝකඩ දගම්බා) ආ න්න ත්රජනාත්මක විදශේෂ්ක් ද වාරත්ා වි්. 

ත්රජන්ට ලක් වූ එක් උරගද්ක් වන්දන් (Cnemaspis sp.)පමණි. ක්ීරපායීන්  ම්බන්ධ්ද්න් වඳවීදම් 

ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ දදකක් - වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති මසුන් අල්ලන බළලා (fishing 

cat)  හ අවදානම හමුදේ ඇති(Near threatened) ඔටර (Vulnerable Otter) වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව 

ඇති විදශේෂ්ක් වන මුන්ට්ජක්(Muntjak) දවේ අඩවිද්න් වාරත්ා වි්. වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක් වූ පක්ෂි 

විදශේෂ කිසිවක් අධ්්නදේදී වාරත්ා වී දනාමැත්. 

වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  මනල විදශේෂ දදකක් වාරත්ා වූ අත්ර දම්ට අවදානම හමුදේ ඇති 

ආදේණික විදශේෂ්ක් වන Euremaormistoni  හ දේශී් විදශේෂ වන Rohanaparisatis ඇුළත් දේ. 

ආ න්න ත්රජනාත්මක විදශේෂ ුනක් වන්දන්- Charaxespsaphon, Parnarabada and Pelopidas 

mathias ්න විදශේෂ්. ද්ෝජිත් ජලාශ භූමිදේ ජාතික වශද්න් වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති බත්ූරු 

විදශේෂ 15ක් පමණ වාරත්ා වී ඇත්. වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ දදකක්, වඳවීදම් ත්රජන්ට 

ලක්ව ඇති විදශේෂ අටක්  හ අවදානම හමුදේ ඇති විදශේෂ හත්ක් දම්ට ඇුළත් වි්. මීට අමත්රව, 

ත්රජන්ට ලක් වි් හැකි විදශේෂ 4ක්ද වාරත්ා වි්.  

දම් ජලාශ වාපෘති්ක් වන බැවින්, ප්රධ්ාන අවධ්ාන්ට ලක්වි් යුු එක් වරග්ක් වන්දන් වාපෘති් 

ක්රි්ාත්මක කිරීම දහේුදවන් නි ැකවම බලපෑමට ලක්වන මිරිදි් මසුන් ්. මිරිදි් මත් ්න් 

 ම්බන්ධ්ද්න්, ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ හත්රක්, ආදේණික වූ Garraceylonensis, 

Channa,kelaartii  හ Schisturanotostigma, වාරත්ා වන ලදී. නිරීක්ෂණ් කරන ලද විදශේෂවලට 

දබාදහෝ දේශී් විදශේෂ ද ඇුළත් දේ. 

වාපෘති ප්රදේශදේ මල් පරි ර විදාව  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, වාපෘති ප්රදේශ් ුළ වාරත්ා වී ඇති 

ශාක විදශේෂ තිහක් රටට ආදේණික දේ. ශ්රී ලාංකාදේ 2020 ජාතික රු ලැයි ේුවට අනුව වාරත්ා වී ඇති 

ශාක විදශේෂ 318 න් ති ේ එකක් වඳවී ්ාදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක (CR- එක් වඳවීදම් ත්රජන්ට 

ලක්ව ඇති ශාක්ක්, EN-4 වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක  හ VU- අවදානමට ලක්වි් හැකි ශාක 

විදශේෂ 26) දල  ලැයි ේුගත් කර ඇත්. වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක විදශේෂ් (Chlorophytum 

heynei) ශ්රී ලාංකාදේ වාේති් සීමා කර ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, එ් ආදේණික දනාවන අත්ර දවනත් 

රටවල් කිහිප්කින් වාරත්ා වී ඇත්. වාරත්ාගත් ආදේණික විදශේෂ අනන දහෝ වාපෘති ප්රදේශ්ට සීමා 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

vii 

 

දනාදේ. වාපෘති ප්රදේශද්න් වාරත්ා වන ශාක විදශේෂ හත්ක්  ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂණ 

ආඥාපනත් (FFPO, 2009) ්ටදත් ලැයි ේුගත් කර ඇත්.  

්ටිමහන වාපෘතිදේ  මාජ බලපෑම්  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, වාපෘතිද්න් මුවන අ්හපත්  මාජ 

බලපෑම් අවම කිරීම  ඳහා ශකත්ා අවධිදේදී පහත් පි්වර අනුගමන් කරන ලදී. 

I. ජනත්ාවට සිදුවන බලපෑම් වළක්වා ගැනීමට  හ අවම කිරීමට විකල්ප වාපෘති විකල්ප්න් 

ගදේෂණ් කිරීම;  

II. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින්ට උපදද ේ දීම නැවත් පදිාංචි කිරීදම් විකල්ප; 

III. බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව ඔවුන්දේ  ත්කාරක්න්  මඟ  ාරථක  මාජ හා ආරික 

ඒකාබේධ්ත්ාව්ක්  ඳහා  ැපයීම; 

IV. විපත්ට පත් ජනත්ාවදේ  මාජ හා ආරික පුනරුත්ථාපන්  ඳහා  ැලසුම්  ක ේ කිරීම. 

අත්පත් කරගත් ඉඩම් ප්රමාණ් අවම කිරීමට  ැලකි් යුු උත් ාහ්ක් ගන්නා ලදී. බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රදේශදේ දන්වාසික නිවා  දහෝ වාණිජ වාපාර පිහිටා ඇති බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලින් අත්පත් 

කරගනු ලබන්දන් අවම ඉඩම් අවශත්ා පමණි. වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක් වූ සි්ලුම පුේගලයින්ට සුදුසු 

වන්දි පැදක්ජ්ක් දහෝ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් වැඩ ටහනක් දහෝ ත්ත්ත්ව් අනුව දහෝ ඒ දදකම ලබා 

දදනු ඇත්. 

්ටිමහන වාපෘතිදේ  මාජ බලපෑම් වල තීව්රත්ාව්  ම්බන්ධ්ද්න්, මාජ හා නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

 මීක්ෂණ්ට අනුව පවුල් 248ක් (ූරණ බලපෑමට ලක්වූ 186ක්  හ අරධ් වශද්න් 64ක්) ීඩාවට 

පත්වන අත්ර බලපෑමට ලක්වූ භූමි ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 110.9කි. ්ටිමහන වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක් 

වූ ජනත්ාව ප්රධ්ාන වශද්න් දගාවි පවුල් වන අත්ර ඉතිරි පිරි  පුහුණු දහෝ නුපුහුණු ශ්රමිකද්ෝ දවති. 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවදේ දගවු දපාල්, දකෝපි, පුවක්, ගම්මිරි ේ, පලුරු  හ අදනකුත්  ෘු දභෝග 

අදලවි කිරීම ු ළින් පවුල්වලට  ැලකි් යුු ආදා්මක් උපදවයි. ප්රදේශදේ  ැලකි් යුු වාණිජ වගාවක් 

වන්දන් රබර වන අත්ර එ් අක්කර 85ක් දේ. දමම ප්රදේශදේ ප්රජාවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම බලපෑමට 

ලක් වූ පවුල්වල ආදා්මට  ැලකි් යුු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත්. දේපල අලාභ්ට ප්රජාව  ු නිවා , 

උ ේබිම්  හ කුඹුරු ඇුළත් දේ. 

 ම්පුරණද්න් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින්  ාංඛ්ාව 805ක් වන අත්ර දකාණ්ඩදදණි් ග්රාම නිලධ්ාරී 

ව දම් 505ක්  හ මුරුත්දවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් 187ක් සිටිති. ඉතිරි 113 ්ටිමහන, දගාන්ඩිදවල  හ 

මහවත්ත් ග්රාමී් ප්රදේශ වල දේ. මීට අමත්රව, වාපෘති ප්රදේශද්න් අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ 

පවුල් 64ක් පදිාංචිව සිටින අත්ර, ඔවුන්දේ නිවා වලට දහෝ පදිාංචි ඉඩම්වලට කිසිදු හානි්ක් දනාමැතිව 

ඔවුන්දේ ඉඩම්වලට බලපෑම් එල්ල වනු ඇත්. දමම පවුල් දභෞතික වශද්න් අවත්ැන් දනාවන නමුත් 

ආරික වශද්න් ීඩාවට පත් වි් හැකි්. 

විපත්ට පත් පුේගලයින්දේ ආදා්ම් අහිමි වීම  ඳහා වන්දි දගවීමට, ී ඩාවට පත් වූ ජීවදනෝපා් මාරගවල 

 ේවභාව් මත් පදනම්ව ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ  ැලසුම්  ක ේ කිරීම අවශ දේ. ද්ෝජිත් වාපෘති 

ප්රදේශදේ දබාදහෝ පවුල් පුහුණු  හ නුපුහුණු ශ්රම් මත් ්ැදපන බැවින්. වාපාර දහෝ  ේව්ාං රැකි්ා ද 

වැදගත් දේ.  ැලකි් යුු පිරි ක් රජදේ දහෝ දපෞේගලික අාංශදේ රැකි්ා වල නිරත්ව සිටිති. ේවිතීයික 

ජීවදනෝපා් වශද්න් 43 දදදනකු පමණ කෘෂිකරමාන්ත්දේ ද්දී සිටිති. දමම පවුල් අවත්ැන් වීම 

ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්ට බලපානු ඇත්. 

බලපෑමට ලක්වූ  ෑම පවුලකටම ඉඩම් ප්රති ාං ේකරණදේ අනාගත් වටිනාකම  හ ආදා්ම  ැලකිල්ලට 

ගනිමින් වන්දි පැදක්ජ්ක්  මඟ ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා දදනු ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල වාපාර වාපාර දකදරහි විදශේෂ අවධ්ාන්ක් ද්ාමු කළ යුු්. වාපාර 

හිමි්න්දේ ආදා්මට හානි වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඔවුන්දේ වාපාර දවනත්  ේථාන්කට දගන දගා ේ 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

viii 

 

පාරිදභෝගික  හා් නැවත්  ේථාපිත් කළ හැකි දේ. දමම කාල සීමාව ුළ, දමම වාපාර හිමි්න්ට 

ඔවුන්දේ ආදා්ම් අඩුවීම දවනුදවන් වන්දි මුදලක් ලබා දීම අවශ දේ. 

වාපෘති් දහේුදවන් ජලද්න් ්ට වූ ගම්මාන මාවනැල්ල නගර්ට ආ න්නව පිහිටා ඇත්. මහනුවර 

දකාළඹ (A1) ප්රධ්ාන මාරග්ට  හ කෑගල්ල දකාළඹ, මහනුවර ආදී ප්රධ්ාන නගරවලට ප්රදේශ 

වීමට  ද්ෝග මාරග පේධ්ති්ක් ඇත්. මහඔ් හරහා ගමන් කරන දනගම මාරගදේ මීටර 60 ක් පමණ 

ජලද්න් ්ට දේ. දම් දකාන්දඩනිද්න් ආරම්භ වී මාවනැල්ල සිට රඹුක්කන මාරග්ට මුරුත්දවලදී 

එක්වන අුරු මාරග්ක් දල  භාවිත් වන පළාත් මාරග  ාංවරධ්න අධිකාරි් (PRDA)  ු මාරග්කි. 

මාරග් මීටර කිහිප්ක් උ ේ කළ යුු්. මීට අමත්රව, අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රදේශ් ුළ ගම්මාන 

මාරගදේ කිදලෝමීටර කිහිප්ක් (දකාන්ීට් දහෝ ත්ාර) බලපෑමට ලක්වනු ඇත්. එබැවින්, හානි් 

ත්ක්ද ේරු කර, වාපෘති ප්රදේශ්ට ්ාබද අවට ප්රජාවදේ ගමනාගමන්ට බාධ්ාවක් දනාවන පරිදි නව 

මාරග ඉදිකරනු ලැදේ. 

ප්රදේශවාසීන් දුර ේ වීම වැලැක්වීම  ඳහා  හ ඔවුන්දේ  බඳත්ා පවත්වා ගැනීම  ඳහා ජලද්න් ්ටවී 

ඇති මාරග දවනුවට නව මාරග ඉදිකළ යුු්. හානි්ට පත් දේපල  ඳහා වන්දි දගවීම  ඳහා ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  විසින් අවශ අරමුදල් ලබා දදනු ඇත්. විපත්ට පත් පවුල්  ඳහා 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම නිශේචිත්ව  ක ේ කරනු ලැදේ. බලපෑමට ලක් වූ දේපල. 

බලපෑමට ලක් වූ පවුල්  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම ක්රි්ාව  ඳහා නිශේචිත් වි ේත්ර 

 හිත්ව  ක ේ කරනු ලැදේ. නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම  ක ේ කළ පසු, ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන මණ්ඩල් වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීමට දපර නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම 

ක්රි්ාත්මක කරනු ඇත්. 

්ටිමහන වාපෘති් ්ටදත් ද්ෝජිත් ප්රධ්ාන ක්රි්ාකාරකම්  හ දමම ක්රි්ාකාරකම්වල ඇති වි් හැකි 

ප්රධ්ාන පාරි රික හා  මාජී් බලපෑම්  හ ද්ෝජිත් අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග පහත් වගුදේ දක්වා ඇත්. 

 

ද්ෝජිත් ක්රි්ාකාරකම් 

 

 පාරි රික/ මාජ 

බලපෑම් 

 ද්ෝජිත් අවම 

කිරීදම් පි්වර 

 

ඉදිකිරීම් අදි්ර බලපෑම් 

 

පාරි රික/ මාජ බලපෑම් 
යයෝජිත අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 යයෝජිත අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 
ඉඩම් එළි දපදහලි කිරීම 

 

පාාංශු ඛ්ාදන්  හ ගාංගා / ජල 

කඳන් අව ාදිත් වීම 

ජලාපවහන මාරග හරහා දරාන්මඩ උගුල් 

ඉදිකිරීම 

ජල කඳවල රැඳුනු  ඝන ද්රව නිරන්ත්රද්න් 

නිරීක්ෂණ් කිරීම 

දමෝ ම් දනාවන මා වලදී ඉඩම් එළි දපදහලි 

කිරීම  හ ඉදිකිරීම් කටයුු සිදු කිරීම 

දේලි ඉදිකිරීම හා ආශ්රිත් 

වුහ්න් ආශ්රිත් ඉදිකිරීම් 

කටයුු 

ඉදිකිරීම් කටයුු වලින් දූවිලි 

උත්පාදන් 

දූවිලි උත්පාදන පෘෂේඨ්න් නිතිපත්ා දත්ත් කිරීම. 

නිතිපත්ා දූවිලි මට්ටම් මැනීම. 

අවශ පරිදි දූවිලි පැතිරීම වැළැක්වීම  ඳහා බාධ්ක 

 ේථාපන් කිරීම. 

ඉදිකිරීම් ද්රව්  හ 

ඉදිකිරීම් අපද්රව ප්රවාහන් 

ප්රවාහන් අත්රුර දූවිලි  ෑදීම ආවරණ් කරන ලද රක් රථවල ද්රව් ප්රවාහන් 

කිරීම. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ix 

 

ද්ෝජිත් ක්රි්ාකාරකම් 

 

 පාරි රික/ මාජ 

බලපෑම් 

 ද්ෝජිත් අවම 

කිරීදම් පි්වර 

 

ඉදිකිරීම් අදි්ර බලපෑම් 

 

පාරි රික/ මාජ බලපෑම් 
යයෝජිත අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 කිරීම. 

දේලි ඉදිකිරීම හා ආශ්රිත් 

වුහ්න් ආශ්රිත් ඉදිකිරීම් . 

 

අධික ශේද මට්ටම් 
අඩු ශේද උපකරණ භාවිත්් 

ශේද උත්පාදක උපකරණ නිතිපත්ා නඩත්ු කිරීම , 

මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ ප්රමීතීන්ට අනුූල වීම 

 හතික කිරීම  ඳහා ශේද මට්ටම් නිතිපත්ා මැනීම 

මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ ූරව අනුමැති් ඇතිව 

අවශ නම් පමණක් රාී කාලදේ වැඩ කිරීම 

දේලි ඉදිකිරීම හා ආශ්රිත් 

වුහ්න් ආශ්රිත් ඉදිකිරීම් . 

 

අධික කම්පන මට්ටම්  හ අ ල 

ඇති වුහ්න්ට හානි වීම. 

1. ආ න්න වුහ්න් පිළිබඳ ූරව ඉදිකිරීම් 

ඉරිත්ැලීම්  මීක්ෂණ්ක් සිදු කිරීම. 

2. මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ ප්රමිතීන්ට අනුූල 

වීම  හතික කිරීම  ඳහා අවශ පරිදි කම්පන 

මට්ටදම් මිනුම් සිදු කිරීම. 

3රාී කාලදේ වැඩ කිරීම අත්වශ විට  හ ූරව 

මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ අනුමැති් ඇතිව පමණි. 

දේලි ඉදිකිරීම හා ආශ්රිත් 

වුහ්න් ආශ්රිත් ඉදිකිරීම් 

්න්දත්රෝපකරණ  හ ද ේවක 

කඳවුරු නි ා ජල දූෂණ් 

1. නැවත් භාවිත් කළ හැකි  හ ප්රතිචීකරණ් 

කළ හැකි අපද්රව දගාඩ ගනු ලැදේ. (3R 

 ාංකල්ප්) 

2. අපද්රව දත්ල් අක්රමවත් දල  බැහැර 

දනාකරන අත්ර ඒවා එකු කර ප්රතිචීකරණ 

මධ් ේථාන දවත් ලබා දදනු ඇත්. 

3. ඝන අපද්රව අනුමත්  ේථානවලට පමණක් 

පළාත් පාලන අධිකාරි්  මඟ  ාකච්ඡා කර 

බැහැර කරනු ලැදේ. 

සමාජ බලපෑම් 

 
්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

පවුල් 248ක් (ූරණ වශද්න් 

ීඩාවට පත් 186ක්  හ අරධ් 

වශද්න් 64ක්) ීඩාවට පත්වන 

අත්ර බලපෑමට ලක් වූ භූමි 

ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 110.9කි. 

1. අහිමි වූ ඉඩම්, නිවා , වාපාර  ඳහා ප්රමාණවත් 

 හ කඩිනම් වන්දි දගවීම. 

2. අවත්ැන් වූ පුේගල්න් මුල්  ේථාන වලට හැකි 

ත්රම්  මීප සුදුසු  ේථානවල නැවත් පදිාංචි කිරීම. 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

 

වාපෘතිද්න් වාණිජ වාපාර 

12කට බලපෑම් එල්ල දේ. 

ඔවුන්දේ වාපාර දවනත් 

 ේථාන්කට දගන දගා ේ 

පාරිදභෝගික  හ් නැවත් 

 ේථාපිත් කිරීමට හැකි වන දත්ක් 

වාපාරික අයිතිකරුවන්දේ 

වාපාර් නැවත්  ේථාපිත් කරන දත්ක් දමම 

වාපාර හිමි්න්ට ප්රමාණවත් වන්දි පැදක්ජ්ක් 

ලබා දි් යුු්. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

x 

 

ද්ෝජිත් ක්රි්ාකාරකම් 

 

 පාරි රික/ මාජ 

බලපෑම් 

 ද්ෝජිත් අවම 

කිරීදම් පි්වර 

 

ඉදිකිරීම් අදි්ර බලපෑම් 

 

පාරි රික/ මාජ බලපෑම් 
යයෝජිත අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 ආදා්මට හානි සිදුවීමට ඉඩ 

ඇත්. 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

 

1. අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රදේශ් 

ුළ කිදලෝමීටර කිහිප්ක් ගදම් 

මාරග (දකාන්ීට් දහෝ ත්ාර) 

බලපෑමට ලක්වනු ඇත්. 

2. මහඔ් හරහා ්න දනගම 

පාදර මීටර 60ක් පමණ 

ජලද්න් ්ට වන අත්ර 

දකාන්දදනිද්න් ආරම්භ වී 

මාවනැල්ල සිට රඹුක්කන 

මාරග්ට මුරුත්දවලින් 

 ම්බන්ධ් වන අුරු මාරග්ක් 

දල  භාවිත්ා දේ. මාරග් මීටර 

කිහිප්ක් උ ේ කළ යුු්. 

වාපෘති ප්රදේශ්ට ්ාබදව දවද න අවට 

ප්රජාවදේ ගමනාගමන්ට බාධ්ාවක් දනාවන පරිදි 

මාරගවලට සිදුවන හානි් ත්ක්ද ේරු කර නව 

මාරග ඉදිකරනු ලැදේ. 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

1. අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රදේශ් 

ුළ ඇති ගදම් මාරග 

(දකාන්ීට් දහෝ ත්ාර)   

කිදලෝමීටර කිහිප්කට  

බලපානු ඇත්. 

2. මහඔ් හරහා ්න දනගම 

පාදර මීටර 60ක් පමණ 

ජලද්න් ්ට දේ.  හ 

දකාන්ඩදදණිද්න් ආරම්භ වී 

මාවනැල්ල සිට රඹුක්කන 

මාරග්ට මුරුත්දවලින් 

 ම්බන්ධ් වන අුරු මාරග්ක් 

දල  භාවිත්ා දේ. මාරග් මීටර 

කිහිප්ක් උ ේ කළ යුු්. 

වාපෘති ප්රදේශ්ට ්ාබදව දවද න අවට 

ප්රජාවදේ ගමනාගමන්ට බාධ්ාවක් දනාවන පරිදි 

මාරගවලට සිදුවන හානි් ත්ක්ද ේරු කර නව 

මාරග ඉදිකරනු ලැදේ. 

පාරි රික බලපෑම් 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

 

දගාඩබිම ඉවත් කිරීම  හ 

ජලද්න් ්ටවීම දහේුදවන් 

පෘෂේඨවාංශීන්  හ අපෘෂේඨවාංශීන් 

කිහිප දදදනකුදේ නිදරෝී 

ගාංගා වෘක්ෂලත්ා  හ වා  ේථාන 

අහිමි වීම. බලපෑම් ඉහළ  හ 

 ේිර  ේවභාව්ක් වනු ඇත්. 

1. මාරග දහෝ දවනත් ආශ්රිත්  ාංවරධ්න්ක්  ඳහා 

වනාන්ත්ර එළි කිරීම  ම්ූරණද්න් වැළදකනු 

ඇත්. 

2. නැවත් වගා කිරීම අනිවාර් වන අත්ර 

ආ න්නත්ම වනාන්ත්ර කලාප්ට ්ාබද 

ප්රදේශවල 1:2 පදනම මත් (එළි කළ වනාන්ත්ර 

ප්රමාණ්: නැවත් වගා කරන ලද වනාන්ත්ර 

ප්රමාණ්) සිදු කරනු ලැදේ. 

3. දේශී් ග ේ විදශේෂ වලින් වගා දකදරන FSL 

වලින් පිටත් මීටර 50 ක  ේවාරක්ෂක කලාප්ක් 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

xi 

 

ද්ෝජිත් ක්රි්ාකාරකම් 

 

 පාරි රික/ මාජ 

බලපෑම් 

 ද්ෝජිත් අවම 

කිරීදම් පි්වර 

 

ඉදිකිරීම් අදි්ර බලපෑම් 

 

පාරි රික/ මාජ බලපෑම් 
යයෝජිත අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

  ේථාපිත් කිරීම 

්ටිමහන ජලාශ් ඉඩම් 

එළි දපදහළි කිරීම  හ 

 ේථාපිත් කිරීම 

 

 

වැඩබිම/වැඩ බිදමහි කිසිදු 

ලක්ෂ ආදේණික වාරත්ා වී 

දනාමැත්. දකද ේ දවත්ත්, 

ආදේණික හා ත්රජන්ට ලක් වූ 

 ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා විදශේෂ 

කිහිප්ක ගහන් අඩුවීම  හ 

දේශී් වඳ වී ්ාම සිදුවි් හැකි් 

1. වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කිරීම සීමා කිරීම. 

2. ජලාශ් වටා හරිත් වා  ේථාන නිරමාණ් 

කිරීම. 

3. බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ් අවට  ේවභාවිකව 

වෘක්ෂලත්ා ප්රදේශ දනාදවන ේව ත්ැබීම.  

4.  ැලකි් යුු ප්රමාණදේ හරිත්  ාංරචක්ක් 

(ග ේ) ඇුළත් වන භූ  ැකසුමට ඇුළත් කිරීම. 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

පාරි රික  ම්බන්ධ්ත්ාව් 

නැතිවීම  හ භූමිෂේඨ  ත්ත්ව 

 ාංචලන්ට බාධ්ා කිරීම. ්ම් 

දුරකට  මන් කළ හැකි්. 

ජලාශ්ට ඉහලින් පටු  ේථාන දදක ුනක රඳවන 

ලද ආරක්ෂිත් දේදිකා (ලණු / ලී වලින්  ාදන ලද) 

ඉදිකිරීම හරහා  ම්බන්ධ්ක මාධ්්ක්  ැපයීම. 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

ජලද්න් ්ට වූ ප්රදේශවල 

 ත්ත්ව විදශේෂ මි් ්ාම  හ 

අවත්ැන් වීම. 

1. වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් ආරම්භ කිරීමට ප්රථම 

්ාබද වනාන්ත්ර  මඟ  ම්බන්ධ් කර ඒවාදේ 

 ාංචලන්  ඳහා මාංදපත් ලබා දීම. 

2. ඉදිකිරීම් කිරීමට දපර වාපෘති ප්රදේශද්න් 

 ුන් අල්ලා මුදා හැරීම ද මරණ  ැලකි් යුු 

දල  අඩු කරනු ඇත්. 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

මත්  චලන්  ඳහා බාධ්ා 

ඇතිවීම 

1  ප්රමාණවත් විදුත් ජල ප්රවාහ්කට පහසුකම් 

 ැලසීම  

2.පරි ර හිත්කාමී මත්  කදපාල්ලක් ඇති 

කිරීම  . 

්ටිමහන ජලාශ් පිහිටුවීම 

 

ආක්රමණශීලී ශාක වාේති් 

(ආක්රමණශීලී  ත්ත්ව විදශේෂ 

වාේත් වීම දහේුදවන් එවැනි 

විදශේෂ්න් වාණිජම් ධීවර 

කරමාන්ත්්  ඳහා ජලාශ්ට 

හිත්ාමත්ාම හඳුන්වා 

දනාදදන්දන් නම් මි  බරපත්ල 

බලපෑමක් අදේක්ෂා 

දනාදකදර). 

හඳුනා ගත් ඕනෑම ආක්රමණශීලී ශාක නිතිපත්ා 

නිරීක්ෂණ් කිරීම  හ ඉවත් කිරීම  හ ආරක්ෂිත්ව 

බැහැර කිරීම. 

 

අව ාන වශද්න් කිව හැක්දක් ද්ෝජිත් ්ටිමහන වාපෘති් ප්රධ්ාන වශද්න්  මාජී්  හ පාරි රික 

බලපෑම් ඇති කරන බව දකද ේ දවත්ත් පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් වාරත්ාදේ ද්ෝජිත් ආරක්ෂණ ක්රමදේද 

අනුගමන් කිරීදමන් අවම කර ගත් හැකි බවයි. දමම වාපෘති් මගින් ආරික්ට  හ විශාල පිරි කට 

ප්රතිලාභ අත්වන බැවින් වාපෘති් හරහා ලැදබන ප්රතිලාභ  ාරථක දල  අවම කර ගත් හැකි ඍණාත්මක 

බලපෑම්වලට වඩා දබදහවින් වැඩි්. එ් 6MW ( ාමාන වාරෂික බලශක්ති නිෂේපාදන් 26.07GWH) 

දශ්රේණිගත් බලාගාර නිමැවුමක්  හිත් ජල විදුලි් ජනන් කරන අත්රම පානී් ජල් දමන්ම කරමාන්ත් 

හා කෘෂිකරමාන්ත්්ට අවශ ජල් ද  ප්යි. එබැවින් ් ටිමහන වාපෘති් ද්ෝජිත් ආරක්ෂණ ක්රම දැඩිව 

අනුගමන් කරමින් ක්රි්ාත්මක කිරීම නිරදේශ දක



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

1 

 

 

පරිච්යේදය 1 

1. හැඳින්වීම 

1.1 ව්යාපෘතියේ පසුබිම 

මහඔ් නාවලපිටි් අ ල දදාදළා ේබාදේ කඳුකරද්න් ආරම්භ වන අත්ර ශ්රී ලාංකාදේ බටහිර දවරළ 

තීරදේ දකාච්චිකදඩ්ව ප්රදේශදේදී ඉන්දි්න්  ාගර්ට ගලා ්ාමට දපර කිදලෝමීටර 130 ක පරිපථ 

මාරග්ක් ගනී. මහඔ්ට ගලා බසින අු ගාංගා 21 ක් ඇති අත්ර, ප්රධ්ාන අු ගාංගා වන්දන් රඹුක්කන් ඔ්, 

ත්ලදගාල්ල ඔ්  හ හිගුල් ඔ්යි. මහඔ් අරණා්ක, මාවනැල්ල, අලේව  හ ගිරිඋල්ල ් න ප්රධ්ාන නගර 

හත්ර හරහා ගමන් කරයි. මහඔදේ විශාල දකාට ක් දත්ත් කලාප් ුළ පිහිටා තිුණද එ් අත්රමැදි 

කලාපදේ මායිමට ආ න්නව දිව ්යි. ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  මගින් ද්ෝජිත් 

ජලාශ පිහිටීම  හ පවතින  හ අනාගත් ජල නි ේ ාරණ  ේථාන  ඳහා  රූපය 1-1 බලන්න. 

ගාංගාදේ දපෝෂක ප්රදේශ් මධ්ම පළාදත් මහනුවර දි ේික්ක්  හ ව්ඹ පළාදත් කුරුණෑගල  හ 

පුත්ත්ලම, බ ේනාහිර පළාදත් ගම්පහ දි ේි ක්ක්  හ  බරගමුව පළාදත් කෑගල්ල දි ේික්ක් ්න 

පළාත් හත්රක් ුළට අ්ත් දේ. 

ව්ගුව් 1-1 පළාත් සහ දිසතික් පදනමින්ව මහඔය යරෝණියේ ජල යපෝෂක ප්රයේශයේ ව්යාප්තතියේ ප්රතිශතය 

අංකය පළාත ප්රතිශතය දිසතික්කය ප්රතිශතය 

1 මධ්ම 8.37 මහනුවර 8.37 

2. ව්ඹ 44.85 කුරුණෑගල 
පුත්ත්ලම 

40.83     
4.02 

3. බ ේනාහිර 12.49 ගම්පහ 12.49 

4  බරගමුව 34.31 කෑගල්ල 34.31 

 

 ාමාන වාරෂික වරෂාපත්න් 2077.4mm දේ (1986 සිට 2016 දක්වා කාල්  ඳහා). මහඔ් ජල 

දපෝෂක ප්රදේශ් වරග කිදලෝමීටර 1510ක් දල  ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති අත්ර මහඔ් ජල දපෝෂකදේ 

 ාමාන අ ේවැන්න 1572 MCM දල  ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති අත්ර එමඟින් එ් ශ්රී ලාංකාදේ ජල 

දපාදහා ත් ගාංගා දද්රෝණි වලින් එකක් බවට පත් කරයි. දම් වන විට දමම ජලද්න් වැඩි දකාට ක් 

ප්රද්ෝජන්ට දනාදගන මුහුදට ගලා ්යි. 

.
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                            රූපය 1-1 යයෝජිත ජලාශයේ ිහිටීම සහ  ජලය නිසතසාරණ සතථාන සහිත මහඔය යරෝණියේ ිහිටීම
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1.2 ව්යාපෘතියේ අරමුණු හා සාධ්ාරණිකරණය  

දම් ප්රදේශදේ ද ේවා, කෘෂිකාරමික අාංශ දමන්ම නාගරික හා කරමාන්ත් ්න අාංශවල ද ජල හිඟ්ක් 

පවතින නමුත් අද වන විටත් මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල මූලාශ්රවල  ැලකි් යුු  ාංවරධ්න්ක් සිදු වී දනාමැත්. 

නාගරික ප්රදේශ 21ක් ද ආවරණ් වන දද්රෝණිදේ ජනත්ාවට විශේවා දා්ක පානී් ජල මූලාශ්ර්ක් ලබා 

දීම  ඳහා මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල මූලාශ්ර  ාංවරධ්න් කිරීමට ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්  හ වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ් පසුගි් කාල් ුළ විවිධ් 

උත් ාහ්න් දගන ඇත්. ප්රධ්ාන කාරමික කලාප දල . බණ්ඩාරනා්ක ජාත්න්ත්ර ගුවන්දත්ාටුපළ 

(BIA), කටුනා්ක අපන්න  ැකසුම් කලාප් (KEPZ), මීගමුව මහනගර  භා බල ප්රදේශ්  හ 

අදනකුත් කාරමික උේ්ාන වැනි වැදගත් ප්රදේශ රැ කට ජල්  ප්න බැවින් ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩල් මගින් ක්රි්ාත්මක වන මහඔ් ආශ්රිත් ජල පරිදභෝජන් රදට් ආරික්ට ඉත්ා 

වැදගත් දේ. 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  හ වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්ාාංශ් විසින් 2004  හ 2014 වරෂවලදී මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල මූලාශ්ර  ාංවරධ්න් කිරීම  ඳහා 

ප්රදේශ්ට පානී් ජල්  හ වාරි ජල්  ැපයීම ඉහළ නැාංවීම  ඳහා දවන දවනම අධ්්න්න් දදකක් 

සිදු කර ඇත්. 

2004 දී ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් අධ්්න් පානී් හා වාරිමාරග කටයුු  ඳහා 

දද්රෝණි ජල අවශත්ා  ැපයීම  ඳහා ූරව ශකත්ා අධ්්න්ක් වූ අත්ර, 2014 දී දැදුරු ඔ් දද්රෝණි්ට 

 ාංක්රාන්ති දද්රෝණි හැරවීමක්  මඟින් වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ්ද්ෝජනාව 

බිාංගිරිදේ පවතින වාරි ද්ෝජනා ක්රම වැඩිදියුණු කිරීම  හ නාරම්මල කුලි්ාපිටි්.  හ මාවත්ගම  හ 

කුරුණෑගල නාගරික ප්රදේශ දවත් පානී් ජල්  ැපයීම  ඳහා වි්.  

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් 2004 අධ්්න්  ේදවදකෝ දග්රෝනර (SWECO 

GRONER) විසින්  ක ේ කරන ලද අත්ර දකටිකාලීනව මහඔ් දද්රෝණිදේ උග්ර ජල හිඟ්ක් ඇති වන 

බවට අනාවැකි  නාථ කරන ලද අත්ර එ් දිගු කාලීනව අරුදකාරී ත්ත්ත්ව්න් කරා ළඟා දේ. දමම 

අධ්්නදේ දී, 0.3% ක වාරෂික ජනගහන වරධ්න්ක්  ැලකිල්ලට ගනිමින්, මහඔ් දද්රෝණිදේ ගෘහ ේත් 

 හ කාරමික භාවිත්්  ඳහා වන ජල ඉල්ලුම 2005, 2015  හ 2025 කාල සීමාවන්  ඳහා නීරණ් කරන 

ලදී. පහත් වගුදේ දැක්දවන්දන් 2004 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල වාරත්ාදේ දක්වා 

ඇති පරිදි 2005, 2015  හ 2025  ඳහා මහඔ් ආශ්රිත් ජල දපෝෂක  ේථානවල ජල ඉල්ලුමයි. 
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නිකුත් කරන  

සතථානය 

 

ඛණ්ඩාංක භාවිතයට ගැයනන 

නගර  

 

ජල ඉල්ලුම (දිනකට  m3 ) 

2005 2015 2025 

අසුපිණි ඇල්ල 167.35E, 214.35N 
දහම්මත්ගම 
අරනා්ක 
මාවනැල්ල 

13000 18000 24000 

හිරිවඩුන්න 157.05 E, 232.0 N 
කෑගල්ල 

රඹුක්කන 10000 15000 23000 

දපාල්ගහදවල 149.5 E, 235.4 N 
දපාල්ගහදවල 

අලේව 5000 9000 15000 

ුල්හිරි් 138.53 E, 230.5 N  කාබූල්  මාගම 4500 5000 18000 

වරකදපාල 137.42 E, 229.1 N වරකාදපාල 1500 3000 5000 

දලාලුවාදගාඩ 130.5 E, 235.o N 
මීරිගම 

කාරමික කලාප් 2500 4000 6000 

ගිරිඋල්ල 128.3 E, 236.5N 
ගිරිඋල්ල 

දඹදදණි් 4000 10000 18000 

 වැලිහිඳ 120.75 E, 231.35N දිවුලපිටි් 1400 3500 8000 

පන්නල 116.6 E, 235.1 N 
පන්නල 

කුලි්ාපිටි් 6000 15000 23000 

බඩල්ගම 112.76 E, 233.15 N 
මාකඳුර 

කාරමික කලාප් 6000 9000 13000 

දාංදකාටුව 103.0 E, 230.4 N 
දාංදකාටුව 

නාත්ත්න්ඩි් 25000 34000 45000 

බම්ුකුලි් 102.6 E, 231.25 N 

මීගමුව 

ගුවන් හමුදා 

ගුවන් දත්ාටුපළ 

42000 62500 76500 

එකුව් 120900 188000 274500 
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මහඔ් දද්රෝණි් ුළ ජලාශ්ක්/ජලාශ  ආකාරදේ ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් කඩිනමින් 

ක්රි්ාත්මක දනාකළදහාත් අනාගත්දේ දී එම ප්රදේශ් බරපත්ළ ජල හිඟ්කට මුහුණ දීමට සිදුවන බව 

ඉහත් වගුදවන් පැහැදිලි දේ. 

2004 දී ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් සිදු කරන ලද ූරව ශකත්ා අධ්්නද්න් 

වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශද්හි අවශත්ා ද ත්ෘේතිමත් වූ බැවින්, එ් 

ක්රි්ාත්මක කිරීමට පහසුකම්  ැලසීම  ඳහා දමම ද්ෝජනාව ත්වදුරටත් අධ්්න් කිරීමට තීරණ් 

කරන ලදී. ්ටිමහන ජලාශ වාපෘතිදේ ශකත්ා අධ්්න් මහවැලි උපදේශන කාර්ාාංශ් (MCB) 

පුේගලික  මාගම දවත් 2018 දී ප්රදාන් කරන ලද අත්ර අදගෝ ේු මා දේදී අව න් කරන ලදී. 

ශකත්ා අධ්්න් මගින් වාපෘති් පහත් පරිදි අදි්ර දදකකින් ක්රි්ාත්මක කිරීමට නිරදේශ කර ඇත්. 

අදියර 1 දද්රෝණි ජල  ම්පත් වාපෘති්ක් දල  ක්රි්ාත්මක කිරීම 

අදියර 2 දැදුරුඔ් දද්රෝණි්ට හැරවීම වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව මගින්  ේවාධීනව ක්රි්ාත්මක 

කිරීම. 

්ටිමහන ජලාශ් මධ්ම කඳුකරදේ මධ්ම පළාදත් කෑගල්ල දි ේික්කදේ පිහිටා ඇත්. රූපය 1-2, 

වාපෘති ප්රදේශ් ග්රාම නිලධ්ාරී ව ම් (GNDs) 5ක් පුරා විහිදේ, එනම්; දකාණ්ඩදදණි්, ්ටිමහන, 

මුරුත්දවල, දගාන්ඩිදවල  හ මහවත්ත්. වාපෘති ප්රදේශදේ ජීවත්වන මුළු පවුල්  ාංඛ්ාව ජනගහන් 

186 දහෝ 810 කි. ප්රදේශදේ දරිද්රත්ා මට්ටම සි්්ට 40 කි. ද්ෝජිත් (්ටිමහන ජලාශ්) මහඔ් දද්රෝණිදේ 

ජල  ම්පත් වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ඇති අත්ර ගෘහ ේථ හා කාරමික භාවිත්්  ඳහා ජල්  ැපයීම 

 ඳහා බහුකාර් වාපෘති්ක් දල   ාංවරධ්න් කිරීමට නි්මිත්්. ඊට අමත්රව වාරිමාරග හා ජලවිදුලි 

උත්පාදන්  ඳහා ජල්  ප්නු ඇත්. ද්ෝජිත් වාපෘති් මගින් කෑගල්ල, කුරුණෑගල, පුත්ත්ලම  හ 

ගම්පහ දි ේික්කවල පානී් ජල අවශත්ා  පුරාලනු ඇත්. වාපෘති ප්රදේශදේ  මාජ ආරික පරි ර් 

 ලකන විට එ් මධ්ම මට්ටදම් ජනාකීරණ වන අත්ර මධ්ම ජන ඝනත්ව්ක් ඇත්. එබැවින් ද්ෝජිත් 

ජලාශ් විශාල ජනගහන්කට දමන්ම කෘෂිකරමාන්ත් හා කාරමික අාංශ්ට ප්රතිලාභ ලබා දදනු ඇත්. 
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1.3  පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ව්ාර්තායේ අරමුණු 

1980 අාංක 47 දරන ජාතික පාරි රික පනදත් විධිවිධ්ාන  හ එහි පසුකාලීන  ාංදශෝධ්න පනත්වලට අනුව 

ඇත්ැම් "නි්මිත් වාපෘති" ක්රි්ාත්මක කිරීමට දපර පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුවකට (EIA) දහෝ මූලික 

පාරි රික පරීක්ෂණ්කට ලක් කිරීමට අවශ දේ. අන්ත්රජාතික විදුලි ඉන්ජිදන්රු (IEE) දහෝ පාරි රික 
බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව (EIA)  ඳහා අවශ වාපෘති වරග  හ පරිමාණ්න් 1993 ගැ ට් අාංකවල ලැයි ේුගත් 

කර ඇත්. 

දමම ගැ ට් පත්ර්ට අනුව සි්ලුම ගාංගා දද්රෝණි  ාංවරධ්න වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීමට දපර පාරි රික 

බලපෑම් ත්ක්ද ේරුවක් අවශ වන වාපෘති නි්ම කර ඇත්. ඒ අනුව ්ටිමහන ජලාශ  ාංවරධ්න වාපෘති් 

ක්රි්ාත්මක කිරීමට දපර පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුවක් නි්මිත් වාපෘති්කි. වාපෘති්  ඳහා වාපෘති 

අනුමත් කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්න් වන මධ්ම පරි ර අධිකාරි් නිගමන් කර ඇත්දත් වාපෘති්  ඳහා 

ූරණ පරිමාණ පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුවක් අවශ බවයි. 

වත්මන් පාරි රික බලපෑම් ඇගයීදම්  ම ේත් අරමුණ වනුදේ ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ් ඉදිකිරීදම්දී ඇති 

වි් හැකි  ාධ්නී් බලපෑම් හඳුනාදගන එහි අහිත්කර බලපෑම් අවම කර ගැනීමයි. පාරි රික බලපෑම් 

ඇගයීම් ක්රි්ාවලි් වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුවට  හ නි්ාමන බලධ්ාරීන්ට වාපෘති චක්ර් මුල් අවධිදේදී 

පාරි රික ප්රතිවීපාක හඳුනාගැනීමට  හ ඒවා වළක්වා ගැනීම  හ වාපෘති  ැලසුම් අවධිදේ මුල් 

අව ේථාදේදීම සුදුසු අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග  ාංවරධ්න් කිරීමට හැකි්ාව ලැදේ. 

පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ඳහා වාපෘති අනුමත් කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්න් දල  මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් ක්රි්ා කරන අත්ර පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ඳහා ද්ාමු නි්ම්න් මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් නිකුත් කර ඇති අත්ර එ් දමම වාරත්ාදවහි ඇමුණුම 1 හි දක්වා ඇත්. 

1.4  පාරිසරික බලපෑම් තක්යසතරු ව්ාර්තාව් සකසත කිරීයම් දළ විශතයල්ලෂණයේ දී අනුගමනය 

කරන ලද ක්රමයේද සහ තාක්ෂණයන්ව 

1.4.1 හැඳින්වීම 

ප්රදේශ්  හ ක්රමදේද්  ක ේ කරන ලේදේ මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නිකුත් කරන ලද ද්ාමු 

නි්ම්න් (TOR) මත් පදනම්ව,  මාන පාරි රික  හ  මාජ ඇගයීම් පිළිබඳ උපදේශක්ාදේ පළපුරුේද 

ඇුළත් කිරීදමන්  හ ද්ෝජිත් වැඩ කාල ටහනට  මගාමීව වැඩිදියුණු කරමිනි. එ් ශකත්ා අධ්්න, 

ද්ෝජිත් වාපෘති  ැලසුම්  හ වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව විසින්  ප්න ලද වාපෘති් පිළිබඳ දත්ාරුරු, 

වාපෘති භූමිදේ මූලික පාරි රික ත්ත්ත්ව්න්  හ වාපෘතිද්න් බලපෑමට ලක්වි් හැකි ආ න්නත්ම 

වාපෘති ප්රදේශද්න් පිටත් අදනකුත් ප්රදේශ මත් දැඩි දල  පදනම් දේ. 

වාපෘති් දහේුදවන් මුවීමට ඉඩ ඇති දභෞතික ර ා්නික, ජීව විදාත්මක, භූ විදාත්මක,  මාජ 

ආරික,  ාං ේකෘතික හා පුරාවිදාත්මක ගැටලු ආවරණ් කරමින් පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම සිදු කරන 

ලදී. පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව, මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නිකුත් කරන ලද ද්ාමු නි්ම්න්  හ 

ජාතික පාරි රික පනත් (NEA), ආශ්රිත් දරගුලාසි ්ටදත් අදාළ විධිවිධ්ානවලට අනුූල වීම  හතික කරයි. 

පැවරුම ආරම්භ කිරීමට දපර, කණ්ඩා්ම් නා්ක්ා ද්ාමු කිරීදම් නි්ම්න් මත් පදනම්ව උපදේශක 

කණ්ඩා්දම් එක් එක්  ාමාජික්ා  ඳහා වැඩ කිරීදම් විෂ් පථ්  ක ේ කදළේ්. දමම මාරදගෝපදේශ 

මගින් එක් එක් කණ්ඩා්ම්  ාමාජික්ා විසින් සිදු කළ යුු සි්ලුම ක්රි්ාකාරකම්  හ පැවරීම  ඳහා 

කණ්ඩා්ම්  ාමාජිකයින්දේ වගකීම් වි ේත්ර කර ඇත්. ඉහත් කරුණු  හතික කිරීම  ඳහා උපදේශකයින් 

පහත් පුළුල් කාණ්ඩ ්ටදත් දමම අධ්්න් සිදු කරන ලදී: 

a)  ාහිත්  මීක්ෂණ්  හ දත්ත් උකහා ගැනීම 

b) දරඛී් නිද්ෝජිත්ා්ත්න උපදේශන 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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c) දභෞතික, පාරි රික  හ  මාජී් පරි ර්න් ඇුළුව අඩවි ත්ක්ද ේරු කිරීම් හරහා වාපෘති 
ප්රදේශදේ මූලික පරි රදේ වත්මන් ත්ත්ත්ව් ත්ක්ද ේරු කිරීම, ජලාශ් ආශ්රිත්ව ඕනෑම ආරක්ෂිත් 

ප්රදේශ්ක්  හ පාරි රික  ාංදේදී ප්රදේශ්ක් තිබීම දමන්ම වාපෘති් දහේුදවන් බලපෑමට 

ලක්වි් හැකි අදනකුත් ප්රදේශ දකදරහි විදශේෂ අවධ්ාන්ක් ද්ාමු කරන ලදී.  

d) ඒවාදේ වැදගත්කම ත්ක්ද ේරු කිරීම ඇුළුව වාපෘති  ාංරචක දහේුදවන් ඇති වි් හැකි බලපෑම් 
ඇගයීම. 

e) ඉදිකිරීම්  හ ක්රි්ාත්මක කිරීදම් අව ේථා දදදක්දීම වාපෘති් නි ා ඇති වන ප්රධ්ාන අහිත්කර 
බලපෑම් අවම කර ගැනීම  ඳහා අනුගමන් කළ යුු අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග. 

f) පාරි රික කළමනාකරණ  ැලැ ේමක් (EMP)  හ පාරි රික අධීක්ෂණ  ැලැ ේමක්  ාංවරධ්න් 

කිරීම 

පාරි රික බලපෑම් ඇගයීමක් සිදු කිරීම  ඳහා වැදගත් කරුණක් වන්දන් වාපෘති් මගින් ඇතිවන බලපෑම් 

ත්ක්ද ේරු කිරීම  ඳහා මූලික දකාන්දේසි නිවැරදිව ත්ක්ද ේරු කිරීම  හ  ැකසීමයි.  ලකා බලනු ලබන 

මූලික දකාන්දේසි නම්, භූ විදාව, ප්රදේශදේ පාාංශු ලක්ෂණ, දභෞමික හා ජලජ පරි ර පේධ්ති ඇුළු 

වෘක්ෂලත්ා  හ  ත්ත්ව විදශේෂ, ඕනෑම ආදේණික  හ/දහෝ ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ්න් ත්ක්ද ේරු 

කිරීම, විදශේෂද්න් ජලාශ් ආශ්රිත් මානව ජනාවා , පවතින  මාජ-ආරික  හ  මාජ ත්ත්ව්න්, 

 ේථාවරත්ව්  හ අනාගත් තිර ාරභාව් අනුව, ජල  මුලිත් අධ්්න්  හ ජල දපෝෂක ආකෘති 

අධ්්න්  හ ඓතිහාසික,  ාං ේකෘතික දහෝ පුරාවිදාත්මක වැදගත්  ේථාන ඇුළු ජල විදාත්මක අාංශ 

 මාදලෝචන් කිරීම වැනි මූලික පරාමිතීන් දේ.  

1.4.2  සාහිතය සමීක්ෂණ සහ දත්ත උකහා ගැනීම 

වාපෘති්  ඳහා පුළුල්  ාහිත්  මීක්ෂණ්ක් සිදු කරන ලද අත්ර වාපෘති්  ඳහා සිදු කරන ලද නව 

ශකත්ා අධ්්න්න්හි  ප්ා ඇති දත්ාරුරු වලට අමත්රව රැ ේ කරගත් දත්ාරුරු භාවිත්ා කරන ලදී. දම් 

 ම්බන්ධ්ද්න්, දමම පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව අධ්්න්  ඳහා මෑත්කදී සිදු කරන ලද ශකත්ා 

අධ්්න්න් පුළුල් දල  භාවිත්ා කරන ලදී. 

වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව  හ ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින්  ක න ලද පහත් 

දල්ඛ්න  මාදලෝචන් කර මාරදගෝපදේශ  හ උපකාරක දල්ඛ්න දල  උපද්ෝී දකාට ගන්නා ලදී. 

2019 අදගෝ ේු මා දේදී වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ්  ඳහා මහවැලි උපදේශන 

කාර්ාාංශ් විසින් සිදු කරන ලද මහඔ් දද්රෝණිදේ ්ටිමහන ජලාශ්  ඳහා ශකත්ා අධ්්න්. 

a) මහඔ් ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න් දද්රෝණි්, ූ රව ශකත්ා වාරත්ාව, අමාත්්ාාංශ් වාරිමාරග හා ජල 

 ම්පත් කළමනාකරණ අධ් ් න්-2014 

b) මහඔ් ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න්  ඳහා මූලික වාපෘති ද්ෝජනාව 2014 ජනවාරි- වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

c) ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  ඳහා මහඔ් පිළිබඳ  ේදවදකෝ දග්රෝනර (Sweco 

Groner) වාරත්ාව 2004 අදගෝ ේු ම  සිදු කරන ලදී. 

d) ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති 75ක්  ඳහා උපා් මාරගික පාරි රික ත්ක්ද ේරුව (SEA) 2016-

2018 දී වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ් විසින් සිදු කරන ලදී. 

e) දවනත් අදාළ අධ්්න පිකා, පාරි රික ආරක්ෂණ මාරදගෝපදේශ, ශ්රී ලාංකාදේ පනත් දහෝ 

ආඥාපනත් ආදි්. 

අවශ සි්ලුම සිති්ම් (සිති්ම් 1:50,000  හ සිති්ම් 1:10,000) මිනින්දදෝරු දදපාරත්දම්න්ුදවන් ලබා 

ගන්නා ලදී. ජනගහන, ජන ඝනත්ව්, ප්රජාවදේ ආදා්ම් රටා වැනි  මාජ-ආරික  ම්බන්ධ් දත්ත් අදාළ 

දි ේික් දල්කම් කාර්ාලවල  ැලසුම් ඒකකවල ඇති  ම්පත් පැතිකඩවලින් එක්රැ ේ කරන ලදී. දේශගුණ් 

 ම්බන්ධ් දත්ත්, භූදගෝලී් දත්ත් ලබා ගත් හැකි අධ්්නද්න් ලබා ගන්නා ලදී.  ාංරක්ෂිත් වනාන්ත්ර, 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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අභ්භූමි, ජාතික වදනෝදාන ඇුළු ආරක්ෂිත් ප්රදේශ දමන්ම පරි ර  ාංදේදී ප්රදේශ දල  නම් කර ඇති 

අදනකුත් ප්රදේශ පිළිබඳ දත්ාරුරු වන  ාංරක්ෂණ දදපාරත්දම්න්ුව, වනජීවී  ාංරක්ෂණ 

දදපාරත්දම්න්ුව  හ මධ්ම පරි ර අධිකාරිද්න් ලබා ගන්නා ලදී. 

1.4.3  කයෂතත්ර ිරික්සුම හා විෂයය පථය අධ්යයනය 

ද්ෝජිත් වාපෘති අධ්්න්/ බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල ක්දෂේත්ර  මීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට දපර 

උපදේශකයින් විසින් පිරික්සුම්  ාංචාර්ක් සිදු කරන ලදී. දමම මූලික  ාංචාරදේ අරමුණ වූදේ ක්දෂේත්ර 

පරීක්ෂණ  ැලසුම් කිරීමට දපර උපදේශක කණ්ඩා්ම විසින් පවතින ත්ත්ත්ව්න් නිරීක්ෂණ් කිරීම  හ 

බලපෑම්වල බරපත්ලකම අවදබෝධ් කර ගැනීමයි. 

විෂ් පථ අධ්්න් පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් ක්රි්ාවලිදේ වැදගත්ම අදි්රවලින් එකක් වන්දන් ප්රධ්ාන 

බලපෑම්, විමරශනදේ දභෞතික ප්රමාණ්  හ කැපවි් යුු  ම්පත් මට්ටම දකදරහි අවධ්ාන් ද්ාමු 

කරමින් ආවරණ් කළ යුු පුළුල් පරා ්ක ගැටළු තීරණ් කරන බැවිනි. 

විෂ් පථ අධ්්න් පහත් ප්රධ්ාන කරුණු ආවරණ් කදළේ්. 

a) පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුදවහි දභෞතික ප්රමාණ් 

b) වපෘති ප්රදේශදේ ලක්ෂණ 

c) පරි ර විදාව (වෘක්ෂලත්ා  හ  ත්ත්ව විදශේෂ ්න දදකම)  ේවභාවික  ම්පත්, ජල විදාව, භූ 

විදාව ජල භූ විදාව දමන්ම පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුදේදී  ැලකිල්ල ද්ාමු කළ යුු ප්රධ්ාන 

පාරි රික ගැටලු දමන්ම  මාජී් ගැටලු හඳුනා ගැනීම. 

d) පවතින අධ්්න්න්  හ අධ්්න්ට අදාළ අදනකුත් දත්ාරුරු ලබා ගැනීම 

e) එකු කළ යුු දත්ත්  හ නව දත්ාරුරු/කරුණු  හ පුහුණු කළ යුු ක්රමදේද් 

f) පැවැත්වි් යුු  මීක්ෂණ විෂ් පථ් (මූලික මිනුම්  මීක්ෂණ, පාරි රික  මීක්ෂණ ආදි්)  

g) නීතිම්  හ නි්ාමන රාමුව ආදි් හඳුනාගැනීම 

 

1.4.4  යර්ඛීය නියයෝජිතායතන උපයේශනය 

අදාළ සි්ලුම දරඛී් ආ්ත්න  ම්බන්ධ් කර ගන්නා ලදී.  ම්බන්ධ් කර ගත් දරඛී් ආ්ත්න ලැයි ේු ව 

පහත් දැක්දේ. 

a) වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව - වාපෘති් හා ද්ෝජිත් වුහදේ ද්ෝජිත් දවන ේකම්  හ වපෘති 

ක්රි්ාකාරකම් පිළිබඳ වි ේත්ර ලබා ගැනීමට  

b) ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්- ද්ෝජිත් වාපෘති්  ම්බන්ධ්ද්න් වි ේත්ර ලබා 

ගැනීමට.  

c) අදාළ ප්රාදේශී් දල්කම්වරුන් (ප්රා.දල්), ග්රාම නිලධ්ාරීන් (GN)-  මාජ ආරික දත්ත්  හ අවට 

ප්රජාවදේ ජීවදනෝපා් දත්ාරුරු ලබා ගැනීමට.  

d) අදාළ පළාත් පාලන ආ්ත්න (මහ නගර  භා/නගර  භා/ ප්රාදේශී්  භා)  

e) මධ්ම පරි ර අධිකාරි්-ජාතික පාරි රික පනත් ්ටදත් ප්රකාශ්ට පත් කර ඇති පරි ර ආරක්ෂණ 

ප්රදේශ දමන්ම මහඔ් දද්රෝණිදේ දමදත්ක් EPAS දල  ප්රකාශ්ට පත් කර දනාමැති අදනකුත් 

පරි ර  ාංදේදී ප්රදේශ පිළිබඳ දත්ාරුරු ලබා ගැනීමට. 

f) ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් වාපෘති  ේථානදේ නා්්ෑදම් අවදානම් ප්රදේශ පිළිබඳ 

වි ේත්ර ලබා ගැනීමට. 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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1.4.5  පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම අධ්යයනයේදී අනුගමනය කරන ලද සවිසතතරාත්මක ක්රමයේද 

1.4.5.1  පරිසර විදයාත්මක අධ්යනය (සත්ව්) 
 

අරමුණු  

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  ඳහා වන පාරි රික අධ්්න් පසුගි් අධ්්න  මාදලෝචන්කින් 

ආරම්භ වි්. ඒ අනුව 2004, 2014  හ 2017-2018 ව රවලදී ්ටිමහදන්දී මහඔ් ජල් ප්රද්ෝජන්ට 

ගැනීම, පානී් හා වාරිමාරග  ඳහා ජල්  ැපයීදම් විභව්න් ගදේෂණ් කිරීම  ඳහා අධ්්න ුනක 

දත්ාරුරු  ැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. මීට දපර අධ්්න්න්හි දී පරි ර් හා  ම්බන්ධ් ඇත්ැම් අාංශ 

 වි ේත්රාත්මකව දක්වා ඇති අත්ර, අදනකුත් තීරණාත්මක අාංශ ප්රමාණවත් දල  වි ේත්ර කර දනාමැති 

අත්ර විදශේෂවලට අදාළ  මහර දත්ාරුරු ්ල් පැන ගි් ඒවා දේ. ඒ අනුව, වරත්මාන අධ්්න් මගින් 

පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ඳහා දක්වා ඇති අරමුණු ඉටුකරමින් දත්ත් හිඩැ ේ පිරවීම  හ ්ාවත්කාලීන 

කිරීම සිදු කරන ලදී. 

ක්රමයේදය 

ක්දෂේත්ර  මීක්ෂණවලට දපරාුව, පාරි රික බලපෑම් හඳුනා ගැනීමට  හ ද්ෝජිත් මැදිහත්වීදමන් අහිත්කර 

දල  බලපෑ හැකි විදශේෂිත් පරි ර පේධ්ති මූලද්රව හඳුනා ගැනීමට ඉඩම් සිති්ම් භාවිත් කරමින් අධ්්න 

ප්රදේශදේ ඇති වා  ේථාන වරග පිළිබඳ දත්ාරුරු රැ ේ කිරීම  ඳහා මූලික අධ්්න්ක් සිදු කරන ලදී. දත්ත් 

ලබා ගැනීම  ඳහා දපර අධ්්න්න් ද පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. 

ජලද්න් ්ට වූ  ේථාන, ප්රධ්ාන දේල්ල,  ෑදල දේල්ල, විදුලිබල පේධ්ති්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම ්න 

 ේථානවල දඩ ේක් අධ්්නදේදී හඳුනාගත් වා  ේථාන වරග  ත්ාපන් කිරීම  ඳහා භූගත්  ත්කරණ 

අභා ්ක්  ඳහා මූලික  ේථාන චාරිකා දදකක් සිදු කරන ලදී. ඉන් අනුරුව මිනි ේ දින 9 ක කාල්ක් ුළ 

සිදු කරන ලද කඩිනම් ත්ක්ද ේරු  මීක්ෂණ්ක් සිදු කරන ලදී. ක්දෂේත්ර ත්ක්ද ේරුදේ දකාට ක් දල , 

 ත්ත්ව විදශේෂ දකදරහි විදශේෂ උනන්දුවක් ඇති භූමි / ජලජ වා  ේථාන ත්ක්ද ේරු කිරීම  ඳහා  ාංක්රාන්ති 

 හ  ේථාන නි්ැදීම ්න දදකම පවත්වන ලදී.  ෑම  ේථාන්කම  ෑම ක්ුද්ර වා  ේථාන්ක් - ඉත්ා ඉහළ 

ජල ප්රවාහ්ක්  හිත් ගැඹුරු පාෂාණ ත්ටාක, දනාගැඹුරු පාෂාණ ත්ටාක, ගාංගා ආශ්රිත් වනාන්ත්ර, රබර 

වගාවන්  හ කුඹුරු හැකිත්ාක් ද ා්න ලදී. ජල් අඳුරු පැහැති වූ අත්ර කිමිදුම් කටයුු සිදු කිරීමට දනාහැකි 

වි්. ්ටි ධ්ාරා  හ ඒ ආශ්රිත් අවදානම් දහේුදවන් අතිශ් ගැඹුරු ත්ටාක  ාම්පල ගැනීමට උත් ාහ 

දනාකරන දල  ගම්මු අපට අනුරු ඇඟවී්. එබැවින්, මත්   ත්ත්ව විදශේෂ ඇ ේත්දම්න්ු කිරීම 

වළක්වා ගැනීම  ඳහා මෑත් ව රවල වාපෘති භූමි්ට ආ න්න ප්රදේශවල නිරීක්ෂණ් වූ විදශේෂ  ලකා 

බැලීම  හ වත්මන් වාපෘතිදේ නි්ැදීදම්දී ද, දමහිදී හමු වි් හැකි මත්  විදශේෂ ගැන අනාවැකි කීම 

නුවණට හුරු ්ැයි තීරණ් කරන ලදී. විදශේෂ ලැයි ේු  ක ේ කිරීදම්දී  ත්ත්ව විදශේෂ පිළිබඳ අව ේථානුූල 

නිරීක්ෂණ ද  ැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. අපි දිවා නි්ැදි  ාම්පල ලබාගැනීම පමණක් සිදුකළ අත්ර රාී නි්ැදි 

 ාම්පල ලබාගැනීමක් සිදු කදළේ නැත්. 

දත්ෝරාගත් වරීකරණ කණ්ඩා්ම් එනම්, බත්ූරන්,  මනලුන්, උරගයින්, උභ්ජීවීන්, පක්ීන්  හ 

ක්ීරපායින් පිළිබඳ එක් එක් අනුච්දේද/ ේථාන නිරීක්ෂණ එකු කරන ලදී. දමම විදශේෂවල පැවැත්ම 

පිළිබඳ දත්ාරුරු රැ ේ කිරීම  ඳහා  ෘජු (දෘශ)  හ වක්ර නිරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. විදශේෂ ලැයි ේු   ක ේ 

කිරීදම්දී අව ේථානුූල නිරීක්ෂණ ද  ැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. ප්රදේශ්  ඳහා කලින් වාරත්ා කළ ජජව 

විවිධ්ත්ව් පිළිබඳ දත්ාරුරු  හ ගම්වැසි්න්  හ බලධ්ාරීන් විසින් වාරත්ා කරන ලද දත්ාරුරු මගින් 

දත්ත්  හා් වි්. වෘක්ෂලත්ා හඳුනා ගැනීම ප්රකාශිත් වි ේත්ර  හ වරීකරණ ්ුරු මත් පදනම් වූ අත්ර 

ඒවාට Van der Poorten  හ Van der Poorten (2016), ජ්සිාංහ et al. (2013), D'Abrera (1998), Bedjanic 

et al. (2014), Bedjanic et al. (2007), වරකාදගාඩ et al. (2012), Harrison and Worfolk (2011), 

දකාටගම  හ ගුණතිලක (2013), ්ාපා  හ රත්නවීර (2013), ෆිලිේ ේ (1935), ද සිල්වා et al. (2015), 

ගුණතිලක (2007), දපති්ාදගාඩ (1991), FAO (1994), දා ේ  හ ද සිල්වා (2011), ද ෝමවීර  හ ද ෝමවීර 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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(2009), ද ෝමවීර (2006), ද සිල්වා (2009), මනදම්න්ද්ර ආරච්චි  හ දපති්ාදගාඩ (2006), නැේ ේ  හ 

රහීම් (2000)  හ ප්රනාන්දු (1990). ශ්රී ලාංකාදේ 2012 ජාතික රු ලැයි ේුවට (MOE 2012) අනුව 

වරීකරණ ත්ත්ත්ව් (ආදේණික දහෝ  ේවදේශික)  හ ජාතික  ාංරක්ෂණ ත්ත්ත්ව් (අතිශයින් වඳවීදම් 

ත්රජන්ට ලක්ව ඇති, වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති, අවදානමට ලක්වි් හැකි, ආ න්න ත්රජනාත්මක) 

 හ විදශේෂවල නාමකරණ් වාරත්ා කර ඇත්. 

  

  

  

රූපය 1-3 ක්යෂතයත්රේ සමීක්ෂණ කණඩායම  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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1.4.5.2   පරිසර විදයාත්මක අධ්යනය (ව්ෘක්ෂලතා) 

වාපෘති ප්රදේශදේ  හ ඒ අවට ප්රධ්ාන වා  ේථාන/වෘක්ෂලත්ා හඳුනා ගැනීම  ඳහා පිරික්සුම්  මීක්ෂණ්ක් 

සිදු කරන ලදී.විදශේෂ පිළිබඳ ඉන්දවන්ටරි  ක ේ කිරීම, වි් හැකි පාරි රික බලපෑම් හඳුනා ගැනීම  හ 

වාපෘති ප්රදේශ් ුළ  හ ඉන් පිටත් මූලික පරි ර් හඳුනා ගැනීම  ඳහා දිවා කාලදේ කඩිනම් 

 මීක්ෂණ්ක් පවත්වන ලදී. දමම  මීක්ෂණ්ට හඳුනාගත් වා  ේථාන/වෘක්ෂලත්ා හරහා   ම්භාවී දරඛී් 

හුවමාරු ක්රම් භාවිත්ද්න් ක්දෂේත්ර ත්ක්ද ේරුව  හ මෑත්දී ප්රකාශිත් ද්රව පිළිබඳ  ාහිත්  මාදලෝචන 

ඇුළත් වි්. වාපෘති ප්රදේශදේ සි්ලුම වා  ේථානවල දක්නට ලැදබන උ ේ ශාක පිළිබඳ මල් 

 මීක්ෂණ්ක් සිදු කරන ලදී. 

ව්ෘක්ෂලතා නියැදීම 
 

ප්රදේශදේ ශාක දල්ඛ්නගත් කිරීම  ඳහා  ාමාන  මීක්ෂණ්ක් සිදු කරන ලදී. ශාක විවිධ්ත්ව් තීරණ් 

කිරීම  ඳහා  ෘජු වාරත්ා කිරීදම් ක්රමදේද් භාවිත්ා කරන ලදී. අධ්්න ප්රදේශදේ විවිධ් වා  ේථාන ආශ්රිත්ව 

ශාක ලැයි ේුවක්  ක ේ කරන ලදී. මීට අමත්රව, වා  ේථාන වරග හා  ම්බන්ධ්ව පවත්නා බලපෑම් ද 

 ටහන් වි්. 

ද නා්ක  හ දෆා ේබරේ (1980 - 1991) විසින්  ප්න ලද ප්රකාශිත් වි ේත්ර  හ වරීකරණ ්ුරු 

භාවිත්ද්න් නිරීක්ෂණ් කරන ලද ශාක විදශේෂ හඳුනා ගන්නා ලදී; ද නා්ක, දෆා ේබරේ  හ ක්දල්ටන් 

(1994 - 1995); ද නා්ක  හ ක්දල්ටන් (1996 2000); ද නා්ක, ක්දල්ටන්  හ දශෆර-දෆදර (2006). 

2020 ශ්රී ලාංකාදේ ත්රජන්ට ලක් වූ  ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා රු ලැයි ේුවට අනුව විදශේෂදේ  ාංරක්ෂණ 

ත්ත්ත්ව්  ටහන් කර ඇත්.  පුෂේප ශාකදේ නාමකරණ් ද ේනාරත්න (2001) මත් පදනම් දේ. 

1.4.5.3 සාමාජීය අධ්යනය සඳහා ව්න ක්රමයේදය 

ප්රදේශදේ පවතින  මාජ-ආරික  හ කෘෂි දේශගුණික ත්ත්ත්ව්න් පිළිබඳ වඩා දහාඳ අවදබෝධ්්ක්  ඳහා 

උපදේශකයින් විවිධ් ක්රම භාවිත්ා කරමින් දත්ත් රැ ේ කළහ. මීට අමත්රව, ඔවුන් දත්ත්  හ දත්ාරුරු රැ ේ 

කිරීම  හ ප්රජාවදේ ප්රතිචාර  හ ද්ෝජනා ලබා ගැනීම  ඳහා ක්දෂේත්ර චාරිකා කිහිප්ක් සිදු කරන ලදී. 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම් වැඩ ටහන  ාරථක දල  ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා පුේගලයින් බල ගැන්වීම, දත්ත් 

රැ ේ කිරීම  හ වාරත්ා ලිවීම  ඳහා උපදේශකයින්ට ඔවුන්දේ කාර්භාර්ට අමත්රව ජධ්ර්යමත් කරන 

භූමිකාවක් ඉටු කළ යුු බව දමම අදි්දර ප්රජාවන්  මඟ  මීපව කටයුු කරන විටදී අවදබෝධ් වි්.  මාජ 

බලපෑම් ත්ක්ද ේරු වාරත්ාව  ඳහා දත්ත් රැ ේකිරීදම්දී උපදේශකයින්  හභාීත්ව  හ උපදේශනාත්මක 

ප්රදේශ්ක් අනුගමන් කළ අත්ර, එමඟින් මිනිසුන්ට ඔවුන්දේ අදහ ේ  හ අදහ ේ ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ 

 ල න අත්ර, ඒ  මඟම, ඔවුන්ට ත්ාරකික තීරණ ගැනීමට පහසුකම්  ල යි. 

ියව්ර 1 - සාමාජ හා නැව්ත පදිංචි කිරීයම් සමීක්ෂණය 
 

ජාතික  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්තිදේ (NIRP) දක්වා ඇති පරිදි  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීදම් මාරදගෝපදේශ රාමුව ුළ  මීක්ෂණ ක්රමදේද් වරධ්න් වි්. පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් 

වාරත්ාව  ක ේ කිරීම  ඳහා, නැවත් පදිාංචි කිරීම  ම්බන්ධ් බලපෑම් හඳුනා ගැනීම  ඳහා  මාජ-ආරික 

 මීක්ෂණ් සිදු කරන ලදී. දම්ට දන්වාසික නිවා   හ අදනකුත් වුහ්න්, උ ේබිම්, කුඹුරු ඉඩම්  හ 

වාණිජ වාපාර ඇුළත් වි්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම මඟින් ජනත්ාවට මුහුණ දීමට සිදු වි් හැකි ඉන්දවන්ටරි අලාභ හා ජීවදනෝපා් දකදරහි 

ඇති බලපෑම් ඇුළු සි්ලු ඍණාත්මක බලපෑම් පිළිබඳ දත්ාරුරු ද ග්රහණ් කර ගන්නා ලදී. ඉත්ා දිළිඳු, 

කාන්ත්ා මූලික පවුල් වැනි අවදානමට ලක්වි් හැකි කණ්ඩා්ම් හඳුනා ගැනීම දකදරහි විදශේෂ අවධ්ාන් 

ද්ාමු වි්.  මීක්ෂණ් මගින් ආදා්ම් මූලාශ්ර දබදා හැරීම  හ ජීවදනෝපා් ්ැීම,  ාං ේකෘතික, 

ඓතිහාසික, ආරක්ෂිත්  ම්පත්  හ පුරාවිදාත්මක අාංශ/ ැලකීම්, ්ටිත්ල පහසුකම් ප්රවාහන්, 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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 න්නිදේදන්, නිවා   නීපාරක්ෂාව  හ ජල  ම්පාදන, පහසුකම්, බල  ැපයුම, ආදී කරුණු ග්රහණ් කර 

ගැනීමට උත් ාහ කරන ලදී. 

වාපෘති් මගින් බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන් දකදරහි ඇති කළ හැකි විවිධ් ආකාරදේ බලපෑම්  හ බලපෑම් 

ගණන් කිරීමට  හ ප්රමාණ කිරීමට  මීක්ෂණ් උත් ාහ කර ඇත්: 

1) විවිධ් මට්ටදම් වාණිජ කටයුුවලට බලපෑම්, 

2) පවුදල් ක්රි්ාකාරකම් දකදරහි බලපෑම්,  

3)  ේව්ාං රැකි්ා වාපාර,කරමාන්ත්  හ අදනකුත් ජීවදනෝපා් කටයුු දකදරහි බලපෑම්, 

4) ද ෞඛ්  හ  මාජ ජීවිත්්ට බලපෑම්,  

5)  ම ේත් ආරික,  මාජී්  හ පාරි රික බලපෑම්, 

6) දන්වාසික නිවා , ේයුහ්න් ආදි්ට බලපෑම්  හ 

7) ඉඩම්, පුේගලික දේපල  හ ්ටිත්ල පහසුකම් දකදරහි ඇතිවන බලපෑම්. 

 

ියව්ර 2 - මහජන උපයේශනය - ඉලක්ක කණ්ඩායම් සාකච්ඡා (FGDs) 

පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ක ේ කිරීදම් පි්වර 2 ක්රි්ාත්මක කිරීමට  ම්බන්ධ් දේ.බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රජාවන්  මඟ මහජන උපදේශන් සිදු කිරීදම්දී නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම නිරමාණ් කිරීදම් 

අත්වශ අාංග්ක් වන අත්ර, එ් වාපෘති්  මඟ මහජන  හභාීත්ව් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් නැවත් 

පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම නිරමාණ් කිරීදම් ක්රි්ාවලිදේ විනිවිදභාව්  හ කාර්ක්ෂමත්ාව වැඩි 

කරයි. බලපෑමට ලක් වූවන්  ම්බන්ධ් කර ගනිමින් මහජන උපදේශන සිදු කරනු ලැදේ. 

බලපෑමට ලක් වූ ජනගහනදේ  හ පාරශේවකරුවන්දේ නිද්ෝජිත්ා්ත්න (ග්රාම නිලධ්ාරීන්  හ වාපෘති 

නිලධ්ාරීන්)  ම්බන්ධ් කර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන අත්ර එමඟින් ඔවුන්ට ඇති ඕනෑම ගැටළුවක් අදාළ 

නිලධ්ාරීන්  මඟ ප්රකාශ කිරීමට  හ පාරශේවකරුවන්දේ උපදේශන පැවැත්වීම හරහා සිදු දකදර. 

ියව්ර 3-යල්ලඛන සමායලෝචනය කිරීම 

පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ක ේ කිරීදම් පි්වර 3 ට දි ේික් දල්කම් කාර්ාලද්න්, ප්රාදේශී් දල්කම් 

කාර්ාලද්න්  හ ග්රාම නිලධ්ාරී (GN) දකාට්ඨාශවලින් ලබාගත් වාරත්ාම් මූලාශ්රවලින්  මාජ ආරික 

හා ජනවිකා  දත්ත් එකු කිරීම  ම්බන්ධ් වි්. ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල කාර්ාල් 

වැනි අදාළ රාජ  හ රාජ දනාවන ආ්ත්න හරහා ත්වදුරටත් දත්ත් රැ ේ කරන ලදී. 

 ව්ගුව් 1-3 ක්රමයේදය  

  ක්රමදේද් කාර්් / ක්රි්ාකාරකම 

මූලික  මාජ ත්ක්ද ේරුව පවත්වන 

ලදී  
•  මාජී්  හ  ේව කැමැත්දත්න් දත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

ගැටළු  හ ඒවාදේ විෂ් පථ් හඳුනා ගැනීම 

• වාපෘති ප්රදේශ් තීරණ් කිරීම  හ එහි  මාජ-ආරික 

ත්ත්ත්ව්න් පිළිබඳ දත්ත්  මුදා්ක්  ාංවරධ්න් කිරීම 

• ඉලක්ක ගත් කණ්ඩා්ම් හඳුනා ගැනීම  ඳහා  ඉලක්ක ගත් 

පාරශවකරුව විශේදල්ෂණ්ක් සිදු කිරීම 

• පළාත් පාලන නිලධ්ාරීන්, රාජ දනාවන  ාංවිධ්ාන වැනි අදනකුත් 

පාරශේවකරුවන්දගන් උපදද ේ ලබා ගැනීම  හ  ම්බන්ධ් කර 

ගැනීම. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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  ක්රමදේද් කාර්් / ක්රි්ාකාරකම 

•  මාජ බලපෑම් අවම කිරීම  ඳහා ශක වාපෘති විකල්ප 

ගදේෂණ් කිරීම, විදශේෂද්න්ම  ේදේච්ඡාදවන් සිදු දනාවන 

අවත්ැන්වීම්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම්  හ  මාජ බලපෑම්  ැලකි් 

යුුද නැේද ්න්න ත්ක්ද ේරු කිරීම 

 මාජ බලපෑම් ත්ක්ද ේරුවක්  හ 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ාංගණන 

 මීක්ෂණ්ක් පවත්වන ලදී 

• වරත්මාන  හ අනාගත්  මාජ බලපෑම් හදුනා ගැනීම  ඳහා  

 මාජ-ආරික  මීක්ෂණ්ක් කිරීම  හ අවත්ැන් වූ පුේගලයින් 

 හ බලපෑමට ලක් වූ වත්කම් පිළිබඳ ඉන්දවන්ටරි්ක්  ක ේ 

කිරීම. 

• අවත්ැන් වූ ප්රජාව හැර අවධ්ානමට ලක්වි් හැකි කණ්ඩා්ම්, දපාදු 

දේපල, අදනකුත් දපාදු  ම්පත් දකදරහි  හ ප්රජාවන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීදම්දී ඇතිවි් හැකි බලපෑම් ත්ක්ද ේරු කර ඇත්. 

• ක්දෂේත්ර විමරශකයින්, ක්දෂේත්ර අධීක්ෂණ්, දත්ත්  ැකසීම  හ 

විශේදල්ෂණ්  ඳහා දත්ත් රැ ේ කිරීදම් ක්රමදේද්  හ උපා් මාරග 

 ාංවරධ්න් කර ඇත්. 

හිමිකම් අනුකෘති්ක්  ක ේ කිරීම • අලාභ වරග හඳුනාදගන බලපෑමට ලක් වන පුේගලයින්  හ 

බලපෑම් පිළිබඳ දත්ත් ගබඩාවක් පිහිටුවීම (ගෘහ ේථ, වාණිජ  හ 

ප්රජා මට්ටමින් සිදු වන පාඩු පිළිබඳ ඉන්දවන්ටරි (IOL)  ක ේ 

කිරීම) 

• එමගින් සිදු වන විවිධ් පාඩු  ඳහා සුදුසුකම් නිරණා්ක  ක න්න 

• වාපෘති්  ඳහා අත්පත් කර ගනු ලබන ඉඩම්  හ වුහ්න්  ඳහා 

ප්රති ේථාපන පිරිවැ් තීරණ් කිරීම 

• හානි්ට පත් වූ පුේගල්න්දේ (ආදිවාසීන්,  ම්ප්රදායික ඉඩම් 

පරිහරණ් කරන්නන්, ආක්රමණ් කරන්නන්, අනව ර 

පදිාංචිකරුවන්,දුේපුන්, දැඩි දල  ී ඩාවට පත් වූ පුේගල්න්) එක් 

එක් වරගදේ පාඩු  හ කාණ්ඩ  ඳහා හිමිකම් අනුකෘති්ක්  ක ේ 

කරන්න. 

බලපෑමට ලක් වන පුේගල්න්, 

අදනකුත් පාරශවකරුවන්  මඟ 

උපදේශන පැවැත්වීම, දත්ාරුරු 

අනාවරණ් කිරීම  හ දුක්ගැනවිලි 

වි ඳීදම් ්ාන්ත්රණ්න්  ැලසුම් 

කිරීම 

• පාරශේවකරුවන්දේ උපදේශන වැඩමුළු පැවැත්වීම  හ වාරත්ා 

හදුනා ගැනීම  හ ද්ෝජනා වාරත්ා කිරීම 

• නැවත් පදිාංචි කිරීම්, වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් පිළිබඳ දත්ාරුරු 

දබදා හැරීම  හ පාරශවකරුවන්දේ අදහ ේ  හ මනාප ලබා 

ගැනීම 

• නැවත් පදිාංචි කිරීදම් කටයුු විදරෝධ්ත්ා/විදරෝධ්ත්ා ඇති වීමට ඉඩ 

ඇති විට ‘ මාජ සූදානම් කිරීදම් අදි්රක්’ ඇුළත් කරන්න. 

• දුක්ගැනවිලි වි ඳීදම් පේධ්තිවල පවතින ක්රි්ා පටිපාටි අධ්්න් 

කිරීම  හ APs දවතින් ලැදබන පැමිණිලි  ම්බන්ධ්ද්න් කටයුු 

කිරීමට ශක්තිමත් ්ාන්ත්රණ හඳුන්වාදීම 

 ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීදම් නීතිම්  හ ප්රතිපත්ති 

රාමුව  මාදලෝචන් කිරීම  

• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, වන්දි, නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ ආදා්ම් 

්ථා ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීම  ඳහා වන ජාතික ජනතික රාමුව  හ 

ප්රතිපත්ති  මාදලෝචන් කරන ලද අත්ර, හිමිකම් නා ් ුළ ඒවා 

වි ඳීම  ඳහා හිඩැ ේ ඇත්නම් ඒවා හඳුනා ගැනීම. 

 ේී පුරුෂ භාව් විශේදල්ෂණ් 

කිරීම  
• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ අදනකුත් 

වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් දහේුදවන් ීඩාවට පත් කාන්ත්ාවන්දේ 

අවශත්ා හඳුනා ගැනීම. 

• ඔවුන්දේ අවශත්ා, අදහ ේ, ඔවුන් දකදරහි ඇති වාපෘති බලපෑම් 

 හ ඔවුන්ට අවශ වි් හැකි විදශේෂ  හ් හඳුනා ගැනීමට කාන්ත්ා 

 හ කාන්ත්ා කණ්ඩා්ම් දවත් උපදද ේ දදන්න 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

15 

 

  ක්රමදේද් කාර්් / ක්රි්ාකාරකම 

• ජීවදනෝපා් අහිමි වීම  හ හුරුපුරුදු ජීවන වටපිටාදවන් පැන 

නගින ඔවුන්දේ අවදානමට වි ඳුම් දදන්න 

අවදානමට ලක්වි් හැකි 

කණ්ඩා්ම්වල අවශත්ා හඳුනා 

ගැනීම 

• දුේපුන් ඇුළු අවදානමට ලක්වි් හැකි කණ්ඩා්ම් හඳුනාදගන 

උපදද ේ ලබා ගැනීම 

• අවදානමට ලක්වි් හැකි කුටුම්භවල විදශේෂ අවශත්ා ත්ක්ද ේරු 

කිරීම 
 

1.5  ව්යාපෘතිය සම්බන්වධ්යයන්ව රජයේ ප්රතිපත්තිය  

1.5.1 ප්රධ්ාන කරුණු 
 
 

්ටිමහන වාපෘති් රජදේ ප්රමුඛ් වාපෘති්ක් දල   ැලදක්. විදශේෂද්න්ම පානී් ජල් දමන්ම 

කරමාන්ත්  ඳහා දමන්ම වාරිමාරග  ඳහා දිදනන් දින ඉහළ ්න ජල අවශත්ාව්  පුරාලීදම් හදිසි 

අවශත්ාව් දම්ට දහේුවයි. මහඔ් දද්රෝණි් ප්රදේශදේ ශීඝ්රද්න් වරධ්න් වන ජනගහන්ට දමන්ම 

වැඩිවන කරමාන්ත්  ාංඛ්ාව  ඳහා ද නිරන්ත්රද්න් වැඩිවන ජල අවශත්ා  හිත් ශීඝ්රද්න්  ාංවරධ්න් 

වන ප්රදේශ්කි. මූලික  මාජ අවශත්ාව්ක් වන පාරිදභෝගිකයින්ට ජල්  ැපයීදම් දැඩි අවශත්ාව් නි ා 

රජ් වාපෘති්ට පැහැදිලි ඉදිරි ගමනක් ලබා දී ඇත්.්ටිමහන ජලාශදේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් අව න් 

කිරීමට රජ් උනන්දු වන බැවින් වාපෘති ද්ෝජක ජාතික, ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්, 

වාරිමාරග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ්  මඟ එක්ව අවශ ශකත්ා අධ්්න්න් දම් වන විට 

අව න් කර ඇති අත්ර දමම පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ඳහා ද්ාමු නි්ම්න් (TOR) ලබාදගන ඇත්. 

රජ් විසින් ක්රි්ාත්මක කරන  ාංවරධ්න වාපෘති  ම්බන්ධ්ද්න් රජදේ ප්රතිපත්ති්ට අනුව, අදේක්ෂිත් 

ප්රතිඵල ලබා ගැනීම  ඳහා විකල්ප වාපෘති විකල්ප අධ්්න් කිරීම  හ  ේදේච්ඡාදවන් නැවත්  ේථානගත් 

කිරීම  හ ඉඩම්  හ දේපළ අත්පත් කර ගැනීම ඇුළුව අවම පාරි රික හා  මාජී් බලපෑම් ඇති විකල්ප් 

දත්ෝරා ගැනීම අවශ දේ. දම්  ාක්ෂාත් කර දගන ඇත්දත් විවිධ් විකල්ප කිහිප්ක් අධ්්න් කර අවම 

 මාජ හා පාරි රික බලපෑම්  හිත් අදේක්ෂිත් ප්රතිඵල ලබා දදන විකල්ප් දත්ෝරා ගත් ශකත්ා අධ්්න් 

මගිනි. 

වාපෘතිද්න් විපත්ට පත් වූවන්ට ප්රමාණවත් වන්දි්ක් කඩිනමින් දගවි් යුු බව රජදේ ප්රතිපත්තිද්න් 

ද නි්ම දකදර. 

1.5.2  ව්යාපෘතිය සඳහා සතයේච්ඡායව්න්ව නැව්ත පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් සම්බන්වධ්යයන්ව රජයේ ප්රතිපත්තිය 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  ඳහා වැේ දපදද , ප්රදේශ මාරග්, ඇළ මාරග, දේලි බිම් ඇුළු ඉඩම් හා 

දේපළ අත්පත් කර ගැනීම 1950 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් රාමුව ුළ  හ එහි  ාංදශෝධ්න ්ටදත් 

සිදු දකදර. වාපෘති්ට අදාළ අත්පත් කර ගැනීම දමම පනදත් විධිවිධ්ාන අනුව සිදු දකදර. අත්පත් කර 

ගැනීදම් ප්රතිපත්ති්  හ ක්රි්ා පටිපාටි් දමම පනත් මගින් පාලන් දේ. ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලද්හි වත්මන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්ති් ජාතික  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි ප්රමිතීන්ට අනුූල දේ. 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් දවළඳපල වටිනාකම් අනුව ත්ක්ද ේරුව නි්ම කර ඇත්. 7 වන 

වගන්තිදේ දැන්වීම ප්රකාශ්ට පත් කරන දිනදේදී ඉඩම දවනම ආ්ත්න්ක් දල  විවෘත් දවළඳදපාදල් 

විකිදණන්දන් නම් ඉඩම ලබා ගැනීමට අදේක්ෂා කළ හැකි මුදල එ්යි. වවුහ්න්  ඳහා දමයින් අදහ ේ 

වන්දන් ක්ෂ් වූ අග්යි. දකද ේ දවත්ත්, දවළඳපල වටිනාකම කුමක් වි් යුුද ්න්න  ඳහන් කිරීමට 

ත්ක්ද ේරු නිලධ්ාරි්ාට නිදහ  තිදේ. පසුගි් දශක කිහිප් ුළ දමම මූලධ්රම් පැවුනි. ඉඩම් හා ඉඩම් 

 ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ් විසින් 2008.08.20 දින (4/2008) වන්දි දගවීදම් නව ප්රතිපත්ති් පිළිබඳ 

චක්රදල්ඛ්්ක් නිකුත් කර ඇති අත්ර ඒ අනුව 2009.01.20 දිනැති ගැ ට් අාංක 1585/7 අනුව වන්දි දගවීම 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

16 

 

 ඳහා වන දරගුලාසි රජ් විසින් නිකුත් කර ඇත්. අත්පත් කරගත් දේපල  ඳහා ප්රති ේථාපන වටිනාකම 

දගවීමට තීරණ් කදළේ්. එබැවින් රජදේ ප්රතිපත්ති්ට අනුව ත්ක්ද ේරුව සිදුකිරීමට ප්රධ්ාන ත්ක්ද ේරුකරු 

වගකිව යුු්. දමම ප්රතිපත්ති් විපත්ට පත් පුේගලයින්ට ප්රතිලාභ ලබා දදයි. අනුමත් දගවීම වනුදේ: 

i.ඉඩම්, ග ේ  හ දභෝග  ඳහා දවළඳපල වටිනාකම  

ii. වුහ්න්  ඳහා ප්රති ේථාපන අග් 

iii. 09 වැනි වගන්ති් විමසීමට  හභාී වීම  ඳහා වන පිරිවැ්  

iv. විකල්ප  ේථාන දත්ෝරාගැනීම  ඳහා වන පිරිවැ් 

 v. නව ක්දෂේත්ර අඩවි දවත් ප්රවාහන්  ඳහා වන පිරිවැ්  

vi. වාණිජ ප්රචාරණ්  ඳහා දරන ලද පිරිවැ් 

vii. වාපාරදේ අලාභ්  ඳහා පිරිවැ්  

viii. වාපාර් නැවත්  ේථාපිත් කිරීම  ඳහා කාරක ප්රාේධ්න්  ඳහා පිරිවැ්  

ix. වරිපනම් බදු  හ කුලි්  ඳහා පිරිවැ්  හ 

x. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා හිමිකරු විසින් දරනු ලබන පිරිවැ් 

ගණන් කිරීදම් ක්රම ශ්රී ලාංකාදේ ත්ක්ද ේරු කිරීදම් බලධ්ාරි්ා වන ප්රධ්ාන ත්ක්ද ේරුකරු විසින් ද්ාදනු 

ලැදේ.  

ප්රති ේථාපන පිරිවැ් ්න්දනන් අදහ ේ කරන්දන්, අත්පත් කර ගැනීදම් දැන්වීම ප්රකාශ්ට පත් කිරීම මගින් 

එම පරිශ්ර් අත්පත් කරගත් නිශේචිත් දිනදේ දී  මාන  ේවභාව්කින් යුත් නව දගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීදම් 

පිරිවැ්යි. 

1979 දී  ාංදශෝධිත් 1950 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් (LAA) විධිවිධ්ාන ්ටදත් ඉඩම්, ේයුහ්න්  හ 

දභෝග  ඳහා වන්දි ලබා දේ. ත්වද, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනත් එ් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ගැටළුවලට 

අවධ්ාන් ද්ාමු කර නැත්. එබැවින්, 2001 වරෂදේදී, නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා GOSL විසින් ජාතික 

 ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම ආශ්රිත් ගැටලු පිළිබඳ ප්රතිපත්ති මාරදගෝපදේශ්ක් නිකුත් කරන ලදී. 

දමම වාරත්ාදේ ඇමුණුම 2  ේදේච්ඡාදවන් දත්ාර නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ වන්දි දගවීම  ම්බන්ධ් නීති 

 හ දරගුලාසි පිළිබඳ වැඩිදුර වි ේත්ර  ප්යි.  

1.6  ව්යාපෘතිය සදහා මූලික නිශතකාශන ලබාදීයම්දී රාජය ආයතන මගින්ව ඉදිරිපත් කර ඇති 

යකාන්වයේසි 

ජාතික පාරි රික පනත්ට අනුව නීතිම් අවශත්ාව්ක් දක්වා ඇති එක් දකාන්දේසි්ක් වන්දන් ්ටිමහන 

ජලාශ වාපෘති් "නි්මිත් වාපෘති්ක්" වන බැවින් වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීමට දපර පාරි රික බලපෑම් 

ත්ක්ද ේරුවක් අවශ වන පරිදි ජාතික පාරි රික පනදත් විධිවිධ්ාන වලට අනුූලව පුළුල් පාරි රික බලපෑම් 

ඇගයීමක් සිදු කිරීම අවශ දේ. 

්ටිමහන වාපෘති්  ම්බන්ධ්ද්න් දවනත් රාජ ආ්ත්න විසින් පනවා ඇති විදශේෂ දකාන්දේසි කිසිවක් 

දම් වනවිට දනාමැත්. පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් වාරත්ාව අනුමත් කිරීදමන් පසු මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් නිකුත් කරන ලද අනුමැති් ලිපිද්හි දක්වා ඇති දබාදහෝ දකාන්දේසි ඇුළත් දේ. දමම 

අනුමැති්ට මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් පනවන ලද දකාන්දේසි දමන්ම පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් 

ක්රි්ා පටිපාටි්ට  ම්බන්ධ් අදනකුත් පාරශවකරුවන්දේ රාජ ආ්ත්නද ඇුළත් දේ. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් (NBRO) විසින් ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ ප්රදේශදේ නා්්ාදම් 

පරීක්ෂණ්ක් සිදු කළ අත්ර, එම ප්රදේශ් අඩු හා මධ්ම මට්ටදම් නා්්ෑදම් අවදානම්  හිත් ප්රදේශ්ක් 

දල  හඳුනාදගන ඇත්. ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් විසින් දත්ෝරාගත්  ේථාන් දේලි 

ඉදිකිරීම  ඳහා සුදුසු බව හඳුනාදගන ඇති අත්ර ඉදිකිරීම් අත්රුර  හ පසු දේල්දල් බෑවුදම්  ේථායීත්ාව් 

වැඩි කිරීමට නිරදේශ කිහිප්ක් ඉදිරිපත් කර ඇත්. ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ානද්හි නිරදේශ 

පහත් පරිදි දේ; 

1) දකාලූවි්ම් ත්ැන්පුවලට ඇති වන බාධ්ා අවම කළ යුු්. භූ ත්ාක්ෂණික ඉාංජිදන්රුදවකුදේ 

නිරදේශ්න්ට අනුව බාධ්ා ඇති  ේථානවල දපාදළාදේ රඳවා ගැනීදම් වුහ්න් ද්දි් යුු්. 

2) අවශ විටකදී පමණක් පිපිරවීදම් ත්ාක්ෂණික ක්රම පාලන් කිරීම නිරදේශ දකදර  

3) ද්ෝජිත් ආධ්ාරක් පාෂාණ ගරභ් ුළට ඇුල් වි් යුු්. 

4)  ේ වාභාවික ඇළ දදාළ හා ගලි කිසිඳු ආකාර්ක ඉදිකිරීමකින් දහෝ අපද්රව බැහැර කිරීමකින් කිසිදු 

බාධ්ාවකින් දත්ාරව ත්බා ගත් යුු්. කුණාටු ජල් කිසිදු බාධ්ාවකින් දහෝ දගාඩගැසීමකින් දත්ාරව 

නිදහද ේ ගඟට බැ  ්ා යුු්. 

5) වාපෘති ප්රදේශ් ු ළ මීටර 1.5 ට වැඩි උ කින් යුත් දඩු කැබලි හමුවන  ෑම  ේථාන්කටම පිළිගත් 

හැකි මට්ටම්වලට භූ කැළඹීම් අවම කිරීම  හ ප ේ රඳවා ත්බා ගැනීදම් වුහ්න් ලබා දීම. 

6) වනාන්ත්ර ප්රදේශ් ුළ ඉඩම් හා්න විභව් අවම කිරීම  ඳහා දැඩි බෑවුමක ග ේ ඉවත් කිරීම සීමා 

කළ යුු්. 

7) ප්රදේශ මාරග ඉදිකිරීම  ඳහා කැීම  හ පිරවුම් කටයුු අවශ වි් හැකි්. සුදුසුකම් ලත් භූ 

ත්ාක්ෂණික විදශේෂඥද්කුදේ මග දපන්වීම ්ටදත් දම් සිදු කළ යුු්. 

8) සි්ලුම බැමි  ේථායීව දගාඩනගා ගත් යුු අත්ර, අවශ පරිදි ප ේ රැඳවුම් වුහ්න් දගාඩනගා ගත් 

යුු අත්ර වැසි ජල් එක්රැ ේ කර  ේවාභාවික ජලාපවහන මාරග්ට ද්ාමු කරන දරඛී් කාණු 

 ෑදි් යුු්. 

9) ඕනෑම ගුරුත්වාකරෂණ රැඳවුම් බිත්ති්ක් පිටුප  දගාඩනගා ඇති අතිරික්ත් ජල  ාංඛ්ාන ීඩන් 

ඒවා කඩා වැටීමට ුඩු දි් හැකි අත්ර එහි ප්රතිඵල්ක් දල  බිත්ති පිටුප  ප  කඩා වැටීම ඉක්මන් 

වීමට දහේු දේ. ඉදිකිරීම් අදි්දරදී අතිරික්ත් සිදුරු ජල ීඩන් ඇතිවීම වැළැක්වීම  ඳහා පහත් 

ඉාංජිදන්රු ද්දුම්  ැපයි් යුු්. 

• විේ කුහර (පසු පිරවුදම් සිට ඉදිරිප ට ජල් ගමන් කිරීමට ඉඩ  ල න පයිේප)  ැපයීදමන් 

ජලාපවහන් සිදු කළ හැකි්. 

• සිේ ැේ රටාවට විේ කුහර  ැපයි් යුු් 

• නිදහ ේ ජලාපවහන කැටිති ද්රව බිත්ති ඉවුර දිදේ  හ විේ කුහර වටා ත්ැබි් යුු් 

10) නැවත් ගඟට හරවා ්ැවීමට සුදුසු දකාන්ීට් අුරා ඇති සි්ලුම ජල කාන්දුවීම්  හ පිටාර ගැලීම් 

වළක්වා ගත් යුු්. 

11) දමදහයුම් අදි්ර ුළ ේ්ාපෘති ප්රදේශ් ුළ නිසි මුපිට ජලාපවහන පේධ්ති්ක් පවත්වා ගත් 

යුු්. 

12) ඉවත් කරන ලද ප ේ කඳු එම ප්රදේශදේ ඛ්ාදන් වීදම් ගැටලුවක් ඇති දනාකර සුදුසු පරිදි ඉවත් 

දැමි් යුු් 

දමම වාපෘති් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම,  ේදේච්ඡාදවන් නැවත්  ේථානගත් කිරීම  ම්බන්ධ් සි්ලුම 

නීතිම් අවශත්ාවලට අනුූල වන අත්ර ජාතික පාරි රික පනත් ්ටදත් නි්ම කර ඇති සි්ලුම පාරි රික 

ප්රමිතීන්  පුරාලනු ඇත්. මීට අමත්රව, වාපෘති ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් අදි්දරදී සි්ලුම පළාත් පාලන 

ආ්ත්න අවශත්ා වාපෘති්ට අනුූල දේ. 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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1.7  ප්රයේශයේ යව්නත් සංව්ර්ධ්න සැලසුම් හා අනුගත ීම (පව්තින හා සැලසුම් ගත) 

දමම වාපෘති් ප්රදේශදේ අදනකුත්  ාංවරධ්න  ැලසුම්වලට අනුූල වන අත්ර මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල 

අවශත්ා ඉහළ ්ාදම් දී ඉත්ා වැදගත් වාපෘති්ක් ද දේ.්ටිමහන වාපෘති් මඟින් දද්රෝණි් ුළ පානී් 

අවශත්ා  ඳහා දමන්ම වාරිමාරග  ඳහා  හ ප්රදේශදේ කරමාන්ත්  ඳහා ඇ ේත්දම්න්ුගත් ජල 

අවශත්ාව්  ැපයීම සිදුදේ. විදශේෂද්න්ම පළාත් පාලන ආ්ත්න දමන්ම ප්රදේශදේ ජනත්ාවද  ැලකි් 

යුු කාල්ක් දමම වාපෘති් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටි නි ාත්, ්ටිමහන වාපෘති ප්රදේශ් ුළ දවනත් 

කිසිදු  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් සිදු කර දනාමැති නි ාත් දමම වාපෘති් මහඔ් දද්රෝණිදේ අදනකුත් 

 ාංවරධ්න  ැලසුම්වලට අනුූල දේ. එම නි ා ප්රදේශදේ අදනකුත් වාපෘති  මඟ  ැලකි් යුු ආකාරදේ 

ගැටුම් දක්නට දනාමැත්.
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ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

19 

 

 

පරිච්යේදය 2 

2. යයෝජිත ව්යාපෘතිය ිළිබඳ යතාරුරු හා සාධ්ාරණ විකල්ලප 

2.1  විකල්ලප ඇගයීම  

බණ්ඩාරනා්ක ජාත්න්ත්ර ගුවන්දත්ාටුපළ (BIA), කටුනා්ක අපන්න  ැකසුම් කලාප් (KEPZ), මීගමුව 

මහනගර  භාව  හ ත්වත් කරමාන්ත් උදාන 04 වැනි වැදගත් ජල පරිදභෝගික්නට ජල්  ප්න බැවින් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් මගින් මහඔ් හරහා ජල් ලබා ගැනීම රදට් ආරික්ට 

වැදගත් දේ. මහඔ් ආශ්රිත්ව ජල දපෝෂක  ේථාන 13ක් පවතින අත්ර, ඒවා වි්ළි මා වලදී ජල හිඟ්කට 

මුහුණ දදයි. ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් වත්මන්  හ අනාගත් ප්රක්දෂේපිත් ඉල්ලීම් 

 ැපයීම  ඳහා ද්ෝජිත් නව ජල ප්රමාණ්න්දගන් ජල් ලබා ගැනීමට අපහසු දේ. 

 ාංකල්පම් වශද්න් ගාංගා දද්රෝණි්ක ජල හිඟ් වි ඳීම  ඳහා විකල්ප හත්රක් එනම්, දද්රෝණිදේ ජල 

 ාංවරධ්න්,හර ේ දද්රෝණි හැරවීම්, භූගත් ජල් භාවිත්් දහෝ මුහුදු ජල් ලවණ ඉවත් කිරීම දපන්වා දි් 

හැකි් දද්රෝණිදේ ජල  ාංවරධ්න්, හර ේ දද්රෝණි හැරවීම්, භූගත් ජල් භාවිත්් දහෝ මුහුදු ජල් ලවණ ඉවත් 

කිරීම.  ාමාන වාරෂික වරෂාපත්න් 2077.4mm (1986 -2016 කාල්  ඳහා) වන අත්ර මහඔ් ජල 

දපෝෂකදේ  ාමාන අ ේවැන්න 1572MCM දල  ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇත්. එ් ශ්රී ලාංකාදේ ජල 

දපාදහා ත් ගාංගා දද්රෝණිවලින් එකක් දල   ැලදක්. එබැවින් ජලද්න් දපාදහා ත් දද්රෝණි්ක් දල , 

වි්ළි කලාී් ගාංගා  ඳහා සිදු කළ පරිදි මහඔ් දවත් හර ේ දද්රෝණි හැරවීම්  ලකා බැලීම අවශ දනාදේ. 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලද්හි ප්රධ්ාන  ැලැ ේමට අනුව නි ේ ාරණ් කරන  ේථානවල 

ජල අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා ප්රමාණවත් භූගත් ජල ප්රමාණ්ක් දනාමැත්. 

එබැවින් වි්ලි මා වලදී ඉහළ ගාං ඉවුදර ගබඩා වන ජල් මුදා හැරීදමන් මහඔදේ ජල ප්රවාහ් වැඩි කිරීම 

 ඳහා දද්රෝණි  ාංවරධ්න් දත්ෝරා ගැනීම අත්වශ දේ. හැකිත්ාක් දද්රෝණිදේ ජල දපෝෂක ආවරණ් කළ 

හැකි සුදුසු ක්දෂේත්ර අඩවි්ක් දත්ෝරා ගැනීම වඩාත් ද්ෝග දේ. ්ටිමහන ජලාශ්කින් ජල දපෝෂක 12 ක් 

 ප්නු ලබන අත්ර ඉන් 8 ක් දැනට පවතින ජල දපෝෂක දේ. 

2.1.1  යපර අධ්යයන 

මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල  ම්පත් වැඩිදියුණු කිරීදම් අරමුණින් අධ්්න කිහිප්ක් සිදු කර ඇත්. ඒවා අත්ර, 

එහි ඇති  ාංවරධ්න ද්ෝජනා  හ දද්රෝණි හර ේ-දද්රෝණි  ාංවරධ්න ද්ෝජනා පහත් දකටිද්න්  ාකච්ඡා කර 

ඇත්. 

I. යරෝණි සංව්ර්ධ්න යයෝජනා 

මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල මූලාශ්ර "දද්රෝණිදේ  ාංවරධ්න්" දල   ාංවරධ්න් කිරීම  ඳහා අධ්්න 

ුනක් පසුගි් කාල් ුළ සිදු කර ඇත්.  

i. ේදලාම් ,හැල්දක්රෝ  හ සීදේටර (Blom,Halcroe & Ceawater)  මඟ එක්ව  ේදවදකෝ 

දග්රෝනර(M/S Sweco Groner) දගන්  මන්විත්  මුහ්ක් හරහා ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් 2004 දී පවත්වන ලද අධ්්න් 

ii. වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ් විසින් 2013 දී සිදු කරන ලද මහඔ් ජල 
 ම්පත්  ාංවරධ්න් පිළිබඳ ූරව ශකත්ා අධ්්න්. 

iii. වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව විසින් 2014 දී සිදු කරන ලද මූලික දද්රෝණි අධ්්න් 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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II. හරසත- යරෝණි සංව්ර්ධ්න යයෝජනා 

1960 දශකදේ වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව විසින් සිදු කරන ලද අධ්්න්න් මගින් කැලණි ගාංගා 

දද්රෝණිදේ සිට දැදුරුඔ් දද්රෝණි්ට මහඔ් හරහා ගමන් කරන විවෘත් මාරග්ක් හරහා දද්රෝණි්ක් 

හරහා මාරු වීදම් හැකි්ාව පිළිබඳව විමරශන් කර ඇත්. දමම ූරව ශකත්ා ද්ෝජනාදවන් 

 මන්විත් වූදේ කැලණි ගදේ ඉහළ ප්රදේශදේ දහාදලාම්ුව ප්රදේශදේ ජලාශ්ක් ඉදිකිරීමයි. මීට 

අමත්රව, බඩල්ගමට ඉහළට ද්ෝජිත් ජලාශ්කින් ගබඩා කර ගනිමින්, මහඔ් දද්රෝණිදේ සිට 

දැදුරු ඔ් දද්රෝණි්ට ජල් මාරු කිරීම දමම ද්ෝජනා ක්රම්ට ඇුළත් වි්. දමම  ේථාන මාරුවීම් 

 හ කැලණි ගදේ ජලාශ් ඉදිකිරීම ත්ාක්ෂණික, පාරි රික හා  මාජී් වශද්න් ත්වත්  ාංූලත්ා 

ඇති කරන බැවින් එම අධ්්න් වැඩිදුර අධ්්න්  ඳහා දනා ලකන ලදී. 

 ෑහීමකට පත්වීමට ප්රමාණවත් හර ේ-දද්රෝණි  ාංවරධ්න ද්ෝජනා දනාතිබූ බැවින් දද්රෝණිදේ 

 ාංවරධ්න ද්ෝජනා දමම අධ්්නදේදී  මාදලෝචන් කරන ලදී. එබැවින් දද්රෝණිදේ 

 ාංවරධ්නදේ විකල්ප පහත් දකාට ේ වලින්  ාකච්ඡා දකදර. 

 

2.1.2  සැලසුම් විකල්ලප 

මීට දපර සිදු කරන ලද අධ්්න්න්ට අනුව දද්රෝණිදේ ජල ීඩන ත්ත්ත්ව් මඟහරවා ගැනීම  ඳහා ගබඩා 

ජලාශ ඉදිකිරීම දහාඳම වි ඳුම දල   ැලදක්. එබැවින් නිරමාණ විකල්ප්න් ත්ාක්ෂණික,  මාජී්, 

පාරි රික, ආරික  හ මූල දකෝණවලින්  ලකා බැලූ අත්ර ගෘහ ේථ හා කාරමික භාවිත්්  ඳහා ජල් 

 ප්න බහුකාර් වාපෘති්ක්, වාරිමාරග, පාරි රික ප්රවාහ  හ ජල විදුලි උත්පාදන් වඩා සුදුසු බව ද ා්ා 

ගන්නා ලදී. 

2004 වරෂදේදී සිදු කරන ලද (i) "මහඔද්න් ජල  ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රම  ඳහා ජල ලබා ගැනීදම් 

හැකි්ාව වැඩිදියුණු කිරීම" අධ්්නදේදී පහත් විකල්ප  ලකා බලා ඇත්. 

a. ජලාශ එකක දහෝ වැඩි ගණනක ගාංවුර එක්  රැ ේකර ත්බා ගැනීම 

b. අපද්රව ඉවත්කිරීම 

c. පිරිසිදු කිරීදමන් පසු අදාළ අවශත්ාව්  ඳහා අවශ ප්රමාණ්ට ජල් නැවත් භාවිත්ා 

කිරීම 

d. නැවත් භාවිත්්  ඳහා පහසුකම්  ැලසීම  ඳහා පරි ර දූෂණ පාලන ක්රම බලාත්මක කිරීම 

e. හැකි උපරිම වරෂාපත්න් ලබා ගැනීම  ඳහා ගාංගා දද්රෝණිදේ පාරි රික  මුලිත්ත්ාව් 

පවත්වා ගැනීම  හ සුදුසු lan-භාවිත් කළමනාකරණ ක්රි්ාමාරග හඳුන්වා දීදමන් මුපිට 

ගලා ්ාම මන්දගාමී කිරීම 

අධ්්න් විශේවා දා්ක විකල්ප්ක් දල  ප්රධ්ාන වශද්න් (අ) දකදරහි අවධ්ාන් ද්ාමු කර ඇත්. 

ප්රාදේශී් ප්රවාහ නි්ාමන්  ඳහා ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් එක් එක් 

 ේථානවලින් ලබා ගන්නා පහත් බිම් අමුණු වල ප්රාද්ෝගික බව ත්ක්ද ේරු කිරීම  ඳහා මූලික අධ්්න්ක් 

සිදු කර ඇත්. ගාංවුර ත්ත්ත්ව්ක් ඇති දනාවන පරිදි එම කම්බි පහත් වි් යුු බැවින්, දමම දපාකුණුවල 

(අමුණු  ේථානවල) ගබඩා දද්රෝණිදේ ජල අවශත්ාව්  පුරාලීමට ප්රමාණවත් දනාවන බව ද ා්ා ගන්නා 

ලදී.දේශී් ප්රවාහ නි්ාමන්  ඳහා  ේථාන ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලද්හි ඉල්ලීම මත් 

වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව දපාල්ගහදවල, අලේව, ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න ප්රදේශවල පහත් අමුණු 

පිහිටුවීදම් හැකි්ාව පරීක්ෂා කිරීම  ඳහා  මීක්ෂණ්ක් සිදු කර ඇති බව  ඳහන් දේ. දකද ේ දවත්ත්, 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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දමම වාරත්ාව පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව සිදු කරන කණ්ඩා්මට අධ්්න් කිරීම්  ඳහා ලබා ගත් 

දනාහැකි වි්. 

2.1.3  ව්යාපෘති භූමියේ විකල්ලප 

දද්රෝණිදේ ජල  ාංවරධ්න්  ම්බන්ධ්ද්න්  ලකා බලනු ලබන පහත් විකල්ප දමහි  ාකච්ඡා දකදර. 

ඉහත් අධ්්න් (i) මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න්  ඳහා ූ රව ශකත්ා අධ්්න්කි. ප්රාදේශී් 

ගලා්ාදම් දරගුලාසි  ඳහා ගඟ දිදේ පහත් වැටි කිහිප්ක්  මඟින් මහඔදේ ජල හිඟ්  මන් කිරීමට  හ 

විකල්ප දේලි  ේථාන කිහිප්ක්  මඟ  මුලිත් ජලාශ විකල්ප  මඟින් දමම වාරත්ාදවන් විකල්ප  ලකා 

බලනු ලැදේ. අඩු උ කින් යුත් ජලාශ දදකක් දහෝ වැඩි ගණනක එකුවක් පිළිබඳ මූලික අධ්්න්ක් ද 

ඇුළත් කර ඇත්. දමහිදී දබෝලගම ත්වත්  ේථාන්ක්  ැලකිල්ලට දගන ඇත්. ් ටිමහන ජලාශ භූමි් විවිධ් 

 ේථාන්න්දගන්  ම ේත්්ක් වශද්න් වඩාත්  ැහීමකට පත්වි් හැකි භූමි් දල  අව ානදේ  ේථාපිත් වි්. 

විකල්ප 2 ්ටදත්, විකල්ප දේලි බිම් පහක් (එනම් චීන අඩවි්, ්ටිමහන අඩවි්, ලාංවිම අඩවි්, දබෝලගම 

අඩවි්, කහදගාල්ල අඩවි්) 2004 දී සිදු කරන ලද අධ් ් න් (i) ්ටදත් අධ්්න් කර ඇත්. හඳුනාගත් 

එක් එක් ජලාශ්  ම්බන්ධ්ද්න් පහත් නිරීක්ෂණ සිදු කර ඇත්. 

ව්ගුව් 2-1 යේලි සතථාන සංසන්වදනය කිරීම 

 දේල්ල  ඳහා 

විකල්ප  
 

1. චීන වැඩ බිම  දම් ද්ෝජිත් ්ටිමහන දේල්ලට මීටර 500ක් පමණ ඉහලින් පිහිටි බහුකාර් 

ජලාශ්ක් දල  1999 දී ූ රව ශකත්ා වාරත්ාවකින් විමරශන් කර ඇත්. අහිත්කර 

පාරි රික හා  මාජී් බලපෑම් ත්ක්ද ේරු කර ඇති නි ා එ් නිරදේශ කර දනාමැත්. 

2. ්ටිමහන දමම ද්ෝජනාව 2000 ව දර මුල් භාගදේදී අන්ත්ර ජාතික ජල  ම්පත් අධිකාරි් 

විසින් ප්රවරධ්න් කරන ලද අත්ර, මහඔ්  හ ත්ලදගාල්ල ඔ් එක්වන  ේථානදේ 

සිට මීටර 400ක් පමණ ඉහළට දගා ේ ඇත්. ප්රතිලාභ  හ අහිත්කර බලපෑම් 

 ාං න්දන් කිරීදමන් දමම  ේථාන් ්හපත් ප්රතිඵල්ක් දපන්නුම් කර ඇත්. 

3. ලාං.වි.ම වැඩ බිම මහඔ්  හ ත්ලදගාල්ල ඔ් එක්වන  ේථානදේ සිට මීටර 600ක් පහළින් දමම 

ජලාශ භූමි් පිහිටා ඇත්. එ් ජලවිදුලි උත්පාදන්  ඳහා ලාංවිම විසින් අධ්්න් 

කර ඇත්. 1988 දී දමම වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා පුේගලයින් 2700 කට 

ආ න්න පිරි ක් දවනත්  ේථාන්කට දගන ්ා යුු බවට ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති 

අත්ර එම නි ා එ් ක්රි්ාත්මක වී දනාමැත්. 

4. දබෝලගම වැඩ බිම දමම දේල්ල අඩවි් මහඔ්  හ ත්ලදගාල්ල ඔ් එක්වන  ේථානදේ සිට 

කිදලෝමීටර 3.25ක් පහළින් පිහිටා ඇත්. පුේගල්න් 2700කට ආ න්න ප්රමාණ්ක් 

දවනත්  ේථාන්කට දගන ්ාමට අවශ බව ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති අත්ර එම 

නි ා එ් ක්රි්ාත්මක දනාදේ. 

5. කහදගාල්ල වැඩ 

බිම 

දම් මහඔදේ අු ගාංගාවක් වන කෑගලු ඔදේ පිහිටා ඇත්. ප්රතිලාභවලට වඩා 

පාරි රික හා  මාජී් බලපෑම් ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති අත්ර එබැවින් වැඩිදුර 

අධ්්න්ක් සිදු දනාකදළේ්. 
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පවතින දත්ාරුරු මත් පදනම්ව, 2004 වරෂදේ ූරව ශකත්ා අධ්්නදේ දී ගබඩා, භූ විදාත්මක, 

පාරි රික  හ බලශක්ති උත්පාදන  ේථාන්න්දගන්  ම ේත්්ක් වශද්න් වඩාත් බලාදපාදරාත්ු  හගත් 

 ේථාන්ක් දල  ්ටිමහන අඩවි් දත්ෝරාදගන ඇත්. ත්වද, 7.36 mcm ගබඩා  හිත් විකල්ප ජලාශ දදකක් 

 හ ්ටිමහන 12.7  ාං න්දන් කර ඇති අත්ර වඩාත් සුදුසු විකල්ප් දල  වැඩි ධ්ාරිත්ාවක්  හිත් ජලාශ් 

දත්ෝරා ගන්නා ලදී. 

එබැවින් ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් ූරව ශකත්ා අධ්්නදේ නිරදේශ 

අඛ්ණ්ඩව පවත්වාදගන ්ාම  හ ශකත්ා අධ්්න්  ඳහා ්ටිමහන ජලාශදේ වන ද්ාමු නි්ම්න් 

(TOR) පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්්න්න් අරමුණු කර දගන ඇත්. 

ඉහත් අධ්්න් (ii), මහඔ් පහළ දද්රෝණිදේ අනාගත් ඉල්ලීම් ඇුළුව මහඔ් දද්රෝණිදේ පවතින ජල 

 ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රමවල පානී් ජල් වැඩි කිරීම  හ දැදුරු ඔ් දද්රෝණිදේ ජල හිඟ් පි්වා ගැනීම  ඳහා 

කුරුණෑගල මාවත්ගමට පානී් ජල්  ැපයීම  ඳහා දැදුරු ඔ් දද්රෝණි්ට ජල් මාරු කිරීම  ඳහා්. 

අධ්්න වාරත්ාදේ (ii)  ඳහන් කර ඇත්දත් ජලාශ  ේථාන 21 අධ් ් න් කිරීදමන් අනුරුව පානී් ජල 

 ැපයුම ඉහළ නැාංවීම  ඳහා අවම  මාජ හා පාරි රික බලපෑම් ඇති ජලාශ  ේථාන හ්ක් දත්ෝරාදගන ඇති 

බවයි. මහඔ් දද්රෝණිදේ පිහිටා ඇති ව්ගුව් 2-2 හි දක්වා ඇති පහත්  ඳහන් ජලාශ හ් මඟින් වත්මන් 

 ැපයුමට අමත්රව පානී් ජල්  ැපයි් හැකි අත්ර ද්ෝජිත් ජලාශවලට පහළින් පිහිටි කුඹුරු අක්කර 

1000කට පමණ වාරි ජල්  ැපයි් හැකි්. 

ව්ගුව් 2-2 යටිමහන ජලාශ භූමියට විකල්ලප යයෝජනා 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඉහත් විකල්ප 2004 දී  ේදවදකෝ දග්රෝනර (SWECO GRONER) වාරත්ාව හා  ාං න්දන් කරන ලද අත්ර 
ගබඩා, භූ විදාත්මක, පාරි රික  හ ජලවිදුලි ්න දදඅාංශද්න්ම  ම ේත් ප්රවරධ්න විකල්ප් ්ටිමහන 
ජලාශ භූමි් බව වාරත්ාව පැහැදිලිව වි ේත්ර කර ඇත්. 2013/2014 ූරව ශකත්ා අධ්්න් ්ටිමහන 
ජලාශ්ට ඉත්ා ආ න්න රන්දිදවල ජලාශ් විශේදල්ෂණ් කර ක්රි්ාත්මක කිරීමට නිරදේශ කරන ලදී. 
්ටිමහන අඩවි්ට මදක් ඉහළින් රන්දිදවල ද්ෝජිත් ජලාශ්, රන්දිදවල ජලාශද්න් දැදුරුඔ් ගාං 

දද්රෝණි්ට 67 MCM ජල් දගන ්න අත්රම, මහඔදේ පාදක ප්රවාහ් වැඩි දියුණු කිරීම  ඳහා දද්රෝණි්ට 

පහළින් පිහිටි ත්වත් කුඩා ජලාශ පහක්  මඟින් නිරදේශ කරන ලදී. 

එබැවින් දපර අධ්්න්න්හි නිරදේශ මත් පදනම්ව ශකත්ා අධ්්න් ඉදිරි්ට දගන ්න ලදී. 

අං

කය 
සතථානය/ අු ගංඟාව් 

ජල යපෝශක 

ප්රයේශය (Sq.km) 
අසතව්ැන්වන 

(MCM) 

ජලාශයේ 

ධ්ාරිතාව් 
(MCM) 

1. අසුපිණි ඇල්ල/මහඔ් 34.1 33.8 0.2 

2. රන්දිදවල  ජලාශ් /මහඔ් 218.3 215.7 8.2 

3. රඹුක්කන ජලාශ්/  මහඔ් 72.19 79.7 3.9 

4. කහදගාල්ල ජලාශ්/ කෑගලු 
ඔ් 

40.04 56.13 1.0 

5. ගිරිඋල්ල ජලාශ්/ කුඩා ඔ් 225.14 271.5 1.02 

6. මාදුගහවත්ත් ජලාශ්/ 
දහේදනදපාල ඇල 

36.16 50.14 2.0 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ඉහත් අධ්්න් (iii) වාරිමාරග  හ පානී් ජල් දකදරහි පමණක් අවධ්ාන් ද්ාමු කර ඇති අත්ර ජල 

විදුලි උත්පාදන් දකදරහි කිසිදු අවධ්ාන්ක් ද්ාමු කර දනාමැත්. අධ්්න් (iii) මූලික අධ්්න්ක් වූ 

අත්ර එබැවින් දමම වාරත්ාදේ ද්ෝජනා ඇගයීමට ලක් දනාදකදර. 

2.1.4  පරිමාණ විකල්ලප 
 

දපර අධ්්න (i)  හ (ii) මගින් මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල හිඟ්ට පිළි්ම් ද්දීම  ඳහා දහාඳම වි ඳුම දල  

මාවනැල්ලට ආ න්න ජලාශ්ක් හඳුනාදගන තිුණි. පහත්  ඳහන් විකල්ප ජලාශ දදක (i)  හ (ii) ප්රධ්ාන 

අධ්්න දදදකහි අව ාන නිරදේශ වි්. 

 

ව්ගුව් 2-3 සමසතතයක් යලස විකල්ලප යයෝජනා යදකක් සංසන්වදනය කිරීම 

අධ්යයනය  
අසතව්ැන්වන 

(MCM/ 

ව්ාර්ික) 

FSL (m 

asl)  

 HFL (m 

asl)  

ධ්ාරිතාව් 

(MCM) 

ජලයයන්ව 

යටව්න 

ප්රයේශය (Ha) 

බලපෑමට 

ලක් වූ 

නිව්ාස 

ජල විදුලිය 

i NWS&DB – 

2004 
285 183 185 12.7 85 58 MW 5.6 GWh 

30/Year 

Ii MI&WRM 

– 2013 
242 180 182 8. 2 58 ආවරණ් 

දනාදේ 
MW 3.4 GWh 

15.3/Year 
 

 

2.1.5  සැලසුම් විකල්ලප 

දපර අධ්්න්න් සි්ල්ලට අනුව දද්රෝණිදේ ජල ීඩන ත්ත්ත්ව් මඟහරවා ගැනීම  ඳහා ගබඩා ජලාශ 

ඉදිකිරීම වඩා සුදුසුම වි ඳුමයි. එබැවින්  ැලසුම් විකල්ප්න් ත්ාක්ෂණික,  මාජී්, පාරි රික, ආරික  හ 

මූල දකෝණවලින්  ලකා බැලූ අත්ර ගෘහ ේථ හා කාරමික භාවිත්්  ඳහා ජල්  ප්න බහුකාර් 

වාපෘති්ක්, වාරිමාරග, පාරි රික ප්රවාහ  හ ජල විදුලි උත්පාදන් වඩා සුදුසු බව ද ා්ා ගන්නා ලදී. 

(i) අධ්්නදේදී මහඔදේ ජල අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා "මහඔද්න් ජල  ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රම  ඳහා 

ජල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම" විකල්ප දේලි  ේථාන 5ක් (එනම් චීන අඩවි්, ්ටිමහන අඩවි්, ලාංවිම 

අඩවි්, දබෝලගම අඩවි්, කහදගාල්ල අඩවි්) අධ්්න් කර ඇත්. ඔ් දද්රෝණි්. පවතින දත්ාරුරු මත් 

පදනම්ව ගබඩා, භූ විදාත්මක, පාරි රික  හ බලශක්ති උත්පාදන ආ ේථාන්න්දගන්  ම ේත්්ක් වශද්න් 

වඩාත් බලාදපාදරාත්ු ත්ැබි් හැකි දවේ අඩවි් දල  ්ටිමහන අඩවි් දත්ෝරාදගන ඇත්. ්ටිමහන 

ද්ෝජිත් වාපෘතිදේ  ාංරචක  ඳහා පහත් රූපය 2-1 බලන්න 
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         රූපය 2-1 යයෝජීත යටිමහන ව්යාපෘතියේ ප්රධ්ාන සංරචක 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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එම අධ්්නද්න් දබෝලගම ප්රදේශදේ දේදිකාගත්  ාංවරධ්න්ක්  මඟ  මුලිත් ජලාශ්ක් ඉදිකිරීදම් 

හැකි්ාව ඉ ේමු කර ඇත්. දමම ජලාශවලට අමත්රව, දේශී් ගලා්ාම නි්ාමන් කිරීම  ඳහා උපා් 

මාරගික  ේථාන 4 ක පහත් අමුණු ඉදිකිරීම  ලකා බලා ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, දමම අඩු ව්ර අඩු 

වරෂාපත්න  හ දිගු කාලවලදී ඉල්ලුම  පුරාලීම  ඳහා ඵලදායී දනාවනු ඇති බැවින් එම ද්ෝජනාව 

දිරිමත් දනාකදළේ්. 

වාරත්ාව (ii) ජලාශ  ේථාන 6ක්  ලකා බලා රන්දිදවල ජලාශ්ට (ද්ෝජිත් ් ටිමහන ජලාශ් ආ න්නදේ) 

විදුලි් උත්පාදන් කළ හැකි අත්ර 8.2 mcm ධ්ාරිත්ාවක් රඳවා ගත් හැකි අත්ර අදනකුත් ජලාශවල අඩු 

ධ්ාරිත්ාවක්  හ බලශක්ති උත්පාදන හැකි්ාවක් දනාමැත්. විකල්ප  ාං න්දන් කිරීමට පහත් ව්ගුව් 2-4 

බලන්න. 

ව්ගුව් 2-4 ධ්ාරිතාව් හා ජලවිදුලි විභව්ය අනුව් විකල්ලප සැසඳීම 

අං

කය 
ජලාශයේ නම 

ධ්ාරිතාව් – 

MCM 

ජලවිදුලි නිෂතපාදනය 

GWh/Yr 

1 අසුපිණි ඇල්ල 0.17 0.0 

2 රඹුක්කන 3.92 0.0 

3 මදුගහදවල 2.00 0.0 

4 ගිරිඋල්ල 1.02 0.0 

5 කහදගාල්ල 1.00 0.0 

6 රන්දිදවල 8.2 15.0 

දේල්ල  ැලසුම් කිරීදම් විකල්ප්  ම්බන්ධ්ද්න් විකල්ප වන්දන් ප ේ බැම්ම, දකාන්ීට් දේල්ල  හ 

RCC දේල්ලයි. අදනකුත් විකල්ප දදක  මඟ   ඳන විට RCC දේල්ල වඩා සුදුසු දේල්ල දල  

දත්ෝරාදගන ඇත්දත් ඉදිකිරීම් දකටි කාල සීමාවක් දහේුදවනි. 

2.1.6 ක්රියා විකල්ලපයක් නැත  (ව්යාපෘතියකින්ව යතාරව් පරිසර තත්ව්යන්ව නිරූපණය කිරීම සඳහා) 

හැකි එකම විකල්ප් වන ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් දනාදකදරන ත්ත්ව්ක් ්ටදත් "ක්රි්ාකාරී 

විකල්ප්ක් නැත්" ්න්න දමහිදී  ලකා බලනු ලැදේ. 

අව්ාසි  

වාපෘති් ක්රි්ාත්මක දනාකළදහාත් ගෘහ ේථ, කාරමික  හ නාගරික ජල පරිදභෝගිකයින් ප්රධ්ාන 

වශද්න් වි්ළි කාලවලදී ජල හිඟද්න් ීඩා විඳිති. දේශගුණික විපර්ා  බලපෑම් දහේු දවන් 

කාලගුණික රටා අනදේක්ෂිත් දවමින් පවතින බැවින්, මහඔ් බහු වාරෂික ප්රවාහ් මත් ්ැදපන 

ජනගහන් ප්රධ්ානත්ම මහඔ් ගලා්ාම නි්ාමන් කිරීමට දනාහැකිව දුෂේකරත්ාවන්ට ලක්වීමට ඉඩ ඇත්. 

ප්රධ්ාන වශද්න් වි්ළි කාලවලදී ජල හිඟ්. දේශගුණික විපර්ා  බලපෑම් දහේුදවන් කාලගුණික රටා 

අනදේක්ෂිත් දවමින් පවතින බැවින්, කලාපදේ පවතින ප්රධ්ාන මුපිට ප්රභව් වන මහඔදේ ගලා්ාම 

නි්ාමන් කිරීමට හැකි්ාවක් දනාමැතිව මහඔ් බහු වාරෂික ප්රවාහ් මත් ්ැදපන ජනගහන් 

දුෂේකරත්ාව්න්ට ලක්වීමට ඉඩ ඇත්. 

ව්ාසි 

වාපෘති් ක්රි්ාත්මක දනාකළදහාත් ද්ෝජිත් ජලාශ පාත්ති ප්රදේශදේ පාරම්පරික නිජබිම්  හ වගා 

කරන අ්ට ත්ම ඉඩම් අත්හැර අලුතින් හඳුනාගත් ජනාවා  ප්රදේශ්ක පදිාංචි වීමට සිදු දනාවනු ඇත්. 

ජලාශදේ පුලට ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශ් රබර (දහක්ට්ාර 42.2), දගවු (දහෝ ග්රාමී් දගවු 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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දහක්ට්ාර 25.6, අත්හැර දැමූ කුඹුරු (දහක්ට්ාර 0.9), වී වගාවන් (දහක්ට්ාර 10.9), දපාල් 

(දහක්ට්ාර 2.2), ලඳු බිම් (දහක්ට්ාර 2.0)  හ නාගරික ප්රදේශවලින්(දහක්ට්ාර 0.3)   මන්විත්දේ. 

ත්වද, ද්ෝජිත් වාපෘති් මඟින් දහක්ට්ාර 17.6 ක ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි් ජලද්න් ්ට වනු ඇති 

අත්ර, වාපෘති් ක්රි්ාත්මක දනාකළදහාත් එ් වළක්වා ගත් හැකි්. 

නාගරික, ගෘහ ේත්  හ කාරමික අවශත්ා  ඳහා වි්ළි කාලවලදී ඇති බරපත්ළ ජල අවශත්ා  ැලකිල්ලට 

දගන, නි්ඟ මා වල දුෂේකරත්ා අවම කර ගැනීම  ඳහා කිසිදු විකල්ප් ක්රි්ාකාරකමක් දනාමැති වීම 

රදට් ්හපත්ට දහේු දනාදේ. 

2.1.7  ඉදිකිරීම් තාක්ෂණික ක්රම හා අදියර 

දේල්ල ඉදිකිරීම  ඳහා සුදුසු දකාන්ත්රාත්කරුදවකු දත්ෝරා ගැනීම  ඳහා ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් රජදේ ප්ර ම්පාදන ක්රි්ා පටිපාටි් අනුගමන් කරනු ඇති අත්ර ඉදිකිරීම් 

අධීක්ෂණ්  හ ත්ත්ත්ව පාලන්  ඳහා පළපුරුදු උපදේශක කණ්ඩා්මක් ද දත්ෝරා ගනු ඇත්. 

ද ේවාලාභි්ා වන ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්     ඔවුන්දේම වාපෘති කාර්ාල් 

හරහා ඔවුන්දේ ක්රි්ාකාරිත්ව් නිරීක්ෂණ් කරනු ඇත්. 

බලශක්ති නිව  ඉදිකිරීම BOT දහෝ BOOT වරගදේ පැදක්ජ්ක් වන අත්ර එ් පුේගලික HP 

 ාංවරධ්කයින්  ඳහාද විවෘත් දේ. 

ඉදිකිරීම් දනානවත්වා අඛ්ණ්ඩව සිදු කරනු ලැදේ. එබැවින් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාවලි් ඉදිකිරීම් 

ක්රි්ාවලි්ට දපර  ආරම්භ කළ යුු්. 

මහඔ් හරහා දේලි ඉදිකිරීම සුදුසු ජල හැරවුම් ක්රම්කින් සිදු කළ යුු්. ගාංඟා දකාටද හි දකාෆර දේලි 

දැමීදමන් පසුවද ගදේ ජල් ගලා ්ාමට ඉඩ  ල ා දීම එක් ක්රම්ක් වන අත්ර හැරවුම් උමගක් ඉදිකිරීම 

ත්වත් විකල්ප්කි. 

ශකත්ා වාරත්ාදේ එම  ේථානදේ ඇති ත්ාක්ෂණික ශකත්ා  ලකා බලා දකාෆර දේලි දැමීදම් ක්රම් 

ද්ෝජනා කර ඇත්. ගාංගා හැරවුම් වුහ්, පහළ පිටවාන වුහ්  හ බල ජල දපෝෂක වුහ් ඇුළු 

දේල්දල් වම් භාග් ඉදිකිරීම  ඳහා ප්රථමද්න් LB දකාටද ේ ගාං පත්දල් ඇති දකට්ටු දකාන්ීට් ගල් 

මත් ත්ාවකාලික දකෝෆර දේල්ලක් ඉදිකිරීමට ද්ෝජනා කරයි. දේල්දලහි දශේෂ දකාට  RB දකාටද ේ 

 මාන  ැකැ ේමකින් ඉදිකළ හැකි අත්ර, අවශ නම් ගාංගා ගලා්ාම හැරවුම් බැරල් හරහා  හ පහළ 

පිටවාන හරහා හරවා ් ැවි් හැක. දපබරවාරි සිට  ැේත්ැම්බර දක්වා  හ ඔක්දත්ෝම්බර සිට ජනවාරි දක්වා 

ගාංවුර බැහැර කිරීම්  ඳහා  ලකා බලමින් දබදා හැරීම  මඟ 2-ව රක ආපසු පැමිණීම  ෘුම් 

වශද්න් හැරවුම් ගාංවුර කාලපරිච්දේද් නිරදේශ කරන ලදී. 

දේල්ල අත්තිවාරදම් පාෂාණ ඒකාග්රත්ාව ශක්තිමත් කිරීම  ඳහා දේල්දල්  ම්ූරණ අඩි  ටහන ්ටදත් 

ඒකාබේධ් කිරීම  ඳහා විධිවිධ්ාන ද්ෝජනා කරන ලදී. දේල්දල් අත්තිවාරම හරහා කාන්දු වීම වැළැක්වීම 

 ඳහා ග්රවුට් තිර්ක්  ප්නු ලැදේ. 

දේල්ල ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ උපකරණ දේල්ල ඉදිකිරීදම් අදි්දරදී  ේථාපන් කිරීම අවශ් දේ. 

 ෑදල දේල්ල ප්රධ්ාන දේල්ල ඉදිකිරීමට  මගාමීව  ේවාධීනව ඉදිකළ හැකි ප ේ බැම්මක් වනු ඇත්. 

විදුලි  ම්දේ ් ේ රෂණ මාරග් ඉදිකිරීම ලාංවිම විසින් සිදු කරනු ලබන අත්ර එම නි ා එ් නි්මිත් දේලාවට 

නිම කිරීම  හතික කිරීම  ඳහා  ම්බන්ධීකරණ් අවශ දේ. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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2.1.8  යමයහයුම් හා නඩත්ු ක්රියා පටිපාටිය ආදිය 

ජලාශ් ක්රි්ාත්මක කළ පසු 2.2.5 වගන්තිදේ වි ේත්ර කර ඇති පරිදි පහළ ගාං ඉවුදර ප්රද්ෝජන්  ඳහා 

ජල් මුදා හැරීම, බලශක්ති උත්පාදන්  හ පාරි රික අවශත්ා සිදු කරනු ලැදේ. O&M කාර් මණ්ඩල් 

දවත් භාර දීමට දපර, දමදහයුම්  හ නඩත්ු නඩත්ු අත්දපාත් (හදිසි අව ේත්ා ප්රතිචාර අත්දපාත් 

ඇුළත් කිරීම) ඉදිකිරීම් කාර් මණ්ඩල් විසින් පාරශවකරුවන්දේ  ාංවිධ්ාන වලින්  මන්විත් විදශේෂ 

කමිටුවක  හා් ඇතිව  ක ේ කළ යුු්. දමදහයුම් අත්දපාත්  හ හදිසි ප්රතිචාර අත්දපාත්  ඳහා 

ආකෘති්ක් ඇමුණුම 18 හි දක්වා ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, දමම ආකෘති්  ප්නු ලබන්දන් වි ේත්ර  ැලසුම් 

අව න් වූ පසු ්ාවත්කාලීන කළ යුු  ාමාන මග දපන්වීමක් පමණි. ඉදිකිරීම් සිුවම්  මඟ එ් 

ත්වදුරටත් දවන ේ කළ හැකි්. 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් ජලාශදේ හිමිකරු  හ ක්රි්ාකරු වනු ඇත්. ප්රධ්ාන 

වැඩකටයුු වල ක්රි්ාකාරිත්ව්  හ කළමනාකරණ්  ඳහා මනා පුහුණුව ලත් කාර් මණ්ඩල්ක් පත් 

කළ යුු්.ප්රධ්ාන වැඩකටයුු නිරීක්ෂණ්  ඳහා ද්ෝජිත් දේලි ආරක්ෂිත් උපකරණ ඇති අත්ර ඒවා 

නිරන්ත්රද්න් නිරීක්ෂණ් කළ යුු්. එද ේම නිතිපත්ා හා කාලානුරූී පරීක්ෂාවන්  ාංවිධ්ාන් කිරීම 

අවශ් දේ. ශකත්ා වාරත්ාදේ ද්ෝජනා කර ඇති පරිදි පාරි රික ප්රවාහ් මුදා හැරීම  හතික කළ 

යුු්.විදුලි උත්පාදන බලාගාර් (PH) BOT වාපෘති්ක් දල   ැලදකන්දන් නම්, PH හි ක්රි්ා පටිපාටි් 

නිරීක්ෂණ් කිරීමට සුදුසු ක්රි්ාමාරග ගත් යුු්. 

ඉහත්  ඳහන් කළ දමදහයුම්  හ නඩත්ු අත්දපාදත්හි ජලාශ දමදහයුම් නිරණා්ක  ක ේ කළ යුත්දත් 

වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව  හ කාරමික පරිශීලක්න් වැනි පහළ ගාංවුර භාවිත්ා කරන්නන්දගන් 

උපදද ේ ලබාදගන්. පහළ ගාංඟාදේ, දකාදහාඹදපාල, මාකඳුර  හ ්කා බැඳි ඇල ්න ලිෆේට් වාරිමාරග 

වාපෘති අාංක 3  ඳහා වන වාරි මාරග ඉල්ලුම්, O &M අත්දපාත්  ක ේ කිරීදම්දී  ැලකිල්ලට ගත් යුු්, 

දම්වායින්  මහරක් දැනට ක්රි්ාත්මක දනාදේ. අත්හැර දැමූ කෘෂිකාරමික ඉඩම්වලට ජල්  ැපයීම  ඳහා 

දමම වාපෘති ප්රති ාං ේකරණ් කිරීමට ද්ෝජනා තිදේ. විදුලි් උත්පාදන් ප්රධ්ාන විදුලිබල පේධ්ති්ට 

 ම්බන්ධ් කරන බැවින් ලාංකා විදුලිබල මණ්ඩලද්න්ද උපදද ේ ලබාගත් යුු්. විදුලි බල  ම්බන්ධ්ත්ාව් 

පිළිබඳ පිරිවිත්ර ලාංවිම විසින්  ැපයි් යුු්. 

 

2.2  යයෝජිත ව්යාපෘතිය ිළිබඳ විසතතර 
 

2.2.1 ිහිටීම 
 

්ටිමහන ප්රධ්ාන දේල්දල් පළාත්, දි ේික්, ප්රාදේශී්  භා බල ප්රදේශ  හ GPS ඛ්ණ්ඩාාංක පහත් පරිදි දේ; 

පළාත්    :  බරගමුව 

දි ේික්ක්   : කෑගල්ල 

ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශ්  : මාවනැල්ල 

ප්රාදේශී්  භා බල ප්රදේශ්  : මාවනැල්ල 

ගාංගා දද්රෝණි්    :මහඔ් 

ප්රධ්ාන GPS ඛ්ණ්ඩාාංක   : LB end 162669E, 230841N; RB end 163214E,230774N 

 

්ටිමහන ජලාශ් ද්ෝජිත්  ේථාන් පහත් රූපය 2-2 හි දැක්දේ.  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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  රූපය 2-2  යටිමහන ජලාශයේ සතථාන සිතියම



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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2.2.2  ව්යාපෘති ක්යෂතත්රයේ ව්ර්තමාන අයිතිය 
 

දමම වාපෘතිදේ වාපෘති ද්ෝජක්ා වන්දන් ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්්. 

වාපෘති ප්රදේශ් රජදේ ඉඩම්  හ  මහර දපෞේගලික ඉඩම්වලට අ්ත් දේ. වාපෘති  ාංරචක කිසිවක් 

වන ආඥාපනත් දහෝ වෘක්ෂලත්ා හා  ත්ත්ව ආරක්ෂණ පනත් ්ටදත් ප්රකාශිත් ආරක්ෂිත් ප්රදේශ්කට 

අ්ත් දනාදේ. 

2.2.3  ව්යාපෘති සංරචක ිළිබඳ විසතතර 
 

වාපෘති  ාංරචක පිළිබඳ වි ේත්ර පහත් ව්ගුව් 2-5 හි දක්වා ඇත්. 

ඉඩම් පරිහරණ වි ේත්ර දැක්දවන ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශ් දපන්වන වාපෘති සිති්ම රූපය 2-3 හි 

දපන්වා ඇත්. ද්ෝජිත් දේල්දල්  හ ජලාශදේ  ාමාන  ැකැ ේම රූපය  2-4  ටහදනන් දපන්වා ඇත්. 

ප්රධ්ාන දේල්දල් හර ේකඩ  රූපය 2-5  හි  හ  ෑදල දේල්දල් හර ේකඩ        රූපය 2-6 හි දක්වා ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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     රූපය 2-3  ඉඩම් පරිහරණ විසතතර හා ජලයයන්ව යටව්න ප්රයේශ යපන්වව්න ව්යාපෘති සිතියම 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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රූපය  2-4  යයෝජිත යේල්ලයල්ල සහ ජලාශයේ සාමානය සැකැසතම හා ගල්ල ව්ැඩබිම්, ව්ලව්ල්ල, කඳවුරු බිම්, අපරව්ය බැහැර කරන සතථාන ආදිය 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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   රූපය 2-5  ප්රධ්ාන යේල්ලයල්ල යතෝරාගත් හරසතකඩ 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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       රූපය 2-6  සෑදල යේල්ලයල්ල යතෝරාගත් හරසතකඩ



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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ව්ගුව් 2-5 ව්යාපෘති සංරචක ිළිබඳ විසතතර 

නව ඉදිකිරීම් 

ජලාශ් 

ධ්ාරිත්ාව FSL හි 13.8mcm (183m asl) 

HFL  හ FSL හි ජල වපෘති ප්රදේශ් උ ේබිම් දහක්ට්ාර 105ක්  හ කුඹුරු දහක්ට්ාර  

5.8ක් 

අවම දමදහයුම් මට්ටම (m asl) 155.00m asl 

ගාංවුර පාලන මට්ටම (m asl) 185.00m asl 

 ැලසුම් කල ගාංවුර ව ර 2000 ගාංවුර 

ප්රධ්ාන දේල්ල  

දේල්ල අක්ෂදේ ඛ්ණ්ඩාාංක (162,669E-230,841N- 163,214E,230772N) 

වරග්  දරෝලර  ාංයුක්ත් දකාන්ක්රීට් දේල්ල 

දේල්ල ශිඛ්ර මට්ටම (මුහුදු මට්ටදම් සිට) 187.0m asl 

උපරිම උ  මීටර 58.0 

දිග මීටර 569 

දේල්ල ඉහළ පළල මීටර 11 මාරග්  ඳහා මුදුදන් පළල මීටර 7 කි 

පරීක්ෂා කිරීම  හ සිදමන්ති  ේථර උ  මීටර 3.5, පළල මීටර 2.6 

 ෑදල දේල්ල 

වරග්   මජාතී් ප ේ බැම්ම පිරවීම 

උපරිම උ  මීටර 6.5 

දිග මීටර 245 

දේල්ල ශිඛ්ර මට්ටම (මුහුදු මට්ටදම් සිට) 187.50 m asl 

වාන් මාරග් 

වරග්  දරඩි්ල් දදාරටු 

වාත්ු කල ශිඛ්ර මට්ටම  177.0m asl 

උපරිම කාන්දු ධ්ාරිත්ාව ජල මට්ටම HFL හි ඇති විට 2002 cumecs 

වාන් දදාරටු  හ ප්රමාණ අාංක 7/ 6.0m x 6.8m දරඩි්ල් දේට්ටු 

බානු බෑවුම   හ පහළ උන්නත්ාාංශ් 1V : 0.75H, 140 m asl 

ක්දෂේපන බඳුන් අර්  අාංශක 24 ක පිටවීදම් දකෝණ්ක්  හිත් මීටර 20.0 

ක්දෂේපන බඳුන් උන්නත්ාාංශ් 141.729 m asl 

දුබල ජල උන්නත්ාාංශ් ව ර 1000 ගාංවුදරදී මීටර 131 කි 

පහළ අදලවි ල 

අවම ජලාශ දමදහයුම් මට්ටම 137.5 m asl 

 ම්ූරණ බයිපා ේ වි රජන් ඝන 40 කි 

බැරල් ගණන  හ ප්රමාණ් (WxH) බැරල් 2, 1.5m x 2.0m 

පහළ පඩිදපළ මට්ටම 130 m asl 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

35 

  

ද ේවා දේට්ටු  ාංඛ්්ාව, වරග්  හ ප්රමාණ් 2 අාංක, දරඩි්ල්, 1.5 m W x 2.5 m H, d/s පාලන් 

 ාමාන දුබල ජල උන්නත්ාාංශ් 126 m asl 

බල නිව  

ඛ්ණ්ඩාාංක 162,756 E-251,048-N 

 ැලසුම් වි රජන් 11.0 m3/s 

 ැලසුම් දළ හි  මීටර 67.1 කි 

දශ්රේණිගත් ශාක ප්රතිදාන් 6 MW 

ටරබයින ගණන 2 

දපන් ේදටාක් 2050 dia  හ 214m දිග 

විදුලි උත්පාදක ්න්ත්ර (Genarator)  ගණන 2 

දට්ල් දර ේ ඇදල් දිග මීටර 30 

ඇ ේත්දම්න්ුගත්  ාමාන බලශක්ති ප්රතිදාන් 26.07 GWH/ව ර 

දවනත් විදශේෂාාංග 

ඇල මාරග කිසිවක් නැත් 

ජලාශද්න් ජල් ලබා ගැනීම ඇුළත් කිරීම් දදකක්; පහළ පිටවීම  හ බල පරිදභෝජන් 

බලශක්ති පරිදභෝජන් මට්ටම 2124 mm dia 139.50 m asl 

හරවා ්ැවීම් කිසිවක් නැත් 

බල  ම්දේෂණ මාරග් 7km දිග 33 kv, 3 අදි්ර මාරග් 

පාරි රික ප්රවාහ් 0.5m3/s 

  

පවතින වුහ්න්ට දවන ේ කිරීම් / දවන ේ කිරීම් අභයන්වතර මාර්ග අංශය සහ ජලාශ ජලයයන්ව යටව්න 

ප්රයේශයේ පාලමක් ව්ැඩිදියුණු යකයර්. යයාමු කරන්වන 

 
මුරුත්දවල දකාන්ීට් පාර මීටර් 410 ක් දිග ව්ැඩි කිරීමට නියමිතය 

ූන්දදනි් - මල්ලකැදල් පාර දකාන්ීට්  හ 

දබාරළු පාර 
මීටර් 800 ක දිග ව්ැඩි කිරීමට නියමිතය 

දනගම පාලම පාලම් තට්ටටුව් මීටර් 2 කින්ව ඉහළ නැංීමට නියමිතය 

නැවත් පදිාංචි කිරීම් 

නැවත් පදිාංචි කළ යුු පවුල්  ාංඛ්ාව 186  ම්ූරණද්න් ීඩාවට පත් වූ අත්ර 64 අරධ් 

වශද්න් ීඩාවට පත් වි් 

බලපෑමට ලක් වූ වාණිජ වාපාර 12 

නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ැලැ ේම නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන 5ක් හඳුනාදගන 

ඇත්. හීන්වැරැල්ල වත්ත්, හීන්වැරැල්ල වත්ත්  හ 

කිරිගල්වත්ත් 

නැවත්  ේථානගත් කිරීදම් ක්රි්ාකාරකම් ක්රි්ාත්මක 

කිරීදම් කාල ටහන 
මහජන අදහ ේ විමසීම්, දුක්ගැනවිලි වි ඳීදම් 

්ාන්ත්රණ්ක්  ේථාපිත් කිරීම 

අවශ  පහසුකම් 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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අවශ අමුද්රව  සිදමන්ති - 79,063.04m3 

 ම ේථ (මි.මී. 20) -316,252.16 m3 

සුන්ුන් - 992m3 

          වැලි 158,306.08m3 

 ගල්දකාරි අඩවි පිළිබඳ වි ේත්ර සිතියයම් සලකුණු කර ඇත. රූපය  2-4 

  වලවල් සිතියයම් සලකුණු කර ඇත 

 
ප්රදේශ මාරග දේල්දල් වම් ඉවුර දකළවරට මහනුවර - දකාළඹ 

ප්රධ්ාන මාරගදේ (වගන්ත්දල් මාරග්) පිවිසුම් 

මාරග් වැඩිදියුණු කිරීම. 

බලාගාර්ට ප්රධ්ාන ප්රදේශ් දේල්දල් වම් ඉවුර  

දකළවදර සිට දේ 

ත්ාවකාලික මාරග දකුණු ඉවුයර් සිට ව්ම් ඉවුරට යන්වයත්රෝපකරණ 

ප්රව්ාහනය කිරීම සඳහා මහඔය හරසත කිරීම. 

කම්කරු කඳවුරු හඳුනාගත් සතථාන සලකුණු කර ඇත. රූපය  2-4 

රූපය  2-4 අපවිත්ර වූ අපහරණ භූමි්           හඳුනාගත් සතථාන සලකුණු කර ඇත.  රූප්  2-4 
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     රූපය 2-7  යයෝජිත ප්රයේශ මාර්ග සහ ජලයයන්ව යටී ඇති  මාර්ග හා පාලම්  ිහිටීම



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව  
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     රූපය 2-8 ව්යාපෘති සංරචක දැක්යව්න පූර්ණ සැලැසතම      



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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2.2.4  ව්යාපෘතියේ ිරිසැලසුම් සැකැසතම සුදුසු පරිමාණය 

ඉදිකිරීමට දපර, දේල්ල අඩවි්ට ප්රදේශ මාරග වැඩිදියුණු කිරීම, වාපෘති කඳවුරක් 

(දකාන්ත්රාත්කරුවන්දේ අඩවි කාර්ාල්, ගබඩා, දත්ාග අාංගන, උපදේශක අඩවි කාර්ාල්, 

ද ේවාලාභීන්දේ අඩවි කාර්ාල්, ්න්ත්ර සූත්ර අාංගන්  මඟ)  ේථාපිත් කිරීම ්නාදි්  ඳහා අවධ්ාන් 

ද්ාමු වි් යුු්. 2.2.4.1 වගන්තිදේ ක්රි්ාත්මක කිරීදම් වැඩ ටහන දැක්දවන වගුදේ උප අයිත්ම 7 

්ටදත් ඉදිකිරීම් අයිත්ම හඳුනාදගන ඇත්. 

භූ ලක්ෂණ විදවට අනුව, දකුණු ඉවුර ප්රදේශ් පැත්ලි වන අත්ර දකුණු ඉවුදරන් ප්රදේශ් පහසු දේ. 

ඉදිකිරීම් අත්රුර, වම් ඉවුදර ඇති විදුලි උත්පාදන බලාගාර් දවත් වම් ඉවුදරන් දහෝ දකුණු ඉවුදරන් ගඟ 

හරහා  ැපයි් හැකි ත්ාවකාලික මාංමාවත් ඔ ේද ේ පිවිසි් හැකි්. බලාගාරදේ බර උපකරණ දකුණු 

ඉවුදරන් ප්රවාහන් නිරදේශ කරනු ලැදේ. 

2.2.4.1    අදියර ක්රියාත්මක කිරීයම් කාලසටහන 

 වි ේත්රාත්මක  ැලසුම්, පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් ක්රි්ාවලි්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ැලැ ේම අව න් 

වූ පසු  ම්ූරණ ඉදිකිරීම් කාල් ව ර 3ක් දල  ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇත්. පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව 

(EIA) අධ්්න්ට  මගාමීව ක්රි්ාත්මක කිරීමට නි්මිත්ව තිබූ  වි ේත්රාත්මක  ැලසුම්  හ නැවත් පදිාංචි 

කිරීදම් කටයුු ත්වමත් ආරම්භ කර දනාමැති බැවින්, දමම ක්රි්ාකාරකම් දදක අව න් වන දත්ක් පහත් 

ක්රි්ාත්මක කිරීදම් වැඩ ටහන ප්රමාද වනු ඇත්. 

 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව  

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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 ව්ගුව් 2-6 ව්ැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම දැක්යව්න සටහන 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

41 

  

ඉහත් ක්රි්ාත්මක කිරීදම් කාල ටහදන් තීරණාත්මක මාරග රු පැහැද්න් දක්වා ඇත්. (වාපෘති කාර්ාල 

පැදක්ජ් භාවිත්ද්න්  ාංවරධ්න් කර ඇත්). ශකත්ා වාරත්ාදේ වි ේත්ර  ැලසුම්  හ පාරි රික බලපෑම් 

ඇගයීම් අධ්්න් එකවර ආරම්භ කිරීමට ද්ෝජනා කර තිුණි.  වි ේත්රාත්මක  ැලසුම් ක්රි්ාකාරකම් 

ත්වමත් ආරම්භ කර දනාමැති බැවින්, වත්මන් පාරි රික බලපෑම් ඇගයීම් අධ්්න් අව න් වූ පසු 

 වි ේත්රාත්මක  ැලසුම්  ඳහා ප්ර ම්පාදන ක්රි්ාවලි් ආරම්භ කරනු ඇත්ැයි උපකල්පන් කරන ලදී. 

2.2.4.2 කාර්යය මණ්ඩලය සහ ආධ්ාරක පහසුකම් හා යසතව්ා 

ද ේවාලාභි්ා, දකාන්ත්රාත්කරු  හ උපදේශකයින්දගන් පවරන ලද කාර් මණ්ඩල් ක්දෂේත්ර වැඩබිම 

 ේථානගත් කරනු ලැදේ.  ාමානද්න් දන්වාසික  හ ආගන්ුක කාර් මණ්ඩල්ක් සිටින අත්ර පුහුණු 

 හ නුපුහුණු ද ේවකයින්දගන් බහුත්ර්ක් අවට ප්රදේශද්න් බඳවා ගනු ලැදේ. දමම සි්ලුම 

ආ්ත්නවලින් ත්ම ආ්ත්නදේ දත්ෝරාගත්  ේිර කාර් මණ්ඩල්  හ දමම වාපෘති්  ඳහා බඳවා ගන්නා 

අ් දකාන්ත්රාත් පදනමින්  හ අනි්ම් පදනමින් ද ේව් කිරීමට අනුයුක්ත් කරනු ලැදේ. ඉදිකිරීම් කාල් 

ුළ දිනකට 200-250 කට ආ න්න පිරි ක් ද්දදනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා කළ හැකි්. 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ විදුලි්  ැපයීම ලාංවිම ප්රධ්ාන ජාලද්න් ලබාගත් හැක. කඳවුරු භූමි්ට ද ජල  ැපයුම 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  ැපයුම් මාරගවලින් දහෝ භූගත් ජල් දපාම්ප කිරීදමන් 

ලබා ගත් හැක. ඒ අවට ප්රදේශවල පත්ල්  ේථාන ක්රි්ාත්මක වන බැවින්  ැපයුම්කරුවන්දගන් දලෝහ  ඳහා 

ප්රමාණවත්  ැපයුමක් ලැදබනු ඇත්.එද ේම, අදනකුත් ඉදිකිරීම් ද්රව දේශී් දවළඳදපාදලන් මිලදී ගනු 

ලබන අත්ර දකාන්ත්රාත්කරු විසින් සූදානම් කළ මිශ්ර දකාන්ීට්  ැපයුම්  ක ේ කළ යුු්. 

2.2.4.3 අමුරව්ය අව්ශයතා 

ගාංගා වැලි, නිෂේපාදිත් වැලි, හමන අළු, සිදමන්ති  හ ජල් RCC ප්රධ්ාන දේල්ල  ඳහා අවශ අමුද්රව වන 

අත්ර  ෑදල දේල්ල  ඳහා ප ේ (නිරමාණකරු විසින් නිරදේශ කර ඇති පරිදි) අවශ දේ. අවශ වන 

අදනකුත්  ැලකි් යුු අමුද්රව වන්දන් දගාඩනැගිලි, දකාටු දදාර, විදුලි  ම්දේෂණ මාරග්  හ නැවත් 

පදිාංචි කිරීදම් පහසුකම්  ැපයීමයි. 

2.2.5 ව්යාපෘති සංරචක ව්ල ජල ප්රතිපාදන, පහළට මුදාහැරීම්, ජලාශ/ ඇළ මාර්ග සහ යව්න්වකිරීම් නඩත්ු කිරීයම් 

ක්රියා පටිපාටි යනාදිය ඇුළු නඩත්ුව් හා යමයහයුම් ක්රියාකාරකම් 
 

වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව  හ පළාත්  භාව මගින් ක්රි්ාත්මක වන මධ්ම වරගදේ අමුණ ද්ෝජනා ක්රම 

3ක්  ඳහා මහඔදේ ජල් භාවිත් කර ඇත්. ඒ දකාදහාඹදපාල, මාකඳුර  හ ්කබැඳි ඇළයි. දකද ේ 

දවත්ත්, දමම ද්ෝජනා ක්රම ත්වදුරටත් පහළින් පිහිටා ඇති අත්ර එම නි ා ගාංගා මාරග් දිදේ පාදක ප්රවාහ 

ත්ක්ද ේරුව ජලාශ් ඉදිකිරීදමන් පසු දමදහයුම් නීති  ැකසීමට දත්ාරුරු  ප්යි. මහඔදේ ප්රධ්ාන 

පරිශීලක්ා වන්දන්  ේථාන 8 ක ජල් ලබා ගන්නා ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් වන 

අත්ර පහත් ව්ගුව් 2-7 හි දපන්වා ඇති පරිදි ත්වත් නි ේ ාරණ 4ක්  ැලසුම් කර ඇත්. 

ද්ෝජිත් වාපෘතිදේ ද ේවාදා්ක්ා දල  ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් ජලාශදේ 

භාරකරු  හ ක්රි්ාකරු වනු ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, ජලාශදේ ක්රි්ාකාරීත්ව් පහළ ගාංඟාදේ ඇති ගාංඟා ජල් 

භාවිත්ා කරන්නන්  ැලකිල්ලට දගන  ැලසුම් කළ යුු බැවින්,  ම ේත් දත්ාග ජල පරිදභෝගික්න්දේ 

 හභාීත්වද්න් වාපෘති දමදහයුම් අත්දපාත්ක්  ක ේ කළ යුු්.  

වාරිමාරග අමාත්ාාංශ් විසින් ජලාශ  හ ජල  ම්පත් වාපෘතිවල රක්ෂිත් සීමාවන් නිරවචන් කරමින් 

කැබිනට් පිකාවක්  ක ේ කර ඇත්. ඒ අනුව, පහත් දවන් කරවා ගැනීම NWS&DB විසින් දවන් 

කරවාගැනීමක් දල  සිදු කළ හැක. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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වගුව; ජලාශ්  හ පර්න්ත් පරිධි්  ඳහා නිරදේශිත් දවන්කරවාගැනීම (මූලාශ්ර්:වාරිමාරග අමාත්ාාංශ්, 

2019, ජාතික දවන්කරවාගැනීම් සීමාවන්) 

 

 ාංරචක් යව්න්ව කිරීම් 

ජලාශදේ 

උඩුගඟ (ජලාශ 

පුල) 

 

BTL  දමෝච්ඡ්ට පහළින්  හ ඇුළත් ඇති සි්ලුම ප්රදේශ දවන්කරවා ගත් යුු්.  

නමුත්  ාංවරධිත්  ප්රදේශ  ුළ  පහත් පරිදි සීමා කළ හැකි්; 

බෑවුම්  හිත් භූමිවල HFL + 0.5 m  දමෝච්ඡ මට්ටම දහෝ 20 m තිර ේ අත්ට මනිනු ලැදේ. 

HFL  දමෝච්ඡද්න් පුේගලික ඉඩම්වල වඩා දුරින්  හ HFL+0.5m  දමෝච්ඡද්න් දහෝ 

රජදේ ඉඩම්වල HFL  දමෝච්ඡද්න් මීටර 100ක් තිර ේ අත්ට මනිනු ලැදේ 

ජලාශදේ පහළ 

ගඟ(බැම්දම් 

මුහුණත්) 

 

පහළට වඩා දුරින් 4xh + 1/2x BTW +h/z බැම්දම් මැද දරඛ්ාදවන් මනිනු ලැදේ (h- බැම්දම් 

උ  ජලාශදේ පිහිටීම, BTW-බැම්ම ඉහළ පළල, z-පහළ බෑවුදම් අනුක්රමණ්;). අවම දවන් 

කිරීම (බැම්දමහි පාමුළ) 

පාමුළ සිට මීටර 10 ක් (4xh මීටර 10 ට අඩු විට). 

 

දමදහයුම්  හ නඩත්ු  ැලැ ේමට ඇුළත් කර ඇති  ාංරචක ප්රධ්ාන දේල්ල (වාන්  හ හදිසි දදාරටු  හිත්, 

පහළ පිටවාන),  ෑදල දේල්ල, බලාගාර්, විදුලි  ම්දේෂණ මාරග  හ ජලාශ් දේ. ප්රවාහන ඇලවල් දහෝ 

ඇුල්වීම් දනාමැත්. 2.1 වගන්තිදේ වි ේත්ර කරන ලද දමදහයුම්  හ නඩත්ු අත්දපාදත්හි අනුගමන් 

කළ යුු ක්රමදේද් පිළිබඳ අවධ්ාන් ද්ාමු කරයි. වාපෘති ද්ෝජක්ා හඳුනාගත් යුු අත්ර ඔහු ඊට සුදුසු 

වි් යුුයි. 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් පානී් ජල  ම්පාදන වාපෘති්ක් බැවින් පානී් ජල්  ඳහා ප්රවාහ මුදා 

හැරීම්වලට බාධ්ා ඇති වන පරිදි ජල විදුලි උත්පාදන් උපරිම කිරීම දනාකළ යුු්. ජලාශදේ වාන් 

දනා්න කාලවලදී, හදිසි ජදනික දවන ේවීම් දනාත්කා බලාගාර් හරහා ගලා ් න ගලා්ාම පාලන් වන 

ආකාරද්න් පවත්වා දගන ්නු ලැදේ, එනම් පානී් ජල ඉල්ලුමට වඩා මඳක් වැඩි ප්රවාහ්න් ග්රහණ් කර 

ගැනීම  ඳහා පරිදභෝජන් කරන  ේථානවල ගබඩා පවත්වා ගත් හැකි්. 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් මගින්  ප්නු ලබන කාල සීමාවන් 2020, 2030, 2040  හ 

2050  ඳහා නි ේ ාරණ්න්  හිත් මුළු මහඔ් දද්රෝණිදේම (ප්රධ්ාන ගාංගාදේ දමන්ම අු ගාංගාවල) ජල 

 ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රම පහත් ව්ගුව් 2-7 හි දක්වා ඇත්. ජලාශද්න් ජල් මුදා හැරීදම් ක්රමානුරූප රූප 

 ටහන  හ පහළ-ගලා බැ  ඇති  ේථානවල ජල් නි ේ ාරණ් කිරීම රූපය 2-9 හි දපන්වා ඇත්. දමම 

ක්රමානුරූප රූප  ටහදනන් ජල වි රජන ආකෘති්  ක ේ කළ හැක. පහළ ගාංගාව දිදේ බම්ුකුලි් 

ප්රදේශ් දක්වා විහිදුවා දමම  ැලසුම  ාරත්ක කරගැනීම  ඳහා ත්ත් කාලීන දත්ත් අධීක්ෂණ පේධ්ති් 

නිරදේශ දකදර .



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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ව්ගුව් 2-7 යටිමහන ජලාශය සමඟ 2020, 2030, 2050 (MCM) සඳහා ජල ලබා ගන්වනා සතථානව්ල සාමානය ප්රව්ාහ / ඉල්ලුම/නිකුුව් (FSL යලස මීටර් 183) 

ලබා ගන්වනා සතථානය 

2020 2030 2040 2050 අදහසත  

ගලා 

එන 
ඉල්ලුම ගැටළු හිඟ් 

ගලා 

එන 
ඉල්ලුම ගැටළු හිඟ් 

ගලා 

එන 
ඉල්ලුම ගැටළු හිඟ් 

ගලා 

එන 
ඉල්ලුම ගැටළු හිඟ් 

රක්ෂාව 0.77 1.83 0.66 1.16 0.77 2.36 0.70 1.66 0.77 2.63 0.71 1.92 0.77 2.94 0.73 2.21 ද්ෝජිත් ජලාශ්ට ඉහලින් පිහිටා ඇත් 

 මහඔ් අු ගාංගාව 2.35 1.10 0.88 0.22 2.35 1.42 1.05 0.37 2.35 1.58 1.13 0.45 2.35 1.76 1.20 0.56 
අසුපිනි ඇල්ල 30.48 8.76 7.72 1.04 30.27 11.32 9.46 1.86 30.18 12.63 10.2

8 

2.36 30.09 14.09 11.13 2.96 
රහල 28.69 0.41 0.40 0.00 26.74 0.52 0.52 0.01 25.83 0.59 0.58 0.01 24.89 0.65 0.64 0.01 
අම්බලන්කන්ද 2.60 0.18 0.18 0.00 2.60 0.24 0.23 0.00 2.60 0.26 0.26 0.00 2.60 0.29 0.29 0.01 
කේපාදගාඩ 204.49 5.49 5.49 0.00 202.37 7.10 7.09 0.01 201.39 7.92 7.91 0.01 200.35 8.83 8.81 0.02 
්ටිමහන 266.25 0.00 0.00 0.00 262.53 0.00 0.00 0.00 260.7

3 

0.00 0.00 0.00 258.84 0.00 0.00 0.00 ද්ෝජිත් ජලාශ් 

හිරිවඩුන්න 319.29 3.24 3.24 0.00 315.62 4.19 4.19 0.00 313.84 4.68 4.68 0.00 311.92 5.22 5.21 0.01  
කුඹුක්කන් ඔ් 19.65 2.19 2.14 0.05 19.65 2.83 2.72 0.11 19.65 3.16 3.01 0.15 19.65 3.52 3.32 0.20 මහඔ් ප්රධ්ාන ගාංගාදේ අු ගාංගාවක පිහිටා ඇත් 

කරඳන 591.7 15.42 15.42 0.00 586.5 19.93 19.92 0.01 584.0 22.24 22.2

0 

0.04 581.2 24.81 24.72 0.09  
දහළමඩ 631.6 3.29 3.28 0.00 621.9 4.25 4.24 0.00 617.1 4.74 4.73 0.01 611.8 5.28 5.26 0.02  
අලේව 705.5 0.44 0.44 0.00 694.9 0.57 0.57 0.00 689.6 0.63 0.63 0.00 683.7 0.70 0.70 0.00  
වරකාදපාල 818.1 5.84 5.84 0.00 807.3 7.55 7.55 0.00 802.0 8.42 8.42 0.01 796.1 9.40 9.38 0.01  
කුඩා ඔ් 32.5 0.52 0.52 0.00 32.5 0.67 0.67 0.00 32.5 0.75 0.75 0.00 32.5 0.84 0.84 0.00 මහඔ් ප්රධ්ාන ගාංගාදේ අු ගාංගාවක පිහිටා ඇත් 

කාමරදගාඩ 922.6 24.09 24.08 0.01 909.9 31.14 31.11 0.03 903.6 34.74 34.6

1 

0.13 896.7 38.75 38.49 0.27  
මාදුරුපිටි් 944.5 0.66 0.66 0.00 924.8 0.85 0.85 0.00 915.0 0.95 0.95 0.00 904.2 1.06 1.06 0.00  
ගිරිඋල්ල 1242.0 9.60 9.60 0.00 1222.2 12.41 12.41 0.00 1212.3 13.84 13.8

3 

0.01 1201.3 15.44 15.42 0.02  
දකාටදදණි්ාව 1314.2 4.75 4.75 0.00 1291.5 13.73 13.73 0.01 1280.2 15.32 15.2

8 

0.04 1267.7 17.09 17.00 0.10  
පන්නල 1371.3 21.16 21.12 0.04 1339.6 27.35 27.23 0.12 1326.7 30.52 30.3

0 

0.22 1312.5 34.05 33.71 0.34  
මැටිදකාටුව 1487.8 24.40 24.19 0.21 1449.8 31.54 31.09 0.45 1433.6 35.19 34.5

1 

0.67 1415.8 39.25 38.30 0.96  
බඹුකුලි් 1464.5 14.45 13.98 0.47 1419.6 18.68 17.64 1.04 1400.0 20.84 19.4

4 

1.40 1378.4 23.25 21.37 1.88  
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 රූපය 2-9 නාගරික ප්රයේශ යදක සදහා පහළ ගංඟා සතථානයන්වහි ජලය සැපයීම , සිේි අධ්යයනය III  රූප සටහන  
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2.2.6 අව්ශය යටිතල පහසුකම් / ව්යාපෘතිය මගින්ව සපයනු ලැයේ 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ භාවිත්ා කිරීම  ඳහා ත්ාවකාලික කාර්ාල්ක්, ්න්ත්ර අාංගන්ක්, දන්වාසික කාර් 

මණ්ඩල්  ඳහා ගබඩා  හ කුටි ඉදිකරනු ලැදේ. ජලාශ  හ බලාගාර දමදහයුම් කාර් මණ්ඩල්  ඳහා 

 ේිර කාර්ාල්ක්  හ O&M ඒකක  ේථාපිත් දකදර. දමම පහසුකම්  ඳහා  ේථාන ශකත්ා අදි්දරදී 

ත්ාවකාලිකව හඳුනාදගන ඇති අත්ර,  වි ේත්රාත්මක  ැලසුම් අදි්දරදී එ් ත්හවුරු කිරීමට අවශ දේ. 

නැවත් පදිාංචි කරනු ලබන අ්දේ අවශත්ා  ලකා බලා නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාවලි් ආරම්භ කිරීදමන් 

පසු අදාළ නැවත් පදිාංචි කළ ප්රදේශදේ වාපෘති්ට අවශ ්ටිත්ල පහසුකම්  ැපයීම අවශ දේ. ශකත්ා 

අදි්දරදී දමදත්ක් හඳුනාදගන ඇති  ේථාන පදහේ ඉඩම්  හ අදනකුත් ප්රජා ්ටිත්ල පහසුකම්  ාංවරධ්න් 

කිරීදමන් පසු ඔවුන් පදිාංචි කිරීමට කටයුු කරන බව හඳුනාදගන ඇත්. ් ටිත්ල පහසුකම්  ැපයීදම් පිරිවැ් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා වන ඇ ේත්දම්න්ුගත් පිරිවැ්ට ඇුළත් වන්දන් රු. මිලි්න 300 කි. 

2.2.7 ව්යාපෘති ිරිව්ැය, ආයයෝජනය හා අරමුදල්ල මූලාශ්ර 

වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් කාල් ව ර 5ක් දල  ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති අත්ර 2.1.7 වගන්තිදේ දක්වා 

ඇති පරිදි සිවිල් ඉදිකිරීම් ව ර 3ක් පුරා විහිදේ. වාපෘති සිවිල් වැඩ පිරිවැ් ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇත්දත් ශ්රී 

ලාංකා මහවැලි අධිකාරිදේ 2017 ඒකක ගා ේු මත් පදනම්ව 20% දපාදු කාර්  හ ලාභ  ාංරචක  හ 

ව රකට 4.75% ක වාරෂික මිල ඉහළ ්ාමයි. ද ේවාද්ෝජක්ාදේ අවශත්ාව් ්ටදත් අවශ කඳවුරු 

පිහිටුවීම, ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණ්  ඳහා ද ේවාද්ෝජක්ාට වාහන  ැපයීම  හ පසුව ක්රි්ාත්මක කිරීම  හ 

නඩත්ු කිරීම  ඳහාද  ලකා බලා ඇත්. ඉහත් අවශත්ාවලට අමත්රව  මාජ හා පාරි රික බලපෑම් අවම 

කිරීදම් පිරිවැ් ද ඇුළත් කර ඇත්. 

පහත් ව්ගුව් 2-8 හි දක්වා ඇති පරිදි  ම්ූරණ වාපෘති පිරිවැ් රුපි්ල් මිලි්න 20,296.3 ක් දල  

ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇත් (2017 වරෂදේදී MASL විසින්  ම්මත් කරන ලද ඒකක ගා ේු මත් පදනම්ව  ක ේ 

කරන ලදී). දමම ඇ ේත්දම්න්ුව මඟින් වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා අවශ  ැලසුම්, ඉදිකිරීම්  හ 

අධීක්ෂණ පිරිවැ් ඇුළුව සි්ලුම ශ්රම්, ද්රව  හ ප්රවාහන්  ඳහා  ප්යි. 

අරමුදල් මූලාශ්ර ත්වමත් දනාදනී. 
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ව්ගුව් 2-8 ආයයෝජන ිරිව්ැය (වියේශීය හා යේශීය) 

  

2.2.8 ව්යාපෘතිය සඳහා නැව්ත පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් 

 මාජ-ආරික බලපෑම්  ම්බන්ධ්ද්න්; විපත්ට පත් පවුල් 186ක් පමණ සිටින අත්ර පුේගල්න් 810ක් 

අවත්ැන්ව සිටිති. බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශදේ භූමි ේරමාණ් දහක්ට්ාර 112 ක් පමණ දේ. ජලාශ් 

ඉදිකිරීදම් ප්රතිඵල්ක් දල  ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශදේ පිහිටි වගා බිම්වලට  ෘජු බලපෑමක් එල්ල දේ. 

පවතින ේවිතියික දත්ාරුරු අනුව,  දමම වාපෘති්  ැලකි් යුු පිරි කදේ ජීවදනෝපා්  ඳහා අහිත්කර 

දල  බලපායි. විපත්ට පත් දබාදහෝ පවුල් ප්රධ්ාන වශද්න් කෘෂිකරමාන්ත්් මත් ් ැදපති. ද්ෝජිත් ජලාශ් 

දහේුදවන් උපකල්පන් කරන ලද  ම ේත් ගාංවුර ප්රදේශ් දහක්ට්ාර 112කට වඩා වැඩි්. ඒ අත්රින් 

දහක්ට්ාර 105ක පමණ දගවු  හ උ ේබිම් වගාවන් වන අත්ර ද්ෝජිත් ජලාශ් දහේුදවන් කුඹුරු 

දහක්ට්ාර 7.1ක් ජලද්න් ් ට දේ. ඉතිරිව ඇත්දත් රජ්  ු ඉඩම්්. ජලාශ් ඉදිකිරීම දහේුදවන් ඇත්ැම් 

පළාත් මාරග  හ කුඩා මාරග ජලද්න් ්ටවී ප්රදේශදේ ජීවත්වන ජනත්ාවට එ් බලපානු ඇති. එබැවින් 

ද්ෝජිත් වාපෘති් මගින් ්ම් ත්රමකට  මාජ හා ආරික ගැටලු ඇතිදේ. 

2.2.9 නැව්ත සතතාිථ කිරීයම් කටයුු ක්රියාත්මක කිරීයම් කාලසටහන 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  ඳහා වැේ දපදද , ප්රදේශ මාරග්, ඇළ මාරග, දේලි බිම් ඇුළු ඉඩම් හා 

දේපළ අත්පත් කර ගැනීම 1950 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් රාමුව ුළ  හ එහි  ාංදශෝධ්න ්ටදත් 

Item No. Description Amount (LKR)  US $ 

1 Preliminaries 977,660,000.00 5,523,502.82

2 Civil Works

2.1 Construction of Roads, cross drainage structures, bridges, road drains, retaining walls etc. 248,500,000.00 1,403,954.80

2.2 RCC Dam - including spill with Bridge, dam instrumentation required Etc. 11,246,387,793.00 63,538,914.08

2.3 Saddle Dam -including, dam instrumentation required Etc. 60,669,552.00 342,765.83

2.4 Construction of   Power house transmission line 424,520,000.00 2,398,418.08

3
Hydro-Mechanical Equipment-including commissioning and testing for compliance and 

spare parts 
475,300,000.00 2,685,310.73

4 Electro-Mechanical Equipment 580,000,000.00 3,276,836.16

SUB TOTAL of Item 2 to 4 13,035,377,345 73,646,199.69

5 Contingencies 3,063,314,000.00 17,306,858.76

6 Contractors Requirement 300,000,000.00 1,694,915.25

7  Employer Requirement

7.1 Operation and maintenance of Engineers camp 67,000,000.00 378,531.07

7.2 Provision for Importing vehicles 75,000,000.00 423,728.81

7.3 Engineers contract management cost 150,000,000.00 847,457.63

7.4 Provision for New camp to Power House staff 50,000,000.00 282,485.88

7.5 Provision for training of employers’ staff 150,000,000.00 847,457.63

7.6 Resettlement Cost                                                                                            1,980,000,000.00

7.7 Resettlement Costwith other cost 2,128,000,000.00 12,022,598.87

7.8 Provision for Environmental mitigation, upper catchment improvements & EIA Study. 200,000,000.00 1,129,943.50

7.9 Testing and commissioning of electromechanical Items 100,000,000.00 564,971.75

SUB TOTAL OF Item 7 2,920,000,000.00 16,497,175.14

Total Project Cost 20,296,351,345.00 114,668,651.67
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සිදු දකදර. දමම පනත් ්ටදත් වාපෘතිදේ අත්පත් කර ගැනීදම් කටයුු අව න් දකදර. අත්පත් කර 

ගැනීදම් ප්රතිපත්ති්  හ ක්රි්ා පටිපාටි් දමම පනත් මගින් පාලන් දේ. ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලද්හි නැවත් පදිාංචි කිරීදම් වරත්මාන ප්රතිපත්ති් ජාතික  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි ප්රමිතීන්ට අනුූල දේ. 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් දවළඳපල වටිනාකම් අනුව ත්ක්ද ේරුව නි්ම කර ඇත්. 7 වන 

වගන්තිදේ දැන්වීම ප්රකාශ්ට පත් කරන දිනදේදී ඉඩම දවනම ආ්ත්න්ක් දල  විවෘත් දවළඳදපාදල් 

විකිදණන්දන් නම් ඉඩම ලබා ගැනීමට අදේක්ෂා කළ හැකි මුදල එ්යි. වවුහ්න්  ඳහා දමයින් අදහ ේ 

වන්දන් ක්ෂ් වූ අග්යි. දකද ේ දවත්ත්, දවළඳපල වටිනාකම කුමක් වි් යුුද ්න්න  ඳහන් කිරීමට 

ත්ක්ද ේරු නිලධ්ාරි්ාට නිදහ  තිදේ. පසුගි් දශක කිහිප් ුළ දමම මූලධ්රම් පැවුනි. ඉඩම් හා ඉඩම් 

 ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ් විසින් 2008.08.20 දින (4/2008) වන්දි දගවීදම් නව ප්රතිපත්ති් පිළිබඳ 

චක්රදල්ඛ්්ක් නිකුත් කර ඇති අත්ර ඒ අනුව 2009.01.20 දිනැති ගැ ට් අාංක 1585/7 අනුව වන්දි දගවීම 

 ඳහා වන දරගුලාසි රජ් විසින් නිකුත් කර ඇත්. අත්පත් කරගත් දේපල  ඳහා ප්රති ේථාපන වටිනාකම 

දගවීමට තීරණ් කදළේ්. එබැවින් රජදේ ප්රතිපත්ති්ට අනුව ත්ක්ද ේරුව සිදුකිරීමට ප්රධ්ාන ත්ක්ද ේරුකරු 

වගකිව යුු්. දමම ප්රතිපත්ති් විපත්ට පත් පුේගලයින්ට ප්රතිලාභ ලබා දදයි. අනුමත් දගවීම වනුදේ: 

i.ඉඩම්, ග ේ  හ දභෝග  ඳහා දවළඳපල වටිනාකම  

ii.වවුහ්න්  ඳහා ප්රති ේථාපන අග් 

iii. 09 වැනි වගන්ති් විමසීමට  හභාී වීම  ඳහා වන පිරිවැ්  

iv. විකල්ප  ේථාන දත්ෝරාගැනීම  ඳහා වන පිරිවැ් 

 v. නව ක්දෂේත්ර අඩවි දවත් ප්රවාහන්  ඳහා වන පිරිවැ්  

vi. වාණිජ ප්රචාරණ්  ඳහා දරන ලද පිරිවැ් 

vii. වාපාරදේ අලාභ්  ඳහා පිරිවැ්  

viii. වාපාර් නැවත්  ේථාපිත් කිරීම  ඳහා කාරක ප්රාේධ්න්  ඳහා පිරිවැ්  

ix. වරිපනම් බදු  හ කුලි්  ඳහා පිරිවැ්  හ 

x. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා හිමිකරු විසින් දරනු ලබන පිරිවැ් 

ගණන් කිරීදම් ක්රම ශ්රී ලාංකාදේ ත්ක්ද ේරු කිරීදම් බලධ්ාරි්ා වන ප්රධ්ාන ත්ක්ද ේරුකරු විසින් ද්ාදනු 

ලැදේ.  

ප්රති ේථාපන පිරිවැ් ්න්දනන් අදහ ේ කරන්දන්, අත්පත් කර ගැනීදම් දැන්වීම ප්රකාශ්ට පත් කිරීම මගින් 

එම පරිශ්ර් අත්පත් කරගත් නිශේචිත් දිනදේ දී  මාන  ේවභාව්කින් යුත් නව දගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීදම් 

පිරිවැ්යි. 

1979 දී  ාංදශෝධිත් 1950 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් (LAA) විධිවිධ්ාන ්ටදත් ඉඩම්, ේයුහ්න්  හ 

දභෝග  ඳහා වන්දි ලබා දේ. ත්වද, LAA එ් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ගැටළුවලට අවධ්ාන් ද්ාමු කර නැත්. 

එබැවින්, 2001 වරෂදේදී, නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා GOSL විසින් ජාතික  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම 

ආශ්රිත් ගැටලු පිළිබඳ ප්රතිපත්ති මාරදගෝපදේශ්ක් නිකුත් කරන ලදී. 

දමම වාරත්ාදේ ඇමුණුම 2  ේදේච්ඡාදවන් දත්ාර නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ වන්දි දගවීම  ම්බන්ධ් නීති 

 හ දරගුලාසි පිළිබඳ වැඩිදුර වි ේත්ර  ප්යි.  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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පරිච්යේදය 3 

3. ව්යාපෘති ප්රයේශයේ පව්තින පරිසරය ිළිබඳ විසතතර  

3.1  අධ්යයන ප්රයේශයේ පා.බ.ඇ. අධ්යයනය 
 

දමම පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව  ඳහා අධ්්න ක්දෂේත්ර්ට පහත්  ඳහන් දෑ ඇුළත් දේ; 

 1. ජලාශ භූමි්, ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල  හ ජලාශ් මීටර 500ක් පමණ වන අවට  

ප්රදේශ්  

2. ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් කටයුු මගින් බලපෑමට ලක් වූ  ේථාන 

3. වාපෘති භූමිද්න් ඔේබට ඇති වළවල් වැනි පාරි රික බලපෑම්  ඳහා ප්රවනත්ාව්ක් ඇති ප්රදේශ, 

දේල්ල අඩවි්ට  හ පහළ ගාංගා දවත් මීටර 100ක් දදප ට දිදවන විදුලි  ම්දේෂණ්. 

දමම පරිච්දේද් අදාළ පරි ර් පිළිබඳ වරත්මාන මූලික දත්ත්  ප්යි. දමම පරිච්දේදදේ ඉහත් දක්වා ඇති 

පරිදි අධ්්න ප්රදේශදේ  ේවභාවික ලක්ෂණ ඇුළත් දේ. දමම පරිච්දේදදේ ඉදිකිරීම් දහෝ දමදහයුම් 

අදි්දරදී වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක්වි් හැකි අධ්්න ප්රදේශ් පිළිබඳ දත්ාරුරු ඇුළත් දේ. පරි රදේ 

දභෞතික, ජීව විදාත්මක  හ  මාජ ආරික අාංශ දමන්ම වාපෘති් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශදේ 

පුරාවිදාත්මක හා  ාං ේකෘතික අාංශ පිළිබඳ දත්ාරුරු දම්ට ඇුළත් දේ. 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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           රූපය 3-1  යයෝජිත ව්යාපෘතියේ සංරචක හා මීටර් 500 සතව්ාරක්ෂක කලාපය
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3.2 යභෞතික පරිසරය 
 

3.2.1 ජල විදයාත්මක විශතයල්ලෂණය 
 

3.2.1.1 ප්රධ්ාන කරුණු 

මහඔ් දද්රෝණි් ජල දපෝෂක ප්රදේශද්න් වරග කිදලෝමීටර 1510 ක් පමණ ආවරණ් කරමින් ශ්රී ලාංකාදේ 

නිරිත්දිග ප්රදේශදේ පිහිටා ඇත්. ගාංගාව ආරම්භ වන්දන් මහනුවර දි ේික්කදේ නාවලපිටි් ප්රදේශ්ට 

ආ න්න දදාදළා ේබාදේ කඳුකර ප්රදේශ වලිනි. මහඔ් පුත්ත්ලම දි ේික්කදේ මීගමුවට උුරින් 

(දකාච්චිකදඩ්ව අ ල) මුහුදට ගලා ්ාමට දපර රදට් බටහිර දවරළ දද ට කිදලෝමීටර 130ක් පමණ ගලා 

්යි. ගම්පහ දි ේික්කවල අරණා්ක, මාවනැල්ල (කෑගල්ල දි ේික්ක්), දකාටදදණි්ාව, බම්ුකුලි් 

වැනි ප්රදේශ කිහිප්ක් පසුකරමින් දදාළ ගලා ් යි. මහඔ් දද්රෝණිදේ ප්රදේශ් දි ේික්  හ පළාත් මට්ටමින් 

දබදීම පිළිබඳ වි ේත්ර ව්ගුව් 3-1 හි දක්වා ඇත් (MCB, 2019) 

 ව්ගුව් 3-1 මහඔය යරෝණි ප්රයේශය දිසතික් හා පළාත් පදනමින්ව යබදා ජලය හැරීම 

අංකය පළාත 

ජල යපෝෂක 

ප්රයේශයේ 

ප්රතිශතය (%) 

දිසතික්කය 
ජල යපෝෂක 

ප්රයේශයේ 

ප්රතිශතය (%) 

1 මධ්ම 8.37 මහනුවර 8.37 

2 උුරු මැද 44.85 
කුරුණෑගල 40.83 

පුත්ත්ලම 4.02 

3 බටහිර 12.49 ගම්පහ 12.49 

4  බරගමුව 34.31 කෑගල්ල 34.31 

 

ගාංගා දද්රෝණිදේ විශාලත්ම ප්රදේශ් කෑගල්ල දි ේික්කදේ දි ේික් සීමාවට අ්ත් වන අත්ර අඩුම ප්රදේශ් 

පුත්ත්ලම දි ේික්ක්ට අ්ත් වන බව නිරීක්ෂණ් දේ. 

3.2.1.2    යරෝණියේ ව්ර්ෂාපතනය හා යේශගුණික රටාව් 

මහඔ් දද්රෝණි් ප්රධ්ාන වශද්න් ශ්රී ලාංකාදේ දත්ත් කලාපදේ (75% පමණ) පිහිටා ඇති අත්ර  ැලකි් 

යුු දකාට ක් අත්රමැදි කලාප් ුළ (25% පමණ) පිහිටා ඇත්. දද්රෝණි්, ගාංගා දද්රෝණි කිහිප්කින් වටවී 

ඇති අත්ර දද්රෝණිදේ පහළ ප්රදේශ් කරම්බලන් ඔ්, රත්මල් ඔ්, අත්ත්නගලු ඔ් දද්රෝණිවලට ්ාබදව 

පිහිටා ඇති අත්ර, කැලණි ගඟ, දැදුරුඔ්  හ මහවැලි ගාංගා දද්රෝණි මැද  හ ඉහළ ප්රදේශවල පිහිටා ඇත්. 

දපාන්රාජා (1984) දී ඇති කෘෂි පාරි රික කලාප වරීකරණ්ට අනුව, දද්රෝණි ප්රදේශදේ කෘෂි පාරි රික 

කලාප හත්ක් (WL2, WL3, WM1, WM2, WM3 WU1  හ IL1) පිහිටා ඇත්. 

මහඔ් දද්රෝණිදේ බහුලව දක්නට ලැදබන ප්රධ්ාන දේශගුණික පරාමිතීන් ව්ගුව් 3-2 හි දක්වා ඇත්. 

ව්ගුව් 3-2 මහඔය යරෝණියේ බහුලව් පව්තින ප්රධ්ාන යේශගුණික පරාමිතීන්ව 

මාසය 

උපරිම ව්ායු 

උෂතණත්ව්ය 

(සාමානය) 

(oC) 

අව්ම ව්ායු 

උෂතණත්ව්ය 

(සාමානය) 

(oC) 

සමුච්චිත 

මාසික 

සාමානය 

ව්ර්ෂාපතනය 

(mm/ මාසය) 

සමුච්චිත 

මාසික 

සාමානය පෑන්ව 

ව්ාෂතීකරණය 

(mm/ මාසය) 

ඔක්. 31.1 23.3 369 100.5 

දනාවැ. 30.6 22.8 292 84.7 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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මාසය 

උපරිම ව්ායු 

උෂතණත්ව්ය 

(සාමානය) 

(oC) 

අව්ම ව්ායු 

උෂතණත්ව්ය 

(සාමානය) 

(oC) 

සමුච්චිත 

මාසික 

සාමානය 

ව්ර්ෂාපතනය 

(mm/ මාසය) 

සමුච්චිත 

මාසික 

සාමානය පෑන්ව 

ව්ාෂතීකරණය 

(mm/ මාසය) 

දද ැ. 29.7 22.3 126 85.5 

ජන. 29.8 21.3 60 98.3 

දපබ. 31.7 20.9 75 101.0 

මාරු 33.8 22.4 120 123.1 

අදේ. 33.3 24.0 258 109.7 

මැයි 32.1 24.9 203 115.8 

ජූනි 30.6 24.7 172 103.2 

ජූලි 30.3 24.4 115 105.5 

අදගෝ. 30.8 24.1 116 108.7 

 ැේ. 31.4 23.7 173 107.6 

වාරෂික 

 
31.3 23.2 2077 1244 

 

මහඔ් දද්රෝණිදේ  ාමාන වාරෂික වරෂාපත්න් මිලිමීටර 2077 ක් වන අත්ර මිලිමීටර 1860 සිට 2145 

දක්වා දවන ේ දේ. දද්රෝණිදේ වරෂාපත්න රටාව ේවි මාදිලි වන අත්ර වරෂාපත්න උච්චත්ම අව ේත්ා දදකක් 

නිරීක්ෂණ් කළ හැක. ප්රධ්ාන උච්චත්ම අව ේත්ාව ඔක්දත්ෝබර සිට දද ැම්බර දක්වා වන අත්ර ඊට අඩු 

උච්ච් අදේල් සිට ජූනි දක්වා සිදුදේ. වි්ළිම මා  ජනවාරි සිට මාරු දක්වා වන අත්ර අඩු ගාංගා ගලා්ාම 

නිරීක්ෂණ් කළ හැකි්. මහඔ් දද්රෝණිදේ  ාමාන මාසික වරෂාපත්න් රූපය 3-2 හි දැක්දේ. 

 

රූපය 3-2 මහ ඔය යරෝණියේ සාමානය මාසික ව්ර්ෂාපතනය  

මහඔ් දද්රෝණිදේ  මුච්චිත්  ාමාන වාෂේීකරණ් ව රකට මිලිමීටර 1244ක් වන අත්ර, මාරු සිට මැයි 

දක්වා ඉහළම වාෂේීකරණ් නිරීක්ෂණ් කළ හැක. මහඔ් දද්රෝණිදේ වාෂේීකරණදේ මාසික විචලන් 

(බත්ලදගාඩ කාලගුණ මධ් ේථානදේ මනින ලද දත්ත් මත් පදනම්ව ගණන් කර ඇත්) රූපය 3-3 හි 

දැක්දේ. 
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ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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 රූපය 3-3 මහ ඔය යරෝණියේ සාමානය මාසික ව්ාෂතීකරණය 

මහඔ් දද්රෝණිදේ ( ාමාන) අවම  හ උපරිම වායු උෂේණත්ව අග්න් පිළිදවලින් 23°C  හ 31°C දේ. 

මහඔ් දද්රෝණිදේ මාසික උෂේණත්ව විචලන් (බත්ලදගාඩ කාලගුණ මධ් ේථානදේ මනින ලද දත්ත් මත් 

පදනම්ව ගණන් කර ඇත්)  රූපය 3-4 හි දැක්දේ. 

 

රූපය 3-4 මහ ඔය යරෝණියේ සාමානය මාසික අව්ම සහ උපරිම ව්ායු උෂතණත්ව්ය 

3.2.1.3 මහඔය ගංඟා ප්රව්ාහ තත්ව්ය 

මහඔ් දද්රෝණි් ප්රධ්ාන වශද්න් ශ්රී ලාංකාදේ දත්ත් කලාපදේ (75% පමණ) පිහිටා ඇති අත්ර  ැලකි් 

යුු දකාට ක් අත්රමැදි කලාප් ුළ (25% පමණ) පිහිටා ඇත්. එබැවින් වි්ළි මා  ුනක් හැර (ජනවාරි 

සිට මාරු දක්වා) ගඟ දිදේ  ැලකි් යුු ප්රවාහ්ක් දබාදහෝවිට දක්නට ලැදේ. නව ප්රවාහ ත්ත්ත්ව්  ඳහා 

දකාච්චිකදඩ්ව (ගාං දමෝ් මුහුදට)  ාමානද්න් වාරෂිකව මුහුදට මුදා හැරීම 1720 MCM (54.6 m3/s 

වි රජන්කට  මාන) පමණ දේ. (පවතින ජල නි ේ ාරණ්න්  ැලකිල්ලට දනාදගන). ගාංගාදේ 

ජලාපවහන රටාව අනුශාඛී් වන අත්ර එ් වඩාත් සුලභ  ේවරූප් වන ග ේ මුල්වල අු දබදීදම් රටාව 

0

20

40

60

80

100

120

140

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

m
m

 /
 m

o
n

th

Month

Cumulative monthly evaporation of Maha Oya

0

5

10

15

20

25

30

35

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

m
m

 /
 m

o
n

th

Month

Average of minimum and maximum air temperature of Maha Oya Maximun

Minimum



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  

53 

  

දමන් දපදන්. මාසික වරෂාපත්නදේ මාසික විචලන්  හ මහඔ් මුහුදට ගලා බසින ආකාර් රූපය 3-5 

හි දැක්දේ. 

 

 

රූපය 3-5 මාසික ව්ර්ෂාපතනය හා මහ ඔය ජලය  මුහුදට ගලා යාම 

 

3.2.1.4  ජල යපෝෂක ප්රයේශය ිළිබඳ සාමානය විසතතර -යටිමහන ජලාශය 
 

ප්රවාහ මාලාවන් වාරෂික  ාමාන 8.4 m3/s (266 MCM/ව රකට  මාන)  මඟ නිරීක්ෂණ් දකදර. 

ජනවාරි, දපබරවාරි  හ මාරු ්නු ගාංගා ප්රවාහ් අඩු මා  දේ. අදනකුත් මා වලදී, උඩුගාං ජල  ම්පාදන 

නි ේ ාරණ  ේථාන  ඳහා ජල් නි ේ ාරණ් කිරීදමන් පසු වත්මන් ත්ත්ත්ව් ්ටදත් ්ටිමහන ජලාශ 

භූමිද්න් ගාංගා ගලා්ාම ( ාමාන) 6.5 m3/s ට වඩා වැඩි ප්රමාණ්ක් අදේක්ෂා දකදර. ජලාශදේ ජල 

දපෝෂක් ප්රධ්ාන වශද්න් ශ්රී ලාංකාදේ දත්ත් කලාපදේ පිහිටා ඇත්. වත්මන් ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල  මුලිත් 

ත්ක්ද ේරුදේ අනුකාරක ප්රවාහ දශ්රේණි ලබා ගැනීදමන් FS හි පැරණි දත්ත් කට්ටල විශේදල්ෂණ් කිරීදමන්  

ගාංගා ප්රවාහදේ  ාමාන අග් ලබා ගන්නා ලදී. දමම ව ර 30ක  ාමාන මාසික අග්න්  

ව්ගුව් 3-3 හි දක්වා ඇත්. වරත්මාන ත්ත්ත්ව්  ඳහා අනුකාරක ජදනික, මාසික, වාරෂික ප්රවාහ මාලාව 

ඇමුණුම 20 හි දක්වා ඇත් (සීඩී ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල   ප්ා ඇත්). 

ව ර 30ක මාසික  ාමාන ප්රවාහ අග්න් ලැබී ඇත්දත් වත්මන් ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල දශේෂ ත්ක්ද ේරුදවහි 

 ාංවරධ්න් කරන ලද/ආකෘති කරන ලද අනුකරණ් කරන ලද ජදනික ප්රවාහ මාලාදවනි. ජදනික 

අනුකරණ් කරන ලද ප්රවාහ දශ්රේණි් ඓතිහාසික දේශගුණ දත්ත් භාවිත්ද්න්  ාංවරධ්න් කරන ලදී. 

දමම ව ර 30ක  ාමාන මාසික අග්න්  

ව්ගුව් 3-3 හි දක්වා ඇත්. වරත්මාන ත්ත්ත්ව්  ඳහා අනුකාරක ජදනික, මාසික, වාරෂික ප්රවාහ මාලාව 

ඇමුණුම 20 හි දක්වා ඇත් (සීඩී ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල   ප්ා ඇත්). 

දම් සිදු කරන ලද ජල  මුලිත් අධ්්නදේ සිේධි අධ්න II දවත් ද්ාමු දේ (MCB 2019). 
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3.2.1.5   මුිට සහ භූගත ජල විදයා විශතයල්ලෂණය 

ත්ක්ද ේරුදේ ප්රතිඵලවලට අනුව, ්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත්  ේථානදේ  ාමාන වාරෂික ප්රවාහ් 8.9 

m³/s (281 MCM) පමණ දේ. ත්වද, වත්මන් ත්ත්ත්ව් II (MCB 2019)  ඳහා ්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත් 

 ේථානදේ වාරෂික  ාමාන ප්රවාහ් 8.4 m³/s (266 MCM) දේ. ඇමුණුම 20 හි දක්වා ඇති පරිදි (සීඩී 

ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල  ලබා දී ඇති) වත්මන් ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල  මුලිත් ත්ක්ද ේරුදේ අනුකාරක 

ප්රවාහ මාලාදවන් දම් ලබාගන්නා ලදී. 

දේල්ල වැඩබිම උපරිම ජදනික ප්රවාහ්  හ අවම ප්රවාහ් පිළිදවලින් 232 m³/s  හ 0.05 m³/s දේ 

(ද්ෝජිත් දේල්ල අඩවි්  ඳහා අනුකරණ් කරන ලද ජදනික ප්රවාහ මාලාවට අනුව). ඇමුණුම 20 හි 

දක්වා ඇති පරිදි (සීඩී ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල   ප්ා ඇති) වත්මන් ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල  මුලිත් 

ත්ක්ද ේරුදේ අනුකරණ් කරන ලද ප්රවාහ මාලාදවන් දමම අග්න් වුත්පන්න වි්. මනින ලද පිටාර 

දත්ත් මහඔ් දද්රෝණිදේ අලේව, ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න ජල ගැලීම් මිනුම්  ේථාන ුනකින් ලබා ගත් 

හැකි වි්. දකද ේ දවත්ත් දැනට ක්රි්ාත්මක වන්දන් ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න  ේථාන දදකක් පමණි. 

මීට අමත්රව ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්ට ආ න්නත්ම මිනුම්  ේථාන් වන අත්ර අලේව මිණුම්  ේථාන් 

දැනට ක්රි්ාත්මක දනාදේ. ්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත්  ේථානදේ අනුකාරක මාසික ප්රවාහ්න් යේල්ලල 

ව්ැඩබිම උපරිම ජදනික ප්රවාහ්  හ අවම ප්රවාහ් පිළිදවලින් 232 m³/s  හ 0.05 m³/s දේ (ද්ෝජිත් 

දේල්ල අඩවි්  ඳහා අනුකරණ් කරන ලද ජදනික ප්රවාහ මාලාවට අනුව). ඇමුණුම 20 හි දක්වා ඇති 

පරිදි (සීඩී ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල   ප්ා ඇති) වත්මන් ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල  මුලිත් ත්ක්ද ේරුදේ 

අනුකරණ් කරන ලද ප්රවාහ මාලාදවන් දමම අග්න් වුත්පන්න වි්. මනින ලද පිටාර දත්ත් මහඔ් 

දද්රෝණිදේ අලේව, ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න ජල ගැලීම් මිනුම්  ේථාන ුනකින් ලබා ගත් හැකි වි්. 

දකද ේ දවත්ත් දැනට ක්රි්ාත්මක වන්දන් ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න  ේථාන දදකක් පමණි. මීට අමත්රව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්ට ආ න්නත්ම මිනුම්  ේථාන් වන අත්ර අලේව මිණුම්  ේථාන් දැනට 

ක්රි්ාත්මක දනාදේ. ්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත්  ේථානදේ අනුකාරක මාසික ප්රවාහ්න් වගු අාංක 3-4 

දක්වා ඇත් (සිේධි අධ්්න II) 

ව්ගුව් 3-4 හි දක්වා ඇත් (සිේධි අධ්්න් II). දමම අග්න් වරත්මාන ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල  මුලිත් 

ත්ක්ද ේරුදේ අනුකාරක ප්රවාහ දශ්රේණි වලින් ලබා ගන්නා ලදී.  

 

ව්ගුව් 3-3 යටිමහන ජලාශ ප්රයේශයට ලැයබන මාසික ව්ර්ෂාපතනය සහ ිටාර ගැලීම 

මාසය 
මාසික සාමානය 

ව්ර්ෂාපතනය 

(mm) 

තත්ව්ය I සඳහා 

මාසික සාමානය 

ගලායාම 

(m3/s) - virgin flow 

තත්ව්ය II සඳහා මාසික 

සාමානය ගලායාම 

(m3/s) – ව්ත්මන්ව 

ප්රව්ාහය 

 ඔක්. 338 15.7 15.5 

දනාවැ. 234 17.3 16.6 

දද ැ. 87 7.9 7.3 

ජන. 48 4.0 3.5 

දපබ. 123 5.9 5.5 

මාරු 126 4.5 4.1 

අදේ. 239 8.7 8.3 

මැයි 185 9.8 9.3 

ජූනි 187 10.1 9.5 

ජූලි 140 7.2 6.6 

අදගෝ. 181 7.9 7.5 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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මාසය 
මාසික සාමානය 

ව්ර්ෂාපතනය 

(mm) 

තත්ව්ය I සඳහා 

මාසික සාමානය 

ගලායාම 

(m3/s) - virgin flow 

තත්ව්ය II සඳහා මාසික 

සාමානය ගලායාම 

(m3/s) – ව්ත්මන්ව 

ප්රව්ාහය 

  ැේ. 165 7.9 7.5 

එකුව/ 
 ාමාන 

 

2052 8.9 8.4 

 

්ටිමහන ජලාශදේ ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ මාසික වරෂාපත්නදේ විචලන්  හ ්ටිමහන ජලාශ භූමි්ට 

ගලා බසින ආකාර් රූප ටහන් අාංක 3.6 න් දැක්දේ. 
 

 

රූපය 3-6  මාසික ව්ර්ෂාපතනය හා යටිමහන ජලාශයට ජලය  ගලා යාම 

දේල්ල වැඩබිම උපරිම ජදනික ප්රවාහ්  හ අවම ප්රවාහ් පිළිදවලින් 232 m³/s  හ 0.05 m³/s දේ 

(ද්ෝජිත් දේල්ල අඩවි්  ඳහා අනුකරණ් කරන ලද ජදනික ප්රවාහ මාලාවට අනුව). ඇමුණුම 20 හි 

දක්වා ඇති පරිදි (සීඩී ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල   ප්ා ඇති) වත්මන් ත්ත්ත්ව්  ඳහා ජල  මුලිත් 

ත්ක්ද ේරුදේ අනුකරණ් කරන ලද ප්රවාහ මාලාදවන් දමම අග්න් වුත්පන්න වි්. මනින ලද පිටාර 

දත්ත් මහඔ් දද්රෝණිදේ අලේව, ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න ජල ගැලීම් මිනුම්  ේථාන ුනකින් ලබා ගත් 

හැකි වි්. දකද ේ දවත්ත් දැනට ක්රි්ාත්මක වන්දන් ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න  ේථාන දදකක් පමණි. 

මීට අමත්රව ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්ට ආ න්නත්ම මිනුම්  ේථාන් වන අත්ර අලේව මිණුම්  ේථාන් 

දැනට ක්රි්ාත්මක දනාදේ. ්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත්  ේථානදේ අනුකාරක මාසික ප්රවාහ්න් වගු අාංක 

3-4 දක්වා ඇත් (සිේධි අධ්්න II) 

ව්ගුව් 3-4 යටිමහන ජලාශය යයෝජිත සතථානයේ අනුකරණය කරන ලද ගලා යාම(m3/s) සිනාරියයෝ II හි 

අවුරුේද ඔක්. යනා

ව්ැ. 
යදසැ ජන. යපබ මාර්. අයේ. මැයි ජූනි ජූලි අයගෝ සැප්ත. සාමානය 

1986/87 11.9 6.9 1.6 3.0 0.8 1.2 6.5 15.4 10.1 2.7 8.1 7.3 6.3 

1987/88 31.1 23.1 8.1 2.6 3.7 1.7 7.2 10.3 16.8 11.1 22.2 13.7 12.6 

1988/89 5.1 14.4 2.9 1.5 0.6 0.5 2.9 3.9 24.2 21.7 12.2 9.6 8.3 

1989/90 17.3 22.6 5.0 5.4 8.2 13.3 5.3 8.2 5.5 6.3 5.4 2.2 8.7 

1990/91 13.7 20.2 4.7 3.3 1.2 1.5 8.4 5.2 18.8 6.7 9.1 5.6 8.2 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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අවුරුේද ඔක්. යනා

ව්ැ. 
යදසැ ජන. යපබ මාර්. අයේ. මැයි ජූනි ජූලි අයගෝ සැප්ත. සාමානය 

1991/92 14.2 15.5 4.1 1.6 0.6 0.2 5.9 9.2 8.8 8.9 8.3 7.4 7.1 

1992/93 20.6 17.5 5.1 1.7 1.2 2.7 4.3 10.1 22.0 10.9 8.8 3.6 9.0 

1993/94 26.4 25.4 14.7 4.8 10.5 2.6 8.1 4.8 6.9 3.6 5.9 10.4 10.3 

1994/95 28.0 25.4 7.5 5.8 5.8 4.5 19.0 24.5 11.3 6.4 7.6 10.6 13.0 

1995/96 18.7 19.6 4.3 1.9 3.1 2.5 10.1 1.9 3.3 2.3 10.0 14.4 7.7 

1996/97 19.2 11.0 9.9 2.6 1.5 0.7 2.5 17.3 3.4 7.8 4.6 17.0 8.1 

1997/98 23.4 27.7 9.8 3.0 1.3 0.8 1.2 9.1 6.3 15.2 20.6 13.6 11.0 

1998/99 16.4 13.1 7.5 5.3 18.8 4.7 18.0 11.6 22.2 6.0 3.3 2.3 10.8 

1999/00 15.9 9.9 3.3 1.4 30.7 9.9 9.6 2.7 4.6 1.8 11.4 9.4 9.2 

2000/01 8.0 4.3 2.5 1.6 4.1 1.0 6.7 1.9 1.2 1.0 0.6 3.0 3.0 

2001/02 10.4 7.5 2.6 1.0 0.4 0.8 18.8 15.6 8.3 2.3 1.8 0.9 5.9 

2002/03 8.8 16.6 4.1 1.9 0.6 3.1 5.0 7.1 4.1 5.9 8.4 3.3 5.7 

2003/04 5.5 5.9 1.2 0.4 0.3 2.4 10.8 7.4 8.3 5.6 4.2 6.2 4.8 

2004/05 12.7 9.5 4.6 1.5 5.9 3.4 6.2 6.0 6.5 5.0 2.2 8.3 6.0 

2005/06 8.2 17.5 6.5 3.8 3.1 8.5 5.9 3.1 8.6 6.4 10.3 3.7 7.1 

2006/07 18.1 36.8 8.8 3.6 1.6 0.8 9.6 4.3 10.0 5.9 3.2 15.0 9.8 

2007/08 17.8 15.0 5.0 2.4 9.9 25.4 19.1 6.2 3.6 8.3 3.3 4.3 10.0 

2008/09 12.5 9.1 5.6 1.7 0.7 5.8 7.5 6.4 3.7 2.9 10.1 9.5 6.3 

2009/10 18.8 22.5 11.8 4.9 1.6 1.1 8.8 14.1 9.5 14.4 12.4 10.9 10.9 

2010/11 17.2 20.0 19.5 10.2 31.7 7.3 6.4 4.5 4.9 2.0 0.8 4.1 10.7 

2011/12 8.0 10.7 3.6 1.1 0.5 0.3 7.1 1.2 0.7 1.8 2.9 1.5 3.3 

2012/13 17.4 19.2 15.6 12.6 7.7 7.0 5.5 8.6 26.1 13.6 11.9 16.1 13.5 

2013/14 7.7 8.9 3.3 1.7 0.7 0.8 2.9 7.2 7.7 4.8 11.5 7.2 5.4 

2014/15 16.8 18.0 22.8 6.8 5.6 7.6 16.4 7.8 3.9 1.9 1.3 1.4 9.2 

2015/16 15.9 24.4 13.1 5.8 1.7 1.9 4.7 43.7 12.6 5.7 2.2 1.1 11.1 

Min 5.1 4.3 1.2 0.4 0.3 0.2 1.2 1.2 0.7 1.0 0.6 0.9 3.0 

Average 15.5 16.6 7.3 3.5 5.5 4.1 8.3 9.3 9.5 6.6 7.5 7.5 8.4 

Max 31.1 36.8 22.8 12.6 31.7 25.4 19.1 43.7 26.1 21.7 22.2 17.0 13.5 

 

අනුකාරක වාරෂික ප්රවාහ (යේල්ලල ව්ැඩබිම උපරිම ජදනික ප්රවාහ්  හ අවම ප්රවාහ් පිළිදවලින් 232 

m³/s  හ 0.05 m³/s දේ (ද්ෝජිත් දේල්ල අඩවි්  ඳහා අනුකරණ් කරන ලද ජදනික ප්රවාහ මාලාවට 

අනුව). ඇමුණුම 20 හි දක්වා ඇති පරිදි (සීඩී ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල   ප්ා ඇති) වත්මන් ත්ත්ත්ව් 

 ඳහා ජල  මුලිත් ත්ක්ද ේරුදේ අනුකරණ් කරන ලද ප්රවාහ මාලාදවන් දමම අග්න් වුත්පන්න වි්. 

මනින ලද පිටාර දත්ත් මහඔ් දද්රෝණිදේ අලේව, ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ්න ජල ගැලීම් මිනුම්  ේථාන 

ුනකින් ලබා ගත් හැකි වි්. දකද ේ දවත්ත් දැනට ක්රි්ාත්මක වන්දන් ගිරිඋල්ල  හ බඩල්ගම ් න  ේථාන 

දදකක් පමණි. මීට අමත්රව ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්ට ආ න්නත්ම මිනුම්  ේථාන් වන අත්ර අලේව 

මිණුම්  ේථාන් දැනට ක්රි්ාත්මක දනාදේ. ්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත්  ේථානදේ අනුකාරක මාසික 

ප්රවාහ්න් වගු අාංක 3-4 දක්වා ඇත් (සිේධි අධ්්න II) 

ව්ගුව් 3-4 හි අව ාන තීරුව (සිේධි අධ්්න II). 

 ාමාන වාරෂික ගාංගා ප්රවාහ් ඉහළම 13.5 m3/s (426 MCM/ව රකට  මාන) සිට අඩුම 3.0 m3/s 

දක්වා (95 MCM/ව රකට  මාන) දක්වා දවන ේ වන බව නිරූපණ් දකදර. ්ටිමහන ජලාශදේ ජල 

දපෝෂක ප්රදේශදේ පවතින උච්චාවචන් වන ගාංවුර  හ නි්ඟ ත්ත්ත්ව්න් දමයින් දපන්නුම් දකදර. 
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්ටිමහන ජලාශදේ ද්ෝජිත්  ේථාන් මාසික  ාමානදේ අවම,  ාමාන  හ උපරිම ප්රවාහ් (m3/s) 

රූපය 3-7 හි දක්වා ඇත්. 

 

 රූපය 3-7 මාසික ව්ර්ෂාපතනය හා යටිමහන ජලාශයට ජලය  ගලා යාම 

3.2.1.6    සංව්ර්ධ්න ප්රයේශයේ ගංව්ුර තත්ව්ය 

ද්ෝජිත්  ාංවරධ්න ප්රදේශ් ප්රධ්ාන වශද්න් මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශදේ ්ටිමහන 

ප්රදේශදේ පිහිටා ඇත්. ප්රදේශදේ ඇති දැඩි ගාංගා අනුක්රම් දහේුදවන් දමම ප්රදේශදේ ප්රධ්ාන ගාංවුර 

ත්ත්ව ඇති දනාදේ, එමඟින් ගාංවුර ගලා්ාම පහළ ප්රදේශ්ට දේගද්න් විසුරුවා හැරීමට ඉඩ  ල යි. 

දකද ේ දවත්ත්, මහඔ් ජල විදා  ේථාන වල පසුගි් වරෂාපත්න ත්ත්ත්ව්  හ ගාංඟා ජල මට්ටම් 

විශේදල්ෂණ් කිරීදමන් අලේව, දිවුලපිටි්, මීරිගම, පන්නල, දවන්නේපුව, මීගමුව, කටාන, නාරම්මල  හ 

දාංදකාටුව ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශ ්න ප්රදේශවල පිහිටි මහඔ් නිම්නදේ පහත් බිම්වල ගාංවුර 

ත්ත්ත්ව්ක් ඇති වීදම් හැකි්ාවක් පවතී. විදශේෂද්න් මීගමුව - කුරුණෑගල ප්රධ්ාන මාරග් ජලද්න් 

්ටවීදම් හැකි්ාවක් පවතී. 

ගිරිඋල්ල ජලමිතික මධ් ේථානදේ මනින ලද පැරණි ප්රවාහ දත්ත් වලට අනුූලව, 2006 දනාවැම්බර, 

2010 දද ැම්බර, 2011 මැයි, 2014 දද ැම්බර  හ 2016 මැයි මා වලදී අධික ගාංවුර ත්ත්ව ඇති වී 

ඇත්.ගිරිඋල්ල නගර්,මාවනැල්ල,දකාච්චිකදඩ්ව  හ දාංදකාටුව ප්රදේශ වඩාත් බලපෑමට ලක්ව ඇත්. 
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රූපය 3-8 2016 මැයි ,මහ ඔය යරෝණියේ  ගංව්ුයරන්ව  යටවූ ප්රයේශ  සිතියම(ID, 2021)
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ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ භූමිද්හි ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇති  ැලසුම් කරන ලද ගාංවුර ප්රවාහ අග්න් ව්ගුව් 

3-5 හි දක්වා ඇත් (MCB, 2019). 

 

ව්ගුව් 3-5  යයෝජිත යටිමහන ජලාශ භූමියේ ගංව්ුර ගලා එන අගයන්ව සැලසුම්(m3/s) 
ආපසු පැමිණීයම් 

කාලය (ව්සර) 

 

ගලා එන උපරිමය 

(m3/s) 

50 1102 

100 1204 

200 1305 

500 1457 

1000 1565 

2000 1673 
 

3.2.1.7 සංව්ර්ධ්න ප්රයේශයේ නියඟ තත්ව්ය 
 

දමම ප්රදේශ් ප්රධ්ාන වශද්න් දත්ත් දේශගුණික කලාපදේ පිහිටා ඇති බැවින්  ාංවරධ්න ප්රදේශ් 

දිගුකාලීන නි්ඟ්කට දගාදුරු දනාදේ. එද ේ වුවද, ජනවාරි, දපබරවාරි  හ මාරු මා වලදී අඩු ගාංගා 

ප්රවාහ්ක් නිරීක්ෂණ් කළ හැකි්. දකද ේ දවත්ත්, උඩුගාං ජල  ැපයුම් නි ේ ාරණ  ේථාන  ඳහා ජල් 

නි ේ ාරණ් කිරීදමන් පසු වත්මන් ත්ත්ත්ව් ්ටදත් ්ටිමහන ජලාශ භූමිද්න් ගාංගා ප්රවාහ් ( ාමාන) 

6.5 m³/s ට වඩා වැඩි ප්රමාණ්ක් අදේක්ෂා දකදර. දම් ජල  මුලිත් සිේධි අධ්්නදේ II අව ේථාවට 

ද්ාමු කරයි. 

3.2.1.8 මුිට ජලයේ ව්ර්තමාන භාවිතය සහ මුිට ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය 

මහඔ් දද්රෝණි්  ැලකීදම්දී, ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් ප්රධ්ාන මහඔ් ආශ්රිත්ව 

දමන්ම අු ගාංගා ආශ්රිත්ව පිහිටි ජල නි ේ ාරණ  ේථාන කිහිප්ක් නඩත්ු කරයි. මුපිට ජල් නි ේ ාරණ් 

කිරීදම්  ේථාන පහත් වගුදේ දක්වා ඇත්. වරත්මාන් වන විට, දමම  ේථාන වි්ළි මා  වලදී (ජනවාරි සිට 

මාරු දක්වා) ජල හිඟ්කට මුහුණ දදයි.උදා. මැටිදකාටුව, බඹුකුලි්. 

ආ න්නත්ම උඩුගාං ජල් නි ේ ාරණ  ේථාන් වන කේපාදගාඩ (මාවනැල්ලට ආ න්න) වාපෘති 

සීමාදවන් පිටත් පිහිටා ඇත්. ජලදේ ගුණාත්මක භාව් මනිනු ලබන අත්ර, ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩල් මගින් හිරිවඩුන්න (ද්ෝජිත් දේල්ලට ආ න්නව පහළට) මාවනැල්ල (ද්ෝජිත් 

දේල්ලට ආ න්නව)  හ අසුපිනිඇල්ල (මා ඔදේ ඉහළ ජල දපෝෂක්) ජල පවිත්රාගාරවල දත්ත් නඩත්ු 

කරනු ලැදේ. 2020 වරෂ් ුළ  ේථාන වලින් රැ ේ කරන ලද දත්ත් පහත් ව්ගුව් 3-6 හි දක්වා ඇත්.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  

60 

  

ව්ගුව් 3-6 2020 ව්ර්ෂයේ ජලය ලබා ගන්වනා සතථාන ුනක මුිට ජල තත්ත්ව් ිලිබඳ දත්ත 
             (source: NWS&DB) 

 

 

ත්වද, ද්ෝජිත් ජලාශ්ට පහළින් පිහිටි මාකඳුර බ රැන්ඩික් ේ කරමාන්ත්ශාලා  ාංකීරණ්  මඟ 

දකාදහාඹදපාල, මාකඳුර  හ ්කාබැඳි ඇළ නමින් වාරි ද්ෝජනා ක රම ුනක් ඇත්. 

විදශේෂද්න් මීගමුව ගාං දමෝ් ආශ්රිත්ව ඉදිකර ඇති බඹුකුලි් වැේ බැම්ම දහේුදවන් මහඔ් පහළ 

ප්රදේශවලට, විදශේෂද්න් බඹුකුලි් දක්වා ජල් ලබාගැනීදම් ප්රවාහ් අඩු කාලවලදී, උග්ර කරදි් ගැලීදම් 

ගැටලුවක් පවතී. මීට අමත්රව, දබාදහෝ නුසුදුසු ඉඩම් පරිහරණ පිළිදවත්  හ අපිරිසිදු අපද්රව බැහැර කිරීම 

දැනට අධික දල  එක්රැ ේ වීමට දා්ක වන අත්ර එ් අධික වරෂාව ුළ වැඩි දේ. ශීඝ්ර හා  ැලසුම් රහිත් 

නාගරීකරණ්  හ වනාන්ත්ර එළි දපදහළි කිරීමත්  මඟ දම් අනාගත්දේදී වඩාත් නරක අත්ට හැදරනු 

ඇත්. 

්ටිමහන ජලාශද්න් ජල් මුදා හැරීදමන් ගාං දමෝ් කට මුහුදු ජල් කාන්දු වීම නි ා සිදුවන බලපෑම් අවම 

කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, දම්  ඳහා  වි ේත්රාත්මක  ැලසුම් අදි්දරදී ප්රදේශදමන් 

 ක ේ කළ දමදහයුම්  ැලැ ේමක්  ක ේ කිරීම අවශ දේ. 

වාපෘති මායිම ුළ මුපිටට දමන්ම භූගත් ජල  ම්පත්ටද බලපාන කරදි් ගැලීදම් ත්රජන්ක් දනාමැත්. 

 ේවාභාවික ප්රවාහ්ට බාධ්ාවකින් දත්ාරව ජල් හැරවීම සිදු දකදරන බැවින් ඉදිකිරීම් අදි්දරදී මහඔ් 

පහළ ගාංගාදේ ගලා්ාම දවන ේ දනාදේ. 
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January Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 6 11:50 10 2.75 7.4 28 20 0.12 2.64 0.006 0.01 0.5 20 0.1 100x 103 20x 102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 22 13:00 10 3.23 7.2 68 28 0.09 12.76 0.023 0.1 0.25 28 0.74 120x 103 8x 103

February Mawanella T/ plant River Ma Oya 8 12:05 10 3.28 7.2 57 28 0.07 3.96 0.021 0.1 0.30 30 0.20 11 x 103 7x 102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 19 12:45 10 1.78 7.6 72 32 0.11 5.28 0.020 <0.01 0.25 40 0.20 TNC 10x 103

March Mawanella T/ plant River Ma Oya 11 12:15 9 1.3 7.6 53 28 0.36 2.64 0.030 <0.01 0.24 30 0.26 60 x 102 2x 102

Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 11 10:48 8 2.3 6.8 32 12 0.12 5.28 0.030 <0.01 0.2 18 0.28 24x 102 3x 102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 19 12:45 10 1.78 7.6 72 32 0.11 5.28 0.020 <0.01 0.25 40 0.20 TNC 10x 103

April Mawanella T/ plant River Ma Oya 11 12:15 9 1.3 7.6 53 28 0.36 2.64 0.030 <0.01 0.24 30 0.26 60 x 102 2x 102

Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 27 8:50 21 3.86 7.0 42 20 2.2 14 0.4 30x 102 4x 102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 27 7:55 25 5.93 6.9 67 46 1.32 40 0.30 30 x 102 2x 102

May Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 17 10:00 4 3.59 7.2 32 18 0.108 3.96

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 17 11:45 12 4.76 7.2 77 30 0.18 3.96 0.023 <0.01 0.21 28 0.38

Mawanella T/ plant River Ma Oya 17 9:00 13 37.3 7.2 65 32 0.34 3.52 0.026 <0.01 0.09 28 0.10

June Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 4 9:50 20 38.7 6.8 71 68 0.24 0.36 0.020 0.09 68 0.20 8 80x103 15x103

Mawanella T/ plant River Ma Oya 4 11:30 20 75 6.8 50 48 0.14 7.92 0.020 0.12 50 0.20 2 60x103 1x103

July Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 1 11:15 10 3.91 6.6 22 16 0.17 3.08 0.015 0.28 20 0.1 75x103 5x103

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 10 12:33 18 8.9 7 62 48 0.07 9.24 0.015 1.10 50 0.20 2 40 x 102 2x 102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 17 12:30 12 6.55 6.8 32 20 0.09 0.7 0.002 0.29 20 0.10 1x103 3x102

August Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 8 11:30 14 4.63 7 24 20 0.108 3.52 0.003 0.21 20 0.1 100x103 40x102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 13 11:18 12 4.01 6.8 56 48 0.11 7.92 0.009 1.70 50 0.10 120x103 10x102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 20 12:45 18 14 6.8 34 28 0.09 1.32 0.006 0.21 30 0.07 240x103 6x102

September Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 18 11:50 16 4.37 6.8 24 20 0.09 3.08 0.006 1.29 20 0.30 11 200x102 90x102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 24 10:32 73 33.4 7 51 32 0.11 9.24 0.017 1.80 40 0.30 1 20x103 2x102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 20 13:00 15 6.68 6.8 32 24 0.11 9.24 0.036 0.75 24 0.30 1 50x102 20x102

October Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 12 11:18 95 11.7 6.8 24 20 0.12 6.6 0.026 0.32 20 0.30 8 240x102 60x102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 21 10:00 20 10.7 7 63 38 0.11 5.28 0.023 0.21 42 0.35 1 80x102 20x102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 12 10:05 5 0.81 6.8 36 28 0.06 0.88 0.017 0.15 24 0.20 2 100x102 40x102

Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 16 11:10 24 15.9 7 28 24 0.09 7.92 0.030 0.29 24 0.30 10 120x102 10x102

November Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 11 13:00 41 7.74 7.2 62 48 0.38 4.4 0.029 0.20 40 0.42 2 120x102 70x102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 16 12:15 42 67.7 7 41 20 0.14 5.28 0.023 0.28 24 0.30 2 300x102 80x102

December Asupini Ella T/ plant Stream Asupiniella 14 11:30 21 3.35 6.8 27 24 0.10 9.24 0.029 0.27 24 0.30 4 180x102 20x102

Hiriwadunna T/ plant River Ma Oya 16 10:26 19 1.53 7 65 30 0.14 5.28 0.029 0.10 40 0.30 1 200x102 40x102

Mawanella T/ plant River Ma Oya 16 12:30 14 32 7 42 24 0.18 6.6 0.029 0.27 24 0.20 1 400x102 70x102

There are details relevant for three exiting water treatment plants.

Hiriwadunna WTP is at immediate downstream of the proposed dam site

Mawanella WTP is at immediate upstream of the proposed dam site

Asupiniella is at the upper catchement area of the Ma Oya 

Intake Locations for those three plants are given below.

X Y

457220.7215 531951.6997

463981.1237 526429.136

467826.6572 513856.922Asupiniella

Coordinates (SLD 99)

Name

Hiriwadunna

Mawanella



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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3.2.1.9 යටිමහන ජලාශයේ ඉහළ ගංඟායේ ඇති විය පරිසර හැකි දූෂණ මූලාශ්ර 

මාවනැල්ල ජල  ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රම් (කේපාදගාඩ ප්රදේශදේ පිහිටා ඇත්) මහ ඔද්න් ජල් ලබා 

ගනී. දමම නි ේ ාරණ  ේථාන් ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්ට කිදලෝමීටර 6ක් පමණ ඉහළට වන්නට පිහිටා 

ඇත්. මාවනැල්ල ජල  ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රම්ට දූෂණ් වි් හැකි ප්රභව්න් දල  පහත්  ඳහන් 

 ේථාන/ ේථාන හඳුනාදගන ්ටිමහන ජලාශ් ද්ෝජනා කරන ලදී. මාවනැල්ල ජල  ම්පාදන ද්ෝජනා 

ක්රම්  ඳහා  ාංවරධ්න් කරන ලද ජල සුරක්ෂිත්ත්ා  ැලැ ේම (WSP) මගින් දමම වි ේත්ර හඳුනාදගන ඇත්. 

• කුණු බැහැර කිරීම අරණා්ක ප්රාදේශී්  භාව විසිනි (රුවන්දදණි්) 

• මයුර ඔදටෝ  රවි ේ, උ ේ ාපිටි් 

• ඉරාටා උදාන විදේකාගාර්, උ ේ ාපිටි් 

• ආදරාන්දේ (Aronway) අවන්හල, අරණා්ක පාර, දලාල්දල්දගාඩ  

• අමා්ා උත් ව ශාලාව, කේපාදගාඩ 

•  පුමල් හඳුන්ූරු කම්හල, නන්කුරුගම 

• දරෝමා  ේවභාවික රබර කරමාන්ත් ශාලාව, දකෝන්ගමුව 

• මාවනැල්ල කුණු කන්ද (කුණු කන්ද) 

 

මාවනැල්ල කුණු කන්ද 

ද්ෝජිත් ් ටිමහන ජලාශදේ ජලදේ ගුණාත්මක භාව්ට වඩාත්ම බාධ්ාකාරී දූෂක මූලාශ්ර් මාවනැල්ල කුණු 

කන්ද බව පැහැදිලිව හඳුනාදගන ඇත්. දමම කුණු කන්ද මාවනැල්ල ප්රාදේශී්  භාව මගින් ක්රි්ාත්මක 

වන අත්ර දම් ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ් අ ල (800 26' 52.7", 70 16' 17.2") පිහිටා ඇත්. 320-400m 

පමණ දුරින් ජලාශදේ දකුණු ඉවුදර කඳු මුදුනක දමම කුණු කන්ද පිහිටා ඇත්. ද්ෝජිත් ් ටිමහන ජලාශදේ 

 හ මාවනැල්ල කුණු කන්දේ පිරි ැලසුම රූපය 3-9 හි දක්වා ඇත්. 

 

රූපය 3-9 යයෝජිත යටිමහන ජලාශය සහ කසල එකු ව්න සතථාන දැක්යව්න සැලැසතම 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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 ලකා බලන පැතිකඩ ඔ ේද ේ ද්ෝජිත් ජලාශ්  හ කුණු කන්ද අත්ර  ැබෑ බිම් අනුක්රම් රූපය 3-10   හ 

රූපය 3-11 හි දපන්වා ඇති පරිදි 19%  හ 17% දේ. 

 

රූපය 3-10  දිගත්කඩ බිම් පැතිකඩ – පැතිකඩ 01 

 

රූපය 3-11 දිගත්කඩ බිම් පැතිකඩ – පැතිකඩ 02 

 

 ලකා බලන පැතිකඩ ඔ ේද ේ ද්ෝජිත් ජලාශ්  හ කුණු කන්ද අත්ර  ැබෑ බිම් අනුක්රම් රූපය 3-10   හ 

රූපය 3-11 හි දපන්වා ඇති පරිදි 19%  හ 17% දේ.එබැවින් ජල දපෝෂක ජලාපවහන්  හිත් ්ටිමහන 

ජලාශ්ට ක ළ ගලා ඒදම් වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බව පැහැදිලිව දැකගත් හැකි්. එද ේම, දූෂිත් 

ජලාපවහන් ජලාශදේ ජලදේ ගුණාත්මක ගැටළු ඇති කරයි. 

3.2.1.10  භූගත ජලය ව්ර්තමාන භාවිතය සහ භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය   

බටහිර සිට නැදඟනහිර දක්වා දද්රෝණිදේ ඇති ප්රධ්ාන ජලධ්ර වන්දන් ලැටරයිට් ජලධ්ර්, දවරළබඩ තීර් 

හා  ම්බන්ධ් දවරළබඩ වැලි ජලධ්ර්, කැඩුණු  ේඵටික බිම් මහල් ජලධ්ර්  හ ආශ්රිත් දරදගාලිත් ජලධ්ර් 

 හ ඇලූවි්ල් ජලධ්ර්යි. ඉහත්  ඳහන් කළ ජලධ්ර හැරුණු විට දවරළබඩ වැලි ජලධ්රදේ සීමිත් 

ප්රමාණ්ක් දද්රෝණිදේ පහළ දවරළ තීර් දිදේ පිහිටා ඇත්. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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වරත්මානදේ, භූගත් ජල මූලාශ්ර ප්රධ්ාන වශද්න් ගෘහාශ්රිත්ව භාවිත්ා දේ. එබැවින් එම දද්රෝණිදේ ජීවත්වන 

ජනත්ාව ව ර ගණනාවක් ති ේද ේ දනාගැඹුරු ළිාංවලින් ලබාගන්නා ජල් මත් ්ැදපමින් සිටිති. එද ේ වුවද, 

දිගු වි්ළි කාලසීමාව  හ නාගරික ප්රදේශ අවට ජනගහන් වැඩිවීම දහේුදවන්, වි්ළි කාලගුණික 

කාලවලදී එම ජල මූලාශ්ර සිඳී ්මින් බීමට හා වගා කිරීමට ජල හිඟ් දහේුදවන් දුෂේකරත්ා ඇති කරයි. 

දද්රෝණිදේ මූලික භූගත් ජල පාරි රික ගැටළු ගෘහ ේථ, කෘෂිකාරමික හා කාරමික ක්රි්ාකාරකම් දහේුදවන් 

භූගත් ජලදේ ගුණාත්මක භාව් පිරිහීම, විදශේෂද්න් කාරමික අපද්රව (ඝන  හ ද්රව ්න දදකම) 

පාලන්කින් දත්ාරව බැහැර කිරීම  හ කෘෂි ර ා්න ද්රව භාවිත්්  ම්බන්ධ් දේ. එහි ප්රතිඵල්ක් දල  

කාරමික ප්රදේශ, නාගරික  හ අරධ් නාගරික ප්රදේශවල ජල දූෂණ් අදේක්ෂා කළ හැක (මහවැලි, 

කෘෂිකරම, වාරිමාරග  හ ග්රාම  ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ්, 2020). 

දද්රෝණි් හරහා සීමිත් භූගත් ජල ත්ත්ත්ව දත්ත් ඇත්. ගලිගමුව භූගත් ජල් නි ේ ාරණ  ේථානදේ මනිනු 

ලබන ජලදේ ගුණාත්මකභාව අග්න් පහත් වගුදේ දක්වා ඇත්. 

ව්ගුව් 3-7 ගලිගමුව් ජලය ලබා ගන්වනා සතථානයේ භූගත ජල තත්ත්ව් ිලිබඳ දත්ත 

 

SL 614: 2013 පානී් ජල ප්රමිතීන් (මහවැලි, කෘෂිකරම, වාරිමාරග  හ ග්රාම  ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ්, 2020) 

දල , දබාදහෝ පරාමිතීන් පානී් ජල්  ඳහා ශ්රී ලාංකා ජල ත්ත්ත්ව ප්රමිතීන් ුළ පවතින බව නිරීක්ෂණ් 

කළ හැක. සුදුසුකම දල . වරීකරණ් WRB සිදුරු දත්ත්, ගිරිඋල්ල, නාරම්මල, අලේව, දාංදකාටුව  හ 

දන්යිනාමඩම ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශ්න්හි  මහර ප්රදේශ, ෆේදලෝරයිඩ්ව  ඳහා දුරවල 

ද්ෝගත්ාව්ක් දපන්නුම් කරයි (මහවැලි, කෘෂිකරම, වාරිමාරග හා ග්රාම  ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ්, 2020). 

ශකත්ා අධ්්න් අත්රුර ීඩනමාන දදකක්  වි කර ඇති අත්ර ජල මට්ටම දවන ේ කිරීම  හ ජල 

ත්ත්ත්ව පරීක්ෂාව  ඳහා නිතිපත්ා ජල  ාම්පල එකු කිරීම නිරදේශ කරමින් ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩල් දවත් නිල වශද්න් භාර දී ඇත්. අධ්්න් සිදු කර දනාමැති බව පාරි රික බලපෑම් 

ඇගයීම් කණ්ඩා්මට දැනුම් දදන ලදී. ජල මට්ටම්  හ ජලදේ ගුණාත්මකභාව් පිළිබඳ මූලික  මීක්ෂණ් 

ආරම්භ කිරීම  හ  වි ේත්රාත්මක  ැලසුම්, ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් අදි්දරදී ප්රද්ෝජනවත් වන දත්ත් 

 ටහන් කිරීම ත්රදේ නිරදේශ දකදර. 
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Jan Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 20 14:45 10 3.28 5.9 36 20 0.09 11 0.03 0.1 0.24 24 0.1 0 12 x 103

2 x  10
2

Feb Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 12 9:21 10 1.2 7.2 34 24 0.11 7.9 0.03 0.1 0.24 24 0.3 0 2x 102 0

March Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 11 9:50 3 1.18 7.2 24 10 x 102 2 x 102

April Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 21 12:37 6 6.52 7 27 20 0.14 2.2 0.02 <0.01 0.15 20 0.1 0 10 x 103 0

Jun Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well(TW) Galigamuwa 15 15:02 2 2.01 7 36 28 0.04 2.2 0.00 0.15 150 0.2 1

July Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 15 15:20 2 0.14 6.8 29 24 0.01 2.2 0.01 0.28 28 0.2 1 0 0

August Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 12 14:18 8 1.92 7.2 31 28 0.04 2.4 0.02 1.44 20 0.07 3 0 0

Sep Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 14 9:25 16 2.48 6.6 36 24 0.07 4 0.02 0.05 24 0.1 1 0 0

Nov Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 18 13:30 14 2.65 6.8 27 24 0.06 4 0.02 0.12 20 0.1 1 0 0

Dec Kegalle Galigamuwa
Industrial 

zone
well Galigamuwa 9 21 0.4 5.8 32 30 0.06 7.9 0.01 0.25 32 0.1 1 0 0

X Y

80.307723 7.228201Galigamuwa Intake

Description

cannot take RW. 

Chlorinated water 

Coordinates (WGS 84)
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3.2.2  භූ විදයාව් හා පාංශු 

3.2.2.1   ව්යාපෘති ප්රයේශයේ සාමානය භූ විදයාව් 

වාපෘති ප්රදේශ් කඩුගන්නාව භූ විදා  ාංකීරණ්ට අ්ත් වන අත්ර උ ේබිම්  ාංකීරණ් හා  ම්බන්ධ් දේ. 

රූපය 3-12 මගින් ශ්රී ලාංකාදේ  ාමාන භූ විදා සිති්දම් වාපෘති ප්රදේශ් දපන්වයි. දමම කඩුගන්නාව 

 ාංකීරණ පාෂාණ් නිරමාණ් වී ඇත්දත් අධික උෂේණත්ව්  හ අධි ීඩන අවධීන් පසුකරමිනි. 

 

      රූපය 3-12  ශ්රී ලංකායේ සාමානය භූ විදයා සිතියම 

 

රූපාන්ත්රණ් වූ පාෂාණ්, දේශී් වශද්න් භූදගෝලී් වුහ්න් කිහිප්ක් නිරමාණ් කරයි. වාපෘති 

ප්රදේශදේ ප්රාදේශී් භූ විදාව අධ්්න් කිරීදම්දී වාපෘති ප්රදේශ් අරණා්ක  මමුහුරත්් මත් පිහිටා 

ඇති බව නිරීක්ෂණ් කළ හැක. එ් රූපය  3-13 හි දැක්දේ. දමම සිති්මට අනුව වාපෘති ප්රදේශ් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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ග්රැනයිට් පාෂාණ  හ දහෝන්ේදලන්ඩ්ව මිනිරන් පාෂාණ (Hornblende biotite gneiss)  මහර මිනිරන් 
පාෂාණ (biotite gneiss)  හ ගානට් මිනිරන් පාෂාණ (garnet biotite gneiss) වැනි පාෂාණ වරග 

කිහිප්කින්  මන්විත් දේ. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 

66 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය  3-13  යටිමහන ව්යාපෘති ප්රයේශය -කලාීය භූ විදයා සිතියම



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  

67 

  

3.2.2.2  භූ තාක්ෂණික විමර්ෂණ 
 

්ටිමහන ජලාශදේ භූ ත්ාක්ෂණික පරීක්ෂණ ූරව ශකත්ා අදි්ර  හ ශකත්ා අදි්ර වශද්න් අදි්ර 

දදකකින් සිදු කරන ලදී. 2004 දී ූරව ශකත්ා අධ්්න වලදී විමරශන  ේදවදකෝ දග්රෝනර (SWECO 
GRONER)  හ  මුළුව විසින් සිදු කරන ලද අත්ර MCB විසින් 2018 දී ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩල් දවනුදවන් ශකත්ා අධ්්න අත්රුර වැඩිදුර විමරශන සිදු කරන ලදී. දමම අධ්්න දදක ුළ 
සිදු කරන ලද භූ ත්ාක්ෂණික විමරශන වරග පහත් ප්ර ේථාරද්න් නිරූපණ් දකදර. පාරි රික බලපෑම් 
ඇගයීම් අධ්්නදේදී වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු දනාකළ අත්ර එම නි ා නිරීක්ෂණ පදනම් වී ඇත්දත් දපර 
පරීක්ෂණ දදදක් ප්රතිඵල මත් ්. 
 

 

ප්රසතථාර 3.1: අධ්යයනයන්ව යදක ුලදී යටිමහන ජලාශ භූමියේ සිදු කරන ලද භූ තාක්ෂණික විමර්ෂණ ආකාරයන්ව 

3.2.2.3  යබෝ(ර්) යහෝල්ල විමර්ෂණ 
  

ත්ේ වීදීම් ක්රම්  මඟ NX වරගදේ ආවරණ්ක්  මඟ Rotart ආකාරදේ විදීම් භාවිත්ා කරන ලදී. ගල කැීම 

 ඳහා NX ේවිත්ව නල හර බැරල් භාවිත්ා කරන ලදී. විදුම් විමරශන වැඩ ටහන අත්රුර,  ම්මත් විනිවිද 

්ාදම් පරීක්ෂණ් (SPT)  හ ජල ීඩන පරීක්ෂාව (Lugeon අග් තීරණ් කිරීම  ඳහා) පවත්වන ලදී. 

පදනම් පාෂාණවල ඒකී්  ම්ීඩත්ා ශක්ති් තීරණ් කිරීම  ඳහා දත්ෝරාගත් පාෂාණ  ාම්පල පරීක්ෂා 

කරන ලදී. 

                            රූපය 3-14  කුහර විදුම් - BH - 03

 Geotechnical Invetigations 

Pre-feasibility stage fecibility stage 

Borehole Invetigation 

Out of five boreholes 

four holes were along 

the dam axis and one 

in powerhouse area 

Geological Mapping 

Augerhole Invetigation 

Along the Penstock 

line five auger hole 

were drilled 

Geological fracture mapping 

in river bead 

Borehole Invetigation 

Out of four boreholes 

three holes were along 

the main dam axis and 

one in sadal dam axis 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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  රූපය 3-15  ප්රධ්ාන යේල්ලල ප්රයේශයේ කුහර හා අව්ගාර කුහර විමර්ෂණ සතථාන  



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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  රූපය 3-16  සෑදල යේල්ලල ප්රයේශයේ  කුහර විදුම්  විමර්ෂණ සතථාන



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශනක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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ශකත්ා අධ්්නදේදී භූ ත්ාක්ෂණික විමරශන වැඩ ටහදන්දී සිදුරු නව්ක් විදින ලද අත්ර ඒවාදේ  ේථාන 

රූපය 3-15  හ රූපය 3-16 හි දපන්වා ඇත්. ළිාං කැණීම් ගැඹුර  හ භූගත් ත්ත්ත්ව්න් ව්ගුව් 3-8  හ ව්ගුව් 

3-9 හි දක්වා ඇත්. 

 ව්ගුව් 3-8 විදුම් සාරාංශය 

සිදුර අංක සතථානය ගැඹුර(m) 
අික බර කැණීම 

(m) පාෂාණ විදීම(m) 

DH01 ගාං පුල 30.50 0.40 30.1 

DH02 ගාං පුල - දකුණූ ඉවුර  14.00 3.25 10.75 

DH03 ගාං පුල - වම් ඉවුර  17.00 6.95 10.05 

DH04 ගාං පුල 17.70 6.76 10.94 

DH05 බලාගාර්  6.90 3.00 3.90 

BH-01 වම් ඉවුර 20.00 1.80 18.20 

BH-02 දකුණූ ඉවුර 20.10 2.10 18.00 

BH-03 ගාං පුල - දකුණූ ඉවුර 30.02 6.02 24.00 

BH-04  ෑදල දේල්ල  10.21 4.50 5.71 

 

ව්ගුව් 3-9 විදින ලද සිදුරු ව්ල කාලගුණික යශ්රතණිය 

සිදුර අංක සම්පූර්ණ 

ගැඹුර(m) 
සම්පූර්ණයයන්වම 

කාලගුණය 

අික 

කාලගුණය 

මධ්යසතථ 

කාලගුණය 

තරමක් 

කාලගුණය 
නැවුම් 

DH-01 30.50 - - 0.4 – 1.90 1.90 – 2.71 2.71 – 30.50 

DH-02 14.00 - - 3.25-5.50 5.50- 8.00 8.00 - 14.00 

DH-03 17.00 - - 6.95 -7.75 7.75 -10.75 10.75 - 17.0 

DH-04 17.70 - - 6.76 - 9.00 9.00 - 11.80 11.8 - 17.0 

DH-05 6.90  3.00 – 

4.30 

4.30 – 5.20  5.20 – 6.90 

BH-01 20.00 1.00 – 1.80 - 1.80 – 3.30 3.30 – 9.80 9.80 – 20.00 

BH-02 20.10 1.10 – 2.10 - - 2.10 – 7.20 7.20 – 20.10 

BH-03 30.02 1.50 – 6.02 - - 6.02 – 

22.52 

22.52 – 30.02 

BH-04 10.21 3.00 – 4.50 - - - 4.50 – 10.21 

 

හර ප්රති ාධ්න් (Core Recovery -CR%)  හ පාෂාණ ගුණාත්මකභාව නාමකරණ් (Rock Quality 

Designation -RQD%) භාවිත්ද්න් ජලාශදේ අත්තිවාරම් පාෂාණවල ගුණාත්මකභාව් මනිනු ලැදේ. 

දමම අග්න් හර් සිදුරු කිරීදම්දී ලබා ගත් අත්ර අග්න් ව්ගුව් 3-10  හ ව්ගුව් 3-11 දක්වා ඇත් 

 

 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශනක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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 ව්ගුව් 3-10  මූලික ප්රතිසාධ්නය(CR) 

සිදුර අංක සම්පූර්ණ 

ගැඹුර(m) 

මූලික ප්රතිසාධ්නය (CR%) ගැඹුර අනුව් (සිට - දක්ව්ා) 

 0 -25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 

DH01 30.50 - - - 0.40-30.50 

DH02 14.00 - - - 3.25- 1 4 .00 

DH03 17.00 - - - 6.95- 17.00 

DH04 17.70 - - 6.76 - 8.12 8.12 - 17.70 

DH05 6.90 - 3.00 – 4.30 - 4.30 – 6.90 

BH – 01 20.00 - - 1.80 – 3.30, 

6.80 – 9.80 
9.80 – 20.00 

BH – 02 20.10 - - 2.10 – 3.10 3.10 – 20.10 

BH – 03 30.02 - - - 6.02 – 30.02 

BH – 04 10.21 - - - 4.50 – 10.21 

 ව්ගුව් 3-11  පාෂාණ තත්ත්ව් නාමකරණය (RQD) 

සිදුර අංක 
සම්පූර්ණ 

ගැඹුර(m) 
පාෂාණ තත්ත්ව් නාමකරණය (RQD %) ගැඹුර අනුව් (සිට - දක්ව්ා) 

0 -25 25 – 50 50 - 75 75 - 100 

DH 01 30.50 0.40 - 

1 .90 

- - 1.90 - 30.50 

DH 02 14.00 - - 3.25 - 5.50 5.50 - 14.00 

DH 03 17.00 - 7.75 - 10.75 6.95 - 7.75 10.75 - 1 7 .00 

DH 04 17.70 6.76 - 8.12 - - 8.12 - 17.70 

DH 05 6.90 3.00 - 4.30 - 4.30 - 5.20 5.20 - 6.90 

BH – 01 20.00 
1.80 - 3.30, 

8.30 - 9.80, 

6.30 - 8.30, 

9.80 - 13.40 

13.40 - 14.90, 

15.90 - 17.70, 

18.60 - 19.40 

3.30 - 6.30,    

14.90 - 15.90, 

17.70 - 18.60 

19.40 - 20.00 

BH – 02 20.10 12.50 - 13.50 2.10 - 3.10, 

15.60 - 16.60 

10.20 -12.50, 

13.50 - 15.60 

3.10 - 10.20, 

16.60 - 20.10 

BH – 03 30.02 
18.02 - 20.02, 

21.02 - 22.52 
7.75 - 10.75 

6.02 - 7.52, 

13.02 - 14.02 

7.52 - 13.02, 

14.02 - 18.02, 

20.02 - 21.02, 

22.52 - 30.02 

BH – 04 10.21 - - - 4.50 - 10.21 

 

3.2.2.4   භූ විදයා සිතියම්කරණය 

RCC දේල්දල්  ේථායීත්ාව් වැඩි කිරීම  ඳහා කාන්දු වන මාරග් කපා හැරීම  ඳහා ග්රවුට් තිර්  ැලසුම් 

කිරීම  ඳහා දේල්ල පදනදම් දැදුරු පේධ්ති් අධ්්න් කිරීම අවශ දේ. පහත් ලැයි ේුගත් කර ඇති භූ 

විදාත්මක සිති්ම් ජලාශ ප්රදේශදේ භූ විදාව පිළිබඳ වඩා නිවැරදි දත්ාරුරු  ප්යි. 

රූපය 3-26 : වුහාත්මක භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ් ප්රධ්ාන දේල්ල (ශකත්ා අදි්ර) 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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රූපය 3-27: ්ටිමහන ජලාශදේ ප්රධ්ාන දේල්දල් භූ විදාත්මක සිති්ම (ූරව ශකත්ා අදි්ර) 

රූපය  3-13 : ්ටිමහන වාපෘති ප්රදේශද්හි ප්රාදේශී් භූ විදා සිති්ම 

භූ විදාත්මක සිති්ම් දත්ත් වලට අනුව, ජලාශ් පිහිටා ඇත්දත් අරණා්ක  මමුහුරත් අක්ෂ් ද්ෝජිත් 

දේලි අක්ෂ් හරහා ගමන් කරන ආකාර්ට්. 

ශකත්ා අවධිදේ ගාංඟා පදනදම්  වි ේත්රාත්මක භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ දත්ත්වලට අනුව පාෂාණ 

 ේථරවල  ාමාන ගිල්වීදම්  හ ගිලීදම් දිශාව (පත්ණ්) 33/153 දේ.දමම ප්රදේශ්ට ත්වත්  න්ධි පහක් 

ඇත්.පාෂාණ  ේථරවල  ාමාන ගිල්වීදම්  හ ගිල්වීදම් දිශාව (පත්ර) 33/153 දේ.  න්ධි ගිල්වීදම්  හ 

ගිල්වීදම් දිශාවන් 80/149, 85/116, 82/346, 81/061  හ 83/093 දේ. භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ 

දත්ත්වලට අනුව ගාංගා අත්තිවාරම ප්රදේශ් කැඩී බිඳී ්ාදම් තීව්රත්ාව් ඉහළයි. එ්  මමුහුරත් අක්ෂදේ 

දමම ප්රදේශ් නි ා දේ. ත්වදුරටත් භූ විදාත්මක දත්ාරුරු රූපය 3-17 මඟින් ලබා ගත් හැක, ගාංගා පබළු 

වල  න්ධි රටාව  ඳහා Rosette රූපය 3-18 ,ගාංගා පබළු වල  න්ධි රටාව  ඳහා විෂේකම්භා්න  දමෝච්ඡ් 

රූපය 3-19 හි දපන්වයි. 

දේල්ල අත්තිවාරදම් වම් පැත්දත් භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ දත්ත් වලට අනුව, පත්ර ත්ලදේ ගිල්වීදම්  හ 

ගිලීදම් දිශාව 35/125 වන අත්ර ත්වත්  න්ධි්ක් 80/232 පමණ දේ. LB පැත්දත්  න්ධි රටාව  ඳහා 

විෂේකම්භා්න දත්ත් රූපය 3-20  හ LB පැත්දත් විෂේකම්භා්න  න්ධි වි ේත්ර රූපය 3-21 හි දැක්දේ. 

දේල්ල අත්තිවාරදම් දකුණු පැත්දත් භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ දත්ත් වලට අනුව, පත්ර ත්ලදේ ගිල්වීදම් 

 හ ගිලීදම් දිශාව 50/215 දේ. ත්වත් ප්රමුඛ් ඒකාබේධ් කට්ටල දදකක් පවතින අත්ර ඒවාදේ දිශාවන් 83/310 

 හ 81/119 දේ. Stereographic දත්ත් RB පැත්දත්  න්ධි රටාව  ඳහා විෂේකම්භා්න  දමෝච්ඡ් රූපය 

3-21 හි දපන්වා ඇත්. රූපය 3-22 මගින්  RB පැත්දත් විෂේකම්භා්න  න්ධි වි ේත්ර දපන්වයි. 

 
            රූපය 3-17 ගංඟා පබළු ව්ල සන්වි රටාව් සඳහා යරායසට්ට (Rosette) රූප සටහන 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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 රූපය 3-18  ගංගා පබළු ව්ල සන්වි රටාව් සඳහා විෂතකම්භායන සයමෝච්ඡය රූප සටහන 

 

 

රූපය 3-19  ගංඟා පබළු ව්ල විෂතකම්භායන සන්වි දත්ත  රූප සටහන 

 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශනක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

74 

  

 

        රූපය 3-20  ව්ම් ඉවුරු යපයදයසත සන්වි රටාව් සඳහා විෂතකම්භායන සයමෝච්ඡය රූප සටහන 

 

 

 රූපය 3-21  ව්ම් ඉවුරු යපයදයසත විෂතකම්භායන සන්වි දත්ත රූප සටහන 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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         රූපය 3-22  දකුණු ඉවුරු යපයදයසත සන්විරටාව් සඳහා විෂතකම්භායන සයමෝච්ඡය රූප සටහන 

 

        රූපය 3-23  දකුණු ඉවුරු යපයදයසත විෂතකම්භායන සන්වි දත්ත  රූප සටහන 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශදේ  ෑදල දේල්ල දිගින් මීටර 245ක්  හ උපරිම උ  මීටර 7ක් වන ප ේ දේල්ලකි. 

ශකත්ා අවධිදේදී  ෑදල දේල්ල ආශ්රිත්ව භූ විදාත්මක සිති්ම්ගත් කිරීදම් වැඩ ටහනක් සිදු කර දනාමැති 

නමුත් පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරුව අධ්්නදේදී භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ වැඩ ටහන  ෑදල දේල්ල 

අක්ෂ් ඔ ේද ේ සිදු කරන ලදී. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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 ෑදල දේල්දල් භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ දත්ත් වලට අනුව, පත්ර  න්ධිදේ ගිල්වීදම්  හ ගිලීදම් දිශාව 

60/087 දේ. ත්වත් ප්රමුඛ් ඒකාබේධ් කට්ටල ුනක් පවතින අත්ර කි්වීම් 80/358, 85/163  හ 55/275 දේ. 

 ෑදල දේල්ල පිළිබඳ විෂේකම්භා්න දත්ත් රූපය 3-24  හ රූපය 3-25 හි දක්වා ඇත්. 

 

රූපය 3-24  සෑදල යේල්ලයල්ල සන්වි රටාව් සඳහා විෂතකම්භායන සයමෝච්ඡය රූප සටහන 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         රූපය 3-25  සෑදල යේල්ලයල්ල විෂතකම්භායන සන්වි දත්ත රූප සටහන  
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රූපය 3-26  ප්රධ්ාන යේල්ලල ගංඟායේ ව්ුහාත්මක හා භූ විදයාත්මක සිතියම්ගත කිරීම (ශකයාතා අදියර)   



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 3-27  යටිමහන ජලාශයේ ප්රධ්ාන යේල්ලයල්ල භූ විදයාත්මක සිතියම  (පූර්ව් ශකයතා අදියර)



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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3.2.2.5  අව්ගාර කුහරය විමර්ෂණ 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘතිදේ ශකත්ා අවධිදේදී දකාටු දදාර අක්ෂ් දිදේ අවගාර කුහර පහක් විදින 

ලදී. දමම පරීක්ෂණ් අත්රුර, පාාංශු  ේථර වල දරණ ධ්ාරිත්ාව තීරණ් කිරීම  ඳහා  ම්මත් විනිවිද 

්ාදම් පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. අවගාර කුහර විමරශනදේ  ාරාාංශ් ව්ගුව් 3-12  හ ව්ගුව් 3-13 හි දක්වා 

ඇත්. 

ව්ගුව් 3-12 අව්ගාර කුහර විමර්ශනය ිළිබඳ සාමානය යතාරුරු 

කුහර අංක 

 

ඛණ්ඩාංක 

 
පව්තින බිම් මට්ටටම 

(m) 

භූගත ජල මට්ටටම 

(m) 

අික බර 

කැණීම 

(m) 

සම්පූර්ණ 

ගැඹුර 

(m) 
උුරු 

 

නැයඟනහිර 

 
AH-01 530871.143 462820.619 134.677 NE 1.15 1.15 

AH-02 530931.237 462800.867 132.035 NE 2.80 2.80 

AH-03 530963.624 462778.904 132.496 NE 3.45 3.45 

AH-04 531000.062 462750.643 124.375 1.10 1.50 1.10 

AH-05 531053.514 462803.704 115.365 1.30 2.10 2.10 
 

ව්ගුව් 3-13  අව්ගාර කුහර විමර්ශනයේ දරණ ධ්ාරිතාව් විසතතර 

අව්ගාර කුහර 

අංක 

 

ගැඹුර 

(m) 
N අගය 

 
අව්සර ලත්  යබයාරිං 

ධ්ාරිතාව්(kN/m2) 

AH – 01 Below 1.15 m N>50 1000 

AH – 02 

1 -2 20 280 

2 – 2.8 23 320 

Below 2.8 m N>50 1000 

AH – 03 

1 – 2 12 190 

2 – 3 16 250 

3 – 3.45 50 630 

Below 3.45 m N>50 1000 

AH – 04 
1 – 1.5 20 280 

Below 1.5 m N>50 1000 

AH – 05 
1 – 2 5 280 

Below 2m N>50 1000 

 

ප්රධ්ාන දේල්ල ප්රදේශදේ අවගාර කුහර විමරශන  ේථාන රූපය 3-15 හි දපන්වා ඇත්. 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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3.2.2.6   භූ විදයාත්මක හරසතකඩ -යකාටසත 

3.2.2.6.1  ප්රධ්ාන යේල්ලල 

ප්රධ්ාන දේල්දල් භූ විදාත්මක හර ේකඩ  ක ේ කර ඇත්දත් ූරව ශකත්ා  හ ශකත්ා අදි්දර සිට 

රැ ේ කරන ලද සි්ලුම දත්ත් (භූ විදාත්මක සිති්ම්කරණ්, සිදුරු විමරශන්  හ GSMB හි කලාී් භූ 

විදාත්මක සිති්ම) භාවිත්ා කරමිනි. ප්රධ්ාන දේල්දල් අක්ෂදේ සිදුරු හත්ක් විදින අත්ර ඒවා භූ 

විදාත්මක පැතිකදඩහි දැක්දේ. සිදුරු දත්ත්වල පාෂාණ වරග, RQD අග්න්, ජල ී ඩන පරීක්ෂණ දත්ත් 

(Lugeon අග්න්),  ම්මත් විනිවිද ්ාදම් පරීක්ෂණ (SPT) දත්ත්  හ භූගත් ජල මට්ටම් අඩාංගු දේ. 

පවතින භූ විදාත්මක දත්ත් වලට අනුව, ප්රධ්ාන දේල්ල පදනම ග්රැනයිට් පාෂාණ  හ දහෝන්ේදලන්ඩ්ව 

මිනිරන් පාෂාණ (Hornblende biotite gneiss)  මහර මිනිරන් පාෂාණ (biotite gneiss)  හ ගානට් 
මිනිරන් පාෂාණ (garnet biotite gneiss)  ේථර වලින්  මන්විත් දේ. ද්ෝජිත් ප්රධ්ාන දේල්ල අක්ෂ් 
අරණා්ක සින්දෆෝම් හි  මමුහුරත් අක්ෂ් හරහා පිහිටා ඇත්. දේල්ල මධ් ප්රදේශදේ  ාමාන 

දිශානති් ඉහළ ඇළ දද ට වන අත්ර එ් දේල්ල  ේථායීත්ාව්ට හිත්කර ත්ත්ත්ව්කි. ප්රධ්ාන දේල්දල් 

භූ විදාත්මක හර ේකඩ රූපය 3-28 හි දක්වා ඇත්. 

3.2.2.6.2 සෑදල යේල්ලල 

 ෑදල දේල්ල අක්ෂදේ එක් විදුම් සිදුරක් ඉදිරි්ට දගන ගිදේ්. දමම භූ ත්ාක්ෂණික විමරශන දත්ත් මත් 

පදනම්ව  ෑදල දේල්දල් භූ විදාත්මක පැතිකඩ රූපය 3-29 හි දක්වා ඇත්. පාාංශු පාරගමත්ා අග්, 

SPT අග්න්, ජල ීඩන පරීක්ෂණ අග්න්, CR  හ RQD අග්න් ළිාං  ම්බන්ධ් දගානුදවහි දපන්වා 

ඇත්.  ෑදල දේල්දල් උපරිම උ  මීටර 7 ක් පමණ වන අත්ර එ්  මජාතී් ප ේ දේල්ලක් දල  

ඉදිකිරීමට නි්මිත්්. දේල්දල් අක්ෂදේ මැද ප්රදේශ් බැම්දම් LB  හ RB පැත්ත්ට  ාදේක්ෂව ගැඹුරු 

පාෂාණ මට්ටමක් ඇත්.  ෑදල දේල්ල අක්ෂ් ප්රදේශ් මිනිරන් පාෂාණ  ේථර වලින්  මන්විත් දේ. භූ 

විදාත්මක සිති්ම්කරණ දත්ත්වලට අනුව  ෑදල දේල්ල ප්රදේශදේ  ාමාන ගිලා බැසීදම් දිශාව 

60/087 පමණ දේ. එයින් අදහ ේ කරන්දන් පාෂාණ  ේථර ජලාශ් දද ට ගිලී ඇති අත්ර  ෑදල දේල්දල් 

 ේථායීත්ාව් වැඩි කිරීම  ඳහා හිත්කර පරි ර්ක් බව්. 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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     රූපය 3-28  ප්රධ්ාන යේල්ලයල්ල භූ විදයාත්මක පැතිකඩ 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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 රූපය 3-29  සෑදල යේල්ලයල්ල භූ විදයාත්මක පැතිකඩ



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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3.2.2.7   භූ ගත ජලය  
 
 

පවතින ළිාංවල පවතින දත්ත්වලින් ලබාගත් හැකි ජල මට්ටම් කි්වීම් ුනක් ඇත්. 

 

 රූපය 3-30  ජල මට්ටටයම්  උස/ගැඹුර 

ළිාං ුනක ජල මට්ටම රූප  ටහන් රූපය 3-30 හි දැක්දේ. ප්රධ්ාන දේල්දල් භූ විදාත්මක පැතිකඩ රූපය 

3-28 මගින් දැක්දවයි. ප්රධ්ාන දේල්දල් භූ විදාත්මක පැතිකඩ ප්රධ්ාන දේල්දල් භූගත් ජල මට්ටම පිළිබඳ 

 ාමාන අදහ ක් ලබා දදයි. ජලාශදේ LB  හ RB පැත්දත්  ේථාවර නල ීඩනමාන දදකක්  වි කර ඇත්. 

දකද ේ දවත්ත්, ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  විසින් භූගත් ජල මට්ටම මැනීම ත්වමත් 

ආරම්භ කර දනාමැති අත්ර, එ් කලින් ආරම්භ කළ යුු්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17

6.2

7.3

BH - 01 BH - 03 BH - 02

Depth to Water Table (m)



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  
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රූපය 3-31  කුහර,අව්ගාර කුහර සහ  ලිං ිහිටි සතථාන



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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රූපය 3-32  සතථාිත කරන ලද ීයසාමීටරය(BH 01 and BH 02) 

ප්රධ්ාන දේල්ල ආශ්රිත්ව කැණූ ළිාං දදකක් නිරීක්ෂණ් කරන ලද අත්ර  ෑදල දේල්ල ප්රදේශදේ එකක් රූපය 

3-33 හි දැක්දේ. භූගත් ජල මට්ටම්  හ ඛ්ණ්ඩාාංක ව්ගුව් 3-12 හි දක්වා ඇත්. 

 ව්ගුව් 3-14  කැණීම් ළිංව්ල ිහිටීම සහ ජලයේ ගැඹුර 

කැණූ ළිං 

අංකය 

 

ඛණ්ඩාංක 

 
WT දක්ව්ා 

ගැඹුර 

(m) 

සතථානය 
E N 

WL – 1 462469 530489 0.4 ප්රධ්ාන දේල්ල(LB) 

WL – 2 462233 530330 0.3  ෑදල දේල්ල 

 
WL – 3 463235 530855 1.2 ප්රධ්ාන දේල්ල (RB) 

 

ජලාශ ප්රදේශදේ භූගත් ජල මූලික  මීක්ෂණ්ක් සිදු කර දනාමැත්. එබැවින් ජලාශ ඉදිකිරීම් කටයුු 

ආරම්භ කිරීමට දපර භූගත් ජල මූලික  මීක්ෂණ්ක් ආරම්භ කළ යුු අත්ර අවම වශද්න් ව රක 

කාල්ක් අඛ්ණ්ඩව අධීක්ෂණ් කළ යුු්. දේල්ල අක්ෂ් (මීටර 1000 තීරුව) සිට අවම වශද්න් මීටර 

500 ක් දුරින් භූගත් ජල නිරීක්ෂණ ප්රදේශ් ආරම්භ දේ. ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීදමන් පසු භූගත් ජල 

නිරීක්ෂණ වැඩ ටහන ම කට දදවරක් පැවැත්වි් යුු්. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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WL – 01 WL - 02 

 

WL - 03 

රූපය 3-33  ව්යාපෘති ප්රයේශයේ කණින ලද ලිං නිරීක්ෂණය 

3.2.2.8 පූර්ව් - ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය 

ූරව ඉරිත්ැලීම්  මීක්ෂණ් ්නු ඉදිකිරීම් භූමි් වටා ඇති සි්ලුම  ේිර වුහවල ඉරිත්ැලීම් හඳුනා ගැනීම 

 ඳහා පවත්වනු ලබන  මීක්ෂණ්කි. දේල්ල අක්ෂදේ සිට අවම වශද්න් මීටර 500 ක් දුරින්  හ නව 

පත්ල් භූමි්ක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට දපර ූරව ඉරිත්ැලීම්  මීක්ෂණ පැවැත්වි් යුු්. ඉදිකිරීම් ආරම්භ 

කිරීදමන් පසු අවම වශද්න්  ෑම මා  6 කට වරක් ඉරිත්ැලීම්  මීක්ෂණ පැවැත්වි් යුු්. ඉරිත්ැලීම් 

 මීක්ෂණ දත්ත් සි්ල්ලම ආරක්ෂිත්ව ත්බා ගත් යුු්. 

3.2.2.9   යර්ඛීය යදෝෂ හා නායයෑයම් ප්රව්නතාව්ය 
 

 

භූ විදාත්මක දෘෂේටි දකෝණද්න්, ්ටිමහන ජලාශදේ ප්රධ්ාන දේල්ල අක්ෂ්  මමුහුරත් අක්ෂ් හරහා 
පිහිටා ඇත්. ශ්රී ලාංකාදේ  ී් දදෝෂ  හිත් කලාප  හ කැපුම් කලාප දනාමැත්.  මමුහුරත්දේ රූප විදාව 
අධ්්න් කරන විට, දේල්ල අක්ෂදේ ඇති සි්ලුම පාෂාණ  ේථර ජලාශ් දද ට ගිදලමින් පවතින බව 
නිරීක්ෂණ් දේ. එබැවින් ජලාශදේ එකු වන ජල් රඳවා ගනු ඇත්. ත්වද පාෂාණ වරග අධ්්න් කරන 
විට ජලාශ ප්රදේශදේ කිරිගරුඬ දහෝ කැල්කරි් ේ පාෂාණ දනාමැති බව නිරීක්ෂණ් දේ. එබැවින් 
ජලාශදේ ජල් එක්රැ ේ වීම නි ා දගාඩබිම ගිලා බැසීදම් ගැටළු අවම කර ගත් හැක. දකද ේ දවත්ත්, 

 මමුහුරත් අක්ෂ ප්රදේශදේ ඉහළ බිඳීම් තීව්රත්ාව්ක් දැකි් හැකි අත්ර නිසි දි්ර බදාම්ක් (grouting) මගින් 
දහාඳින් වැසි් යුු්.  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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රූපය 3-34  යටිමහන ජලාශ ප්රයේශයේ ගල්ල පර්ව්ත ආදී සතථාන 

්ටිමහන ජලාශදේ වම් ඉවුර දකුණු ඉවුරට වඩා බෑවුම්  හිත්්. නමුත් වම් ඉවුදර දකුණු ඉවුරට වඩා සිහින් 

බරක් ඇත්. ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල ්න දදදකහිම LB  හ RB පැතිවල පාෂාණ මුවීමක් 

නිරීක්ෂණ් කළ හැක. 

ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් (NBRO) විසින් ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ් ආශ්රිත්ව නා්්ාදම් 

විභව පරීක්ෂණ්ක් සිදු කර ඇති අත්ර, එම ප්රදේශ් අඩු හා මධ්ම ප්රදේශ්ක් දල  හඳුනාදගන ඇත්. 

ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් විසින් දත්ෝරාගත්  ේථාන් දේල්ල අඩවි්ක් දල  ත්ාක්ෂණික 

වශද්න් ශක බව හඳුනාදගන ඇති අත්ර ඉදිකිරීම් අත්රුර  හ පසු දේල්ල වැඩබිම බෑවුම්  ේථායීත්ාව් 

වැඩි කිරීමට නිරදේශ කිහිප්ක් ඉදිරිපත් කර ඇත්. ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ානද්හි නිරදේශ 

පහත් පරිදි දේ: 

a. දකාලූවි්ම් ත්ැන්පුවලට ඇති වන බාධ්ා අවම කළ යුු්. භූ ත්ාක්ෂණික ඉාංජිදන්රුදවකුදේ 

නිරදේශ්න්ට අනුව බාධ්ා ඇති  ේථානවල පාාංශු රඳවා ගැනීදම් වුහ්න් ද්දි් යුු්.  

b.  අවශ අව ේථාවලදී පමණක් පාලන පිපිරුම් ශිල්ී් ක්රම නිරදේශ දකදර. 

c. ද්ෝජිත් ආධ්ාරක් පාෂාණ ගරභ්ට නිසි දල  ඇුල් කල යුු්.  

d.  ේ වාභාවික ඇළ දදාළ  හ ගලි කිසිඳු ආකාර්ක ඉදිකිරීමකින් දහෝ අපද්රව බැහැර කිරීදමන් කිසිදු 
බාධ්ාවක් සිදු දනාවන පරිදි ත්බා ගත් යුු්. කුණාටු ජල් කිසිදු බාධ්ාවකින් දහෝ දගාඩගැසීමකින් 

දත්ාරව නිදහද ේ ගඟට බැ  ්ා යුු්. 

   

ව්ම් ඉවුරු යපයදයසත ගල්ල පර්ව්ත   

     

         දකුණු ඉවුරු යපයදයසත ගල්ල පර්ව්ත   සෑදල යේල්ලල යපයදයසත ගල්ල පර්ව්ත 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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e. වාපෘති ප්රදේශ් ු ළ මීටර 1.5 ට වැඩි උ කින් යුත් දඩු කැබලි හමුවන  ෑම  ේථාන්කටම පිළිගත් 
හැකි මට්ටම්වලට භූ කැළඹීම් අවම කිරීම  හ ප ේ රඳවා ත්බා ගැනීදම් වුහ්න් ලබා දීම. 

f.  වනාන්ත්ර ප්රදේශ් ුළ ඉඩම් හා්න විභව් අවම කිරීම  ඳහා දැඩි බෑවුමක ග ේ ඉවත් කිරීම සීමා 
කළ යුු්. 

g. ප්රදේශ මාරග ඉදිකිරීම  ඳහා කැීම  හ පිරවීදම් කටයුු අවශ වි් හැකි්. දම් සිදු කළ යුත්දත් 
සුදුසුකම් ලත් භූ ත්ාක්ෂණික විදශේෂඥද්කුදේ මගදපන්වීම ්ටදත්්. 

h. සි්ලුම බැම්ම  ේථායීව දගාඩනගා ගත් යුු අත්ර, අවශ පරිදි ප ේ රැඳවුම් වුහ්න් දගාඩනගා ගත් 
යුු අත්ර කුණාටු ජල් එක්රැ ේ කර  ේවාභාවික ජලාපවහන මාරග්ට ද්ාමු කරන දරඛී් කාණු 

 ෑදි් යුු්. 

i. ඕනෑම ගුරුත්වාකරෂණ රැඳවුම් බිත්ති වරග්ක් පිටුප  දගාඩනගා ඇති අතිරික්ත් ජල  ාංඛ්ාන 

ීඩන් ඒවා කඩා වැටීමට දහේු වි් හැකි අත්ර එහි ප්රතිඵල්ක් දල  බිත්ති බල් පිටුප  ප  

අ ාරථක වීමට දහේු වි් හැක. ඉදිකිරීම් අදි්දරදී අතිරික්ත් සිදුරු ජල ීඩන් ඇතිවීම වැළැක්වීම 

 ඳහා පහත් ඉාංජිදන්රු ද්දුම්  ැපයි් යුු්. 

j.  විේ කුහර (පසුප  පිරවුදම් සිට ඉදිරිප ට ජල් ගමන් කිරීමට ඉඩ  ල න පයිේප) මගින් 

ජලාපවහන් සිදු කළ හැක. විේ කුහර සිේ ැේ රටාවකින්  ැපයි් යුු්. 

k. විේ කුහර සිේ ැේ රටාවකින්  ැපයි් යුු්. 

l. බිත්ති  හ විේ කුහරවල දදාරටුව අවට ඉවුර දිදේ නිදහ ේ ජලාපවහන කැටිති ද්රව ත්ැබි් යුු් 

m. සි්ලුම ආකාරදේ ජල කාන්දුවීම්  හ කාන්දුවීම් හැරවීම  ඳහා සුදුසු දකාන්ීට් ඇතිරූ වුහ්න් 
ද්දීදමන් වළක්වා ගත් යුු් 

n. දමදහයුම් අවධිදේදී වාපෘති ප්රදේශ් ු ළ නිසි මුපිට ජලාපවහන පේධ්ති්ක් පවත්වාදගන ් ාම 

o.  ප්රදේශදේ ඛ්ාදන ගැටලුවක් ඇති දනාකර ඉවත් කරන ලද ප ේ කඳු නිසි දල  බැහැර කළ යුු්. 

3.2.2.10   ලව්ණතාව්, ආම්ලිකතාව්ය සහ භූගත ජලය නැව්ත ලබාගැනීම 

කෑගල්ල දි ේික්කදේ මාවනැල්ල ප්රදේශදේ ඉදිකිරීමට ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්.  ාමානද්න් එ් 

මුහුදු මට්ටදම් සිට මීටර 100 සිට 150 දක්වා උ කින් පිහිටා ඇත්. ශ්රී ලාංකාව ුළ, ලවණත්ා ගැටලු 

දබාදහාම්ක් ඇතිවන්දන් දිවයිදන් දවරළබඩ ප්රදේශවල  හ දිවයිදන් පහළ දපනිේදල්න් ප්රදේශවල ්. 

එබැවින්, දපාදු දෘෂේටි දකෝණද්න්, දමම ප්රදේශදේ මුපිට හා භූගත් ජලද්හි ලවණත්ාව ද ා්ා ගැනීමට 

අඩු හැකි්ාවක් පවතී. 

භූගත් ජලදේ  හ මුපිට ජලදේ ආම්ලිකත්ාව් වගුරු බිම්වල  හ  මහර සුරත්ල් වගුරු බිම්වල ජල් 

එකු වීම සිදුවි් හැකි්. නමුත් ද්ෝජිත් දේල්ල ප්රදේශදේ රූප විදාවට අනුව කිසිදු ඇඟවීමක් දනාමැත්. 

එද ේම, ලැටරයිටික් ප  ජල කදඳේ ආම්ලිකත්ාව් වැඩි කරයි. කලාී් භූ විදාත්මක සිති්මට අනුව 

වාපෘති් අවට ප්රදේශ අඩාංගු ලැටරයිට් ප ක් දනාමැත්. 

කලාී් භූ විදා සිති්මට අනුව ජලාශදේ සිට කිදලෝමීටර 1.5ක් පමණ දුරින් කිරිගරුඬ පාෂාණ  ේථර්ක් 

පිහිටුවා ඇත්. භූගත් ජලදේ  හ මුපිට ජලදේ දෘඪත්ාව නි ා වැඩි වි් හැක. වරත්මාන කිරිගරුඬ පටිදේ 

දුර  හ විශාලත්ව් නි ා දමම කිරිගරුදේ ජල කඳට  ැලකි් යුු බලපෑමක් නැත්. 

ඉහත් ගුණාත්මක වි ේත්ර්ට අමත්රව, ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  භූගත් ජල්  හ 

මුපිට ජල  ාම්පල  ඳහා ජල ත්ත්ත්ව පරීක්ෂණ කිහිප්ක් පවත්වයි. දමම දත්ත් දදක ව්ගුව් 3-15  හ 

ව්ගුව් 3-16 හි දක්වා ඇත්. දත්ත් දදකම 2020 වරෂදේදී රැ ේ කරන ලදී. තීරණ් කිරීම  ඳහා ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  චර්යා පරීක්ෂණ්; ජලදේ වරණ්, කැළඹීම, pH අග්,  ම්ූරණ ද්රාවිත් 

ඝන ද්රව,  ම්ූරණ ක්ෂාරම් (CaCO3 දල ), නිදහ ේ ඇදමෝනි්ා, නයිදේට්, නයිරයිට්, ෆේදලෝරයිඩ්ව (F 

දල ), දපා ේදේට් (PO දල ),  ම්ූරණ දෘඪත්ාව (CaCo₂ දල ),  ම්ූරණ ්කඩ ,  ම්ූරණ දකාලිදෆෝම් 

35°C  හ Escherichia Coli 44°C. පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අනුව සි්ලුම pH අග්න් 7 ක් පමණ දේ. එයින් අදහ ේ 

වන්දන් ජලදේ ආම්ලිකත්ාව් දහෝ ක්ෂාරී් බව දනාමැති බවයි. 
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3.2.3 භූ විෂමතාව්ය හා ඉඩම් පරිහරණය 
 

වාපෘති ප්රදේශ් කෑගල්ල දි ේික්කදේ මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨා ්ට අ්ත් දේ. එ් 

527000-532000 (N) දේශාාංශ  හ 461000-466000 අක්ෂාාංශ අත්ර පිහිටා ඇත්. දමම ඛ්ණ්ඩාාංක SL 99 හි 

ප්රමිතීන්ට අනුූල දේ. වාපෘති ප්රදේශ් මීටර 110 - 200 අත්ර උන්නත්ාාංශ්ක පිහිටා ඇති අත්ර ග්රාම 

නිලධ්ාරී ව ම් (GN), එනම් දගාන්ඩිවල (20A), කරපදන් (24A), දකාන්දඩනිවා (20B), මුරුත්දවල (29D), 

වෑගන්ත්දල් (20), ්ටිමහන (23C)  හ මහවත්ත් (29A) ආවරණ් කරයි. 

ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශදේ හඳුනාදගන ඇති ප්රධ්ාන ඉඩම් පරිහරණ් කරන ආකාර වන්දන් දගවු, රබර 

වගාවන්, කුඹුරු ඉඩම්, දපාල් ඉඩම්  හ ලඳු කැලෑ ඉඩම් ් . ජලද්න් ් ට වූ ඉඩම් පිළිබඳ වි ේත්ර ව්ගුව් 3-17 

හි දක්වා ඇත්. 

ව්ගුව් 3-17 ජලයයන්ව යට වූ ඉඩම් සහ ප්රයේශ ව්ර්ග 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධ්්න ප්රදේශදේ භූ විෂමත්ාව, ද්ෝජිත් ජලාශ ප්රදේශ්, ජලාශ HFL, වාපෘති  ාංරචක, ගන්නා ප්රදේශ, 

බැහැර කිරීදම් ප්රදේශ  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රදේශ රූපය 3-36 , රුපය 3-37, හ  රූපය 3-38 හි දපන්වා 

ඇත්. 

 

අංක ව්ර්ග 
ප්රයේශය 

(යහක්ටයාර) 

1 අත්හැර දැමූ කුඹුරු 0.9 

2 දපාල් ඉඩම 2.2 

3 දගවු බිම්/ දගවු වගාව 25.6 

4 කුඹුරු ඉඩම් 10.9 

5 ගාංගා පාමුල 17.6 

6 රබර ඉඩම 42.2 

7 ලඳු කැලෑව 2.0 

8 නාගරික ප්රදේශ 0.3 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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   රූපය 3-35 යටිමහන ජලාශ ප්රයේශයේ ඉඩම් පරිහරණ සිතියම



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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රූපය 3-36  යටිමහන ව්යාපෘති ප්රයේශයේ සාමානය පූර්ණ සැලැසතම  



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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 රුපය 3-37  යයෝජිත යටිමහන ව්යාපෘතියේ පරිපාලන සීමාව්න්ව දැක්යව්න සිතියම 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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 රූපය 3-38  යයෝජිත ව්යාපෘතියේ කඳවුරු භුමි, බැහැර කිරීයම් සතථාන සහ පාංශු සැපයුම් සතථාන 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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රූපය 3-39  යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘතියේ යයෝජිත නැව්ත පදිංචි කිරීයම් සතථාන



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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3.3 ජීව් විදයාත්මක පරිසරය 

3.3.1 මහ ඔය ප්රයේශයේ පසුබිම් පාරිසරික යතාරුරු 
 

ශ්රී ලාංකාදේ විශාලත්ම ගාංගාවන්දගන් එකක් වන මහඔ්, පළාත් හත්රක්  හ දි ේික්ක පහක් හරහා 

කිදලෝමීටර 128ක් ගලා ් යි. එ් නාවලපිටිද්න් ආරම්භ වී අරණා්ක හරහා ගලා දගා ේ මීගමුවට උුරින් 

දකාච්චිකදඩ්ව සිට ඉන්දි්න්  ාගර්ට වැදට්. මහඔ් දද්රෝණි් ශ්රී ලාංකාදේ අත්රමැදි කලාප්ට අ්ත් දේ. 

 ාංක්රාන්ති කලාප්ක් ුළ වුවද  ාමාන වෘක්ෂලත්ාදි් දබාදහෝ දුරට රදට් දත්ත් පහත් බිම්වල දක්නට 

ලැදබන ආකාර්ට  මාන දේ. ද්ෝජිත් ජලාශ් මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨා ්ට අ්ත් දේ. 

මිලි්න 1.1 කට අධික ජනත්ාවක් ගඟ අ ල ජීවත් වන අත්ර, ඔවුන්දේ ්ැපුම්  හ ජීවදනෝපා් 

ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා ගදඟන් ලැදබන ප්රතිලාභ  ාංඛ්ාව ප්රද්ෝජන්ට ගනී. විවිධ් ප්රජාවන්දේ ගෘහ ේත්  හ 

කාරමික අවශත්ා  ඳහා මහඔ් ජල්  ප්යි. මහඔ් ආශ්රිත්ව ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්  ජල් ප්රදේශ වීදම්  ේථාන 14ක් ඇත්. ගදේ පහළ දකාට  විදනෝදාත්මක  හ  ාංචාරක 

ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා ප්රසිේධ්්. එබැවින්, අඛ්ණ්ඩ ගාංගා ගලා්ාම  හ ගාංගා ආශ්රිත් පරි රදේ ්හපත් 

ද ෞඛ්්  ම ේත් ගාංගා පරි ර පේධ්තිදේ  මාජ-ආරික හා පාරි රික තිර ාරභාව්  ම්බන්ධ්ද්න් ඉත්ා 

වැදගත් දේ. 

ජලාශදේ ජල දපෝෂක් මහඔ් ගාංගා දද්රෝණිදේ ඉහළ  හ මධ් ප්රදේශවලින්  ෑදී ඇති අත්ර විවිධ් 

වෘක්ෂලත්ා  හ ඉඩම් පරිහරණ වරග  ඳහා  හා් වන විවිධ් වරෂාපත්න ත්ත්ව  හ භූදගෝලී් ලක්ෂණ 

වලින්  මන්විත් දේ. මධ් උන්නත්ාාංශවල ප්රධ්ාන ඉඩම් පරිහරණ වරග වන්දන් දත්  හ රබර කුඩා වු, 

මිශ්ර දගවු, කුළුබඩු වගාවන්  හ වී වගාවන්  හ  මහර ප්රදේශ නාගරික ජනාවා  ්ටදත්්.  ාම්ප්රදායික 

දකද ල් වගාවන් උුරු බෑවුම්වල බහුලව දක්නට ලැදබන අත්ර ඉහළ ප්රදේශවල විශාල දත් වු ඇත්. 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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3.3.2 ව්ාර්තා වූ පාරිසරික ගැටළු 

මහඔදේ  ාමාන ගලා්ාම ඉත්ා ඉහළ මට්ටමක පවතින බව වාරත්ා දේ. දකද ේ දවත්ත්, මහඔ් 

දද්රෝණිදේ පාදක ප්රවාහදේ අඩුවීම මෑත් ව රවල වඩාත්  ැලකිල්ලට භාජන් වි් යුත්ත්ක් දල   ටහන් 

වි්. ව ර ගණනාවක් පුරා නිරීක්ෂණ් වූ වරෂාපත්න රටා අඩුවීම  හ වන විනාශදේ හා නාගරීකරණදේ 

ප්රතිඵල්ක් දල  ඉහළ ජල දපෝෂක ප්රදේශ් හැකිලීම හා පිරිහීම, නුසුදුසු ඉඩම් පරිහරණ ක්රම  හ ගාංගා 

දද්රෝණිදේ මධ් ප්රදේශවල ජල් නැතිවීම ් න කරුණු ඊට දා්ක වන  ාධ්ක දේ.දම් දබාදහෝවිට ගෘහ ේථ 

හා කාරමික ක්රි්ාවලීන්  ඳහා වැඩි භාවිත්් නි ා වි් හැකි්.  දම් විදශේෂද්න් වි්ළි  මදේදී (දපබරවාරි 

සිට  ැේත්ැම්බර දක්වා) දැඩි ජල ීඩන ත්ත්ත්ව්න් ඇති කරයි.පුදරෝකථන් කරන ලද දේශගුණික 

විපර්ා  අව ේථා  හ  ේවාභාවික වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කිරීම අවශ වන ඉහළ  හ මධ් ජල දපෝෂක 

ප්රදේශවල මිනි ේ ජනගහන් වැඩිවීමත්  මඟ දමම අහිත්කර ත්ත්ත්ව්න් අනාගත්දේ දී අනිවාර්ද්න්ම 

උග්ර වනු ඇත්. ජල  ම්පත් අඩුවීම නි ා පානී් ජල  ැපයුම  ඳහා දැඩි ගැටලු ඇති වී තිදේ. මීට දපර, ජල 

 ම්පාදන ද්ෝජනා ක්රම 18 න් 8ක් පමණක් පැ් 24 පුරා ද ේවාවක්  ප්ා ඇති බව වාරත්ා දේ (රත්නා්ක 

2005). දමම අවශත්ාව්  ම්බන්ධ්ද්න් වත්මන් ත්ත්ත්ව් ත්ක්ද ේරු කළ යුු්. මහඔ් පහළ ප්රදේශවල 

භූගත් ජල් නි ේ ාරණ් දැඩි දල  සිදු වන අත්ර එමඟින් ජලධ්ර තිර ාර සීමාවන්ට පහළින් ක්ෂ් වීමට 

දහේු වී තිදේ. 

මහඔ් දද්රෝණිදේ වාරත්ා වන ත්වත් ගැටලුවක් වන්දන් ජලදේ ගුණාත්මකභාව් පිරිහීමයි. ශීඝ්ර 

නාගරීකරණ්  හ මිනි ේ ජනගහන් ප්ර ාරණ් වීම නි ා පිළි්ම් දනාකළ කාරමික අපද්රව  හ ගෘහ ේථ 

අපද්රව විශාල ප්රමාණ්ක් ගඟට  හ එහි අු ගාංගාවලට එකු වන බවට  ැක්ක් නැත්. විෂ  හිත් අපවිත්ර 

ද්රව මුපිට ජල් දූෂණ් වීම දහේුදවන් මුපිට ගලා ්ාමක් දල  ගඟට  ෘජුවම එකු වීම දහෝ ද ෝදා 

හරිනු ලැදේ. අධික වරෂාව පවතින කාලවලදී මුපිට ගලා ්ාම තීව්ර දේ. දූෂක ද්රව මුදා හැරීම වරින් වර 

සිදු වි් හැකි අත්ර ගාංගා ගලා්ාම අනුව උච්චාවචන් වි් හැක. අපද්රවවලට කාරමික අපද්රව, අපද්රව 

( මහර විට ද ේටික් ටැාංකිවලින් දහෝ අඩු ආදා්ම්ලාභී නිදව ේවලින්  ෘජුවම මුදා හරිනු ලැදේ), දරෝහල් 

අපද්රව  හ ගෘහ ේථ අපද්රව ඇුළත් දේ. අපද්රව ක්රමානුූලව බැහැර දනාකරන අත්ර එම නි ා විවෘත් 

ක ළ බාහිර මූලද්රවවලට නිරාවරණ් වන අත්ර එහි ප්රතිඵල්ක් දල  දූෂක ද්රව වාේත් දේ. වු 

කම්කරු ජනාවා වලින් ගෘහ ේථ අපද්රව  ෘජුවම එකු වීම විදශේෂද්න් වාරත්ා වී ඇත් (මාත්රආරච්චි  හ 

පි්දා  2013). දබාදහෝ විට ප්රාදේශී් මහ නගර  භාවලට කැළික ළ බැහැර කිරීමට නම් කරන ලද  ේථාන 

දනාමැති අත්ර දකාන්ත්රාත්කරුවන් ඔවුන්ට පහසු  ේථානවල කුණු බැහැර කරයි. වැසිකිලි වලින් පිටකිරීදම් 

ප්රතිඵල්ක් දල  ව දර ඇත්ැම් කාලවලදී අප්ර න්න  හ අහිත්කර ගන්ධ්්ක් දක්නට ලැදේ. දම් දහේුව 

නි ා ඉහළ ප්රදේශවල මලපහ දකෝලිදෆෝම් මට්ටම ඉත්ා ඉහළ මට්ටමක පවතින බව දල්ඛ්නගත් කර ඇත් 

(මාත්රආරච්චි  හ පි්දා  2013). ශ්රී ලාංකා ප්රමිතීන්ට  හ දලෝක ද ෞඛ්  ාංවිධ්ානදේ 

මාරදගෝපදේශ්න්ට අනුව මහඔ් ජල් බීමට  හ නෑමට නුසුදුසු බව දමම මට්ටම්වලින් දපන්නුම් 

දකදර. මහඔදේ ජලදේ අපිරිසිදු ගුණාත්මක බව  හ ඝන අපද්රව හා අපජල් බැහැර කිරීදම් සුදුසු 

ක්රමදේද ක්රි්ාත්මක කිරීදම් අවශත්ාව් මීට දපර වාරත්ා වී ඇත් (අදේද ේකර et al. 2009).  

මීට අමත්රව, ලීදච්ට් හරහා ක ළ අාංගනවලින් දූෂිත් ද්රව භූගත් ජල්ට ඇුළු වි් හැකි අත්ර මුපිට 

ජල්ට වඩා දිගු කාල්ක් පැවති් හැකි්. pH අග් 5.5 සිට 8 දක්වා දවන ේ වන බව වාරත්ා දේ. විදුත් 

 න්නා්කත්ාව 17 සිට 70us/cm දක්වා දවන ේ වන බව වාරත්ා වන අත්ර ජනාකීරණ ප්රදේශවල  හ දත් 

වු වල  ැලකි් යුු දල  වැඩි බව පැවද ේ. වුවල අපද්රව දිරාපත් වී කාබන්ඩද්ාක් යිඩ්ව (CO2) 

නිපදවන අත්ර එ් කාබන් අම්ල් දල  ජලදේ දි්වී එම ප්රදේශවල pH අග් අඩු කරයි (මාත්රආරච්චි  හ 

පි්දා  2013). විදශේෂද්න්ම ගෘහාශ්රිත් ජල අවශත්ා  ඳහා ගාංගා ජල් වැඩි වශද්න් භාවිත්ා කිරීම 

දහේුදවන් නව කරමාන්ත්  හ ජනාවා   ේථානගත් කිරීම ප්රදේශදමන්  ලකා බැලි් යුු්. මහඔ් 

දද්රෝණි්ට දමෝල්කරුවන් විසින් කි්ත් කුඩු  හ  හල් දපාු දැමීම ද වාරත්ා වී ඇත් (රත්නා්ක 2005). 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්
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මහඔ් දද්රෝණිදේ වඩාත් තීරණාත්මක පාරි රික ගැටලුවක් දල  මැටි  හ වැලි දගාඩදැමීම හඳුනාදගන 

ඇත්. පත්ල් කැණීම් ගාං පත්දල් පමණක් දනාව, ්ාබද ඉඩම්වල  හ කුඹුරුවල ද පැතිරී ඇති බව වාරත්ා දේ 

(වික්රමආරච්චි 2010). මහඔ් උ  ේ ත්ත්ත්වදේ ගාංගා වැලි  හිත් ප්රසිේධ් මූලාශ්ර්ක් බවට පත්ව ඇත්. 2010 

වරෂදේ වාරත්ා වූ පරිදි ව රකට රදට් වාරෂික වැලි අවශත්ාව් කියුේ මිලි්න 8.5කට ආ න්න වූ අත්ර 

එ් වාරෂිකව 5 සිට 10% දක්වා වැඩිවීමක් ඇ ේත්දම්න්ු කර ඇත්. ශ්රී ලාංකාදේ සියුම් වැලි අවශත්ාවද්න් 

 ැලකි් යුු ප්රමාණ්ක් 1970 ගණන්වල සිට (වික්රමආරච්චි 2010) මහඔද්න්  ප්ා ඇත්. මීගමුදේ සිට 

හලාවත් දක්වා දවරළ තීර් දපෝෂණ් කිරීම  ඳහා මහ ඕව වැලි ප්රවාහන් කරයි. මහඔ් ආශ්රිත්ව සිදුවන 

අධික වැලි දගාඩදැමීම් දහේු දවන් දවරළ තීරදේ වැලි  මුලිත්ත්ාවදේ අ මුලිත්ත්ාව් ඇති වී ඇති අත්ර 

මීගමුව සිට හලාවත් දක්වා දවරළ තීර් ඛ්ාදන් වීමට දහේු වී ඇත්. දමම දවරළ තීර් 2006 ව දර දවරළ 

කලාප කළමනාකරණ  ැලැ ේම මගින් ශ්රී ලාංකාදේ වඩාත්ම ඛ්ාදන් වූ දවරළ තීර් දල  හඳුනාදගන 

ඇත්. දමම හා්න් 80-85% පමණ දහේු වී ඇත්දත් මහ ඔදේ උග්ර වූ වැලි දගාඩදැමීම් දහේු දවනි. 

දරගුලාසි ක්රි්ාත්මක වුවද ( ේදවදකා 2004), දමම පත්ල් දබාදහාම්ක් නීති විදරෝධී වන අත්ර ඒවා 

නි්ාමන් දනාකළ ඒවා දේ (වික්රමාරච්චි 2010). එබැවින් ජල් ආශ්රිත්, ද ෞඛ්, කෘෂිකාරමික  හ  මාජී් 

ගැටළු වැනි දවනත් පාරි රික ගැටළු මාලාවකට ුඩු දී ඇත්. දපදනන බලපෑම දබාදහෝම්ක් දවරළබඩ 

ප්රදේශවල වැලි පිරවීම අඩුවීම, දවරළ ඛ්ාදන්, ජල මට්ටම පහත් වැටීම  හ ගාංගා  හ දවරළබඩ රූප 

විදාදේ දවන ේවීම් වලට දහේු වී ඇත්. දම් දහේුව නි ා දැනට පවතින සිදුරු ඵලදායි දනාවන බව වාරත්ා 

දේ. වක්ර දල  පත්ල් කැණීම ගාංවුර, එකත්ැන පල්වීම  හ වැසි ජල් බැ ්ාම වැනි ගැටළු උග්ර කර, ජල 

වගුදේ අ ේථාවරත්ව්ට දහේු වී, ලවණ ජල් ඇුළු වීමට දහේු වී, ජජව විවිධ්ත්ව් නැතිවීමට දහේු වී 

ඇති අත්ර, පහත් වැටීම හරහා  ාංචාරක වාපාර්ට අහිත්කර බලපෑම් ඇති කරයි. 

ප්රජාවන්දේ ජීවදනෝපා්  හ ්ැීම දකදරහි  ෘණාත්මක බලපෑම් ද ඉ ේමු කර ඇත්. දේශගුණික 

විපර්ා   මඟ ත්ත්ව් ත්වත් නරක අත්ට හැදරනු ඇත්. නිදහ ේ ආරික ප්රතිපත්ති  හ පසුව ඉදිකිරීම් 

ක්දෂේත්රදේ ඇති වූ පිබිදීමත්  මඟ කාල්ාදේ ඇවෑදමන් වැලි උල්පත්ක් දල  මහඔ්ට එල්ල වූ ීඩන් 

ක්රමද්න් වැඩි දවමින් පවතී. වරෂාපත්න රටා දවන ේ වීම, උෂේණත්ව් ඉහළ ්ාම  හ මුහුදු මට්ටම ඉහළ 

්ාම ආදි් මහඔ් දද්රෝණි්ට ත්රජන්ක් වි් හැකි අහිත්කර බලපෑම් කිහිප්කි. වැලි  ඳහා පවතින අධික 

ඉල්ලුම, එහි ඇති සීමිත්  ැපයුම  හ ග්රාමී් රැකි්ා  ඳහා එ් නිරමාණ් කරන අව ේථා දහේුදවන්, ගඟට 

දමම අමුද්රව දහෝ සුදුසු විකල්ප  ම්පත්ක් ලබා දීමට හැකි වන ත්ාක් දමම බලපෑම් අනාගත්දේ තීව්ර වීමට 

දබාදහෝ දුරට ඉඩ ඇත්. ඉදිකිරීම්  ඳහා  ප්නු ලැදේ. ගාං ඉවුරු ද ගාං ඉවුරුවල ගාං ඉවුරු කැණීම් කරනු 

ලබන්දන්, පහළ ප්රදේශවල බහුලව දක්නට ලැුණද, දාර නිෂේපාදන්  ඳහා මැටි  ඳහා ්. 

මහඔ් ඉහළ ප්රදේශදේ ජලාශවල අකාලදේ දරාන්මඩ වැසී ්ාමක් වාරත්ා දේ. ඉහළ ප්රදේශවලින් දගන 

එන අධික අව ාදිත් බර නි ා දම් දේගවත් දේ. ප්රදේශදේ ඉහළ ජල මට්ටමත්  මඟ දැඩි බෑවුම් ප්රදේශවල 

දහේන් වගාව  ඳහා වන විනාශ් දහේුදවන් පාරි රික උපද්රව්න් ද ඉහළ ්න බව වාරත්ා දේ. වාරත්ාගත් 

 ේවභාවික උපද්රව අත්රට ප ේ කණ්ඩි  හ නා් ්ෑම් ඇුළත් දේ (රණසිාංහ 1998). අඩු ජල ප්රවාහවලදී පවා 

වැලි දගාඩදැමීදම් ප්රතිඵල්ක් දල  ගාං ඉවුරු කඩාවැටී ඇත්. ඉහළ ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ නැවත් වන වගා 

වැඩ ටහන් තීව්ර කිරීදම් අවශත්ාව් දමයින් ඉ ේමු වී ඇත්. 

ජජව විවිධ්ත්ව් අඩුවීම මහ ඔ් ගාංගා දද්රෝණිදේ මුළු දිග දිදේ ඇති ත්වත් ප්රමුඛ් ත්රජන්ක් වන්දන් 

උඩුගාං, මැද  හ පහළ ්න ප්රදේශ දදදකහිම පවතින අධික වන විනාශ් දහේුදවනි. දම් අධික දල  

සූරාකෑම  හ පරි ර දූෂණදේ අදනකුත් ත්රජන  මඟින්, කලින් අනුග්රහ් දක්වන ලද ජජව විවිධ්ත්වදේ 

පරිහානි්ට දද්රෝණිදේ දුක් විඳීමට දහේු වී ඇත්. අධික කෘෂිර ා්න ද්රව ප්රමාණ්  හ අඩු ජල  ැපයුම  හ 

වනාන්ත්ර වා  ේථාන එළි දපදහළි කිරීම  හ දවන ේ කිරීම දේශී් ජජව  ඳහා ප්රධ්ාන රක්ෂිත්්න් දල  

ක්රි්ා කිරීමට ගාංගා දද්රෝණිදේ හැකි්ාව අඩාල කර ඇත්. ගඟ දිදේ දවන් කිරීම් කිසිවක් දවන් කර නැත්, 

දම් විදශේෂද්න් විනාශකාරී වන්දන් ගඟ පුේගලික ඉඩම්වලින් මායිම් වූ විට්. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ගාංගා දද්රෝණි්ට පුළුල් දල  අදාළ වන අදනකුත් කළමනාකරණ ගැටළු නම්, විදශේෂද්න්ම අපද්රව 

පිරිපහදු කිරීම  හ බැහැර කිරීම  ඳහා නි්ම කර ඇති මාරදගෝපදේශවලට අනුූල දනාවීම, පරි ර 

ආරක්ෂණ බලපත්ර (EPL) නිකුත් කිරීමට දපර නිතිපත්ා පරීක්ෂා දනාකිරීම  හ එබැවින් අහිත්කර කරමාන්ත් 

 හ ක්රි්ාවලීන් ක්රි්ාත්මක වීම, ඒවා අත්ර දනාගැලීම. ඉඩම් ද්ෝගත්ාව්  හ ඉඩම් පරිහරණ්  හ 

රාජ හා රාජ දනාවන ආ්ත්නවල  හ  ාමාන ජනත්ාවදේ  ම්බන්ධීකරණ්,  ම්බන්ධීකරණ්  හ 

වගවීම දනාමැතිකම මහඔ් දද්රෝණිදේ ත්ත්ත්ව් පිරිහීමට  ාමූහිකව දා්ක වී ඇත්.  ෑම අාංශ්කින්ම 

ප්රතිකරම  ැලසුම් කිරීම  හ ක්රි්ාත්මක කිරීදම් ප්රගති් මන්දගාමී වී ඇත්. ගාංගා පරි ර් වැඩිදියුණු කිරීම 

 ඳහා නැවත් වන වගා වැඩ ටහන් ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා ප්රජා මූලික ප්රදේශ්න් භාවිත්ා කිරීම අත්වශ 

දේ. 

ගාංගා දහෝ ගාංගා දද්රෝණි කළමනාකරණ්  ඳහා නිශේචිත් පනත්ක් දනාමැතිකම, පනත් ගණනාවක් පුරා 

නීතිම් ප්රතිපාදන විසිරී ්ාම  හ දමම විවිධ් බලධ්ාරීන් අත්ර  ම්බන්ධීකරණ්ක් දනාමැතිකම නි ා ගාංගා 

දද්රෝණි කළමනාකරණ් අඩු ඵලදායී හා ඵලදායී වීමට දහේු වී ඇත්. ත්ත්ත්ව් වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා 

ඇත්ැම් මුලපිරීම් නිරදේශ කර ඇති අත්ර මහඔ් දද්රෝණි් ආශ්රිත් දවරළබඩ  හ පහළ ගාංගා ආශ්රිත් 

ප්රජාවන්දේ ඔදරාත්ු දීදම් හැකි්ාව වැඩි කිරීම  ඳහා ගාංගා ආශ්රිත් පරි ර්  ාංරක්ෂණ් කිරීදම් 

ඒකාබේධ් ප්රදේශ්ක් ඇුළත් දේ (EFLhttps://efl.lk/maha- oya-threat/). 

 

3.3.3 යයෝජිත යටිමහන ජලාශ සතථානයේ (සත්ව්) දැනට පව්තින පාරිසරික පරිසරය  

3.3.3.1   ව්ාසසතථාන ව්ර්ග 

ජලද්න් ්ට වූ ප්රදේශදේ විශාල ප්රමාණ්ක් රබර (දහක්ට්ාර 42.2)  හ දගවු (දහෝ ග්රාමී් දගවු 

දහක්ට්ාර 25.6)  මන්විත් දේ. අදනකුත් ඉඩම් පරිහරණ වරග අත්ර අත්හැර දැමූ කුඹුරු (දහක්ට්ාර 

0.9), වී වගාවන් (දහක්ට්ාර 10.9), දපාල් (දහක්ට්ාර 2.2), ලඳු බිම් (දහක්ට්ාර 2.0), නාගරික ප්රදේශ 

(හක්ට්ාර 0.3)  හ ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ා (දහක්ට්ාර 17.6) ඇුළත් දේ. බලාගාර ප්රදේශ්  හ ප්රධ්ාන 

දේල්ල ගඟට ්ාබද දවල්්ා්ක පිහිටා ඇත්. බලාගාර්  ේථාවර භූමි්ක පිහිටා ඇත්. ප්රදේශදේ භූගත් ජල 

මට්ටම දැනට පවතින බිම් මට්ටදම්ම පාදහේ පවතින බව කිව යුු්. එම ප්රදේශ් බෑවුම්  හිත් ප්රදේශ්ක් 

බැවින් උ ේබිම් ප්රදේශ ජලද්න් ්ටවීදම් විභව් ආන්තික බව වාරත්ා දේ. 

අදනකුත්  ාංරචක  ලකා බැලීදම්දී, පත්ල්  ේථාන මුඩු බිම්වල  හ රබර වගාවන් ුළ පිහිටා ඇත්; ප්රධ්ාන 

දේල්ල වී වගාවන්, රබර  හ මුඩු ඉඩම් හරහා කපා හරිනු ඇත්; දහක්ට්ාර 2 ක කඳවුරු භූමි් රබර  හ 

මුඩු බිම්වල පිහිටා ඇත්; දහක්ට්ාර 5 ක දකාන්ත්රාත්කරුදේ අාංගන් රබර වගාවක් ුළ පිහිටා ඇත්. වල 

ප්රදේශ් (දහක්ට්ාර 2) ජලද්න් ්ට වන ප්රදේශ් ුළ වන අත්ර බැහැර කරන  ේථාන් (දහක්ට්ාර 2) 

රබර වගාව ුළ දේ. විදුලි බලාගාර් මුඩු බිමක් / වී වගාවක් ුළ පවතින අත්ර  ම්දේෂණ මාරග් කුඹුරු 

ඉඩම්, මුඩු ඉඩම් රබර  හ විවෘත් වනාන්ත්ර (ලඳු බිම්) ප්රදේශ හරහා ගමන් කරයි. 

වාපෘති භූමිදේ දක්නට ලැදබන වැදගත්ම  ේවභාවික වෘක්ෂලත්ාදි් වන්දන් ඇදළහි මායිම් වන ගාංගා තීරු 

දේ. ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශවලට  ාදේක්ෂ වශද්න් විශාල ගාංගා ආශ්රිත් වනාන්ත්ර ඇුළත් වන අත්ර 

එ් අවශද්න්ම ඇළ රක්ෂිත්් දේ. දමම ගාංගා ආශ්රිත් ප්රදේශවලින්  මහරක්, විදශේෂද්න්ම දබෝඇල්ල 

අවට ප්රදේශ  ාදේක්ෂව ද ෞඛ්  ම්පන්න ත්ත්ත්ව්ක පවතී. ද්ෝජිත් අඩවි්ට  මීපව කිසිදු ආරක්ෂිත් 

ප්රදේශ්ක්  ෘජුව බලපාන්දන් නැත්. 

ගැඹුරු ත්ටාක, දනාගැඹුරු ගලා බසින ඇළ දදාළ, විශාල පැත්ලි ගල් ත්ැන්න, කුඩා ගල් ත්ටාක, අු ගාංගා 

ජාල්ක්  හ කුඩා දි් ඇල්ලකින් දමම ජල මාරග් සුවිදශේී දේ - ප්රදේශවාසීන් විසින් ජනප්රි්ව නරඹන 

දබෝ ඇල්ල. දමම ක්ුද්ර වා  ේථානවල විවිධ්ත්ව්ම ජලජ  හ අරධ් ජලජ  ත්ත්ව විදශේෂ  ඳහා විශිෂේට 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්
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වනු ඇත්. එබැවින් සි්ලුම ත්ක්ද ෝන-taxa (පෘෂේඨවාංශීන්  හ අපෘෂේඨවාංශීන් ්න දදකම) ඇුළුව 

 ාදේක්ෂව දපාදහා ත්  ත්ත්ව ප්රජාවක් දමහි ඇති වනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා කළ හැකි්. 

 ව්ගුව් 3-18 ව්යාපෘති ප්රයේශයේ ව්ාසසතථාන ව්ර්ග 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වා  ේථාන වරග පහත් දැක්දේ. 

  

ප්රධ්ාන සතථාන 

/ අධ්යනය කළ ප්රයේශ 

 

ව්ාසසතථාන ව්ර්ග 

 ඇළ/ 

ගංගායේ 

 

රබර් යගව්ත්ත කුඹුරු 

ප්රධ්ාන දේල්ල x x x  

 ෑදල දේල්ල x x x  

 ම්දේෂණ මාරගද්  x x X 

ප්රධ්ාන දේල්ල ප්රදේශ් x x  X 

 රදිද්ල් ත්ටාක් x    

දේල්ල  හ  රදිද්ල් ත්ටාක් අත්ර x x   

දකාන්ත්රාත්කරුවන්දේ අාංගන් 
අ ල 

x x  X 

දබෝ ඇල්ල අ ල   x  

මා්ා ඔදේ පිහිටි දූපත් x    

දපාල්දගාල්ල පාර අ ල ඇළ x  x  

නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රදේශ්  x x x  

හීන්දදණි් පාර   x X 
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 රූපය 3-41  යේලි භුමියේ සහ නැව්ත පදිංචි කිරියම් සතථානව්ල රබර් ව්ගාව් 

 

  



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 
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රූපය 3-42  ජලයයන්ව යටව්න ප්රයේශ සහ සම්යේෂණ මාර්ගයේ යගව්ු බිම් 

 

  



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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 රූපය 3-43  ප්රධ්ාන යේල්ලල හා සම්යේෂණ මාර්ගය ආසන්වනයේ ඇති කුඹුරු ආහ්රිත ව්ාසසතථාන 

 

  



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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රූපය 3-44  මහ ඔය ජලයයන්ව යටව්න භූමියේ යකාටසක් දැක්ීම 

ඝන ගාංගා වනාන්ත්ර  හ දබාඇල්දල් (පළමු රූප්)  ැලකිල්ලට ගන්න. ජලජ වා  ේථාන - දේගවත් ගලා 

්න ප්රදේශ, පැත්ලි පාෂාණම් භූමි මත් දනාගැඹුරු ජල්  හ ගැඹුරු ත්ටාක  ාදේක්ෂ වශද්න් විවිධ් දේ. 

3.3.3.2   සත්ත්ව් ප්රජාව් 

වාපෘති ප්රදේශ් ශ්රී ලාංකාදේ අත්රමැදි කලාප්ට අ්ත් වන අත්ර එබැවින් දත්ත්  හ වි්ලි කලාප 

දදදකහිම දක්නට ලැදබන විදශේෂ්න්දගන්  මන්විත්  ාදේක්ෂ වශද්න් දපාදහා ත්  ත්ත්ව ප්රජාවකට 

 හා් වි් යුු්. වාපෘති භූමි්  හ ඒ අවට වා  ේථාන ුළ ත්ක්ද ෝන-taxa හත්කට (උභ්ජීවීන්, 

උරගයින්, පක්ීන්, ක්ීරපායින්,  මනලුන්  හ බත්ූරන්  හ මාළු) අ්ත් විදශේෂ 185ක් වාරත්ා වි්. 

නිරීක්ෂණ් කරන ලද විදශේෂවල  ාරාාංශ් ව්ගුව් 3-19 හි දක්වා ඇත්. වාපෘති භූමි්  හ ඒ අවට වා  ේථාන 

ුළ වාරත්ා කර ඇත්. විදශේෂ ලැයි ේුව ඇමුණුම් 3 සිට ඇමුණුම 9 දක්වා, විදශේෂ නිරීක්ෂණ් කළ 

වා  ේථාන  මඟ  ප්ා ඇත්. 

 ත්ත්ව ප්රජාව  ම්බන්ධ්ද්න්,  ප්ා ඇති ලැයි ේු ශීඝ්ර  ත්ත්ව ත්ක්ද ේරුවක් මත් පදනම් වී ඇති බව 

නැවත් අවධ්ාරණ් කළ යුු්.  ුන්  ාංචරණ් වන අත්ර එම නි ා ්ම්  ේථාන්ක සිටින සි්ලුම  ත්ත්ව 

වෘක්ෂලත්ා එක් අව ේථාවකදී අනාවරණ් කර ගත් දනාහැකි බව සිහි ත්බා ගත් යුු්. ත්වද, නිශාචර 

නි්ැදීමක් සිදු කර දනාමැත්. එබැවින් ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි්  හ ඇළ දදාළ වා භූමි් අනුව 

ආදේණික, ත්රජන්ට ලක් වූ  හ දුරලභ විදශේෂ ඇුළු ත්වත් දබාදහෝ විදශේෂ්න් ඇතිවීදම් හැකි්ාව 

බැහැර කළ දනාහැක. අත්රමැදි කලාප් ුළ අේවිතී්  ත්ත්ව  ාංඝටක්ක් හඳුනාගත් දනාහැකි වුවද, 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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දමම වනාන්ත්ර (එනම් අත්රමැදි කලාී් වනාන්ත්ර, විදශේෂද්න් ගාංගා ආශ්රිත් වනාන්ත්ර) දැඩි දල  

ත්රජන්ට ලක් වූ පරි ර පේධ්ති බැවින්  ාංරක්ෂණ්  ඳහා ඉහළ ප්රමුඛ්ත්ාව්ක් ඇත්. 

ව්ගුව් 3-19  කඩිනම් තක්යසතරු සමීක්ෂණයක් සහ ව්ාර්තා වූ යතාරුරු මත පදනම්ව් ව්යාපෘති භූමියේ යහෝ ඒ අව්ට 

ිහිටි ප්රධ්ාන ව්ාසසතථාන ව්ර්ග හතයර් ව්ාර්තා ී ඇති සත්ත්ව් වියශතෂව්ල සාරාංශය 

ව්ර්ගය 
පවුල්ල මුළු වියශතෂ ආයේණික 

වියේශික/ 

සංක්රමණික 

 

තර්ජනයට ලක් වූ 

 
CrEN EN VU NT 

මිරිදි් මාළු 7 15 3 2 - - - 4 

උභ්ජීවීන් 

 
4 7 5 - 1 - 2 1 

උරග්න් 

 
4 6 2 - - - - 1 

පක්ීන් 

 
12* 73 10 2 - - - - 

ක්ීරපායින් 

 
14 18 1 - - 1 1 2 

 මනලුන් 

 
5 42 1 - - - 2 3 

බත්ූරන් 

 
8 34 12 - 2 8 7 4 

* දවනත් 

ත්නි ත්ක්ද ෝන-ටැක් ා දගන සිදු කරන ලද අධ්්නදේදී පවුල් හත්රකට අ්ත් දේශී් උභ්ජීවී විදශේෂ 

හත්ක් වාරත්ා වි්. දම්වා අත්ර ආදේණික  ුන් හත්රක් වි් - Indosylvirana temporalis (Bronzed frog), 

Lankanectes corrugatus (Corrugated water frag), Pseudophilautus rus (Kandian shrub frog)  හ 

Pseudophilautus folicola (පත්ර වාසී පඳුරු දගම්බා). ඇමුණුම 3 බලන්න. 

වරත්මාන  මීක්ෂණදේදී වාරත්ා වූ උරගයින් පවුල් හත්රක් නිද්ෝජන් කරන විදශේෂ 6 කින්  මන්විත් 

වි්. දම් කටු ේ න් 3, ඉන් එක් විදශේෂ්ක් ආදේණික (Ortocryptus weigmanii), ආදේණික හූනන් 

(Cnemaspis sp.),  ම  හ දමානිටර කටු ේද කු ඇුළත්්. ඇමුණුම 4 බලන්න. 

 මීක්ෂණදේදී වරග 12 කින් විදශේෂ 73 ක් වාරත්ා වි්. ආදේණික විදශේෂ 10 ක් ද - Ocyceros gingalensis 

(Sri Lanka Gray Hornbill), Psilopogon rubricapillus (Sri Lanka Barbet), Psilopogon flavifrons (Sri 

Lanka Yellow-fronted Barbet), Dinopium psarodes (Lesser Sri Lanka Flameback), LoriculusparS 

beryll Tephrodornis affinis (Sri Lanka Wood-shrike), Cecropis hyperythra (Sri Lanka Swallow), 

Pycnonotus melanicterus (Sri Lanka Black caped Bulbul), Pellorneum fuscocapillus (Sri Lanka 

Brown-capped Babbler)  හ Treron pompadora (ශ්රී ලාංකා හරිත්-පදරවි්ා)  ාංක්රමණික්න් Pitta 

brachyura (Indian Pitta)  හ Muscicapa muttui (Brown-brested Flycatcher)ද  ඇුළත් වි්. ඇමුණුම 

5 බලන්න. 

ක්ීරපායින්  ම්බන්ධ්ද්න්,  මීක්ෂණදේදී දහෝ ගම්වාසීන් දහෝ බලධ්ාරීන් විසින්  ප්න ලද දත්ාරුරු 

මත් පදනම්ව විදශේෂ 18 ක් වාරත්ා වි්. මින් එක් විදශේෂ්ක් පමණක් ආදේණික (මැදකෝ වඳුරා) වි්. 

ක්ීරපායින්ට ත්නි වවුලන් විදශේෂ්ක්, වඳුදරකු, පැන්දගෝලින්, හිවලුන්, ඔටර, මාළු අල්ලන බළලා, මුගටි 

විදශේෂ 2, උරුලෑවන් දදදදදනක්, ුරන මුවන්, වල්ඌරා, ඉත්ත්ෑවන්, දල්නුන් දදදදදනක් (ත්ල් දල්නා 

 හ කැලෑ දල්නුන්)  හ මී්න් ඇුළත් වි්. කළු දන්ඩ්ව හාවා. ත්වත් දබාදහෝ විදශේෂ දමහි ඇති වි් හැක. 

ඇමුණුම 6 බලන්න. 

 මීක්ෂණ් කරන ලද අපෘෂේඨවාංශික ටැක් ා දදකට  මනලුන්  හ බත්ූරන් ඇුළත් වි්.  මීක්ෂණදේදී 

 මනලුන් විදශේෂ 42ක්  හිත්  මනල වරග පහක් වාරත්ා වි්. දම්ට එක් ආදේණික විදශේෂ්ක් ඇුළත් 

වි් - Eurema ormistoni. බත්ූරන්  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, ආදේණික විදශේෂ 12 ක් පමණ ඇුළත් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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වන මුළු විදශේෂ 33 ක් - Cyclogomphus gynostylus (Transvestite Clubtail), Macromia zeylanica (Sri 

Lanka Cruiser), Libellago greeni (Green's Gem), Megalogomphus ceylonicus (Sri Lanka 

Seylonicus). Paragomphus henryi (Brook Hooktail), Heliogomphus walli (Wall's Grappletail), 

Microgomphus wijaya (Wijaya's Scissortail), Tetrathemis verburii (Yerbury's Elf), Prodasineura 

Sita (Stripe-headed Threadtail). Euphaea splendens (Shining Gossamerwing), Libellago adami 

(Adam's Gem)  හ Elattoneura centralis (අඳුරු දිලිද න Threadtail). ඇමුණුම් 7  හ ඇමුණුම් 8 

බලන්න. 

 මීක්ෂණදේදී පවුල් 3කට අ්ත් මිරිදි් මත්  විදශේෂ 15ක් වාරත්ා වි්. දමම විදශේෂ දදදකන් ආදේණික 

දේ - Garra cevlonensis, Channa kelaartii  හ Schistura notostigma. විදේශී් ආක්රමණශීලී විදශේෂ 

දදකක් - Oreochromis විදශේෂ  හ Poecilia reticulata ද වාරත්ා වි්. දකද ේ දවත්ත්, දමම පාරි රික 

බලපෑම් ඇගයීම් අධ්්නදේදී සිදු කරන ලද කඩිනම් ත්ක්ද ේරු  මීක්ෂණදේදී වාරත්ා දනාවූ ත්වත් 

දබාදහෝ විදශේෂ්න් මීට දපර මහඔ් දද්රෝණිදේ වාරත්ා වී ඇති අත්ර එම නි ා එම විදශේෂ ප්රදේශදේ 

ඇතිවීදම් හැකි්ාව බැහැර කළ දනාහැකි්. ඒ අත්ර ආදේණික විදශේෂ කිහිප්ක් ද දේ. ඇමුණුම 9 

බලන්න. 

3.3.3.3 යයෝජිත යටිමහන ව්යාපෘති භූමිය අව්ට සංයේදී ප්රයේශ 

දගාඩබිම් පරි ර්  ාදේක්ෂ වශද්න් කැළඹී ඇත්ත්, ගැඹුරු ත්ටාක, දනාගැඹුරු ගලා ්න දි් පහරවල්, 

විශාල පැත්ලි පාෂාණ ත්ැනිත්ලා, කුඩා ගල් ත්ටාක, අු ගාංගා ජාල්ක්  හ කුඩා දි් ඇල්ලක්  හිත් ජල 

මාරග්- ප්රදේශවාසීන් විසින් ජනප්රි්ව නරඹන දබෝ ඇල්ල සුවිදශේී දල  අේවිතී් දේ. දමම විවිධ්ත්ව්ම 

ජලජ  හ අරධ් ජලජ  ත්ත්ව විදශේෂ  ඳහා විශිෂේට වනු ඇත්. එබැවින් සි්ලුම ත්ක්ද ෝන-ටැක් ා 

(පෘෂේඨවාංශීන්  හ අපෘෂේඨවාංශීන් ් න දදකම) ඇුළත් දපාදහා ත්  ත්ත්ව ප්රජාවක් අදේක්ෂා කළ හැකි්. 

3.3.3.4 යයෝජිත ජලාශ භූමිය ඇුලත හා අව්ට සංයේදී වියශතෂ 

වරත්මාන  මීක්ෂණදේදී වාරත්ා වූ විදශේෂ මත් පදනම්ව ද්ෝජිත් ජලාශ භූමි්ට ආදේණික  හ ත්රජන්ට 

ලක් වූ  ත්ත්ව විදශේෂ ඇුළත් දේ. වාරත්ා වී ඇති  ත්ත්ව විවිධ්ත්ව් දේගවත් ත්ක්ද ේරු  මීක්ෂණ්කින් 

බව නැවත් වරක් අවධ්ාරණ් කළ යුු අත්ර එබැවින් පුළුල් දල   ැලකි් දනාහැකි්. නි්ැදීම දව ට සීමා 

වූ අත්ර, දමමගින් වැදගත් නිශාචර විදශේෂ වාරත්ා කිරීම මග හරිනු ඇත්. 

දකටි  මීක්ෂණදේදී ජාතික වශද්න් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  ත්ත්ව විදශේෂ 24 ක් වාරත්ා වි්. ත්වත් 

විදශේෂ 15ක් ත්රජන්ට ලක්ව ඇත්. උභ්ජීවී විදශේෂ ුනක් ජාතික වශද්න් වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව 

ඇති අත්ර දම්ට අතිශයින් වඳවී ්ාදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ්ක් වන Pseudophilautus rus 

(උඩරට පඳුරු දගම්බා)  හ අවදානමට ලක්වි් හැකි විදශේෂ දදකක් Lankanectes corrugatus 

(Corrugated water frog)  හ Pseudophilautus folicola (Leaf drogwelling shrub frog) ්න විදශේෂ 

දදක ඇුළත් වීම විදශේෂත්ව්කි. Indosylvirana temporalis (දලෝකඩ දගම්බා) ආ න්න ත්රජන්ට ලක් 

වූ විදශේෂ්ක් ද වාරත්ා වි්. (Cnemaspis sp.)ත්රජන්ට ලක් වූ එක් උරගද්ක් පමණි. ක්ීරපායීන් 

 ම්බන්ධ්ද්න් වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති විදශේෂ දදකක් - වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති මසුන් 

ඇල්ලීදම් බළලා(Fishing cat)  හ අවදානමට ලක්වි් හැකි ඔටර (Vulnerable Otter) වඳවීදම් ත්රජන්ට 

ලක්ව ඇති විදශේෂ්ක් (Muntjak)  මඟ ක්දෂේත්ර අඩවිද්න් වාරත්ා වි්. වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක් වූ පක්ෂි 

විදශේෂ කිසිවක් අධ්්න  ේථානදේ වාරත්ා වී දනාමැත්. 

වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  මනළ විදශේෂ දදකක් වාරත්ා වූ අත්ර දම්ට ආදේණික Eurema 

ormistoni  හ දේශී් විදශේෂ වන Rohana parisatis ්න අවදානමට ලක්වි් හැකි විදශේෂ දදකක් ඇුළත් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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දේ. Charaxes psaphon, Parnara bada  හ Pelopidas mathias ත්රජන්ට ලක් වූ විදශේෂ ුන දේ. 

ජාතික වශද්න් වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති බත්ූරන් විදශේෂ 15 ක් පමණ වාරත්ා වී ඇත්. 

ජලාශ වාපෘති්ක් දල , ප්රධ්ාන අවධ්ාන්ට ලක්වි් යුු එක් ත්ක්ද ෝන වරග්ක් වන්දන් වාපෘති් 

ක්රි්ාත්මක කිරීම දහේු දවන් නි ැකවම බලපෑමට ලක්වන මිරිදි් මසුන් ්. මිරිදි් මත් ්න් 

 ම්බන්ධ්ද්න්, ත්රජන්ට ලක්වීමට ආ න්න විදශේෂ දල  ලාංකාවට ආදේණික වූ Garra ceylonensis, 

Channa kelaartii  හ Schistura notostigma ්න විදශේෂ ුන වාරත්ා වි්. නිරීක්ෂණ් කරන ලද 

විදශේෂවලට දබාදහෝ දේශී් විදශේෂ ද ඇුළත් වි්. මහඔ් දද්රෝණිදේ මින් දපර වාරත්ා වී ඇති ත්රජන්ට 

ලක් වි් හැකි විදශේෂ අත්ර වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක් වූ විදශේෂ කිහිප්ක් ද සිටි් හැකි්. ත්රජන්ට ලක් වූ 

විදශේෂ පහත් දැක්දේ. 

 

ව්ගුව් 3-20 ව්යාපෘති ප්රයේශයේ තර්ජනයට ලක් වූ වියශතෂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 ජීව් විදයාත්මක පරිසරය (ව්ෘක්ෂලතා ආදිය) 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති ප්රදේශ් ශ්රී ලාංකාදේ  බරගමුව පළාදත් කෑගල්ල දි ේික්කදේ ග්රාම 

නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශ පහක (්ටිමහන, දකාණ්ඩදදණිවා, දගාන්ඩිදවල, කරපදන්  හ මුරුත්දවල) පිහිටා 

ඇත්. කෘෂි-පාරි රික වශද්න් දමම ප්රදේශ් පහත්රට දත්ත් කලාප්ට (WL2b කලාප්ට) අ්ත් වන අත්ර 

වාරෂික වරෂාපත්නදේ 75% අදේක්ෂිත් අග් මිලිමීටර 2,200 ට වැඩි දේ. ප්රධ්ාන පාාංශු කාණ්ඩ දල  රු 

උභ්ජීවීන් 

 Pseudophilautus rus Kandian shrub frog CR 

Pseudophilautus schneideri Schneider's shrub frog EN 

Lankanectes corrugatus Corrugated water frog VU 
ක්ීරපායින් 

 Prionailurus viverrinus Fishing cat EN 

Lutra lutra Otter VU  මනලුන් 

  Eurema ormistoni Sri Lanka One-spot VU 

Rohana parisatis Black Prince VU 
බත්ූරන් 

 Cyclogomphus gynostylus Transvestite Clubtail CR 

Macromia zeylanica Sri Lanka Cruiser CR 

Libellago greeni Green's Gem EN 

Megalogomphus ceylonicus Sri Lanka Sabretail EN 

Paragomphus henryi Brook Hooktail EN 

Heliogomphus walli Wall's Grappletail EN 

Microgomphus wijaya Wijaya's Scissortail EN 

Tetrathemis yerburii Yerbury's Elf EN 

Cratilla lineata calverti Pale-faced Forestkimmer EN 

Onychothemis testacea ceylonica Aggressive Riverhawk EN 

Libellago adami Adam's Gem VU 

Elattoneura centralis Dark-glittering Threadtail VU 

Neurobasis chinensis chinensis Oriental Green-wing VU 

Vestails nigrescens Black-tipped Flashwing VU 

Orthetrum chrysis Spine-tufted Skimmer VU 

Trithemis festiva Indigo Dropwing VU 

Zygonyx iris ceylonicus Sri Lanka  Cascader VU 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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කහ දපාඩ්වද ාලික් (RYP), RYP දැඩි දල  දමෝටල්  හිත් උප ප , රු දුඹුරු ලැදටාද ාලික්  හ අඩු හියුමික් 

ේදල් ප ේ  මඟ භූමි ප්රදේශ් දැඩි දල  විච්දේදන් වී, දපරදළමින්  හ රැළි දේ. ප්රධ්ාන ඉඩම් පරිහරණ් 

වන්දන් රබර, දපාල්, මිශ්ර දගවු  හ වී ්. වාපෘති ප්රදේශ් උුරු දත්ත් පහත්බිම් මල් කලාප්ට අ්ත් 

දේ (රූපය 3-45)  හ  ේවභාවික වෘක්ෂලත්ාදි් නිවරත්න දත්ත්  දාහරිත් වනාන්ත්ර දේ. නමුත් රබර, 

දපාල් වැනි වැවිලි විදශේෂ හඳුන්වා දීමත් නිම්න කුඹුරු බවට පත් කිරීමත් නි ා ප්රදේශදේ  ේවභාවික 

වෘක්ෂලත්ාදි් දබාදහෝ කලකට දපර විනාශ වී ්යි. මහඔ් ආශ්රිත්ව දක්නට ලැදබන ගාංගා ආශ්රිත් 

වෘක්ෂලත්ාදි් දැඩි දල  කැළඹී ඇති අත්ර  ේවභාවික ගාංගා ආශ්රිත් වනාන්ත්ර වාපෘති ප්රදේශදේ දක්නට 

දනාලැදේ. දගවු  ාංවරධ්න් කිරීදම් ප්රතිඵල්ක් දල  මැද බෑවුම්වල  හ කඳු වැටිවල ඇති  ේවභාවික 

වෘක්ෂලත්ා මිනි ා විසින් නවීකරණ් කරන ලද වා  ේථාන බවට පරිවරත්න් වි්. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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        රූපය 3-45 ප්රධ්ාන ව්ෘක්ෂලතා ව්ර්ග සහ ප්රමුඛ ශාක ප්රජාව්න්වයේ ව්යාප්තතිය මත පදනම්ව් ශ්රී ලංකායේ ශාක (මල්ල) 

ව්ගාව් සිදුකරන කලාප ,ඇෂතටන්ව සහ ගුණතිලක විසින්ව කලාප සකසත කර ඇත(1987) 

ද්ෝජිත් වාපෘති ප්රදේශ් ුළ ආරක්ෂිත් ප්රදේශ දහෝ වන රක්ෂිත් පිහිටා දනාමැත්. වාපෘති භූමි් අ ල 

 ාංරක්ෂණ හා උරුම ප්රදේශ දනාමැත්. වාපෘති භූමි් කිසිදු වනජීවී මාරග්ක් දේදන් දහෝ අවහිර 

දනාකරයි. වන  ාංරක්ෂණ දදපාරත්දම්න්ුව විසින් ප්රකාශ්ට පත් කරන ලද ආ න්නත්ම රක්ෂිත් 

වනාන්ත්ර වාපෘති ප්රදේශදේ සිට කිදලෝමීටර 3 කට වඩා දුරින් පිහිටා ඇත්. ඒවා නම් දකාටගම රක්ෂිත්් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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(දහක්ට්ාර 39, දේල්ල වැඩබිම සිට කි.මී. 3.7 දුර, හලගිරි් රක්ෂිත්් (දකාට ේ දදකකින් දහක්ට්ාර 59, 

කි.මී. 3  හ බලන ලිාංගමුවත්ත් රක්ෂිත්්, දහක්ට්ාර 14, දුර කි.මී. 4.7). 

  

රූපය 1. මැල්ලකැදල් කුඹුර, ද්ෝජිත් බලාගාර 

 ේථාන් 

රූපය 2. දපන් ේදටාක් මාරග්, බලාගාර් දහෝ පසු 

දකාටද ේ  ේවාභාවික වා  ේථාන දක්නට නැත් 

  

රූපය 3. ගඟ දදප  වෘක්ෂලත්ා ආදි්,  ේවාභාවික 

වා  ේථාන  ඳහා අරධ් දල  බලපෑම් දේ.  දමම 

ප්රදේශ් ජලද්න් ්ටදේ ( රදිද්ල් ජලාශ්) 

රූපය 4. ගග වම් ඉයුදර විශාල ග  Samanea saman 

(පර මාර), හඳුන්වාදුන් ශාක විදශේෂ් 

  

රූපය 5. ගඟ වම් ඉවුර දිදේ  ේවාභාවික වා  ේථාන රූපය 6. ගාංඟා ආශ්රිත් ග ේ විදශේෂ්කි, Terminalia 

arjuna (Kumbuk) 

 රූපය 3-46  ව්යාපෘති ප්රයේශයේ කුඹුරු සහ ගංඟා ආශ්රිත භූමිය 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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3.3.4.1    ව්යාපෘති ප්රයේශයේ ශාක වියශතෂ 

අධ්්න ප්රදේශ් ුළ ක්දෂේත්ර  මීක්ෂණදේදී ආදේණික විදශේෂ තිහක් ඇුළුව මුළු ශාක විදශේෂ 318ක් 

(පවුල් 91ක්  හ ගණ 252ක්) වාරත්ා වි්. ශාක විදශේෂ වලින් බහුත්ර්ක් වාරත්ා වී ඇත්දත් ග ේ (122) පසුව 

ඖෂධ් පැළෑටි (89), ඉහළට ්න වැල් ශාක(climbers)  හ ලි්ානා (54), පඳුරු (48)  හ ත්ණදකාළ (5). 

ව්ගුව් 3-21 බලන්න. ත්වද, නැවත්  ාංදක්ත්න් කරන ලද ශාක විදශේෂවලින් 75 ක් පමණ රටට විදේශී් 

වන අත්ර විදශේෂ 213 ක් දේශී් දේ. සි්ලුම වාරත්ාගත් ශාක විදශේෂ අේවිතී් දහෝ වාපෘති ප්රදේශ්ට සීමා 

දනාදේ. ක්දෂේත්ර අධ්්නදේදී වාරත්ා කරන ලද ශාක විදශේෂ ඇමුණුම 10, ව්ගු අංක 1 හි ලැයි ේුගත් කර 

ඇත්. 

ව්ගුව් 3-21   අධ්යයනයේදී ව්ාර්තා කරන ලද ශාක වියශතෂව්ල සාරාංශය 

ශාක ව්ර්ගය මුළු වියශතෂ තර්ජනයට ලක්වු ආයේණික යේශීය හඳුන්වව්ා දුන්ව 

(වියේශීය) 

ග  122 11 19 77 26 

පඳුරු 48 4 7 34 7 

ඔසු 89 11 3 55 31 

ත්ණදකාළ 5 1 - 1 4 

ආදරෝහක  54 4 1 46 7 

එකුව් 318 31 30 213 75 

3.3.4.2   තර්ජනයට ලක් වූ සහ ආයේනික ශාක වියශතෂ 

වාපෘති ප්රදේශ් ුළ වාරත්ා වී ඇති ශාක විදශේෂ 30ක් රටට ආදේණික දේ (ව්ගුව් 3-22). ශ්රී ලාංකාදේ 

ජාතික රු ලැයි ේුව 2020 ට අනුව වාරත්ා වී ඇති ශාක විදශේෂ 318 න් ති ේ එකක් වඳවීදම් ත්රජන්ට 

ලක්ව ඇති (CR- එකක් වඳවී ්ාදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක, EN-4 වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක 

 හ VU- අවදානමට ලක්වි් හැකි ශාක විදශේෂ 26) දල  ලැයි ේුගත් කර ඇත් (ව්ගුව් 3-23) . වඳවීදම් 

ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක විදශේෂ් (Chlorophytum heynei) ශ්රී ලාංකාදේ වාේති් සීමා කර ඇත්ත්, එ් 

ආදේණික දනාවන අත්ර දවනත් රටවල් කිහිප්කින් වාරත්ා වී ඇත්. වාරත්ාගත් ආදේණික විදශේෂ අනන 

දහෝ වාපෘති ප්රදේශ්ට සීමා වී දනාමැත්. ව්ගුව් 3-24 මගින්  වන  ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂණ 

ආඥාපනත් (FFPO, 2009) ්ටදත් ලැයි ේු ගත් කර ඇති වාපෘති ප්රදේශද්න් වාරත්ා කරන ලද ශාක 

විදශේෂ  ප්යි. 

ව්ගුව් 3-22 යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශයේ ක්යෂතත්ර සමීක්ෂණයේදී ව්ාර්තා වූ ආයේණික ශාක වියශතෂයන්වව්ල  ලැයිසතුව් 

(පුරුදු: T- tree, S- Shrub, H- පැළෑටි, C- creeper; ජාතික සංරක්ෂණ තත්ත්ව්ය- තර්ජනයට ලක්ව් ඇති, 

VU- අව්දානමට ලක්විය හැකි) 

පවුල APG IV වියශතෂ සිංහල නම ව්ාසසතථානය NCS 

Achariaceae Hydnocarpus venenatus මකුළ T  

Anacardiaceae Mangifera zeylanica ඇටඹ T  

Anacardiaceae Semecarpus nigroviridis ගැට බදුල්ල T  

Apocynaceae Holarrhena mitis කිරි මාවර T VU 

Apocynaceae Tabernaemontana dichotoma දිවි කදුරු T  

Araceae Cryptocoryne parva අති උඩයන් H EN 

Araceae Lagenandra praetermissa කකකටල H  

Burseraceae Canarium zeylanicum කැකුණ T VU 

Calophyllaceae Calophyllum acidus කීන T VU 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 
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අව ාන වාරත්ාව 
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පවුල APG IV වියශතෂ සිංහල නම ව්ාසසතථානය NCS 

Celastraceae Euonymus walker නමක ාඳා S  

Centroplacaceae Bhesa ceylanica ඇත් ක රලිය T  

Clusiaceae Garcinia quaesita කගාරකා T  

Convolvulaceae Argyreia kleiniana ගිරිතිල්ල C  

Ebenaceae Diospyros crumenata  T EN 

Gesneriaceae Rhynchoglossum gardneri  H EN 

Lauraceae Cinnamomum verum කුරුඳු T VU 

Loganiaceae Strychnos benthamii  T  

Melastomatacea

e Memecylon royenii දැදි ක  S VU 

Melastomatacea

e Memecylon urceolatum  S VU 

Melastomatacea

e Osbeckia octandra හීන් කබෝවිටියා S  

Moraceae Allaeanthus zeylanicus අලඳු T VU 

Moraceae Artocarpus nobilis වල් කදල් T  

Myristicaceae Horsfieldia iryaghedhi රුක T VU 

Pandanaceae Pandanus ceylanicus ඕ කකයියා S VU 

Phyllanthaceae Aporosa lanceolata හීන් කැබැල්ල T  

Phyllanthaceae Phyllanthus moonii බූ හුණුකිරිල්ල T  

Rubiaceae Aidia gardneri ක ේරු T  

Rubiaceae Ixora jucunda කගාඩ රත්මල් S  

Rubiaceae Lasianthus strigosus වල් කකෝපි S  

Sapindaceae 

Lepisanthes tetraphylla var. 

trichocarpa  T  

 

ව්ගුව් 3-23  ක්යෂතත්ර සමීක්ෂණයේදී ව්ාර්තා වූ තර්ජනයට ලක් වූ වියශතෂයන්වව්ල ලැයිසතුව් 

පවුල APG IV වියශතෂ 
සංරක්ෂණ තත්ත්ව්ය 

රු ලැයිසතුව් 2020 
යබදා හැරීයම් 

තත්ත්ව්ය 

Asparagaceae Chlorophytum heynei CR දේශී් 

Acanthaceae 
Lepidagathis incurva var. 

lophostachyoides 
EN දේශී් 

Araceae Cryptocoryne parva EN ආදේණික 

Ebenaceae Diospyros crumenata EN ආදේණික 

Gesneriaceae Rhynchoglossum gardneri EN ආදේණික 

Amaranthaceae Cyathula prostrate VU දේශී් 

Apocynaceae Anodendron parviflorum VU දේශී් 

Apocynaceae Chonemorpha fragrans VU දේශී් 

Apocynaceae Gymnema sylvestre VU දේශී් 

Apocynaceae Holarrhena mitis VU ආදේණික 

Burseraceae Canarium zeylanicum VU ආදේණික 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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පවුල APG IV වියශතෂ 
සංරක්ෂණ තත්ත්ව්ය 

රු ලැයිසතුව් 2020 
යබදා හැරීයම් 

තත්ත්ව්ය 

Calophyllaceae Calophyllum acidus VU ආදේණික 

Commelinaceae Dictyospermum montanum VU දේශී් 

Commelinaceae Murdannia loriformis VU දේශී් 

Dioscoreaceae Trichopus zeylanicus VU දේශී් 

Ebenaceae Diospyros sylvatica VU දේශී් 

Ebenaceae Diospyros toposia VU දේශී් 

Euphorbiaceae Croton caudatus VU දේශී් 

Fabaceae Grona heterocarpa var. heterocarpa VU දේශී් 

Hypoxidaceae Curculigo trichocarpa VU දේශී් 

Lauraceae Cinnamomum verum VU ආදේණික 

Melastomataceae Memecylon royenii VU ආදේණික 

Melastomataceae Memecylon urceolatum VU ආදේණික 

Menispermaceae Diploclisia glaucescens VU දේශී් 

Moraceae Allaeanthus zeylanicus VU ආදේණික 

Myristicaceae Horsfieldia iryaghedhi VU ආදේණික 

Pandanaceae Pandanus ceylanicus VU ආදේණික 

Poaceae Coix lacryma-jobi VU දේශී් 

Rubiaceae Hedyotis neesiana VU දේශී් 

Simaroubaceae Ailanthus triphysa VU දේශී් 

Thymelaeaceae Gyrinops walla VU දේශී් 

 

CR- Critically Endangered; EN- Endangered; VU- Vulnerable 

ව්ගුව් 3-24   ව්න සත්ත්ව් හා ව්ෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත (FFPO, 2009) යටයත් ලැයිසතුගත කර ඇති ව්යාපෘති 

ප්රයේශයයන්ව ව්ාර්තා කර ඇති ශාක වියශතෂයන්වයේ ලැයිසතුව් 

පවුල විදශේෂ 
ව්ාසසතථානය 

සිාංහල නම දබදී ්න ආකාර්  
NCS FFPO 

2009 
Araceae Lagenandra praetermissa H දකටල 

 
ආදේණික LC P 

Asparagaceae Chlorophytum heynei H   ේවදේශික 

 
CR P 

Ebenaceae Diospyros crumenata T  ආදේණික EN P 

Fabaceae Tephrosia senticosa H අලු පිල 

 
 ේවදේශික NT P 

Myrtaceae Syzygium gardneri T මහා දඹ  ේවදේශික LC P 

Myrtaceae Syzygium nervosum T බටදඹ  ේවදේශික LC P 

Orchidaceae Luisia zeylanica H   ේවදේශික LC P 
 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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Chlorophytum heynei Cryptocoryne parva 

 
 

Lepidagathis incurve var. lophostachyoides Rhynchoglossum gardneri 

රූපය 3-47  යටිමහන ජලාශ ප්රයේශයේ CR (දැඩි යලස ව්ඳීයම්  තර්ජනයට ලක්ව් ඇති  Chlorophytum) සහ 

EN(ව්ඳීයම් කර්ජනයට ලක්ව් ඇති) යසායාගත් ශාකයන්වහි ඡායාරූප  

3.4 සමාජ-සංසතකෘතික පරිසරය 

3.4.1  ගංව්ුර ප්රයේශයේ ජනාව්ාස සහ ජනගහන ලක්ෂණ 

සිදු කරන ලද  මාජී්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම්  මීක්ෂණ්ට අනුව, බලපෑමට ලක් වූ පවුල්  ාංඛ්ාව පවුල් 

248 ක් (ූරණ බලපෑමට ලක්වූ 186 ක්  හ අරධ් වශද්න් ීඩාවට පත් වූ  ාංඛ්ාව 64) වන අත්ර බලපෑමට 

ලක් වූ භූමි ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 110.9 කි. ්ටිමහන වාපෘති ප්රදේශදේ බලපෑමට ලක්වූ ජනත්ාව ප්රධ්ාන 

වශද්න් දගාවි ප්රජාවක් දල  වරග කළ හැකි අත්ර අදනක් දබාදහෝ දදනා පුහුණු දහෝ නුපුහුණු 

කම්කරුවන් දේ. බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාවදේ දගවු දහාඳින් දපෝෂණ් වී ඇති අත්ර, දපාල් දකෝපි, පුවක්, 

ගම්මිරි ේ පලුරු  හ අදනකුත්  ෘු දභෝග අදලවි කිරීදමන් ඔවුන්දේ එදිදනදා වි්දම්  පුරා ගැනීම 

 ඳහා  ැලකි් යුු මුදලක් උප්ා ගනී.  ැලකි් යුු වාණිජ වගාවක් වන්දන් රබර වන අත්ර එ් අක්කර 

85 ක් දේ. එබැවින් ප්රජාවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම විපත්ට පත් පවුල්වල ආදා්ම් උත්පාදන කටයුු දකදරහි 

 ැලකි් යුු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත්. දේපල අලාභ්ට ප්රජාව  ු නිවා , උ ේබිම්  හ කුඹුරු ඇුළත් 

දේ. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 
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අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  

117 

 

 ම්පුරණද්න් බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වල මුළු ජනගහන් 805ක්  හ 505ක් වන අත්ර දකාණ්ඩදදණි් 

ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් ගිණුම් 187ක් මුරුත්දවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් දේ. ඉතිරි 113 ්ටිමහන, 

දගාන්ඩිදවල  හ මහවත්ත් ජී.එන්.ඩී.එ ේ. මීට අමත්රව, වාපෘති ප්රදේශද්න් පිටත් අරධ් වශද්න් විපත්ට 

පත් පවුල් 64ක් පදිාංචිව සිටින අත්ර, ඔවුන්දේ ඉඩම් පමණක් බලපෑමට ලක්වන අත්ර ඔවුන්දේ නිවා වලට 

දහෝ පදිාංචි ඉඩම්වලට හානි්ක් සිදු දනාදේ. දමම පවුල් දභෞතික වශද්න් අවත්ැන් දනාවන නමුත් 

ආරික වශද්න් අවත්ැන් වි් හැකි්. 

3.4.2  ව්යසත කාණ්ඩ හා සතී/පුරුෂ භාව්ය අනුව් ජනගහනය 

ජනගහන්  ම්බන්ධ්ද්න්; 221 (27%) 0-14 ව් ේ කාණ්ඩදේ, 499 (62%) 15-59 අත්ර  හ 85 (11%) 

ව්  අවුරුදු 60 දහෝ ඊට වැඩි ව් ේ කාණ්ඩදේ සිටිති. පරා්ත්ත්ත්ා අනුපාත්් 62:38 දේ. 

 

  රූපය 3-48  නැව්ත පදිංචි කල යුු පවුල්ල දැක්යව්න ප්රසතථාරය 

ව්ගුව් 3-25  ව්යසත කාණ්ඩ හා සතී/පුරුෂ භාව්ය අනුව් ජනගහණය 
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221; 27%

499; 62%

85; 11%

Affected Population of the Project 
Area 

0- 14 15- 59 60 or more

ව් ේ කාණ්ඩ් අංක % 

0 – 4 69 8.6 
5-9 83 9.9 
10-14 72 8.9 
15 – 19 61 7.6 
20 – 24 58 7.2 
25 – 29 65 8.1 
30 – 34 59 7.1 
35 – 39 59 7.3 
40 – 44 50 6.2 
45 – 49 49 6.1 
50 – 54 44 5.5 
55 – 59 56 7.0 
60 – 64 34 4.2 
65 ට වැඩි 51 6.3 

එකුව් 810 100 
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ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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 රූපය 3-49  ව්යසත කාණ්ඩ අනුව් නැව්ත පදිංචි කල යුු පවුල්ල දැක්යව්න ප්රසතථාරය 

ග්රාම නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශ් අනුව බලපෑමට ලක්වූ ජනගහන  ාංඛ්ාව  ලකා බැලීදම්දී ජනගහනද්න් 

සි්්ට 63ක් දකාන්ඩදදණි් ග්රාම නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශ්ට අ්ත් දේ. 187ක් මුරුත්දවලට අ්ත්්. එහි 

වි ේත්ර පහත් දැක්දේ. පිරිමි කාන්ත්ා අනුපාත්් 100:101 කි. 

 ව්ගුව් 3-26  ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශයන්වහි සතී පුරුෂ භාව්ය අනුව් ජනගහණය 

ග්රා.නි.ව්සම 
ිරිමි ගැහැණු එකුව් 

අංක % අංක % අංක % 

දකෝන්දදණි් 248 61.75 260 63.7 508 62.7 

්ටිමහන 18 4.5 22 5.4 40 5.0 

දගාන්දිදවල 31 7.75 26 6.4 57 7.1 

මහවත්ත් 6 1.5 10 2.5 16 2.0 

මුරුත්දවල 99 24.5 90 22.0 189 23.2 

එකුව් 402 100 408 100.0 810 100.0 

 මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන් 

3.4.3 විව්ාහක/අවිව්ාහක බව්  

්ටිමහන ජලාශ් ආශ්රිත්ව ගෘහාශ්රිත්ව පවතින විවාහක ත්ත්ත්ව් අනුව 400ක් (49.7%) විවාහක වන අත්ර 

94ක් (11.3%) අවිවාහක දවති.  ම්ූරණද්න්ම බලපෑමට ලක් වූ ජනගහන් අත්ර වැන්දඹුවන් 42 

(5.2%)  හ දික්ක ාද වූ 13 ක් ඇත්. පහත් වගුදේ දැක්දවන්දන් ග්රාම නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශ අනුව විවාහක 

ත්ත්ත්ව්යි. 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ව්ගුව් 3-27  සිවිල්ල තත්ව්ය අනුව් ජනගහණය 

සිවිල් ත්ත්ව් අංක % 

විවාහකයි 402 49.7 

අවිවාහකයි 94 11.3 

වැන්දඹු 42 5.2 

දික්ක ාද 13 1.6 

දවන්ව 4 0.5 

18 ට අඩු 255 31.7 

එකුව් 810 100.0 
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3.4.4  අධ්යාපන මට්ටටම 

්ටිමහන  ම්ූරණද්න් විපත්ට පත් පවුල් 186 අත්ර ජනගහන් 805 කි. වාපෘති ප්රදේශදේ  ාක්ෂරත්ා 

අනුපාත්් සි්්ට 97 කි. 17.4% ක් පමණ ප්රාථමික මට්ටදම් අධ්ාපන් ඇති බවත්, 36.8% ේවිතීයික 

මට්ටම  ඳහාත්, 29%ක් අ.දපා.  (OL/AL) ඇති බවත් වාරත්ා වි්. පුේගල්න්දගන් 2.6%ක් විශේවවිදාල 

උපාධි් දහෝ උපාධි අදේක්ෂක සුදුසුකම් දරයි.  

ව්ගුව් 3-28  අධ්යාපන මට්ටටම 

අධ්ාපන මට්ටම අංක % 

 ාක්ෂරත්ාව නැත් 23 2.9 

පා ල් දනාවන (ව්  0 - 5) 90 10.9 

I දශ්රේණි් - V 140 17.4 

VI - XI දශ්රේණි් 298 36.8 

අ.දපා. . ( ා/දපළ)  මත් 165 20.4 

අ.දපා. . (උ/දපළ)  මත් 71 8.8 

ඩිේදලෝමාව 2 0.2 

උපාධිධ්ාරී දහෝ ඊට වැඩි 20 2.5 

පශේචාත් උපාධි 1 0.1 

එකුව් 810 100 
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ග්රාම නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශ අනුව අධ්ාපන මට්ටම  ලකා බලන විට ජනගහනද්න් බහුත්ර්ක් ේවිතීයික 

මට්ටදම් අධ්ාපන් ලබති. පහත් වගුදේ වැඩි වි ේත්ර දපන්වයි. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්
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අව ාන වාරත්ාව 
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  රූපය 3-50  අධ්යාපන මට්ටටම අනුව් නැව්ත පදිංචි කල යුු පවුල්ල දැක්යව්න ප්රසතථාරය 

 

 

 ව්ගුව් 3-29   ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශයන්ව අනුව් අධ්යාපන මට්ටටම 
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ධ්
ාරී

 

ප
ශ
ේච
ාත්
 උ
ප
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එ
ක
ු
ව

 

දකෝන්දදණි් 17 55 105 182 98 42 1 9 0 509 
්ටිමහන 1 3 4 12 14 4 0 0 2 40 
දගාන්දිදවල 1 5 8 22 12 5 0 4 0 57 
මහවත්ත් 1 1 0 10 3 1 0 0 0 16 
මුරුත්දවල 3 26 23 72 38 19 1 5 1 188 
එකුව 23 90 140 298 165 71 2 18 3 810 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

3.4.5 ආර්ික ක්රියාකාරකම්, ශ්රම බලකායේ රැකියා සහ විරැකියාව් 

3.4.5.1   ප්රධ්ාන කැරුණු 

ජනවිකා  නිරවචන අනුව මුළු ජනගහන් ප්රධ්ාන කණ්ඩා්ම් හ්කට වරග කළ හැක ශ්රම බලකා්ට රැකි්ා 

 හ විරැකි්ාව ඇුළත් දේ. බලපෑමට ලක් වූ ජනගහන් අත්ර මුළු ශ්රම බලකා් 329. විරැකි්ා අනුපාත්් 

8.8% කි. මුළු ජනගහනද්න් 300 ක් රැකි්ා කණ්ඩා්දම් සිටිති. 
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140

296
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71
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EDUCATION LEVEL OF THE SFFECTED FAMILIES

No Literacy Grade I - V Grade VI - XI

G.C.E (O/L) Pass G.C.E (A/L) Pass Graduate or above



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ව්ගුව් 3-30  ශ්රම බලය 

ශ්රම බලය අංක % 
රැකි්ා 302 37.3 

විරැකි්ාව 29 3.6 
ගෘහණි්ක් 150 18.6 
ශිෂ්ා 208 25.7 

ආබාධිත්/විශ්රාමික/වැඩිහිටි 41 5.1 

ළමුන් (ව්  <5) 80 9.7 

එකුව 810 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

ව්ගුව් 3-31   ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශ අනුව් ශ්රම බලය 

ග්රා.නි.ව ම රැකි්ා රැකි්ාව 
ගෘහණි්ක් 

ශිෂ්ා 
ආබාධිත්/

විශ්රාමික/

වැඩිහිටි 

ළමුන් 

(ව්  

<5) 

එකු

ව 

දකෝන්දදණි් 211 11 86 118 31 50 509 
්ටිමහන 14 3 10 10 1 2 40 

දගාන්දිදවල 23 1 10 17 2 4 57 

මහවත්ත් 4 1 4 0 6 1 16 

මුරුත්දවල 50 13 40 57 7 21 188 

එකුව් 302 29 150 202 47 78 810 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

3.4.5.2 රැකියාව් 

 ම්ූරණද්න් බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වල ජනගහන් අත්ර රැකි්ා පිළිබඳව  ලකා බැලීදම්දී මුළු 

ජනගහනද්න් 37.3% ක් රැකි්ාවල නිරත් දේ. ප්රධ්ාන රැකි්ාව  ලකා බැලීදම්දී 21.3%ක් කම්කරුවන් 

දල  නි්ැලී සිටිති. 31 (10.3%) කෘෂිකාරමික කටයුුවල නිරත් දේ. 19.7% ක් දපෞේගලික අාංශදේ ්. 

ව්ගුව් 3-32   ප්රධ්ාන රැකියාව්/ව්ෘත්තිය 

ප්රධ්ාන රැකියාව් අංක % 
දගාවිත්ැන්  31 10.3 
කෘෂිකාරමික කම්කරු 13 4.3 
කෘෂිකාරමික දනාවන කම්කරු 52 17.0 
ඇඟලුම් 5 1.7 
 ත්ව පාලන් 3 1.0 
වාපාරික 35 11.3 
වඩු වැඩ 4 1.3 
දපදදරරු  32 10.7 
රජදේ ද ේව් 14 4.7 
දපෞේගලික අාංශදේ 59 19.7 
ආරක්ෂක ද ේව් / ආරක්ෂක 4 1.3 
විශ්රාමිකයින් 3 1.0 
දවනත් 47 15.7 

එකුව් 302 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

ග්රාම නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශ් අනුව  ලකා බැලීදම්දී පහත් වි ේත්ර දක්වා ඇත්  
 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ව්ගුව් 3-33   ග්රා.නි යකාට්ටඨාශ අනුව් ප්රධ්ාන රැකියාව්/ව්ෘත්තීය 

ප්රධ්ාන රැකියාව් 
ග්රා.නි.ව්සම 

යකෝන්වයදනිය යටිමහන යගෝන්වදියව්ල මහව්ත්ත මුරුතයව්ල එකුව 

දගාවිත්ැන්  22 6 2 0 1 31 
කෘෂිකාරමික කම්කරු 11 0 1 0 1 13 
කෘෂිකාරමික දනාවන 

කම්කරුවන් 
40 0 2 0 10 52 

ඇඟලුම් 4 1 0 0 0 5 
 ත්ව පාලන් 1 2 0 0 0 3 
වාපාරික 20 0 1 0 14 35 
වඩු කාරමික්ා 4 0 0 0 0 4 
දපදදරරු  29 0 3 0 0 32 
රජදේ ද ේව්(  ේිර) 8 1 1 0 0 10 
රජදේ ද ේව් 

(ත්ාවකාලික) 
3 1 0 0 0 4 

දපෞේගලික අාංශ් 

( ේිර) 
16 0 2 0 3 21 

පුේගලික අාංශ් 

(ත්ාවකාලිකයි) 
28 0 5 0 5 38 

ආරක්ෂක ද ේව් / 

ආරක්ෂක අාංශ්  
2 1 1 0 0 4 

විශ්රාමික්න්  2 0 1 0 0 3 
දවනත් 20 2 5 4 16 47 
එකුව 210 14 24 4 50 302 

  

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

3.4.6 ඉඩම් හිමිකාරිත්ව්ය හා ඉඩම් පරිහරණ රටාව් 

 ම්ූරණද්න්ම බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වල බලපෑමට ලක්වූ සි්ලුම ඉඩම් මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් 

දකාට්ඨාශ්ට අ්ත් ග්රාම නිලධ්ාරී ව ම් 5 ක පිහිටා ඇත්.  ම්පුරණද්න් බලපෑමට ලක්වූ පවුල් අත්රින් 

 ම ේත් හානි්ට පත් ප්රදේශ් දහක්ට්ාර 62.1 කට සීමා දේ. දහක්ට්ාර 61.4 ක විශාලත්ව් උ ේබිම් දේ. 

බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වලට අ්ත් කුඹුරු ඉඩම් ඇත්දත් ඉත්ා  ේවල්ප්කි. 

ව්ගුව් 3-34   ප්රා.යල්ල යකාට්ටඨාශ අනුව් ජලයයන්ව යටව්න ප්රයේශ හා ඉඩම් 

ග්රා.නි.ව්සම 
උ ේබිම් (Ha) කුඹුරු ඉඩම (Ha) 

 
මුළු (Ha) 

 මුළු 
ප්රමාණ් 

 

ජලද්න් ්ටවි් 
යුු ප්රමාණ් 

 

මුළු 
ප්රමාණ් 

 

ජලද්න් ්ටවි් 
යුු ප්රමාණ් 

 

මුළු 
ප්රමාණ් 

 

ජලද්න් ්ටවි් 
යුු  ප්රමාණ් 

 
දකෝන්දදනි් 54.9 52.2 0.2 0.2 55.1 52.4 

්ටිමහන 6.1 6.1 0.1 0.1 6.2 6.2 

දගාන්දිදවල 1.4 1.0 0.4 0.4 1.8 1.4 

මහවත්ත් 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 

මුරුත්දවල 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 

එකුව 64.5 61.4 0.7 0.7 65.3 62.1 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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 ම්ූරණද්න් බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වල ඉඩම් හිමිකම  ලකා බැලීදම්දී ඔවුන්දගන් බහුත්ර්ක් 

දහක්ට්ාර 29.5 ක් සින්නක්කර (නිදහ ේ) ඉඩම් දේ. ඉඩම්වලින්  ැලකි් යුු ප්රමාණ්ක් ප්රදාන්ක් දල  

ගණන් කළ හැකි අත්ර දහක්ට්ාර 27.8ක් ගණන් කළ හැක. දහක්ට්ාර 8.4 බලපත්ර දහෝ වාරෂික 

බලපත්ර  හිත් දේ. 

ව්ගුව් 3-35   ඉඩම් හිමිකාරිත්ව්ය 

හිමිකාරිත්ව් 

 

දගාඩ ඉඩම් (Ha) කුඹුරු ඉඩම (Ha) මුළු (Ha) 

ප්රමාණ් 
(Ha) 

% ප්රමාණ් 
(Ha) 

% ප්රමාණ් 
(Ha) 

% 

සින්නක්කර  28.8 46.9 0.7 53.8 29.5 47.0 

දීමනා  27.3 44.5 0.5 38.5 27.8 44.3 

අව ර 2.8 4.6 0.1 7.7 2.9 4.6 

වාරෂික අව ර  2.4 3.9 0 0.0 2.4 3.8 

අනව ර   0 0.0 0 0.0 0 0.0 

එකුව් 61.4 100.0 1.3 100.0 62.7 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

මුළු බිම් කැබලි  ාංඛ්ාව 196 ක් වන අත්ර ඉන් බහුත්ර්ක් 105 (54%) ඉඩම් අක්කර 0.5 ට අඩු්. මීළඟ 

ඉහළ අග් දහක්ට්ාර 0.2 සිට 0.5 දක්වා වන අත්ර බිම් දකාට ේ  ාංඛ්ාව 63 කි. 

ව්ගුව් 3-36  යගාඩ ඉඩම් කට්ටටි සංඛයාව් 

පරාසය (Ha) 

 

බිම් කැබලි ගණන (යගාඩ ඉඩම් ) 

 
සින්වනක්කර 

 
ප්රදාන 

 
අව්සර පත්ර  

 
ව්ාර්ික අව්සර 

පත්ර  
 

 

එකුව් 

0 - 0.2 52 45 0 8 105 

0.2 - 0.5 8 48 4 3 63 

0.5 - 1.0 8 11 2 1 22 

1.0 - 2.0 2 1 0 0 3 

>2.0 2 1 0 0 3 

එකුව් 72 106 6 12 196 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

කුඹුරු ඉඩම් කට්ටි 7ක් පමණක් ඇති අත්ර ඒ සි්ල්ල දහක්ට්ාර 0.5ට අඩු්.. 

 ව්ගුව් 3-37   කුඹුරු ඉඩම් කට්ටටි සංඛයාව් 

පරාසය කට්ටටි සංඛයාව් (කුඹුරු ඉඩම්) 

සින්වනක්කර දීමනා අව්සර පත්ර එකුව් 

0 - 0.2 1 2 1 4 

0.2 - 0.5 2 1 0 3 

එකුව් 3 3 1 7 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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3.4.7 බලපෑමට ලක් වූ ව්ුහයන්ව 

්ටිමහන ජලාශදේ නැවත් පදිාංචි කිරීමට අවශ මුළු පවුල්  ාංඛ්ාව පවුල් 186ක් වන අත්ර ඔවුන්ට අ්ත් 

ඉදිකිරීම් 213ක් ජලාශ් ඉදිකිරීම දහේුදවන් ඉවත් කිරීමට නි්මිත්්. ඔවුන් නිවා  186 ක ජීවත් වන අත්ර 

වාපෘති් දහේුදවන් දමම නිවා  සි්ල්ලටම හානි සිදුදේ. එද ේම වාණිජ වාපාර 12ක් බලපෑමට 

ලක්දේ. මීට අමත්රව ගබඩා, පැල්පත්, ගරාජ ආදී ත්වත් වුහ්න් 13කට බලපෑම් එල්ල වනු ඇත්. 

ව්ගුව් 3-38  බලපෑමට ලක් වූ ව්ුහයේ ව්ර්ගය සහ බිම් ප්රයේශ ප්රමාණය 

බලපෑමට ලක් වූ 
වුහ්න්දේ  ේවභාව් 

 

වුහ්න් 
 ාංඛ්්ාව 

 

මුළු බිම් ප්රමාණ් 
(වරග අඩි) 

 
නිවා   186 189,166.70 

දවළඳ 12 9,262.60 

ගරාජ 2 2,380.00 

කුටි් 1 396.00 

දවනත් 10 3,497.00 

එකුව් 213 204,702.30 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

3.4.8 යව්නත් පහසුකම් 

දබාදහෝ මිනිසුන්දේ ප්රධ්ාන බලශක්ති ප්රභව් ජාතික විදුලිබල පේධ්තිද්න් ලැදබන විදුලි් වන අත්ර එ් 

මුළු විදුලිද්න් සි්්ට 94ක් දේ. නිවා  ඒකක 11කට විදුලි් දනාමැත්. පවතින දුරකථන පහසුකම්  ලකා 

බැලීදම්දී ගෘහාශ්රිත්යින් 186 දදදනකුදගන්  ිර දුරකථන  ම්බන්ධ්ත්ා ඇත්දත් 70%කට පමණි. සි්ලුම 

පවුල් ජාංගම දුරකථන භාවිත්ා කරයි. 

ව්ගුව් 3-39   විදුලිය හා දුරකථන පහසුකම් 

 
විදුලිය දුරකථන 

ගණන % ගණන % 

ඔේ 175 94.0 130 69.89 

නැත් 11 6.0 56 30.11 

එකුව් 186 100.0 186 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

දමම ද්ෝජනා ක්රම් ුළ පවතින ප්රධ්ාන වශද්න් පානී් ජල පහසුකම් (නල ජල්  හ ළිාං)  ඳහා 

ජනත්ාවට ප්රදේශ් ඇත්. පානී් ජල් පිළිබඳ  ලකා බැලීදම්දී 138 දදදනකුට (74%) නළ ජල් ඇත්. 34 

දදදනකු (18.3%) ළිාං භාවිත්ා කරන අත්ර (පුේගලික  ු, අ ල්වාසීන්දේ ළිඳ දහෝ දපාදු ළිඳ), 6දදදනකු 

(3.2%) භාවිත්ා කරනුදේ නළ ළිාං දේ. ඉතිරි් පානී් හා ගෘහාශ්රිත් ජල අවශත්ා  ඳහා ගාංගා දහෝ දවනත් 

මූලාශ්ර භාවිත්ා කරයි. 

 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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ව්ගුව් 3-40  පානීය ජල පහසුකම 

ආකාරය ගණන % 
පයිේප දගන ්න 

ලද 
138 74.2 

නල ළිාං 6 3.2 
පුේගලික ළිඳ 25 13.4 
අ ල්වැසි ළිඳ 7 3.8 
මහජන ළිඳ 2 1.1 
ගඟ 3 1.6 
දවනත් 5 2.7 

එකුව් 186 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

3.4.9  සනීපාරක්ෂාව් 

සි්ලුම නිවා  (100%)  ඳහා වැසිකිළි පහසුකම් ඇති බව  මාජ ආරික  මීක්ෂණද්න් දහළි දේ. 

වාපෘති්ට අදාළ සි්ලුම ග්රාම නිලධ්ාරි දකාට්ඨාශවල නිවා වලින් 94.6% කට ඔවුන්දේ නිදව ේවල ජල 

මුද්රා ත්ැබූ වැසිකිළි ඇත් (ජල මුද්රා ත්ැබූ වැසිකිළිවලට ෆේලෂේ වරගදේ වැසිකිළි ද ඇුළත් දේ). ගෘහ ේථ 

 මීක්ෂණදේ ඇති  නීපාරක්ෂක වැසිකිළි පහසුකම් පිළිබඳ දත්ත් ව්ගුව් 3-41 හි දක්වා ඇත්. 

ව්ගුව් 3-41 ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශයන්වහි සනීපාරක්ෂක තත්ව්ය  

ග්රා.නි. යකාට්ටඨාස ජල මුරා 

 
ව්ළ 

 
තාව්කාලික 

 
එකුව් 

දකෝන්දදනි් 117 7 0 124 

්ටිමහන 9 0 0 9 

දගාන්දිදවල 13 1 0 14 

මහවත්ත් 4 0 0 4 

මුරුත්දවල 33 2 0 35 

එකුව් 176 10 0 186 
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3.4.10  නිව්ාස ව්ල තත්ව්ය 

නිවා වල ත්ත්ත්ව් ගැන  ලකා බැලීදම්දී, ප්රධ්ාන වශද්න් වහල්, බිත්ති  හ බිම  ඳහා භාවිත්ා කරන 

ද්රව  ලකා බලයි. එහි වි ේත්ර පහත් දැක්දේ. 

ව්ගුව් 3-42  බලපෑමට ලක්වූ නිව්ාස ව්ල තත්ව්ය(ව්හල,බිම, බිත්ති) 

ග්රා.නි. 

යකාට්ටඨාස 

ව්හල 

 
මහල 

 
බිත්තිය 

 

ට
යි

ල්ල
 

 

ඇ
ස

තබ
ැස

තය
ට

ෝ

ස
ත  

ය
ස

වි
ලි

 

ත
හ

ඩු
 

 
ය

ව්
න

ත්
 

 
සි

ය
ම

න්ව
ති
 

 

ට
යි

ල්ල
 

 

ම
ැටි
 

 

ග
ය

ඩ
ාල්ල
 

 

සු
න්ව

ු
න්ව
 

 

සි
ය

ම
න්ව

ති
 

ේ
ය

ල
ාක්
 

 
ම

ැටි
 

 
ය

ව්
න

ත්
 

 

්ටිමහන 8 1 0 0 9 0 0 7 1 0 1 0 
දකෝන්දදනි් 65 31 15 10 100 12 11 84 5 24 8 2 
දගාන්දිදවල 4 5 3 2 9 2 2 6 6 1 1 0 
මහවත්ත් 1 0 0 6 1 3 0 1 0 4 0 0 
මුරුත්දවල 5 17 1 12 21 15 0 20 0 14 0 1 

එකුව් 83 54 19 30 140 32 13 118 12 43 10 3 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

එක් නිව ක කාමර  ාංඛ්ාව  ැලූ විට කාමර 5කට වැඩි ප්රමාණ්කින් යුත් විශාල නිවා  32ක් ඇත්. 

නිවා  17 ක් කාමර 4 කින්  මන්විත් දේ. පහත් වගුදේ වි ේත්ර දපන්වයි. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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 ව්ගුව් 3-43 නිව්සකට ඇති කාමර සංඛයාව් 

ග්රා.නි. යකාට්ටඨාස කාමර සංඛයාව් 

 1 2 3 4 5 6 7 යව්නත් 

 ්ටිමහන   3 1 2 1 0 2 
දකෝන්දදනි් 19 40 30 11 10 6 3 4 
දගාන්දිදවල  5 7 0 0 0 1 1 
මහවත්ත් 0 0 2 1 0 0 1 0 
මුරුත්දවල 0 1 19 4 1 7 0 4 
එකුව 19 46 61 17 13 14 5 11 

 මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

 

 

 

       බලපෑමට ලක් වූ නිවා -  1 දකාට  - දහාද ත්ත්වදේ ඇත් 

 

 

 

 

 

 

   බලපෑමට ලක් වූ නිවා - 2 දකාට  - අරධ්  ේිර බලපෑමට ලක් වූ නිවා  - 3 දකාට  - ත්ාවකාලික 

     රූපය 3-51  බලපෑමට ලක් වූ ඇතැම් නිව්ාස ව්ල ඡායාරූප 

 

3.4.11   පූර්ණ ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක්වූ පවුල්ල ව්ල ආදායම් මට්ටටම 

 මාජ-ආරික  මීක්ෂණ්ට අනුව, බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වල මාසික ආදා්ම  ලකා බැලීදම්දී 

බහුත්ර්කදේ ආදා්ම රු. 25,000-50,000 ක් වන අත්ර එ් සි්්ට 37.1 කි.  ැලකි් යුු කරුණ නම් 

පවුල් 40 (සි්්ට 21.5) දරිද්රත්ාවදේ පරා ්ක සිටීමයි. එහි වි ේත්ර පහත් දැක්දේ. 

 ව්ගුව් 3-44  පවුල්ල ව්ල මාසික ආදායම 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ආදායම් පරාසය (රු.) 

 
අංක. % සමුච්චිතය  % 

< 10, 000 18 9.7 9.7 

10,001 -15,000 22 11.8 21.5 

15,001 – 25,000 36 19.4 40.9 

25,001 - 50,000 69 37.1 78.0 

50,001 - 100,000 32 17.2 95.2 

100,001 - 150,000 7 3.8 98.9 

>150,000 2 1.1 100 

එකුව් 186 100  

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

 

්ටිමහන වැේ ්ා් ආශ්රිත් ජනත්ාව ගම්මිරි ේ, දකෝපි, රබර, දපාල් වගාව වැනි වාණිජ දභෝග පිළිබඳව 

හුරුපුරුදු්. ඉඩම්වලින් වැඩි ප්රමාණ්ක් රබර වගාව  ඳහා දවන් කර ඇත්. දකාන්දඩනිවා ප්රදේශදේ 

විපත්ට පත් පවුල්වලට ඉඩම් අහිමිවීම දහේුදවන් ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්  ඳහා දැඩි බලපෑමක් එල්ල වනු 

ඇත්. ඔවුන්දේ ප්රධ්ාන ආදා්ම් මාරග් කෘෂිකරමාන්ත් කටයුු ්. ඔවුන් නැවත් පදිාංචි්ට ්න විට ඔවුන් 

දැනට උප්න දමම ආදා්ම අ්කර ගැනීමට අවශ දේ. 

ව්ගුව් 3-45   ජලයයන්ව යට ව්න ප්රයේශයේ බලපෑමට ලක්වූ යභෝග ව්ගාව් 

ග්රා.නි. 

යකාට්ටඨාස 

යබෝග ව්ර්ගය 

 
ඉඩම් ප්රමාණය 

(යහක්.) 

 

තනි පුේගල 

සංඛයාව් 

Plants 

ව්ාර්ික ආදායම (රු.) 

 

දකෝන්දදනි් 

රබර 22.81  6,861,000 
වී 0.41  208,000 
දපාල්  1537 7,377,600 
පුවක් 1.00  100,000 
මිශ්ර දබෝග 11.36  9,541,700 

්ටිමහන 
රබර 3.24  972,000 
දපාල්  61 292,800 
මිශ්ර දබෝග 1.14  148,600 

මුරුත්දවල දපාල්  26 124,800 
මිශ්ර දබෝග 0.20  23,500 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2020 - ම.උ.ද ේ.කා උපදේශකවරුන්  

 

3.5. මහ ඔය ජලාශයේ ජලයයන්ව යටව්න ප්රයේශයේ අර්ධ් ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල 

(බලපෑමට ලක් වු ඉඩම් සඳහා පමණි) 

 

මහඔ් ජලාශදේ ජලද්න් ්ටවීම ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශදේ  ම්ූරණද්න් බලපෑමට ලක් වූ පවුල් 

186 ට අමත්රව උ ේ බිම් හා කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වන පවුල් 64 ක් සිටින අත්ර ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්ට ද ්ම් 

ප්රමාණ්කට අ්හපත් බලපෑම් එල්ල දේ. රබර දබෝග වගාව  ඳහා භාවිත්ා කරන ඉඩම් හරහා  මහර පවුල් 

ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්ට  ැලකි් යුු බලපෑමක් ඇති කරයි. දමම නිවා  අත්රින් ්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී 

ව මට 32ක් ද, දගාන්දිදවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් 16ක් ද, දකෝන්දදනි් ග්රාම නිලධ්ාරී ව මට 15ක් ද 

අ්ත් දේ. ඉතිරි නිවා ් මුරුත්දවල ග්රාම නිලධ්ාරී දකාට්ඨාශ්ට අ්ත් දේ. 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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ව්ගුව් 3-46  ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශ අනුව් අර්ධ් ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල 

ග්රා.නි. යකාට්ටඨාස 
අරධ් වශද්න් විපත්ට 
පත් පවුල්  ාංඛ්ාව  

% 

්ටිමහන 32 50 

දකෝන්දදනි් 15 23 

මුරුත්දවල 1 1.6 

දගාන්දිදවල 16 25 

එකුව් 64 100 

 

අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට අ්ත් මුළු භූමි ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 50ක් (උ ේබිම් 44.7ක්  හ 

කුඹුරු ඉඩම් 5.2ක්) පමණ දේ. බහුත්ර් ්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී දකාට්ඨාශ්ට අ්ත් දේ. 

ව්ගුව් 3-47 මුළු ඉඩම් සහ ජලයයන්ව යට වූ ප්රමාණය - අර්ධ් ව්ශයයන්ව විපතට පත් පවුල්ල 

ග්රා.නි. යකාට්ටඨාස 

යගාඩ ඉඩම් (යහක්)   මඩ ඉඩම් (යහක්) 

ප්රමාණය 
ජලයයන්ව යටී 

ඇත 
ප්රමාණය 

ජලයයන්ව 

යටී ඇත 

්ටිමහන  28.9 26.7 4.1 4.1 

දකෝන්දදනි්  6.2 5.5 0.6 0.6 

දගාදිවල  9.4 6.4 0.3 0.3 

මුරුත්දවල  0.1 0.1 0.1 0.1 

එකුව් 44.7 38.8 5.2 5.2 

 

 

3.5.1 අර්ධ් ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක්ව්න පවුල්ලව්ල බලපෑමට ලක්වූ ව්ගා බිම්ව්ල ඉඩම් හිමිකම (ඉඩම් කට්ටටි 

හා භූමි ප්රමාණය අනුව්) 

 

අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට අ්ත් උ ේ බිම්වල අයිති්  ලකා බලන විට ඉඩම්වලින් 85% 

ක් සින්නක්කර වන අත්ර 7.2% ප්රදාන්න් දේ. දහක්ට්ාර 3.3 ක පමණ භූමි ප්රමාණ්ක් දබෞේධ් 

විහාර ේථාන්කට අ්ත් බව හඳුනාදගන ඇත්. 

ව්ගුව් 3-48 ඉඩම් හිමිකම - යගාඩ ඉඩම් 

අයිතිය  
යගාඩ ඉඩම් (Ha.) 

ප්රමාණය  % 

සින්නක්කර  38.0 85.0 

දීමනා පත්ර  3.2 7.2 

පුජා භුමි ඔේපු 3.3 7.4 

අනව ර  0.2 0.4 

එකුව් 44.7 100.0 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට අ්ත් කුඹුරු ඉඩම්වල අයිති්  ම්බන්ධ්ද්න් ඉඩම්වලින් 

75%ක් සින්නක්කර වන අත්ර 12.1%ක් ප්රදාන්න් දේ. ත්වද දබෞේධ් විහාර ේථාන්කට අ්ත් දහක්ට්ාර 

0.6ක ඉඩමකි. 

ව්ගුව් 3-49 ඉඩම් අයිතිය (මඩ ඉඩම්) - අර්ධ් ව්ශයයන්ව ීඩාව්ට පත් පවුල්ල 

අයිතිය  මඩ ඉඩම 

ප්රමාණය (AC)  % 

සින්නක්කර  3.9 75.4 

දීමනා පත්ර  0.6 12.1 

පුජා භුමි ඔේපු 0.6 12.5 

එකුව 5.2 100.0 

 

 

3.5.2 කෘිකාර්මික ඉඩම් සඳහා ව්න බලපෑම් 

 

බලපෑමට ලක් වූවන්දේ මුළු භූමි ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 44.3 කි. දමයින් දහක්ට්ාර 39ක් උ ේබිම් වන අත්ර 

දහක්ට්ාර 5.3ක් කුඹුරු ඉඩම් දේ. දමම සි්ලු ඉඩම් කෘෂිකාරමික කටයුු  ඳහා ප්රධ්ාන වශද්න් රබර 

වගාව  ඳහා ද්ාදා ගැදන්. 59.4%ක් රබර වගාදේ නිරත් වන අත්ර 20.3%ක් මිශ්ර දභෝග වගා කරති. පවුල් 

11 (17.2%) කට කුඹුරු ඉඩම් තිදේ. 

ව්ගුව් 3-50 ඉඩම් පරිහරණය 

දබෝග වරග් පවුල්ල  ාංඛ්ාව % 

රබර 38 59.4 

වී 11 17.2 

දකද ල් 2 3.1 

මිශ්ර දබෝග 13 20.3 

එකුව 64 100.0 

 

බිම් දකාට ේ වශද්න් විශේදල්ෂණ් කිරීදම්දී, අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට ඉඩම් කට්ටි 54 

ක් අ්ත් වන අත්ර ඒවායින් දබාදහාම්ක් අක්කර 2 ට වඩා විශාල දේ. වි ේත්ර පහත් දක්වා ඇත්. 

ව්ගුව් 3-51 යගාඩ ඉඩම් කට්ටටි සංඛයාව් 

පරාසය 

(අක්කර) 

බිම් යකාටසත ගණන (දගාඩ ඉඩම්) 

සින්වනක්කර 
දීමනා 

පත්ර  

පුජා භුමි 

ඔප්තපු 
එකුව් 

0 – 0.5 13 3   16 

0.5 - 1.0 6 3   9 

1.0 – 1.5 6 2   8 

1.5 - 2.0 3 1   4 

>2.0 16   1 17 

එකුව් 44 9 1 54 

 

අරධ් වශද්න් විපත්ට පත් පවුල්වලට අ්ත් කුඹුරු ඉඩම් අත්රින් මුළු බිම් කැබලි  ාංඛ්ාව 21 ක් වන අත්ර 

ඉන් බහුත්ර්ක් ඉඩම් අක්කර භාග්කට වඩා අඩු ඉඩම් දේ. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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ව්ගුව් 3-52 මඩ ඉඩම් කට්ටටි සංඛයාව් 

පරාසය 

(අක්කර) 

බිම් යකාටසත ගණන (මඩ ඉඩම්) 

සින්වනක්කර 
දීමනා 

පත්ර 

පුජා භුමි 

ඔප්තපු 
එකුව් 

0 – 0.5 9 4   13 

0.5 - 1.0 3     3 

1.0 – 1.5 3     3 

1.5 - 2.0 1    1 2 

එකුව් 16 4 1 21 

 

3.5.3 බලපෑමට ලක් වූ සතිර යභෝග සහ ශාක (ගසත)  
 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ ප්රදේශදේ අරධ් වශද්න් විපත්ට පත් පවුල්වලට අ්ත් ඉඩම්, රබර වුවලට 

අමත්රව පිට ේත්ර පදිාංචිකරුවන්ට අ්ත් වැේ ප්රදේශදේ ග ේ (දකා ේ, දපාල්, මදහෝගනී, දත්ක්ක ආදි්) 

ගණනාවක් ඇත්. ඉඩම් කට්ටි දදකක් දකද ල් වගාව ්ටදත් පවතින අත්ර එක් බිම් කැබැල්ලක් වාණිජ 

දභෝග (ගම්මිරි ේ, කරාු නැටි  හ  ාදික්කා) වලින්  මන්විත් දේ. 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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පරිච්යේදය 4 

4. ව්යාපෘතියේ පූර්ව්ායප්තක්ිත බලපෑම් 
 

4.1  හැඳින්වීම  
 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘතිදේ ඇති වි් හැකි ප්රධ්ාන බලපෑම් දමම පරිච්දේදද්න් වි ේත්ර 
දකදර. ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශදේ ප්රධ්ාන  ාංරචක වන ජලාශ්, ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල, 

පත්ල්  ේථාන, විදුලි බලාගාර  හ අනුබේධ් වුහ්න්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන ්න ප්රධ්ාන 
දකාට ේවල ප්රතිඵල්ක් දල  මුවන පාරි රික බලපෑම්  ේවභාවද්න් හා විශාලත්වද්න් දවන ේ දේ. 

දමම බලපෑම්වලින්  මහරක් වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී පමණක් සිදුවනු ඇති අත්ර ඒවා 

ත්ාවකාලික  ේවභාව්ක් ගන්නා අත්ර  මහර පාරි රික බලපෑම් මධ්කාලීන හා දිගුකාලීන  ේවභාව්ක් 

ගනී. දකද ේ දවත්ත්, වාරත්ාදේ වි ේත්ර කර ඇති අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග දැඩි දල  අනුගමන් කිරීම 

ුළින් සිදුවි් හැකි ප්රධ්ාන බලපෑම් දබාදහාම්ක් මුළුමනින්ම වළක්වා ගැනීමට දහෝ පිළිගත් හැකි 

මට්ටමකට අවම කිරීමට හැකි දේ. 

 

4.2 බලපෑම් හඳුනාගැනීම සහ අව්ම කිරීම 
 

වාපෘති ප්රදේශ් වූදේ  හැකිත්ාක් දුරට බලපෑම් වළක්වා, ඉවත් කිරීම දහෝ අවම කිරීම  ඳහා වාපෘති් 

 ැලසුම් කිරීමයි. දම් විදශේෂද්න්ම අදාළ වන්දන් වාපෘති් මගින් නැවත්  ේථානගත් කිරීමට දහෝ 

බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්  ාංඛ්ාව අවම කිරීදම් අරමුණින් වාපෘති්  ැලසුම් කර ඇති  මාජ 

බලපෑම්වලට්. මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් ප්රකාශ්ට පත් කරන ලද  ාංරක්ෂණ වනාන්ත්ර, ජාතික 
වදනෝදාන, අභ්භූමි අලි මාංකඩ දහෝ පරි ර ආරක්ෂණ ප්රදේශ (EPAs) වැනි ආරක්ෂිත් ප්රදේශවලට 
දමම වාපෘති් මගින් කිසිදු බලපෑමක් සිදු දනාවන බැවින් පාරි රික බලපෑම්  ම්බන්ධ්ද්න් ද එ් 
එද ේම දේ. 

වාපෘති් දැනට පවතින  ේථානදේම  ැලසුම් කිරීම මගින් පරි ර  ාංදේදී ප්රදේශ, ආරක්ෂිත් ප්රදේශ, 

අධික ජනාකීරණ ප්රදේශ  හ වාණිජ ප්රදේශ  හ පුරාවිදාත්මක  ේථාන දමන්ම භූ උවදුරු මගහරවා 

ගැනීමට හැකි වි්. දේල්ල  ඳහා දත්ෝරාගත්  ේථාන් සුදුසු බවට  හතික කිරීමට අමත්රව, නා්්ෑම් 

 ම්බන්ධ්ද්න් ජාතික දගාඩනැගිලි පරදේෂණ  ාංවිධ්ාන් විසින් උපද්රව රහිත් කලාප්ක් දල  දමම 

ප්රදේශ් නම් කර ඇත්.  ැලසුම් අවධිදේදී, පාරි රික සීමාවන් පිළිබඳ දැනුම දේශී් ත්ත්ව්න්ට වඩාත් 

ගැලදපන ඉදිකිරීම් ත්ාක්ෂණ්න් දත්ෝරා ගැනීමට හැකි දේ. 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී, ශේද්, කම්පන්, දූවිලි විදමෝචන්  හ ගබඩා කිරීම, අනවශ ද්රව ප්රවාහන්  හ 

බැහැර කිරීම දමන්ම ඉදිකිරීම් ද්රව ගබඩා කිරීම  හ ප්රවාහන් කිරීම වැනි ඉදිකිරීම් ක්රි්ාකාරකම් 

ආශ්රිත් ගැටළු අවම කිරීම  ඳහා ූරවාරක්ෂාව අදාළ දේ. 

දමම වාපෘතිදේ ප්රධ්ාන බලපෑම් ප්රධ්ාන වශද්න් වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී පැන නගින අත්ර 

දමදහයුම් අදි්දරදී අවම බලපෑම් ඇතිදේ. හඳුනාගත් දබාදහෝ බලපෑම් අවම කිරීමට සුදුසු බව 

අධ්්නදේ ප්රධ්ාන ද ා්ා ගැනීමකි. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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4.2.1 බලපෑම් ව්ල ව්ැදගත්කම තීරණය කිරීම 

බලපෑම් ප්රමාණ්, බරපත්ලකම, කාලසීමාව, වාර ගණන, අවදානම  හ වක්ර බලපෑම් මත් ත්ක්ද ේරු 

දකදර. දී ඇති බලපෑදම් වැදගත්කම තීරණ් කිරීම  ඳහා පහත් නිරණා්ක භාවිත්ා කරන ලදී: 

• බලපෑම සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව: සිදුවීමට ඇති බලපෑදම්  ම්භාවිත්ාව දනා ැලකි් හැකි, අඩු, 

මධ් ේථ, ඉහළ, ඉත්ා ඉහළ 

• පාරශවකරුවන්දේ වටිනාකම: දේශී් මානව ජනගහන්ට ඇති වැදගත්කම,  ැලකිලිමත් වි් 

යුු ගැටළු, ආදි්. 

• බලපෑදම් අවකාශී් පරිමාණ්: බලපෑම  ේථානී්ද, දේශී්ද,කලාී් දහෝ ජාතික/ජාත්න්ත්ර 
ද ්න වග; 

• බලපෑදම් කාල පරිමාණ්; දකටි, මධ්්ම දහෝ දිගු කාලීන;  

• ක්රි්ාකාරකම් විසින් ඇති කරන ලද පාරි රික  ාංරචකදේ දවනද හි විශාලත්ව්: කුඩා, 
මධ්් ේථ, විශාල. 

ක්රි්ාකාරකම් සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව /  ම්භාවිත්ාව තීරණ් කිරීම සිදුවන ලද බලපෑදම් වැදගත්කම 

හඳුනා ගැදන්. අනුරුව, දමම පරාමිතීන් දදදකහි නිෂේපාදිත්් ගණන් කිරීම මගින් පරි ර්ට සිදුවන 
බලපෑදම් වැදගත්කම පිළිබඳ අදහ ක් ලබා දදනු ඇත්.  

්ටිමහන වාපෘති්  ම්බන්ධ්ද්න් විදශේෂිත් අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග අනුගමන් කිරීම ු ළින් බලපෑම් 

සි්ල්ලම පාදහේ අවම කර ගත් හැකි බව  ටහන් දේ. දම් විදශේෂද්න්ම ශේද්, කම්පන්, දූවිලි 

විදමෝචන්, ඉදිකිරීම් ද්රව  හ කැණීම් ද්රව ප්රවාහන් හා ගබඩා කිරීම වැනි ඉදිකිරීම් අවධිදේ බලපෑම් 

ආදි්  දහා  ත් දේ. පාරි රික බලපෑම්  හ  මාජ බලපෑම් වැනි අදනකුත් බලපෑම්  ම්බන්ධ්ද්න් 

ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ා විනාශ්  හ මිනිසුන් නැවත් පදිාංචි කිරීම දමන්ම දේපළ හා ආදා්ම් අහිමිවීම් 
වැනි බලපෑම් දනාවැළැක්වි් හැකි්. 

 

4.2.2 සම්භාවිතාව්/ සිදුීයම් සම්භාවිතාව් 
 

දමම පරීක්ෂණදේ  ම්භාවිත්ාව ්නු කිසි්ම් ක්රි්ාකාරකමක් සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාවයි. කිසි්ම් 

ක්රි්ාකාරකමක් සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාදේ මට්ටම  ඳහා වන නිරණා්ක පහත් වගුදේ දැක්දේ. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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ව්ගුව් 4-1 ක්රියාකාරකම් සිදුීයම් සම්භාවිතාව් යශ්රතණිගත කිරීම 

වාපෘති, දමන්ම, දවනත් ඕනෑම විදාත්මකව පිළිගත් දත්ාරුරු මූලාශ්ර්කින් ආනුභවික දත්ත්, 

වාරත්ා, සිේධි අධ්්න  හ දපර සිට ලබාගත් අත්දැකීම් එකු කර ඇ ේත්දම්න්ු මත් පදනම්ව ඕනෑම 

අව ේථාවක සිදුවි් හැකි සිදුවීමක් දකාන්දේසි  හිත්  ම්භාවිත්ාවකි.  

සිදුවීමක් සිදු වි් යුු  හ සිදු දනාවූ දහෝ දකාපමණ වාර ගණනක් දමම සිදුවීම මු කළ හැකිද ්න්න 

නිශේචිත්භාවදේ දහෝ අවිනිශේචිත්ත්ාවදේ මිනුමකි.  ම්භාවිත්ාව ත්ාත්වික  ාංඛ්ා අග් 0 (ඉහළ කළ 

දනාහැකි) සිට 1 (නිශේචිත්ත්ාව) දක්වා ගනී. 

4.2.3 ප්රතිවිපාක 

පහත් වගුදේ වි ේත්ර කර ඇති පරිදි ක්රි්ාකාරකම් වලට අදාළ  ාධ්ක ගණනාවක් පරීක්ෂා කිරීදමන් 

හඳුනාගත් එක් එක් බලපෑම  ඳහා ප්රතිවිපාක මට්ටම තීරණ් දේ. 

ව්ගුව් 4-2  ප්රතිවිපාක යශ්රතණිගත කිරීම 

වරග් යශ්රතණිගත අර්ථ දැක්ීම 

විනාශකාරී 16 2km ට වැඩි ප්රදේශ්කට බලපෑ හැකි් 

 ැලකි් යුු 8 1-2km ඇුළත් ප්රදේශ්  ඳහා බලපෑ හැකි් 

මධ් ේථ 4 ප්රාදේශී් සීමාදවන් ඔේබට ආ න්න ප්රදේශ්ට බලපෑ හැකි් 

අඩු 2 ප්රාදේශී්කරණ් වූ ප්රදේශ්ට බලපෑ හැකි් 

දනා ැලකි් 

හැකි 
1 අදාළ පාලන ක්රම්දේද  මඟ සුවිදශේී අව ේථාවක (වැඩබිම) සිදුවි් හැක 

 

එබැවින්, බලපෑදම් වැදගත්කම ගණන් කරනු ලබන්දන් අන්ත්රා්කර ක්රි්ාකාරකම්වල  ම්භාවිත්ාව 

 හ එහි ප්රතිවිපාක  ම්භාවිත්ාව පහත් පරිදි දැක්වීදමනි; 

වැදගත්කම (අවදානම) = f (අනුපිළිදවල x  ම්භාවිත්ාව) 

 

සිදුීම (p) ව්ර්ගය යශ්රතණිගත 

කිරීම  

අර්ථ දැක්ීම 

0.8 < P < 1.0 
ඉත්ා ඉහළයි 

5 
බලපෑම පිළිගත් දනාහැකි දල   ැලදක්. අවම කිරීම දහෝ 

වන්දි දගවීදම් පි්වර්න් ක්රි්ාත්මක කළ යුු්. 

0.6 < P < 0.8 
ඉහළ 

4 
බලපෑම සිදුවි් හැකි අත්ර එ් නුසුදුසු් . අවම කිරීම දහෝ 

වන්දි දගවීදම් පි්වර ඉහලින් ම නිරදේශ දකදර. 

0.4 < P < 0.6 
මධ් ේථ 

3 
බලපෑම  ැලකි් යුු දනාවන නමුත් අවම කිරීම දහෝ වන්දි 

දගවීදම් පි්වර ත්වමත් දනා ැලකි් හැකි මට්ටමකට අවම 

කළ හැක. 

0.2 < P < 0.4 
අඩු 

2 
 ාමාන දමදහයුම් ත්ත්ව්න් ්ටදත් බලපෑම් සිදුවීමට 

ඇති ඉඩකඩ ඉත්ා අඩු්/ නැත්දහාත් දරාගත් හැකි දේ . 

/දහෝ ඉව ා දරාගත් හැකි බලපෑම ්ටදත් සිදුවීමට ඇති 

ඉඩකඩ ඉත්ා අඩු් 
 දනා ැලකි

් හැකි ් 
1 වත්මන් ත්ත්ත්ව් හා   ඳන විට සිදුවි් හැකි ඍණාත්මක 

බලපෑම දනා ැලකි් හැකි් 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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බලපෑදම් වරීකරණ් තීරණ් වන්දන් පාරි රික අාංශ්ක සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව  හ  ම්භාවිත්ාදේ 

නිෂේපාදිත්් ගණන් කිරීදමනි. සිදු වි්හැකි  ැලකි් යුු දශ්රේණිගත් කිරීම් පහත් වගුදේ දක්වා ඇත්. 

 ව්ගුව් 4-3  බලපෑම් ව්ර්ීකරණය - හඳුනාගත් බලපෑම යශ්රතණිගත කිරීම 

සම්භාවිතාව් සහ බලපෑම් අනුකෘතිය (ප්රමාණාත්මක දසුන) 

 බලපෑයම්  ව්ැදගත්කම 

සිදුවීදම් 

 ම්භාවිත්ාව (P) 

දනා ැලකි් 

හැකි (NG) – (1) 

* 

අඩු      (LO) – 

(2) 

* 

මධ් ේථ (MO) – 

(4) 

* 

 ැලකි් යුු 

(SG) – (8) 

* 

විනාශකාරී (DS) 

– (16) 

* 

ඉත්ා ඉහළ (5) අඩු (5) මධ් ේථ (10) ඉහළ (20 
විදේචනාත්මක 

(40) 

විදේචනාත්මක 

(80) 

ඉහළ (4) අඩු (4) මධ් ේථ (8) මධ් ේථ (16) ඉහළ (32) 
විදේචනාත්මක 

(64) 

මධ් ේථ (3) අඩු (3) අඩු (6) මධ් ේථ (12) ඉහළ (24) ඉහළ (48) 

අඩු (2) 
දනා ැලකි් 

හැකි (2) 
අඩු (4) මධ් ේථ (8) මධ් ේථ (16) ඉහළ (32) 

දනා ැලකි් 

හැකි (1) 

දනා ැලකි් 

හැකි (1) 

දනා ැලකි් 

හැකි (2) 
අඩු (4) මධ් ේථ (8) මධ් ේථ (16) 

 

4.3 ඉදිකිරීම් අතරුර ඇතිවිය හැකි බලපෑම් 

4.3.1 ප්රධ්ාන කරුණු 

ඉදිකිරීම් ආශ්රිත් බලපෑම් දබාදහෝ දුරට ත්ාවකාලික වන අත්ර සුදුසු අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග අනුගමන් 
කිරීදමන් අවම කර ගත් හැක. ඉදිකිරීම් මට්ටදම් බලපෑම් සිදුවි් හැකි පාරි රික මාධ්/ප්රදේශ පහත් 
දැක්දේ. 

• අවට වාත්දේ ගුණාත්මකභාව් 
• ධ්වනි පරි ර් (ශේද/කම්පන)  

• ජල  ම්පත් (භූගත් ජල්  හ මුපිට ජල්) 
• මුපිට  හ ප  
• භූ  ැකසුම  හ දෘශ පහසුකම් 
• පරි ර විද්ව 

ඕනෑම ප්රධ්ාන ඉදිකිරීම් වාපෘති්ක දමන්, ද්ෝජිත් ්ටිමහන වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් අදි්දර බලපෑම් 
ඇති දේ. දමම බලපෑම් ඉහළ මට්ටදම් ශේද්, කම්පන් දමන්ම වාත්දේ ගුණාත්මකභාව්, ජලදේ 

ගුණාත්මකභාව්  හ පද හි ගුණාත්මකභාව් දකදරහි බලපෑම් ඇති කළ හැකි දූෂණ බලපෑම් ආශ්රිත් 

දේ. දගාඩබිම එළිදපදහළි කිරීදම් කටයුුවලින් සිදුවන පාාංශු ඛ්ාදන් දමන්ම ඉදිකිරීම් භූමිද්න් 
දමන්ම ශ්රම කඳවුරු ආදිද්න් ඝණ අපද්රව අක්රමවත් දල  බැහැර කිරීම දහේුදවන් අවට මුපිට ජල 
කඳන් බලපැමට ලක් වි් හැකි්. දකද ේ දවත්ත් දමම බලපෑම් සි්ල්ලම පාදහේ ත්ාවකාලික 

 ේවභාව්ක් ගන්නා අත්ර වාරත්ාදේ වි ේත්ර කර ඇති අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග අනුගමන් කිරීදමන් 
දම් අවම කර ගත් හැක. 

්ටිමහන ජලාශ් ඉදිකිරීම දහේුදවන් පහත්  ඳහන් පාරි රික බලපෑම් හත්රක් ඇතිවි් හැකි්. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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• භූමි කම්පන්  හ ශේද මට්ටම මත් බලපෑම 
• මුපිට ජල ප්රවාහ්ට හා ගුණාත්මක භාව්ට බලපෑම්  

• භූගත් ජල මට්ටමට ඇති බලපෑම 
• බෑවුදම්  ේථායීත්ාව් මත් බලපෑම 

4.3.2 ශේද හා කම්පන බලපෑම් 

වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ශේද  හ කම්පන බලපෑම් ඇති වි් හැක. දේල්ල ප්රදේශදේ  හ පත්ල් 

 ේථානවල පිපිරවීදමන් දමන්ම බර ඉදිකිරීම් ්න්දත්රෝපකරණ භාවිත්ද්න්  හ එම  ේථාන්ට ඉදිකිරීම් 

ද්රව ප්රවාහන් කරන වාහනවලින් දහෝ අපද්රව බැහැර කරන  ේථානවලට ප්රවාහන් කිරීදමන් ශේද් 

 හ කම්පන් ඇතිවි් හැක. දේල්ල අත්තිවාරම පිපිරවීම නි ා භූමිදේ කම්පන්  හ ශේද් ඇති වි් 

හැකි අත්ර එමඟින් අ ල ඇති  ේිර වුහ්න්ට හානි සිදු වි් හැකි්. 

කැණීම්, පිරවීම, කැීම  හ පිපිරවීම  හ බර ්න්දත්රෝපකරණ ක්රි්ාත්මක කිරීම වැනි ඉදිකිරීම් කටයුු 

ද බාධ්ා හා ශේද දූෂණ්ට දහේු දේ. දම් ඉදිකිරීම් භූමිදේ  හ පත්ල්  ේථාන දදදකහිම පැහැදිලිව 

දපදනන ප්රධ්ාන බලපෑම්වලින් එකකි. දකද ේ දවත්ත්, හඳුනාදගන ඇති පත්ල්  ේථාන දැනට 

ක්රි්ාත්මක වන අත්ර එමනි ා එම ප්රදේශ්ට අමත්ර බලපෑම් ඇති දනාවි් හැක. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ 4) = 32 (ඉහළ) 

බලපෑම් වැදගත්කම ඉහළ වුවද, ශේද්  හ කම්පන් ත්ාවකාලික බලපෑම් වන්දන් ඉදිකිරීම් අදි්දරදී 

පමණක් වන අත්ර එ් දමම වාරත්ාදේ 5 වන පරිච්දේදදේ දක්වා ඇති සුදුසු පි්වර්න් අනුගමන් 

කිරීමත්  මඟ ඵලදායී දල  අවම කළ හැකි බව  ැලකිල්ලට ගත් යුු්. 

4.3.3 මහ ඔයේ මු ිට ජල ප්රව්ාහයට හා ගුණාත්මකභාව්යට ඇති බලපෑම 

්ටිමහන ජලාශදේ ප්රධ්ාන දේල්දල් ඉදිකිරීම් කටයුු දහේුදවන් මහඔදේ මුපිට ජලදේ ගුණාත්මක 

භාව්ට බලපෑම් එල්ල වි් හැකි්. දේලි ඉදිකිරීම නි ා මහඔදේ  ේවභාවික ජල ප්රවාහ්ට බාධ්ා ඇති 

වි් හැකියි. මීට අමත්රව, කැණීම් කළ දපාදළාදේ සුන්ුන්  හ සිදමන්ති (දකාන්ීට්  හ ඇඹරුම් 

වැඩ දහේුදවන්) ගඟට එකු වීදම් හැකි්ාවක් ඇත්. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (මධ් ේථ 4) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (මධ් ේථ 3) =12(මධ් ේථ) 

්ටිමහන වාපෘති්ට  ෘජුව  ම්බන්ධ් දනාවූවත්, ගාංඟාදේ ජලදේ ගුණාත්මක භාව්ට අදාළව, 

පිරිපහදු කළ ජල් මහඔ්ට මුදාහරින මලාපවහන පවිත්රාගාර කිහිප්ක් තිදබන බව ද  ඳහන් දේ. 

කෑගල්ල  නීපාරක්ෂක ප්රධ්ාන  ැලැ ේම ්ටදත් DEWAT වැඩ ටහනට අනුව ්ටිමහන ජලාශදේ ජල 

දපෝෂක ප්රදේශ් ආ න්නදේ මලාපවහන පවිත්රාගාර්ක් ඉදිකිරීමට  ැලසුම් කර ඇති අත්ර ඒ  ඳහා 

දැනටමත් ඉඩමක් හඳුනාදගන ඇත්. 

එද ේම මාවනැල්ල ප්රදේශ් අවට දපෞේගලික මලාපවහන පිරිපහදු ඒකක කිහිප්ක් ක්රි්ාත්මක දේ. 

දමම මලාපවහන කම්හල් මගින් පිරිපහදු දනාකළ අපද්රව පරි ර්ට බැහැර දනාකිරීම  හතික කරනු 

ඇති අත්ර එමඟින් මහඔ් ජල් අපවිත්ර දනාවන ප්රභව්න්දගන් දූෂණ් වීදම් අවදානම දමන්ම නීති 

විදරෝධී අපද්රව ගඟට මුදා හැරීදම් අවදානම අවම කරයි. 

දකද ේ දවත්ත් දැනට පවතින  හ ද්ෝජිත් මලාපවහන පවිත්රාගාර  ෑම විටම ඵලදායි දල  ක්රි්ාත්මක 

වන බවට  හතික වීම ඉත්ා වැදගත් වන අත්ර මලාපවහන මුදා හැරීමට දපර මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් නි්ම කරන ලද ප්රමිතීන්ට අනුූලව පිරිපහදු කරන බව  හතික කිරීම ඉත්ා වැදගත් දේ. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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මලාපවහන නි්මිත් ප්රමිතීන්ට අනුූල වන බව  හතික කිරීම  ඳහා දමම පිළි්ම් මධ් ේත්ාන 
මහඔදේ පරි ර ජල ත්ත්ත්ව මට්ටම පවත්වා ගැනීම  ඳහා අතිශයින්ම වැදගත් දේ. පිරිපහදු කළ ජල් 

අභන්ත්ර මුපිට ජල්ට අපජල් මුදා හැරීම  ඳහා මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ ප්රමිති්ට අනුූල වි් 

යුු්. පිරිපහදු කරන ලද අපජල් බැහැර කිරීම ගාංගා ජල්ට අහිත්කර දල  බලපාන්දන් නැති බව 

 හතික කිරීම  ඳහා  ෑම කාල්කම විදශේෂද්න් වි්ළි මා වලදී ගදේ ජල් 8 ගුණ්කින් ත්නුක 

කිරීම  හතික වීම ද ඉත්ා වැදගත් දේ. 

4.3.4 භූගත ජලය මත බලපෑම 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී දේල්ල අත්තිවාරම කැණීම දහේුදවන් අවට ප්රදේශදේ භූගත් ජල මට්ටම අඩු වි් 

හැක. දමමගින් භූගත් ජල මට්ටම පහත් වැටීම  හ එමගින් හාරනලද ළිාංවල ජල් ඉවත් කර ගැනීදම් 

අපහසුත්ාව් දහේුදවන් ් ම්  මාජී් බලපෑම් ඇති වි් හැක. එද ේම, එ් අ ල වුහ්න් ු ළ ඉරිත්ැලීම් 

ඇති කළ හැකි්. දම්  ාමානද්න් සිදුවන්දන් අවට ප්රදේශවල පද හි රක්ෂිත් පදිාංචි වීම දහේුදවනි. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (මධ් ේථ 4) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (මධ් ේථ 3) =12(මධ් ේථ) 

4.3.5 පාංශු ඛාදනය 

පාාංශු ඛ්ාදන් අඩවි  ක ේ කිරීදම්දී  හ ඉදිකිරීම් ්න දදදක්දීම සිදුවි් හැකි නමුත් එ්  ාදේක්ෂව 

දකටි කාලීන දේ. වැඩබිම්  ක ේ කිරීදම්දී, වාපෘති භූමිදේ සියුම් ද්රවවල  ැලකි් යුු  ාන්ද්රණ්ක් 

නිපදවනු ලැදේ. කුණාටු  හිත් ත්ත්ව්න්ට නිරාවරණ් වන විට පාාංශු ඛ්ාදන් වීමට ුඩු දදන 

ත්ාවකාලික දත්ාග දගාඩගැසීදම්  ේථානවල  හ කැණීම් කරන ලද ප ේවල කැී දපදනන සියුම් ද්රව 

ප්රමාණ්ක් එකු දේ. වරෂා කාලවලදී ඉදිකිරීම් කටයුුවලින් වැළකී ඉදිකිරීම් සිදුකරන  ේථානවල 

පමණක් ඉඩම් එළිදපදහළි කිරීම සිදුකිරීමට වගබලාගැනීදමන් පාාංශු ඛ්ාදන් අවම කර ගත් හැක. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (මධ් ේථ 4) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ 4) = 16 (මධ් ේථ) 

4.3.6 බෑවුම් සතථායීතාව්යේ බලපෑම 

දේල්ල ඉදිකිරීදම්දී දේල්ල භූමිදේ  ැලකි් යුු ප්රමාණ්ක් කැණීම් කටයුු සිදුදේ. දම් භූමි රූප 

විදාදේ දවන ක් ඇති කරයි. මීට අමත්රව, වැඩබිම පිපිරුම් කටයුු දහේුදවන් අ ල බෑවුම්වල ලිහිල් 

ප ේ  හ පාෂාණ නිරමාණ් දේ. නව ඉදිකිරීම් මගින්  ේවාභාවික මුපිට ජල මාරග අවහිර වි් හැකි්. 

වරෂා කාලවලදී නා් ්ෑම් මාරග ීරන බැවින් දමවැනි ප්රදේශ ක්රි්ාකාරී වි් හැක. 

ජලාශ පිරවීදම් කාල් ුළ නව ප්රදේශ ජලද්න් ්ට දේ. දම් දමම පරි ර්ට  ම්ූරණද්න්ම නව 

දවන ක් වනු ඇත්. එබැවින් අලුතින් ජලද්න් ්ට වූ ප්රදේශ්ට ්ටින් ඇති සි්ලුම ප ේ  හ පාෂාණ 

 ාංත්ෘේත් ත්ත්ව්ක පවතිනු ඇත්. ජලාශ් හදිසිදේ ඇද වැටීමට ලක් වූ විට, ජලාශ් දහේුදවන් නා් 

්ෑමක් සිදු වි් හැක. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8)xසිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව අඩු 2)=16(මධ් ේථ) 

4.3.7 අපරව්ය (සුන්වුන්ව) බැහැර කිරීම 

ඉවත් කරන ලද වෘක්ෂලත්ාදි්  හ කැණීම් කරන ලද ප ේ නුසුදුසු දල  බැහැර කිරීම  හ අතිරික්ත් 

අමුද්රව බැහැර කිරීම වා  ේථාන විනාශ කිරීම, ජල මාරග අවහිර කිරීම  හ එකත්ැන පල්දවන ජල 

මාරග නිරමාණ් කිරීම වැනි අහිත්කර බලපෑම් රාශි්ක් ඇති කළ හැකි්. ඉදිකිරීම් කටයුු දහේුදවන් 

ජල් එකත්ැන පල්දවන ප්රදේශ නිරමාණ් වීම, දගාඩනැගිලි ද්රව නිසි දල  ගබඩා දනාකිරීම නි ා 

මදුරුවන් දබෝවීම  හ අදනකුත් ද ෞඛ් උවදුරු ඇතිදේ. කම්කරු කඳවුරුවලින් අපද්රව බැහැර කිරීම 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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 හ නුසුදුසු දල  ඉදිකරන ලද ඉවුම් පිහුම්/ආහාර ගන්නා  ේථාන, වැසිකිලි, නාන  හ ද ේදීදම් ප්රදේශ 

දහේුදවන් අපිරිසිදු ත්ත්ත්ව්න් ඉදිකිරීම්  ේථානවල නිත්ර සිදුවන ගැටලුවකි. 

කැණීම් කරන ලද ප ේ දහෝ පිරිසිදු කරන ලද වෘක්ෂලත්ාදි් දගාඩකිරීදම් අහිත්කර පාරි රික බලපෑම් 

වළක්වා ගැනීමට  හ ඉදිකිරීම්  ඳහා අමුද්රව  ඳහා ගබඩා ඉඩක් දත්ෝරාගැනීදම්දී ූරවාරක්ෂාව ගත් 

යුු්. දමම ගැටළු ූරව ඉදිකිරීම් අදි්දරදී  ේථාන  ැකසීදම්දී  හ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී කැී දපදන්. 

බලපෑම් දකටිකාලීන වන අත්ර 5 වන පරිච්දේදදේ දක්වා ඇති පරිදි නිසි පාරි රික ආරක්ෂණ ක්රම 

අනුගමන් කිරීදමන් අවම කර ගත් හැකි්. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ 4)=32(ඉහළ) 

 

4.3.8 ජල කඳන්ව මත බලපෑම 

විදශේෂද්න් වැසි  මදේදී පාාංශු ඛ්ාදන්, ඉදිකිරීම් භූමිද්න් ප  ද ෝදා හැරීම දහේුදවන් ජලදේ 

ගුණාත්මක භාව්ට ත්වත් ත්ාවකාලික බලපෑමක් ඇති දේ. ඉදිකිරීම් ද්රව අවිධිමත් දල  ගබඩා කිරීම 

දමම ජල මූලාශ්රවලට ද්රව ද ෝදා හැරීම නි ා ගදේ ජල දූෂණ්ට ද දා්ක වි් හැකි්. ජල කඳට  මීපව 

ද්රව ්  ගබඩා කර ඇත්නම් දම් විදශේෂද්න් සිදුවි් හැකි්. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ 4)=32(ඉහළ) 

4.3.9 දූවිලි වියමෝචනය 

දගාඩබෑම, ද්රව ප්රවාහනදේදී  හ දකාන්ීට් මිශ්ර කරන කම්හල් වලින්ද ඉදිකිරීම් භූමිදේ දූවිලි 

විදමෝචන් වි් හැක. වි්ළි කාලවලදී බලපෑම වැඩි වනු ඇත්. අධික දූවිලි විදමෝචන් අවට 

පදිාංචිකරුවන්දේ ද ෞඛ්් ත්ත්ව්ට අනුරක් ඇති කළ හැකි අත්ර ශේව න ආබාධ් ඇති වි් හැක. 
දූවිලි පත්ර මත් පතිත් වීදමන් හිරු එළි්ට නිරාවරණ් වීම අවහිර කිරීම මගින් ප්රාථමික නිෂේපාදනදේ 

කාර්ක්ෂමත්ාව්ට බලපායි. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ4)=32(ඉහළ) 

 4.3.10 පතල්ල යමයහයුම් 

ග්රැනයිට් පත්ල් වලවල් මිනිසුන්ට පාරි රික උපද්රව ඇති කරයි, ඒවාට භූගත් ජල මූලාශ්ර වි්ළීම, 

නිවා වල ඉරිත්ැලීම් ඇති කිරීම  හ ද ෞඛ් අනුරු (විදශේෂද්න් ශේව න ආබාධ්) ඇති කරයි. 

විදශේෂද්න්ම පැටවීම, බෑම, මට්ටම් කිරීම  හ ප්රවාහන් කිරීදම්දී රක් රථ මගින් පත්ල් ද්රව් 

ප්රවාහන් කිරීම දහේුදවන් දූවිලි විදමෝචන් සිදු දේ. අලුතින් ඉදිකරන ලද ප්රදේශ මාරගවල බර ් න්ත්ර 

සූත්ර ධ්ාවන් කිරීම ද දූවිලි විදමෝචන් වැඩි කරයි. 

්ටිමහන ජලාශ්  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, ත්රජන ප්රකට වුවද එහි පවතින මට්ටමට වඩා අනවශ 

දල  වැඩි දනාදේ. හඳුනාදගන ඇති පත්ල්  ේථාන ුන අඩු ජන ඝනත්ව්ක් ඇති ප්රදේශවල්. 

හඳුනාගත් පත්ල්  ේථාන දැනටමත් භාවිත්දේ පවතින අත්ර එබැවින් බලපත්ර නිකුත් කිරීමට දපර 

අහිත්කර බලපෑම්  ැලකිල්ලට ගත් හැකි ශ්රී ලාංකා භූ විදා  මීක්ෂණ හා පත්ල් කාර්ාාංශදේ 

(GSMB)අව ර් ඇතිව ක්රි්ාත්මක දේ. එවැනි අව ර ලත් පත්ල් පාලන් කරනු ලබන්දන් ඒවා 

ක්රි්ාත්මක කිරීදම්දී පිළිපැදි් යුු නි්මිත් ප්රමිතීන් මගිනි. ඕනෑම අව ේථාවක වාත්දේ ගුණාත්මක 

දවන ේකම් ඉදිකිරීම්  හ පත්ල්  ේථාන වලට සීමා වන අත්ර කිසිදු ආකාර්කින් කලාී් දහෝ 

කල්පවත්නා බලපෑමක් ඇති දනාකරයි. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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අවට වාත්දේ ඇති අාංශු ද්රව මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නි්ම කර ඇති මට්ටමට වඩා 

දනාඉක්මවන බව  හතික කිරීම  ඳහා දූවිලි විදමෝචන් අවම කිරීමට ක්රම රාශි්ක් ඇත්. දමම 

වාරත්ාදේ 5 වන පරිච්දේදදේ දමම පි්වර දක්වා ඇත්. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8) xසිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව/ඉහළ 4)=32[ඉහළ) 

බලපෑදම් වැදගත්කම ඉහළ වුවද, දමම බලපෑම  ෘජුවම ්ටිමහන වාපෘති් නි ා දනාවන අත්ර, 

දම්වා මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ වලාංගු EPLS  හිත් පත්ල් දහේුදවනි. 

4.4 යභෞතික අංශ 

4.4.1 මුිට හා භූගත ජල විදයායේ යව්නසතීම් සහ බලපෑම් 

ජලාශ වාපෘති්කින් ජල්  හ ජල විදාව දකදරහි අදේක්ෂා කරන  ාමාන බලපෑම් වන්දන් 

ගාංවුර, භූගත් ජල මට්ටම් දවන ේවීම්, පාරි රික ප්රවාහ ඇුළුව පවතින ධ්ාරාදේ ප්රවාහදේ දවන ේවීම්, 

ජලාපවහන රටා දවන ේ කිරීම  හ මිනි ේ ජනාවා , ් ටිත්ල පහසුකම්  හ ද ේවා,  ේවභාවික වා  ේථාන, 

පරි ර පේධ්ති, ශාක හා  ුන්්. ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම දහේුදවන් සිදුවීමට 

ප්රවනත්ාව්ක් ඇති  ැලකි් යුු ජල විදාත්මක බලපෑම් (දකටි, මධ්ම  හ දිගු කාලීන) පහත් 
පරිච්දේදදේ  ාකච්ඡා දකදර. 

4.4.1.1 ගංව්ුර සිදුීම් යකයරහි බලපෑම 

ද්ෝජිත් ජලාශදේ උඩුගාං මහඔ් දද්රෝණිදේ ජල දපෝෂක ප්රදේශද්න් 17% ක් පමණ ආවරණ් වන 

අත්ර, මධ්ම හා අධික වරෂා වලදී ගලා ්න අතිරික්ත් ජල් මධ් ේථ ප්රමාණ්ක් එහි රඳවා ගනු ඇත්. 

දම් ජලාශ රඳවා ත්බා ගැනීම  හ රඳවා ත්බා ගැනීම දල  දකාට ේ වලට වරග කළ හැක. ජලාශ රඳවා 

ත්බා ගැනීම ්නු  ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටම දක්වා ජලාශදේ ගබඩා කර ඇති ජල ප්රමාණ් වන අත්ර 

රඳවා ත්බා ගැනීම ්නු ත්ාවකාලික ගබඩාවකි:  ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටම  හ ඉහළ ගාංවුර මට්ටම 

අත්ර රඳවා ත්බා ගැනීම. 

ගාංවුර රැල්ල ජලාශ් හරහා ගමන් කරන විට, උච්චත්ම අව ේත්ාදේ ගාංවුදර අඩුවීමක් සිදුවනු ඇත්. 
නව ජලාශදේ ප්රතිඵල්ක් දල  පිටාර ගැලීදම් උපරිම්ට ළඟා වීමට ගත්වන කාල් පැ් කිහිප්කින් 
ප්රමාද වනු ඇත්. දම්ට දහේු ව ද්ෝජිත් ජලාශ් එහි  ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටමට ඉහළින් රඳවා ත්බා 

ගැනීදම් ධ්ාරිත්ාව් වන අත්ර, දමම  ාංසිේධි් දහේුදවන් දේල්ල වැඩබිම සිට මුහුද දක්වා ගඟට ජල් 
බැ ්ාම අවම වන අත්ර එමඟින් ජීවිත්, දේපළ  හ ගාංවුදරන් බලපෑමට ලක්වූවන්ට ආධ්ාර  ැපයීමට 

්න රජදේ වි්දම් ඉතිරි දේ. 

ගාංවුර රඳවා ත්බා ගැනීම ජලාශදේ  ේථානද්න් පිටාර ගැලීම අඩු කරන අත්ර දැනට ද්ෝජිත් 
දේල්ලට පහළ ප්රදේශවල, විදශේෂද්න් ගිරිඋල්ල ප්රදේශදේ  හ ගදේ පහළ ප්රදේශවල සිදුවන 
ගාංවුර පාලන මැදිහත්වීමක් දල  උපකාරී වනු ඇත්. අඩු ආපසු පැමිණීදම් කාල සීමාවන්හීදී ගාංවුර 

 ඳහා අවම වනු ඇත්. 

එබැවින් කුරුණෑගල  හ පුත්ත්ලම දි ේි ක්ක ප්රදේශදේ දවද න ප්රජාවට දමමගින් ්හපත් 

ප්රතිලාභ්ක් අත්වනු ඇත්. මහඔ් ගාංවුර ත්ැනිත්ලාදේ විල්ලු වැනි ගාංවුර මත් ්ැදපන පරි ර 
පේධ්ති දනාමැති බැවින් ගදේ පහළ ප්රදේශවල ගාංවුර අඩුවීම පහළ වා  ේථානවල දහෝ විදශේෂවල 
පරි ර විදාවට  ැලකි් යුු බලපෑමක් ඇති දනාකරයි. දකද ේ දවත්ත්, හදිසි හදිසි ගාංවුර වලදී එහි 

වැදගත්කම ඉහළ නාංවනු ඇති අත්ර එමඟින් විදශේෂද්න් දේශගුණික විපර්ා වලට ඔදරාත්ු දීදම් 
හැකි්ාව වැඩිදියුණු කිරීදම් පි්වරක් දල  උපකාරී වනු ඇත්. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ගාංවුර කාලසීමාව ුළ දැදුරු ඔ්ට හැරවීම ශකත්ා අධ්්නදේදී  ලකා බැලූ කිසිදු විකල්ප අව ේථා 
වලදී විශේදල්ෂණ් දනාකළද, දම් වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ වාරත්ාව 

(2013) මගින් නිරදේශ කර ඇත්. දැදුරු ඔ්ට හැරවීම ක්රි්ාවට නැාංවීමට අදහ ේ කරන්දන් නම්, එ් 

ද්ෝජිත් වාපෘති් හා  ම්බන්ධ් කර එම වාපෘති් හර ේ දද්රෝණි බහුකාර් ඒකාබේධ් ජල  ම්පත් 
 ාංවරධ්න වාපෘති්ක් බවට පත් කළ හැකි්. ද්ෝජිත් දේල්ලට පහළින් ඇති ප්රදේශ  ඳහා ගාංවුර 
පාලන මැදිහත්වීමක් දල  එ් ගාංවුර ත්වදුරටත් අඩු කළ හැකි්. එපමණක් දනාව, වි්ළි මා වලදී, 

දැදුරු ඔ්ට හැරවීම මහඔ් අධික දල  ගලා ්න විට පමණක් ක්රි්ාත්මක කිරීමට ද්ෝජනා කර තිබූ 
බැවින්,දේල්ලට පහළින් ගලා ්න ප්රවාහ ත්න්ත්ර්ට එ් බලපාන්දන් නැත්.  

බලපෑම් වැදගත්කම ( ැලකි් යුු 8) x සිදුවීදමහි  ම්භාවිත්ාව(ඉහළ4) =32(ඉහළ) දම් ගාංවුර 
අඩුවීම දහේුදවන් සිදුවන ධ්නාත්මක බලපෑමකි. 

4.4.1.1.1 ඉදිකිරීම් කටයුු සිදුව්න අදියර  

ඉදිකිරීම් කටයුු  ඳහා ඉඩ ලබා දීම  ඳහා දකාෆර දේල්ලක්  හ ගාංගා හැරවුම් වුහ්ක් ඉදිකිරීම් 
අදි්දරදී ඉදිකරනු ලැදේ. දකෝෆර දේල්ල මගින් දේල්ල (හි  ඉහළට) ගලා්ාම (ගාංවුර) රඳවා ත්බා 
ගැනීමක් ඇති කරයි. ඊට අමත්රව, ප්රමාණවත් ප්රවාහ්ක් ඇති විට පසුප  ජල බලපෑමක් ඇති කළ 

හැකි්. දකද ේ දවත්ත්, පසුබිම් උ  ද න්ටිමීටර කිහිප්ක් පමණක් වන අත්ර එ් ඇල දකාට  ුළ 
කළමනාකරණ් කළ හැකි්. 

4.4.1.1.2 යමයහයුම් කටයුු සිදුකරන අදියර  

්ටිමහන ජලාශ්  ැලසුම් කර ඇත්දත් ව ර 1000 ක ප්රවාහ කාල්ක ගාංවුර සිදුවීමක් ආරක්ෂිත්ව 
මුදා හැරීම  ඳහා වන අත්ර වාන් දැමීම, ඉහළ ප්රවාහ මට්ටම(HFL)  හ පහළ ප්රවාහ මට්ටම( BTL) ඒ 
අනුව නිරමාණ් කර ඇත්. ්ටිමහන ජලාශ් ආරම්භ කිරීමට දපර ඉහළ ප්රවාහ මට්ටම  දමෝච්ඡදේ 
ජලද්න් ්ටවී ඇති ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට  ැලසුම් කර ඇත්. ව ර 1000 ගාංවුරට වඩා අඩු 
ගාංවුර ගලා ඒම ඉහළ ප්රවාහ මට්ටම හා   ඳන විට අඩු ගාංවුර මට්ටම්  හ පසුබිම් උ  ඇති කරයි.  

දකද ේ දවත්ත්, ජල වාේතිදේ උඩුගාං දද ට (ද න්ටිමීටර කිහිප්ක් උ ) පසුබිම් ආචරණ්ක් 

නිරමාණ් දේ. ව ර 1000 ක ගාංවුර ගලා ඒම දුරලභ සිදුවීමක් වන අත්ර පසුබිම් බලපෑම 

දනා ැලකි් හැකි්. 

4.4.1.2 සාමානය ප්රව්ාහයට බලපෑම (පාදක ප්රව්ාහය) 

ද්ෝජිත් ජලාශ් ජනත්ා අයිති්ට පත්කිරීදමන් පසු මහඔ් ගඟ දිදේ ගලා බසින ජල ප්රවාහ රටාව  හ 
ජල ප්රමාණ් දවන ේ වනු ඇත්. දේල්දලන් පහළට ගලා ්න ගාංගා ප්රවාහ් ජල නි ේ ාරණ  ේථානවල 

ඉල්ලුම මුදා හැරීමට (හිඟ්), බල ප්රවාහ්  හ ජලාශදේ වාන් දැමීම  ඳහා සීමා දේ. 

මහ ඔ් ්ටිමහන ජලාශදේ දේල්ලට මදක් පහළින් ගලා්න ක්රමදේ දවන ක් විදශේෂද්න්ම වි්ළි 

මා වලදී අදේක්ෂා දකදර. එබැවින්, දේල්ල අක්ෂ්ට ්න්ත්ම් පහළ වා  ේථාන දහෝ විදශේෂ පරි ර 

විදාවට  ැලකි් යුු පාරි රික බලපෑමක් වැලැක්වීම  ඳහා ප්රධ්ාන ගාංගාවට ගලා්ාම සීමා කිරීම 
අවශ් දේ. 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් දද්රෝණි ආශ්රිත්  ාංවරධ්න පේධ්ති්ක් දල   ැලසුම් කර ඇති අත්ර,  ැන් 

ගබඩා කර ඇති ජල් පහළ ඉල්ලුමට අනුව ප්රධ්ාන මහඔ්ට මුදාහරින අත්ර එමඟින් ගාංගා කලාපදේ 

මුපිට හා භූගත් ජල් ද වැඩිදියුණු දේ. එබැවින් දවනත් ඕනෑම ගාංගා දද්රෝණි්කට  ම්ූරණ ජල් 

හරවා ්ැවීමට එදරහිව එ් අවම හානි්ක් වනු ඇති අත්ර වි්ළි කාලවලදී පහළට ගලා්ාම වැඩිදියුණු 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

  

139 

 

කිරීමට දමම වාපෘති් මඟින් අව ේථාව  ල ා දදනු ඇත්. මීට අමත්රව, ජලාශදේ  හ අදනකුත් කුඩා 
දපාකුණු ප්රදේශවල ජල් ගබඩා කිරීම අවට ප්රදේශවල ජල මට්ටම වැඩි කරයි. 

මහඔ් හරහා ද්ෝජිත් ජලාශ් ඉදිකිරීදමන් පසු ගලා්න රටාව  හ ජල ප්රවාහ ප්රමාණ් දවන ේ වනු 

ඇත්. ජලාශදේ ප්රධ්ාන අවශත්ාව් වන්දන් පානී් ජල් භාවිත්ා කරන්නන්  ඳහා ජල්  ැපයීම 
 ඳහා ගදේ මූලික ප්රවාහ් වැඩිදියුණු කිරීමයි. එබැවින් ප්රධ්ාන වශද්න් ප්රධ්ාන මහ ඔ් දිදේ එක් එක් 
නි ේ ාරණ  ේථාන්න්හි හිඟ් මත් පදනම්ව ජලාශද්න් ජල් මුදා හරිනු ලැදේ. මුදාහැරීම් ගඟට 
පිටාර ගැලීම්  හ පාරි රික මුදා හැරීම් එකවිට සිදුදේ. 

දැදුරු ඔ් හැරවීම ක්රි්ාත්මක කරන්දන් නම්, එම වාපෘති් රාන් ේ දේසින් බහුකාර් ඒකාබේධ් ජල 
 ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් බවට පත් කිරීදමන් එ් වාපෘති්  මඟ  ම්බන්ධ් කළ හැකි්. වි්ලි 
මා වලදී ප්රවාහ ත්න්ත්ර්ට එ් බලපාන්දන් නැත්, මන්ද ් ත් හැරවීම ක්රි්ාත්මක වන්දන් මහ ඔ් දිදේ 

වැඩි ප්රවාහ්න් සිදුවන දත්ත් කාලවලදී පමණි. 

වාපෘති්ට දපර  හ පසු දේලි අක්ෂ් පසුකර ්න ඇ ේත්දම්න්ුගත් මාසික ප්රවාහ පරිමාවන් රූපය 

4-1 හි දක්වා ඇත්. දපබරවාරි  හ මාරු මා වලදී ජලාශද්න් ජල් මුදා හැරීදමන් ගඟ දිදේ මූලික 
ගලා්ාම වැඩි කිරීමට අදේක්ෂා දකදර. 

 

 රූපය 4-1  ජලගැල්ලම මාසික සාමානය ව්යාපෘතියට යපර සහ පසු 

බලපෑදම් විශාල්ත්ව් (දවද සි 8)සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ 4)=32(ඉහළ) 

 ම ේත් බලපෑම ධ්නාත්මක බලපෑමක් බව  ැලකි් යුු්. 

4.4.1.3 භූගත ජල විදයාව් හා ඒව්ායේ බපලෑම් යකයරහි බලපෑම  

්ටිමහන ජලාශ්  ැලකි් යුු ඉහළ  ේථාන්ක ඉදිකිරීමට ද්ෝජිත්්.දැනට පවතින  හ ද්ෝජිත් 

පානී් ජල් නි ේ ාරණ්ට  ාදේක්ෂව මහඔ් දද්රෝණි් ලකුණු ( හ සුළු වාරිමාරග පේධ්ති). 

ජලාශදේ මූලික අරමුණ  ගදේ මූලික ප්රවාහ් පාලන් කර මහඔ්ට ජල් මුදා හැරීම මගින් කාරමික 
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ජල භාවිත්ා කරන්නන්  හ වාරි පේධ්ති  ඳහා ජල් ලබාගැනීදම් හැකි්ාව ඉහළ නැාංවීම වැඩිදියුණු 

කිරීමයි. දමදහයුම් අදි්දරදී ජලාශදේ පර්න්ත්දේ භූගත් ජල මට්ටම ඉහළ ්න අත්ර නැවත් 

ආදරෝපණ් කිරීදම් රටාවද වැඩිදියුණු දේ. මහ ඔ් දිදේ අඛ්ණ්ඩ ගලා ්ාම ජලධ්ර නැවත් 

ආදරෝපණ් කිරීමට (අඛ්ණ්ඩව),  ාධ්ාරණ දල  ඉහළ ජල් පවත්වාගැනීමට  හා් වනු ඇත්.දම් 
ගඟ වටා ජනත්ාවදේ ගෘහ ේථ ජල අවශ්ත්ා ත්ෘේතිමත් කිරීම  ඳහා ප්රද්ෝජනවත් වනු ඇත්. දම් 
ජලාශ් ඉදිකිරීදමන් ලැදබන  ැලකි් යුු වක්ර ප්රතිලාභ්කි. 

බලපෑදම් විශාලත්ව් (දවද සි 8) x සිදුවීදම්  ම්භාවිත්ාව (ඉහළ 4)=32(ඉහළ)  

 ම ේත් බලපෑම ධ්නාත්මක බලපෑමකි. 

 

4.4.2 පාරිසරික අව්ශයතා ගැල්ලම 
 

මාසික  ාමාන ප්රවාහ අග්න්  හ දේල්ල වැඩබිම ගලා එන ගලා්න කාලසීමාව වක්ර් ව්ගුව් 4-4 හි 
දක්වා ඇත්. 

  ව්ගුව් 4-4  මාසික සාමානය ජල ප්රව්ාහය  m3/s 
 

 

වත්මන් ත්ත්ත්ව් ්ටදත් ්ටිමහන ජලාශදේ අනුකාරක ප්රවාහවල ප්රවාහ කාලසීමාව රූපය 4-2  හ 

රූපය 4-3 හි දැක්දේ.. 

 

රූපය 4-2  ජල ගැල්ලම දක්ව්න ප්රව්ාහ කාල ව්ක්රය 
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සාමානය 

ප්රව්ාහය 

(m3/s) 

15.5 16.6 7.3 3.5 5.5 4.1 8.3 9.3 9.5 6.6 7.5 7.5 
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රූපය 4-3  ජල ගැල්ලම දක්ව්න ප්රව්ාහ කාල ව්ක්රය  (විශාල කර ඇත) 

මහවැලි උපදේශන කාර්ාාංශ් විසින් සිදු කරන ලද ශකත්ා අධ්්නදේ දී සිදු කරන ලද ජල 

 මුලිත්ත්ා අධ්්නදේ දී පරි ර ප්රවාහදේ 0.5 m3/s  ැලදක්. දකද ේ දවත්ත්, පාරි රික ප්රවාහ 

අවශ්ත්ාව විවිධ් ආකාරවලින් ගණන් කළ හැකි්. 

ශ්රී ලාංකාදේ මධ්ම පරි ර අධිකාරි් (CEA) විසින් ද නිරදේශ කරනු ලබන, අනුකරණ් කරන ලද 

කාල පරිච්දේද් ුළ (Q90) මුපිට ගලා ්ාදම් 90% ක  ම්භාවිත්ා අග් මුදා හැරීම එක්  ාරථක 
ක්රම්ක් දල   ැලකි් හැකි්. එබැවින්, දත්ෝරාගත් කාල් ුළ ඇති වි් හැකි මුපිට ගලා්ාම 
වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා අවශ් අඛ්ණ්ඩ පාරි රික ප්රවාහ මුදා හැරීම.  

පහළ පාරි රික අවශත්ා (090)-(රූපය 4-3)  = 0.92 m3/s 

වාරෂික ප්රවාහ මුදා හැරීම 090 -0.92 0.0864 365 අනුව අවශ දේ = 29.01 MCM 

වි්ළි කාලවලදී පහළ ගාං වුර නි ේ ාරණ  ේථානවල ජදනික හිඟ් පි්වා ගැනීම  ඳහා ජදනිකව 

ජල් මුදා හැරීම  ඳහා දද්රෝණි ආශ්රිත් ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න වාපෘති්ක් දල  ්ටිමහන ජලාශ් 
 ැලසුම් කර ඇත්. මීට අමත්රව, දත්ත් දහෝ  ාමාන කාලගුණික ත්ත්ත්ව්න් ුළ ද්ෝජිත් 

බලාගාරදේ (පහළට ඇති ඉල්ලුම දනාමැති විට) විදුලි් උත්පාදන් කිරීදමන් ජලාශ්ට ගලා එන 
ජල් නිතිපත්ා මුදා හරිනු ලැදේ. 

එබැවින්, ජලාශදේ ජල් පවතින විට (විදුලි උත්පාදන්  හ පහළට ඇති ඉල්ලීම්  ඳහා මුදා හැරීම 
හරහා) දිනපත්ා ජල් මුදා හැරීම සිදු කරන බැවින් ජලාශ් මහඔදේ ගලා්ාදම් රටාව  ැලකි් යුු 
දල  දවන ේ දනාකරන බව දපදන්. එබැවින් ජලාශද්න් මුදා හැරීම  ඳහා දවනම පාරි රික 
ප්රවාහ්ක් අවශ් දනාවන බව  ැලකි් හැකි්. දකද ේ දවත්ත්, ්ම් කාල පරිච්දේද්ක් ුළ, නිකුත් 

කිරීම් කිසිවක් සිදු දනාකදළේ නම් (දමදහයුම් අත්රුර),  හ ජල දපෝෂක ජලාශ්ට ගලා ඒ නම්, 

ජලාශද්න් 0.5 m3 / s පාරි රික මුදා හැරීම නිරදේශ කරනු ලැදේ. 

ජලාශද්න් නිරදේශිත් පාරි රික මුදා හැරීම =0.5 m3 / s 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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4.4.3 ජලය ලබාගැනීයම් හැකියාව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම 

සි්ලුම කාල සීමාවන්  ඳහා 0.5m3/s පාරි රික ප්රවාහ්  ැලකිල්ලට ගනිමින්, 2050 වරෂ්  ඳහා 
වැඩිදියුණු කරන ලද නි ේ ාරණ  ේථාන  ඳහා මාසික පරිමාණදේ ජල පරිදභෝජන වැඩිදියුණු කිරීම් 

ව්ගුව් 4-6 හි දක්වා ඇත්. ්ටිමහන ජලාශදේ ජල මූලාශ්ර ප්රද්ෝජන්ට ගැනීදමන් කෑගල්ල, 

කුරුණෑගල, මහනුවර, ගම්පහ  හ පුත්ත්ලම ්න දි ේි ක්ක පහක්  ඳහා පානී් ජල අවශත්ාව් ඉහළ 
නාංවනු ඇත්.වාපෘති්  ම්ූරණ කිරීදමන් පසු, වරධ්ක වාරෂික ජල භාවිත්් වැඩිදියුණු කිරීම 2050 දී 

3.71 MCM දක්වා වැඩි කරනු ඇත් (ව්ගුව් 4-5 බලන්න) 

 
ව්ගුව් 4-5  ව්සර 30 ක කාලයක් සඳහා ජල ඉල්ලුම සහ සැපයුම(MCM) 

කාරණය ඒකකය කාලය 

2020 2030 2040 2050 

ජල ඉල්ලුම MCM 147.8 198.7 221.6 247.2 

වාපෘති් දනාමැතිව MCM 143.9 190.8 211.4 233.8 

වාපෘති් ඇතිවිට MCM 144.6 193.0 214.3 237.6 

 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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ව්ගුව් 4-6  ව්ර්ෂ 2050 ව්න විට මාසික ජල පරියභෝජනය(MCM) ව්ැඩිීම යපන්වීම  

සතථානය ඔක්. යනාව්ැ

. 

යදසැ ජන. යපබ. මාර්. අයේ. මැයි ජූනි ජූලි අයගෝ. සැප්ත. සාමානය එකුව් 

හිරිව්ඩුන්වන 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

කරන්වදන 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.08 

යහලමඩ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

අලේව් 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ව්රකායපාල 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

කමරයගාඩ 0.02 0.00 0.00 0.01 0.11 0.25 0.05 0.00 0.01 0.04 0.08 0.06 0.05 0.62 

මදුරුිටිය 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ගිරිඋල්ලල 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

යකාටයදනියාව් 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.02 0.20 

පන්වනල 0.06 0.00 0.00 0.09 0.30 0.37 0.04 0.00 0.02 0.13 0.15 0.06 0.10 1.22 

මැටියකාටුව් 0.06 0.00 0.00 0.05 0.30 0.51 0.05 0.00 0.05 0.02 0.05 0.14 0.10 1.24 

බම්ුකුලිය 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.18 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.03 0.32 

එකුව් 0.15 0.00 0.00 0.17 0.83 1.44 0.18 0.00 0.09 0.22 0.33 0.30 0.31 3.71 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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4.5 පරිසර විදයාත්මක බලපෑම් 

4.5.1 ජලාශ සහ යේලි ඉදිකිරීම  

ජලාශ ඉදිකරන විට සිදුවන ඉත්ා වැදගත් දිගුකාලීන බලපෑම්, ජල් රඳවා ගැනීම නි ා ගාංගාදේ  ේවභාවික 

ජල ගලා්ාමට බාධ්ා කරමින් නව ප්රදේශ ජලද්න් ්ටවීමයි. දම් දදකම නි ා ඇතිවන අහිත්කර පාරි රික 

බලපෑම්  ේී රවම සිදු වන අත්ර දබාදහෝ විට  ැලකි් යුු ඒවා වන අත්ර දම් ත්වත්  ෘජු හා වක්ර බලපෑම් 

කිහිප්ක් ඇති කරයි. 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශදේ (MCB 2018) ප්රදේශදේ මෑත්දී අව න් කරන ලද උපා් මාරගික පරි ර 

ත්ක්ද ේරුව (SEA) මගින් ජලද්න් ්ට වන ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ා  හ ඇළ ප්රදේශ්  ම්බන්ධ්ද්න්, 

ද්ෝජිත් ජලාශ භූමි් එහි පරි ර විදාව අනුව වැදගත්කම දල්ඛ්නගත් කරයි. - වෘක්ෂලත්ා  හ  ත්ත්ව 

විදශේෂ  හ ක්ුද්ර වා  ේථාන දමන්ම එහි ද ෞන්දර්ාත්මක හා  ාං ේකෘතික වටිනාකම්  හ ජලාශ ඉදිකිරීම 

දහේුදවන් ජලද්න් ්ටවීම දමම අග්න් දකදරහි අහිත්කර බලපෑම් ඇති කරන බව දන්වයි. දමම 

වාරත්ාව ජලද්න් ්ටවීම නි ා ඇතිවන අහිත්කර බලපෑම් පිළිබඳ වඩාත්  වි ේත්රාත්මක වි ේත්ර්ක් 

 ප්යි. 

4.5.2  යේලි භූමි හා විදුලි බලාගාරය 

ඉදි දකදරන වුහ්න්  ම්බන්ධ්ද්න් ගත් කල, ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල වඩාත් වැදගත්  ාංරචක 

දදකකි. බලාගාර්  හ ප්රධ්ාන දේල්ල දගවු, කුඹුරු  හ ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාවලින්  මන්විත් 

දමාද යික් භූ දරශන්ක පිහිටා ඇත්.  ෑදල දේල්ල ප්රධ්ාන වශද්න්  මහර දගවු වා  ේථාන  හිත් රබර 

වත්ත්ක් ුළ පිහිටා ඇත්. දමම  ේථානවල පාරි රික බලපෑම්  ේී ර වන නමුත් අවමදේ සිට මධ් ේථ 

තීව්රත්ාව්කින් යුක්ත් වනු ඇත්. 

4.5.3 නැව්ත පදිංචිකිරීයම් සතථාන 

නැවත් පදිාංචි කිරීමට ප්රවනත්ාව්ක් ඇති  ේථාන දල   ේථාන පහක් පමණ දත්ෝරාදගන ඇත්.  ේථාන දදකක් 

්ටිමහන ප්රදේශදේද,  ේථාන එක බැගින් දත්ල්දබාකුදල්වත්ත්, බැරින්ටන්වත්ත්  හ කීරිගලවත්ත් ්න 

 ේථාන වලද දක්නට ඇත්.දම්වායින් දබාදහාම්ක් මිශ්ර රබර වගාවන්  හ  මහර අත්රමැදි අත්හැර දැමූ 
ඉඩම් වලින්  මන්විත් දේ. පරි ර විදාත්මකව නැවත් පදිාංචිවූ ගම්වාසීන් විසින් නිවා   ඳහා ්ම් 

නිෂේකාශන්ක්  හිත්ව රබර වගාවන් කළමනාකරණ් කරන්දන් නම්, නිෂේකාශන් දහේුදවන් ඇති වන 

අහිත්කර බලපෑම් අවම කළ හැකි්. 

4.5.4 ගල්ල ව්ැඩබිම 

දමම ගල් වැඩබිම්  ේථාන දැනටමත් ක්රි්ාත්මක වන අත්ර විරල වෘක්ෂලත්ා  හිත් අත්හැර දැමූ ඉඩම්වල 

පිහිටා ඇත්. 

4.5.5 පාරිසරික විදයාත්මක/ජජව් විවිධ්ත්ව් අංශ 

ඉඩම් පරිදභෝජනද්හි ප්රතිඵල්ක් දල   ේවාභාවික දහෝ අරධ්  ේවභාවික වා  ේථාන අහිමි වීම  හ 

ඛ්ණ්ඩන් වීම ඕනෑම  ාංවරධ්න වාපෘති්කට ආදේනික දේ. වාපෘතිදේ ද්ෝජිත් ක්රි්ාකාරකම් 

දහේුදවන් ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි් වැනි  ේවභාවික වා  ේථාන එළි දපදහළි කර දහෝ හා්න්ට ලක් 

වූ විට ශාක හා  ත්ව ගහන්  ඳහා පවතින වා  ේථාන අවම කරනු ඇත්. ද්ෝජිත් ජලාශ වාපෘතිදේ 

මැදිහත්වීම් මගින් බලපෑමට ලක් වූ විදශේෂවල දහෝ වා  ේථානවල බලපෑදම් කාලසීමාව  හ  ේවභාව 

 ාංරක්ෂණ අග් අනුව පාරි රික බලපෑම්වල බරපත්ලකම වරීකරණ් කර ඇත්. අහිත්කර බලපෑම් වල 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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බරපත්ලකම පදනම් වනුදේ බලපෑම වා  ේථානවල අඛ්ණ්ඩත්ාව්ට  හ  හජීවන්ට බලපාන ප්රමාණ් 

මත්්. 

ද්ෝජිත් වාපෘතිදේ ක්රි්ාකාරකම්  ේවභාවික ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදී ශාක හා ඒවාදේ වා  ේථාන 

දකදරහි විශාල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත්. වාපෘති ප්රදේශදේ දක්නට ලැදබන ප්රධ්ාන  ේවභාවික 

වා  ේථාන් දම්යි. ඉතිරි් දගවු, කුඹුරු, රබර වු  හ හාන වූ ඉඩම් වැනි මිනි ා විසින් නවීකරණ් 

කරන ලද වා  ේථාන දේ. වපෘති මැදිහත්වීම් දහේුදවන් දම්වායින්  මහරක් දවන ේ කිරීම දහෝ ජලද්න් 

්ටවීම සිදුවනු ඇත්, උදා. දගවු දහක්ට්ාර 25.6, රබර ඉඩම් දහක්ට්ාර 42.2, කුඹුරු ඉඩම් දහක්ට්ාර 

10.9, දපාල් ඉඩම් දහක්ට්ාර 2.2,  හ ලඳු කැලෑ/හා්න්ට ලක් වූ වනාන්ත්ර දහක්ට්ාර 2කි. 

වාපෘතිද්න් බලපෑමට ලක්වන ගාංඟා පත්දල් ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 17.6 කි. ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි් 

ගාං ඉවුදර  හ ගාං ඉවුදර දක්නට ලැදේ. දේල්දලහි උපරිම උ  මීටර 58ක් වන අත්ර එ් ඉදිකළ පසු 

ජලාශ්ක්  ෑදීදමන් ගදේ වෘක්ෂලත්ාදි් කිදලෝමීටර 4.2ක් පමණ ඉහළට ජලද්න් ්ටදේ. දකද ේ 

දවත්ත්,  මහර ප්රදේශවල ගාංගා ආශ්රිත් වා  ේථාන හා්න් වී ඇත්. උදා:  රදිද්ල් ත්ටාක් අවට,  හ ගාං 

ඉවුදර වෘක්ෂලත්ාදි් මත් Samanea saman (පරමාර) වැනි විදේශී් ග ේ විදශේෂ දැකි් හැකි්. 

වාපෘති ප්රදේශදේ රක්ෂිත් දනාමැති බැවින් වනජීවී හා වන රක්ෂිත්වලට වන බලපෑම් වනජීවී දහෝ 

වනාන්ත්රවලට අදාළ දනාදේ. 

ජලාශදේ අරමුණ නිදව ේවලට ජල්  ැපයීම බැවින් ජලාශ් පිරවීමට දපර ජලද්න් ්ටවී ඇති 

ප්රදේශදේ ග ේ හා වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කිරීමට සිදුදේ. එද ේ දනාවුවදහාත්,වෘක්ෂලත්ාදි් ක්රමද්න් දිරාපත් 

වීම නි ා ජලදේ ගුණාත්මක භාව් පාන්ට සුදුසු දනාදේ. 

දේල්ල, ප්රදේශ මාරග, නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන, විදුලි  ම්දේෂණ මාරග්,කඳවුරු  හ ඉදිකිරීම් ආශ්රිත් 

 ේථාන ඉදිකිරීම දමම වා  ේථානවල ග ේ  හ අදනකුත් වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කරනු ඇත්. දමම  ේථානවල 

දක්නට ලැදබන වා  ේථාන රබර වගාව, දගවු  හ හා්න් වූ  ේවභාවික වෘක්ෂලත්ා මගින් ආධිපත්් 

දරයි. එබැවින් ප්රදේශදේ  ත්ත්ව, වෘක්ෂලත්ා  හ ජජව විවිධ්ත්ව්ට වන බලපෑම් අවම වනු ඇත්. 

මුල් ගාංගා ත්ත්ව් ත්වමත් පැවති් හැකි බැවින් ජලාශදේ ඉහළ ප්රදේශවලට එත්රම් බලපෑමක් සිදු 

දනාවනු ඇත්. දේල්ලට පහළින් ගදේ ගලා්ාදම් අනුපාත්් පරි රදේ / වන්දි ප්රවාහදේ ප්රමාණ් මත් රඳා 

පවතී. මහ ඕව වි්ළි කාල් ුළ (දද ැම්බර-දපබරවාරි) ජල පරිමාව  ැලකි් යුු දල  අඩු දේ. එහි 

ප්රතිඵල්ක් වශද්න්, පහළ ගාංගාව වි්ළි දිගු  මඟ ප්රත්ාවරත් වන ත්ටාක බවට දවන ේ වි් හැක. 

4.5.6 දුර්ලභ/ආයේණික වියශතෂව්ලට ව්න බලපෑම 

Mangifera zeylanica (Etamba), Hydnocarpus venenatus (Makulla), Semecarpus 

nigroviridis(Getabadulla), Tabernaemontana dichotoma (Divikaduru), Cryptocoryne parva 

(Athiudayan),Lagenandra praetermissa (Ketermissa) වැනි ආදේණික විදශේෂ. Canarium 

zeylanicum(Kekuna), Bhesa ceylanica (Pelan), Garcinia quaesita (Goraka)  හ Diospyros 

crumenata ගාංගා ආශ්රිත් ශාකවල දක්නට ලැදේ. ජලාශ්ක් ඉදිකිරීම දහේුදවන් දමම විදශේෂ  මහරක් 
ජලද්න් ්ට වන අත්ර දම්වා වා  ේථානද්න් ඉවත් කළ යුු්. දේල්ල අක්ෂ්,  ම්දේෂණ මාරග්, 

ප්රදේශ මාරග, නැවත් පදිාංචි කිරීම්  හ අදනකුත් ඉදිකිරීම්  ේථාන දැනට භූමිදේ මායිම් කර දනාමැත්. 
එබැවින් වාපෘති කටයුු  ඳහා කපා දමන ග ේ ප්රමාණ්  හ නම් දැනට ලබාදි් දනාහැක. 

 වි ේත්රාත්මක  ැලසුම් ලබා ගත් පසු  හ ඉවත් කළ යුු ග ේ  ාංඛ්ාව ඇ ේත්දම්න්ු කිරීම  ඳහා භූමිදේ 

නිශේචිත්  ේථාන  ලකුණු කිරීදමන් පසු පුළුල් ක්දෂේත්ර  මීක්ෂණ්ක් සිදු කිරීම නිරදේශ දකදර. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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4.5.7 දභෙෳමික  ේවාභාවික වා  ේථාන අහිමි විම: ගාංඟා හා වනාන්ත්ර 

්ටිමහන ජලාශ් දහේුදවන් අදේක්ෂා කරන දැඩි ඍණාත්මක බලපෑම්වලින් එකක් වන්දන් නිදරෝී 

ගාංගා වෘක්ෂලත්ාදි් අහිමි වීමයි. ජලද්න් ්ටවීම / නිෂේකාශන් කරන ප්රදේශ වල විශාල ග ේ දමන්ම 

දකටි ගාංගා වෘක්ෂලත්ා වලින්  මන්විත් ගාංගා වෘක්ෂලත්ා පටි්ක් අඩාංගු දේ. දමම කලාප් අහිමි වීම නි ා 

දමම වා  ේථානවල රැකවරණ් ලබන දහෝ ඒවා ඔ ේද ේ දවනත් වඩාත් සුදුසු වා  ේථාන දවත් ගමන් 

කරන පෘෂේඨවාංශීන්  හ අපෘෂේඨවාංශීන් දබාදහෝ විදශේෂ  ඳහා වා  ේථාන අහිමි වනු ඇත්. බලපෑම් ඉහළ 

 හ  ේි ර  ේවභාව්ක් වනු ඇත්. 

4.5.8 යභෙෳමික අර්ධ්-සතව්ාභාවික ව්ාසසතථාන අහිමිීම 

ජලද්න් ්ටවීදම් ප්රතිඵල්ක් දල   හ ඉඩම් නිෂේකාශන් දහේුදවන් අහිමි වන වඩාත් වැදගත් අරධ්-

දභෞමික වා  ේථානවලින් එකක් වන්දන් රබර වගාවන් ්.  ේවභාවික වනාන්ත්ර හා   ඳන විට රබර 

වගාවන් පාරි රික ප්රතිලාභවලින් දබදහවින් අඩු වුවද  මහර පාරි රික ද ේවාවන්  ප්නු ඇත්.  ේවභාවික 

වනාන්ත්ර දනාමැති භූ  ැකසුම ුළ රබර වගාවන් දහේු කිහිප්ක්  ඳහා ප්රද්ෝජනවත් වනු ඇත්. ඔවුන් 

 ාමානද්න් ජීවත් වීමට ්ම් වි්න් ආවරණ්ක් අවශ වඳුරන්  හ කුරුල්ලන් වැනි ජජව විදාවට 

 හා් දක්වයි. ද වන  හිත් වා  ේථාන  හ ක ළ  ේථර හරදපදටෝෆවුනා  හ ආත්රදපෝඩාවන්  ඳහා 

හිත්කර වා  ේථාන වනු ඇත්. ග්රාමී් භූ  ැකසුම  ේවභාවික වනාන්ත්ර දනාමැති විට දමම වා  ේථාන 

අවත්ැන් වූ  ත්ත්ව විදශේෂ  ඳහා රැකවරණ් වනු ඇත්. එබැවින් ජලද්න් ්ටවීම  හ නිෂේකාශන් හරහා 

රබර වගාවන් විශාල වශද්න් අහිමි වීම දේශී් ජජව විවිධ්ත්ව්ට හානිකර වනු ඇත්. 

4.5.9 පාරිසරික සම්බන්වධ්තාව්ය යනාමැතිීම සහ භූමිෂතඨ සත්ත්ව් සංචලනයට බාධ්ා ඇතිීම 

 ේවභාවික ත්ත්ව්න් ්ටදත් වරෂා  හ  ාදේක්ෂ වි්ළි කාලවලදී පිළිදවළින් ඇළ පුළුල් වී බැ  ්යි. 

වි්ළි කාලවලදී  ුන්ට (උරුලෑවන්, බළලුන්, මුගටි විදශේෂ, හරදපදටෝදෆෝනා)  ාදේක්ෂ දනාගැඹුරු දි් 

පහර ත්රණ් කිරීමට හැකි දේ, විදශේෂද්න් ජලාශ්ට පරිවරත්න් කළ යුු ඇදළේ දිග පාෂාණ  ානු වලින් 

 මන්විත් වන නි ා  ුන්ට ඒවා පාෂාණ දල  භාවිත්ා කිරීමට ඉඩ  ල යි. ගඟ හරහා දහෝ දිදේ ගමන් 

කිරීමට. ද්ෝජිත් වාපෘති් මඟින් බලපෑමට ලක් වූ දකාට  ගලා බසින ගාංගාවක සිට  ේිර ගැඹුරු 

ජලාශ්ක් බවට පත් කිරීම ව දර  ෑම විටම  ුන්දේ ගමනාගමන්ට බාධ්ාවක් වනු ඇත්. දමම චලන් 

අන්ත්ර අභිජනන්  හ මිශ්ර කිරීදම්  ේවභාවික ක්රි්ාවලීන්  ඳහා අත්වශ් දේ. එබැවින් ජලාශ්ක් බවට 

පරිවරත්න් වීම  ත්ත්ව විදශේෂ දකදරහි  ේිර අහිත්කර බලපෑමක් ඇති කරයි. 

 

4.5.10  ජලජ ව්ාසසතථානව්ල යසෞන්වදර්යාත්මක භූ සැකසුයමහි විවිධ්ත්ව්ය යනාමැති ීම සහ යව්නසතීම 

ද්ෝජිත් ජලාශ් ඉදිදකදරන ඔ් ආශ්රිත් භූ  ැකසුදමහි විදශේෂත්ව් වන්දන් එ් ප්රදේශ්  ෑදදන අතිශ් 

මනරම් විශාල පැත්ලි පාෂාණවලින්  මන්විත් වීමයි.  ්ටිමහන ජලාශ් නි ා ජලද්න් ්ටවන ඔදේ දිග 

ගැඹුරු  හ දනාගැඹුරු ත්ටාක, එකත්ැන පල්දවන  හ ගලා ්න ප්රදේශ, විශාල පැත්ලි ගල් ත්ැන්න  හ 

කුඩා දි් ඇල්ලකින් (දබෝ ඇල්ල) (ඇල්ල බලන්න)  ාදේක්ෂ වශද්න් විවිධ් දේ. (දබෝ-ඇල්ල  ඳහා 

රූපය 3-44 හි ේදල්ට් 3 බලන්න). ප්රදේශවාසීන් අත්ර දපාදු විශේවා ්ක් ඇත්දත් දබෝ ඇල්ලට ්ටින් ඇති 

ගැඹුරු ත්ටාක්  රදිද්ල් විසින් අල්ලා ගැනීදමන් පසු දේරීමට භාවිත්ා කළ එකක් බවයි (Pers.Comm). 

ප්රදේශ් දැනට විදනෝදා ේවාද්  ඳහා ප්රදේශවාසීන් විසින් ද්ාදා ගනු ලැදේ.  ේදවදකා(2004) වැරැදි දල  

ප්රකාශ කරන්දන් ජලාශ ඉදිකිරීදම් ප්රතිඵල්ක් දල  ප්රදේශදේ දෘශමාන දවන ක් සිදු දනාවන බවයි. 

වාපෘතිදේ ප්රතිඵල් වන්දන් දනාගැඹුරු ජල කඳ ගැඹුරු එකත්ැන පල්දවන ජල කඳක් මගින් 

ප්රති ේථාපන් කිරීමයි. ගාංඟා හා ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ාදි් අහිමි වීමත්  මඟ දමම දවන ේවීම කලින් 

ද ා්ාගත් ජජව විවිධ්ත්ව්ට  හා් වීමට දනාහැකි  රල භූ  ැකසුමක් ඇති කරයි. ද්ෝජිත් ජලාශදේ 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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පිහිටීදමහි දෘශමාන දපනුදමහි  ැලකි් යුු  හ  ේිර දවන ක් දනාවැළැක්වි් හැකි අත්ර එමඟින් 

 ේවභාවික ද ෞන්දර්ාත්මක සුන්දරත්ව්  ැලකි් යුු දල  අහිමි වනු ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, ප්රාදේශී් 

ප්රජාවදේ ආදා්ම් මට්ටම ඉහළ නැාංවීමට දහේු වන දබෝට්ටු  වාරි, කුරුල්ලන් නැරඹීම  හ  ේවභාව 

ධ්රම් පදනම් කරගත්  ාංචාරක ක්රි්ාකාරකම් වැනි අදනකුත් විදනෝදා ේවාද කටයුු  ඳහා ජලාශ් මඟින් 

අව ේථා වැඩි කළ හැකි බව ද  ඳහන් කළ යුු්. 

4.5.11   සමසතත ජජව් විවිධ්ත්ව්ය හා තර්නයට ලක් වූ වියශතෂ යකයරහි බලපෑම 

ජජව  මුදා් මත් බලපෑම් පුදරෝකථන් කිරීම  ඳහා ද්ෝජිත් වාපෘති් මගින් බලපෑමට ලක්වන 

ප්රදේශදේ මල්  හ  ත්ත්ව විදශේෂ එකු කිරීම් පිළිබඳව ්ම් අවදබෝධ්්ක් තිබීම වැදගත් දේ. වාපෘති 

ක්රි්ාකාරකම් දබාදහාම්ක් සිදු වන්දන් ජනාවා , රබර  හ කුඹුරු වගාවන්  හ අත්හැර දැමූ ඉඩම් වැනි 

මානව නවීකරණ් කරන ලද වා  ේථානවල වන අත්ර ගාංගා රක්ෂිත්් හැර දවනත් කිසිදු ප්රදේශ්ක් දැනට 

ආරක්ෂාව ්ටදත් දනාමැත්. එද ේ වුවද, වාපෘතිදේ ප්රතිඵල්ක් දල  අහිමි වන දබාදහෝ ආදේණික  හ 

වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක් වූ මල්  හ  ත්ත්ව විදශේෂ ද්ෝජිත් වාපෘති භූමිදේ වාරත්ා වී ඇත්. දිගු කාලීනව 

දමම විදශේෂ දබාදහාම්ක් දේශී්ව වඳ වී දගා ේ ඔවුන්දේ ජනගහන්  ැලකි් යුු දල  අඩු වි් හැක. 

දමහි ආදේණික ලක්ෂ කිසිවක් වාරත්ා වී දනාමැත්. 

4.5.12    මත්සය ගහණයේ බලපෑම 

මහඔ් ඔ් අත්රමැදි කලාපදේ වැදගත් බහු වාරෂික දි් පහරක් වන අත්ර එම නි ා මිරිදි් මත් ්න්ට 

එ් වැදගත් වනු ඇත්. ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ භූමිදේදී, මහ ඔ් ගලා බසින්දන් ප්රපාත්ාකාර මිටි්ාවත්ක් 

හරහා වන අත්ර, එබැවින් එ්  ම්ූරණද්න්ම පාදහේ පාෂාණ උප ේථර්කින් ් ට වූ ගැඹුරු පාෂාණ ත්ටාක 

රාශි්කින්  මන්විත් දේ. ශීඝ්ර ත්ක්ද ේරුදේදී විදශේෂ හත්ක් පමණක් නිරීක්ෂණ් කළද වාපෘති භූමි්ට 

ආ න්නව මීට දපර කරන ලද  මීක්ෂණවලදී වාරත්ා වූ දවනත් විදශේෂ පරා ්ක් ඇතිවීදම් හැකි්ාවක් 

පවතී.  මහර අතිදරක විදශේෂ්න්  ේදවදකෝ (2004) හි වාරත්ා වී ඇත්. 

ද්ෝජිත් ජලාශ වාපෘති් දහේුදවන් දමම විදශේෂ දබාදහාම්ක් වාපෘති ප්රදේශද්න් අහිමි වීමට දහේු 

වි් හැකි අත්ර, දැනටමත් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ගහන් ත්වදුරටත් පහත් වැටීමට ලක් වන අත්ර ඒවා 
විශාල ත්රජනවලට නිරාවරණ් දේ. වා  ේථාන අහිමි වීම  හ දනාගැඹුරු ගලා ්න දි් පහර ගැඹුරු 

ජලාශ්ක් බවට පරිවරත්න් කිරීම නි ා දේශී් වඳ වී ්ාම (ඇළ දිදේ සිට අුරුදහන් වීම) දහෝ ජනගහන 

ප්රමාණදේ තියුණු පහත් වැටීම් ඇති වි් හැක. දම් කුඩා ප්රමාණදේ විදශේෂ  ඳහා විදශේෂද්න් අදාළ දේ. 

පුළුල් දල  දබදා හරින ලද විදශේෂ මත් මහා පරිමාණ  ම ේත් බලපෑම් ඇති වි් දනාහැක. 

4.5.13   මත්සය සංචරණයට ඇතිව්න බාධ්ා 

ජලවිදුලි වාපෘති්ක ඇති සුලබම අහිත්කර බලපෑම්වලින් එකක් වන්දන් මත්   ාංචලන්ට බාධ්ාවක් 

වන අත්ර එ් ගලා ් න ගාංගාවක් එකත්ැන පල්දවන ගැඹුරු ජලාශ්ක් බවට පරිවරත්න් වීම නි ා ඇතිදේ. 

කුඩා මත්  විදශේෂ දබාදහාම්ක් ගදේ ඉවුරුවලට ආ න්නව ඇති දනාගැඹුරු, දහාඳින් ඔක්සිජන්  හිත් 

ප්රදේශ භාවිත්ා කරන අත්ර ඒවා අභිජනන්  ඳහා ද භාවිත්ා කරයි. පැටවුන්  හ ඇගිලි පැටවුන් 

 ාමානද්න් ගාං ඉවුරට ආ න්න ප්රදේශ අල්ලාදගන සිටින අත්ර දමම  ුන්ට ආරක්ෂිත් නවාත්ැන් 

 ප්න ගල් කුහරවලින්. දකද ේ දවත්ත්, ගාංගාව ජලාශ්ක් බවට පත් කළ විට දමම දනාගැඹුරු ඉවුරු 

ත්වදුරටත් ඔවුන්ට දනාලැදබනු ඇත්. දම් දිගුකාලීනව ජනගහන අඩුවීමට දහේු වි් හැක. ත්වද, මිරිදි් 
විදශේෂ දමෝ්  හ  මුද්ර වා භූමිවලින් උඩුගාං බලා දබෝවීම  ඳහා උඩුගාං බලා  ාංක්රමණ් වන බව දන්නා 

 ාංසිේධි්ක් වන අත්ර ත්වත්  මහරක් අභිජනන්  ඳහා ලවණ ජල්ට වැඩි කැමැත්ත්ක් දක්වයි (උදා: 

Giant fresh water prawn M.rosenbergii) පැටවුන් බිහි කරන කාලවලදී දදාළ පහළට ගමන් කරයි. දමම 

 ාංක්රමණ ඔවුන්දේ අභිජනන චක්ර්  ම්ූරණ කිරීමට අවශ දේ. අදාළ  ේථාන් දමම විදශේෂ්න් විසින් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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භාවිත්ා කරන බවට දල්ඛ්නගත්  ාක්ෂි දනාමැති වුවද, වි් හැකි ත්රජන බහුලව පවතී. බලපෑමට ලක්වි් 
හැකි විදශේෂ වන්දන් දටෝ කුඩ්රී  හ ඊල් ේ ්න විදශේෂයි. 

4.5.14   සත්ව්යින්වයේ විසතථාපනය යහෝ මරණය 

ජලාශ ඉදිකිරීම නි ා නිත්ර මුහුණ දදන ගැටලුවක් වන්දන් ජලද්න් ්ට වූ ප්රදේශවල  ත්ත්ව විදශේෂ මි් 

්ාම  හ අවත්ැන් වීමයි. වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් ආරම්භ වන විට  හ ප්රදේශ් කැළඹීමට ලක්වන විට, වැඩි 

වැඩිද්න් ජාංගම ආකෘති අවට දවනත් සුදුසු ප්රදේශවලට ගමන් කරයි දහෝ දවනත් ආකාර්කින් කැළඹිලි 

 හිත් භූ  ැකසුමක අත්රමාං වී අව ානදේ මරණ්ට දහේු දේ. අඩු ජාංගම ආකෘති  ාමානද්න් ප්රදේශ් 

ුළ සිරවී ඇති අත්ර ඒවා දේරා දනාගත්දහාත් ජලාශ් පිදරන විට දිදේ ගිලී ්යි. ටරබයිනවලින් මත්  

මරණ ද වාරත්ා වී ඇත් (ලැරිනි්ර 2008) පශේචාත් ඉදිකිරීම් අදි්ර අත්රුර පාඩු සිදුවි් හැකි බව දපන්නුම් 

කරයි. 

4.5.15  ආක්රමණශීලි වියශතෂ පැතිරයාම 

ද්ෝජිත් වාපෘති භූමිදේ ඇති මල්  ාංරචක්ට විදේශී් විදශේෂ 34ක් ඇුළත් වන අත්ර ඉන් විදශේෂ 5 ක් 

එනම්,  ේෆැේදනටිදකාලාිදබෝටා (Sphagneticolatrilobata), ද න්දරාද දමපියුබන් ේ 

(Centrosemapubescens), මිදමෝ ා ූඩිකා(Mimosa pudica), ලුඩ්වවිජි්ා දපරුවි්ානා (Ludwigia 

peruviana), පැනිකම් මැක්සිමම්(Panicum maximum), ආක්රමණශීලී විදශේෂ දල  ජාතික වශද්න් 
පිළිගැදන්. වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් දහේුදවන් ප්රදේශ්ට ඇතිවන ්ම් බාධ්ාවක් ආක්රමණශීලී විදශේෂ 

වාේත් වීමට දහේු දේ. ජලාශ් පුරා ජලජ වල් පැලෑටි පැතිරීම ද කාල්ත්  මඟ සිදු වි් හැක. වාණිජ 

මසුන් ඇල්ලීම  ඳහා ජලාශ්ට එවැනි විදශේෂ්න් හිත්ාමත්ාම හඳුන්වා දනාදදන්දන් නම් විනා 

ආක්රමණශීලී  ත්ත්ව විදශේෂ වාේත් වීම දහේුදවන් බරපත්ල බලපෑමක් අදේක්ෂා දනාදකදර. 

 

4.5.16  අිබලැති විදුලි රැහැන්ව මඟින්ව ව්න තර්ජන/බලපෑම 

ජල විදුලි වාපෘති මගින් කුරුල්ලන්  හ වවුලන් වැනි ඉහළ පි්ා ර කරන  ුන්දේ දඛ්දනී් මරණ ඇති 

කරන අධි දවෝල්ටී්ත්ා  ම්දේෂණ රැහැන් දහේු වනු ඇත්. ප්රයිදම්ට් (වඳුරන්) ද  මහර විට දම් ආකාරද්න් 

මි් ්යි. දමම රැහැන්  ුන්දේ පි්ා ර මාරගවලට බාධ්ා කරන අත්රම දෘශ දූෂණ්ටද දහේු වි් හැක. 

4.5.17  ක්ුර යේශගුණික තත්ව්යන්ව සහ තාප සතතරීකරණයේ යව්නසතීම් 

ජලාශ් අවට ප්රදේශ් උෂේණත්ව් හා  ාදේක්ෂ ආරද්රත්ාව් අනුව ක්ුද්ර දේශගුණික ත්ත්ව්න් ුළ 

මධ්් ේථ දවන ේකම් වලට භාජන් වනු ඇත්. දමම දවන ේකම් ජලාශ් අවට සිටින මානව ප්රජාවන්ට 

හිත්කර බලපෑමක් ඇති කරන නමුත්  ත්ත්ව විදශේෂවල ඇත්ැම් කණ්ඩා්ම්වලට ඍණාත්මක බලපෑමක් 

ඇති කරයි.නිදසුනක් වශද්න්, අරධ් ජලජ  ත්ත්ව/මල් විදශේෂ  ඳහා ආධ්ාර කරන ඉසින කලාප  හ ගාංගා 

කලාපවලට අහිත්කර දල  බලපානු ඇත්, දමම විදශේෂ්න් වරින් වර ජලද්න් ්ටවීම  හ විදශේෂද්න් 

වැසි  මදේදී දේගද්න් ගලා ්න දි් පහදරන් ඉසීමට ද්ාදා ගනී. එවැනි පඳුරු දගම්බන්  හ මීවන 

කණ්ඩා්ම් එවැනි දත්ත්මන්  හිත් (අධික  ාදේක්ෂ ආරද්රත්ාව්) ත්ත්ව්න් ්ටදත් වරධ්න් දේ. 

දමම දවන ේකම් දකද ේ දවත්ත්, මානව දෘෂේටිදකෝණ්කින් බලන කල, ක්ුද්ර දේශගුණදේ දවන ේවීම් 

ජලාශ් අවට ජීවත්වන ප්රජාවට ප්රද්ෝජනවත් වන බව  ඳහන් කළ යුු්. සීමිත් ප්රදේශ්ක් ඇති 

ජලධ්ාරාදේ ප්රමාණ්ට වඩා ජලාශද්න් ප්රතිලාභ ලබන පිරි  වැඩි්. 

වා සිදුරු පේධ්තිවල ත්ාප  ේථරීකරණ් (එකත්ැන පල්දවන ජල කඳන්) දපාකුදණ් ගැඹුර  හ ගලා ්ාදම් 

අනුපාත්් මත් රඳා පවතී. සුළාං ධ්ාරා  ාමානද්න් මුපිට ජල් මිශ්ර කර ව දර ඇත්ැම් කාලවලදී 

 ේථරීකරණදේ දවන ේකම් ඇති කරයි. ්ටිමහන ජලාශ් ගැඹුරු ජල කඳක් වන අත්ර එම නි ා සුළඟින් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ඇතිවන ඕනෑම ත්රාංග ක්රි්ාවක් නි ා ජල කඳ දබදීම අවම වනු ඇත්. ඕනෑම අව ේථාවක, වි්ළි කාල් හැර, 

අදනකුත් කාලවලදී ජල් අඛ්ණ්ඩව ද ෝදා හරින අත්ර පදිාංචි කාල් අවම වන බැවින්  ේථරීකරණ් කල් 

පවතිනු දනාලැදේ. වි්ළි කාලවලදී පවා, නිතිපත්ා ජල් මුදා හැරීම (විදයුත් ප්රවාහ්) කිසි්ම්  ේි ර 

 ේථරීකරණ්ක් ඇතිවීදම්  ම්භාවිත්ාව අඩු කරයි. 

4.5.18  මුිට ජල ප්රව්ාහය අව්ම කිරීම 

ජලාශ්ක් ඉදිකිරීම  ඳහා ජල් රඳවා ත්බාගැනීදම් ප්රධ්ානත්ම බලපෑමක් වන්දන් වැල්ලට පහළින් ගදේ 

දකාට ක පාදක ප්රවාහ් ප්රමාද වීමයි. දම් සිදු වූ විට, එ් මාළු  හ අදනකුත් ජලජ හා අරධ් ජලජ 

 ත්ත්වයින්ට  ැලකි් යුු හානිකර බලපෑම් ඇති කරනු ඇත්. ධීවර කරමාන්ත්්, වාරිමාරග දහෝ දවනත් 

එවැනි ජල් මත් ් ැදපන ජීවදනෝපා්න් වැනි පහළ ගාංගා ක්රි්ාකාරකම් දකදරහි ද  ැලකි් යුු බලපෑමක් 

ඇති කරනු ඇත්. 

වත්මන් ්ටිමහන වාපෘති්  ැලසුම් කර ඇත්දත් ගදඟන් ගලා ්න පේධ්ති්ක් දල  වන අත්ර එබැවින් 

 ම්ූරණ ජල හැරවුමක බලපෑමට වඩා අඩු හානි්ක් වනු ඇත්. දද්රෝණිදේ ජල අවශත්ා දමන්ම ්ාබද 

දැදුරු කේවා දද්රෝණිදේ ජල අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා බහුකාර් ජලාශ්ක් දල  ද එ් අදේක්ෂා දකදර. 

එබැවින්, වරත්මාන ්ටිමහන ජලාශ් මගින් ගබඩා කර ඇති ජල් නිතිපත්ා පහළ ප්රදේශවලට මුදා 
හැරීදමන්, ව රකට ගිගාදවාට් පැ් 15 ක ජල විදුලි්ක් ජනන් කරමින්  හ දැනට පවතින ගෘහ ේථ ජල 

නි ේ ාරණ  ේථානවල පානී් ජල් ලබා ගැනීදම් හැකි්ාව වැඩි දියුණු කිරීම මගින් මාබා ඕවදේ මූලික 

ප්රවාහ් වැඩිදියුණු කරනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා දකදර. එබැවින් පහළට භාවිත්ා කරන බලපෑම් අඩු හා 

දනා ැලකි් හැකි වි් හැකි්. දමම වාපෘති් මගින්  ේවභාවික ප්රවාහ් අවම මට්ටමක පවතින වි්ළි 

කාලවලදී පහළට ගලා්ාම වැඩිදියුණු කිරීමට අව ේථාව  ැලද ේ. විදුත් ප්රවාහ ්ටදත් දම් වඩාත් 

වි ේත්රාත්මකව  ාකච්ඡා දකදර.  

4.5.19   ධීව්ර කර්මාන්වතය 

දම් වන විට ගඟ මාළු  ඳහා වාණිජ පරිමාණද්න් සූරා කන්දන් නැත්. දම්  ම්බන්ධ්ද්න් ජලාශ්ක් 

ඉදිකිරීම ධීවර විභව් ඉහළ නාංවන අත්ර ඒ අවට දවද න ප්රජාවන්ට අමත්ර ආදා්ම් මාරග ලබාදේ. 

දකද ේ දවත්ත්, වරත්මානදේ ජලාශවලින්  ාමානද්න් සූරාකන මත්  විදශේෂ වන්දන් විදේශී් විදශේෂ 

වන තිලාපි්ා (Oreochromis niloticus  හ O. mossambicus)  හ කාේ ේ (උදා: Cyprinus carpio) ්. 

තිලාපි්ා ආගන්ුක ආක්රමණශීලී විදශේෂ්ක් දල  ජාතික වශද්න් වරීකරණ් කර ඇති අත්ර එම නි ා 

්ටිමහන ජලාශ්ට දමම විදශේෂ හඳුන්වා දනාදීමට වගබලා ගත් යුු්. එවැනි විදශේෂ්න් හඳුන්වා දීදමන් 

ජලාශදේ  හ ඒ ආශ්රිත් අු ගාංගාවල පවතින දේශී් විදශේෂ දබාදහාම්ක් වඳ වී වි ේථාපන් වීමට දහේු 

දේ. 

4.6   සමාජ බලපෑම් 

4.6.1   බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල සඳහා ව්න බලපෑම 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන වාපෘති් දහේුදවන් ජලාශ ප්රදේශ් ුළ සිටින ජනගහන් විපත්ට පත් පුේගල්න් 

දල   ැලකි් හැකි්. වාපෘති ප්රදේශදේ ( ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටම) ජීවත් වන ජනත්ාව  ෘජුවම ීඩාවට 

පත් වන අත්ර, ඔවුන් හඳුනාගත්  ේථානවල නැවත් පදිාංචි කිරීමට සිදු දේ. පවුල් 186ක් නැවත් පදිාංචි කළ 

යුුයි. ඔවුන්  ම්ූරණද්න්ම බලපෑමට ලක් වූ අ් දල  හඳුනාදගන ඇත්. නැවත් පදිාංචි කළ යුු දමම 

පවුල් දභෞතිකව දමන්ම ආරික වශද්න්ද අවත්ැන් වනු ඇත්.  මාජ ආරික  මීක්ෂණ්ට අනුව ඉඩම් 

පමණක් ීඩාවට පත්වන පවුල්  ාංඛ්ාව 64 කි. දමම පවුල් නැවත් පදිාංචි වීමට අවශ දනාවන අත්ර 

දභෞතික වශද්න් අවත්ැන් දනාවන නමුත් ආරික වශද්න් අවත්ැන් වූවන් දල  හඳුනා ගැදන්. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ඔවුන්දේ උ ේබිම් දහෝ කුඹුරු ඉඩම් අහිමිවීදම් ප්රතිඵල්ක් දල  ආරික වශද්න් අවත්ැන් වූ දමම 

පවුල්වල ජීවදනෝපා්ට එ් බලපානු ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ පවුල් පහත් පරිදි වරග කළ හැකි්: 

1) බලපෑමට ලක් වූ දන්වාසික නිවා   හ ඉඩම් (දගවු, උ ේ බිම්  හ/දහෝ කුඹුරු ඇුළුව) 

2) බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් (උ ේබිම්  හ/දහෝ කුඹුරු ඇුළුව). 
 

ව්ගුව් 4-7  බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල සංඛයාව් 

ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශය 
පූර්ණ බලපෑමට 

ලක් වූ පවුල්ල 
% 

අර්ධ් බලපෑමට 

ලක් වූ පවුල්ල 
% එකුව් % 

දකෝන්දදනි් 123 66.3 15 23.4 138 55.2 

්ටිමහන 9 4.9 32 50.0 41 16.5 

දගාන්දිදවල 14 7.6 16 25.0 30 12.1 

මහවත්ත් 4 2.2 0 0.0 4 1.6 

මුරුත්දවල 36 19.0 1 1.6 37 14.5 

එකුව් 186 100.0 64 100.0 250 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2019 - ම.උ.ද ේ.කා. උපදේශකවරුන් 

ඉහත්  ඳහන් වගුවට අනුව බලපැමට ලක් වූ පවුල් 186ක්  ම්ූරණද්න් බලපැමට ලක් වූ අත්ර 

64දදදනකු අරධ් වශද්න් ීඩාවට පත්ව සිටිති. ්ටිමාබාන වාපෘතිදේ සිදු කරන ලද  මාජ හා නැවත් 

පදිාංචි කිරීදම්  මීක්ෂණ්ට අනුව, ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශදේ ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශ් පවුල් 100 

ඉක්මවන ප්රමාණ්කට බලපාන අත්ර A කාණ්ඩ්ට වැදට්. 

 

4.6.2 පූර්ණ ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල 

 ම්පුරණද්න් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්  ාංඛ්ාව 186කි. ඉන් පවුල් 123ක් දකාන්ඩදදණි් ග්රාමී් 

ප්රදේශදේද  හ 36ක් මුරුත්දවල ග්රාමී් ප්රදේශදේ ද පිහිටා ඇත්. පවුල් 14ක් දගාන්ඩිදවල ද, 9ක් ් ටිමහන 

ප්රදේශදේ ද පදිාංචිව සිටිති. ඉතිරිව සිටින්දන් මහවත්දත්්. දම් සි්ලු පවුල් නැවත් පදිාංචි කළ යුුයි. ප්රධ්ාන 

පවුල  මඟ උප පවුල් 33ක් ජීවත් දවති. වි ේත්ර පහත් දක්වා ඇත්: 

ව්ගුව් 4-8  ප්රධ්ාන සහ අනු පවුල්ල සංඛයාව් 

ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශ

ය 

ප්රධ්ාන පවුල්ල 

සංඛයාව් % 

අනු පවුල්ල 

සංඛයාව් % 

පවුල්ල 

එකුව් % 

දකෝන්දදනි් 123 66.3 22 66.7 145 66.4 

්ටිමහන 9 4.9 1 3.0 10 4.6 

දගාන්දිදවල 14 7.6 3 9.1 17 7.8 

මහවත්ත් 4 2.2 0 0.0 4 1.8 

මුරුත්දවල 36 19.0 7 21.2 43 19.4 

එකුව් 186 100.0 33 100.0 217 100.0 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2019 - ම.උ.ද ේ.කා. උපදේශකවරුන් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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 ම්පුරණද්න් බලපැමට ලක් වූ පවුල්වල ජනගහන්  ැලකීදම්දී මුළු ජනගහන් 810ක් වන අත්ර 

දකාන්දඩදදනි් ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් 509ක් ද මුරුත්දවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් 188ක් දේ. ඉතිරි පවුල් 

113 ්ටිමහන, දගාන්ඩිදවල  හ මහවත්ත් ග්රාමනිලධ්ාරී ව ම් වල සිටිති. 

 

ව්ගුව් 4-9 යටිමහන ව්යාපෘතිය යටයත් බලපෑමට ලක් වූ මුළු ඉඩම් ප්රමාණය 

ප්රා.යල්ල.යකාට්ටඨාශය ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශය 

ජලයයන්ව යටව්න ඉඩම් ප්රමාණය 

යගාඩ ඉඩම් 

(යහක්.) 

මඩ ඉඩම් 

(යහක්.) 

එකුව් 

(යහක්.) 

ූරණ වශද්න් බලපෑමට ලක්ව ඇති 

මාවනැල්ල 

දකෝන්දදනි් 52.2 0.2 52.4 

්ටිමහන 6.1 0.1 6.2 

දගාන්දිදවල 1.0 0.4 1.4 

මහවත්ත් 0.1 0.0 0.1 

මුරුත්දවල 2.0 0.0 2.0 

 එකුව් 61.4 0.7 62.1 

අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක්ව ඇති 

මාවනැල්ල 

දකෝන්දදනි් 6.2 0.7 6.9 

්ටිමහන 27.9 4.1 32.1 

දගාන්දිදවල 8.6 0.3 8.9 

මුරුත්දවල 0.2 0.7 0.9 

එකුව් 43.0 5.8 48.8 

මුළු එකුව් 104.4 6.6 110.9 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2019 - ම.උ.ද ේ උපදේශකවරුන් 

 මාදලෝචන් කරන ලද වාපෘති දල්ඛ්නවලට අනුව, ්ටිමහන වාපෘති ප්රදේශදේ විපත්ට පත් ජනත්ාව 

ප්රධ්ාන වශද්න් දගාවි ප්රජාව දල  වරග කළ හැකි අත්ර අදනක් දබාදහෝ දදනා පුහුණු දහෝ නුපුහුණු 

ශ්රමික්න් දේ. ප්රධ්ාන වශද්න් ජලාශදේ ජල් පානී් අරමුණු  ඳහා භාවිත් දකදර. ද්ෝජිත් වාපෘතිදේ 

 ාංවරධ්න් කෑගල්ල, ගම්පහ  හ මහනුවර ්න ප්රදේශවලට  ෘජු ප්රතිලාභ අත්කර දදනු ඇත්. 

බලපැමට ලක් වූ ප්රජාවදේ දගවු දහාඳින් දපෝෂණ් වී ඇති අත්ර, දපාල් දකෝපි, පුවක්, ගම්මිරි ේ පලුරු 
 හ අදනකුත්  ෘු දභෝග අදලවි කිරීදමන් ඔවුන්දේ එදිදනදා  පුරා ගැනීම  ඳහා  ැලකි් යුු මුදලක් 

උප්ා ගනී.  ැලකි් යුු වාණිජ වගාවක් රබර වන අත්ර එ් අක්කර 85 ක් දේ. එබැවින් ප්රජාවන් නැවත් 

 ේථානගත් කිරීම විපත්ට පත් පවුල්වල ආදා්ම් උත්පාදන කටයුු දකදරහි  ැලකි් යුු බලපෑමක් ඇති 

කරනු ඇත්. දේපල අලාභ්ට ප්රජාව  ු නිවා , උ ේබිම්  හ කුඹුරු ඇුළත් දේ. 

වාපෘති ප්රදේශදේ විශාල ප්රදේශ්ක් පිහිටා ඇත්දත් දකාණ්ඩදදණි් ග්රාම නිලධ්ාරී දකාට්ඨාශදේ ්. 
දදවැන්න විශාල ්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී දකාට්ඨා ්යි. ප්රජාවදේ ජීවදනෝපා් ප්රධ්ාන වශද්න් 

කෘෂිකාරමික කටයුු මත් පදනම් දේ. දකද ේ දවත්ත්, දමම දගාවීන්ට ත්ම ජීවදනෝපා් ඵලදායි දල  

පවත්වාදගන ් ාමට ප්රමාණවත් දනාවන අවම පහසුකම් ලැදබන බව අනාවරණ් වි්. සුවිදශේී ලක්ෂණ් 

වන්දන් මිනිසුන් ගම්මිරි ේ කරාුනැටි  හ  ාදික්කා වැනි අපන්න් ඉලක්ක කරගත් දබෝග  හ විවිධ් 

එළවළු  හ පලුරු වරග වගා කිරීමයි. මීට අමත්රව රබර  හ දපාල් වගාව ප්රදේශදේ ජනප්රි් ආදා්ම් 

මාරග්කි. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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4.6.3 ඉඩම් අත්පත් කරගැනීයම්දී සහ නැව්ත පදිංචි කිරීයම්දී ව්න බලපෑම් 

බලපෑමට ලක් වූ නිවා  186 ක්, වාණිජ වාපාර 12 ක්  හ අදනකුත් සුළු වුහ්න් 15 ක් ඇත්. බලපෑමට 

ලක් වූ ඉඩම් ප්රමාණ් දන්වාසික  හ උ ේබිම්වලට අ්ත් වන දහක්ට්ාර 105 කි. ඊට අමත්රව කුඩා කුඹුරු 

ප්රමාණ්කට දම් (දහක්ට්ාර 5.8) බලපානු ඇත්. දම්වා පුේගලික දේපළ වන අත්ර ඔවුන්දගන් දබාදහෝ 

දදදනකුට (91%ක් පමණ) සින්නක්කර හිමිකමක් දහෝ ප්රදාන්ක් ඇත්.ඉතිරිව ඇත්දත් බලපත්ර දහෝ 

වාරෂික බලපත්ර ්. වාරත්ාගත් ආක්රමණ්ක් දනාමැත්. 

මිනිසුන්දේ දභෞතික අවත්ැන්වීම්, ආරික අවත්ැන්වීම්  හ/දහෝ ජීවදනෝපා් අහිමිවීම්  හ වාපෘති 

ප්රතිලාභ  ාධ්ාරණ දල  දබදාගැනීම  හ උප වාපෘති ප්රදේශවල  හ ඒ අවට සිටින දුේපුන්දේ  හ 

ආන්තික ජනත්ාවදේ ජීවදනෝපා් වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා පැහැදිලි මැදිහත්වීමක් අවශ වන ප්රධ්ාන  මාජ 

ආරක්ෂණ ගැටළු දේ. දමම ගැටළු අත්රින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  හ ආක්රමණ් කරන ලද ඉඩම් නැවත් 

පවරා ගැනීම දහේුදවන්  ේිර දභෞතික හා ආරික අවත්ැන් වීම වඩාත් තීරණාත්මක හා බරපත්ල 

අභිද්ෝග් වනු ඇත්. 

පුේගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ාංකීරණ වන අත්ර  ාමානද්න් ඉත්ා  ාංදේදී කාරණ්ක් වි් 

හැකි්.පුේගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ාංකීරණ වන අත්ර  ාමානද්න් ඉත්ා  ාංදේදී කාරණ්කි.  

මිනිසුන්ට විදශේෂ බැඳීම් ඇති ප්රජා  ාං ේකෘතික  ම්පත් වලට හානි කිරීමට වඩා එ් දුෂේකර වි් හැකි්. 

ඥාතීන් අහිමි වීම, පහසුකම් අහිමි වීම, දවනත් ආදා්ම් උත්පාදන මාරගවලට ප්රදේශ් අහිමි වීම ද ඉඩම් 

අත්පත් කර ගැනීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම දහේුදවන් අහිත්කර බලපෑම් දේ. ප්රමාණවත් දැනුම, 

ප්රදේශදමන් 

 ැලසුම් කිරීම  හ දේශී් වශද්න් සුදුසු උපා් මාරග ද්දීම ඕනෑම අරථවත් ආකාර්කින් දමම බලපෑම් 
අවම කිරීම  ඳහා මුල් ගල්  ෑදි් යුු්.වාපෘති් ් ටදත් ද්ෝජිත් විවිධ්  ාංවරධ්න මැදිහත්වීම් මගින් පවුල් 

ඉවත් කිරීම  හ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ඇුළු ්ම් ්ම් නැවත්  ේථානගත් කිරීම් බලපෑම් ඇති කරනු ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ැලැ ේම  ක ේ කිරීදම්දී විපත්ට පත් පවුල් සුදුසු ආකාරද්න් දවනත්  ේථාන කරා 

ද්ාමු කිරීම අරමුණයි. ඉදිකිරීම් කටයුු ක්රි්ාත්මක කිරීමට දපර එ් සිදු කළ යුු්. 

 

4.6.4 යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම්  

i. පාසල්ල  

ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශ් ුළ පා ල් කිසිවක් පිහිටා දනාමැති බැවින් කිසිදු බලපෑමක් සිදු දනාදේ. 

ii. සංසතකෘතික සහ පුරාවිදයාත්මක අංශ/ඒ ආශ්රිත  

 ැලකි් යුු පුරාවිදාත්මක දහෝ ඓතිහාසික දකෞුක ව ේු දහෝ දවනත්  ලකා බැලීම් දනාමැත්. 

ව්ාපෘති ප්රදේශ්  ලකා බලන විට  ැලකිල්ලට ගත් යුු්. 

්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් පිහිටි මහඔදේ (දබෝ ඇල්ල) කුඩා දි් ඇල්ලක් ප්රදේශවාසීන් විසින් 

ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් එකක් දල   ැලදක්. ඊට අදාළ ඓතිහාසික සිදුවීම වන්දන් බ්රිත්ාන ් ටත් 

විජිත්  මදේ ජීවත් වූ උුවන්කන්දේ  රදිද්ල් නමැති ජනප්රි් පුේගල්ා දමම දි් ඇල්ල හරහා පැනීමයි. 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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iii. යපාදු පහසුකම් 

ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශදේ දපාදු පහසුකම් දනාමැති බව  මීක්ෂණවලින් අනාවරණ් වී ඇති අත්ර 

දමයින් ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්ට බලපෑමක් නැත්. 

iv. මාර්ග සහ අයනකුත් යටිතල පහසුකම් නැව්ත සතථාිත කළ යුුය   

වාපෘතිද්න් ්ටවන ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශදේ මාරග කිහිප්ක්ද පවතිනු ඇත්. මහඔ් හරහා ගමන් 

කරන දනගම මාරගදේ මීටර 60ක් පමණ ජලද්න් ්ටදේ. දම් දකාන්දදනිද්න් ආරම්භ වී අුරු 

මාරග්ක් දල  භාවිත් වන පළාත් මාරග  ාංවරධ්න අධිකාරි්  ු මාරග්කි. මුරුත්දවල මාවනැල්ල සිට 

රඹුක්කන මාරග්. මාරග් මීටර කිහිප්ක් උ ේ කළ යුු්. මීට අමත්රව, අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රදේශ් 

ුළ කිදලෝමීටර කිහිප්ක් ගම්මාන මාරග (දකාන්ීට් දහෝ ත්ාර) බලපානු ඇත්. එබැවින් වාපෘති 

ප්රදේශ්ට ්ාබදව දවද න අවට ප්රජාවදේ ගමනාගමන්ට බාධ්ාවක් දනාවන පරිදි අලාභහානි ත්ක්ද ේරු 

කර නව මාරග ඉදිකර දහෝ පවතින මාරග් එ වි් යුු්. දමම මාරග භාවිත් කරන්නන්ට සිදුවන දුෂේකරත්ා 

අවම කිරීම  ඳහා ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ත්ාවකාලික අුරු මාරග ලබාදීම අවශ දේ. 

 
 

      දනාගම මාවත්  හ බලපෑමට ලක්වන පාලම                            බලපෑමට ලක් වන මාවත් -  මුරුත්දවල 

      රූපය  4-4 බලපෑමට ලක් ව්න මංමාව්ත් 

 

v. නව් විදුලි සම්යේෂණ මාර්ගය 

විදුලිබලාගාරදේ සිට ලාංකා විදුලි බල මණ්ඩලදේ ප්රධ්ාන ජාල් දක්වා ද්ෝජිත් නව විදුලි  ම්දේෂණ 

මාරග් ජලාශදේ LB පැත්දත් පවතින ප්රදේශ මාරග් ඔ ේද ේ කිදලෝමීටර 7ක් දිග කණු ආකාරදේ  

මාරග්ක් ඉදි දකදර. එබැවින් වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කර මාරග් එළිදපදහළි කිරීම  හ ඉදිකිරීම් කටයුු 
කිරීමට දපර ප්රාදේශී්  භාදවන් අනුමැති් ලබා ගැනීම අවශ දේ. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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.  

            රූපය 4-5 ජලයයන්ව යට ව්න නිව්ාස හා මංමාව්ත් 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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4.6.5 සමාජීය සම්බන්වධ්තා සඳහා බාධ්ා/බිඳව්ැටීම  

 මීක්ෂණ කාල සීමාව ුළ බලපෑමට ලක් වූ පුේගල්න්දගන් විමසූ විට, වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම 

 ම්බන්ධ්ද්න් ජනත්ාව මිශ්ර ප්රතිචාර  හිත්ව ඔවුන්දේ කන ේ ල්ල පළ කළහ. දත්ෝරාගත් නැවත් 

 ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන එම ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශදේම පිහිටා ඇති නමුත් දැනට සිටින 

වා  ේථානවලින් වැඩි දුරක් දනාමැති නම් දබාදහෝ අ්  ෑහීමකට පත්දේ. දම් වන විට ඔවුන්දගන් 

බහුත්ර්ක් ගම්මිරි ේ වැනි බහු වාරෂික දභෝග වගා කර දහාඳ ආදා්මක් ලබති. දකද ේ දවත්ත්, බලපෑමට 

ලක් වූ නිවා හිමි්න් ඔවුන්ට ප්රමාණවත් ඉඩම් කැබැල්ලක් ලැදබන්දන් නම් නව ජනාවා වලට ්ාමට 

කැමැත්ත් පළ කර ඇත්. 

 
 

 

 

 
 රූපය 4-6  රැසතීම් හා  සාකච්ඡාව්න්වහි  ඡායාරූප  

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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                                  රූපය 4-7  නියව්සත හිමියන්වයගන්ව යතාරකුරු ලබාගැනීම් 

ව ර ගණනාවක් පුරා ත්ම ඥාතීන්  හ මිුරන්  මඟ වාපෘති ප්රදේශදේ ජීවත් වන ප්රදේශවාසීනට හට 

 ත්කාරක ප්රදේශවල නැවත් පදිාංචි කිරීම දහේුදවන් ව ර ගණනාවක් පුරා දගාඩනැගුණු ඔවුන්දේ 

 බඳත්ා අහිමි වනු ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාවලිදේදී දමම පවුල් ඔවුන්දේ අභිමත්් 

පරිදි අවට  ත්කාරක ප්රදේශවල දපාකුරු වශද්න් නැවත් පදිාංචි කරනු ලැදේ. එදහයින්  මාජ  බඳත්ා 

බිඳ වැටීම එත්රම් බරපත්ළ දනාවනු ඇත්. 

වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම  ම්බන්ධ්ද්න් ජනත්ාවදේ විවිධ් ප්රතිචාර තිබිණ. දබාදහෝ අ් ත්මන් විසින්ම 

ඉඩම ද ා්ා නැවත්  ේථානගත් කිරීම ගැන  ෑහීමකට පත් වූ නමුත් දවළඳපල වටිනාකම දමන්ම අනාගත් 

වටිනාකම්  ැලකිල්ලට ගනිමින් ආකරෂණී් වන්දි පැදක්ජ්ක් ලබා දි් යුු්. 

 මහර පවුල්වලට මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශදේම දහෝ නාගරික ප්රදේශදේම පිහිටි 

දත්ෝරාගත් නැවත් පදිාංචි කිරීම්  ඳහා ඉඩමක් අවශ දේ. දැනට  මහර මු ේලිම් පවුල් වත්මන් ප්රදේශදේ 

 ුටින් ජීවත් වන අත්ර ඔවුන් නැවත් පදිාංචි්ට ් ාම ප්රතික්දෂේප කළහ.  ැලකි් යුු පවුල්  ාංඛ්ාවක් කුඩා 

වාපාර කටයුුවල නි්ැදලමින් දහාඳ ආදා්මක් ලබන අත්ර ඔවුන්දේ ආදා්ම අහිමි දේ ්ැයි බිද්න් 

සිටිති. අමත්ර ප්රතිලාභ දනාමැතිව වත්මන්  ේථානවලින් ඉවත් වීමට දමම පවුල් අදිමදි කරති. දකද ේ 

දවත්ත්, බලපෑමට ලක් වූ නිවා හිමි්න් ඔවුන්ට ප්රමාණවත් වන්දි්ක් ලැදබන්දන් නම් නව ජනාවා වලට 

්ාමට කැමැත්ත් පළ කර ඇත්. 

එද ේම, ත්මන්ට අවශ ඉඩම ඔවුන්ට ලබාදීදම්දී ජනත්ාව ත්ම අක්කර 0.5 සිට අක්කර 1.0 දක්වා 

ප්රමාණද්න් යුත් ඉඩම් දකාට  පිළිබඳ කැමැත්ත් පළ කළහ. 

4.6.6 යව්නත් සමාජීය බලපෑම්  

බලපැමට ලක් වූ පවුල්  මඟ  ාකච්ඡා කරන ලද අදනකුත්  මාජ බලපෑම් ඇගයීම  ම්බන්ධ්ද්න් ප්රධ්ාන 

ගැටළු වලට අමත්රව, පහත්  ඳහන් කරුණු ඉ ේමු කරන ලදී: 

I. නැවත්  ේථානගත් කිරීමට දපර ඥාතීන්, මිුරන්  හ අ ල්වාසීන්  මඟ ඔවුන් කලින් භුක්ති විඳි 

 බඳත්ා නැතිවීම 

II. වැඩි උත් ාහ්කින් ඔවුන් විසින් පන් ල ඉදිකළ නි ා ආගමික  ේථානවලට ප්රදේශ් අහිමිවීම 

 ැලකි් යුු ප්රශේන්ක් වි්. විදශේෂද්න්ම මල්දල්කැදල් ගම්මානදේ ජීවත්වන ජනත්ාව 

පන් ලට ආ න්නව නැවත් පදිාංචි්ට ඉඩමක් ඉල්ලා සිටිති. 
III. විදුලි්, ජල්  හ මාරග පවතින ්ටිත්ල පහසුකම්වල අවාසි්, ඔවුන් දිගු කලක් අරගල කිරීදමන් 

ලැුණු දේ ගැන  ැලකිලිමත් දේ. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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IV. වරත්මාන දන්වාසික ප්රදේශ් ව ර ගණනාවක් පුරා දහාඳින්  ාංවරධ්න් වී ඇති අත්ර විශිෂේට හරිත් 

ආවරණ්ක් ඇත්. 

V. ජීවදනෝපා් මාරග්ක් දල  රබර කිරි කැීදම් ද්දී සිටින වැඩි පිරි ක් අහිමි වනු ඇත්. 

VI. ඔවුන් ඉවත් කරන ප්රදේශ්ට හැකිත්ාක් ආ න්නව නැවත්  ේථානගත් කිරීම. 

ජනතාව්යේ ආකල්ලප:  

වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම  ම්බන්ධ්ද්න් ජනත්ාව මිශ්ර ප්රතිචාර  හිත්ව සි් කන ේ ල්ල පළ කළහ. 

දත්ෝරාගත්  ේථාන මාරුවීම්  ේථාන එකම ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශදේ පිහිටා ඇති නමුත් දැනට පදිාංචිව 

සිටින  ේථානද්න් වැඩි දුරක් දනාමැති නම් දබාදහෝ දදනා  ෑහීමකට පත් වනු ඇත්, දැනට ඔවුන්දගන් 

දබාදහෝ දදදනක් ගම්මිරි ේ වැනි බහු වාරෂික දබෝග වගා කර දහාඳ ආදා්මක් ලබති. දකද ේ දවත්ත්, 

බලපෑමට ලක් වූ නිවා හිමි්න් ඔවුන්ට ප්රමාණවත් ඉඩම් කැබැල්ලක් ලැදබන්දන් නම් නව ජනාවා වලට 

්ාමට කැමැත්ත් පළ කර ඇත්.  

ව්ගුව් 4-10  අව්ශය ව්න්වදි ලැබීයම් ආකාරය 

අව්ශය ව්න්වදි ලැබීයම් ආකාරය එකුව් 

මුදල් පමණක් 35 

මුදල්  මඟ ඉඩමක් 28 

ඉඩමට ඉඩමක් 3 

ඉඩමක්  මඟ නිව ක්  හ මුදල් 104 

දවනත් 14 

මූලාශ්ර්:  මාජ- ආරික අධ්්න්, 2019 - ම.උ.ද ේ උපදේශකවරුන් 

ජලාශ් ඉදිකිරීමට අදාළ බලපෑම් පිළිබඳ ප්රජා දැක්ම  ලකා බැලීදම්දී,  මාජ  මීක්ෂණ් මගින් පහත් 

දැක්දවන ඍණාත්මක  හ ධ්නාත්මක බලපෑම් අනාවරණ් දේ. 

ව්ගුව් 4-11  සෘණාත්මක බලපෑම් 

සමාජ ආර්ික 

අ ල්වාසීන්  මඟ ඇති  බඳත්ා නැතිවීම රැකි්ාව අහිමිවීම /කම්කරු රැකි්ා 

ජීවදනෝපා්,ආදා්ම් අහිමිවීම වරත්මාන ප්රතිලාභ අහිමිවීම – 

දගවු,ඉන්ධ්න,ආහාර ද්රව ආදි්  ප්ාගැනීම 

දවනුවට සි්ළු භාණ්ඩ මුදලට මිලදී ගැනීමට 

සිදුවීම . 

නව නැවත් පදිාංචි කිරීම්  හ පරි ර්ට අනුවරත්න් 

වීදම්දී මුහුණ දදන දුෂේත්රකා 

රබර වගාදවන් ලැදබන ආදා්ම් අහිමිවීම 

placesපා ල්  හ ද ේවා  ේථාන දවත් දප්රේශ වීදම් 

අපහසුත්ාව 

අනාගත් වාපාර කටයුු  ැලසුම් කිරීමට දහෝ 

පවත්වා දගන ්ාමට දනාහැකිවීම 

 මිති වල  ාමාජිකත්ව් අහිමිවීම වාණිජමට දභෝග මඟින් ලැදබන ආදා්ම් අහිමිවීම 

පහසුකම්  ඳහා සුදුසු ප්රදේශ්න් ඇති අ්දේ මාරග 

ආ න්නදේ ඇති ඔවුන්දේ ඉඩම් අහිමිවීම 

 

 

ආගමික කණ්ඩා්ම් අත්ර බැඳිම බිඳවැටීම (ූජක්න් 

හා පල්ලි්) 
 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ව්ගුව් 4-12  ධ්නාත්මක බලපෑම් 

සමාජ ආර්ික 

මාරග  හ විදුලි් වැඩිදියුණු කිරීම නව රැකි්ා අව ේථා ඇති කිරීම 

නව නිවා  ලබාගැනීමට ඇති හැකි්ාව  ේව්ාං රැකි්ා ආරම්භ කිරීමට හැකි්ාව ඇත් 

දහාඳ ත්ත්වදේ ්ටිත්ල පහසුකම්  ඳහා ප්රදේශ විම දහාඳ වන්දි පැදක්ජ්ක් 

පානී් ජල් ලබා ගැනීමට ඇති හැකි්ාව  

4.7 යමයහයුම් මගින්ව ඇතිව්න බලපෑම් 

4.7.1 පාංශු ඛාදනය සහ ඉවුරු සතථාව්රත්ව්ය 

වැලි දගාඩදැමීම වැඩි වීම දහේුදවන් මහා ඔ් දද්රෝණිදේ උග්ර ගැටලුවක් දල  ගාංගා පාමුල  හ ඉවුරු 

ඛ්ාදන් හඳුනාදගන ඇත්. ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ  ැලසුම් දනාකළ  ාංවරධ්න් දහේුදවන් ඉඩම් හා්න් 

ද දද්රෝණිදේ නිත්ර වාරත්ා දේ. එවැනි ක්රි්ාකාරකම්  ම්බන්ධ්ද්න් දැඩි නි්ාමන්ක් ක්රි්ාත්මක කළ යුු 

අත්ර එවැනි අවම කිරීදම් ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා පහසුකම්  ැලසීම  ඳහා ප්රතිපත්ති  ම්පාදන් කළ යුු බව 

අවධ්ාරණ් කර ඇත්. ප   හ ඉවුරු ඛ්ාදන් උග්ර කිරීමට හැකි්ාව ඇති ්ටිමහන ජලාශ් ඉදිකිරීම නි ා 

ඇතිවන බලපෑම්  ලකා බැලි් යුු්. 

දකුණු ඉවුදර වෘක්ෂලත්ා නිෂේකාශන් විදශේෂද්න් දැඩි බෑවුම දහේුදවන් ්ම් පාාංශු ඛ්ාදන්කට ුඩු දදනු 

ඇත්. දමම ප්රදේශ් නා්්ෑම්වලට ලක්වන ප්රදේශ්ක් වන අත්ර පිපිරුම් කටයුු දහේුදවන් ගඟට ප ේ 

කඩා වැටීමට දහේු වි් හැකි බව  ඳහන් කළ යුු්. පිපිරවීම  හ එහි ප්රතිඵල්ක් දල  ඇතිවන කම්පන් 

දහේුදවන් බැාංකු ද අ ේථායී වි් හැක. ත්වත් බරපත්ල ත්රජන්ක් වන්දන් විදුලි් වි න්ධි කිරීම  හ පිටාර 

ගැලීම හරහා ජල් මුදා හැරීම නි ා ඉවුරු ඛ්ාදන් වීමයි. 

4.7.2   ලව්ණ ජලය ඇුල්ල ීම  

ශ්රී ලාංකාදේ දබාදහෝ ගාංගාවලට ලවණ ජල් කාන්දු වීම වාරත්ා වී ඇත්. අධික වඩදි්කදී ලවණත්ාව 

ආක්රමණ් සිදු වන්දන් ගාංගා ගලා්ාම අත්ර ඇති කුඤේඤ් පහළට ත්ල්ලු කිරීමට ප්රමාණවත් දනාවන 

විට්. ලවණ ජල්  හ මිරිදි් ගාං දමෝ් ආ න්නදේ ගාංගා පත්ර් අ ල නිරමාණ් වී ඇත්. දම් 

 ාමානද්න් සිදු වන්දන් ගාංගා පුල මුහුදු මට්ටමට වඩා අඩු වි්ළි කාලවලදී ්. පාත්ති මට්ටම පහත් 

වැටීමත්  මඟ ලවණ ජල දාර් උඩු ගාංඟාව දිදේ විහිදී ් න බැවින් අධික දල  වැලි දගාඩදැමීම දහේු දවන් 

ගාං පුල පහත් වූ විට ත්ත්ත්ව් ත්වත් උග්ර දේ. මහඔ් දද්රෝණිදේ මීගමුව ගාං දමෝ් ආශ්රිත්ව ඉදිකර ඇති 

බඹුකුලි් වැල්ල ලවණ ජල් කාන්දු වීම වැළැක්වීදම් බාධ්ක්ක් දල  ක්රි්ාත්මක වන බව වාරත්ා දේ. 

මීට අමත්රව, වි්ළි කාලවලදී අවම ප්රවාහ්ට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත් හැකි වි්ලි කාලගුණ 

ප්රවාහ් ලවණ ජල් ආක්රමණ් අවම කිරීමට උපකාරී වන අත්ර එමඟින් කිසි්ම් අහිත්කර බලපෑමක් ඇති 

වුවදහාත් එ් වාසිදා්ක බලපෑමක් ඇති කරයි. 

විදශේෂද්න් ගාංගා ගලා්ාම අඩු වි්ළි කාලවලදී මහඔ් පහළ බඹුකුලි් දක්වා ජල් ලබාගැනීදම් 

ප්රදේශදේ උග්ර මුහුදු ජල් ආක්රමණ් කිරීදම් ගැටලුවක් පවතී. මීගමුව ප්රදේශදේ ගාං දමෝද්න් කිදලෝමීටර 

7ක් ඉහළට බම්ුකුලි් වැව ඉදිකර ඇත්. බඹුකුලිද්න් ඔේබට කරදි් ආක්රමණ් වීම දමම වැල්ල 

වැළැක්වී්. 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ඉදිකිරීම් කාල් ුළ අදේක්ෂිත් බලපෑම් 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ දකෝෆර දේල්ලට ඉහළට ජල් බැ ්ාම වැළැක්වීම  ඳහා ගාංගා හැරවුම් පහසුකමක් 

ක්රි්ාත්මක දකදර. දමම වුහ්  ැලසුම් ධ්ාරිත්ාවට වඩා අඩු ඕනෑම ප්රවාහ්ක් මුදා හැරි් හැක (ව ර 20ක 

ප්රතිලාභ ප්රවාහදේ ගාංවුර වි් හැක). එබැවින් වි්ළි කාල සීමාව ුළ කිසිදු ගලා්ාමක් අඩුවීමක් අදේක්ෂා 

දනාකරන අත්ර මුහුදු ජල් ඇුල්වීමක් අදේක්ෂා දනාදකදර. 

දමදහයුම් කාල් ුළ අදේක්ෂිත් බලපෑම් 

දමදහයුම් කාලසීමාව ුළ පානී් ජල  ැපයුම් අවශත්ා  හ වි්ළි කාලවලදී පරි ර ප්රවාහ් මුදා හැරීම 

ගදේ (විදශේෂද්න් වි්ළි කාලවලදී) ගලා්ාම වැඩි කරයි. ඒ නි ා ඉදිරිදේදී මුහුදු ජල් ආක්රමණ් අවම 

දේවි. 

4.7.3 ජල දූෂණය, ජල යපෝෂක සංව්ර්ධ්නය හා අව්සාදනය ීම  

අධ්්න්න් මගින් දල්ඛ්නගත් කර ඇත්දත් ජල දපෝෂක දගාඩබිම් රටා අත්වශද්න්ම ්ම් ජල කඳක 

අව ාදිත් බර තීරණ් කරන බවයි (සිල්වා  හ ගම්ලත් 2000). ජලාශ්ක්  ඳහා ජල දපෝෂක ඉඩම් පරිහරණ 

පිළිදවත් අවලම්බිත් විකුණන ලද දත්ාග  ඳහා බලපානු ඇත්. ත්වද, විදශේෂද්න් වි්ළි කාලවලදී ජලාශ 

පහත් බැ  ක්රමානුූලව නැවත් පිදරන විට මුහුදු කලාපදේ ඝනත්ව්  හ අව ාදිත් හා කාබනික ද්රව් 

හසුකර ගැනීදම් කාර්ක්ෂමත්ාව් ද දහේුදවන් අව ාදිත් හා අවලම්බිත් ඝන බර වැඩි දේ (සිල්වා et al., 

2002). ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ්ට ඇත්දත් කුඩා මුහුදු කලාප්ක් පමණි (FSL හි කි.මී. 7.8). දකද ේ 

දවත්ත්, ජලාශදේ ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ ජන ඝනත්ව්  ාදේක්ෂ වශද්න් ඉහළ මට්ටමක පවතින අත්ර 

අධික වරෂා  හිත් කාලවලදී අවලම්බිත් බර වැඩි වන බව අතීත් ත්ක්ද ේරු කිරීම් දපන්වා දී ඇත්. අපද්රව 

බැහැර කිරීම, ඝණ අපද්රව බැහැර කිරීම වැනි අපිරිසිදු ක්රි්ාදාම්න් මගින් දගදනන බර පැටවීම මහඔ් 

අපවිත්ර වීමට දහේු වන බව වාරත්ා දේ. ගාංගාව  හ එහි අු ගාංගා වුවල අඩු ආදා්ම්ලාභී නිවා වලින් 

මායිම් වී ඇති බැවින් දම් විදශේෂද්න් වැදගත් දේ. ශීඝ්ර නාගරීකරණ්, වනාන්ත්ර එළි දපදහළි කිරීම 

ඉහළ ප ේ නිරාවරණ් කිරීම  හ ඉඩම් හා්න්ට ුඩු දදන දවනත් භාවිත්්න්  මඟ දමම ත්ත්ත්ව් 

අනාගත්දේ දී වැඩි වනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා දකදර. පිළී්ම් මගින් අවලම්බිත් ඝන ද්රව  හ අව ාදිත් විශාල 

ප්රමාණ්ක් ඉවත් කිරීදම් අපහසුව කලින් දපන්වා දී ඇත්. ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

දැනටමත් පානී් අරමුණු  ඳහා ගදඟන් ජල් ලබා ගන්නා බැවින් දම් ඉත්ා වැදගත් වනු ඇත්. 

වරත්මාන ත්ත්ත්ව් අනුව, ද්ෝජිත් ්ටිමහන වපෘති් මගින් ජල දූෂණ්  ැලකි් යුු දල  ඉහළ ්නු 

ඇත්ැයි සිති් දනාහැක. නමුත් දකටි කාලීනව ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ගදේ අව ාදිත් බර වැඩිවීමක් අදේක්ෂා 

කළ හැකි්. 

4.7.4 භූගත ජලය මත ව්න බලපෑම  

ජලාශදේ  හ අදනකුත් කුඩා දපාකුණු ප්රදේශවල ජල් ගබඩා කිරීම අවට ප්රදේශවල ජල මට්ටම ඉහළ 

්ාමට දහේු දේ. මහඔ් ආශ්රිත්ව අධික දල  වැලි දගාඩදැමීම නි ා භූගත් ජල මට්ටම පහත් වැටී ගදේ 

 ේවභාවික පහත් මාරගවල දවන ේවීම් සිදුවී ඇත්ැම් ළිාං භාවිත්්ට අපහසු ත්ත්ත්ව්කට පත්වී ඇති බව මීට 

දපර වාරත්ාවලින් දපන්වා දී ඇත්. දම් අනුව, ්ටිමහන ජලාශ් අවට ඇති  ේවභාවික පරි ර පේධ්ති 

දදකටම දමන්ම ගෘහාශ්රිත් අවශත්ා  හ දබෝග වගාව  ඳහා භූගත් ජල් මත් ්ැදපන ග්රාමී් ප්රජාවන්ට 

හිත්කර බලපෑමක් ඇති කරයි. එවැනි ප්රතිලාභ පැහැදිලිව දපදනනු ඇත්දත් ජලාශ් අවට සීමිත් 

ප්රදේශ්කට පමණි, නමුත් දමම ප්රදේශවල වැඩිදියුණු කළ භූගත් ජල  ැපයුම වි්ළි කාලවලදී විදශේෂද්න් 

ප්රද්ෝජනවත් දේ. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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ජල් මුදා හැරීම දහේුදවන් පවතින උපරිම ප්රවාහ අනුපාත් කිසිඳු අව ේථාවක ඉහළ දනා්නු ඇත්. ව් ේගත් 

ජලාශවල වාරත්ා වී ඇති ත්වත්  ාංසිේධි්ක් වන්දන් වි්ළි කාලවලදී  ාමානද්න් පැහැදිලි වන 

(සුදපෝෂක ත්ත්ව) යුදරාෆික් ත්ත්ව්න්ට ුඩු දදන දපෝෂ පදාරථ දපාදහා ත් කිරීමයි. දම් සිදුවීදම් 

 ම්භාවිත්ාව දූෂණ් ්ටදත්  ාකච්ඡා දකදර. දකද ේ දවත්ත්, ජලාශදේම සිරවී ඇති අව ාදිත්් උපරිම 

ප්රවාහදේදී මුදා හරිනු ලැුවදහාත් දහෝ දමදහයුම් ක්රි්ා පටිපාටි  හ මැදිහත්වීම් භාවිත්ද්න් වරින් වර 

ඉවත් කරනු ලැුවදහාත්, බරපත්ල ඍණාත්මක බලපෑම් අදේක්ෂා කළ දනාහැක. 

4.7.5 මිරිදිය ධීව්ර කර්මාන්වතය 

මිරිදි් ධීවර හා ජලජීවී වගාව වැදගත්  ාංවරධ්න විභව්ක් වන අත්ර ජලාශ් දියුණු දවමින් පවතින ධීවර 

කරමාන්ත්්ක් බවට පත්වන අත්ර එ් ධ්නාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත්. මෑත්කදී, විශාල හා මධ්්ම 

ජලාශ සි්ල්ලම පාදහේ ජලජීවී වගාව  ඳහා ඵලදායී දල  භාවිත්ා කර ඇත්. ප්රජාදේ නව දකාට ක් 

පරිදභෝජන්  හ අදලවි් ්න දදදකහිම ප්රධ්ාන ජීවදනෝපා් ක්රි්ාකාරකමක් දල  ධීවර කරමාන්ත්දේ 

ද්දදනු ඇත්. ධීවර අමාත්ාාංශදේ දත්ාරුරුවලට අනුව මිරිදි් ධීවර කරමාන්ත්දේ අ ේවැන්න 

දහක්ට්ාර්කට කිදලෝග්රෑම් 200 ක අවම අ ේවැන්නක් ජලාශද්න් අදේක්ෂා කළ හැකි්. 

4.7.6  පහළ ගඟ භාවිතා කරන්වනන්ව අතර ජලය යබදයාම 

ජලාශදේ නිසි දමදහයුම්  ැලැ ේමක් පහළ ගාංඟාදේ සිටින සි්ලුම පරිශීලකයින්දේ, විදශේෂද්න් 

වාරිමාරග  හ කාරමික භාවිත්ා කරන්නන්දේ උපදද ේ මත්  ක ේ කළ යුු්. ජලාශදේ ප්රතිඵල්ක් දල  

ගාංඟා ප්රවාහ ක්රම් වැඩිදියුණු වනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා කරන බැවින්, පහළ ගාංඟාදේ දත්ාග භාවිත් කරන්නන්ට 

බලපෑම ඉත්ා අඩු වුවද, නිසි දමදහයුම් අධ්්න්ක් සිදු කිරීදමන් පසු ජල කළමනාකරණ  ැලැ ේමක් 

 ක ේ කිරීම අවශ දේ. 

4.7.7 සිදුවිය හැකි යේල්ලල ආශ්රිත සිදුීම් 

ජලාශ්ක් පළමු වරට පිරවීදම්දී දේලි බිඳවැටීම් බහුලව සිදුවන බව  ාංඛ්ාදල්ඛ්න  ාක්ෂි දපන්වා දදයි. 

ත්වද, දමදහයුම් අදි්දරදීද දේලි බිඳවැටීදම් හැකි්ාව බැහැර කළ දනාහැක. දේලි බිඳවැටීදම් බලපෑම් 

කිදලෝමීටර ගණනාවක් පහළට බලපානු ඇත්. දේලි බිඳවැටීම පහළ පදිාංචිකරුවන්ට, ගාංගා ්ටිත්ල 

පහසුකම්වලට  හ පරි ර්ට බරපත්ල අහිත්කර බලපෑම් ඇති කරයි. පරිශීලක්න්, දභෞතික වරත්මාන 

ත්ත්ත්ව් අනුව, ද්ෝජිත් ්ටිමහන වාපෘති් මඟින් ජල දූෂණ්  ැලකි් යුු දල  ඉහළ ්නු ඇත්ැයි 

සිති් දනාහැක, නමුත් දකටි කාලීනව, ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ගදේ අව ාදිත් බර වැඩිවීමක් අදේක්ෂා කළ 

හැකි් 

 

 

 

 

 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

160 (a) 

 

බලපෑදම්  ාදේක්ෂ ප්රමාණ් ඒවාදේ වැදගත්කදමහි අනුපිළිදවල මත් පදනම්ව පහත් වගුදේ දක්වා ඇත්. 

යයෝජිත ක්රියාකාරකම් සහ 

අදියර 
බලපෑයමහි ප්රමාණය අනුව් පාරිසරික/සමාජ බලපෑම 

ූරව ඉදිකිරීම් අදි්ර 

 

පවුල් 248ක් බලපෑමට ලක්වනු ඇත් ( ම්ූරණද්න් බලපෑමට ලක්වූ 186 

ක්  හ අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක්වූ  ාංඛ්ාව 64 කි). බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 110.9 කි. 

ූරව ඉදිකිරීම් අදි්ර 

 

වාපෘති් මගින්  වාණිජ වාපාර 12 ක් බලපෑමට ලක්දේ. 

ඔවුන්දේ වාපාර දවනත්  ේථාන්කට දගන දගා ේ පාරිදභෝගික  හ් 

නැවත්  ේථාපිත් කිරීමට හැකි වන දත්ක් වාපාර හිමිකරුවන්දේ ආදා්මට 

හානි සිදුවීමට ඉඩ ඇත්. 

ඉදිකිරීම් අදි්ර 

1. අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රදේශදේ කිදලෝමීටර කිහිප්ක් ුළ පිහිටි ගම්මාන 

වල මාරග (දකාන්ීට් දහෝ ත්ාර) බලපෑමට ලක්වනු ඇත්. 

2. මහඔ් හරහා ්න දනගම මාරගදේ මීටර 60ක් පමණ ජලද්න් ්ටවන 

අත්ර දකාන්දඩනිද්න් ආරම්භ වී මාවනැල්ල සිට රඹුක්කන මාරග්ට 

මුරුත්දවලින්  ම්බන්ධ් වන අුරු මාරග්ක් දල  භාවිත්ා දේ. දමම 

මාරග් මීටර කිහිප්ක් උ ේ කළ යුු්. 

ඉදිකිරීම් අදි්ර 

ඉඩම් එළීදපදහලි කිරීම  හ ජලද්න් ්ටවීම දහේුදවන් පෘෂේඨවාංශීන්  හ 

අපෘෂේඨවාංශීන් විදශේෂ කිහිප්කට හිත්කර වූ ගාංගා වෘක්ෂලත්ා  හ 

වා  ේථාන අහිමි වීම. 

(බලපෑම් ඉහළ  හ  ේිර  ේවභාව්ක් ගනු ඇත්.) 

ඉදිකිරීම් අදි්ර (දේල්ල 

ඉදිකිරීම  හ ඒ හා  ම්බන්ධ් 

වුහ්න් ආශ්රිත් කටයුු) 

ඉදිකිරීම් කටයුු වලින් දූවිලි ජනන් 

(පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරු වාරත්ාදේ දක්වා ඇති පරිදි සුදුසු ක්රි්ාමාරග 

අනුගමන් කිරීදමන් දූවිලි ජනන් අවම කර ගත් හැක) 

ඉදිකිරීම් අදි්ර (ඉඩම් එළි 

දපදහළි කිරීම) 

පාාංශු ඛ්ාදන්  හ ගාංගා/ජල කඳන් අව ාදිත් වීම 

(සුදුසු ූරවාරක්ෂක පි්වර්න් අනුගමන් කිරීදමන් බලපෑම අවම කර ගත් 

හැක) 

 

ඉදිකිරීම් අදි්ර (දේල්ල 

ඉදිකිරීම  හ ඒ හා  ම්බන්ධ් 

වුහ්න් ආශ්රිත් කටයුු) 

අධික ශේද/කම්පන මට්ටම්. 

(පාරි රික බලපෑම් ත්ක්ද ේරු වාරත්ාදේ දක්වා ඇති පරිදි සුදුසු අවම කිරීදම් 

ක්රි්ාමාරග අනුගමන් කිරීදමන් දමම බලපෑම් අවම කර ගත් හැක) 

 

ඉදිකිරීම්/දමදහයුම් අදි්ර 

පාරි රික  ම්බන්ධ්ත්ාව නැතිවීම  හ දභෞමික  ත්ත්ව  ාංචලන්ට බාධ්ා 

සිදුවීම. 

(දමම බලපෑම ්ම් ප්රමාණ්කට අවම කර ගත් හැක) 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

160 (b) 

 

යයෝජිත ක්රියාකාරකම් සහ 

අදියර 
බලපෑයමහි ප්රමාණය අනුව් පාරිසරික/සමාජ බලපෑම 

ඉදිකිරීම් අදි්ර  

දේල්ල ඉදිකිරීම  හ ඒ හා 

 ම්බන්ධ් වුහ්න් ආශ්රිත් 

කටයුු 

අධික කම්පන මට්ටම්  හ ආ න්න වුහ්න්ට වි් හැකි හානි. 

(සුදුසු ූරවාරක්ෂක පි්වර්න් අනුගමන් කිරීදමන් බලපෑම අවම කර ගත් 

හැක) 

 

ඉඩම් එළි දපදහළි කිරීම  හ 

්ටිමහන ජලාශ්  ේථාපිත් 

කිරීම 

 

එම  ේථානදේ ආදේණික විදශේෂ කිසිවක් වාරත්ා වී දනාමැත්. දකද ේ 

දවත්ත්, ආදේණික හා ත්රජන්ට ලක් වූ  ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා විදශේෂ 

කිහිප්ක ගහන් අඩුවීම  හ දේශී් වඳ වී ්ාම සිදුවි් හැකි්. 

්ටිමහන ජලාශ්  ේථාපිත් 

කිරීම 

ජලද්න් ්ට වූ ප්රදේශවල  ත්ත්ව විදශේෂ මි් ්ාම  හ අවත්ැන් වීම. 

්ටිමහන ජලාශ්  ේථාපිත් 

කිරීම 

මත්   ාංචලන්ට බාධ්ා ඇති කිරීම 

දේලි ඉදිකිරීම හා ආශ්රිත් 

ඉදිකිරීම් කටයුු 

්න්දත්රෝපකරණ  හ ද ේවක කඳවුරු දහේුදවන් ජල දූෂණ් 

ඉදිකිරීම් ද්රව්  හ ඉදිකිරීම් 

අපද්රව් ප්රවාහන් කිරීම 

ප්රවාහන් අත්රුර දූවිලි ජනන් 

්ටිමහන ජලාශ්  ේථාපිත් 

කිරීම 

ආක්රමණශීලී ශාක වාේති් 

(ආක්රමණශීලී  ත්ත්ව විදශේෂ වාේත් වීම දහේුදවන් එවැනි විදශේෂ්න් 

වාණිජම් ධීවර කරමාන්ත්්  ඳහා ජලාශ්ට හිත්ාමත්ාම හඳුන්වා දදන්දන් 

නම් විනා බරපත්ල බලපෑමක් අදේක්ෂා දනාදකදර). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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5. බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජිත ක්රියාමාර්ග 

5.1 ඉදිකිරීම් ආශ්රිත බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද 

උක්ත් 4 වන පරිච්දේදදේ වි ේත්ර කර ඇති අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීම දහෝ  මන් කිරීම  ඳහා 
අනුගමන් කළ හැකි  ක්රි්ාමාරග පහත්  ාකච්ඡා දකදර. 

5.1.1 ශේදය හා කම්පනව්ලින්ව සිදුව්න බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද  

අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීම දහෝ  මන් කිරීම  ඳහා අනුගමන් කළ හැකි අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග 
කිහිප්ක් දමහි වි ේත්ර දකදර. ශේද උත්පාදක උපකරණ භාවිත්් දහේුදවන් ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ඉහළ 
ශේද මට්ටම්  හ කම්පන බලපෑම් ඇති වි් හැක. දකද ේ දවත්ත්, පි්වර කිහිප්ක් හරහා මධ්ම පරි ර 
අධිකාරි් විසින් නි්ම කර ඇති ආකාරදේ ශේද මට්ටම් පවත්වා ගත් හැක. අඩු ශේද උපකරණ භාවිත්ා 
කිරීම දමන්ම ශේද උත්පාදන උපකරණ නිතිපත්ා නඩත්ු කිරීම මීට ඇුළත් දේ.. 

අවට පදිාංචිකරුවන්ට වන මහජන ීඩාවන් වැළැක්වීම  ඳහා මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ නි්ම්න් ත්රදේ 
ඉදිකිරීම් කටයුුවලදී අනුගමන් කළ යුු්.   රාී කාලදේ වැඩ කිරීදමන් හැකිත්ාක් වැළකී සිටි් යුු 
අත්ර අත්වශම කාර්්න්  ඳහා මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ  හ පළාත් පාලන අධිකාරිදේ ූරව 
අනුමැති් ලබාගැනීම සිදු කළ යුු්. 

ශේද මට්ටම් කිසිදු හිරිහැර්ක් ඇති දනාවන බව  හතික කිරීම  ඳහා අවට දන්වාසික ප්රදේශවල නිතිපත්ා 
ශේද මට්ටම මැනීම සිදු කළ යුු්. ශේද මට්ටම් නිරදේශිත් මට්ටමට වඩා වැඩි බව දපනී ගි්දහාත් ශේද 
මට්ටම් අවම කිරීම  ඳහා සුදුසු ශේද බාධ්ක  ේථානගත් කිරීම වැනි සුදුසු ක්රි්ාමාරග ගත් යුු්. 

දමම ප්රදේශ්  ාංරක්ෂිත් වනාන්ත්ර අඩාංගු දනාවන අත්ර 1980 අාංක 47 දරණ  ජාතික පරි ර පනත් මගින් 
නිශේචිත්ව දක්වා ඇති පරිදි දිවා  හ රාී කාලදේ අව ර ලත් ශේද මට්ටම 55 dB  හ 45 dB වන  ාමාන් 
'ග්රාමී් දන්වාසික ප්රදේශ' ගණ්ට වැදට්. එබැවින්, ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් අදි්දරදී දමම සීමාවන් 
ඉක්මවා දනා්ෑමට වගබලා ගත් යුු්. ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ශේද විදමෝචන් දමදහයුම් අදි්දරදී වඩා වැඩි 
නමුත් ත්ාවකාලික වනු ඇත්. 

කම්පන මට්ටම්  ම්බන්ධ්ද්න් මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නි්ම කර ඇති නිරදේශිත් කම්පන මට්ටම් 
ඉක්මවා දනා්න බවට  හතික වි් යුු්. 

ගල් පිපිරවීම ආරම්භ කිරීමට දපර දකාන්ත්රාත්කරු විසින් පරීක්ෂණ පිපිරවීමක් සිදු කර අදාළ 
බලධ්ාරීන්දගන් අව ර ලබා ගත් යුු්. 

ඉදිකිරීම් කටයුුවලින් සිදුවන හානි් පහසුදවන් තීරණ් කළ හැකි බව  හතික කිරීම  ඳහා අ ල ඇති 
දගාඩනැගිලිවල ූරව ඉදිකිරීම් ඉරිත්ැලීම්  මීක්ෂණ්ක් සිදු කළ යුු්. එවැනි ඉදිකිරීම් කටයුු වලදී හානි 
වූ දගාඩනැගිලිවල හිමිකරුවන්ට කඩිනමින් වන්දි දගවි් යුු්. 

අවට පදිාංචිකරුවන්දේ ශේද් දහෝ කම්පන් පිළිබඳව කරනු ලබන ඕනෑම පැමිණිල්ලක් දකාන්ත්රාත්කරු 
විසින් කඩිනමින්  ැලකිල්ලට ගත් යුු්. 

5.1.2 මුිට ජල ප්රව්ාහයට හා ගුණාත්මකභාව්යට ව්න බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද  

a) ඉදිකිරීම් භූමිද්න් දහෝ කම්කරු කඳවුරුවලින් මුදා හරින ඕනෑම අපජල්ක් මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් නි්ම කර ඇති අපජල ප්රමිතීන්ට අනුූලව බැහැර කළ යුු්. 
 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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b) දේල්දල් ඉහළ  හ පහළ ජලදේ ගුණාත්මකභාව් ඉදිකිරීම් කාල් ුල  හ දමදහයුම් කාල් 

ුල වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම ඉදිකිරීම් කාල් ුළ  හ දමදහයුම් කාල් ුළ සිදු කළ යුු්. 

 

c) ප , කැණීම් කරන ලද ද්රව, සිදමන්ති දහෝ ර ා්නික ද්රවවලින් ගාංගා ජල් දහෝ දවනත් මුපිට 

ජල මූලාශ්ර දූෂණ් වීම අවම කිරීම  ඳහා, ්හපත් ගෘහ පාලන පිළිදවත් අනුගමන් කළ යුු්. 

5.1.3 භුගත ජලය මත සිදුව්න බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද  

1. දේලි  ඳහා අත්තිවාරම කැණීදම්දී භූගත් ජල මට්ටම අවපාත්් නිරීක්ෂණ් කිරීම  ඳහා භූගත් ජල 

නිරීක්ෂණ  ැලැ ේමක් ක්රි්ාත්මක කළ යුු්. 
 

2. ඉදිකිරීම් දහේුදවන් ීඩාවට පත්වන ඕනෑම පදිාංචිකරුදවකුට නළ ළිාං, ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාපවහන  ාංවරධ්න  ාංවරධ්න  ාංවරධ්න මණ්ඩල්ක් දහෝ ප්රජා ජල  ම්පාදන වාපෘති්ක් 

මගින් නල ළිාං දහෝ පානී් ජල්  ැපයි් යුු්.  

5.1.4 බෑවුම් සතථායීතාව්ය සඳහා ව්න බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේදය   

හර් අගල්  හ බැම්දමහි පැති බෑවුම්හි  බෑවුම්  ේථායීත්ාව් කපා පිරවීදමන් පසු වහාම ශක්තිමත් කිරීම 

අවශ දේ.  ෑදල දේල්ල බැම්දම්  ැලසුම්, බෑවුදම්  ේථායීත්ාව්ට එදරහිව පරීක්ෂා කළ යුු්. ගුණාත්මක 

ද්රව නිසි දල  දත්ෝරා ගැනීම, පිරවීම  ාංයුක්ත් කිරීම, මුපිට ජලාපවහන්  ැපයීම ඉදිකිරීම් අත්රුර 

අනුගමන් කළ යුු වැළැක්වීදම් පි්වර්න් දේ. ද්ෝජිත් ක්රි්ාමාරග කිහිප්ක් පහත් දැක්දේ. 

a) ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් අදි්ර ුළ වාපෘති ප්රදේශ් ුළ මුපිට නිසි ජලාපවහන පේධ්ති්ක් 

පවත්වා ගත් යුු්. 

b) ඕනෑම ආකාර්ක ඉදිකිරීම්හි අපද්රව බැහැර කිරීම ඇුළුව කිසිදු ආකාර්ක බාධ්ාවකින් දත්ාරව 

 ේවභාවික ඇළ දදාළ  හ ගලි ආරක්ෂා කළ යුු්. කුණාටු ජල් බාධ්ාවකින් දත්ාරව නිදහද ේ 

ගඟට බැ  ්ාමට ඉඩ දි් යුු්. 

c) පිළිගත් හැකි මට්ටම් වලට භූමි බාධ්ා අවම කිරීම 

d)  ෑම  ේථාන්කම පෘිවි රැඳවුම් වුහ්න්  ැපයි් යුු් දඩු කැබලි උසින් හමුවි් යුු් සි්ලුම 

බැම්ම  ේථායීව ඉදිකර අවශ පරිදි පෘිවි රැඳවුම් වුහ්න්  හ කුණාටු ජල් එක්රැ ේ කර 

 ේවාභාවික ජලාපවහන මාරග්ට ද්ාමු කරන දරඛ්ා කාණු දගාඩනගා ගත් යුු්. 

e) කැණීම් කරන ලද ප ේ පරි ර්ට පිළිගත් හැකි ආකාරද්න් අනුමත්  ේථානවලට බැහැර කළ යුු්. 

5.1.5 පාංශු ඛාදනය අව්ම කිරීයම් ක්රමයේදය  

වගාවන්  ඳහා වෘක්ෂලත්ාදි් ඉවත් කරන ලද මුපිටින් පාාංශු ඛ්ාදන් සිදුවි් හැක. දම් විදශේෂද්න්ම 

සිදුවන්දන් දමෝ ම් වරශා  මදේදී්. පාාංශු ඛ්ාදන් අවම කිරීම  ඳහා, විදශේෂද්න් ඉඩම් එළිකිරීදම් 

කටයුු, දමෝ ම්  මදේදී සිදු දනාකළ යුු්. 

ඉඩම් පිරිසිදු කිරීම සිදු කළ යුත්දත් ඉදිකිරීම් සිදු කරන  ේථානවල පමණි. 

5.1.6 සුන්ව ුන්ව අනිසි යලස බැහැර කිරීම ව්ැලැක්ීම 

කැණීම් කරන ලද ද්රව  හ සුන්ුන් අනිසි දල  බැහැර කිරීම මහඔ් ඇුළු අවට මුපිට ජල මූලාශ්රවලට 

බලපෑම් ඇති කළ හැකි්. කැණීම් කළ ප  හැකිත්ාක් දුරට නැවත් භාවිත්ා කළ යුු අත්ර ඉතිරිව ඇති අපද්රව 

දිගු කාල්ක් එම  ේථානදේ ගබඩා දනාකළ යුු්. කැණීම් කරන ලද ද්රව  හ ඉදිකිරීම් කටයුුවල අපද්රව 

අදාළ පළාත් පාලන ආ්ත්න  මඟ  ාකච්ඡා කර දපර අනුමත් ක ළ බැහැර කරන  ේථානවලට බැහැර 

කළ යුු්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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ඉඩම්  ක ේ කිරීදම්දී  හ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී නිසි අපද්රව කළමනාකරණ උපා් මාරග අනුගමන් 

අත්ාවශ දේ. කාබනික අපද්රව (පැහැදිලි වෘක්ෂලත්ා)  හ අදනකුත් දගාඩනැගිලි ද්රව වලින්  මන්විත් 

වි් හැක. දම්වා විදශේෂද්න් ජල මූලාශ්රවලට ආ න්නදේ දහෝ ගාංගා දහෝ අු ගාංගාවල අ ල ත්ාවකාලික 

 ේථානවල බැහැර දනාකළ යුු්. ප්රාදේශී් මහ නගර  භාව විසින් නි්ම කරන ලද  ේථාන වලට අනුූලව 

විවිධ් ද්රව  ඳහා අනුමත් අපද්රව බැහැර කිරීදම් අනුමත්  ේථාන  ප්රදේශදමන් දත්ෝරා ගැනීම අවශ දේ. 

5.1.7 ජල මූලාශ්ර සඳහා ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 

වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් කාල් ුළ මහඔ් ඇුළු අවට මුපිට ජල මූලාශ්රවලට අහිත්කර බලපෑම් කිහිප්ක් 

ඇති වි් හැකි්. කැණීම් කරන ලද ද්රව දමන්ම වැලි  හ සිදමන්ති වැනි ඉදිකිරීම්  ඳහා භාවිත්ා කරන 

ද්රව විදශේෂද්න් වැසි  මදේදී අ ල ඇති ජල මූලාශ්රවලට ද ේදී ්ා හැකි්. 

දමම ද්රව මගින් ජල  ේකන්ධ්වල අත්හිටවූ ඝන ද්රව මට්ටම ඉහළ නැාංවි් හැකි අත්ර එමඟින් ගදේ 

 ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ාදි්ට දැඩි දල  බලපානු ඇත්. 

ඉදිකිරීම් භූමි්ට  මීපව ඇති ගාංගාව  හ අදනකුත්  ේවාභාවික ජල මූලාශ්ර දූෂණ් අවම කිරීම  ඳහා 

පේධ්තිම් අඩවි ආරක්ෂාව  හ කළමනාකරණ පි්වර්න්  හ මනා ගෘහ පාලන්ක් අනුගමන් කළ යුු්.  

දමෝ ම් වැසි දනාවන කාල සීමාව ුළ ඉදිකිරීම් කටයුු හැකිත්ාක් දුරට සිදු කළ යුු්. 

ගඟට පාාංශු ද ෝදා ්ෑම වැළැක්වීම  ඳහා ජල් ගඟට ඇුළු වන  ේථානවල දරාන්මඩ උගුල් දැමි් යුු්. 

ගාංගාදේ ජලදේ ගුණාත්මක බව තීරණ් කිරීම  හ අත්හිටවූ ඝන ද්රව, දත්ල් දහෝ දවනත් දූෂක ද්රවවල 

ජල්ට මිශ්රවීදම් ්ම් වැඩිවීමක් අනාවරණ් කර ගැනීම  ඳහා වරින් වර ජල ත්ත්ත්ව මිනුම් සිදු කළ යුු්. 

ඉදිකිරීම් භූමිද්න්  හ කම්කරු කඳවුරුවලින් අපජල ජල් දකලින්ම ගඟට බැහැර දනාකළ යුු්. 

අපජල් ගඟට මුදා හැරීමට දපර අවම වශද්න් ටැාංකි්ක් මත් ජල් රඳවා ත්බා එ් ටැාංකි්ක්  හරහා ජල් 

බැ  ්ාමට  ැලැ ේවි් යුු්. 

ගාංඟා ප්රවාහ්ට අවම බාධ්ාවක් ඇතිවනද ේ  ඉදිකිරීම් කාල් ුළ පහළට ජල් හැරවීදම් වැඩපිළිදවළක් 

අනුගමන් කළ  යුු්. 

5.1.8 ඉහළ ජල ධ්ාරායේ ජල දූෂණ ප්රභව්යන්වයේ බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා අනුගමනය කල යුු ක්රමයේද  

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ් මඟින් විශාල පවුල්  ාංඛ්ාවකට පානී් ජල  ැපයුම ලබා දදන අත්ර දමම 

ජලාශදේ ජලදේ ගුණාත්මක බව ඉහළ මට්ටමක පවත්වාදගන ්නු ඇත්. එබැවින් ක ළ කන්ද දැනට 

පවතින  ේථානදේ සිට දවනත් සුදුසු  ේථාන්කට දගන දගා ේ නිසි ඉාංජිදන්රුම් ක ළ රඳවන්ක් හරහා 

කුණු කන්ද ආවරණ් කිරීම නිරදේශ දකදර. දම්  ම්බන්ධ්ද්න් මාවනැල්ල ප්රාදේශී්  භාව  මඟ 

 ාකච්ඡා ආරම්භ කරන දල  ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්ට නිරදේශ දකදර. 

නැවත්  ේථානගත් කිරීම කළ දනාහැකි නම් - මාවනැල්ල කුණු කන්දේ සිට ද්ෝජිත් ජලාශ්ට අපද්රව ගලා 

්ාම දහෝ දූෂිත් ජල් ගලා ඒම වැළැක්වීම  ඳහා පහත්  ඳහන් අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග ක්රි්ාත්මක කළ 

යුු්. 

• ජල මාරගවලට ක ළ  ෘජුවම ගලා ඒම වැළැක්වීම  ඳහා රැඳවුම් බිත්ති ඉදිකිරීම 
• කුණු ක ළ පරිශ්ර් ුළ නිසි කාණු පේධ්ති්ක් ක්රි්ාත්මක කිරීම 
• කාණු පේධ්ති් කාලානුරූපව නිරීක්ෂණ් කිරීම 
• ජල ත්ත්ත්ව පරාමිතීන් මැනීම  



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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එද ේම, අදනකුත් වාපාරික  ේථානවලින් ජලාපවහන පේධ්ති ද්ෝජිත් ජලාශ්ට දූෂිත් ජල් ගලා ඒම 

වැළැක්වීම  ඳහා ප්රදේශදමන්  ැලසුම් කළ යුු අත්ර වරින් වර නිරීක්ෂණ් කළ යුු්. 

5.1.9 දූවිලි වියමෝචනය අව්ම කිරීම සඳහා අනුගමනය කල යුු ක්රමයේදය  

සුදුසු ක්රි්ාමාරග අනුගමන් කිරීම ුළින් ඉදිකිරීම් කටයුුවලින් දූවිලි පිටවීම අවමට කටයුු කිරීම අවශ 

දේ. ඒ අත්ර ප්රධ්ාන වන්දන් දූවිලි උත්පාදන් අවම කිරීම  ඳහා දූවිලි උත්පාදන පෘෂේඨ්න් නිතිපත්ා දත්ත් 

කිරීමයි. 

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නි්ම කර ඇති ප්රමිතීන් ුළ වාත්දේ ඇති අාංශු මට්ටම් පවතින බව  හතික 

කිරීම  ඳහා දූවිලි මට්ටම් නිතිපත්ා අධීක්ෂණ් කිරීම සිදු කළ යුු්. සිදමන්ති දූවිලි ඇුළු දූවිලි මට්ටම 

නි්මිත් මට්ටමට වඩා වැඩි බව අනාවරණ් වුවදහාත් ඉදිකිරීම් භූමි්  හ ඒ ආ න්නදේ ඇති ඕනෑම 

දන්වාසික ප්රදේශ්ක් අත්ර දූවිලි බාධ්ක ත්ැබීමට පි්වර ගත් යුු්. සිදමන්ති දූවිලි කෘෂිකාරමික දභෝග 

වලට ද බලපෑම් කළ හැකි අත්ර, එම කෘෂිකාරමික දභෝග ද සිදමන්ති දූවිලි වල අහිත්කර බලපෑම් වලින් 

ආරක්ෂා කර ගැනීමට පි්වර ගත් යුු්. 

දූවිලි උත්පාදන් අවම කිරීම  ඳහා ඉදිකිරීම් ද්රව දමන්ම කැණීම් කරන ලද ද්රව දිගු කාල්ක්  ඳහා ගබඩා 

කිරීම හැකිත්ාක් දුරට වැළැක්වි් යුු්. 

දූවිලි විදමෝචන් වැළැක්වීම  ඳහා සි්ලු ූරවාරක්ෂාවන් ගත් යුු්. ගන්නා ලද ූරවාරක්ෂාවන් අත්ර 

දබාරළු පාර දත්ත් කිරීම  හ දූවිලි මුදා හැරීදම් ප්රමාණ් අවම කිරීම  ඳහා කැණීම් කරන ලද ද්රව රැදගන 

්න රක් රථ ආවරණ් කිරීම ද ඇුළත් දේ. ඉදිකිරීම්  හ ගල්දකාරි  ේථානවල වාත්දේ ගුණාත්මකභාව් 

නිරීක්ෂණ් කළ යුු්. ප්රවාහන් කරන ද්රව පිටාර ගැලීම දහෝ පරි ර්ට දූවිලි මුදා හැරීම වැලැක්වීම 

 ඳහා ආවරණ් කරන ලද රක් රථවල මාරග ගමනාගමන්ට බාධ්ා දනාවන පරිදි ගල්වල ද්රව ප්රවාහන් 

කළ යුු්. ඉදිකිරීම් කටයුු මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නි්ම කර ඇති වායු ත්ත්ත්ව ප්රමිතීන්ට 

අනුූලව සිදු කළ යුු්. 

ප්රවාහන් කරන ද්රව පිටාර ගැලීම දහෝ පරි ර්ට දූවිලි මුදා හැරීම වැලැක්වීම  ඳහා ආවරණ් කරන ලද 

රක් රථවල මාරග ගමනාගමන්ට බාධ්ා දනාවන පරිදි ගල්වල ද්රව ප්රවාහන් කළ යුු්. 

5.1.10 ගල්ල ව්ැඩබිම් ක්රියාකාරිත්ව්ය/යමයහයුම් 

වාපෘති ද්ෝජක්ාදේ දහෝ දකාන්ත්රාත්කරු අධික ශේද්, කම්පන්  හ දූවිලි විදමෝචන් වැනි ගල්වල 

දමදහයුම් වලින් පැන නැගි් හැකි දූෂණ ගැටළු පාලන් කිරීම, අදාල ප්රමිතීන්  පවත්වාදගන්ාම  ඳහා  

වාපෘති්ට අවශ බලපත්ර, භූ විදා  මීක්ෂණ හා පත්ල් කාර්ාාංශද්න් දමන්ම මධ්ම පරි ර 

අධිකාරිද්න් ලබා ගත් යුු්.    

5.2 මුිට සහ භුගත ජල විදයාත්මක විශතයල්ලෂණය 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම දහේුදවන් සිදුවන  ැලකි් යුු ජල විදාත්මක බලපෑම් අවම 

කිරීදම් ද්ෝජිත් පි්වර පහත් දකාටසින්  ාකච්ඡා දකදර. 

5.2.1 ඉවුරු බිම් සම්බන්වධ් අයිතිව්ාසිකම්  

්ටිමහන ජලාශදේ පිටවාන වුහ්න් දේල්ලට පහළින් ඇති  ත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා  ඳහා අවශ  

පාරි රික අවශත්ා  පුරාලීමට  හ දැනට පවතින වාරි ජල් භාවිත්ා කරන්නන්දේ (දකාදහාඹදපාල, 

මාකඳුර  හ ්කබැඳි ඇළ)  මාජ විදාත්මක ජල අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා අවශ අඛ්ණ්ඩ ජල  ැපයුම 

 ඳහා පහසුකම්  ැලසීමට  ැලසුම් දකදර. ) දකද ේ දවත්ත්, නි ේ ාරණ  ේථාන ත්වදුරටත් පහළින් පිහිටා 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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තිුණද, විදශේෂද්න් වාරිමාරග හා කාරමික අාංශවල සි්ලුම ජල පරිදභෝගික්න්දේ උපදද ේ ලබාදගන 

ජලාශ දමදහයුම්  ැලැ ේමක්  ක ේ කළ යුු්. 

5.2.2 ගංව්ුර තත්ව්යන්ව හි බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා අව්ශය ක්රමයේද  

5.2.2.1   ජලාශය ඉදිකිරීයම් කාල පරිච්යේදයේ දී    

දේල්දලහි ඉදිකිරීම් කටයුු  හ පහළ පිටවීම් වැනි ආම්පන්න වුහ්න්; මහඔ් ගාං ප්රවාහ්  මඟ 

කළමනාකරණ් කරමින් විදුලි බලාගාර ඉදිකළ යුු්. එබැවින් ත්ාවකාලික ගාංගා හැරවීම  ඳහා ආරක්ෂිත් 

්ාන්ත්රණ්ක් අවශ් දේ. දමම ්ාන්ත්රණ් මිනිසුන්දේ  හ වුහ්න්දේ ජීවිත්වල ආරක්ෂාව  හතික 

කිරීම  ඳහා ගාංගා ගලා්ාම (ගාංවුර) විසුරුවා හැරීම  ඳහා ආරක්ෂිත් මාරග්ක්  ැපයි් යුු්. 

ආරම්භදේදී  ගාංගා හැරවුම් වුහ්, පහළ පිටවාන වුහ්  හ බල පරිදභෝජන් වුහ් ඇුළුව දේල්දල් 

වම් භාග් ඉදිකිරීම  ඳහා තීරණ් කර ඇති  පැත්දත් ගාං පුදලහි ගල්පර  ම්බන්ධ් කරන ුනී දකාන්ීට් 

වලින් ත්ාවකාලික දේල්දල් අභන්ත්ර දකාට  (Cofferdam) ඉදිකරනු ලැදේ. ඊට පසු, දේල්දල් දශේෂ 

දකාට  LB පැත්දත්  මාන  ැකැ ේමකින් ඉදිකරනු ලබන අත්ර, අවශ නම් හැරවුම් බැරල්  හ පහළ 

පිටවීම් හරහා ගාංගා ගලා්ාම හරවා ්වනු ලැදේ. ආරක්ෂාව  හතික කිරීම  ඳහා ගාංගා ව ා දැමීම වි්ළි 

කාල්ක්  ඳහා  ැලසුම් කළ යුු්. 

දපබරවාරි සිට  ැේත්ැම්බර ම  දක්වා  හ ඔක්දත්ෝබර සිට ජනවාරි ම  දක්වා ගාංවුර වි රජනවල 

උච්චාරණ් කරන ලද  ෘුම් වාේති්  ැලකිල්ලට ගනිමින් ව ර 2ක ආපසු පැමිණීදම් 

කාලපරිච්දේදදේ හැරවුම් ගාංවුර  ලකා බලනු ලැදේ. ((ද්ාමු: USBR – Design for small dams - කුඩා 

දේලි නිරමාණ්), 11.3 පරිච්දේද්). විකල්ප්ක් දල , පවතින ව ර 30 ක ගාංගා ගලා ්න දත්ත්වල 

වාරෂික උපරිම ප්රවාහ අනුපාත්දේ මධ් අග් ද ආ න්න වශද්න් භාවිත්ා කළ හැක. 

දේල්දලහි ඉදිකිරීම් කටයුු  හ පහළ පිටවීම් වැනි ආම්පන්න වුහ්න්; මහඔ් ගාං ප්රවාහ්  මඟ 

කළමනාකරණ් කරමින් විදුලි බලාගාර ඉදිකළ යුු්. දමම ්ාන්ත්රණ් මිනිසුන්දේ  හ ේයුහ්න්දේ 

ජීවිත්වල ආරක්ෂාව  හතික කිරීම  ඳහා ගාංගා ගලා්ාම (ගාංවුර) විසුරුවා හැරීම  ඳහා ආරක්ෂිත් 

මාරග්ක් ලබා දදනු ඇත්. 

වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ගාංවුර ත්ත්ත්ව්ක් අදේක්ෂා කළ යුු අත්ර, දකාෆර දේල්ල  ක ේ කිරීම 

දහේුදවන් පහළ  හ ඉහළ ගාංගා ජලද්න් ්ටවීම අදේක්ෂා දකදර. එබැවින් ගාංවුර දහේුදවන් ඇති 

වන බලපෑම් අවම කිරීම  ඳහා පහත්  ඳහන් ක්රි්ාමාරග ද්ෝජනා කරනු ලැදේ. 

1. මහඔ් දදප  ඇති වි් හැකි ගාංවුර ත්ැනිත්ලා හඳුනාදගන  ලකුණු කරන්න. 

2. දපර ඇති වී ඇති බරපත්ල ගාංවුර මට්ටම්  ලකුණු කළ යුු්. 

3. සුදුසු ආපසු පැමිණීදම් කාල සීමාවක්  ඳහා ත්ාවකාලික දේල්දල් අභන්ත්ර දකාට  

(Cofferdam) නිරමාණ් කළ යුු අත්ර, ගාංවුර කාලවලදී (ඔක්දත්ෝබර/දනාවැම්බර/අදේල්) ඊට 

ඉහළින් ඇති ගාංවුර නි ා දකෝෆර දේලි (Cofferdam) පිටාර ගලනු ඇත්. 

4. ගාංවුර අවදානමට ලක්වි් හැකි මා වලදී ද ේවක්න්දේ  හ උපකරණවල ආරක්ෂාව  හතික 

කරමින් ඉදිකිරීම් උපා් මාරගිකව  ක ේ කළ යුු්. 

5. ඇතිවි් හැකි ගාංවුර උවදුරු පිළිබඳව කම්කරුවන්  හ මහජනත්ාව (ගාංවුර ත්ැන්න ආ න්නදේ 

ජීවත් වන) දැනුවත් කළ යුු්. 

6. දි ේික් ආපදා කළමනාකරණ මධ් ේථාන්  මඟ  මීප  ම්බන්ධීකරණ්ක් අවශ දේ. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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ගාංවුර කාලසීමාව ුළ ඉදිකිරීම් ක්රි්ාත්මක කරන විට, ද ේවකයින්ට දමන්ම දැනටමත් නිම කර ඇති 

වැඩවලට හානි අවම කිරීම  ඳහා හදිසි සූදානම් කිරීදම්  ැලැ ේම  ක ේ කරනු ලැදේ, ඒ  මඟම, 

පහළ ගාංවුර මිනිසුන්ට, පරි ර විදාවට, වා  ේථානවලට දහෝ විදශේෂවලට දේල්ල අක්ෂ්ට අ ේවාභාවික 

ගාංවුර ඇති දනාකරීමට වග බලා ගත් යුු්. 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී මුහුදු ජල් ආක්රමණ් කිරීම  ඳහා අවම කිරීදම් පි්වරක් අවශ දනාදේ. 

5.2.2.2   ජලාශයේ යමයහයුම්කරණය/ක්රියාකාරිත්ව්ය  

්ටිමහන ජලාශ් ඉදිකිරීදමන් ගාංවුර ත්ත්ත්ව්න් නි ා සිදුවන අ්හපත් බලපෑම් අවම කර ගැනීමට 

ජලාශ් නිවැරදිව කළමනාකරණ් කර ගැනීමට හැකි දේ. එබැවින්, ජලාශ් ආරම්භ කිරීදමන් පසු, 

ජලාශදේ ජල මට්ටම් නිරන්ත්රද්න් නිරීක්ෂණ් කර, ජල දපෝෂකදේ හැසිරීම හඳුනාදගන, ගාංවුර 

දදාරටු විවෘත් කිරීම මගින් ජල මට්ටම් කඩිනමින් අඩු කිරීම, ්නාදි් අවශ ක්රි්ාමාරග ගනු ඇත්.   එද ේ 

ගාංඟාදේ පහළ ජීවත්වන ජනත්ාව දැනුවත් කළ යුු්. නිසි අනුරු ඇඟවීදම් පේධ්ති්ක් ක්රි්ාත්මක කළ 

යුු්. ත්වද, ගාංවුර අවම කිරීම  ඳහා ජලාශ දදාරටු නිසි දල  ක්රි්ාත්මක කළ යුු නමුත්, ගාංවුර දදාරටු 

විවෘත් කිරීදම් අනිසි භාවිත්්න් කෘතිම ගාංවුර ඇති වි් හැකි්. එබැවින් ජලාශදේ ක්රි්ාකාරීත්ව්ට  හා් 

වීම  ඳහා ත්ාක්ෂණික වශද්න් එකඟ වු  ේථාවර නිද්ෝග  ක ේ කළ යුු්.  ේථාවර නිද්ෝගවල  පහත් 

 ඳහන් කරුණු ආවරණ් වි් යුු්. 

a) දේට්ටු විවෘත් කිරීදම් කාල ටහන, දේට්ටු විවෘත් කිරීම  ඳහා දේලාව  හ ජල මට්ටම් ඇුළු 

ත්ාක්ෂණික දත්ාරුරු (උදා.  මහර ජලාශවල  ේථාවර නිද්ෝග වැසි  මදේදී ගාංවුර රඳවා 

ගැනීදම් ධ්ාරිත්ාව පවත්වා ගැනීම  ඳහා ජලාශදේ ජල මට්ටම අඩු කිරීමට ඉඩ ලබා දී ඇත්.) 

b) දේල්ල  හ හි ේවැසුම් ේයුහ්න්  ඳහා පරීක්ෂණ කාල ටහන ( ාමාන්් පරීක්ෂණ  හ හදිසි 

පරීක්ෂණ). 

c) පහළින් ඇති ජීවිත් හා දේපළවලට අවම හානි්ක්  හිත්ව දේල්ල කැඩී ්ා හැකි  ේථාන ඇුළු 

ද්ෝජනා ක්රමදේ දත්ාරුරු. 

d) දරඩි්ල් දේට්ටු ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා වන උපදද ේ  හ  දමෝච්ඡ සිති්ම් දහෝ ඩිජිටල් 

උන්නත්ාාංශ ආකෘති  හිත් පහළ ගාංවුර ජලද්න් ්ටවන ප්රදේශ පිළිබඳ වි ේත්ර  හිත් ූරව 

අනුරු ඇඟවීදම් පේධ්ති් ඇුළු හදිසි ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම. 

e) හදිසි සුදානම්  ැලැ ේම, විදශේෂද්න්ම හදිසි අව ේථාවක අවශ මානව  ම්පත්, ද්රව  හ උපකරණ 

ඇති  ේථාන. 

f) ජලාශදේ ආරක්ෂාව ත්හවුරු කිරීම  ඳහා පාලන්, වාරත්ා කිරීම  හ පි්වර ගැනීම. 

g) ජලාශ්ට  ම්බන්ධ් මාරග වැනි අදනකුත් ්ටිත්ල පහසුකම් නඩත්ු කිරීම  ම්බන්ධ්ද්න් දවනත් 

ආ්ත්න  මඟ  ම්බන්ධ් වීම 

h) ඉදිකිරීම් කාල් ුළ - කිසි්ම් හදිසි ත්ත්ව්ක් / අනදේක්ෂිත් කාලගුණික සිදුවීමක් සිදු වූවා නම්, 

දපර  හ පසු අව ේථා දදකම ආවරණ් වන පරිදි නිසි හදිසි ප්රතිචාර  ැලැ ේමක් අවශ දේ. 

i) ඉදිකිරීම් කාල් ුළ පහළ ගාංගාදේ පරි ර පේධ්ති හානිවීම අවම කිරීමට කටයුු කිරීම.   

j) දැනට පවතින ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩල් (NWSDB) හි ලි්ාපදිාංචි 

පාරිදභෝගිකයින්ට (ඉදිකිරීම් කාල් ුළ) ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩල් හරහා 

ගෘහ ේථ හා වාණිජ ජල  ැපයුම  ැපයීම  ඳහා අවම ගාංගා ගලා්ාම පවත්වා ගත් යුු්. 

k) ඉදිකිරීම් කාල් ුළ මුහුදු මුඛ්ද්න් ලවණ ජල් ඇුල් වීදමන් වළකින්න / ආරක්ෂා කරන්න 

l) කුළු බඩු වල පරි ර පේධ්ති ද ේවාවන්ට අවම හානි්  හ ඒවාදේ  ාරවත් බව  හතික කිරීම 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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5.2.2.3    යේලි ආශ්රිත සිදුීම් 

්ටිමහන ප්රධ්ාන දේල්ල  හ  ෑදල දේල්ල ජාත්න්ත්ර මහා දේලි දකාමි ම (ICOLD) වරීකරණ් 

්ටදත් විශාල දේල්ලක් වනු ඇත්. වාපෘතිදේ දේලි බිඳවැටීදම් ගැටළු  ැලසුම් කිරීම, විමරශන් කිරීම 

 හ  ැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් අදි්ර ුළදී වි ඳි් යුු්. ජලාශ්ක් ක්රි්ාත්මක වන විට 

දේල්ලක් කැඩී්ාමකදී මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගැන  ැලකිලිමත් වන කරුණකි, විදශේෂද්න් 

ජලාශදේ පහළ ප්රදේශවල ජීවත් වන පුේගලයින්දේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව  ැලකිලිමත් වි් යුු්. 

දේලි ඉදිකිරීම  ඳහා අත්තිවාරම්  හ ණ් ගන්නා ප්රදේශවල තීව්ර කළ අත්තිවාරම  හ පාාංශු විමරශන් 

අත්වශ දේ. අත්තිවාරම හරහා කාන්දු වීම අවම කිරීම  ඳහා සුදුසුකම් ලත් ඉාංජිදන්රුදවකු/භූ 

විදාඥද්කු විසින් නිරදේශ කරනු ලබන ක්රමදේද්න් අත්වශ දේ. දේලි දදකටම නිසි දේලි  ැලසුමක් 

අත්වශ දේ. මධ් අගල් කැණීම අව න් වූ පසු, ජලාශ් පිරවීම අනුමත් කිරීමට දපර සුදුසුකම් ලත් 

වෘත්තිකද්කු නිරාවරණ් වූ මුපිට පරීක්ෂා කර භූ විදාත්මක දත්ාරුරු සිති්ම් ගත් කළ යුු්. 

ඉදිකිරීම් කිරීමට දපර වි ේතීරණ ගදේෂණ  හ පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත්ත්, දබාදහෝ අත්තිවාරම් මගින් 

අනදේක්ෂිත් අහිත්කර ත්ත්ත්ව්න් දහළිදරේ කළ හැකි අත්ර, අමත්ර පරීක්ෂණ  හ නැවත්  ැලසුම් කිරීම 

දහෝ අත්තිවාරම් ප්රතිකාරදේ වරග් දහෝ ප්රමාණ් දවන ේ කිරීම අවශ වි් හැකි්. 

5.2.2.4  ජලය බැසතම හා ලව්ණතාව්ය 

විදශේෂද්න් මීගමුව ගාං දමෝ් ආශ්රිත්ව ඉදිකර ඇති බඹුකුලි් වැේ බැම්ම දහේුදවන් මහඔ් පහළ 

ප්රදේශවලට, විදශේෂද්න් බඹුකුලි් දක්වා ජල් ලබාගැනීදම් ප්රවාහ් අඩු කාලවලදී, උග්ර මුහුදු ජල් 

ආක්රමණ් කිරීදම් ගැටලුවක් පවතී. දකද ේ දවත්ත්, වි්ළි කාලවලදී පානී් ජල අවශත්ා  හ පාරි රික 

ප්රවාහ් මුදා හැරීම දමම ගැටළුව ත්වදුරටත් අඩු කරනු ඇත්. 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී  ේවාභාවික කාණු දිදේ ඉදිකිරීම් සුන්ුන් බැහැර කිරීම වැළැක්වි් යුු්. නැවත් භාවිත්ා 

කළ හැකි කැණීම් ද්රව (පාාංශු වැනි) ද ෝදා හැරීම වැළැක්වීම  ඳහා සුපරීක්ෂාකාරීව දගාඩ ගැසි් යුු්. 

දමමගින් ජලා ප්රවාහන අවහිරත්ා වි් හැකි අත්ර ලවණත්ාව් වරධ්න්  හ අදනකුත් පාරි රික ගැටළු ඇති 

වි් හැක. එබැවින් ගලා ්න මාරග මගහැර බැහැර කිරීදම්  ේථාන  හ ගබඩා  ේථාන දත්ෝරා ගත් යුු්. 

5.2.2.5  කිවුල්ල ජලය/මුහුදු ජලය මුසුීම  

ප්රමාණවත් වි්ළි කාලගුණ ප්රවාහ්ක් අවම ප්රවාහ්ට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම හැර විදශේෂිත් 

අවම කිරීදම් ්ාන්ත්රණ්ක් අවශ දනාදේ, එ් ලුණු ජල් ආක්රමණ් අවම කිරීමට උපකාරී වන අත්ර 

එමඟින් ඕනෑම අහිත්කර බලපෑමක් වාසිදා්ක එකක් දවත් ආපසු හැරවීමට උපකාරී දේ. 

5.3 පාරිසරික බලපෑම් සඳහා ිළියම් 

5.3.1 ශාක/ ව්ාසසතථාන 

 ේවභාවික වෘක්ෂලත්ා/ වා  ේථාන වාපෘති ප්රදේශදේ දක්නට දනාලැදබන බැවින් අඩවි්ක් දහෝ 

වා  ේථාන විදශේෂිත් අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග ද්ෝජනා කර දනාමැත්. දකද ේ දවත්ත්, වාපෘති 

ක්රි්ාකාරකම් වාපෘති ප්රදේශදේ ඇති අරධ්  ේවභාවික දහෝ අරධ් වශද්න් බාධ්ා ඇති වා  ේථානවලට 

අහිත්කර බලපෑම් ඇති දනාකළ යුු්. ගදේ ඉහළ/පහළ ගාංගා ආශ්රිත්  ේවභාවික වා  ේථාන ආරක්ෂා කළ 

යුු්. 

වා  ේථාන වාපෘති ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා ද්ාදා ගැනීමට දපර වඳවීදගන ්න ශාක/ජනගහන අවට ඇති 

සුදුසු වා  ේථාන දවත් නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ නැවත් වගා කිරීම සිදු කළ යුු්. ප්රමුඛ්ත්ා විදශේෂ 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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වන්දන් (විදේචනාත්මක වඳවී ්ාදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  හ වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති) 

ක්දලෝදරෝෆයිටම් දහයිනි, ක්රිේදටාදකාරීන් පරවා (අතිදු්ා්න්), දලපිඩගති ේ ඉන්කරවා වරග්.  

5.3.2 ව්න ව්ගා ව්ැඩසටහන්ව සඳහා ව්න්වදි 

ඇමුණුම 10, වගුව 2 මඟින් දේල්ල අක්ෂ්, ප්රදේශ මාරග, නැවත් පදිාංචි කිරීම්  හ වාපෘති ප්රදේශදේ 

අදනකුත් ඉදිකිරීම්  ේථානවලින් ඉවත් කරනු ලබන ග ේ විදශේෂ ලැයි ේුවක්  ප්යි. වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් 

අව න් වූ පසු නැවත් වන වගා වැඩ ටහන්  ඳහා දමම විදශේෂ (විදේශී් විදශේෂ හැර) භාවිත්ා කළ හැක. 

වාපෘති ද්ෝජක්ා පැල ත්වාන්, දරෝපණ  ේථාන හඳුනා ගැනීම  හ අවම වශද්න් ව ර පහක්වත් බීජ 

පැල නඩත්ු කිරීම  ඳහා අරමුදල් දවන් කරනු ඇත්. 

5.3.3 තීරණාත්මක ව්ාසභූමි හා සත්ත්ව් වියශතෂ අහිමිීම 

ගාං ඉවුර වනාන්ත්ර අහිමි වීම දනාවැළැක්වි් හැකි අත්ර, කිසිදු අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග්කින් දමම පාඩුව 

පි්වා ගත් දනාහැක. දකද ේ දවත්ත්, වාපෘති් භාර ගන්දන් නම්, මාරග දහෝ දවනත් ආශ්රිත් 

 ාංවරධ්න්ක්  ඳහා වනාන්ත්ර එළි දපදහළි කිරීම  ම්ූරණද්න්ම වැළැක්වි් යුු්. නැවත් වගා කිරීම 

අනිවාර් වි් යුු අත්ර ආ න්නත්ම වන දපදද ට ්ාබද ප්රදේශ වල 1:2 පදනම මත් සිදු කළ යුු්. 

අවත්ැන් වූ  ුන්ට ගමන් කළ හැකි වන පරිදි දම් ජලාශ්ට  ම්බන්ධ් කිරීම වඩාත් සුදුසු්. දමම පි්වර 

ත්ාවකාලික නිෂේකාශන  ේථාන (උදා: කඳවුරු, ගබඩා, ප්රදේශ මාරග  ඳහා) ප්රති ාං ේකරණ් කිරීම  ඳහා ද 

සුදුසු වනු ඇත්. ජලාශ් වටා (මීටර 30) හරිත් තීර්ක් (සුදුසු දේශී් ශාක මිශ්රණ්ක් භාවිත්ා කරමින්) 

 ේථාපිත් කළ යුු්. කපන ලද දබාදහෝ ග ේ  ම්ූරණද්න්ම වැදඩනු ඇත්ැයි  ලකන විට කපන ලද ග ේ 

 ඳහා ග ේ දදගුණ්ක් සිටුවි් යුු්. එම විදශේෂ් ඉවත් කරන දේශී් ග ේවලට හැකිත්ාක් දුරට ගැලපි් 

යුු්. වාපෘති් ආරම්භ කිරීමට දපර ත්වාන්  හ අදනකුත් බීජ/බීජ ප්රභව්න්  ඳහා ූරව  ැලසුම්  ක ේ 

කර මුදල් දවන් කළ යුු්. ජලජ වා  ේථාන දකදරහි  ැලකි් යුු බලපෑම දහේුදවන් මෑත්දී අව න් 

කරන ලද SEA (MCB 2018) විසින් දේල්ල ත්වදුරටත් පහළට ්න  ේථාන්කට දගන ්ාමට  හ 

වාපෘති් පරිමාණ් (ධ්ාරිත්ාව අඩු කිරීමට) නිරදේශ කර ඇත්. දමම ද්ෝජනා ත්දින්  ැලකිල්ලට ගත් 

යුු්. 

5.3.4 පාරිසරික සබඳතාව්ය අහිමි ීම සහ  යභෙෳමික සත්ත්ව් සංචලනය සඳහා බාධ්ා ඇති ීම 

ඇළ  ඉවුරුවල නිරමාණ් කරන ලද ජලාශ්ට උඩින් පටු  ේථාන දදකකින් ුනකට අත්හිටුවි් හැකි 

ආරක්ෂිත් දේදිකා (ලණු / ලී වලින්  ාදන ලද) ඉදිකිරීම හරහා  ම්බන්ධ්ත්ා මාධ්්ක්  ැපයීදමන් දමම 

අහිත්කර බලපෑම ්ම් ප්රමාණ්කට අවම කර ගත් හැකි්.  ුන්දේ ආරක්ෂාව  හතික කළ යුු්. 

5.3.5 ජලජ ව්ාසසතථානව්ල විවිධ්ත්ව්ය අහිමි ීම සහ යසෞන්වදර්යාත්මක භූ දර්ශනය යව්නසතීම  

දමම  ේවභාවික භූ දරශනදේ විවිධ්ත්ව් දහෝ ද ෞන්දර්ාත්මක සුන්දරත්ව් නැතිවීම මගහරවා ගත් හැකි 

අවම කිරීදම් පි්වර්න් දනාමැත්. දබෝ-ඇල්ල  හ ඒ ආශ්රිත් පාෂාණ ත්ැන්න ආරක්ෂා කිරීම  ඳහා දේල්ල 

පිහිටීම පහළ ප්රදේශ්කට මාරු කිරීදම් හැකි්ාව ද දහාඳම විකල්ප් දල   ැලකි් යුු් (MCB 2018). 

එ් කළ දනාහැකි අව ේථාවක, හරිත් හා වා  ේථාන  ාංකීරණත්ව් වැඩි කිරීම  ඳහා ජලාශ් අවට ප්රදේශ් 

භූමි අලාංකරණ් කළ යුු්. ප්රදේශදමන්  ැළසුම් කළදහාත් ප්රධ්ාන ගාංගාව දිදේ ජලාශ්ට ඉහළින් දබෝ 

ඇල්දල් අනුරුවක් නිරමාණ් කළ හැකි්. දබෝට්ටු ද ේවා  හ දවනත්  ේවභාවධ්රම් පදනම් කරගත් 

ක්රි්ාකාරකම් වැනි විදනෝදා ේවාද් වැඩිදියුණු කිරීදම් දවනත්  ැලසුම් එහි විදනෝදා ේවාද්  ඳහා ඇති 

හැකි්ාව අහිමි වීම  ඳහා වන්දි දගවීමට ද ේව් කළ හැකි්. දකද ේ දවත්ත්, එවැනි ක්රි්ාකාරකම් දැඩි 

දල  නි්ාමන් කළ යුු්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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5.3.6 සමසතථ ජජව් විවිධ්ත්ව්ය හා තර්ජනයට ලක් වූ වියශතෂ සදහා ව්න ලබපෑම 

දමම විදශේෂවල දේශී් ජනගහන් අඩුවීම  ම්ූරණද්න්ම වැළැක්වි් දනාහැක. නමුත් වෘක්ෂලත්ා 

නිෂේකාශන් සීමා කිරීම, ජලාශ් වටා හරිත් වා  ේථාන නිරමාණ් කිරීම  හ බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ් 

අවට  ේවභාවිකව වෘක්ෂලත්ා ප්රදේශ දනාදවන ේව පවතින බව  හතික කිරීම මගින් ඍණාත්මක බලපෑම් 

අවම කර ගත් හැකි්.  ැලකි් යුු හරිත්  ාංරචක්ක් (ග ේ) ඇුළත් වන සුදුසු භූමි අලාංකරණ් ඇුළත් 

කළ යුු්. 

5.3.7 මත්සය ගහණය හා සංචලනය සඳහා ව්න බලපෑම 

එක් එක් මත්  විදශේෂදේ සුලභ බව  හ දුරලභත්ව්  මඟ වඩාත්  වි ේත්රාත්මක විදශේෂ ලැයි ේුවක් 

 ක ේ කළ යුු්. මත් න් දවනත් ත්ැනකට දගන්ාම  ඳහා පහසුකම්  ැලසීම දමන්ම පරි ර හිත්කාමී 

මත්  අව ර පත්ර්ක් ලබා දීම (දමහි දවනම දකාට ේ ්ටදත් වි ේත්ර කර ඇති පරිදි) මත්  ගහන්ට 

වන බලපෑම්  ැලකි් යුු දල  අඩු කරනු ඇත්. ටරබයින වලින් මත්  මරණ වාරත්ා වී ඇත් (Larinier, 

2008) නව "මාළු හිත්කාමී" ටරබයින භාවිත්ද්න් දම් අවම කර ගත් හැක. 

දමම ගැටලුව අවම කිරීම  ඳහා නිත්ර භාවිත්ා කරන එක් වි ඳුමක් වන්දන් සිදමන්තිවලින්  ාදන ලද මාළු 

ඉනිමාං භාවිත්්යි. මත්  ඉණිමඟ විශාල විදශේෂවල චලන් පහසු කිරීමට හැකි වි් හැකි නමුත් කුඩා ඒවාට 

කිසිද ේත් ප්රද්ෝජනවත් දනාවනු ඇත්. දමම කෘිම මත්  ඉණිමඟ  හ ප්රමාණවත් ත්රම් ජල් මුදා හැරීම 

මත්  චලන්  ඳහා  ම්ූරණද්න්ම නුසුදුසු්. වඩා දහාඳ විකල්ප්ක් වනුදේ 'දපනුදමන්  ේවභාවික' 

 හ අක්රමවත්  හ අඩු බෑවුම්  හිත් (වැල්දලන් ඔේබට පහළ ඇළ ප්රදේශ්ට ත්වදුරටත් විහිදදන) කුඩා 

මසුන්ට බාධ්ාවකින් දත්ාරව ඇළ දිදේ ගමන් කිරීමට ඉඩ  ල න මත් න් මාරුවීදම්  ේථාන  ෑදීමයි. 

       

 

 

 

 

 

රූපය 5-1 (ඒ)පරිසර හිතකාමී මත්සය  මඟ  සහ (බී)  මත්සය සම්පත සඳහා ආධ්ාරකය 5.3.8  

5.3.8. සත්ත්ව්යින්වයේ විසතථාපනය යහෝ මරණය 

 ුන්ට සිදුවන අහිත්කර බලපෑම් අවම කර ගත් හැකි එක් ක්රම්ක් නම් වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් ආරම්භ 

කිරීමට දපර ්ාබද වනාන්ත්ර (ආරක්ෂිත් ප්රදේශ වඩාත් සුදුසු)  මඟ  ම්බන්ධ්ත්ා පවත්වා ගනිමින් 

 ුන්දේ  ාංචලන්  ඳහා මාරග  ැපයීමයි. ඉදිකිරීම් කිරීමට දපර වාපෘති ප්රදේශද්න්  ුන් අල්ලා මුදා 

හැරීම ද  ත්ව  මරණ  ැලකි් යුු දල  අඩු කරයි. අපෘෂේඨවාංශීන්, කුඩා ක්ීරපායින්  හ 

හරදපදටෝදෆෝනා වැනි අඩු ජාංගම  ුන්දගන් විශාල දකාට ක් පහසුදවන් අල්ලා සුදුසු ප්රදේශවලට මාරු 

කළ හැකි්, එ් දහාල්සිම් ගල්වළ භූමිදේ ඉත්ා  ාරථකව සිදු කර ඇත් (කුමාරසිාංහ  හ දවනත් අ්. 2013). 

දමම ක්රි්ාකාරකම අවම වශද්න් ්ම් ප්රමාණ්කට දමම  ුන්ට අහිත්කර බලපෑම් අවම කරනු ඇත්. 

වාපෘති් අනුමත් කිරීමට දපර දම්  ඳහා මුදල් දවන් කළ යුු්. ක්ීරපායීන්  හ කුරුල්ලන් වැනි වඩාත් 

ජාංගම විශාල  ුන් කලබල වීදම් සුළු ඉඟි්කින් දවනත් ප්රදේශවලට ගමන් කරනු ඇත්. ජල් රැදගන ් න 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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සි්ලුම නාලිකා  ුන් වැටීදමන් වලක්වා ගැනීම  ඳහා දහාඳින් ආරක්ෂා කළ යුු අත්ර ගැලවීම  ඳහා 

මාරග  ැපයීම  ඳහා ඉවුරු හැකිත්ාක් බෑවුම් කළ යුු්. විවිධ් කාල පරා ්න්හිදී හර ේ ලකුණු ද ලබා දි් 

යුු්. ජලාශ්ට  ුන් වැටීම වැළැක්වි් යුත්දත් දැඩි බෑවුමක්  හ  ේවාභාවික වෘක්ෂලත්ාදි් ඇති 

ප්රදේශවලට වැට බැඳීදමනි. 

5.3.9 ආක්රමණශීලී ශාක වියශතෂ පැතිරයාම 

ආක්රමණශීලී ශාක වාේති් නිතිපත්ා නිරීක්ෂණ් කිරීදමන්  හ මුල් අවධිදේදී අනාවරණ් වුවදහාත් 

ඉවත් කිරීදමන් අවම කළ හැක. බැහැර කිරීම ආරක්ෂිත්ව කළ යුු්. ඉත්ා මැනවින්, ඉවත් කරන ලද ශාක 

පුළු ේ ා දැමි් යුු අත්ර දවනත්  ේථානවල දනාත්ැබි් යුු්. 

5.3.10  අිබලැති විදුලි රැහැන්ව මගින්ව ව්න බලපෑම 

කුරුල්ලන් මත් අධි දවෝල්ටී්ත්ා විදුලි රැහැන් වල  ෘණාත්මක බලපෑම් සුළාං ටරබයිනවලට වඩා දැඩි බව 

වාරත්ා දේ (Kuvlesky 2007). දමම ත්රජන අවම කිරීම  ඳහා කුළුණු  හ විදුලි රැහැන්වල උ  තීරණ් 

කිරීම  හ ්ාබද දරඛ්ා දදකක පරත්ර්  ැලසුම් කළ හැකි්. ත්වත් අඩු ප්රාද්ෝගික විකල්ප්ක් වනුදේ 

ආරක්ෂිත් විකල්ප්ක් දල  දවනත් රටවල භාවිත්ා කර ඇති භූගත්  ම්දේෂණ මාරග තිබීමයි. අදනකුත් 

පාරි රික ත්රජන  හ උවදුරු අවම කරන  ේථානවල ද කුළුණු ත්ැබි් යුු්. 

5.3.11  යපෝෂක සාරව්ත් කිරිම, පාංශු ඛාදනය හා අව්සාිත ීම 

වාන් දදාරටු  හ බලාගාරද්න් පිටවන  ේථානදේ වුහාත්මක මැදිහත්වීම් ඛ්ාදන බලදේග අඩු කිරීමට 

උපකාරී දේ.  ාමාන ජල ප්රවාහ ත්න්ත්ර මගින් දම්  ේව්ාංී්ව වි ඳනු ලබන බැවින් දපෝෂක 

සුදපෝෂණ්  හ අව ාදිත් ගැටළු මු දනාවනු ඇත්. අවශ විදටක ජලාශදේ ඇති අව ාදිත්  හ වල් 

පැලෑටි වරින් වර ඉවත් කිරීම  ඳහා විදශේෂ ්ාන්ත්රණ්ක් ද ක්රි්ාත්මක කළ යුු්. පරි ර දූෂණ ප්රභව්න් 

හඳුනාගත් යුු අත්ර ත්ාවකාලික ප්රවණත්ා නිසි කළමනාකරණ තීරණවලට මඟ දපන්වි් යුු්. අව ාදිත්් 

අඩු කිරීදම් මාධ්්ක් දල  දරාන්මඩ ඉදජක්ටර ද්ෝජනා කර ඇත්. ත්වත් ප්රද්ෝජනවත් පි්වරක් වන්දන් 

ජල මට්ටම ඉත්ා අඩු වූ විට ජලාශදේ වැලි දගාඩදැමීමට ඉඩ දීමයි. දපාදහාර දල  දහෝ වගා ප  දල  

අව ාදිත් භාවිත්ා කිරීම ද ද්ෝජනා කර ඇත්. 

5.4 සමාජ බලපෑම් ුහුයීම 

5.4.1 සතයේච්ඡායව්න්ව නැව්ත පදිංචිකිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ක්රියා කිරීම 

 

 වි ේත්රාත්මක ඉාංජිදන්රු  ැලසුම්  ක ේ කිරීදම්දී නිසි ප්රමිතීන්ට හා පිරිවිත්ර්න්ට අනුූලව දේශී් 

ජනගහනදේ වි ේථාපන්  හ ඔවුන්ට සිදුවන අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීමට  ෑම උත් ාහ්ක්ම දරනු 

ඇත්. 

I. වන්දි මුදලම දවදළඳදපාළ වටිනාකම වනු ඇත්. 
II. වත්මන් පරිශේරද්න් ඉවත් වීමට දපර වන්දි දගවනු ලැදේ. 

III. ඉඩම් වටිනාකම්වල වි් හැකි ඉහළ වැඩිවීමක් ගිණුම්ගත් කිරීදම්දී විදශේෂද්න්  ලකා 
බලනු ලැදේ. 

IV. දබාදහෝ ජනත්ාව ත්ම ජීවදනෝපා්  ඳහා ඔවුන්දේ ඉඩම් මත් ්ැදපන අත්ර ඔවුන් නැවත් 
පදිාංචි කිරීදම්දී ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා් කරදගන ්ාමට ප්රමාණවත් ඉඩම් ලබා දදනු ඇත්. 

V. වාපාරික්න් ඉවත් කිරීම  ඳහා නව  ේථාන්ක් ලබා දීදම්දී බැාංකු පහසුකම්  හ අදනකුත් 
රජදේ ආධ්ාර  ැපයීම වැනි කරුණු දකදරහි රජ් අවධ්ාන් ද්ාමු කළ යුු්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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VI. හැකිත්ාක් දුරට, විපත්ට පත් පවුල් ඔවුන්දේ මුල් නිදව ේවලට ආ න්නව නැවත් පදිාංචි 
කරනු ලබන අත්ර එමඟින් ඔවුන්දේ දරුවන්ට එම පා ල්වලට දගා ේ ඔවුන්දේ  මාජ හා 
 ාං ේකෘතික ප්රමිතීන් ආරක්ෂා කර ගත් හැකි්. 

VII. නැවත් පදිාංචි කරන අ්ට ප්රමාණවත් ඉඩම් කට්ටි ලබා දීමට කටයුු කළ යුු්. 

5.4.2 සමාජ ජීවිතයට බලපෑම් අව්ම කිරීම  

5.4.2.1 ජීව්යනෝපාය කටයුු: 

ීඩාවට පත් වූ ජීවදනෝපා් මාරගවල  ේවභාව් මත් පදනම්ව ජීවදනෝපා් ්ථා ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීදම් 

 ැලසුම්  ක ේ කළ යුු්. ද්ෝජිත් වාපෘති ප්රදේශදේ දබාදහෝ පවුල් පුහුණු  හ නුපුහුණු ශ්රම් මත් 

්ැදපන බැවින්. වාපාර දහෝ  ේව්ාං රැකි්ා ද වැදගත් දේ. රජදේ දහෝ දපෞේගලික අාංශදේ රැකි්ා වල 

ද්දී සිටින  ැලකි් යුු පිරි ක්. දවනත් අ් රජදේ දහෝ දපෞේගලික අාංශදේ නි්ැලී සිටිති.  මහර අ් 

විශ්රාම වැටුදපන්  ුටක් ලබති. පුේගල්න් 43 ක් පමණ සි් ේවිතියික ජීවදනෝපා් දල  

කෘෂිකරමාන්ත්දේ නිරත් වූහ. දමම පවුල් අවත්ැන් වීමත්  මඟ ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්ට එ් බලපානු ඇත්. 

දමම පවුල්වලට නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා විපත්ට පත්  ෑම පවුලකටම ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා දි් යුු්. 

ත්වදුරටත් ඉඩම් ප්රතිෂේඨාපන්  හ ආදා්දම් අනාගත් වටිනාකම්  ැලකිල්ලට ගනිමින් ප්රමාණවත් වන්දි 

පැදක්ජ්ක් අවශ දේ. 

5.4.2.2 ව්ාණිජ කටයුු 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල දියුණු කරන ලද වාපාර  ඳහා විදශේෂ අවධ්ාන්ක් අවශ දේ. දමම අව ේථා 

වලදී, ඔවුන්දේ වාපාර දවනත්  ේථාන්කට දගන දගා ේ පාරිදභෝගික  හා් නැවත්  ේථාපිත් කිරීමට හැකි 

වන දත්ක් වාපාර හිමි්න්දේ ආදා්මට හානි වීමට ඉඩ ඇත්. දමම කාල සීමාව ුළ, දමම වාපාර 

හිමි්න්ට ඔවුන්දේ ආදා්ම අඩුවීම  ඳහා වන්දි දගවීම  ඳහා වන්දි පැදක්ජ්ක් ලබා දි් යුු්. 

5.4.2.3 ව්යාපෘති ප්රයේශය හරහා ප්රව්ාහනය 

මාවනැල්ල නගර්ට ආ න්නව ජලද්න් ්ට වූ ගම්මාන පිහිටා ඇත්. මහනුවර දකාළඹ (A1) ප්රධ්ාන 

මාරග්ට ප්රදේශ වීමට දහාඳ මාරග පේධ්ති්ක් ඇති අත්ර ප්රධ්ාන නගර, කෑගල්ල දකාළඹ, මහනුවර ආදී 

ප්රදේශවලට පහසුදවන් ප්රදේශ වි් හැකි්. මිනිසුන් දවන්වීම වැළැක්වීමට  හ දත්මා  බඳත්ා පවත්වා 

ගැනීමට නව මාරග අවශ දේ. ජලද්න් ්ටවූ මාරග දවනුදවන් ඉදිකරන ලදී. වාපෘති කටයුු 

දහේුදවන් දවන් වූ ගදම් පවුල්  ඳහා දමමඟින් පහසුකම්  ැලද ේ. 

බලපෑමට ලක් වූ දේපල  ඳහා වන්දි ලබා දීම  ඳහා ද ේවාදා්ක්ා විසින් අවශ අරමුදල්  ැපයීමට අවශ 

දේ. අවත්ැන් වි් යුු, විපත්ට පත් පවුල්  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ැලැ ේම ක්රි්ා කිරීම  ඳහා නිශේචිත් 

වි ේත්ර  හිත්ව  ක ේ කර ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම (RAP)  ක ේ කළ පසු, වාපෘති 

ක්රි්ාත්මක කිරීදම් අදි්රට දපර නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම (RAP) ක්රි්ාත්මක කිරීමට ජාතික 

ජල  ම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩල් (NWSDB) හට හැකි දේ. 

අත්පත් කරගත් ඉඩම් ප්රමාණ් අවම කිරීමට  ැලකි් යුු උත් ාහ්ක් දරනු ඇත්. හානි්ට පත් ප්රදේශදේ 

දන්වාසික නිවා  දහෝ වාණිජ වාපාර පිහිටා ඇති හානි්ට පත් පවුල්වලින් අවම ඉඩම් අවශත්ා පමණක් 

අත්පත් කර ගැනීම අවශ දේ. ඇළ ඉදිකිරීදම්  ෘජු ප්රතිඵල්ක් දල  සි්ලුම පුේගල්න්ට වත්කම් දහෝ 

 ම්පත් භාවිත්් අහිමි දේ. දමම වාපෘති් බලපෑමට ලක් වූ පුේගල්න් දල   ැලකි් යුු අත්ර වන්දි 

 හ/දහෝ දවනත් ආකාර්ක ආධ්ාර  ඳහා හිමිකම් ලැබි් යුු්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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වාපෘතිද්න් විපත්ට පත් සි්ලුම පුේගලයින්ට සුදුසු වන්දි පැදක්ජ්ක් දහෝ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

වැඩ ටහනක් දහෝ ද්ෝගත්ාව් මත් ඒ දදකම ලබා දි් යුු්. 

එවැනි අහිත්කර බලපෑම් මඟහරවා ගැනීමට  හ අවම කිරීමට පහත් පි්වර ගත් යුු්. 

i.  ජනත්ාවට සිදුවන බලපෑම් වළක්වා ගැනීමට  හ අවම කිරීමට විකල්ප වාපෘති විකල්ප්න් 

ගදේෂණ් කිරීම 

ii.  ඉඩම් හිමිකම් දනාමැති අ්ට වන්දි ලබාදීම 

iii.  නැවත් පදිාංචි කිරීදම් විකල්ප්න් පිළිබඳව විපත්ට පත් පුේගලයින්  හ  ත්කාරකයින් 

උපදේශන් කිරීම 

iv. බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව ඔවුන්දේ  ත්කාරක්න්  මඟ  ාරථක  මාජ හා ආරික 
ඒකාබේධ්ත්ාව්ක්  ඳහා  ැපයීම 

v. විපත්ට පත් ජනත්ාවදේ ූරණ  මාජ හා ආරික පුනරුත්ථාපන්  

 ව්ගුව් 5-1 සමාජ ආරක්ෂණ ගැටළු සහ යව්නත් සමාජ අව්දානම් 

ගැටළු සමාජ ගැටුයේ සතව්භාව්ය සැලකිය යුු/සීමිත/ බලපෑමක් නැත/යනාදනී 

 කැමැත්දත්න් 

දත්ාරව නැවත් 

පදිාංචි කිරීම 

්ටිමහන ජලාශ්ට 

පවරාදගන ඇති නිව   හ 

අදනකුත් ඉදිකිරීම් 

වාපෘතිද්න් බලපෑමට 

ලක්දේ. දම්ට දන්වාසික, 

වාණිජ  හ අදනකුත් 

වුහ්න් ඇුළත් දේ. දමම 

පුේගලයින් සුදුසු 

ආකාරද්න් නැවත් පදිාංචි 

කිරීමට සිදුවනු ඇත් 

ත්ාේප, දේට්ටු  හ අදනකුත් වුහ්න් ඇුළුව 

නිවා  186 ක් පමණ වාපෘතිද්න් 

 ම්ූරණද්න්ම බලපෑමට ලක් වනු ඇත්. දම්ට 

නිවා  186ක්, දවළඳ දැන්වීම් 12ක් ගරාජ 3 ක්  හ 

අදනකුත් වුහ්න් 10 ක් ද ඇුළත්. 

අදනකුත් දේපල වාපෘති්  ඳහා පවරා 

ගන්නා ලද ඉඩම් 

වාපෘති්ට බලපානු 

ඇත්.දන්වාසික, දගාවිපල 

බිම්  හ කෘෂිකාරමික ඉඩම් 

 ේිර  හ  ෘුම් දභෝග 

දම්ට ඇුළත් දේ. දමම 

ජනත්ාවට ත්ම ජීවදනෝපා් 

කටයුු කරදගන ්ාමට 

ආධ්ාර අවශ දේ 

 ම්ූරණද්න් විපත්ට පත් පවුල් 186 කට අ්ත් 

පුේගලික දේපළ ඉඩම්වලින් දහක්ට්ාර 62.1 ක් 

පමණ වාපෘතිදේ අවශත්ාව්ට පවරා ගනු ඇත්. 

 

මීට අමත්රව, අරධ් වශද්න් විපත්ට පත් පවුල් 64 

කට අ්ත් පුේගලික දේපල ඉඩම්වලින් දහක්ට්ාර 

48.8 ක් වාපෘතිදේ අවශත්ාව්ට පවරා ගනු ඇත්. 

ආදිවාසී ජනත්ාව වාපෘති ප්රදේශදේ ආදිවාසී 

ජනත්ාවක් දහෝ බලපෑමට 

බලපෑමක් නැත් 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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ගැටළු සමාජ ගැටුයේ සතව්භාව්ය සැලකිය යුු/සීමිත/ බලපෑමක් නැත/යනාදනී 

 ලක් වූ  දාචාරාත්මක 

සුළුත්ර්ක් දනාමැත්. 

ජීවදනෝපා්  හ 

රැකි්ාව 

ප්රධ්ාන රැකි්ාව දල  

කෘෂිකාරමික කටයුුවල 

නිරත් පුේගලයින් 31 

දදදනකු  හ ේවිතියික 

රැකි්ාව දල  

කෘෂිකරමාන්ත්දේ නිරත් 

පුේගලයින් 43 දදදනකු දැඩි 

දල  ීඩාවට පත් වනු ඇත්. 

වාපෘති් දහේුදවන් 

වාපාරික කටයුුවල නිරත් 

පුේගලයින් 34 දදදනකු ද 

ීඩාවට පත් වනු ඇත්. ඊට 

අමත්රව  ේව්ාං රැකි්ා 

23කට  ද බලපානු ඇත් 

නිෂේපාදන් අඩු වීමකින් දත්ාරව ්ලි දගාඩ නැීම 

 ඳහා ප්රමාණවත් කාල සීමාවක්  හ සුදුසු ඉඩමක් 

 හිත් ප්රමාණවත් වන්දි පැදක්ජ්ක් අවශ දේ. 

ප්රමාණවත් කාල සීමාවක්  මඟ වාපාර් /  ේව්ාං 

රැකි්ා නැවත් ආරම්භ කිරීම  ඳහා සුදුසු  ේථාන්ක 

සුදුසු ඉඩමක් ලබා දීම අවශ දේ. 

කම්කරු 

රැකි්ා අව ේථා 

 

කම්කරු 

ද ේවද්න් ඉවත් 

කිරීම්  

මුලික කම්කරු 

ප්රමිතීන්  

ශ්රම් භාවිත්ා කරනු 

ලබන්දන් ඉදිකිරීම් 

අදි්දරදී පමණක් වන අත්ර 

අදාළ කම්කරු නීතිවලට 

අනුූලව ක්රි්ාත්මක කරනු 

ලැදේ. කම්කරුවන් බඳවා 

ගැනීදම්දී වාපෘති 

ප්රදේශදේ දවද න 

ජනත්ාවට මනාප ලබා දදනු 

ඇත්. 

සි්ලුම සිවිල් වැඩ දකාන්ත්රාත්කරුවන් ශ්රී ලාංකාදේ 

අදාළ වන සි්ලුම කම්කරු නීති  හ දරගුලාසිවලට 

අනුූල වන බව  හතික කිරීමට  හ විදශේෂද්න් 

(අ) ඉදිකිරීම්  හ නඩත්ු කටයුු  ඳහා ළමා 

ශ්රමික්න් ද්ාදා දනාගැනීම  හ (ආ) ළමුන්  ඳහා 

සුදුසු පහසුකම්  ැපයීමට උත් ාහ කළ යුු්. 

ඉදිකිරීම්  ේථාන දමන්ම  මාන වටිනාකම්  හිත් වැඩ 

 ඳහා පිරිමින්ට  හ කාන්ත්ාවන්ට  මාන වැටුේ 

 ඳහා ගරු කිරීම පිළිබඳ වගන්ති්ක්  හ (ඇ) 

කාන්ත්ාවන්  ඳහා සුදුසු  නීපාරක්ෂක පහසුකම් 

ඇුළුව ආරක්ෂිත්  හ ද ෞඛ් ද ේවා දකාන්දේසි 

 ැපයීම. 

දවනත් අවදානම්  

 හ/ දහෝ   

දුරවලත්ා  

දවනත් ( මාජී් 

ගැටුම්) 

 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

පවුල්වල දරුවන්දේ 

අධ්ාපන්ට බාධ්ා කිරීම 

 හ ද්ෝජිත් නැවත් පදිාංචි 

කිරීදම් ප්රදේශවල පවතින 

අධ්ාපන පහසුකම් (පා ල්) 

මත් බර පැටවීම.  

 

දරුවන්දේ අධ්ාපන්ට බාධ්ාවක් දනාවන පරිදි 

අධ්ාපන පහසුකම්  ැලසි් යුුයි. 

ඔවුන්දේ  බඳත්ාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකි වන 

පරිදි ජනාවා   ේථාන හඳුනාදගන එම ප්රදේශදේම 

කණ්ඩා්මක් දල  නැවත් පදිාංචි කිරීම අවශ දේ. 

 

ජනත්ාව නැවත් පදිාංචි කිරීදම්දී දවනත් ්ටිත්ල 

පහසුකම් ඇුළු ද ෞඛ් පහසුකම්  ඳහා පහසුදවන් 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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ගැටළු සමාජ ගැටුයේ සතව්භාව්ය සැලකිය යුු/සීමිත/ බලපෑමක් නැත/යනාදනී 

  

HIV/ඒඩ්ව ේ  

 

මිනි ේ ජාවාරම්  

 

දවනත් (ගැටුම්, 

දේශපාලන 

අ ේථාවරත්ව්, 

ආදි් ) 

කරුණාකර 

 ඳහන් කරන්න 

නැවත් පදිාංචි කිරීම් 

දහේුදවන්  මාජ 

 බඳත්ාවලට ඇති වන බාධ්ා 

 

නැවත්  ේථානගත් කිරීම් 

දහේුදවන් වැඩිහිටි 

පුේගලයින්  ඳහා ද ෞඛ් 

 හ  ා්න ද ේවා  ඳහා 

ප්රදේශ වීමට බාධ්ා. දැනට 

එම ප්රදේශදේ විශ්රාම ගි් 

 ැලකි් යුු පිරි ක් ජීවත් 

දවති. 

උප වාපෘති ප්රදේශදේ 

HIV/AIDs පිළිබඳ 

වාරත්ාවක් හමු දනාදේ. 

ප්රදේශ වි් හැකි නැවත්  ේථානගත් කිරීදම් 

 ේථාන්ක් ද ා්ා ගන්න. 

 

 ාංක්රමණික ශ්රමික්න්/ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් 

පැමිණීදම් ප්රතිඵල්ක් දල  ලිාංගාශ්රිත් දරෝග  හ 

HIV/AIDs අඩු මට්ටමක පවතින්දන් දේශී් 

ශ්රමිකයින් බඳවා ගැනීමට ප්රමුඛ්ත්ව් දීම  හ ගම්වල 

ත්වමත් ශක්තිමත්  මාජ පාලන්ක් පැවතීම 

දහේුදවනි. දකද ේ දවත්ත්, වැළැක්වීදම් පි්වරක් 

දල , ලිාංගාශ්රිත් දරෝග  හ එච්.අයි.වී./ඒඩ්ව ේ 

අවදානම්  හ කාන්ත්ා හා ළමා ජාවාරමට එදරහිව 

ඉදිකිරීම් ද ේවකයින්ට සුදුසු  හ කාදලෝචිත් 

දත්ාරුරු  හ දැනුවත් කිරීම් ඉදිකිරීම් කාල් ුළ 

කඳවුරුවල ද ෞඛ් හා ආරක්ෂණ වැඩ ටහදන් 

දකාට ක් බවට පත් දකදර. 

 

5.4.3 දුක්ගැනවිලි සහන සලසන යාන්වත්රණය (GRM) 

ප්රජාවට දහෝ බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට බලාගාර ඉදිකිරීම දහේුදවන් ඇති වන බලපෑම් අවම කිරීදම් 

ක්රම්ට අදාළ ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට හා වි ඳා ගැනීමට විශේවා දා්ක මාරග්ක් අවශ වන අත්ර 

වාපෘති්ට ප්රජා ගැටළු වි ඳීමට ඵලදායී ක්රම්ක් ද අවශ දේ.   එබැවින්, ප්රජාවට  හ වාපෘති්ට එකට 

ඵලදායි වි ඳුම් ද වි් හැකි විශේව නී් වුහ්ක්  හ ප්රදේශ්න්  මූහ්ක්  මඟින්  ප්න ප්රජා පාදක 

දුක්ගැනවිලි වි ඳීදම් ්ාන්ත්රණ්ක් හඳුන්වා දි් හැක.   අදාළ පාරශවකරුවන්දේ නිද්ෝජිත්ා්ත්නවල  හ 

ප්රජා  ාංවිධ්ානවල  ාමාජිකද්කුදේ නිද්ෝජන්ක් ඇතිව එම කමිටුවක් පිහිටුවනු ලැදේ.  ේථාපිත් 

දුක්ගැනවිලි කමිටුව දහාඳින් ක්රි්ාත්මක වූ දුක්ගැනවිලි ්ාන්ත්රණ්ක් වූ අත්ර එ් ප්රජාවදේ විශේවා ් 

දගාඩනැීම  ඳහා සි්ලු පාරශේව්න්ට පුදරෝකථන් කළ හැකි, විනිවිද දපදනන  හ විශේව නී් 

ක්රි්ාවලි්ක්  ප්න ලදී. 

ද ේවාදා්ක්ාට දුක්ගැනවිලි ක්රි්ාවලි් පිළිබඳ නිසි අවදබෝධ්්ක් අවශ දේ. ද්ෝජිත්  හන ්ාන්ත්රණදේ 

අරමුණ වන්දන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම( RAP) ක්රි්ාවට නැාංවීදම් ක්රි්ාවලි් විධිමත් කිරීම 

 ඳහා අඩුපාඩු හඳුනා ගැනීම  හ පිළි්ම් ද්දීමයි. 

 

දුක් ගැනවිලි විසඳීයම් කමිටුයේ සංයුතිය 

ප්රාදේශී් දල්කම් (DS-මාවනැල්ල)      -  භාපති 

වාපෘති අධ්ක්ෂ දහෝ PD හි නිද්ෝජිත් (NWSDB)    - දල්කම් 

 මාජ විේ්ාඥ දහෝ දජෂේඨ  මාජ නිලධ්ාරි     -  ාමාජික 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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ග්රාම නිලධ්ාරී         -  ාමාජික 

 මාජ  ාංවිධ්ානවල නිද්ෝජිත්්න් (පිරිමි/කාන්ත්ා)    -  ාමාජික 

අදාළ පළාත් පාලන ආ්ත්නදේ නිල නිද්ෝජිත් (අවශ නම්)   -  ාමාජික 

ප්රජාදේ නිද්ෝජිත්        -  ාමාජික 

කමිටුදේ  භාපතිත්ව් හම්බන්දත්ාට ප්රාදේශී් දල්කම්වර්ා විසින් දරනු ලබන අත්ර IA හි නිද්ෝජිත්්ා 

දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් කමිටුදේ හි දල්කම්වර්ා වනු ඇත්. 
 

දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් මූලධ්ර්ම සහ යයෝගය පරිචය ියව්ර: 

i. බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්ට පහසුදවන් ප්රදේශ වි් හැකි,  හ දත්රුම් ගත් හැකි පැමිණිලි 
ලැබීම,  

ii. පටිගත් කිරීම/දල්ඛ්නගත් කිරීම  හ ආමන්ත්රණ් කිරීම  ඳහා ක්රි්ා පටිපාටි්ක්  ේථාපිත් 
කරන්න. 

iii. දැනුවත් කිරීදම් ක්රි්ාවලිදේදී ්ාන්ත්රණ් පිළිබඳව බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන් දැනුවත් 
කරන්න. 

iv. බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවදේ මැදිහත්වීම  මඟ  හද්ෝීව පැමිණිලිවලට වි ඳුම් ද ා්න්දන් 
කවදාද  හ දකද ේද ්න්න  ලකා බලන්න. 

v. වාපෘති් දහේුදවන් වි් හැකි අවදානම්  හ අහිත්කර බලපෑම්  ඳහා දුක්ගැනවිලි 
්ාන්ත්රණ් පරිමාණ් කරන්න. 

vi. බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්හි සි්ලුම දකාට ේවලට පහසුදවන් ප්රදේශ වි් හැකි දත්රුම් 
ගත් හැකි  හ විනිවිද දපදනන ක්රි්ාවලි්ක් භාවිත්ා කරමින්, අදාළ ගැටළු කඩිනමින් ද්ාමු 
කරන්න. 

vii. ප්රජා  ාංවිධ්ාන් ුළ  ේථාවර, පළපුරුදු  හ සුදුසුකම් ලත් පිරි ේ පත් කරන්න  

viii. දුක්ගැනවිලි ලබා ගැනීම  හ ඒවාට ප්රතිචාර දැක්වීම  ඳහා වගකීම. 
ix. ලැුණු දුක්ගැනවිලි  හ ප්රතිචාර  ප්ා දල්ඛ්නගත් කර නැවත් ප්රජාවට වාරත්ා කරන්න. 
x. දුක්ගැනවිලි ්ාන්ත්රණ් විසින් එම ප්රජාවන්ට  ැලකිල්ලක් දක්වන දල  හඳුනාදගන ඇති 

ගැටළු පිළිබඳව වාරත්ා  ප්න්න. 

ඒ අනුව් ක්රියා කිරීම සඳහා පහත කාල රාමුව් අදාළ යක්න්වරසතථාන යව්ත ලබා දී ඇත. 

i. ග්රාම නිලධ්ාරී - දුක්ගැනවිල්ලක් දහෝ පැමිණිල්ලක් ලැුණු දින සිට වැඩ කරන දින 5ක් 
ඇුළත්  ම්ූරණ වාරත්ාවක්  මඟ ප්රාදේශී් දල්කම් දවත් දැනුම් දි් යුු්. 

ii. වාපෘති ඉාංජිදන්රු - ලැුණු දින සිට වැඩ කරන දින 3ක් ඇුළත් වාරත්ාවක්  මඟ 
ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්නදේ ප්රාදේශී් කාර්ාල්ට දැනුම් දි් යුු්. 

iii.  මාජ  ාංවිධ්ාන - වැඩ කරන දින 3ක් ඇුළත් ග්රාම නිලධ්ාරී දහෝ ප්රාදේශී් දල්කම්(GN/DS 

) දවත් දැනුම් දි් යුු්. 

 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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iv. ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්නදේ ප්රාදේශී් කාර්ාල් - වාපෘති ඉාංජිදන්රුවර්ාදගන් 
පැමිණිලි ලැබී වැඩ කරන දින 2ක් ඇුළත් ප්රාදේශී් දල්කම් (DS) දවත් දැනුම් දි් යුු්. 

v. ප්රාදේශී් දල්කම් -  ග්රාම නිලධ්ාරී දවතින් පැමිණිලි පැමිදණ්, නිරීක්ෂණ  ඳහා වැඩ කරන 
දින 2ක් ඇුළත් IA හි RO දවත් දැනුම් දීමට. IA/ මාජ  ාංවිධ්ානවල RO හරහා පැමිණිලි 
පැමිදණ්, වැඩ කරන දින 5ක් ඇුළත් ග්රාම නිලධ්ාරී දවතින් වාරත්ාව කැඳවි් යුු්. 

අන්ත්රජාල් හරහා ඕනෑම පැමිණිල්ලක් සුදුසු ක්රි්ාමාරග ගැනීමට පි්වර 1:  දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් 

කමිටුදේ හ  භාපති/දල්කම් දවත් ඉක්මනින් ද්ාමු කරනු ලැදේ. 

දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් කමිටු (GRC) රැ ේවීම් ප්රාදේශී් දල්කම් කාර්ාලදේදී පැවැත්දවන අත්ර ඔවුන්දේ 

අදහ ේ ලබා ගැනීම  ඳහා ක්රි්ා  ැලැ ේම නිලධ්ාරීව දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් කමිටුදේ රැ ේවීම්  ඳහා ආරාධ්නා 

කළ යුු අත්ර, දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් කමිටුදේ විසින් රැ ේවීමට දින හත්කට දපර ඔවුන්ව දැනුවත් කළ 

යුු්. දකද ේ දවත්ත්, අවශ නම් දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් කමිටුදේ රැ ේවීම් මහජනත්ාව ුළ පැවැත්වි් 

හැකි්. අවශ දත්ාරුරු ලබා ගැනීම  ඳහා අදාළ පාරශව්න්  ම්බන්ධීකරණ් කරන දල  දුක් ගැනවිලි 

වි ඳීදම් කමිටුදේ හි දල්කම්වර්ාදගන් ඉල්ලා සිටී. ඊට අමත්රව සි්ලුම පැමිණිලි, වාරත්ා, දල්කම්වර්ාට 

පහසුකම්  ැලසීම  ඳහා අදාළ දක්න්ද්ර ේථාන  හ අදනකුත් පාරශේව විසින් දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් කමිටුදේ 

හි දල්කම් දවත් පිටපත් කළ යුු්. සි්ලුම පැමිණිලි ලිඛිත් ආකාරද්න් වි් යුු්. දුක් ගැනවිලි වි ඳීදම් 

කමිටුදේ කමිටු රැ ේවීමක්  හ ලබා දී ඇති  ති ුනක කාල් ුළ ගත් යුු තීරණ දැනුම් දදන දල ත්, එම 

තීරණ් ලිඛිත්ව (IA හි AGM දවත් පිටපත්ක්  මඟ) වහාම ක්රි්ා  ැලැ ේම නිලධ්ාරී දවත් දැනුම් දදන දල ත් 

ප්රාදේශී් දල්කම්වර්ාදගන් ඉල්ලා සිටී. 

5.4.4 මහජන උපයේශනය 

වාපෘති් පිළිබඳව දමන්ම නැවත් පදිාංචි කිරීදම් හැකි්ාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම  ඳහා ප්රජාවදගන් 

උපදද ේ ලබා ගන්නා ලදී. මු කරන ලද  හ  ාකච්ඡා කරන ලද ගැටළු, අදනකුත් ඒවා අත්ර: 

i. වාපෘතිදේ වි ේත්ර  හ ක්රි්ාත්මක කිරීම  ම්බන්ධ් ගැටළු  

ii. නැවත් පදිාංචි කිරීම  ම්බන්ධ් මැදිහත්වීම හා එ්ට අදාල ගැටළු 

 ාකච්ඡාවට භාජන් වන මාත්ෘකා  ම්බන්ධ්ද්න් ප්රජාවදේ ප්රතිචාර මැන බැලීම  ඳහා  හභාගිවන්නාදේ 

ප්රදේශ පේධ්ති් භාවිත්ා කරන ලදී. දමම ක්රම්  ඳහා ප්රතිචාර අනුපාත්් ඉත්ා ඉහළ වි්. දමම ගැටළු 

 ාකච්ඡා කළ පාරශව අත්ර ප්රජාව, ඊට  ම්බන්ධ් නිලධ්ාරීන්, අදනකුත් පාරශවකරුවන් දමන්ම වාපෘති් 

ක්රි්ාත්මක කිරීදම්දී බලපෑමට ලක්වි් හැකි සි්ලුම පාරශේව ද ඇුළත් වි්. විපත්ට පත් පාරශේව්න් විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද දුක්ගැනවිලි  ාකච්ඡා කර අවශ  හ ප්රාද්ෝගිකව වි ඳුම් ලබා දදන ලදී. (උපදේශන 

ලද පුේගලයින්දේ ලැයි ේු ව දමන්ම වාපෘතිද්න් ූරණ හා අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයින්දේ ලැයි ේුව  හ දත්ාරුරු රැ ේ කිරීම  ඳහා භාවිත්ා කරන ප්රශේනාවලි් ඇමුණුම් 11,12, 13,14 

 හ 15 හි දක්වා ඇත්). 

පාරශවකරුවන්දේ ප්රජා උපදේශන අත්රුර පහත් කරුණු අවධ්ාරණ් කරන ලදී. 

i. විපත්ට පත් ප්රජාව ත්ෘේතිමත් වන පරිදි ආකරශනී් වන්දි ප්රමාණ්ක් දගවන්දන් නම් 
දබාදහෝ අ් ත්මන් විසින්ම නැවත් පදිාංචි්ට ්ාමට කැමැත්ත්ක් දක්වයි. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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ii. මුරුත්දවල ප්රදේශදේ විපත්ට පත් පවුල් ප්රකාශ කදළේ රජද්න් ඉඩමක් ලබා දදන්දන් 
නම් පහසුකම්  ඳහා ප්රදේශ වීම  ඳහා මාවනැල්ල නාගරික ප්රදේශ්ට ආ න්න ඉඩම 
ලබාදීම වඩා දහාඳ බවයි. 

iii. ඔවුන් නැවත් පදිාංචි්ට ්ාමට දපර වන්දි ඉල්ලා සිටි්හ. 
iv.  ම්ූරණද්න්ම බලපෑමට ලක් වූ දබාදහෝ පුේගලයින්දේ කැමැත්ත් වන්දන් 

ඔවුන්දේ මීපත්ම්න්ට  මීපව සිටීමයි. ත්ම ඥාති  බඳත්ා පවත්වාදගන ් ාම  ඳහා පා ල්, 

කඩ ාේපු  හ අදනකුත් පහසුකම්  හිත් පරි ර්ක ජීවත්වීම  ඳහා ත්ම  බඳත්ාවලට 
 මීපව එකම පරිපාලන ප්රදේශ්ක නැවත් පදිාංචි කරන දල  ජනත්ාව ඉල්ලා සිටි්හ. 

v. දැනට පවතින  ේථානවලින් ඉවත් කිරීමට දපර නව  ේථානගත් කිරීම් වල පදිාංචි කරන 
දල  ජනත්ාව ඉල්ලා ඇත්. 

vi. ඔවුන්දේ නව  ේථාන  ඳහා ්ටිත්ල පහසුකම්, විදුලි්, ප්රධ්ාන මාරග්ට ජල ප්රදේශ මාරග්, 

ඉල්ලා සිටි්හ.ඒ ආ න්නදේ ප්රමාණවත් ත්රම් පුේගලික වු ඉඩම් ඇති බව ඔවුන්දේ 
අදහ යි.  

vii. ජනත්ාවදගන් බහුලවම නැදගන මැසිවිල්ල නම්, නැවත් පදිාංචි්ට ්ාදම්දී දපර ඔවුන්  ුවු 
භුක්ති වින්ද ඥාතීන්, මිුරන්  හ අ ල්වාසීන්  මඟ පැවැත්වු  ම්බන්ධ්ත්ා නැතිවීමයි. 

viii. දැනට පදිාංචි  ේථාන්ට ඉත්ා ආ න්නව පිහිටා ඇති දහද විදුහදල් සිසුන්ට දහාඳ  හ 
නවාත්ැන්  ල මින් දබාදහෝ පවුල් දැනට වාපාරික කටයුුවල නිරත් දවති. නැවත් පදිාංචි 
කිරීම නි ා පවුල් විශාල  ාංඛ්ාවකට දමම ජීවදනෝපා් අහිමි දේ. දමම පවුල් ඔවුන්දේ 
වරත්මාන දන්වාසික  ේථාන හැර ්ාමට කැමති නැත්. 

ix. නිවා  අහිමිවීම දහේුදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීමට නි්මිත් පවුල් ඔවුන් දැනට පදිාංචිව සිටින 
 ේථානද්න් දබාදහෝ දුර ප්රදේශ්ක නැවත් පදිාංචි කිරීමට දැඩි විදරෝධ්් පළ කරන ලදි. 
ඒ අවට ප්රමාණවත් ත්රම් රජ්ට අ්ත් ඉඩම් ඇති බව ඔවුන්දේ අදහ යි. 

x. පහසුකම්  ම්බන්ධ්ද්න් එවැනි පුේගල්න්දේ අදහ  වී ඇත්දත් නැවත්  ේථානගත් කිරීම 
දහේුදවන් විදුලි් හා මාරග  ම්බන්ධ්ද්න් ත්මන්ට අවාසි්ක් සිදුවි් හැකි බවයි. 

xi. නැවත් පදිාංචි කිරීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම ්න අාංශවලට අදාළ මනාප්න් පිළිබඳව 
විමසීම් කළ විට,  ැලකි් යුු ප්රතිශත්්ක් ත්මන්ට සිදුවන පාඩු පි්වා ගැනීමට ප්රමාණවත් 
ඉඩම්  හ වන්දි  මඟ නැවත් පදිාංචි කිරීමට තීරණ් කළද, ප්රජාව අත්ර එකඟත්ාව්ක් 
දනාමැති බව දපදන්.  ෑම ත්රාතිරමකම  පුේගල්න් අත්රම දක්නට වි්. 

xii. විපත්ට පත් පුේගලයින්දේ උපදේශන  ාමානද්න් දපන්නුම් කදළේ ඔවුන්ට ඔවුන්දේ 
වරත්මාන රැකි්ාදේ දිගටම නිරත් වීමට, ඔවුන්දේ ඥාති  බඳත්ා පවත්වා ගැනීමට  හ 
පා ල්,  ාේපු වැනි පරි ර්ක ජීවත් වීමට අවශ බවයි. 

xiii. එද ේම, වාපෘති්ට අදාළ දත්ාරුරු උපරිම විනිවිදභාව්  හතික කරමින් ප්රජාවන්ට 
පැහැදිලි කරන ලදී. වාපෘති ප්රතිඵලවල අව ාන ප්රතිලාභීන් ප්රජාවන් වන බැවින් දම් 
විදශේෂද්න් වැදගත් දල   ැලදක්. 

එද ේම, වාපෘති්ට අදාළ දත්ාරුරු උපරිම විනිවිදභාව්  හතික කරමින් ප්රජාවට පැහැදිලි කරන ලදී. 

වාපෘතිදේ අව ාන ප්රතිලාභීන් ප්රජාවන් වූ බැවින් දම් විදශේෂද්න් වැදගත් දල   ැලදක්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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5.4.5 සමාජ බලපෑම් අව්ම කිරීම (ුහුයිම) සඳහා ිරිව්ැය      

5.4.5.1 සාමානය/යපාදු 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්  හ වුහ්න් ත්ක්ද ේරු කිරීදම්දී  හ වාපෘතිද්න් ීඩාවට පත් වූ පුේගලයින්ට 

කරන ලද අදනකුත් දගවීම් ත්ක්ද ේරු කිරීදම්දී භාවිත්ා කරන  හ භාවිත්ා කරන මූලධ්රම දමම දකාටද ේ 

දක්වා ඇත්. පුේගලික ඉඩම් අනිවාර්ද්න් අත්පත් කර ගැනීම  හ වන්දි දගවීම  ඳහා වූ ක්රි්ා පටිපාටි 

1886 අාංක 3 දරන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ආඥාපනත් දක්වා දිදවන ඉතිහා ්ක් ඇත්, එ් පසුව ඉඩම් 

අත්පත් කර ගැනීදම් පනත් (LAA) මගින් ප්රති ේථාපන් වි්.  එ්ට අනුව වන්දි දගවීම කාණ්ඩ ුනක් 

්ටදත් සිදු වි් හැක. 

vi. අත්පත් කර ගැනීමට ඇති ඉඩම්  ඳහා වන්දි  

vii.  ම්බන්ධ්ත්ාවලින් ඈත් කිරීදම් හානි්  ඳහා වන්දි ලබාදීම  හ  

viii. බාධ්ා කිරීම්  හ දවනත් පාඩු  ඳහා වන්දි. 2008 දරගුලාසි ්ටදත් නි්ම කර ඇති 
පරිදි ඉඩම්  හ වුහ්න්  ඳහා වව ේථාපිත් වන්දි දගවීම් පහත්  ඳහන් මූලධ්රමවලට 
අනුව තීරණ් දේ. 

කිසි්ම් ඉඩමක දවළඳපල වටිනාකම ත්ක්ද ේරු කිරීදම් පදනම දහෝ ්ම් ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීම නි ා 

ඇති වන  ම්බන්ධ්ත්ාවලින් ඉවත් කිරීම  ඳහා වන්දි දගවීදම් පදනම වනුදේ: 

i. ඉඩම් කැබැල්ලක දකාට ක් අත්පත් කර ගන්නා විට  හ එම දකාටද හි වටිනාකම 
දවනම ආ්ත්න්ක් දල  ප්රධ්ාන ඉඩදම් දවළඳපල වටිනාකමට වඩා  මානුපාතිකව අඩු 
්ැයි  ලකන විට, වන්දි්  ම ේත්්ක් දල  ඉඩදම් වටිනාකමට  මානුපාතික වි් යුු්. 

ii. අත්පත් කර ගැනීදම් අභිප්රා් ප්රකාශ්ට පත් කළ දිනදේදී, දගාඩනැගිල්ල දන්වාසික 
 හ/දහෝ වාපාරික අරමුණු  ඳහා දහෝ දන්වාසික  හ/දහෝ වාපාරික අරමුණු  ඳහා 
භාවිත්ා කිරීමට අදහ ේ කදළේ නම්, නැවත් දගාඩනැඟීදම් පිරිවැ්  හ වරත්මාන වටිනාකම 
අත්ර දවන  1.1 වගන්ති් ්ටදත් තීරණ් කර ඇති පරිදි දගාඩනැගිල්දල් අතිදරක 
වන්දි මුදලක් දගවි් යුු්. 

5.4.5.2 ව්න්වදි යගීම් ගණනය කිරීම, හිමිකම් සහ සබඳතා සැලකීම: 

කැමැත්දත්න් දත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම  හ හිමිකම් ලැබීම 

පහත්  ඳහන් කාණ්ඩ හිමිකම් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි 

ඉඩම් හිමියා: රජදේ දල්ඛ්නවල පැහැදිලි හිමිකම් ඇති ඉඩදම් අලවා ඇති ග ේ, දභෝග දහෝ වුහ්න් ඇති 

දහෝ නැති ඉඩම්වල හිමිකරුවන්.  මහර වතිදරක අව ේථා වලදී, වාපෘතිද්න් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ 

ුළ ඉඩම්/හිමිකම් ඇති පුේගලද්කුට (එවැනි හිමිකාරිත්ව් පිළිබඳ  ාක්ෂි දනාත්කා) නීති් ් ටදත් එවැනි 

හිමිකම පිළිදගන තිදේ නම්, ද හිමිකම් ඇත්. 

කුලී නිව්ැසියන්ව: නීති් ්ටදත් අව ර දී ඇති පරිදි එකඟ වූ නි්ම්න්  හ දකාන්දේසි  ටහන් කරමින් 

ලි්ාපදිාංචි ලි්කි්විලි  මඟ කිසි්ම් ඉඩමක් දහෝ දේපලක් දහෝ ්ම් නිශේචිත් කාල සීමාවක්  ඳහා කුලි්ට 

දහෝ බදු දීමට නීත්ානුූලව දගන ඇති පදිාංචිකරුවන්. නීත්ානුූල ලි්කි්විලි, වාණිජ දහෝ දන්වාසික 

දනාමැති කුලී නිවැසිද්කු 1972 කුලී පනත් ්ටදත් දහෝ ඉඩම් හිමිකරුවන්ට ඔවුන් ඉවත් කිරීම දහෝ 

ඔවුන්දේ කැමැත්දත්න් කුලි් වැඩි කිරීම වළක්වන එහි පසුකාලීන  ාංදශෝධ්න ්ටදත් ආරක්ෂා කර ඇත්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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ඉඩම් සහ ව්ුහයන්ව හි අයන්වව්ාසික හිමිකරුව්න්ව: ත්ම ඉහත් කී ඉඩම  හ දේපළ කුලි්ට දහෝ බදු දී ඇති 

නි ා දහෝ එවැනි ඉඩමක් දවනත් අ්කු විසින් අත්පත් කර දගන ඇති නි ා දහෝ ත්ම ඉඩම  න්ත්කදේ 

දනාමැති නීත්ානුූල ඉඩම් හිමි්න්. අයිතිකරු ඔහුදේ/ඇ්දේ බලපෑමට ලක් වූ ඉඩදමන්  හ වුහද්න් 

අහිමි වූ ආදා්ම්  ඳහා වන්දි  හ දීමනා ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි, නමුත් අවත්ැන් වූ පවුල්  ඳහා 

පුනරුත්ථාපන  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් (R&R) ආධ්ාර දනාමැත්. 

ව්යාපාර හිමිකරු/ක්රියාකරු: වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ් ුළ වාපාර්ක් (ඕනෑම 

ක්රි්ාකරුදවකු/වාපාර්ක්,  ාේපු  හා්කයින්  හ ජාංගම දවදළන්දන් ඇුළුව) හිමි දහෝ පවත්වාදගන 

්න අද්ක්, වාපෘතිදේ ඉදිකිරීම් දහේුදවන් එහි ක්රි්ාකාරිත්ව් අඩාල දේ. ඔහු/ඔහු නීත්ානුූල 

හිමිකරුදවකු, නාමික දනාවන වාපාර හිමිකරුවන්, දහෝ කුලී නිවැසි්න් දහෝ අවිධිමත් වාපාර්ක 

හිමිකරුවන් වි් හැකි අත්ර, විවිධ් වන්දි  හ පුනරුත්ථාපන  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  හ් ලැදබනු ඇත්. 

අුරු පවුල: 2 වැනි වගන්ති් ්ටදත් ප්රකාශ්ට පත් කරන ලද නිද්ෝගදේ දිනට දපර අවම වශද්න් 

ව ර 3ක්  ඳහා එකම දහෝ දවනම ඡන්ද හිමි නාම දල්ඛ්න්ක් ්ටදත් ලි්ාපදිාංචි වී ඇති එකම නිව ක 

ජීවත් වන පවුල් 2013 දරගුලාසිවලට අනුව හිමිකම් ලබයි. 

රජයේ යේපළව්ල පදිංචිකරුව්න්ව: ඔවුන්දේ නිල අරමුණු  ඳහා රජ් විසින් ඉදිකරන ලද වුහවල ජීවත් 

වන පුේගල්න්. 

ප්රජාව්: වාපෘති බලපෑමට ලක් වූ දගාඩනැගිලි වුහ්න් දහෝ  ම්පත් හිමි ප්රජාවක්  හ බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රදේශවල දගාඩනැගිලි දහෝ  ම්පත් භාවිත්ා කරයි. 

ව්යාපෘති බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ (PAH): වාපෘතිද්න් දහෝ එහි කිසි්ම්  ාංරචක්කින් අහිත්කර දල  

බලපාන  ගෘහ හි සි්ලුම  ාමාජිකයින් එකම වහලක් ් ට පදිාංචිව සිටින, එක් මුළුත්ැන්දග්ක් භාවිත්ා කරන 

 හ ත්නි ආරික ඒකක්ක් දල  ක්රි්ාත්මක දේ. 

හිමිකම් යනාමැති අය: නිවා වල හිමිකම් දනාලබන්නන්, රජදේ ඉඩම්  හ දපාදු අවකාශ්න් ආක්රමණ් 

කරන්නන්  හ වා  ේථාන අරමුණු  ඳහා දහෝ ජීවදනෝපා් කටයුු  ඳහා නීති විදරෝධී දල  ඉඩම් අත්පත් 

කරදගන සිටින අනව ර පදිාංචිකරුවන්. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ක්රි්ාවලිදේදී හිමිකම් දනාලබන 

හිමිකරුවන්ට එවැනි ඉඩමක සිදුවන  ාංවරධ්න්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් R&R ආධ්ාර හැර ඉඩම්  ඳහා 

වන්දි දගවීමට හිමිකම් දනාලැදේ. 

අව්දානමට ලක්විය හැකි පවුල්ල: නැවත් පදිාංචි කිරීම දහේුදවන් අ මාන දල  දුක් විඳි් හැකි  මාජී්  හ 

ආරික වශද්න් ීඩාවට පත් වූ පවුල්. වැඩිහිටි පිරිමි  හ් දනාමැති කාන්ත්ා මූලික නිවා , අන්ත් දිළිඳු, 

ආබාධිත්,  රණාගත්යින්, අභන්ත්රව අවත්ැන් වූවන්, අනාථ්න්, සුබ ාධ්න මධ් ේථානවල ජීවත් වන 

පුේගල්න්, පශේචාත් ගැටුම්  මදේ මෑත්දී නැවත් පදිාංචි වූ පවුල්  හ එක් එක් සිේධි් අනුව හඳුනාගත් 

දවනත් අ් ඒවාට ඇුළත් වි් හැකි්. 

 ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම් අවම කිරීමට උත් ාහ කිරීම 

 වි ේත්රාත්මක ඉාංජිදන්රු  ැලසුම්  ක ේ කිරීදම්දී නිසි ප්රමිතීන්ට හා පිරිවිත්ර්න්ට අනුූලව දේශී් 

ජනගහනදේ වි ේථාපන්  හ ඔවුන්ට සිදුවන අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීමට  ෑම ප්ර්ත්න්ක්ම දරනු ඇත්  

1. වන්දි මුදලම දවළඳපල වටිනාකම වි් යුු්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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2. වත්මන් පරිශ්රද්න් ඉවත් වීමට දපර වන්දි දගවි් යුු්. 

3. ඉඩදම් වටිනාකම්වල ඉහළ වැඩිවීමක් වි් හැකි බව ්න්නට ගිණුම්ගත් කිරීදම්දී විදශේෂ 

 ැලකිල්ලක් දැක්වි් යුු්. 

4. දබාදහෝ මිනිසුන් ත්ම ජීවදනෝපා්  ඳහා ඔවුන්දේ ඉඩම් මත් ්ැදපන අත්ර නැවත් පදිාංචි කිරීදම්දී 

ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා් කටයුු කරදගන ්ාමට ප්රමාණවත් ඉඩමක් ලබා දි් යුු්. 

5. වාපාරික්න් ඉවත් කිරීම  ඳහා නව  ේථාන්ක් ලබා දීදම්දී බැාංකු පහසුකම්  හ දවනත් රජදේ 

ආධ්ාර තිබීම වැනි කරුණු දකදරහි අවධ්ාන් ද්ාමු කළ යුු්. 

6. විපත්ට පත් පවුල්වලට ඔවුන්දේ මුල් පදිාංචි  ේථාන්ට ආ න්නව නැවත් පදිාංචි වීමට  හා් වන්දන් 

නම්, ඔවුන්දේ දරුවන්ට එම පා ල්වලටම ඇුළත් වි් හැකි අත්ර එමඟින් ඔවුන්දේ  මාජ හා 

 ාං ේකෘතික ප්රමිතීන් ආරක්ෂා කර ගත් හැකි්. 

7. නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා ඉඩමක් ලබා දීදම්දී පරච ේ 40කට දනාඅඩු ප්රමාණ්ක වත් ඉඩමක් ලබා 

දි් යුු්. 

8. ත්ම නිවා වලට හානි්ක් දනාමැතිව ඉඩම් පමණක් හානි්ට පත් වූවන්  ඳහා ජීවදනෝපා් 

ආධ්ාරවලට අමත්රව ඔවුන්දේ ඉඩම  ඳහා වන්දි ලබා දදනු ඇත්. 

ද්ෝජිත් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රදේශවල මිනි ේ ජනාවා  

 මාජ- ාං ේකෘතික කණ්ඩා්ම් වශද්න් ගම්  හ ගම්වැසි්න් අත්ර පවතින  මාජී් හා ඥාති  බඳත්ා  වැඩි 

දියුණු වන දල  ලබාදි් යුු බව අධ්්නදේදී නිරීක්ෂණ් වි්. අධ්න් අත්රුර පහත්  ඳහන් කරුණු 

නිරීක්ෂණ් කරන ලදී: 

1. දබාදහෝ විට ගම්වල ඥාති කණ්ඩා්ම් වා ් කරන්දන් ගම්මාන්ක ්. එද ේ දනාමැති 
නම්, සි්ලුම නිවැසි්න් එකම ඥාති කණ්ඩා්ම නිද්ෝජන් කරයි. ගැමි්න් අත්ර  හ ගම් 
අත්ර  බඳත්ා ද ඇත්, විදශේෂද්න් කුල  බඳත්ා. ඇත්.  එබැවින් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 
වැඩ ටහන් වලදී වාපෘති කළමනාකරණ බලධ්ාරීන් දමම ත්ත්ත්ව්  ැලකිල්ලට ගත් 
යුු්. දමම ගැටලු වි ඳීම  ඳහා පුළුල් නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ැලැ ේමක් අවශ දේ. 
ඉහත් ත්ත්ත්ව් මත් පදනම්ව වාපෘති්  හ බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන් අත්ර ගැටුම් 
වළක්වා ගැනීදම් අරමුණින් පහත් නිරදේශ ඉදිරිපත් කරනු ලැදේ. 

්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් මගින්  දේශි්  නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්ති් (NIRP) ද්දීම  ඳහා ඉල්ලීම 

1. නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම (RAP)  ැකසීදම්දී දේශී් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

ප්රතිපත්ති් (NIRP)  ැලකිල්ලට ගත් යුු්. 2009 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීයම් පනයත් දක්ව්ා ඇති 

පරිදි සතයේච්ඡාචායව්න්ව නැව්ත පදිංචි කිරීයම් ජාතික ප්රතිපත්තිය (NIRP) අනුගමනය කළයහාත් 

ව්න්වදි පැයක්ජ (වියශතෂයයන්ව ඉඩම් යකාටසත ප්රමාණය අනුව්) සායප්තක්ෂව් සීමිත ව්න අතර අව්ශය 

යලස යව්නසත ී ඇති බව් සටහන්ව කළ යුුය. නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා ඉඩම් ලබා දීම සඳහා එය 

අව්ශය යේ. පූර්ව් කැබිනට්ට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අව්ශය ව්නු ඇත. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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2.  ේදේච්ඡාදවන් අවත්ැන් වූ පුේගල්න්ට දහෝ ඔවුන්දේ ඉඩම් අත්පත් කර ගන්දන් නම් ඔවුන්ට 

වන්දි ලබා දී  හ් ලබා දදන අත්ර එමඟින් වාපෘති් දනාමැති විට ඔවුන්දේ මුල් ත්ත්ත්ව්ට 

 ාදේක්ෂව දමම වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීමත්  මඟ ඔවුන්දේ ආරික හා  මාජී් අනාගත්් 

වැඩිදියුණු වනු ඇත්. 

3. යභෝගයේ ආර්ික ආයු කාලය සහ විභව් අසතව්ැන්වන සහ ව්ුහයන්ව සැලකිල්ලලට ගනිමින්ව, ක්ෂයීම් 

සඳහා අඩුකිරීම් යනාමැතිව් සම්පූර්ණ ප්රතිසතථාපන ව්ටිනාකමට අනුව් ව්යාපෘතිය මඟින්ව ඉඩම්, ගසත 

සහ යභෝග සඳහා යව්ළඳපල ව්ටිනාකමින්ව ව්න්වදි යගව්නු ඇත. 

4. ්ටිමහන ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශ හි දත්ෝරාදගන ඇති හීන්වැරැල්ලවත්ත්, 

කම්මල්කැදල්වත්ත්, දත්ල්දබාකුදල්වත්ත් ්න නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන 4ක දගවු ඉඩම් 

දවන් කිරීම  ඳහා ගෘහමුලික්ාට  හා් දේ. බැරින්ටන්වත්ත් ද නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන්ක් 

දල  හඳුනාදගන තිුණද, අදනකුත් ප්රති ේථාපන  ේථානවලින් ප්රමාණවත් ඉඩම් ඇති බැවින් 

දමම  ේථාන්  ාංවරධ්න් කිරීමට අවශ දනාදේ.  

5. ඔවුන්වයේ මුල්ල ජීව්ත්ව්න ප්රයේශ මත පදනම්ව් යම් ප්රජා විවිධ්ත්ව්යක් ඇත. මුරුතයව්ල ප්රයේශයේ 

පවුල්ල 100%ක්ම අයත් ව්න්වයන්ව මුසතලිම් ප්රජාව්ටයි. ඔවුන්ව දැනට භුක්ති විඳිමින්ව සිටින 

පහසුකම්ව්ලින්ව සමන්වවිත ඔවුන්වයේ ව්ර්තමාන පදිංචි සතථානයට ආසන්වනයේ ඉඩමක් අයප්තක්ෂා 

කරති. ඔවුන්ව යබායහෝ විට විකල්ලප ඉඩමකට ව්ඩා මුදල්ල ව්න්වදි යගීමට කැමැත්තක් දක්ව්යි. 

6. බලපෑමට ලක් වූ එක් එක් පුේගල්ා  ඳහා ඉඩම් දවන් කිරීම ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්  හ 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් දකාට  අනුව  ලකා බැලි් යුු්. ත්ම ඉඩම් මත් ්ැදපන ජීවදනෝපා් 

වන අ්ට, එම පාඩු වන්දි දගවීදම්දී  ැලකිල්ලට ගත් යුු්. දේපළ හානි  හ ජීවදනෝපා් 

අහිමිවීම්  ඳහා වන්දි දගවීමට අමත්රව නිව ක් ත්නා ගැනීමට හැකිවීම  ඳහා පූර්ණ විපතට පත් 

සෑම පවුලකටම අව්ම ව්ශයයන්ව පර්චසත 40ක ඉඩමක් ලබාදීමට යයෝජනා දකදර. අරධ් වශද්න් 

විපත්ට පත් පවුල්  ඳහා වන්දි මුදලට අමත්රව ඉඩම් දකාට ක් (අව්ම ව්ශයයන්ව පර්චසත 20) ලබා 

දීමට ද ද්ෝජනා දකදර. 

7. ්ටිමහන ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශදේ විහාර ේථාන්කට අ්ත් අක්කර 8ක ඉඩමක් ජලද්න් 

්ටදේ. අදාළ හානි්ට පත් පාරශේව්  මඟ  ාකච්ඡා කිරීදම්දී වන්දි දගවීදම්දී දහෝ ඉඩමක් ලබා 

දීදම්දී විදශේෂ අවධ්ාන් ද්ාමු කළ යුු්. 

8. නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථානවලට මාරග ප්රදේශ් ඉදිකිරීම අවශ දේ. අලුතින් නැවත් පදිාංචි කරන 

ලද පවුල් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා ද්ෝජිත් ප්රදේශදේ අවශ සි්ලුම ්ටිත්ල පහසුකම් ඉදිකළ 

යුු්. 

9. නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා උසත ඉඩම් ඉල්ලුම් කරන අයටද තම යගව්ුව්ල ව්ගා කිරීමට පැල ලබා 

දිය යුුය. 

10. ආබාධිත් පුේගලයින්, ව්  අවුරුදු 70 ට වැඩි දජෂේඨ පුරවැසි්න්  හ කාන්ත්ාවන්ට ඔවුන්දේ 

නව ඉඩම්වල පදිාංචි වූ පසු ම කට විදශේෂ දීමනාවක් දගවි් යුු්. 

11. රජ් විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලද ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්ට ඔවුන්දේ ඉඩම්වල පවතින සි්ලුම 

 ේවාභාවික හා ඉදිකරන ලද වුහ්න්  ඳහා වන්දි ලබා දීම දමන්ම අත්පත් කර ගැනීදමන් පසු 

දමම ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට අව ර ලබා දි් යුු්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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12. ජනත්ාව නැවත් පදිාංචි කිරීමට සුදුසු ්ැයි හඳුනාදගන ඇති නැවත් පදිාංචි කිරීම් වත්මන් 

අයිතිකරුවන්දගන් ඉවත් කළ යුු්. 

13. කඩඉම් දින්ට දපර දහෝ 2 වැනි වගන්තිදේ නිද්ෝග් නිකුත් කිරීමට දපර සිදු වූ ආක්රමණ වලදී, 

ආක්රමණ් කරන පුේගල්ා නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා නීත්ානුූලව නිරවුල් කර ඇති ඉඩමක් 

දල   ලකනු ලැදේ. දම් සිදුවන්දන් අදාළ ප්රාදේශී් දල්කම් කාර්ාල් අ්දුම්කරුදේ 

ත්ත්ත්ව් පිළිබඳව ත්ෘේතිමත් බව ප්රකාශ කළදහාත් පමණි. 

14. ජීව්යනෝපායට බාධ්ාීම යහතුයව්න්ව ව්ත්මන්ව සතථානව්ලින්ව ඉව්ත් ීමට තීරණය යනාකරන අර්ධ් 

ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක් වූ ගෘහමුලිකයා හට ආදායම් ප්රතිසාධ්න ව්ැඩසටහන්ව සඳහා සාධ්ාරණ 

යලස සහාය ව්නු ඇත. 

15. වාණිජ වාපාර හිමි ීඩාවට පත් වූ ගෘහමුලික්ා හට ඔවුන්දේ නව වාපාර නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

 ේථානවල නව ද ේවා මධ් ේථානවල  ේථාපිත් කිරීමට වාණිජ බිම් දකාට ේ ලබා දදනු ඇත්. 

16. නව ජනාවා  ප්රදේශවල සි්ලුම ්ටිත්ල පහසුකම්  ප්නු ලැදේ. හඳුනාගත්  ේථාන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේම හි ඇුළත් කළ යුු්. 

17. ඉඩම් අහිමි වීදමන් නිෂේපාදන මට්ටම්වලට දැඩි බලපෑමක් සිදු දනාවන ඔවුන්දේ මුළු ඉඩම්වලින් 

25% ට වඩා අඩු (හක්ට්ාර 0.4 ක  ම්ූරණ ඉඩමක්  හිත්) අහිමි වන හිමිකම් හිමි්න් සුළු 

වශද්න් ීඩාවට පත් වූවන් දල  වරීකරණ් කර මුදල් වන්දි පමණක් පිරිනමනු ලැදේ. ඉඩම් 

අත්පත් කර ගැනීදම්දී එ් දගවි් යුු්. 

18. ත්ම මුළු ඉඩම්වලින් 25%කට වඩා (දහක්ට්ාර 0.4 ට වැඩි මුළු ඉඩම් ප්රමාණ්ක්  හිත්) අහිමි වන 

ඉඩම් හිමිකම් දරන්නන් දහෝ ඉඩම් අහිමි වීම නි ා නිෂේපාදන මට්ටම්වලට දැඩි දල  බලපානු 

ලබන අත්ර ඉතිරි ඉඩම් දකාට ේ ආරික වශද්න් ශක දනාවන බවට දහේු වනු ඇත්. 

ප්රති ේථාපන ඉඩම දහෝ මුදල් වන්දි හඳුනා ගැනීම  හ මිලදී ගැනීම  ඳහා  හා් දත්රීමක් ඉදිරිපත් 

කළ යුු්. ඊට අමත්රව, ඔවුන්ට ආදා්ම් ්ථා ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීම  හ දවනත් පුනරුත්ථාපන 

ආධ්ාර ලැදබනු ඇත්. 

19. ඉඩම් හිමියන්වට සියුම සති ර ඉඩම් අලාභ සඳහා යව්ළඳපල ව්ටිනාකමින්ව ව්න්වදි යගව්නු ලබන 

අතර ආන්වතික ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක්වූව්න්වට තනි පුේගල පදනමින්ව මුදලින්ව ව්න්වදි යගව්නු 

ලැයේ. 

20. නව් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම භාරදීම ආරම්භ කිරීමට යපර, ක්රියා සැලැසතම නිලධ්ාරීව් හට නැව්ත 

සතථානගත කිරීයම් ක්රියාව්ලියට සහය ව්න අතර, ඉඩම, ව්ුහයන්ව, ගසත සහ යබෝග සඳහා සුදුසුකම් 

ඇති සියුම ව්න්වදි, මාරු කිරීයම් දීමනාව් සහ ප්රව්ාහන දීමනාව් කල්ලතියා යගව්නු ලැයේ. නිව . 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනත් හි 38A වගන්ති් ්ටදත් ඉඩම් අත්පත් කර දගන වන්දි දගවීම 

ප්රමාද වුවදහාත්, ව රකට 6% බැගින් දපාලි්ක් දගවනු ලැදේ. 

21. දැනට පව්තින ගම්මානව්ල ජනාව්ාස රටාව් අනුව් ක්රියා සැලැසතම නිලධ්ාරී විසින්වයපාකුරු ව්ශයයන්ව 

නැව්ත පදිංචි කරනු ලබන අතර ඔවුන්ව නැව්ත පදිංචි කිරීමට යපර ජලය, විදුලිය, ප්රයේශ මාර්ග ආදී 

සමාජ යටිතල පහසුකම් සපයනු ලැයේ. පාසල්ල, යසෞඛය මධ්යසතථාන, තැපැල්ල කාර්යාල, යපර 

පාසල්ල සහ බැංකු යනාදී අයනකුත් යපාදු පහසුකම් ද ජාතික ප්රමිතීන්වට අනුකූලව් සපයනු ලැයේ. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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විපතට පත් ගම්මානව්ල ජනතාව් සමාන පහසුකම් භුක්ති විඳි නව් ගම්මානයේ ප්රජා මධ්යසතථාන 

සහ ආගමික සතථාන ද යව්නත් සතථානයකට යගන යනු ඇත. 

22.  ෑම නිව කම පුේගල්න් 01 දදදනකු  ඳහා කු ලත්ා වරධ්න් පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබාදි් යුු් 

23. නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාවලිදේදී  හ් වීමට  හ උපදද ේ ලබා දීමට විපත්ට පත්  ෑම ග්රාම 

නිලධ්ාරී ව මකම ප්රජා උපදේශක කණ්ඩා්ම් (CCG) පිහිටුවනු ලැදේ. 

24. සි්ලුම ක්රි්ා  ැලැ ේම නිලධ්ාරී  ඳහා ඔවුන්දේ ඉල්ලීම් මත් නව ජනාවා   ේථානවලදී අවශ විට 

 හ ඔවුන්ට අවශ පරිදි ත්ාක්ෂණික  හ වෘත්තී්  හා් ලබා දදනු ඇත්. 

25. අත්පත් කරගත් ඉඩම්ව්ල යගාඩනැගිලි සහ ගසතව්ල ඵලදාව් ගැනීම යේපලව්ල හිමිකරුව්න්වට 

යනාමියල්ල නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 

26. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්රව්ාහන මණ්ඩලය (NWSDB) නැව්ත පදිංචි කරන්වනන්වට ඉල්ලලීම 

මත නිව්ාස සැලසුම් සකසත කිරීමට සහාය ව්නු ඇත. දකද ේ දවත්ත්, එවැනි  ැලසුම්  ක ේ 

කිරීදම්දී ක්රි්ා  ැලැ ේම නිලධ්ාරී දවත් ලැදබන වන්දි මුදල  ලකා බැලි් යුු්. 

අව්දානම් කණ්ඩායම් සඳහා වියශතෂ ආධ්ාර යයෝජනා ක්රම 

1. කාන්ත්ා මූලික, වද්ෝවෘේධ්, ආබාධිත්  හ දරිද්රත්ා දරඛ්ාවට පහළ ආදා්ම් ඇති පවුල් වැනි 

අවදානමට ලක්වි් හැකි පවුල්  ඳහා ප්රජා උපදේශක කණ්ඩා්ම් නිරදේශ මත් විදශේෂ  හ් හිමි 

දේ. 

2. කාන්ත්ා ගෘහ මූලික නිවා , ආබාධිත් නිවා , අවුරුදු 70ට වැඩි පවුල්  ඳහා නව ජනාවා වල 

ඔවුන්දේ නිවා  ඉදිකිරීමට  හා් වනු ඇත්. නිවා  ඉදිකිරීම  ඳහා විදශේෂ වැඩපිළිදවළක් හඳුන්වා 

දදනු ඇත්. දරිද්රත්ා දරඛ්ාවට පහළින් සිටින පවුල්  ඳහා නව  ේථානවල ඔවුන්දේ ජීවන ත්ත්ත්ව් 

 හ ආදා්ම් උත්පාදන හැකි්ාව වැඩිදියුණු කිරීමට  හා් වනු ඇත්. 

3. එම ගෘහමුලික්ා හට ආදා්ම් ප්රති ේථාපන ප්රදාන්ක්  හ ඔවුන්දේ ඥාතීන්  මඟ එම ගදම්ම 

දගවු බිම්  හ දගාවිබිම්  ඳහා හිමිකම් ලැදේ. ඊට අමත්රව ඔවුන්දේ ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීමට 

විදශේෂ  ාංවරධ්න වැඩ ටහන්  ක ේ කරනවා ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, ප්රජා උපදේශක කණ්ඩා්ම් හි 

නිරදේශ මත් ත්නි ත්නිව එවැනි ආධ්ාර ලබා දදනු ඇත්. 

රැකියා අහිමිීම් සඳහා ආධ්ාර 

1. රැකි්ා අහිමි වූවන්  ඳහා රැකි්ා අව ේථා උපරිම මා  6 ක කාල්ක් දක්වා දහෝ නව රැකි්ාවක් 

ද ා්ා ගන්නා දත්ක් ම කට දීමනාවක් වනු ඇත්. 

2. වාපෘතිදේ රැකි්ා අව ේථා  ඳහා ක්රි්ා  ැලැ ේම නිලධ්ාරී දවත් ප්රමුඛ්ත්ව් දදනු ලැදේ. 

3.  ැලකි් යුු පවුල්  ාංඛ්ාවක් රබර කිරි කැීදම් දහෝ දවනත් රැකි්ාවක නි්ැලී සිටිති. අවදානමට 

ලක්වි් හැකි පිරි   ඳහා ඔවුන්දේ කු ලත්ා, ධ්ාරිත්ාව  හ මූල ත්ත්ත්ව් මත් පදනම්ව 

ජීවදනෝපා්  ාංවරධ්න වැඩ ටහනක් වාපෘති් මගින්  ක ේ කළ යුු්.  ම්ූරණද්න් විපත්ට 

පත් පවුල් දමන්ම අරධ් වශද්න් විපත්ට පත් පවුල් ද දමම වැඩ ටහනට හිමිකම් කි්නු ඇත්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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ගසත හා යභෝග අහිමි ීම 

ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමට දපර අ ේවැන්න දනළීමට ඉඩ  ල මින් හැකිත්ාක් දුරට ඉදිකිරීම් කටයුු 

 ැලසුම් දකදර. අ ේවැන්න දනළා ගැනීමට දනාහැකි වූ විට දහෝ වගාවන් විනාශ වීම වැළැක්වි් දනාහැකි 

නම්, දවළඳපල වටිනාකම අනුව දබෝග වරග් අනුව සුදුසු මුදල් වන්දි දගවනු ලැදේ. හදිසි ඉදිකිරීම්  ඳහා 

ග ේ ඉවත් කිරීදම්දී, නිවාඩු නිෂේකාශන් මගින් වන්දි ක්රි්ාමාරග අනුගමන් කරනු ලැදේ. එවැනි ප්රදේශ 

විධිමත් දල  අත්පත් කර ගන්නා ුරු ග ේ හා දබෝගවලට බාධ්ාවක් දනාවනු ඇත්. 

නිව්ාස කට්ටටි, නිව්ාස සහ යව්නත් පුේගලික ව්ුහයන්ව අහිමි ීම. 

නිවා   හ මඩු, ගබඩා, ළිාං, ජල ටැාංකි, රැඳවුම් බිත්ති  හ වැට වැනි අදනකුත් වුහවල හිමිකරුවන්ට 

ප්රති ේථාපන පිරිවැ් ්ටදත් වන්දි දගවනු ලැදේ. පුේගලික/රජදේ ඉඩම්වල හිමිකම් හිමි්න්/බදු හිමි්න් 

 හ කුලී නිවැසි්න්  හ රජදේ ඉඩම් අත්පත් කරදගන සිටින ආක්රමණික්න් දම්ට ඇුළත් දේ. ත්වද, 

අරධ් වශද්න් බලපෑමට ලක් වූ වුහ්න්දේ අයිතිකරුවන්ට ප්රති ේථාන් පිරිවැ් ්ටදත් වන්දි දගවීමට 

හිමිකම් ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ වුහ්න්දේ ද්රව් දනාමිදල් ගලවා ගැනීමට අයිතිකරුවන්ට අයිති් ඇත්. ගලවාගත් 

ද්රවවල වටිනාකම අව ාන වන්දි මුදදලන් අඩු දනාදකදර. 

හානිදා්ක බලපෑම හඳුනා ගැනීම  ඳහා අරධ් අලාභ්ක්  ඳහා, ඉතිරි ඉඩම  හ දේපළ  ාංවරධ්න්  ඳහා 

දනා ලකන්දන් නම්, එම ඉඩම් දකාට  අත්පත් කර ගනු ලැදේ. 

සි්ලුම වරගවල නැවත් පදිාංචි කරන ලද කුටුම්භවලට නි්මිත් දේලාවට පරිශ්රද්න් ඉවත්වීම  ඳහා 

දනාමිදල් හිමිදේ. අදාළ ඉඩම්  අධිකරණ ක්රි්ාපටිපාටි්කට ්ටත් දනාවන්දන් නම්, ක්රි්ා  ැලැ ේම 

නිලධ්ාරී විසින් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශද්න් පිටත්ට ් ාමට අවශ වීමට දපර සි්ලුම වන්දි හිමිකම් දගවනු 

ලැදේ. 

නැව්ත පදිංචි කරන ලද කුටුම්භයන්ව මාරු දීමනාව් සඳහා හිමිකම් ලබයි. 

අදාළ ඉඩම බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශද්න් පිටත් පිහිටා ඇති විදශේෂ අව ේථා වලදී, එම ඉඩම් ගිවිසුමක් හරහා 

අදනෝන එකඟත්ාව් මත් ත්ාවකාලිකව වාපෘති ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා ද්ාදා ගනු ලබන අත්ර ්ම් 

හානි්ක්  ඳහා ප්රමාණවත් වන්දි මුදලක් දගවනු ලැදේ. අවශ පරිදි පුනරුත්ථාපන් කිරීදමන් පසු ඉඩම 

අයිතිකරුට ආපසු ලබා දදනු ඇත්. 

යව්නත් ප්රතිලාභ 

අවත්ැන්වීදම් ආධ්ාර  ැපයීමට අමත්රව, ්ම් ්ම් මානසික ආත්තීන් ඇති වූ විට, ඔවුන් අත්ර ඇති විවිධ් 

ගැටළු/ආරවුල් නිරාකරණ් කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් වැඩ ටහන ුළ එම 

ක්රි්ාවලි්ට පහසුකම්  ැලසීම  ඳහා ්ම් ්ම් ක්රි්ා  ැලැ ේම නිලධ්ාරී කාණ්ඩවලට විදශේෂ  හ්  හ 

ක්රි්ාමාරග අවශ දේ. ගැටළු/ආරවුල් වරග  හ ප්රතිකරම පහත් පරිදි දේ: 

1. වාපෘති බලපෑම් පිළිබඳ උපදේශන්, වන්දි හිමිකම්  ැකසීම, නැවත් පදිාංචි කිරීදම් විකල්ප  හ 

අඩවි  ාංවරධ්න්. 

2. ඉතිරි කිරීදම් ද්ෝජනා ක්රම  හ මුදල් කළමනාකරණ් පිළිබඳ උපදේශන්. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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3. දමම ක්රි්ාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා දමන්ම විකල්ප ආදා්ම් ඉපැයීදම් අව ේථා  ඳහා නව 

ජනාවා  ප්රදේශවල වත්මන් ආරික ක්රි්ාකාරකම්  හ විභව ආරික අව ේථා ත්ක්ද ේරු කිරීම. 

4. දමම වාපෘති් මගින් විපත්ට පත් පවුල්  ඳහා සුළු පරිමාණ ආදා්ම් උත්පාදන ද්ෝජනා ක්රම 

පිහිටුවීමට පහසුකම්  ැලද ේ. 

5. විපත්ට පත්  ෑම නිව කින්ම එක් පුේගලද්කුට රැකි්ා ලබා ගැනීමට දහෝ  ේව්ාං රැකි්ා  ේථාපිත් 

කිරීමට උපකාර වන කු ලත්ා  හ වෘත්තී් පුහුණුව  ඳහා හිමිකම් ලැදේ. දැඩි දල  ීඩාවට පත් 

පවුල්වල සුදුසුකම් ඇති පුේගලයින්ට ඉහත් පුහුණු වැඩ ටහන්  ඳහා  හභාී වීම  ඳහා ප්රජා 

උපදේශක කණ්ඩා්ම් නිරදේශ මත් ප්රමුඛ්ත්ව් දදනු ලැදේ. 

ආදායම් යථා තත්ත්ව්යට පත්කිරීම / ජීව්යනෝපාය සංව්ර්ධ්න ව්ැඩසටහන (පූර්ණ හා අර්ධ් ව්ශයයන්ව 

බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල) 

 ාරථක ආදා්ම්  හ ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ/වැඩිදියුණු කිරීදම් වැඩ ටහනක්  ම්ූරණ කිරීම  ඳහා, 

එවැනි වැඩ ටහනක්  ැලසුම් කර අඛ්ණ්ඩ ප්රජා  ාංවරධ්න ක්රි්ාවලි්කට ඒකාබේධ් කිරීම වැදගත් දේ. 

 ේදේච්ඡාචාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ජාතික ප්රතිපත්ති (NIRP) මූලධ්රම් මත් පදනම්ව, ක්රි්ා  ැලැ ේම 

නිලධ්ාරී ආදායම් ප්රතිසතථාපන ව්ැඩසටහන්ව  ැලසුම් කිරීම  හ ක්රි්ාත්මක කිරීදමහි නිරත් වි් යුු්. 

ආදා්ම් ප්රති ේථාපන වැඩ ටහනක්  ැලසුම් කිරීමට දපර උප වාපෘතිදේ ජීවදනෝපා්න්  හ ආදා්ම් මත් 

ඇති වි් හැකි බලපෑම් පිළිබඳ  වි ේත්රාත්මක ත්ක්ද ේරුවක් සිදු කිරීම, ආදා්ම්  හ ජීවදනෝපා් 

ප්රති ේථාපන වැඩ ටහනක්  ාංවරධ්න් කිරීදම් පළමු පි්වර වි් යුු්. එවැනි ත්ක්ද ේරුවක් මගින් 

ජීවදනෝපා්/ආදා්ම් ආශ්රිත් අලාභ පිළිබඳ දත්ාරුරු  ප්නු ලබන අත්ර, එම පාඩුවලට වන්දි දගවි් යුු 

ආකාර්  හ ආදා්ම් ප්රති ාධ්න ක්රදමෝපා්න් දමානවාද ්න්න පිළිබඳ ්ථාරථවාදී ත්ක්ද ේරුවක් ලබා 

දදනු ඇත්. ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩල් (NWSDB) හි උප වාපෘති්ක්  ඳහා ආදා්ම් 

 හ ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ වැඩ ටහන පහත්  ඳහන්  ාංකල්ප මත් පදනම්ව  ාංවරධ්න් කළ හැක. 

මුදල්ල මත පදනම් වූ ආධ්ාර: දමම ආකාරදේ ආධ්ාර මූලික වශද්න් දකටි කාලීන උපා් මාරග්කි. භාවිත්ා 

කරන උපා් මාරග් මත් පදනම්ව එ් ආකාර කිහිප්ක් ගත් හැකි්. උදාහරණ්ක් වශද්න්, වාපෘති් 

දහේුදවන් අවත්ැන් වූ (ශාරීරික දහෝ ආරික වශද්න්) පුේගල්න්ට වාපෘති් ුළ ත්ාවකාලික රැකි්ා 

ලබා දි් හැකි්. ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් මාරග ් ථා ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීම  ඳහා ක්රි්ා  ැලැ ේම 

නිලධ්ාරී දවත් මුදල් ප්රදාන්ක් ලබා දි් හැකි්. 

ඉඩම් පදනම් කරගත් ආධ්ාර: දම් ඉත්ා වැදගත් උපා් මාරග්ක් වන අත්ර, දකටි කාලීන  හ දිගු කාලීන 

වශද්න්  ැලකි් හැකි්. කෘෂිකාරමික කටයුු  ඳහා නව ඉඩම්  ක ේ කිරීදම්දී දභෞතික ආධ්ාර  ැපයීම 

 හ බීජ, දපාදහාර වැනි ද්දවුම් දමන්ම දවළඳදපාළට ප්රදේශ් ලබා දීම ද එවැනි ආධ්ාරවලට ඇුළත් 

වි් හැකි්. 

ඉඩම් පදනම් යනාව්න ආධ්ාර: දම්ට ත්ාක්ෂණික හා වෘත්තී්  ාංවරධ්න  හ පුහුණු වැඩ ටහන්  ැපයීම 

ඇුළත් දේ. ක්ුද්ර ණ් පහසුකම්  ඳහා ප්රදේශ් ලබා දීම  හ වාපාර  ාංවරධ්න ආධ්ාර  ැපයීම. 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩල් (NWSDB) හි වාපෘති කළමනාකරණ ඒකක් ප්රගති් 

අධීක්ෂණ් කරමින් සුදුසු ආදා්ම්  හ ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ වැඩ ටහන් ක්රි්ාත්මක කිරීදම් වගකීම 

වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්න්ට ඇත්. තිර ාර දල  ආරික  ාංවරධ්න්ක් ළඟා කර 

ගැනීම  ඳහා ආරික,  මාජී්  හ පාරි රික  ාධ්ක දකදරහි අවධ්ාන් ද්ාමු කළ යුු්. දමම 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  

186 

 

වැඩ ටහන ්ටදත්, පවුල් 250ක් පමණ (වාපෘතිද්න්  ම්ූරණද්න් ීඩාවට පත් වූ  හ අරධ් වශද්න් 

ීඩාවට පත් වූ) ආදා්ම් ප්රති ාධ්න වැඩ ටහන්වලට ඇුළත් කිරීම  ඳහා  ලකා බලනු ලැදේ. 

ව්ගුව් 5-2 බලපෑමට පත් පුේගලයන්ව නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා ිරිව්ැය 

 

අංගය 

 

ආකාරය 

 

ඒකක 

ඒකක 

ගණන 

ඒකක 

ිරිව්ැය (Rs. 

Mn) 

මුළු ිරිව්ැය 

(Rs.Mn.) 

ඉඩම් අත්පත් 

කරගැනීම 

දගාඩ ඉඩම් අක්කර 256 1.10 282 

කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 16 0.45 7 

හානි වන දේපළ දගාඩනැගිලි ආකෘතින් වරග අඩි. 196,500 0.004 786 

දවනත් වුහ්න් (ගරාජ්, ගබඩා, 

ආදි්.) 

වරග අඩි. 6,200 0.025 155 

නැවත්  ේථාපන් 

කිරීදම් භූමි 

නැවත්  ේථාපිත් වීම  ඳහා ඉඩම් මිලදී 

ගැනීම 

අක්කර 66 1.5 99 

 පලුරු  හ දවනත් ශාක ගණන 1000 0.005 5 

දපාල් ගණන 1650 0.015 25 

 

දවනත් දීමනා 

ඉවත්වීදම් දීමනාව ගණන 186 0.015 3 

ආදේශකිරීදම් පිරිවැ්   186 0.15 28 

ජීවන දීමනා ගණන 186 0.0075 1 

ආදා්ම් ්ත්ාවත් කිරීම පවුල් 250 0.2 50 

පහසුකම් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් භුමි  ඳහා ්ටිත්ල 

පහසුකම්  ැපයීම 

   300 

ක්රි්ාවට නැාංවීම RAP ක්රි්ාත්මක කිරීම (පාලන් කිරීම 

හා අධීක්ෂණ්) 

   100 

 උප එකුව    1832 

 හදිසි අව ේථා  ඳහා  10%    183 

 එකුව්    2025 

 

අමතර ව්න්වදි: 

අත්පත් කර ගැනීදම් අභිප්රා් ප්රකාශ්ට පත් කරන දිනදේ දී රැකි්ාව  හ දහෝ වාපාරික අරමුණු  ඳහා 

භාවිත්ා කරන දහෝ රැකි්ාව  හ දහෝ වාපාරික අරමුණු  ඳහා භාවිත්ා කිරීමට අදහ ේ කරන දගාඩනැගිලි 

ප්රති ේථාපන වටිනාකම මත් පදනම්ව වන්දි දගවීමට හිමිකම් ලබයි. 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්  හ දගාඩනැගිලි ත්ක්ද ේරු කිරීදම්දී  හ වාපෘතිද්න් ී ඩාවට පත් වූ පුේගලයින්ට 

කරන ලද අදනකුත් දගවීම් ත්ක්ද ේරු කිරීදම්දී භාවිත්ා කරන  හ භාවිත්ා කරන ලද මූලධ්රම දමම 

දකාටසින් දක්වා ඇත්. පුේගලික ඉඩම් අනිවාර්ද්න් අත්පත් කර ගැනීම  හ වන්දි දගවීම  ඳහා වූ ක්රි්ා 

පටිපාටි 1886 අාංක 3 දරන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ආඥාපනත් දක්වා දිදවන ඉතිහා ්ක් ඇති අත්ර 

පසුව එ් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනත් (LAA) මගින්  ාංදශෝධ්න් වි්. වන්දි දගවීම කාණ්ඩ ුනක් 

්ටදත් සිදු වි් හැක. 

1. අත්පත් කර ගැනීමට ඇති ඉඩම්  ඳහා වන්දි  

2. හානිදා්ක  ේදන්හ්  හ දවන්වීම  ඳහා වන්දි  හ  



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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3. බාධ්ා කිරීම්  හ අදනකුත් පාඩු  ඳහා වන්දි. 

2008 දරගුලාසි ්ටදත් නි්ම කර ඇති පරිදි ඉඩම්  හ වුහ්න්  ඳහා වව ේථාපිත් වන්දි දගවීම් පහත් 

 ඳහන් මූලධ්රමවලට අනුව තීරණ් දේ. 

කිසියම් ඉඩමක යව්ළඳපල ව්ටිනාකම තක්යසතරු කිරීයම් පදනම යහෝ යම් ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීම නිසා 

ඇති ව්න සම්බන්වධ්තා අහිමිීම සඳහා ව්න්වදි යගීයම් පදනම ව්නුයේ: 

1. ඉඩම් කැබැල්ලක දකාට ක් අත්පත් කර ගන්නා විට  හ එම දකාටද හි වටිනාකම ප්රධ්ාන ඉඩදම් 

දවළඳපල වටිනාකමට වඩා  මානුපාතිකව අඩු ්ැයි  ැලදකන විට, වන්දි් එම ඉඩදම්  ම ේථ 

වටිනාකමට  මානුපාතික වි් යුු්.  

2. අත්පත් කර ගැනීදම් අභිප්රා් ප්රකාශ්ට පත් කළ දිනදේ දී, දගාඩනැගිල්ල දන්වාසික  හ/දහෝ 

වාපාරික අරමුණු  ඳහා දහෝ දන්වාසික  හ/දහෝ වාපාරික අරමුණු  ඳහා භාවිත්ා කිරීමට අදහ ේ 

කරන ලේදේ, නැවත් දගාඩනැඟීදම් පිරිවැ්  හ අත්ර දවන  1.1 වගන්ති් ්ටදත් තීරණ් කර 

ඇති පරිදි දගාඩනැගිල්දල් වත්මන් වටිනාකම අතිදරක වන්දි්ක් දල  දගවි් යුු්. 

5.4.6 ජීව්යනෝපාය සහ ආදායම් ව්ැඩිදියුණු කිරිම: 

වාපෘති ප්රදේශදේ දවද න ජනත්ාවදේ ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් මාරග දකදරහි වාපෘති් බලපානු 

ඇත්.  

i. මිනිසුන් ත්ම ජීවදනෝපා්  ඳහා ්ැදපන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම; 

ii. මිනිසුන් ත්ම ජීවදනෝපා්  ඳහා භාවිත්ා කරන ඉඩම්වලට ප්රදේශ වීම දහෝ භාවිත්් පිළිබඳ 
සීමාවන් පැනවීම; හා 

iii. මිනිසුන් ත්ම නිදව ේවලින්  හ වාපාරවලින් අවත්ැන් කිරීම, නැවත් පදිාංචි කිරීම්  හ 
නැවත් පදිාංචි කිරීම්වලට ුඩු දදයි. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම් අවශ වූ අදනකුත් වාපෘති ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් වැඩිදියුණු කිරීදම් වැඩ ටහන් 

 ාංවරධ්න් කිරීම  ම්බන්ධ්ද්න් පහත් ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇත්. 

i. ග්රාමී් ප්රදේශවල බලපෑමට ලක් වූ දගාවිබිම් ප්රදේශ දවනුවට කෘෂිකාරමික කටයුු  ඳහා 
සුදුසු ප්රති ේථාපන ඉඩම් දහෝ ඉඩම් ප්රමාණවත් දනාවීම දහෝ දනාමැතිකම 

ii. ආරික වත්කම්වල, විදශේෂද්න්ම හිමිකම් දනාවන අ්දේ ජීවදනෝපා් වත්කම්වල 
 ම්ූරණ අලාභ් ආවරණ් කිරීමට අදපාදහා ත් වන වන්දි ප්රමාණවත් දනාවීම. 

iii. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින්ට විකල්ප රැකි්ා වල නිරත් වීමට අවශ කු ලත්ා 
දනාමැතිකම 

iv. ආදා්ම් පුනරුත්ථාපන වැඩ ටහන් ්ටදත් හඳුන්වා දී ඇති කෘෂිකාරමික දනාවන / 
දගාවිපදළන් බැහැර ක්රි්ාකාරකම් වැඩි ප්රමාණ්ක් ඇුළත් කිරීම  ඳහා විපත්ට පත් 
ජනත්ාව ඔවුන්දේ  ම්ප්රදායික ජීවදනෝපා් ක්රි්ාකාරකම් ප්රති ේථාපන් කිරීමට දහෝ 
විවිධ්ාාංීකරණ් කිරීමට අකමැති වීම. 

v. ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් ප්රති ාං ේකරණ වැඩ ටහන්  ඳහා ප්රමාණවත් අ්වැ් ප්රතිපාදන 
දවන්කර දනාතිබීම. 

vi. ආදා්ම් ප්රති ේථාපන වැඩ ටහන් ආරම්භ කිරීම  හ එම වැඩ ටහන්  ඳහා ප්රමාණවත් 
දල  ක්රි්ාත්මක කිරීම  හ අධීක්ෂණ ්ාන්ත්රණ්න්  ේථාපිත් කිරීම ප්රමාද වීම 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
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 ාරථක ආදා්මක්  හ ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ  හ වැඩිදියුණු කිරීදම් වැඩ ටහනක්  ාක්ෂාත් කර 

ගැනීම  ඳහා වැඩ ටහන  ැලසුම් කිරීම  හ ප්රජා  හභාීත්වදේ අඛ්ණ්ඩ ක්රි්ාවලි්ක් හරහා ඒකාබේධ් 

කිරීම අත්වශ දේ.  ේදේච්ඡාචාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ජාතික ප්රතිපත්ති් (NIRP) විසින් දමම ප්රදේශ් 

හඳුනාදගන පිළිගනී: “නැවත් පදිාංචි කිරීම විපත්ට පත් ජනත්ාව  ඳහා  ාංවරධ්න ක්රි්ාකාරකමක් දල  

 ැලසුම් කළ යුු්”  හ බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව ආදා්ම්  හ ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ්  ැලසුම් 

කිරීම  හ ක්රි්ාත්මක කිරීදමහි නිරත් වි් යුු් ්න වැඩ ටහන් මූලධ්රම් මත් පදනම් වි් යුු්.  

ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් ් ථා ත්ත්ත්ව්ට පත්කිරීදම්  හ වැඩිදියුණු කිරීදම් වැඩ ටහන්වල එක් අරමුණක් 

වි් යුත්දත් වාපෘති මැදිහත්වීම් මගින් ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම  ැලකි් යුු දල  බලපානු 

ලබන පුේගලයින් හඳුනාදගන ඔවුන්ට ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා් මට්ටම්  හ මට්ටම් නැවත් ලබා ගැනීමට දහෝ 

වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ  ල න ආධ්ාර  ැපයීමයි. ආදා්ම්. ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් වැඩිදියුණු කිරීදම් 

වැඩ ටහන්  ාංවරධ්න් කිරීම  හ ක්රි්ාත්මක කිරීම වාපෘති කළමනාකරණ ඒකක් වගකීම දරනු ඇත්. 

දමම වැඩ ටහන්  ාංවරධ්න් කිරීම  හ ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා අමත්ර බාහිර  ම්පත් දා්කයින්  මඟ 

ගිවිසුම්ගත් වීමට වාපෘති කළමනාකරණ ඒකක් හට සිදු වි් හැක. 

වැඩ ටහදන් එක් එක් අදි්ර  ඳහා පවත්වනු ලබන නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  මීක්ෂණදේ දකාට ක් දල  

ජීවදනෝපා්න්  හ ආදා්ම් දකදරහි ඇති වි් හැකි බලපෑම් පිළිබඳ පුළුල් ත්ක්ද ේරුවක් සිදු කිරීමට සිදුවනු 

ඇත්. ත්ක්ද ේරුව මගින් ජීවදනෝපා්/ආදා්ම් ආශ්රිත් පාඩු පිළිබඳ දත්ාරුරු  ැපයි් යුු අත්ර එවැනි 

පාඩුවලට වන්දි දගවන්දන් දකද ේද  හ ආදා්ම් ප්රති ේථාපන උපා් මාරග දමානවාද ්න්න පිළිබඳ 

්ථාරථවාදී ත්ක්ද ේරුවක් ඉදිරිපත් කළ යුු්. ප්රාථමික ත්ක්ද ේරුදේදී රැ ේකරගත් දත්ාරුරු පසුකාලීන 

අධීක්ෂණ අභා   ඳහා මූලික ප්රමිති්ක් දහෝ මිණුම්  ලකුණු දත්ත්්ක්  ප්නු ඇත්. ජීවදනෝපා්  හ 

ආදා්ම් වැඩිදියුණු කිරීදම් වැඩ ටහනට කාන්ත්ා මූලික නිවා , නිදන්ගත් දරෝගාබාධ් දහෝ ආබාධ්  හිත් 

 ාමාජිකයින් ඇුළත් පවුල්  හ දරිද්රත්ා දරඛ්ාවට පහළින් ජීවත්වන ( මෘේධි ප්රතිලාභීන්  හ ඒ හා  මාන 

වැඩ ටහන්) වැනි වඩාත් අවදානමට ලක්වි් හැකි පවුල්  ඳහා නිශේචිත් ක්රි්ාමාරග දහෝ  ාංරචක ඇුළත් 

වි් යුු්.  

පහත්  ඳහන් ඉලක්ක  පුරා ගැනීම මත් පදනම් වි් යුු වැඩ ටහන  ාංවරධ්න් කිරීමට උපකාර කිරීම 

 ඳහා වාපෘති කළමනාකරණ ඒකක් හට බාහිර උපදේශකයින්/ ම්පත් පුේගලයින් බඳවා ගත් හැකි්: 

i. මුදල් මත් පදනම් වූ ආධ්ාර: දමම ආකාරදේ ආධ්ාර මූලික වශද්න් දකටි කාලීන උපා් 
මාරග්කි.  න්දරභ් අනුව, එ් විවිධ් ආකාර ගත් හැකි්. නිදසුනක් වශද්න්, අවත්ැන් වූ 
පුේගලයින්ට ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා්  හ ආදා්ම් මාරග ්ථා ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීම  ඳහා 
මුදල් ආධ්ාර්ක් ලබා දි් හැකි්. 

ii. ඉඩම් පදනම් කරගත් ආධ්ාර:   දමම උපා් මාරග් මධ් කාලීන සිට දිගු කාලීන දක්වා 
දේ. ප්රති ේථාපන ඉඩමක් ලබා දීම දහෝ නව ඉඩම් මිලදී ගැනීමට ආධ්ාර කිරීම  හ/දහෝ 
විකල්ප ත්ණබිම්, වනාන්ත්ර දහෝ ජල  ම්පත්  ඳහා ප්රදේශ්  ැපයීම ඊට ඇුළත් දේ. 
දම් ආකාරදේ වැඩ ටහනකට වන්දි දගවීම දහෝ කෘෂිකරමාන්ත්්  ඳහා නව ඉඩම  ක ේ 
කිරීම  ඳහා  ෘජු  හා් ඇුළත් කිරීමටත්, බීජ, දපාදහාර වැනි ද්දවුම්  හ 
අදලවිකරණ්ට උපකාර කිරීමත් ඇුළත් වි් යුු්. 

iii. ඉඩම් පදනම් දනාවන ආධ්ාර: දම්ට ත්ාක්ෂණික හා වෘත්තී් පුහුණු වැඩ ටහන්  ැපයීම, 

ක්ුද්ර ණ්  ඳහා පහසුකම්  ඳහා ප්රදේශ්  හ වාපාර  ාංවරධ්න  හා් ඇුළත් දේ. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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5.4.7 බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශතව් සඳහා, යයෝජිත නැව්ත පදිංචි කිරීයම් සතථාන 

ඇවිදීදම්  මීක්ෂණ්  හ ප්රජා උපදේශක රැ ේවීම අත්රුර, බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාව විසින් පහත්  ඳහන් 

 ේථාන මාරුවීම්  ේථාන ද්ෝජනා කරන ලදී. 

i.හීන්වව්ැරැල්ලල ව්ත්ත 

හීන්වැරැල්ල ගම්මාන්ට ආ න්නව පිහිටි ඉඩම දකෝන්දදනි් ග්රාම නිලධ්ාරී ව මට අ්ත් දේ. එම  ේථාන් 

දැනට රබර වගාවක් දල  භාවිත් දකදර. දමම භූමිදේ පවතින භූමි ප්රමාණ් අක්කර 75 කි. දමම ඉඩම 

විපත්ට පත් පවුල්වලට  මීපව පිහිටා ඇති අත්ර විදුලි්  ඳහා පහසු ප්රදේශ්ක් ඇත්. නැවත් පදිාංචි කළ යුු 

පවුල් 186 න් පවුල් 123 ක් දකෝන්දදනි්ට අ්ත් දේ. විපත්ට පත් පාරශේව්න්දේ විදරෝධ්්කින් දත්ාරව 

දම් සි්ලු පවුල් දම් ඉඩදම් නැවත් පදිාංචි කළ හැකියි. ත්වද, දමම ද්ෝජිත් ඉඩමට ්ාබද ප්රදේශදේ 

ඔවුන්දේ  ාමාන වන්දනාමාන කරන විහාර් ද පිහිටා ඇත්. ද්ෝජිත් ඉඩම පුේගලික  අයිති්  ු වන 

අත්ර හිමිකරුදේ වි ේත්ර පහත් පරිදි දේ. 

• ඉඩදම් නම : හීන්වැරැල්ල වත්ත් 

• වු අධිකාරීවර්ාදේ නම : ගාමිණී විදේසිරි මහත්ා 

• අමත්න්න දුරකථන් : 0779132026 

ප්රදේශ මාරග ඉදිකර ඇති ඉඩම පුේගලික අයිති්කි. දකාන්දදනිදේ පවුල් 121ක් නැවත් පදිාංචි කළ යුු 

අත්ර දම් සි්ලු පවුල් හීන්වැරැල්ල වත්දත්න් ඉඩම් කැබැල්ලක් ඉල්ලා සිටිති. 

 

  

 

 

 

 

        රූපය 5-2  හීන්වව්ැරැල්ලල ව්ත්ත (යමම මාර්ගය යයෝජිත ඉඩම හරහා ව්ැටී ඇත.) 

ii.කම්හල්ලකැයල්ල ව්ත්ත 

රබර වගාව  ඳහා ද්ාදා ගන්නා දගාන්ඩිදවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව මට අ්ත් කැන්දගම ගම්මාන්ට 

ආ න්නව දමම ඉඩම පිහිටා ඇත්. දකද ේ දවත්ත් වරත්මානදේ රබර වගාවන් දවනුවට මිශ්ර දබෝග වගාව 

සිදු දකදර. මුළු භූමි ප්රමාණ් අක්කර 15 කි. කැන්දගම ගම්මානදේ විපත්ට පත් පවුල් දමම ඉඩදමන් ඉඩම් 

කැබැල්ලක් ඉල්ලා සිටිති. දම්ද පුේගලික දේපලකි. 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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රූපය 5-3  කම්හල්ලකැයල්ල ව්ත්ත 

iii.බැරින්වටන්ව ව්ත්ත  

ඉඩම රබර වගාවක් දල  භාවිත්ා වන ්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී  ව දම් ග්රාම නිලධ්ාරී  දකාට්ඨාශදේ පිහිටා 

ඇත්. මුළු භූමි ප්රමාණ් අක්කර 62 කි. ්ටිමහන ගම්මානදේ විපත්ට පත් පවුල් දමම ඉඩදම් නැවත් පදිාංචි 

වීමට කැමැත්දත්න් සිටිති. ්ටිමහන ගම්මානදේ සිට කිදලෝමීටර 1.5ක් දුරින් පිහිටි දම්ද පුේගලික 

දේපළකි. ්ටිමහනට ්න ප්රධ්ාන මාරග්කට ආ න්නව දමම ඉඩම පිහිටා ඇත්. රන්ලිත් ප්රනාන්දු මහත්ා 

 හ නිශාන්ත් ප්රනාන්දු මහත්ා නමින් හිමිකරුවන් දදදදදනක් සිටිති. 

. 

 

 

 

 

 

                             රූපය 5-4 බැරින්වටන්ව ව්ත්ත (යයෝජිත නැව්ත සතථාිත කිරීයම් භූමියකි) 

iv.යතල්ලයබාකුයල්ල ව්ත්ත 

දැනට රබර වගාව  ඳහා භාවිත්ා කරන ්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් ඉඩම ද පිහිටා ඇති මුළු භූමි ප්රමාණ් 

අක්කර 25 කි. දම්ද දපෞේගලික දේපළ  හ ්ටිමහන ගම්මාන්ට ඇති දුර කිදලෝමීටර 1.5 කි. ඉඩමට 

ප්රදේශ මාරග තිදේ. අයිතිකරුදේ වි ේත්ර පහත් පරිදි දේ; 

ඉඩදම් නම   - දත්ල්දබාකුදල්වත්ත් 

හිමිකරුදේ නම  - E.M.D.G මහත්මි්. දි ේනා කුමාරි විදේරත්න මහත්මි් 

ලිපින්   - ගමවත්ත්, ඉහළගම, මාදකදහල්වල 

දුරකථන  - 0352241253, 0718505581 

v.කිරිගල්ල ව්ත්ත 



මහවැලි උපදේශන ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව  
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මුරුත්දවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව මට ආ න්න කරපදන් ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් ඉඩම පිහිටා ඇත්. එම ඉඩම 

දැනට රබර වගාව  ඳහා ද්ාදා ගැදන්. මුළු භූමි ප්රමාණ් අක්කර 72 කි. දමම වත්ත් හැර ආ න්නදේ 

නැවත් පදිාංචි කළ යුු පවුල්  ඳහා ඉඩම් දනාමැත්.  ම්ූරණද්න් ීඩාවට පත්වන පවුල් 36ක් නැවත් 

පදිාංචි කළ යුුව ඇත්. විපත්ට පත් පවුල්වලින් බහුත්ර්ක් ප්රමාණවත් වන්දි ක්රම්ක් ලැදබන්දන් නම් 

නැවත් පදිාංචි කිරීමට කැමති දවති. 

ද්ෝජිත් ඉඩම පුේගලික අයිති්කි. අයිතිකරුදේ වි ේත්ර පහත් පරිදි දේ; 

• ඉඩදම් නම   - කිරිගල්වත්ත් 

• අයිතිකරුදේ නම - ධ්රමසිරි කරුණාරත්න මහත්ා 

• පදිාංචි    - අලුත්ගම පදිාංචි, කළුත්ර දි ේික්ක්ට අ්ත් දේ 

• දුරකථන   - 0715879124 

 

      

 

 

 

 

 

                       

                                   රූපය 5-5 කිරිගල්ලව්ත්ත (යයෝජිත නැව්ත සතථාිත කිරීයම් භූමියකි) 

vi.බණයේිටිය ව්ත්ත 

දමම ඉඩම මුරුත්දවල ප්රදේශදේ වන අත්ර මුරුත්දවල ප්රදේශදේ විපත්ට පත් පවුල්වලට ඉත්ා ආ න්නව 

පිහිටා ඇත්. ඉඩම ප්රධ්ාන මාරග්ට ඉත්ා ආ න්නයි. මුළු භූමි ප්රමාණ් අක්කර 2 කි. මුරුත්දවල ප්රදේශදේ 

සි්ලුම පවුල් දමම ඉඩමට කැමතියි, දකද ේ දවත්ත් සි්ලුම පවුල්වලට පදිාංචි වීමට එ් ප්රමාණවත් 

දනාදේ. 

ද්ෝජිත් ඉඩම පුේගලික අයිති්කි. අයිතිකරුදේ වි ේත්ර පහත් පරිදි දේ; 

• ඉඩදම් නම   - බානදේපිටි්වත්ත් 

• හිමිකරුදේ නම  - A.P.K. අරදේදගදර 

• දුරකථන  - 0773037393



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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                       රූපය 5-6  යයෝජිත නැව්ත පදිංචිකිරීයම් සතථාන ිහිටීම  දැක්යව්න සිතියම



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරිසරික බලපෑම් අධ්යයනය වාරත්ාව 
යයෝජිත යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘතිය                                  
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පරිච්යේදය 6    

6. පාරිසරික කලමනාකරණය සහ පසුවිපරම් කිරීයම් සැලැසතම (EMMP) 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  ඳහා වන පාරි රික කළමනාකරණ  ැලැ ේම  හ පාරි රික 

අධීක්ෂණ  ැලැ ේම දමම පරිච්දේදද්න් වි ේත්ර දකදර. පාරි රික කළමනාකරණ  ැලැ ේම ්නු 

වාපෘතිදේ ඇති වි් හැකි  ැලකි් යුු පාරි රික හා  මාජී් බලපෑම් පිළිබඳ  ාරාාංශ්ක් වන අත්ර, 

ද්ෝජිත් අවම කිරීදම් පි්වර   හ ද්ෝජිත් එක් එක් අවම කිරීදම් පි්වර ක්රි්ාත්මක කිරීමට වගකිව 

යුු පාරශේව් දමන්ම අවම කිරීදම් පි්වර ක්රි්ාත්මක කිරීම අධීක්ෂණ් කිරීමට වගකිව යුු පාරශව් 

හඳුනා ගනී. . ත්වද, පාරි රික අධීක්ෂණ  ැලැ ේම මගින් නිරීක්ෂණ් කළ යුු අදාළ පරාමිතීන් දමන්ම 

නිරදේශිත් නිරීක්ෂණ වාර ගණන හඳුනා ගනී. 

පාරිසරික කළමනාකරණය සහ පසුවිපරම් සැලැසතයම් (EMMP) අව්ශයතා යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව, උප 

යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව යහෝ යව්නත් පාර්ශව් යව්ත පැව්රීම 

පාරි රික කළමනාකරණ  ැලැ ේම අනිවාර්ද්න්ම ලාංසු දල්ඛ්නවල දකාට ක් වි් යුු අත්ර ඇගයීම් 

ක්රි්ාවලිදේදී පිරිවිත්ර්න්  මඟ  ැලකිල්ලට ගත් යුු් පාරි රික කළමනාකරණ  ැලැ ේදම් නිශේචිත්ව 

දක්වා ඇති ක්රි්ාවන් ඒකාබේධ් කිරීම හරහා ්ම් ආකාර්ක ජනතික  ේථාවර්ක් ලබා දදන බව 

 හතික කිරීම ඉත්ා වැදගත් දේ. පාරි රික පිරිවිත්ර  මූහ්ක් දල  වාපෘති්  ඳහා දටන්ඩර 

දල්ඛ්නවලට පාරි රික කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේදමහි දකාන්ත්රාත්කරුවන්දේ 

ක්රි්ාකාරකම්වලට  ෘජුවම අදාළ වන අාංගවලට පමණක් පාරි රික පිරිවිත්ර්න් ුළ අඩාංගු වි් යුු්. 

පාරි රික බැඳීම් දකාන්ත්රාත්කරුවන්ට පැහැදිලිව දැනුම් දි් යුු අත්ර ඉදිරිපත් කරන ලද දටන්ඩර 

 ඳහා පාරි රික කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේදම් (EMMP) හි නිශේචිත්ව දක්වා ඇති පාරි රික 

අවශත්ා  ැලකිල්ලට දගන අ්වැ්ගත් කර තිබීම අවශ දේ. 

පාරි රික කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේම  ම්පුරණද්න්ම  ාරථකව ක්රි්ාත්මක කිරීම 

 හතික කිරීම  ඳහා,  ෑම ප්රධ්ාන පාරශව්කටම පාරි රික කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේදම් 

දල්ඛ්න් ලබා දි් යුු අත්ර එමඟින් දවේ අඩවි්  ක ේ කිරීදම්දී  හ ඉදිකිරීම් අදි්දරදී ඇතිවි් හැකි 

ගැටළු පිළිබඳ  ම්ූරණ දත්ාරුරු දවත් ප්රදේශ වි් හැකි්. පාරි රික බලපෑම් අවම කිරීදම් කාර්් 

ඔවුන්දේ දභෞතික හා මූල  ැලසුම්කරණ්ට ඇුළත් කර ගත් හැකි වන පරිදි එවැනි බලපෑම් අවම 

කිරීම  ඳහා අනුගමන් කළ යුු අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග. ඉදිකිරීම් දකාන්ත්රාත්ු  ඳහා 

දකාන්ත්රාත්කරුවන් විසින් දල්ඛ්නදේ වි ේත්ර කර ඇති ආකාර්ට පාරි රික කළමනාකරණ්  හ 

අධීක්ෂණ  ැලැ ේදම් (EMMP) හි ඔවුන්ට පවරා ඇති සි්ලුම අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග  ැපයීමට අවශ 

දේ. පාරි රික කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේදම් (EMMP) හි දක්වා ඇති  ෑම පි්වරක්ම 

ක්රි්ාත්මක කිරීමට ඔවුන් නීත්ානුූලව බැඳී සිටින අත්ර අනුූල දනාවීම  ඳහා දඬුවම්වලට ් ටත් දේ 

ඉදිකිරීම් දකාන්ත්රාත්ු  ඳහා එක් එක් ප්රධ්ාන දකාන්ත්රාත්කරුවන්ට ත්මන්දේම EMP නිෂේපාදන් කර 

ක්රි්ාත්මක කිරීමට EMP හි නිශේචිත්ව දක්වා ඇති එක් එක් අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග ක්රි්ාත්මක 

කරන්දන් දකද ේද ් න්න  ැකසීම අවශ වි් යුු්. දකාන්ත්රාත්කරුවන්දේ EMP දල්ඛ්න් එක් එක් 

අවම කිරීදම් පි්වර ක්රි්ාත්මක කරන්දන් දකද ේද ්න්න පිළිබඳවද, උපකරණ  හ මිනි ේ බල් වැනි 

අරමුණු  ඳහා අවශ  ම්පත් ඇුළුව දත්ාරුරු  ඳහන් කළ යුු්, 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

පාරිසරික බලපෑම් අධ්යයනය වාරත්ාව 
යයෝජිත යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘතිය                                  
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ප්රධ්ාන දකාන්ත්රාත්කරුවන් ඇුළුව වාපෘතිදේ  ෑම ප්රධ්ාන පාරශේව්කටම, පාරි රික 

කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේම (EMMP)  ම්ූරණද්න් ක්රි්ාත්මක කිරීම නිරීක්ෂණ් කිරීම 

 ඳහා  හ වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ්ට හා ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩල් දවත්  නිතිපත්ා වාරත්ා කිරීම  ඳහා, පාරි රික කළමනාකරු දහෝ ඊට  මාන දල  

නිසි සුදුසුකම් ලත් පළපුරුදු කාර් මණ්ඩල්ක් සිටි් යුු්.  

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
 

 195  

 

ව්ගුව් 5-3  ව්යාපෘති-පුළුල්ල පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසතම 

 ටහන: දමම පාරි රික කළමනාකරණ්  හ අධීක්ෂණ  ැලැ ේමට (EMMP) ඇුළත් වන්දන් වඩාත්ම වැදගත් බලපෑම් පමණි. 

 

ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ඉදිකිරීම් අදියර )ඉදිකිරීම් සම්බන්වධ් බලපෑම්(  

ජලාශ ඉදිකිරීම සඳහා 

ව්ැඩබිම් එළී යපයහළි 

කිරීම 

1. ඉඩම් එළී දපදහළි කිරීදම් 

කටයුු දහේුදවන් පාාංශු 

ඛ්ාදන් වැඩි වීම. 

 

2.අතිරික්ත් අව ාදිත්් ගාංගාවට 

ගලා ්ාම. 

1. දමෝ ම් දනාවන කාලවලදී සිදු කළ 

යුු ඉඩම් එළිකිරීදම් කටයුු. 

 

2. ජලාපවහන මාරගවල දරාන්මඩ එක්  

රැ ේ කිරීදම්  ේථාන ඉදිකිරීම. 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ 

ජලාශ වැඩබිම 
 

නිරීක්ෂණය කළ 

යුු පරාමිතීන්ව: 
 

උඩුගදඟහි මට්ටම 

හා   ඳන කල 

දේල්ල වැඩබිම 

පහළ ගාංගාදේ 

අව ාදිත් මට්ටම් 

දෘශ පරීක්ෂාව  හ 

කැළඹිලි මිනුම් 

(අව ාදිත් බර 50 

mgl-1 ට අඩු වි් 

යුු් 

දකාන්ත්රාත්කරු  

 

 

අධීක්ෂණ 

උපදේශකයින් /වාරිමා

රග දදපාරත්දම්න්ුව  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල් 

 

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ජලාශ ඉදිකිරීම සඳහා 

ව්ැඩබිම් එළී යපයහළි 

කිරීම 

වෘක්ෂලත්ා ආවරණ් අධික 

දල  අහිමි වීම 

1. දකාන්ත්රාත් දල්ඛ්නවල දක්වා ඇති 

පරිදි අවම ඉවත් කිරීම්  හතික කිරීම 

 ඳහා එළි දපදහලි කටයුු පිළිබඳ දැඩි 

පාලන් 

2. එළි දපදහලි කිරරිදම් කටයුු 

ඉලක්කගත් ප්රදේශවලට දැඩි දල  සීමා 

දේ. 

3. වෘක්ෂලත්ා  ලකුණු කිරීම  හ එළී 

දපදහළි කිරීම් පාලන් (BOQ හි 

දක්වා ඇති දහක්ට්ාර ප්රදේශ්) 

ඉදිකිරීම් කාල් 

ුළ ජලාශ වැඩබිම 

දකාන්ත්රාත්කරු  අධීක්ෂණ් 

උපදේශකයින් /වාරිමා

රග දදපාරත්දම්න්ුව  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල් 

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන  

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

කම්කරු කඳවුරු 

ඉදිකිරීම, තාව්කාලික 

කාර්යාල/ගබඩා 

ප්රයේශ 

කම්කරු කඳවුරු නුසුදුසු දල  

 ේථානගත් කිරීම මගින් පහත් 

ඵල විපාක දගන දදන ඇත්; 

1. ප්රතිග්රාහක අපවිත්ර වීම (භූමි්, 

ජල්, වාත්්) 

2. කම්කරු කඳවුරු / කාර්ාල 

වැසිකිලි වලින් අපද්රව  හ 

අපජල් පිටවීම (ශ්රම කඳවුරු 

ගඟට ආ න්නව පිහිටා තිදේ 

නම් පමණි) 

3.කම්කරු කඳවුරුවලින් ඝන 

අපද්රව ගඟට මුදා හැරීම. 

1. ඉදිකිරීම් කඳවුරු  ේථාන  හ ගබඩා 

ප්රදේශ ප්රාදේශී් මිනි ේ ජනාවා , ජල 

මූලාශ්ර  හ වනාන්ත්ර ප්රදේශවලින් 

(අවම වශද්න් කිදලෝමීටර 0.2 ක් 

දුරින්) පිහිටා තිබි් යුු්. 

1. නිසි  නීපාරක්ෂාව, ජල  ැපයුම, 

අපද්රව බැහැර කිරීම  හ අවශ 

සි්ලුම ්ටිත්ල පහසුකම් ඇුළත් වන 

පරිදි ඉදිකිරීම් කඳවුරු ඉදිකිරීම. 

කම්කරු කඳවුදරහි 

 

දකාන්ත්රාත්කරු  වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

 

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්     



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
 

 197  

 

ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ඉදිකිරීම් රව්යය සහ 

ඉදිකිරීම් අපරව්ය 

ගබඩා කිරීම.  

ඉදිකිරීම් ද්රව ගබඩා කිරීම  හ 

ඉදිකිරීම් අපද්රව ගබඩා කිරීම 

දහේුදවන් ගාංගා දූෂණ් වීම 

1. ඉදිකිරීම් ද්රව ගබඩා කරන ප්රදේශ 

ගදඟන් ඈතින් පිහිටා ඇත්. 

2. ඉදිකිරීම් ද්රව අවම ප්රමාණද්න් 

වැඩබිදමහි ගබඩා කරනු ලැදේ. 

3 ඉදිකිරීම් අපද්රව නම් කරන ලද බැහැර 

කිරීදම්  ේථානවල බැහැර කිරීමට දපර 

අවම කාල්ක්  ඳහා එම  ේථානදේ 

ගබඩා කරනු ලැදේ. 

ඉදිකිරීදම්  ේථානවල 

 

දකාන්ත්රාත්කරු  
වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

 

 ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්    

  

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

ඉදිකිරීම් රව්යය සහ 

ඉදිකිරීම් අපරව්ය 

ගබඩා කිරීම 

1. ගඟ ආ න්නදේ ඉදිකිරීම් ද්රව 

 හ ඉදිකිරීම් අපද්රව ගබඩා 

කිරීම දහේුදවන් ගාංගාව දූෂණ් 

වීම. 

 

2. නුසුදුසු ද්රව ගබඩා කිරීම 

දහේුදවන් ද ෞන්දර්ාත්මක 

බලපෑම 

1. දිගු කාල්ක්  ඳහා ද්රව ගබඩා කිරීම 

වැළැක්වීම  ඳහා අවශ පරිදි වැඩබිම 

 ඳහා මිලදී ගත් යුු ද්රව 

2. ජලාපවහන මාරගවලට බාධ්ා 

දනාවන දහෝ පවතින වෘක්ෂලත්ාදි්ට 

බාධ්ා දනාවන අයුරින් ත්ාවකාලික 

ගබඩා  ේථාන දත්ෝරා ගනු ලැදේ. 

3. ගබඩා  ේථාන ගදේ සිට අවම 
වශද්න් මීටර 200 ක් දුරින් පිහිටා ඇත්. 

4. අවශ පරිදි කාණු  ැපයීම මගින් 

අව ාදිත් පිටාර ගැලීම / බැහැර කිරීදම් 

ප්රදේශද්න්/බැමි වලින් ගලා ්ාදමන් 

ආරක්ෂාකාරී පි්වර්න්දගන් 

ත්ාවකාලික ගබඩා ප්රදේශ  මන්විත් දේ. 

5 පිටත්ට ගලා්ාම මුදා හැරීමට දපර 

ඉදිකිරීම් ද්රව ගබඩා 

 ේථාන  හ ඉදිකිරීම් 

අපද්රව ගබඩා 

 ේථාන. 

දකාන්ත්රාත්කරු  
වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

   

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
අව ාදිත් දද්රෝණි දවත් ද්ාමු දකදර. 

6 එවැනි  ේථාන ඉවත් කළ වහාම 

ත්ාවකාලික ගබඩා ප්රදේශ 

ප්රති ාං ේකරණ් කර නැවත් වෘක්ෂලත්ා 

දරෝපණ් කරනු ලැදේ. 

ඉදිකිරීම් කටයුු සිදමන්ති දි්ර, දකාන්ීට් මිශ්ර 

කිරීම  හ ප්රවාහන්  ඳහා 

භාවිත්ා කරන උපකරණ 

ද ේදීදමන් අපජල්, ඉවත්ලන 

 හ භාවිත්ා කරන ලද දත්ල්  හ 

ග්රී ේ ්නාදිද්න් ගාංගා ජල් 

අපවිත්ර වීම. 

අව ාදිත් දකාට ේ දකාන්ීට් 

මිශ්ර කිරීදම් හා මඩින ්න්ත්ර 

මගින් ජල්ට මුදා හැරීම. 

1. ඉදිකිරීම්  හ දමදහයුම් වලදී දත්ල් 

හා ර ා්නික කාන්දු වීම අවම කිරීම. 

2. දකාන්ීට් මිශ්ර කිරීදම් හා මඩින 

 ේථාන මගින් සිදුකරන සි්ලුම ජල 

පිටවීම් ජනන් වන අදේක්ෂිත් අව ාදිත් 

බරට ගැලදපන දල  අව ාදිත් ටැාංකි 

 වි කරනු ලැදේ. 

3. වරින් වර අව ාදිත් බර මැනීම එම 
 ේථාන වල  හ ගදේ සිදු කරනු ලැදේ. 

4. පානී් අරමුණු  ඳහා අවම ජල 

 ැපයුමක්  හතික කිරීම 

ඉදිකිරීදම්  ේථානවල 

 

දකාන්ත්රාත්කරු 
වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 
  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   
   

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

 

 

 

 

 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ජලාශ සහ යේලි 

ඉදිකිරීයම්දී අික 

ශේදයක් නිකුත් කිරීම 

අධික ශේද  හ කම්පන මට්ටම් 

නි ා අවට දගාඩනැගිලි ඇත්නම් 

ඒවාට  ැලකි් යුු ප්රමාණ්ක 

හානි ඇති දේ. 

1. ඉදිකිරීම් කටයුු  ඳහා මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් නිශේචිත්ව දක්වා ඇති 

ප්රමිතීන්ට අනුව ශේද/කම්පන මට්ටම් 

නඩත්ු කිරීම. 

2. මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ ප්රමිතීන්ට 

අනුූල වීම  හතික කිරීම  ඳහා 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ ශේද/කම්පන 

මට්ටම් වරින් වර අධීක්ෂණ් කිරීම. 

3.අඩු ශේද්ක් ඇති උපකරණ භාවිත්්, 

උපකරණ නිසි දල  නඩත්ු කිරීම  හ 

හැකිත්ාක් දඝෝෂාකාරී උපකරණ 

භාවිත්් අවම කිරීම. 

4. පැමිණිලි ඇත්නම් කඩිනමින් 

විමරශන් කිරීම. 

5.අවශ  ේථානවල ශේද බාධ්ක 

භාවිත්්. 

6.මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ අනුමැති් 
ලිපිදේ දක්වා ඇති පරිදි පමණක් රාී 

කාලදේ වැඩ සිදු කළ යුු දේ. 

200m අර් ුළ 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ 

ජලාශ්  හ දේලි 

 ේථාන ු ළ  හ අවට. 

මැනි් යුු 

පරාමිතීන් 

දඩසිබල්වල ශේද 

මට්ටම්  හ කම්පන 

මට්ටම්. 

පිළිගත් 

ර ා්නාගාර්ක් 

හරහා 

දකාන්ත්රාත්කරුව

කු ද්ාදවා 

ගැනීම 

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

   

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ඉදිකිරීම් රව්ය 

ප්රව්ාහනය සහ ගබඩා 

කිරීම 

දූවිල්ල ජනන් වීම, මාරග 

ත්දබද්, මාරගවලට හානි වීම 

නි ා  ාමාන ජනත්ාවට කරදර 

බාධ්ා ඇතිවීම 

1.විවෘත් වාහනවල ඉදිකිරීම් ද්රව දහෝ 

අපද්රව ප්රවාහන් දනාකිරීම. 

 

2. අධික වාහන ත්දබද් ඇති කාලවලදී 

ද්රව ප්රවාහන් සිදු දනාකිරීම (දප.ව. 7-

දප.ව. 10  හ ප.ව. 4-ප.ව. 7) 

ඉදිකිරීම් භූමිදේ  හ 

වැඩබිම කරා ්න 

මාරගවල 

දකාන්ත්රාත්කරු 

/අමුද්රව 

 ැපයුම්කරු 

 

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 
  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

   

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

යසතව්ක ආරක්ෂාව් ද ේවකයින්දේ ආරක්ෂාව, 

ද ෞඛ් පිරිහීම, වැඩබිදමහි 

සිදුවන අනුරු දහේුදවන් 

ඇතිවන බලපෑම් 

1. ද ේවක ප්රථමාධ්ාර  හ ගිනි නිවීදම් 

උපකරණ වැනි පුේගලික ආරක්ෂක 

උපකරණ (PPE) හි ේවැසුම්, බූට්  පත්ු, 

කන් දේනු වැනි දෑ එම  ේථානදේ තිබි් 

යුු්. 

2. ඉදිකිරීම් කඳවුරු, කාර්ාල  හ ගබඩා 

ප්රදේශ  ඳහා ප්රථමාධ්ාර පහසුකම් 

 ැපයි් යුු් 

3. කම්කරුවන්  ඳහා ආරක්ෂිත් 

ආම්පන්න, අනුරු ඇඟවීදම්  ලකුණු, 

බාධ්ක, ද ේවකයින් විසින් භාවිත්ා කළ 

යුු ආරක්ෂිත් හි ේවැසුම් වැනි  ම්මත් 

ආරක්ෂක පි්වර්න් අනුගමන් කළ 

යුු්. 

4.වැඩබිම කම්කරු දදපාරත්දම්න්ුදේ 
ලි්ාපදිාංචි කළ යුු්. 

ජලාශ ඉදි කරන 

 ේථානදේ 
දකාන්ත්රාත්කරු  

අධීක්ෂණ් 

උපදේශකයින් 

/වාරිමාරග  

දදපාරත්දම්න්ුව  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල් 

 

කම්කරු 

දදපාරත්දම්න්ුව 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ව්ැඩබියමන්ව ිටත 

සිදුවිය හැකි බලපෑම් 

රව්ය නිසතසාරණය සහ 

ප්රව්ාහනය 

දූවිලි විදමෝචන් / ශේද් / 

කම්පන් 

1.  ේථායී කැණීම්  හිත් බෑවුම්  හිත් 

සිදුරු කළ වලවල් නිසි දල  නිරමාණ් 

කළ යුු්. 

2. ආවරණ් කරන ලද වාහනවල 

ප්රවාහන් කළ යුු වැලි  හ දලෝහ වැනි 

ඉදිකිරීම් ද්රව 

3. ඉදිකිරීම් ද්රව ප්රවාහනදේදී දූවිලි 
විදමෝචන් අවම කිරීම  ඳහා මාරග 

මුපිට වරින් වර දත්ත් කළ යුු්. 

සටහන: මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ 

ප්රමිතීන්ට අනුූල බව  හතික කිරීම 

 ඳහා, නිසි පරිදි ලි්ාපදිාංචි කර ඇති  හ 

මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ භූ විදා හා 

පත්ල් කාර්යාංශ්  හ EPL මගින් වලාංගු 

පත්ල් බලපත්ර ඇති වලවල්  හ 

ගල්වලවල් වලින් ඉදිකිරීම් ද්රව ලබා 

ගනු ඇත්. 

පත්ල් වළවල්/ සිදුරු 

කළ වලවල් වැනි 

ද්රව නි ේ ාරණ් 

කරන  ේථානවල 

නිරීක්ෂණ් කළ යුු 

පරාමිතීන් 

අාංශු පදාරථ/දූවිලි 

මට්ටම් 

දමම මිනුම් 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරිදේ 

අවශත්ාවලට 

අනුූලව පත්ල් / 

වලවල් හිමි්න් 

විසින් සිදු කළ 

යුු්. 

පරි ර ආරක්ෂණ 

බලපත්ර් මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් නිකුත් 

කරන බැවින් දම් 

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් අධීක්ෂණ් කළ 

යුු් 

ව්ැලි/යලෝහ ව්ැනි 

ඉදිකිරීම් රව්ය ලබා 

ගැනීම 

අනව ර වැලි දගාඩදැමීම්  හ 

පත්ල් දමදහයුම් 

1. භූ විදා හා පත්ල් කාර්යාංශ් (GSMB)/ 
මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ අනුමත් අඩවි/ 

ආ්ත්න වලින් ලබා ගත් යුු අමුද්රව. 

පත්ල්  හ වැලි 

කැණීම්  ේථාන වැනි 

ද්රව නි ේ ාරණ් 

කරන  ේථානවල 

නිරීක්ෂණ් කළ යුු 

පරාමිතීන් 

ද්රව 

 ැපයුම්කරුවන්ට 

දකාන්ත්රාත්කරු 
භූ විදා හා පත්ල් 

කාර්යාංශ්(GSMB) 
 

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
වලාංගු භූ විදා හා 

පත්ල් කාර්යාංශ්  හ 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරිදේ බලපත්ර 

ඇති බව ත්හවුරු 

කිරීම. 

අතිරික්ත පසත, පස, 

ඉදිකිරීම් අපරව්ය 

බැහැර කිරීම 

නුසුදුසු ගබඩා කිරීම ජල මාර්ග 

ඔසතයසත ව්ැඩිව්න අව්සාදිත 

තැන්වපු මගින්ව ජල දූෂණයට 

යහතු යේ. 

1. අතිරික්ත් දපාදළාව ජල මාරග 

අ ලට දැමීදමන් වැළකීම. 

2. අතිරික්ත් ප ේ/දපාදළාව දිගු කාලීනව 

ත්බා ගත් යුු නම්, නිසි පරිදි ආවරණ් 

කළ යුු්. ගදේ සිට අවම වශද්න් 

මීටර 200 ක් දුරින් ගබඩා කළ යුු්. 

3.අතිරික්ත් ප ේ ඉවත් කරනු ලබන්දන් 

ඉාංජිදන්රු / පළාත් පාලන අධිකාරි් 

විසින් අනුමත් කරන ලද නම් කරන ලද 

 ේථානවල පමණි. 

ඉදිකිරීම් අපද්රව 

බැහැර කරන  ේථාන 
දකාන්ත්රාත්කරු 

අධීක්ෂණ 

උපදේශකයින් 

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

   

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 

විසින් සිදු කරන 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ්න්  

 

පරිසර විදයාව් 

ව්ෘක්ෂලතා ඉව්ත් 

කිරීම 

 ත්ත්ව විදශේෂ  ඳහා වා  ේථාන 

අඩු කිරීම 

හැකිත්ාක් ග ේ කැීදමන් වැළකීම  හ 

හැකිත්ාක් ග ේ රඳවා ත්බා ගන්න. 

හරිත් තීර්ක් ඉදිකිරීම. 

සි්ලුම ඉදිකිරීම් 

 ේථානවල  හ 

ජලාශ් අවට. 

දකාන්ත්රාත්කරු 
අධීක්ෂණ 

උපදේශකයින් 

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

   

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් සිදු 

කරන  ේවාධීන 

අධීක්ෂණ්න්  

යේල්ලල, බලාගාරය, 

සම්යේෂණ මාර්ගය, 

ප්රයේශ මාර්ග ඉදිකිරීම 

සහ අයනකුත් සියුම 

ව්යාපෘති මැදිහත්ීම්  

වාපෘති මැදිහත්වීම් දහේුදවන් 

 ේවභාවික, අරධ්  ේවභාවික 

වා  ේථානවලට සිදුවන බාධ්ා 

 ේවාභාවික ගාංගා වෘක්ෂලත්ා වල 

වා  ේථාන විනාශ් හා 

ඛ්ණ්ඩන් වීම 

විදුලි  ම්දේෂණ මාරග් ඔ ේද ේ 

අවදානම් කලාප්ක් නිරමාණ් 

කිරීම 

එ වීමට නි්මිත් මාරග දකාට ේ 

 හ පාලම් වල ගමනාගමන්ට 

බාධ්ා සිදුවීම. 

නැවත් වන වගාව, වා  ේඨාන ්ඨේ් ආ 

ත්ත්ව්ට පත් කිරීම. 

වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  හ 

වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති ශාක 

විදශේෂ නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ 

නැවත් වගා කිරීම . 

විදුලි රැහැනට බාධ්ා කිරීම වැළැක්වීම 

 ඳහා දරඛ්ා මාරග් එළී කිරීම  හ 

සුදුසු අනුරු ඇඟවීම්  ාංඥා පුවරු 

ප්රදරශන් කිරීම . 

දමම කාල් ුළ විකල්ප අුරු මාරග 

දහෝ ත්ාවකාලික පාලම් ඉදිකිරීම 

වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කර 

ඇති ඉදිකිරීම් 

 ේථානවල 

විදුලි  ම්දේෂණ 

මාරගදේ ද්ෝජිත් 

මාරග් ඔ ේද ේ 

දනගම පාලම, 

මුරුත්දවල මාරග් 

 හ අදනකුත් 

අභන්ත්ර මාරග 

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව

/ ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල් අවශ 

පරිදි වන 

 ාංරක්ෂණ 

දදපාරත්දම්න්ු

දේ  හ ලාංවිදම් 

 හා් ඇතිව. 

මධ්ම පරි ර අධිකාරි් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
ජලාශයයහි ඉදිකිරීම් 

අදියර 

 

 

වා  ේථාන  හ විදශේෂ අහිමි වීම 

 

1. මාරග දහෝ දවනත් ආශ්රිත්  ාංවරධ්න 

 ඳහා වනාන්ත්ර එළි කිරීම වැළදකනු 

ඇත්. 

2. එළිදපදහළි කරන ලද ඕනෑම 

වනාන්ත්ර්ක් 1:2 පදනම මත් (එළි 

කරන ලද වනාන්ත්ර ප්රමාණ්: නැවත් 

වගා කරන ලද වනාන්ත්ර ප්රමාණ්) 

මාරග් දිදේ  ුන්ට ගමන් කිරීම 

 ඳහා ජලාශ්ට  ම්බන්ධ් වන 

ආ න්නත්ම වනාන්ත්ර කලාප්ට 

්ාබද ප්රදේශවල නැවත් වගා දකදර. 

3. කපා දැමූ සි්ලුම ග ේ 1:2 පදනම මත් 

ප්රති ේථාපන් කරනු ලබන අත්ර, 

හැකිත්ාක් දුරට කපා දැමූ දේශී් 

ග ේවලට ගැළදපන පරිදි නැවත් වගා 

කරන ලද ග ේ. 

4. සුදුසු දේශී් වෘක්ෂලත්ා කාණ්ඩ 

භාවිත්ා කරමින් ජලාශ් වටා (මීටර 30) 

හරිත් තීර්ක්  ේථාපිත් දකදර. 

ජලාශ වැඩබිම 
දකාන්ත්රාත්කරු / 

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව

/ ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල් 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

ප්රයේශ මාර්ග ඉදිකිරීම වෘක්ෂලත්ා  හ වා  ේථාන අහිමි 

වීම 
1. හැකිත්ාක් දුරට මාරග  ඳහා පවතින 

ප්රදේශ්න් භාවිත්ා කිරීම. 

2. නව මාරග ඉදිකරන්දන් නම්, ග ේ 

කැීම දහෝ වනාන්ත්ර එළිදපදහළි 

කිරීම අවශ දනාවන මාරග දත්ෝරා 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී 

ජලාශ වැඩබිම 
දකාන්ත්රාත්කරු  

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
දනාගත් යුු්.    

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් සිදු 

කරන  ේවාධීන 

අධීක්ෂණ්න්  

ජලාශයේ ඉදිකිරීම් 

අදියර 

පාරි රික  ම්බන්ධ්ත්ාව් 

නැතිවීම  හ භූමිෂේඨ  ත්ත්ව 

 ාංචලන්ට බාධ්ා සිදුවීම. 

 ම්බන්ධ්ක මාධ්්ක් දල  ඇළ දිදේ 

නිරමාණ් කරන ලද ජලාශ්ට උඩින් 

පටු  ේථාන දදකකින් දහෝ ුනක රඳවා 

ත්ැබි් හැකි ලී දහෝ කඹවලින් ආරක්ෂිත් 

දේදිකා ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී 

ජලාශ වැඩබිම 
දකාන්ත්රාත්කරු  

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

  

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

   

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් සිදු 

කරන  ේවාධීන 

අධීක්ෂණ්න්  

ජලාශ ඉදිකිරීම 
ජලජ වා  ේථානවල විවිධ්ත්ව් 

නැතිවීම  හ ද ෞන්දර්ාත්මක 

භූ  ැකසුම වීම. 

1.  ත්ා සිවුපාවා  හ වා  ේථාන 

 ාංකීරණත්ව් වැඩි කිරීම  ඳහා ජලාශ් 

අවට ප්රදේශ් භූමි අලාංකරණ් කිරීම. 

2. විදනෝදා ේවාද් ලබා ගත් හැකි ක්රම 

අහිමි වීම පි්වා ගැනීම  ඳහා දබෝට්ටු 

ද ේවා  හ  ේවභාවධ්රම් පදනම් කරගත් 

ක්රි්ාකාරකම් නිරමාණ් කිරීම. 

3.හැකිත්ාක් දුරට ග ේ/වෘක්ෂලත්ා කැීම 

ඉදිකිරීම්  හ 

දමදහයුම් අදි්ර 

ුළ ජලාශ වැඩබිම. 

දකාන්ත්රාත්කරු  වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

 

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
වැළැක්වි් යුු් දහෝ අවම කළ යුු් 

4. ඉදිකිරීම් ද්රව දත්ාග ගබඩා කිරීම 
හැකිත්ාක් දුරට අවම කළ යුු් 

5 ඉදිකිරීම් අපද්රව  හ සුන්ුන් 

කඩිනමින් එම  ේථානද්න් ඉවත් කර 

ආරක්ෂිත්ව බැහැර කළ යුු්. 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් විසින් සිදු 

කරන  ේවාධීන 

අධීක්ෂණ්න්  

 

ජලාශ ඉදිකිරීම 
 ම ේත් ජජව විවිධ්ත්ව් හා 

ත්රජන්ට ලක් වූ විදශේෂ 

දකදරහි බලපෑම 

1. වෘක්ෂලත්ා ඉවත් කිරීම සීමා කරනු 

ඇත්. 

2. ජලාශ් වටා හරිත් වා  ේථාන 

නිරමාණ් දකදර. 

ඉදිකිරීම්  හ 

දමදහයුම් අදි්ර 

ුළ ජලාශ වැඩබිම. 

දකාන්ත්රාත්කරු  වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 
 

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   
 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

ජලාශය අව්හිර කිරීම ජලජ වා  ේථාන අහිමි වීම. මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ 

මාරදගෝපදේශ්න්ට අනුව පවත්වා 

දගන ්න උපරිම විදුත් ප්රවාහ් 

පහළ ජලාශ්. 
වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 
 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

 

විශේව විදාල 

ජලාශය අව්හිර කිරීම  ුන්දේ වි ේථාපන් හා 

මරණ් 
අල්ලා ගැනීම  හ නැවත්  ේථානගත් 

කිරීම 

ජලාශ අඩවි්. වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්  

 

විශේව විදාල 

ජලාශය අව්හිර කිරීම  ම්බන්ධ්ත්ාව් නැතිවීම පටු  ේථානවල ආරක්ෂිත් ගමන් මාරග 

 ක ේ කරන්න 

ජලාශ අඩවි්. වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

 

විශේව විදාල 

සමාජීය බලපෑම් 

ඉඩම් අත්පත් කර 

ගැනීම 

ඉඩම් අහිමි වීම (දන්වාසික, 

වාණිජ, කෘෂිකාරමික  හ වැවිලි 

ආදි්) දහක්ට්ාර 110.9 

(උ ේබිම් දහක්ට්ාර 104.4  හ 

කුඹුරු දහක්ට්ාර 6.6) 

වුහ්න් (නිවා , වාණිජ 

වාපාර, දපාදු වුහ්න් ඇුළුව) 

නිවා  186 ක්  හ වාණිජ 

වාපාර 12 ක් ඇුළුව වුහ 213 

ක්. 

ඉඩම්  හ වුහ්න්, ඉඩම්  ාංවරධ්න්, 

කෘෂිකාරමික දභෝග, දැව  හ අදනකුත් 

දේපල හානි  ඳහා වන්දි 

ූරව ඉදිකිරීම් අදි්ර 

ුළ ජලාශ වැඩබිම. 
ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්, MLD, 

ප්රාදේශී් දල්කම් 

කාර්යාල, ශ්රී ලාංකා 

ත්ක්ද ේරු 

දදපාරත්දම්න්ුව 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 

නැව්ත පදිංචි ීම 
දන්වාසික පවුල් 186ක්  හ 

වාණිජ වාපාර 12ක් 

වාපෘතිද්න් බලපෑමට දේ. 

දම්ට නිවා  186ක්, වාණිජ 

ආ්ත්න 12ක් ඇුළත්. ගරාජ 3 

ක්  හ අදනකුත් වුහ්න් 10 ක්. 

හඳුනාගත් නැවත්  ේථානගත් කිරීම් 

 ේථානවල නැවත්  ේථානගත් කිරීම. 

නැවත්  ේථානගත් කරන  ේථානවල 

අවශ සි්ලුම ්ටිත්ල පහසුකම් 

 ැපයීම. 

ද ේවා මුර ඇුළු දීමනා, 

හඳුනාගත් නැවත් 

 ේථානගත් කිරීදම් 

 ේථානවල 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

 ප්රාදේශී් දල්කම් 

කාර්යාල 

වාපෘති 

කළමණාකරණ 

ඒකක්( PMU) 
 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 

ජීව්යනෝපාය සහ 

ව්ත්කම් අහිමි ීම සහ 

ජීව්යනෝපායන්ව සහ 

ව්ත්කම් ව්ලින්ව 

ලැයබන ආදායම 

අඩුීම 

ප්රධ්ාන රැකි්ාව දල  

කෘෂිකාරමික කටයුුවල නිරත් 

පුේගලයින් 31 දදදනකු  හ 

ේවිතියික රැකි්ාව දල  

කෘෂිකරමාන්ත්දේ නිරත් 

පුේගලයින් 43 දදදනකු දැඩි 

දල  බලපෑමට ලක් වනු ඇත්. 

වාපෘති් දහේුදවන් වාපාරික 

කටයුුවල නිරත් පුේගලයින් 34 

දදදනකු ද බලපෑමට ලක් වනු 

ඇත්. ඊට අමත්රව  ේව්ාං රැකි්ා 

23කට ද බලපෑම් එල්ල වනු ඇත්. 

දවනත් ප්රතිලාභ ලබාදීමට අමත්රව 

ආදා්ම් ්ථා ත්ත්ත්ව්ට පත් කිරීදම් 

වැඩ ටහන  හ ජීවදනෝපා්  ාංවරධ්න 

වැඩ ටහන ක්රි්ාත්මක දකදර. 

හඳුනාගත් නැවත් 

 ේථානගත් කිරීදම් 

 ේථානවල 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

, වාපෘති 

කළමණාකරණ 

ඒකක් (PMU) 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 

නැව්ත පදිංචි කිරීයම් 

සතථාන සඳහා 

හඳුනායගන ඇති 

ප්රයේශ ිරිසිදු කිරීම 

සහ ප්රයේශ මාර්ග, 

විදුලිය, ජලය, ප්රජා 

ශාලාව්, මලාපව්හන 

ඉහත් හඳුනාගත් බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයින්  ඳහා 

නැවත්  ේථානගත් කිරීදම් අඩවි 

 ාංවරධ්න්, අවශ පහසුකම්  ැපයීම 

ද්ෝජිත් නැවත් 

පදිාංචි කිරීම් 

 ේථානවල. 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

, වාපෘති 

කළමණාකරණ 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
පහසුකම් ආදිය 

සැපයීම. 

ඒකක් (PMU) 

ප්රයේශ මාර්ග, නව් 

මාර්ග නිර්මාණය සහ 

පව්තින මාර්ග යව්නසත 

කිරීම 

ජලාපවහන රටා  හ පාාංශු 

ඛ්ාදන් දවන ේ වීම. 

පහසුකම්, ප්රවාහන්  හ 

ජීවදනෝපා්  ඳහා ප්රදේශ වීදම් 

ගැටළු. 

ප්රමාණවත් දබෝක්කු  හ බෑවුම් 

ආරක්ෂාව  ැපයීම ඇුළුව දමම 

අහිත්කර බලපෑම් වළක්වා ගැනීම  ඳහා 

සි්ලුම මාරග  ැලසුම් කර ඉදිකරනු 

ලැදේ. 

ජලාශ වැඩබිම ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

, වාපෘති 

කළමණාකරණ 

ඒකක් (PMU) 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 

යසෞඛයය, ආරක්ෂාව් 

සහ ප්රජාව්න්වයේ 

ආරක්ෂාව් 

ඉදිකිරීම් කාල් ුළ අවට 

ප්රජාවට / කම්කරුවන්ට ඇතිවන 

බලපෑම් 

අහම්දබන් සිදුවන කාන්දුවීම්  හ විෂ දුම් 

මුදා හැරීම  ඳහා  වි ේත්රාත්මක 

කළමනාකරණ වැඩ ටහනක්  ක ේ 

කිරීම. 

ඉදිකිරීම් වැඩබිම ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

, වාපෘති 

කළමණාකරණ 

ඒකක් (PMU) 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 

ජලාශ ඉදිකිරීම සඳහා 

අඩවි සකසත කිරීම 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින්දේ 

ජීවදනෝපා් දකදරහි බලපෑම් 

ේවිතීයික ජීවදනෝපා් දල  

කෘෂිකරමාන්ත්දේ ද්දී සිටින 

 මහර පුේගලයින් 

 ේදේච්ඡාදවන්  ේථාන මාරුවීම් 

දහේුදවන් ීඩාවට පත් දේ. 

විපත්ට පත් පවුල් නැවත් පදිාංචි කිරීම 

 ඳහා ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා දීම. ඊට 

අමත්රව, පාඩුව පි්වා ගැනීම  ඳහා 

වන්දි පැදක්ජ්ක් ලබා දදනු ඇත්. 

නැවත්  ේථානගත් 

කිරීදම්  ේථාන 

ප්රාදේශී් දල්කම් 

කාර්යාල / ජාතික 

ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

 

 ේවාධීන අධීක්ෂණ 

මණ්ඩල් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 

ජලාශ ඉදිකිරීම පුරාවිදාත්මක, ඓතිහාසික හා 

 ාං ේකෘතික  ේථානවලට ඇති වි් 

හැකි බලපෑම්. 

කිසිදු පුරාවිදාත්මක, ඓතිහාසික දහෝ 

 ාං ේකෘතික ආ්ත්න්කට බලපෑම් 

එල්ල දනාවන බැවින් නිශේචිත් පි්වරක් 

අනුගමන් කිරීමක් අවශ දනාදේ. 

අදාළ දනාදේ  අදාළ දනාදේ අදාළ දනාදේ 

ජල විදයාත්මක බලපෑම් 

යේල්ලයල්ල කැණීම් 

කටයුු 

අත්තිවාරම් කැණීදම්දී දරාන්මඩ 

ප්රවාහන් කිරීම 

අව ාදිත් රඳවා ත්බා ගැනීම  ඳහා 

දරාන්මඩ උගුල් ඉදිකිරීම. දරාන්මඩ 

එක් රැ ේ කරන  ේථාන පුරවන විට වරින් 

වර දරාන්මඩ ඉවත් කිරීම. 

උඩුගදඟහි පිහිටා 

ඇති ලක්ෂ්ක් 

 ම්බන්ධ්ද්න් 

දේල්ල වැඩබිම 

පහළ ගඟ 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

 

(ඉදිකිරීම් කාල් ුළ) 

වැසි  මදේදී  ති 

දදකකට වරක්  හ 

වි්ළි කාලගුණ් ුළ 

ම කට වරක්. පවරා 

ඇති කණ්ඩා්මක් 

විසින් පරීක්ෂා කිරීම 

 හ ඉදිකිරීම්  ේථානවල 

අව ාදිත් මට්ටම් 

මැනීම. 

යේල්ලල අඩවිය සහ 

කැණීම් සිදුකළ 

ප්රයේශය එළී යපයහළී 

කිරීම 

දේල්ල අඩවි්  හ කැණීම් 

සිදුකළ ප්රදේශද්හි වනාන්ත්ර 

එළී දපදහළී කිරීම 

නිශේච් කර ඇති දේලි අක්ෂ්ට සීමා වී 

ඇති බව  හතික කර ගැනීදමන්  හ 

සීමා මායිම් ප්රදේශදමන් මායිම් කිරීම 

මගින් කැණීම් සිදුකළ ප්රදේශ්  එළී 

දපදහළී කිරීම. 

 
දේල්ල  හිත් 

වැඩබිම  හ 

කැණීම් සිදුකළ 

ප්රදේශ් එළී 

දපදහළී කිරීම 

දේල්ල  හිත් වැඩබිම 

 හ කැණීම් සිදුකළ 

ප්රදේශ් එළී දපදහළී 

කිරීම 

ජලාශයේ ජලය පැතිරී 

ඇති ප්රයේශය 

යහතුයව්න්ව ව්නාන්වතර 

ඉඩම් ජලයයන්ව 

යටීම 

ජලද්න් ්ටවී ඇති ඉඩම්වල 

සි්ලුම පැළවලට හානි සිදුවීම 

රුක් වගාව, හඳුනාගත් වනාන්ත්ර 

වා  ේථාන ප්රති ාං ේකරණ් කිරීම, වගා 

කර ඇති ප්රමාණ් ත්ක්ද ේරු කිරීම, 

සිටුවීදම්  ාරථකත්ව්  හ 

ප්රති ාං ේකරණ කටයුු 

බලාගාර් අවට 

ජලාශදේ FSL  හ 

HFL  දමෝච්ඡ්න් 

අත්ර ප්රවාහ  ටහන 

දිදේ,  හ හඳුනාගත් 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

වන  ාං රක්ෂණ 

(ඉදිකිරීම්  හ 

දමදහයුම් කාල් ුළ) 

ව ර 5 ක කාල්ක් 

 ඳහා මා  3 කට වරක් 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
 ේථානවල 

ප්රති ාං ේකරණ 

කටයුු. 

දදපාරත්දම්න්ුව 

ඉදිකිරීම් රව්ය ගබඩා 

කිරීම 

ආක්රමණශීලී ආගන්ුක විදශේෂ 

හඳුන්වා දීමට දහේු වි් හැක. 

ඉදිකිරීම් ද්රව ගබඩා කිරීම  ඳහා භාවිත්ා 

කරන සි්ලුම  ේථාන නිසි දල  

පුනරුත්ථාපන් කිරීම 

ඉදිකිරීම් ද්රව ගබඩා 

කිරීම  ඳහා භාවිත්ා 

කරන සි්ලුම 

වැඩබිම් ප්රදේශ 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   හ 

දකාන්ත්රාත්කරු 

(ඉදිකිරීම් කාල් ුළ) 

මා  3 කට වරක්  හ 

පුනරුත්ථාපනද්න් 

පසු ව රකට වරක් 

ඉදිකිරීම් අපරව්ය 

බැහැර කිරීම 

පවතින ජලාපවහන මාරග් 

අවහිර වීම, දූවිලි ජනන් වීම, 

පාාංශු ඛ්ාදන්,  හ පාාංශු අාංශු 

ජලාපවහන දවත් ගලා ්ාම වැනි 

දහේු වි් හැක. 

ප්රමාණවත් දල  නඩත්ු කරන ලද 

බෑවුම්  ේථායීකරණ්, ජලාපවහන 

කළමනාකරණ්, දූවිලි 

කළමනාකරණ්  හ ඛ්ාදන් අවම 

මට්ටමක ත්බා ඇත්. 

උමාං මඩ  හ 

ඉදිකිරීම් අපද්රව 

බැහැර කිරීම  ඳහා 

භාවිත්ා කරන 

සි්ලුම  ේථාන 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   හ 

දකාන්ත්රාත්කරු 

(ඉදිකිරීම් කාල් ුළ) 

ඉදිකිරීම් අදි්දරදී 

ම කට වරක් 

ව්යාපෘතියට අදාළ 

ඉදිකිරීම් කටයුු 

අපද්රව දහෝ විෂ  ාංද්ෝග මුදා 

හැරීම දහේුදවන් අධික දල  

අව ාදිත් වීම දහෝ ජලදේ 

ගුණාත්මක භාව් අඩු වීම. 

අපද්රව දහෝ විෂ  ාංද්ෝග මුදාහැරීම 

නි ා අධික දල  අව ාදිත් වීමක් දහෝ 

ජලදේ ගුණාත්මක භාව් අඩුවීමක් සිදුවී 

ඇත්ද ්න්න ත්හවුරු කර ගැනීම  ඳහා 

මුපිට ජලදේ ගුණාත්මකභාව් 

පරීක්ෂා කිරීම. 

සි්ලුම ඉදිකිරීම් 

 ේථාන, පත්ල් අඩවි, 

කැණීම් සිදුකළ  

ප්රදේශ, දකාන්ීට් 

මිශ්ර කරන  හ මඩින 

 ේථාන 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

(ඉදිකිරීම් අදි්දරදී) 

ම කට වරක් 

යටිමහන ජලාශය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

දේල්ලට පහළින් ඇති ගාංගා 

දකාට  සිඳී ්නු ඇති අත්ර, 

අවශ ජල ප්රමාණ් පහළ 

පාරි රික හා  මාජ විදාත්මක 

ගාංගා  හ ගාංගා භාවිත්ා කරන්නන්දේ 

පාරි රික අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා 

දේල්දලන් විදුත් ප්රවාහ මුදා හැරීම 

්ටිමහන දේල්ලට 

පහළ ගඟ 
ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

(දමදහයුම් කාල් ුළ) 

ව ර දදකක දත්ත්  හ 

වි්ළි කාලවලදී. 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 
අවශත්ා  පුරාලි් දනාහැකි 

වනු ඇත්. 

ප්රමාණවත් බව  හතික කිරීම. මණ්ඩල්   

යමයහයුම් බලපෑම් 

ජලාශය ිරීම වාපෘති ප්රදේශදේ අභන්ත්ර 

මාරග පේධ්ති් ජලද්න් ්ටවීම 

නි ා ප්රධ්ාන නගරවලට  හ 

මහනුවර-දකාළඹ ප්රධ්ාන 

මාරග්ට ප්රදේශවීම් ඇනහිටි් 

හැක. 

ඉඩම් ජලද්න් ්ටවීම, 

රක්ෂිත්්න් අනව දරන් අල්ලා 

ගැනීම. 

ජලද්න් ්ටවී ඇති මාරග දවනුවට නව 

මාරග ඉදිකිරීම. 

2.2.5 පරිච්දේදදේ දක්වා ඇති පරිදි 

ජලාශ දවන් කිරීම  ලකුණු කිරීම. 

ජලද්න් ්ටවී ඇති 

සි්ලුම මාරග. 

ජලද්න් ්ටවී ඇති 

සි්ලුම ප්රදේශ. 

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

පළාත් මාරග 
 ාංවරධ්න 
අධිකාරි් 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

ජාතික ජල  ම්පාදන 

හා ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

ජලාශයේ 

ක්රියාකාරිත්ව්ය 
මහඔදේ පහළ ජලජ ශාක හා 

 ත්ත්ව විදශේෂවලට බලපාන 

දල  පහළ ගදේ ජල ප්රවාහ් 

අඩුවීම. 

අඩු වරෂාපත්න කාලවලදී ප්රමාණවත් 

පාරි රික ප්රවාහ්ක් පහළට ගලා ්ාම 

 හතික කිරීම. 

දමදහයුම් අදි්දරදී 

ලවණත්ා බාධ්කදේ 

පහළ දකාට  

ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

වාරිමාරග 

දදපාරත්දම්න්ුව 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

 

විශේව විදාල 

ජලාශය අව්හිර කිරීම දපාදු නාන  ේථාන  හ දබෝ-

ඇල්ල වැනි ඓතිහාසික  ේථාන 

ජලද්න් ්ටවීම 

උඩුගදඟහි සුදුසු  ේථාන්ක ඒ හා 

 මාන  ේථාන ත්ැනීම. 

ගදේ ජලාශදේ 

ඉහළ දකාට  
ජාතික ජල 

 ම්පාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩල්   

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

 



මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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ව්යාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

 

විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් 

 

යයෝජිත බලපෑම් 

අව්ම කිරීයම් ියව්ර 

 

සතථානය 

 

ක්රියාත්මක 

කිරීයම් ව්ගකීම 

 

අධීක්ෂණය 

 

 

ජලාශයේ 

ක්රියාකාරිත්ව්ය 

ආක්රමණික ශාක පැතිරීම 

දේශී් විදශේෂවල වි ේථාපන් 

නිතිපත්ා අධීක්ෂණ්  හ ඉවත් කිරීම ජලාශ්/ඇළ මාරග 

 හ අවට ප්රදේශ 
PP/ වනජීවී 

 ාං රක්ෂණ 

දදපාරත්දම්න්ුව 

/ වන  ාං රක්ෂණ 

දදපාරත්දම්න්ුව 

මධ්ම පරි ර 

අධිකාරි් 

 

විශේව විදාල 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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පරිච්යේදය  7 

7. නිගමනයන්ව හා නිර්යේශ 

7.1   භූ විදයාත්මක අංශ 

දේල්ල අත්තිවාරම කැණීදම් කාල් ුළ භූගත් ජල මට්ටදම් අවපාත්් අවම කිරීම  ඳහා අඛ්ණ්ඩ භූගත් 

ජල නිරීක්ෂණ වැඩ ටහනක  ක්රි්ාත්මක කළ යුු්. 

දකාන්ත්රාත්ුදේ  ම්ූරණ දමදහයුම් කාලසීමාව ුළ මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් නි්ම කරන ලද 

මට්ටම්වලට භූ කම්පන්  හ ශේද් පවත්වා ගැනීම  ඳහා දකාන්ත්රාත්කරු සුදුසු ක්රි්ාමාරග අනුගමන් 

කළ යුු්. 

සි්ලුම බැමි  ේථාවර ආකාරද්න් ඉදිකළ යුුයි. කුණාටු ජල් එකු කර  ේවාභාවික ජලාපවහන මාරග 

දවත් ද්ාමු කරන දරඛ්ා කාණු  මඟ පෘිවි රැඳවුම් වුහ්න් ඉදි කළ යුු්. 

 ේ වාභාවික ඇළ දදාළ  හ ගලි කවර ආකාරදේ ඉදිකිරීමකින් දහෝ ඉදිකිරීම් දහෝ ශ්රම කඳවුරු අපද්රව 

බැහැර කිරීම මගින් බාධ්ාවකින් දත්ාරව ත්බා ගත් යුු්. 

7.2 ජල විදයාත්මක අංශ 

4 වන පරිච්දේදදේ  ාකච්ඡා කර ඇති පරිදි ්ටිමහන ජලාශ් ඉදිකිරීදමන්  ෘජු හා වක්ර ප්රතිලාභ රැ ක් 

ලැදබනු ඇත්. ගෘහ ේථ, කාරමික පානී් ජල් (2050 අවශත්ාව්ට අනුව), වාරිමාරග පේධ්ති කිහිප්ක 

වාරි ජල අවශත්ාව්  හ  ෘජු ප්රතිලාභ දල  ව රකට 26.07GWH ජනන් දම්ට ඇුළත් දේ. 

ත්වද, දමමගින් ජලධ්ර නැවත් ආදරෝපණ් කිරීදමන් භූගත් ජල් වැඩිදියුණු කිරීම, ගාංවුදර තීව්රත්ාව් 

අඩු කිරීම, පානී් ජල පරිශීලකයින්ට ජල්  ැපයීම  ඳහා ගදේ මූලික ප්රවාහ් වැඩිදියුණු කිරීම  හ 

මහඔ්ට ජල් මුදා හැරීදමන් වාරි පේධ්ති වැනි වක්ර ප්රතිලාභ කිහිප්ක් ලබා දදනු ඇත්. 

එබැවින් පවතින ජල විදාවට (ප්රතිලාභ රැ ක්  හිත්ව) අවම හානි්කින් වැඩි ප්රතිලාභ ලබා ගත් හැකි 

බව  ලකා ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීමට ද්ෝජිත්්. 

7.3     පාරිසරික විදයාත්මක අංශ  

7.3.1 ශාක වියශතෂ 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති ප්රදේශ් මහඔ් ඉවුර ආශ්රිත් දගවු, රබර/දපාල් වගාවන්, කුඹුරු  හ 

 ේවභාවික ගාංගා ආශ්රිත් වෘක්ෂලත්ා වැනි මිනි ා විසින් නවීකරණ් කරන ලද වා  ේථාන වලින්  මන්විත් 

දේ. වාපෘතිදේ මැදිහත්වීම් මිනි ා විසින් දවන ේ කරන ලද වා  ේථාන  හ  ේවභාවික ගාංගා ආශ්රිත් 

වෘක්ෂලත්ාදි් දකදරහි අහිත්කර බලපෑම් ඇති කරනු ඇත්. අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග දල  වාපෘති 

කාලසීමාව ුළ දහෝ වාපෘති ක්රි්ාකාරකම් අව න් වූ පසු විනාශ වූ වා  ේථාන නැවත් මුල් ත්ත්ත්ව්ට 

දගන ඒම  ඳහා ප්රති ාං ේකරණ හා වන වගා කටයුු සිදු කළ හැකි්. 

ජලාශ් රඳවා ගත් පසු ජලද්න් ්ටවන ජජව  ේකන්ධ්් ජලාශදේ ජලදේ ගුණාත්මක භාව්ට ඇති 

කරන බලපෑම වන්දන් වෘක්ෂලත්ාදි් දිරාපත් වීම නි ා නිරවායු පරි ර්ක් නිරමාණ් වීමයි. 

වැලැක්වීදම් පි්වරක් දල  ජලාශදේ ඉහළ ගාංවුර මට්ටම ුළ ඇති සි්ලුම වෘක්ෂලත්ා / ග ේ ඉවත් 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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  මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

කිරීම අවශ වන අත්ර, අල්ලා ගැනීමට දපර ජලාශදේ ඇති සි්ලුම වෘක්ෂලත්ාදි් ජලාශදේ ඇදඳන් 

ඉවත් කළ යුු්. කුඩා ශාක හා පඳුරු ද ගාංගා පුදල් සිට දවනත්  ේථාන්කට දහෝ ඉවත් කළ යුු්. 

1. අරධ්  ේවභාවික වටපිටාදේ අනවශ විනාශ් වැළැක්වි් හැකි අයුරින් වාපෘති දමදහයුම් 

සිදුකිරීමට හැකි වන පරිදි වාපෘති ප්රදේශදේ වා  ේථාන/භූ දරශන්  ාංරක්ෂණ් කළ යුු්. 

දිරාපත් වූ ගාං ඉවුරු,  ේීර දල  නිරාවරණ් වූ කැණීම් බෑවුම්, ත්ාවකාලිකව පාවිච්චි්ට ගත් 

වළවල්  හ වාපෘති මැදිහත්වීම්වලින් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ ( ේිර  හ ත්ාවකාලික) ්ථා 

ත්ත්ත්ව්ට පත් කළ යුු්. 

2. වා භූමි් වාපෘති ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා ද්ාදා ගැනීමට දපර, වඳවීදගන ්න ශාක/ජනගහන 

අවට ඇති සුදුසු වා  ේථාන දවත් නැවත්  ේථානගත් කිරීම  හ නැවත් වන වගා කිරීම සිදු කළ 

යුු්. ප්රමුඛ්ත්ා විදශේෂ වන්දන් (අතිශයින් වඳවී ්ාදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති  හ වඳවී ්ාදම් 

ත්රජන්ට ලක්ව ඇති) Chlorophytum heynei, Cryptocoryne parva (Athiduayan), 

Lepidagathis incurva var ්. lophostachyoides, Diospyros crumenata  හ 

Rhynchoglossum gardneri වෘක්ෂලත්ා හා ශාඛ්  ඳහා්. 

7.3.2 සත්ත්ව් වියශතෂ 

්ටිමහන වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කිරීම නි ා ඇතිවන අහිත්කර පාරි රික ප්රතිවිපාක කිහිප්ක් තිදේ. 

ගාංගා ආශ්රිත් වනාන්ත්ර ත්රමක් විනාශ වී ගි්ද, නිෂේකාශන් කිරීදම් ප්රතිඵල්ක් දල   ත්ත්ව ජීවීන්දේ 

වා  ේථාන  දාකාලිකවම අහිමි දේ. වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම්දී,  හා්ක වුහ්න් දහේුදවන් 

වා  ේථාන අහිමි වීම  හ ග ේ කැීම අවම කිරීම  ඳහා අවශ පි්වර ගත් යුු්. 

හැකි උපරිම ජල් ප්රමාණ්ක් රඳවා ගැනීම (මධ්ම පරි ර අධිකාරිදේ මාරදගෝපදේශවල දක්වා ඇති 

අවම අග්)  හ පරි ර හිත්කාමී මත්  හුවමාරුවීම් ඉදිකිරීම අනිවාර් අවශත්ාව්කි. වාරත්ාදේ 5 

වන පරිච්දේදදේ නිරදේශ කර ඇති පරිදි  ත්ත්ව විදශේෂ  ඳහා ජලාශ් හරහා  ම්බන්ධ්ත්ාව්  ැපයි් 

යුු්.  ුන් අල්ලා ගැනීම  හ  ේථාන මාරු කිරීදම් විකල්ප ද අවශ දේ. 

7.4 සාමාජීය අංශ  

්ටිමහන ජලාශ් ඉදිකිරීදම් වාපෘතිදේ දී වාපෘති මැදිහත්වීම් දබාදහෝ ධ්නාත්මක ප්රතිඵල අත්කර 

දදන අත්රම, එ්  ෘණාත්මක ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම්, නැවත් පදිාංචි කිරීම් ජීවදනෝපා්  හ දවනත් 

 මාජ-ආරික බලපෑම් ගණනාවක් ඇති කරයි. එබැවින්, වාපෘති් ධ්නාත්මක බලපෑම් වැඩිදියුණු කර 

දගාඩනඟන අත්රම, ඍණාත්මක බලපෑම් වළක්වා ගැනීමට දහෝ වැළැක්වීමට දනාහැකි නම්, ඒවා අවම 

කර ගැනීමට අවශ පි්වර ගැනීම වැදගත් දේ. 

ද්ෝජිත් ් ටිමහන ජලාශ්  ේථාපිත් කිරීම දහේුදවන් නිවා   හ වගා බිම් ් ටවීම අදේක්ෂා කරන ප්රධ්ාන 

බලපෑම වනුදේ  මාජ හා නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  මීක්ෂණ් මගින් විපත්ට පත් පවුල්  ාංඛ්ාව පවුල් 248 

ක් (ූරණ බලපෑමට ලක්වූ 186 ක්  හ අරධ් වශද්න් ී ඩාවට පත් 64 ක්) බව අනාවරණ් දේ. ් ටිමහන 

වාපෘති ප්රදේශදේ දවද න දබාදහෝ ීඩාවට පත් ජනත්ාව ප්රධ්ාන වශද්න් දගාවි ප්රජාව දල ත් 

අදනක් අ් ප්රධ්ාන වශද්න් පුහුණු දහෝ නුපුහුණු කම්කරුවන් දල ත් වරග කළ හැක. 

වාපෘති ප්රදේශදේ ( ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටම) ජීවත් වන ජනත්ාව  ෘජුවම ීඩාවට පත් වන අත්ර 

හඳුනාගත්  ේථානවල නැවත් පදිාංචි කිරීමට සිදු දේ. අවශ පවුල් 186ක් දවනත්  ේථාන කරා ද්ාමු 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

  

216 
  මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

දකදර. ඔවුන්  ම්ූරණද්න්ම බලපෑමට ලක් වූ අ් දල  හඳුනාදගන ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීමට 

අවශ දමම පවුල් දභෞතිකව දමන්ම ආරික වශද්න්ද අවත්ැන් වනු ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ භූමි ප්රමාණ් දහක්ට්ාර 110.9 කි. බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවදේ  දහාඳින් වැවුණු දගවු  

පැවති  අත්ර, ඔවුන්දේ එදිදනදා වි්දම්  පුරාලීම  ඳහා  ැලකි් යුු මුදලක් ඉන් උප්නු ලබයි.දපාල් 

දකෝපි, පුවක්, ගම්මිරි ේ පලුරු  හ අදනකුත්  ෘු දභෝග විකිණීම සිදුවන අත්ර   ැලකි් යුු වාණිජ 

වගාවක් දල  රබර  වගාව කරන අත්ර එ් අක්කර 85 ක් පමණ දේ. එබැවින් ප්රජාවන් නැවත්  ේථානගත් 

කිරීම විපත්ට පත් පවුල්වල ආදා්ම් උත්පාදන කටයුු දකදරහි  ැලකි් යුු බලපෑමක් ඇති කරනු 

ඇත්. 

වාපෘති ප්රදේශදේ ( ම්ූරණ  ැපයුම් මට්ටම) ජීවත් වන ජනත්ාව  ෘජුවම ීඩාවට පත් වන අත්ර 

හඳුනාගත්  ේථානවල නැවත් පදිාංචි කිරීමට සිදු දේ. පවුල් 186ක් නැවත් පදිාංචි කළ යුුයි. නැවත් පදිාංචි 

කළ යුු දමම පවුල් දභෞතිකව  හ ආරික වශද්න් ්න දදඅාංශද්න්ම අවත්ැන් වනු ඇත්. 

ත්මන් විසින්ම ඉඩම ද ා්ා ගැනීම පිළිබඳව දබාදහෝ අ්  ෑහීමකට පත් වූ නමුත් දවළඳපල වටිනාකම 

 ලකා බලා අනාගත් වටිනාකම්  ලකා බලා ආකරෂණී් වන්දි මුදලක් ලබා දි් යුු්.  මහර 

පවුල්වලට මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් දකාට්ඨාශදේම දහෝ නාගරික ප්රදේශදේම පිහිටි දත්ෝරාගත් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම්  ඳහා ඉඩමක් අවශ දේ. දැනට  මහර මු ේලිම් පවුල් වත්මන් ප්රදේශ්න්හි ජනත්ාව  

 මඟ  ුටින් ජීවත් වන අත්ර ඔවුන් නැවත් පදිාංචි කිරීම ප්රතික්දෂේප කළහ. කුඩා වාපාර කටයුුවල 

නි්ැලී සිටින පවුල්  ැලකි් යුු  ාංඛ්ාවක් අමත්ර ප්රතිලාභ දනාමැතිව වත්මන්  ේථානවලින් ඉවත් වීමට 

මැලි දවති. දකද ේ දවත්ත්, ත්මන්ට ප්රමාණවත් වන්දි්ක් ලැදබන්දන් නම් නව ජනාවා වලට ්ාමට 

විපත්ට පත්  ජනත්ාව එකඟවී ඇත්. 

නිර්යේශ 

• වාපෘති් ආරම්භ කිරීමට දපර නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ම්පුරණ ක්රි්ාකාරී  ැලැ ේමක් (RAP) 

 ක ේ කර අනුමැති්  ඳහා ඉඩම් අමාත්ාාංශ් දවත් ඉදිරිපත් කළ යුු්. 
• ජලාශදේ ඉදිකිරීම් කටයුු ආරම්භ කිරීමට දපර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, නැවත් පදිාංචි 

කිරීම  හ වන්දි ලබා දීම අව න් කළ යුු්. 
• EM  ක ේ කිරීම ඇුළු හිමිකම්, වන්දි  හ සුදුසුකම් පදනම් වන්දන් 1950 ඉඩම් අත්පත් 

කරගැනීදම් පනත් (LAA), 2008 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් දරගුලාසි (LAR) හි ප්රතිපාදන  හ 
NIRP  හ අදාළ WB හි මූලධ්රම  මඟින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් දරගුලාසි (LAR) 2013 
දවත් 2016  ාංදශෝධ්නවල අනුපාත් මත්්. පිලිදවත්. LARC  හ Super LARC ඇුළු වන්දි 
දගවීමට අදාළ ගැළපුම් සිදු කිරීම  ඳහා විදශේෂ කැබිනට් පිකාවක් අනුමත් කළ යුු්. 

• වාපෘති්, ප්රජාව  හ පාරශේවකරුවන්දේ කාල් හා  ම්පත් නා ේති් වළක්වා ගැනීම  ඳහා 
පහත්  ඳහන් කරුණු  ඳහා වාපෘති් ආරම්භදේදී කැබිනට් අනුමැති් අවශ වි් හැකි්. 

a) වව ේථාපිත් දනාවන වන්දි පැදක්ජ් 

b) ඔේපු  හිත් අමත්ර ඉඩම් පරිත්ාග කිරීම 

c) අතිදරක මුදල් වන්දි 

d) ජීවදනෝපා් ප්රති ාධ්න්  ඳහා අමත්ර  හන පැදක්ජ් 

e) භාණ්ඩාගාරදේ  ේවරණම් දකාට ේ හිමි්න්දේ අයිතිවාසිකම් නිදහ ේ කිරීම 

f) ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ක්රි්ාවලි් දේගවත් කිරීම  ඳහා අදාළ රාජ නිලධ්ාරීන් 
 ඳහා  දිරිගැන්වීදම් පැදක්ජ් 

• නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රදේශදේ ආරක්ෂිත් ජල  නීපාරක්ෂාව  හ  නීපාරක්ෂාව  ාං ේකෘතික 
බලපෑම, ද ෞන්දර්ාත්මක බලපෑම,  ේී පුරුෂ  මාජභාවදේ බලපෑම දකදරහි වැඩි අවධ්ාන්ක් 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 
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  මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ද්ාමු කළ යුු්. දකද ේ දවත්ත් නැවත් පදිාංචි කිරීදම්දී අදාල පවුල්වල  අභිමත්්  ලකා 
බැලි් යුු්. 

• එ් විදශේෂ අවශත්ා  හිත් පවුල් (ළමා, කාන්ත්ා ගෘහ, වැඩිහිටි නිවා , ආබාධිත්) පුේගල්න් 
දවත් අවධ්ාන් ද්ාමු කළ යුු්.   

• ව ර ගණනාවක් පුරා ත්ම ඥාතීන්  හ මිුරන්  මඟ වාපෘති ප්රදේශදේ ජීවත් වන ක්රි්ා 
 ැලැ ේම (APS) හට  ත්කාරක ප්රදේශවල නැවත් පදිාංචි කිරීම දහේුදවන් අ ල්වැසි ප්රදේශ් 
 මඟ ව ර ගණනාවක් ති ේද ේ දගාඩනගාදගන ඇති  බඳත්ා අහිමි වනු ඇත්. දකද ේ දවත්ත්, 

දමම පවුල් නැවත් පදිාංචි කිරීදම්දී ඔවුන්දේ අභිමත්් පරිදි අ ල  ත්කාරක ප්රදේශදේ 
දපාකුරු වශද්න් නැවත් පදිාංචි කළ යුු්. 

• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම ක්රි්ාත්මක කිරීදම්දී ක්රි්ා  ැලැ ේම  (APS) 

හි  මාජ ජීවිත්්, ජීවදනෝපා්  හ ජීවන ත්ත්ත්ව් ඉහළ නැාංවීම  හතික කිරීම  ඳහා දමම 
වාරත්ාදේ දක්වා ඇති පරිදි නිසි අධීක්ෂණ් ්ටදත් නිරදේශිත් අවම කිරීදම් ක්රි්ාමාරග සිදු 
කළ යුු්. 

• ව ර ගණනාවක් පුරා ත්ම ඥාතීන්  හ මිුරන්  මඟ වාපෘති ප්රදේශදේ ජීවත් වන ක්රි්ා 
 ැලැ ේම (APS) හට ඔවුන් අ ල්වැසි ප්රදේශ්  මඟ ව ර ගණනාවක් ති ේද ේ දගාඩනගාදගන 
ඇති  බඳත්ා අහිමි වනු ඇත්. 

•  ත්කාරක ප්රදේශවල නැවත් පදිාංචි කිරීම් දහේුදවන්. දකද ේ දවත්ත්, දමම පවුල් නැවත් 
පදිාංචි කිරීදම්දී ඔවුන්දේ අභිමත්් පරිදි අ ල  ත්කාරක ප්රදේශදේ දපාකුරු වශද්න් නැවත් 
පදිාංචි වි්. 

• දබාදහෝ පුේගලයින් විසින් ඉඩම ද ා්ා ඔවුන් විසින්ම නැවත්  ේථානගත් කිරීම ගැන 
 ෑහීමකට පත් වූ නමුත් දවළඳපල වටිනාකම  ලකා බැලීදමන් පමණක් දනාව අනාගත් 
වටිනාකම්  ැලකිල්ලට ගනිමින් ආකරෂණී් වන්දි පැදක්ජ්ක්  ැපයි් යුු්. දකද ේ දවත්ත්, 

ත්මන්ට ප්රමාණවත් වන්දි්ක් ලැදබන්දන් නම් නව ජනාවා වලට ්ාමට විපත්ට පත් 
පුේගල්න් එකඟ වි්. 

• දබාදහෝ මිනිසුන් ත්ම ජීවදනෝපා්  ඳහා ත්ම ඉඩම් මත් ්ැදපන අත්ර නැවත් පදිාංචි කිරීදම්දී 
ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා් කරදගන ්ාමට ප්රමාණවත් ඉඩමක් ලබා දි් යුු්. හැකි නම්, 

ඔවුන්දේ ජීවදනෝපා් පවත්වා ගැනීම  ඳහා අක්කර 0.5 සිට අක්කර 1.0 දක්වා වූ ඉඩමක් 
අවශ දේ. 

• නැවත් පදිාංචි කිරීමට අවශ ආගමික  ේථාන, පා ල්  හ දවනත් ්ටිත්ල පහසුකම්  ඳහා 
ප්රදේශ වීමට පහසුකම්  ැලසීම. විදශේෂද්න්ම මල්දල්කැදල් ගම්මානදේ ජීවත්වන ජනත්ාව 
පන් ලට ආ න්නව නැවත් පදිාංචි්ට ඉඩමක් ඉල්ලා සිටිති. 

• නැවත්  ේථානගත් කරන  ේථාන  ඳහා විදුලි්, ජල්  හ ප්රදේශ මාරග  ැපයීම අවශ දේ. 
•  වි ේත්රාත්මක ඉාංජිදන්රු  ැලසුම්  ක ේ කිරීදම්දී නිසි ප්රමිතීන්ට හා පිරිවිත්ර්න්ට අනුූලව 

දේශී් ජනගහනදේ වි ේථාපන්  හ ඔවුන්ට සිදුවන අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීමට  ෑම 
උත් ාහ්ක්ම ගනු ලැදේ. 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම  2 -  ශ්රී ලංකාව් ුල නීතිමය සහ නියාමන රාමුව් 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, රජදේ ඉඩම් අ්කර ගැනීම, අත්පත් කර ගැනීදම් නි්මදේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා 

සිටීම,  ඉඩම් දවන් කිරීම් ප්රකාශ කිරීම, දේපළ අලාභ  ඳහා වන්දි දගවීම  හ ශ්රී ලාංකාදේ වැඩිදියුණු කිරීම් 

 ඳහා ලබා ගන්නා ඉඩම් දවනුදවන් වන්දි දගවීම වැනි ඉඩම්  ම්බන්ධ් කාරණා පාලන් කරන වත්මන් ශ්රී 

ලාංකා නීති වව ේථාදා්ක්න් ගණනාවක ඇත්. 

I. 1950 අාංක 9 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනත්  හ 2008 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් දරගුලාසි 

II. 1949 අාංක 13 දරන රජදේ ඉඩම් පනත් 

III. 1979 අාංක 7 දරන රජදේ ඉඩම් ( න්ත්කදේ අ්කර ගැනීදම්) පනත් 

IV. 1935 අාංක 19 දරන ඉඩම්  ාංවරධ්න ආඥාපනත් 

V. 1971 අාංක 22 දරන කාලවදරෝධී ආඥාපනත් 

VI. වැඩිදියුණු කිරීම්  ඳහා වන්දි නීති්           

VII. 1980 අාංක 47 දරන ජාතික පරි ර පනත්  

VIII. 1978 අාංක 41 දරන නාගරික  ාංවරධ්න අධිකාරිදේ නීති් 

IX. 1947 අාංක 29 දරන මහ නගර  භා ආඥාපනත් 

X. 1968 අාංක 15 දරන ශ්රී ලාංකා ඉඩම් දගාඩකිරීදම්  හ  ාංවරධ්න් කිරීදම්  ාං ේථා පනත් 

XI. දබෞේධ් විහාර ේථාන ආඥාපනත් අාංක 19 

XII. රජදේ ඉඩම් ආඥාපනත් 

XIII.  ාංදශෝධිත් වනාන්ත්ර ආඥාපනත් 

XIV. 1856 අාංක 9 වාරිමාරග ආඥාපනත් 

ජාතික  ේදේච්ඡා නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ ප්රතිපත්ති් - 2001 

විකල්ප වාපෘති විකල්ප්න් ගදේෂණ් කිරීම [ජනත්ාව, හිමිකම් දනාමැති නමුත් දැනට භාවිත්ා කරන  හ 

ඉඩම් මත් ්ැදපන අ්ට වන්දි දගවීම දහෝ ආදා්ම ක්රි්ාත්මක කිරීම වැනි ප්රධ්ාන නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ගැටළු 

වි ඳීදම්දී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත්හි වත්මන් හිඩැ ේ ආමන්ත්රණ් කිරීම. ක්රි්ා  ැලැ ේදමහි  මාජී් 

 හ ආරික පුනරුත්ථාපන් ඉලක්ක කරගත් ප්රති ාං ේකරණ පි්වර, ශ්රී ලාංකා රජ් (එහි අමාත් මණ්ඩල් 

හරහා) 2001 මැයි 24 දින  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති්  ම්මත් කරන ලදී 

(NIRP, ඇමුණුම 2.2 බලන්න). ජාතික  ේදේේඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි  ක්රි්ා  ැලැ ේම අනුව 

උපදේශන  හ  හභාීත්වදේ අවශත්ාව් ද අවධ්ාරණ් කරන ලදී. මධ්ම පරි ර අධිකාරි්ට (CEA) වාපෘති 

ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්න විසින්  ක ේ කරන ලද RAPs  මාදලෝචන් කිරීම  හ අනුමත් කිරීම  හ 

 ැලසුම් ප්රසිේධිදේ ලබා දීම පැවරී ඇත්. 

ජාතික  ේදේේඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි අරමුණු වනුදේ; 

I. ඵලදායි  හ  ේව්ාංදපෝෂිත් පදනමක් මත් ක්රි්ා  ැලැ ේම (APS) නැවත්  ේථාපිත් කිරීමට 
පහසුකම්  ැලසීදමන්  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ඍණාත්මක බලපෑම් වළක්වා 
ගැනීම  හ අවම කිරීම. වාපෘතිදේ  ාංවරධ්න්ට ද පහසුකම්  ැලසි් යුු්; 

 

II. ක්රි්ා  ැලැ ේදමහි  ම්ූරණද්න්  හ කඩිනමින් වන්දි ලබා දී නැවත් පදිාංචි කර ඇති බව 
 හතික කර ගැනීම. අවත්ැන් වූ ඕනෑම අද්කුදේ ජීවදනෝපා් නැවත්  ේථාපිත් කර ඔවුන්දේ 
ජීවන ත්ත්ත්ව් වැඩිදියුණු කළ යුු්. 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

III. රජ් විසින්  ාංවරධ්න කටයුු  ඳහා අනිවාර්ද්න් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රතිඵල්ක් 
දල  ජනත්ාව දිළිඳු භාව්ට පත් දනාවන බවට  හතික වීම; 

 

IV. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නි ා ඇතිවන මානසික,  ාං ේකෘතික,  මාජී්  හ දවනත් ආත්තීන් 
 මඟ කටයුු කිරීමට ක්රි්ා  ැලැ ේම  හා් වීම. 

 

V. පහසුදවන් ප්රදේශ වි් හැකි  හ ක්ෂණිකව ප්රතිචාර දැක්වි් හැකි දුක්ගැනවිලි වි ඳීම  ඳහා 
පවතින ක්රි්ාවලීන් පිළිබඳව සි්ලුම ක්රි්ා  ැලැ ේම දැනුවත් කිරීම; හා 

 

VI. වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්න්  හ ක්රි්ා  ැලැ ේම විසින් එකඟ වූ කාල 
රාමුවක්  හිත් උපදේශන, විනිවිද දපදනන  හ වගකීම්  හගත්  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි 
කිරීදම් ක්රි්ාවලි්ක් ඕනෑම  ේථාන්ක ත්බා ගන්න. 

 

VII. ඉහත් අරමුණුවලට අනුූලව,  ේදේේඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි (NIRP) විෂ් 
පථ්ට රාජ් විසින්  ාංවරධ්න් කරන ලද සි්ලුම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම දහෝ  න්ත්කදේ 
ප්රති ාධ්න් ඇුළත් දේ. පවුල් 20ක් දහෝ ඊට වැඩි  ාංඛ්ාවක් ී ඩාවට පත් වූ විට  ේදේේඡාදවන් 
නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි(NIRP)   ඳහා වි ේතීරණ සූදානමක් අවශ දේ. පවුල් 20කට 
වඩා අඩු  ාංඛ්ාවක් ීඩාවට පත්වන අව ේථා වලදී,  ේදේේඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 
ප්රතිපත්තිද්හි (NIRP) හට ත්වමත්  ැලැ ේමක් අවශ වන නමුත් දම් අඩු වි ේත්ර මට්ටමකට 
 ක ේ කළ හැකි බව  ඳහන් කරයි. අරමුදල් මූලාශ්ර් කුමක් වුවත්  ේදේේඡාදවන් නැවත් පදිාංචි 
කිරීදම් ප්රතිපත්තිද්හි (NIRP) සි්ලු වාපෘති  ඳහා අදාළ දේ. ද්ෝජනාවලි්ට හිමිකම් දනාමැති 
අ්  ඳහා වන්දි දගවීම, බලපෑමට ලක් වූ වුහ්න්  ඳහා වන්දි දගවීම, ජීවදනෝපා් 
ප්රති ාං ේකරණ්  ඳහා ප්රතිපාදන  හ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනත් (LAA) ්ටදත් ආවරණ් 
දනාවන අවදානම් කණ්ඩා්ම්  ඳහා අතිදරක උපකාර ඇුළත් දේ. 

ඉඩම්  ාංවරධ්න ආඥාපනත් (1935) 

දමම ආඥාපනත්  හ එ්ට පසුව සිදු කරන ලද  ාංදශෝධ්න මගින් දගාවි පවුල්වලට කෘෂිකාරමික උ ේබිම්, දගවු 

 හ ජල්  ැපයි් හැකි ඉඩම්  ඳහා හිමිකම් ලැදේ. පසුගි් දශක 02 ුළ දගාවි පවුල්වලට ඉඩම් කච්දච්රි 

පදනමින් ඉඩම් ලබා දුන්දන් නැත්. දවන් කරන ලද ප්රතිපාදන සි්ල්ලම පාදහේ කලින් කලට අමාත් මණ්ඩලදේ 

අනුමැති් ඇතිව අක්රමිකත්ා ඉවත්කර ඇත්. 1995 ජුනි 15 වැනි දින දමම දින්ට දපර දහෝ ඊට දපර සිදුවී ඇති 

ආක්රමණ විධිමත් කිරීම  ඳහා අව න් අමාත් මණ්ඩල අනුමැති් ලබා දදන ලදී. 

 ාමානද්න් ඉඩම්  ාංවරධ්න ආඥාපනත් (LDO) ්ටදත් බලපත්ර්  ඳහා කල්බදු කාල් ව ර 30 කි. 

දකාන්දේසි කිහිප්ක්  හිත් ප්රදාන දල   ලකනු ලබන  ජ්භූමි ඔේපු ඉල්ලා සිටීමට බලපත්රලාභීන්ට හිමිකම් 

ඇත්. 

දමම ආඥාපනදත් විධිවිධ්ාන  හ එහි  ාංදශෝධ්න, ්ටිමහන ජලාශ් ඵලදායි  හ  ේව්ාංදපෝෂිත් පදනමක් මත් 

ක්රි්ා  ැලැ ේම (APS)  ඳහා ඉඩම් අන් ු කිරීම  හ ඔේපු නිකුත් කිරීම  ඳහා භාවිත්ා කළ හැකි්. ඉඩම් 

කච්දච්රි  ම්බන්ධ්ද්න් මහජන විමසීම් මගින් ්ටිමහදන් දවන් කරන්නන් දත්ෝරා ගැනීම ජාතික ජල  ම්පාදන 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

හා ජලාපවහන මණ්ඩල් විසින් සිදු කරනු ලැදේ. ප්රතිලාභීන්දේ දත්රීම් ලැයි ේුව ජාතික ජල  ම්පාදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩල් (NWSDB) විසින් අනුමත් කරනු ලැදේ. 

රජදේ ඉඩම් ආඥාපනත් 

මුලින් දමම ආඥාපනත් නම් දකරුදන් ඔටුන්න හිමි ඉඩම් ආඥාපනත් දල යි. කෘෂිකාරමික කටයුු  ඳහා හැර 

දවනත් ඉඩම් දවන් කිරීම  හ වාණිජ හා කාරමික අරමුණු  හ ආගමික, රාජ  හ දවනත් ආ්ත්න වැනි ඔේපු 

නිකුත් කිරීම ආඥාපනදත් විධිවිධ්ාන දේ. 

ව ර 30 ක කාල්ක්  ඳහා දිගුකාලීන බදු නිකුත් කිරීමට  හ ්ම් ්ම් දකාන්දේසි  පුරාලීදමන් පසු රාජ 

ප්රදාන නිකුත් කිරීමට ද ආඥාපනදත්හි ප්රතිපාදන ඇත්.  ාමානද්න් වාණිජ කටයුු  ඳහා ඉඩම් කැබලි 

දවන්දේසි ක්රම් ්ටදත් ලබාදදනු ලබයි. 

විදශේෂ අව ේථා ්ටදත් වරණී් බදු පදනම ්ටදත් වාණිජ හා කාරමික බිම් දකාට ේ දවන් කිරීමට ආඥාපනදත් 

විධිවිධ්ාන ඇත්. වාපෘතිදේ වාණිජ වාපාරවල බලපෑමට ලක් වූ පුේගල්න්ට මනාප බදු පදනම ්ටදත් ඉඩම් 

ලබා දි් යුු්. 

්ටිමහන වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක්වන වාණිජ හා කාරමික ඉඩම් දවන් කරන්නන් රජදේ ඉඩම් දරගුලාසි 

21/2 වගන්ති් ්ටදත් දත්ෝරා ගනු ලැදේ. 

 

1968 අාංක 15 දරන ශ්රී ලාංකා ඉඩම් දගාඩකිරීදම්  හ  ාංවරධ්න් කිරීදම්  ාං ේථා පනත් 

දමම පනදත් පරමාරථ් වන්දන් ඉඩම් දගාඩකිරීම්  හ  ාංවරධ්න  ාං ේථාව (SLLRDC) දල  හැඳින්දවන 

 ාං ේථාවක් පිහිටුවීම  ඳහා එම ප්රදේශ ඉඩම් දගාඩකිරීම  හ  ාංවරධ්න් කිරීම  ම්බන්ධ් ජාතික ප්රතිපත්ති්ට 

අනුූලව  ාංවරධ්න් හා දගාඩකිරීම  ඳහා විධිවිධ්ාන  ැලසීමයි. එවැනි  ාං ේථාවකට ඉාංජිදන්රු ක්දෂේත්රදේ 

ඉදිකිරීම් කටයුු  හ උපදේශන පැවරුම් භාර ගැනීම  ඳහා අමාත්වර්ාදේ නිද්ෝගද්න් ප්රකාශ කළ හැකි 

පරිදි;  හ ඊට  ම්බන්ධ් දහෝ ඊට ආනුෂාංගික කරුණු  ඳහා, දමම ආඥාපනත් 1968  ැේත්ැම්බර 22 දින සිට 

ක්රි්ාත්මක වූ අත්ර එ්  ම්ූරණද්න් දකාට ේ පහකින් (5)  මන්විත් දේ. 

1856 අාංක 9 දරණ වාරිමාරග ආඥාපනත් 

1856 අාංක 32 දරණ වාරිමාරග ආඥාපනත් බ්රිත්ාන ්ටත් විජිත් පාලන් විසින්  ම්ප්රදායික වාරි පිළිදවත් නීතිගත් 

කිරීමටත්, විදශේෂද්න්ම වී වගාව  ඳහා ජල් නි ේ ාරණ්  ඳහා දකාන්දේසි නි්ම කිරීමටත්  ක ේ කරන ලද 

පළමු පනත්යි. ඉන්පසු ආ්ත්න විශාල  ාංඛ්ාවක් පිහිටුවීමත්  මඟ ජල  ම්පත්  ාංවරධ්න් හා කළමනාකරණ් 

 ම්බන්ධ්ද්න් නීති 50 කට වැඩි ප්රමාණ්ක්  ම්පාදන් කරන ලදී. 1867 අාංක 21 දරන නව වාරි ආඥා පනත්ක් 

ද  ම්මත් කරන ලද අත්ර, කුඹුරු ඉඩම්වලට වාරිමාරග හා වගා කිරීම  ම්බන්ධ් පැරණි සිරිත් විරිත් පුනරජීවන් 

හා බලාත්මක කිරීම  ඳහා වූ 1856 පැරණි ආඥාපනදත් විධිවිධ්ාන ද නැවත් මූරතිමත් කරන ලදී. දමම ආඥාපනත් 

ආරම්භදේ සිටම අව ේථා කිහිප්කදී  ාංදශෝධ්න් වී ඇති අත්ර ක්රමද්න් ශ්රී ලාංකාදේ සි්ලුම ප්රධ්ාන  හ සුළු 

වාරිමාරග පේධ්ති කළමනාකරණ් කිරීදම් බල්  හ අධිකාරි් වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව දවත් පැවරී ඇත්. 

දකද ේ දවත්ත්, වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව විසින් දේශගුණික විපර්ා   හ ඒ ආශ්රිත් ගැටළු දකදරහි අවධ්ාන් 

ද්ාමු කර ඇති අත්ර ඔවුන් ඔවුන්දේ දපර දසුන ්ටදත් පහත් රාජකාරි කටයුු කරයි. 

ඉහත් ප්රකාශ කළ පරිදි ඉඩම් හිමි්ාදේ වත්මන්  මාජ-ආරික ත්ත්ත්ව්න් දහෝ අත්පත් කර ගැනීම නි ා ීඩාවට 

පත් වූ ජනත්ාව දකදරහි ඇති කළ හැකි ආදා්ම්  හ ජීවදනෝපා් දකදරහි ඇති දිගුකාලීන අහිත්කර බලපෑම්වලට 

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් (LAA) ප්රතිචාර දනාදක්වයි. වන්දි තීරණ් කිරීදම් කාර්්  ඳහා, ඉඩමක 

දවළඳපල වටිනාකම  ාමානද්න්, දැන්වීම ප්රකාශ්ට පත් කරන දිනට විවෘත් දවළඳදපාදල් කැමැත්දත්න් 

විකුණන්දනකු විසින් දවනම ආ්ත්න්ක් දල  විකුණනු ලැුවදහාත් ඉඩදමන්  ාක්ෂාත් කර ගැනීමට අදේක්ෂා 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

කළ හැකි මුදල දේ. 2008 ගැ ට් පත්රදේ දරගුලාසි හඳුන්වාදීමත්  මඟ දමම ත්ක්ද ේරු කිරීදම් ක්රම් දවන ේ වී 

ඇති අත්ර, එමඟින් ඉඩදමහි ඒකක වටිනාකම ගණන් කළ යුත්දත් වාපෘති්  ඳහා අවශ පටු ඉඩම තීරුවට 

පමණක් දනාව  ම්ූරණ ඉඩම  ැලකිල්ලට දගන්. 

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් (LAA) හි විධිවිධ්ාන 2008  හ 2013 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් දරගුලාසි වල 

ලැයි ේුගත් කර ඇති වන්දි මුදල් දගවීම  ම්බන්ධ්ද්න් වන ප්රතිපාදන ජාත්න්ත්ර වශද්න්ද  හඳනාදගන ඇති 

දහාඳම භාවිත්්න් වල අවශත්ා දබාදහෝ දුරට  පුරාලයි. දකද ේ දවත්ත්,  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම 

නි ා සිදුවන පාඩු පිළිබඳ, විදශේෂද්න්ම අනව ර පදිාංචිකරුවන්දේ සි්ලු අාංශ පිළිබඳව ඔවුන් අවධ්ාන් ද්ාමු 

දනාකරයි. මූලික වශද්න්, නීති් ඉඩම් හිමි්ාදේ වරත්මාන  මාජ-ආරික ත්ත්ත්ව්න් දහෝ අත්පත් කර ගැනීම 

ීඩාවට පත් වූ ජනත්ාව මත් ඇති කළ හැකි ආදා්ම්  හ ජීවදනෝපා්  ඳහා දිගුකාලීන අහිත්කර බලපෑම් දකදරහි 

වැඩි අවධ්ාන්ක් ද්ාමු කරන්දන් නැත්. දමම නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ා  ැලැ ේදම (RAP) හි දක්වා ඇති හිමිකම් 

කීදම් ක්රමදේද් (Entitlement Matrix (EM)) දමම සි්ලු අාංග්න්  ැලකිල්ලට දගන ඇති අත්ර සි්ලු වරගවල 

ක්රි්ා  ැලසුම් (Aps)  ඔවුන්දේ  මාජ-ආරික ත්ත්ත්ව් දනා ලකා පාඩු  ඳහා වන්දි ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති 

බව  හතික කරයි. 

වගුව 1: ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  හ කැමැත්දත්න් දත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාවලි් 

දහළිදරේ කිරීම  හ  හභාීත්ව් 

අදි්ර 
දහළිදරේ කිරීම  හ  හභාීත්ව්  ඳහා විෂ් 

පථ් 
නිමැවුම්/වාරත්ා 

මුල්  මාජ 

ත්ක්ද ේරුව/ 

තිරගත් කිරීම 

ප්රාදේශී් දල්කම්වරුන්, ග්රාම නිලධ්ාරී  හ 

අදනකුත් ප්රධ්ාන ආ්ත්නවල මූලික දැනුවත් 

කිරීම 

ඔත්ු බැලීම්/ක්දෂේත්ර චාරිකා අත්රුර APs  හ 

අදනකුත් ප්රධ්ාන පාරශවකරුවන්දේ නි්ැදි්ක් 

 මඟ උපදේශන් 

IPSA  හ ආශ්රිත් පිරික්සුම් පිරික්සුම් 

ලැයි ේු අනුමත් කර පරිත්ාගශීලි්ාදේ 

දවේ වැඩබිම පළ කර ඇත් 

APs  ඳහා වාපෘති්/උප වාපෘති් 

පිළිබඳ පි්ා ර කරන්නන් 

RAP  ක ේ කිරීම  ඳහා TOR 

↓ 

අදි්ර 
දහළිදරේ කිරීම  හ  හභාීත්ව්  ඳහා විෂ් 

පථ් 
නිමැවුම්/වාරත්ා 

RAP  ක ේ 

කිරීම 

 ාංගණන්  හ  මීක්ෂණ පැවැත්වීම පිළිබඳව 

ග්රාම නිලධ්ාරී විසින් AP ජනත්ාවට ලබා දුන් ූරව 

දැනුම්දීම 

APs දවත් පි්ා ර පත්ර දබදා හැරීම  හ  ාංගණන 

 හ  මීක්ෂණ  ඳහා AP  හභාීත්ව් 

විවිධ් නැවත් පදිාංචි කිරීම්  හ ජීවදනෝපා් 

ප්රති ාධ්න විකල්ප පිළිබඳව AP කණ්ඩා්ම්  මඟ 

කණ්ඩා්ම්  ාකච්ඡා ද්ාමු කරන්න 

අවශ නම්, නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන  ඳහා 

 ත්කාරක ප්රජාවන්  මඟ උපදේශන 

මායිම් බිම  ලකුණු කර මූලික 

 ැලැ ේමක් පිළිබිඹු කරයි 

දකටුම්පත් RAP 

RAP දේශී් අනාවරණ්  ඳහා මහජන 

දත්ාරුරු දපාත් පිාංච 

කුලී නිවා  ලැයි ේුව  හ කුලී නිවා  

වි ේත්ර 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

විධිවිධ්ාන  හ RAP ආශ්රිත් ක්රි්ාකාරකම් ත්හවුරු 

කිරීම  ඳහා ප්රධ්ාන ආ්ත්න/නගර  භා  මඟ 

 ාකච්ඡා 

වාපෘති දත්ත් ගබඩාවට ඇුළත් කළ 

 ාංගණන් මත් පදනම් වූ AP වල දත්ත් 

 මුදා් 

↓ 

අදි්ර 
දහළිදරේ කිරීම  හ  හභාීත්ව්  ඳහා විෂ් 

පථ් 
නිමැවුම්/වාරත්ා 

RAP 

 මාදලෝචන්, 

අනුමැති්  හ 

දහළිදරේ කිරීම 

RAP  ාමාන මහජන අනාවරණ්  ඳහා ESD 

 හ පරිත්ාගශීලීන්දේ දවේ අඩවිවල පළ කර 

ඇත් 

RAP පිළිබඳ මහජන දත්ාරුරු දපාත් පිාංච සිාංහල 

 හ දදමළ භාෂාවට පරිවරත්න් කර APs දවත් 

දබදා හැර ඇත් 

ප්රාදේශී් දල්කම්වරුන්ට, ග්රාම නිලධ්ාරී AP 

නිද්ෝජිත්යින්ට  හ අදනකුත් ප්රධ්ාන 

පාරශවකරුවන්ට RAP පිරිනැමීම 

RAP PMU විසින්  මාදලෝචන් කරන 

ලද/අනුමත් කරන ලද, දා්ක්ා විසින් 

අනුමත් කරන ලද  හ දා්ක්ාදේ දවේ 

වැඩබිම පළ කරන ලදී. 

RAP CEA, MLD දහෝ දවනත් PAA විසින් 

 මාදලෝචන් කර අනුමත් කර ඇත්. 

NWSDB විසින් අනුමත් කර ක්රි්ා කිරීම 

 ඳහා MLD දවත් ඉදිරිපත් කරන ලද 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා වන 

ඉල්ලීම (ඇමිණූ RAP  මඟ) 

↓ 

Stage Scope for Disclosure and Participation Outputs/Reports 

RAP ක්රි්ාත්මක 

කිරීම  හ 

අධීක්ෂණ් 

LAA විධිවිධ්ාන මත් පදනම්ව ගැ ට් පත්රදේ 

නිදේදන  හ ප්රකාශන 

දුක්ගැනවිලි වි ඳීදම් ්ාන්ත්රණ්  හ LARC 

ක්රි්ාකාරකම්  ඳහා AP  හභාීත්ව් 

බලපෑමට ලක් වූ වත්කම් ද ා්ා ගැනීම  හ 

ත්ක්ද ේරු කිරීම  ඳහා AP  හභාීත්ව් 

වන්දි දගවීදම්දී AP  හභාීත්ව් 

අභන්ත්ර හා බාහිර නැවත් පදිාංචි කිරීම් 

අධීක්ෂණ්  ඳහා AP  හභාීත්ව් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම් අධීක්ෂණ වාරත්ා  ාමාන 

මහජන අනාවරණ්  ඳහා PMU  හ 

පරිත්ාගශීලීන්දේ දවේ වැඩබිම පළ කර ඇත් 

AP  ඳහා ජීවදනෝපා් ප්රති ාං ේකරණ කටයුු 

 ඳහා ප්රජා පාදක  ාංවිධ්ාන/සිවිල්  මාජ 

 ාංවිධ්ානවල  හභාීත්ව් දහෝ RAP ක්රි්ාත්මක 

කිරීම අධීක්ෂණ් කිරීම 

RAP ක්රි්ාත්මක කිරීම පිළිබඳ 

අභන්ත්ර/බාහිර අධීක්ෂණ  හ 

 මාජ විගණන වාරත්ා 

දුක්ගැනවිලි, දගන ඇති ක්රි්ාමාරග 

 හ ත්ත්ත්ව් පිළිබඳ වාරත්ාව 

RAP ක්රි්ාත්මක කිරීදම් ප්රගති් මත් 

පදනම්ව PMU දත්ත්  මුදා් 

්ාවත්කාලීන කරන ලදී 

↓ 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 ම්ූරණ කිරීම 

 හ අව ාන 

ඇගයීම 

නැවත් පදිාංචි කිරීම් අව න් කිරීදම් 

වාරත්ාකරණ්  ඳහා  මීක්ෂණ  ඳහා AP 

 හභාීත්ව් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම් අව න් කිරීදම් 

වාරත්ාව 

AP= affected persons, CEA= Central Environmental Authority, IPSA= Initial Poverty and social 

assessment, LAA= Land Acquisition Act, LARC= Land Acquisition and Resettlement Committee, MLD= 

Ministry of Land and Land Development, NWSDB= National Water Supply and Drainage Board, TOR= 

Terms of Reference. 

ප්රතිපත්ති රාමුවට අදාළ අරමුණු, මූලධ්රම  හ ආ්ත්නික වගකීම් 

ප්රතිපත්තිදේ අරමුණ 

I. බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව ඵලදායී  හ  ේව්ාංදපෝෂිත් පදනමක් මත් නැවත් පදිාංචි කිරීමට 
පහසුකම්  ැලසීම මගින්  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ඍණාත්මක බලපෑම් වළක්වා 
ගැනීම  හ අවම කිරීම. වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව  හ වාපෘති්  ාංවරධ්න් 
කිරීමට ද ප්රතිපත්ති් පහසුකම්  ැලසි් යුු්. 

II.  ාංවරධ්න වාපෘති දහේුදවන් අහිත්කර දල  ීඩාවට පත් වූ පුේගලයින්ට ූරණ හා 
කඩිනමින් වන්දි ලබා දී  ාරථකව නැවත් පදිාංචි කිරීමට  හතික වීම. අවත්ැන් වූවන්දේ 
ජීවදනෝපා් ්ළි  ේථාපිත් කර ජීවන ත්ත්ත්ව් උ  ේ කළ යුුයි. 

III. රාජ් විසින්  ාංවරධ්න කටයුු  ඳහා අනිවාර්ද්න් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ප්රතිඵල්ක් 
දල  ජනත්ාව දිළිඳුකමට පත් දනාවන බව  හතික කිරීම. 

IV. අනිවාර් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නි ා ඇතිවන මානසික,  ාං ේකෘතික  මාජී්  හ අදනකුත් 
ආත්තීන්  මඟ කටයුු කිරීදම්දී අහිත්කර බලපෑම් ඇති පුේගලයින්ට  හා් වීම. 

V. පහසුදවන් ප්රදේශ වි් හැකි  හ ක්ෂණිකව ප්රතිචාර දැක්වි් හැකි දුක්ගැනවිලි වි ඳීම  ඳහා 
පවතින ක්රි්ාදාම්න් පිළිබඳව විපත්ට පත් සි්ලුම ජනත්ාව දැනුවත් කිරීම. 

VI. PEA  හ බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව විසින් එකඟ වූ කාල රාමුවක්  මඟ උපදේශන, විනිවිද 
දපදනන  හ වගකීම්  හගත්  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාවලි්ක් ක්රි්ාත්මක 
කිරීම 

ප්රතිපත්ති මූලධ්රම 

I. වාපෘති් ුළ ඇති විකල්ප  මාදලෝචන් කිරීදමන්  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම් 
වැළැක්වි් යුු් දහෝ හැකිත්ාක් අඩු කළ යුු්. 

II.  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම දනාවැළැක්වි් හැකි අව ේථාවක, විපත්ට පත් ජනත්ාව 
නැවත්  ේථාපිත් කිරීමට  හ ඔවුන්දේ ජීවන ත්ත්ත්ව් වැඩිදියුණු කිරීමට  හා් වි් යුු්. 

III. ප්රතිපත්ති් පුරාම  ේී පුරුෂ  මානාත්මත්ාව්  හ  මානාත්මත්ාව්  හතික කළ යුු අත්ර 
ඒවා පිළිපැදි් යුු් 

IV. විපත්ට පත් පුේගලයින් මුල් අව ේථාදේදීම නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන දත්ෝරා ගැනීම, 

ජීවදනෝපා් වන්දි  හ  ාංවරධ්න විකල්ප්න්  ඳහා  ම්ූරණද්න්ම  ම්බන්ධ් වි් යුු්. 
V. ඉඩම් අහිමි වීමකදී වන්දි දගවීම  ඳහා විකල්ප ඉඩමක් වි් යුු්; ප්රති ේථාපන ඉඩම් 

දනාමැති විට, හානි්ට පත් සි්ලුම පුේගලයින්  ඳහා මුදල් වන්දි දගවීම විකල්ප්ක් වි් 
යුු්. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

VI. ඉඩම්, වුහ්න්, දවනත් වත්කම්  හ ආදා්ම් අහිමිවීම්  ඳහා වන්දි දගවීම  ම්ූරණ 
ප්රති ේථාපන පිරිවැ් මත් පදනම් වි් යුු අත්ර කඩිනමින් දගවි් යුු්. දම්ට ගනුදදනු 
පිරිවැ්ද ඇුළත් වි් යුු්. 

VII. පළාත්  හ පළාත් පාලන ආ්ත්නවල ූරණ  හභාීත්වද්න් නැවත් පදිාංචි කිරීම්  ැලසුම් 
කර ක්රි්ාත්මක කළ යුු්. 

VIII. ීඩාවට පත් වූවන්ට  ත්කාරක ප්රජාවන්ට ආරික හා  මාජී් වශද්න් ඒකාබේධ් වීමට 
 හා් වීම;  හභාීත්ව පි්වර  ැලසුම් කර ක්රි්ාත්මක කළ යුු්. 

IX. විපත්ට පත් ජනත්ාවට දපාදු දේපල  ම්පත්  හ ප්රජා  හ දපාදු ද ේවාවන්  ැපයි් යුු්. 
X. විපත්ට පත් ජනත්ාව  ඳහා  ාංවරධ්න කටයුත්ත්ක් දල  නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම් කළ 

යුු්. 
XI. ඉඩම්  ඳහා දල්ඛ්නගත් හිමිකම් දනාමැති ීඩාවට පත් පුේගලයින්ට  ාධ්ාරණ  හ  ාධ්ාරණ 

 ැලකිල්ලක් ලැබි් යුු්. 
XII. අවදානමට ලක්වි් හැකි කණ්ඩා්ම් හඳුනාදගන ඔවුන්දේ ජීවන ත්ත්ත්ව්  ැලකි් යුු දල  

වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා සුදුසු  හා් ලබා දි් යුු්. 
XIII. වන්දි  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ම්ූරණ පිරිවැ් වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් 

නිද්ෝජිත්ා්ත්න් (PEA) විසින් දැරි් යුු්. 

ආ්ත්නික වගකීම් 

I.  ේදේච්ඡාචාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ජාතික ප්රතිපත්ති් (NIRP) ක්රි්ාත්මක කිරීම  ඳහා ඉඩම් 
 ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ් (MLD) වගකිව යුු්. 

II. වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් නිද්ෝජිත්ා්ත්න් (PEA)  ේදේච්ඡාචාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 
ජාතික ප්රතිපත්ති් (NIRP) අනුව නැවත් පදිාංචි කිරීම්  ැලසුම් කිරීම  හ ක්රි්ාත්මක කිරීම 
 ඳහා වන සි්ලුම අවශත්ාවලට අනුූල වීම  ඳහා වගකිව යුු්. 

III. ඔවුන්දේ වාපෘතිවල  ැලකි් යුු නැවත් පදිාංචි කිරීම් ඇති වාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් 
නිද්ෝජිත්ා්ත්න් (PEAs) ප්රමාණවත් පුහුණු කාර් මණ්ඩල්ක්  හිත් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 
ඒකක පිහිටුවනු ඇත්. 

IV.  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ම්බන්ධ් වාපෘතිවල බලපෑම  මාදලෝචන් කිරීම  හ 
අවම කිරීදම් පි්වර්න්  ඳහා මධ්ම පරි ර අධිකාරි් වගකිව යුු්. 

V.  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් බලපෑම් ඇති කරන වාපෘති භාර ගන්නා රාජ  හ 
දපෞේගලික අාංශදේ ආ්ත්නවලට අවශ මගදපන්වීම  ැපයි් හැකි පරිදි මධ්ම පරි ර 
අධිකාරිදේ ධ්ාරිත්ාව ශක්තිමත් දකදර. 

VI. ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීදම් අමාත්ාංශ් (MLD) විසින්  ේදේච්ඡාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම්  ැලසුම් 
කිරීම, ක්රි්ාත්මක කිරීම  හ අධීක්ෂණ් පිළිබඳ දරගුලාසි  හ මාරදගෝපදේශ  ක ේ කරනු 
ඇත්. 

VII. ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීදම් අමාත්ාංශ් (MLD)  හ මධ්ම පරි ර අධිකාරි් (CEA) නැවත් පදිාංචි 
කිරීම්  ැලසුම් කිරීම, ක්රි්ාත්මක කිරීම  හ අධීක්ෂණ් පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලා පවත්වනු 
ඇත්. 

VIII. මධ්ම පරි ර අධිකාරි් විසින් වාපෘති් ක්රි්ාත්මක කරන නිද්ෝජිත් ආ්ත්නදේ (PEAs) 
විසින්  ක ේ කරන ලද නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ක්රි්ාකාරී  ැලසුම්  මාදලෝචන් කර අනුමත් 
කරනු ඇති අත්ර  ැලසුම් ප්රසිේධිදේ ලබා දදනු ඇත්. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

IX. ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීදම් අමාත්ාංශ් (MLD) විසින්  ේදේච්ඡාචාදවන් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 
ජාතික ප්රතිපත්ති් (NIRP) ට අනුූලව නීති් දගන ඒම  ඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් 
පනත්ට  ාංදශෝධ්න දකටුම්පත් කරනු ඇත්. 

X. පාරශේවකරුවන්  මඟ  ාකච්ඡා කිරීදමන් අනුරුව, ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීදම් අමාත්ාංශ් 
(MLD) විසින්  ාංදශෝධිත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් අව න් දකටුම්පත් රජදේ 
අනුමැති්  ඳහා ඉදිරිපත් කරනු ඇත්. 

XI.  ාංදශෝධිත් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් (LAA) මත් පදනම්ව ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීදම් 
අමාත්ාංශ් (MLD) විසින් අවශ ක්රි්ාත්මක කිරීදම් මාරදගෝපදේශ  ක ේ කරනු ඇත්. 

XII. නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම  හ ප්රතිපත්ති් ක්රි්ාත්මක කිරීම 
 ම්බන්ධීකරණ් කිරීම  හ අධීක්ෂණ් කිරීම  ඳහා ඉඩම්  ාංවරධ්න් කිරීදම් අමාත්ාංශ් 
(MLD), මධ්ම පරි ර අධිකාරි් (CEA), PEAs  හ දවනත් අදාළ ආ්ත්නවලින්  මන්විත් 
දමදහයුම් කමිටුවක් පිහිටුවනු ලැදේ. 

XIII. විපත්ට පත් පුේගලයින්  හ අදනකුත් පාරශේවකරුවන් අධීක්ෂණ්  හ ඇගයීදම්දී උපදද ේ 
ලබා ගත් යුු්. 

XIV. දමද ේ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් අත්දැකීම්වලින් උගත් පාඩම් නැවත් පදිාංචි කිරීදම් ප්රතිපත්ති  හ 
භාවිත්් වැඩිදියුණු කිරීමට ද්ාදාගත් යුු්. 

 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් ක්රි්ා පටිපාටිදේ දළ  ටහන 

ශ්රී ලාංකාදේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් පවතින විධිවිධ්ානවලට අනුූලව සිදු 

දකදර. 1950  හ 1956 අාංක 39, 1995 අාංක 22, 1964 අාංක 25, 1969 අාංක 20, 1971 අාංක 48  හ 1986 අාංක 8 

්න පනත් ප්රකාරව කාලානුරූපව  ාංදශෝධ්න් කරන ලදී.  

වගුව 2: ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනත් ්ටදත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා වන ගැලීම්  ටහන 

ක්රි්ාකාරකම වගකීම 
කාර්්  ඳහා 

අවම කාල් 

( ති) 

1 පනදත් 2(1) වගන්ති් ඉඩම් අමාත්ාාංශ් දවත් ්වන ලද 

ඉල්ලීම 

ේ්ාපෘති ක්රි්ාත්මක කිරීදම් 

ආ්ත්න් 

2 

2 අමාත්වර්ාදේ අනුමැති් ඉඩම් හා ඉඩම්  ාංවරධ්න 

අමාත්ාාංශ් 
2 

3 පරිමිති්  මීක්ෂණ  ැලැ ේමක්  ක ේ කිරීම මිනින්දදෝරු 

දදපාරත්දම්න්ුව 
4 

4 4 වන වගන්ති් ්ටදත් දැනුම්දීමක් ප්රකාශ්ට පත් කිරීම ඉඩම් හා ඉඩම්  ාංවරධ්න 

අමාත්ාාංශ් 
6 

5 

කිසි්ම් විදරෝධ්ත්ාවක් අමාත්වර්ාදේ අවධ්ාන්ට 

ද්ාමු කරන්දන් නම් 4 වැනි වගන්ති් ්ටදත් විමසීම. 

විමරශන දින් ලබා දදමින් නිදේදන් නිකුත් කරන ලදී 

(ප්රමාණවත් කාල්ක් ලබා දීදමන් පසු). විමරශන් කර 

වාරත්ාව ඉඩම් අමාත්ාාංශ්ට භාරදීදමන් අනුරුව්. 

අත්පත් කර ගැනීදම් 

නිලධ්ාරි්ා 
9 

6 

ඉඩම පවරා ගැනීමට අමාත්වර්ාදේ තීරණ් රජදේ 

ගැ ට් පත්රදේ පළ කිරීමට නි්මිත්යි. 

ඉඩම් ඇමැති 

5 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ක්රි්ාකාරකම වගකීම 
කාර්්  ඳහා 

අවම කාල් 

( ති) 

7 6 වන වගන්ති් ්ටදත් මූලික  ැලැ ේම  ක ේ කිරීම මිනින්දදෝරු 

දදපාරත්දම්න්ුව 
6 

8 
7(1) වගන්ති් ්ටදත් පරීක්ෂණ්ක් පවත්වන බවට 

දැන්වීම පළ කිරීම  හ පරීක්ෂණ්ක්  ඳහා විමරශන 

නිලධ්ාරි්ා ඉදිරිදේ දපනී සිටීමට කැමති අ් 

අත්පත් කර ගැනීදම් 

නිලධ්ාරි්ා 6 

9 

ඉඩම  ම්බන්ධ්ද්න් උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම අද්කුට 

8 වැනි වගන්ති් අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ා දවත් 

උනන්දුවක් දක්වන පාරශේව්න්දේ නම්  හ ලිපින්න් 

 හ ඉඩම ගැන උනන්දුවක් දක්වන  ේවභාව්  හ කුලි්, 

ලාභ් ආදී අදනකුත් සි්ලුම වි ේත්ර ලබා දි් හැකි්. 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගල්න් 

 

10 

9 වැනි වගන්ති් ්ටදත් විමරශන්, දවළඳපල 

වටිනාකම ද ා්ා ගැනීම  ඳහා නිලධ්ාරිද්කු අත්පත් 

කර ගැනීම, වන්දි ඉල්ලා පාරශේව්න්  හ අවශේ්ත්ා. 

දගවි් යුු වන්දි මුදල ගණන් කිරීමට ත්ක්ද ේරු 

දදපාරත්දම්න්ුදවන් ඉල්ලා සිටි් යුු්. 

අත්පත් කර ගැනීදම් 

නිලධ්ාරි්ා 
8 

11 

ඉඩම්  ඳහා පුේගල්න්ට ඇති අයිති් 10 (1) වගන්ති් 

්ටදත් විමරශන් කිරීදම් තීරණ්. හිමිකම් පාන්නා 

තීරණ් පිළිබඳව  ෑහීමකට පත් දනාවන්දන් නම්, 

අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ාට දි ේික් 

උ ාවි්/ප්රාථමික උ ාවි් දවත් ද්ාමු කිරීමක් කර 

ඔහුදේ ප්රදාන් කිරීම කල් දැමි් හැකි්. උ ාවි් ප්රශේන් 

වි ඳන ුරු පරීක්ෂණ් නත්ර කරනවා. 

දි ේික් උ ාවි්/ 

අවිනිශේචිත් 

12 

9 වැනි වගන්ති් ්ටදත් විමරශනදේ ප්රතිඵල්  හ 10 

වැනි වගන්ති් ්ටදත් තීරණ් වන අව ාන තීරණ් වන 

17 ්ටදත් ඔහුදේ  ම්මාන් ඔහුට හිමි දේ- වන්දි  ඳහා 

හිමිකම් ඇති පුේගල්න් පිළිබඳ වි ේත්ර, අවශත්ාවල 

 ේවභාව්, වන්දි ප්රමාණ්  හ එවැනි වන්දි පත්කිරීම් 

ප්රාථමික උ ාවි් 

5 

13 පාරශව්න් එකඟ දනාවන්දන් නම්, ඔවුන්ට  මාදලෝචන 

මණ්ඩල්ට අභි්ාචනා කළ හැකි් 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින් 

/  මාදලෝචන මණ්ඩල් 
අවිනිශේචිත් 

14 වන්දි දගවීම නිලධ්ාරි්ා අත්පත් කර 

ගැනීම 
4 

15 38A වගන්ති් ්ටදත් දැන්වීමක් ගැ ට් (ඉඩම කලින් 

පවරා දනාගත්දත් නම්) පැවරීදම් නිද්ෝග්කි 

ඇමැති 6 

16 ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම නිලධ්ාරි්ා අත්පත් කර 

ගැනීම 
3 

17 ඉඩම ලි්ාපදිාංචි කිරීම  හ ඉඩම් දල්ඛ්නාගාරදේ සුළු 

වශද්න්  ඳහන් කිරීම 

අමාත්ාාංශ්:  හ 3 

 18 ඇ ේත්දම්න්ුගත් මුළු  ති කාල සීමාවන්  69 

 

අත්පත් කර ගැනීදම් ක්රි්ාවලි් 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 

 a) 2 වගන්ති් නිදේදන 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් අවශත්ාව් පිළිබඳව වාරිමාරග හා ජල  ම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශ් ඉඩම් හා 

ඉඩම්  ාංවරධ්න අමාත්ාාංශ්ට (My/L&LD) දැනුම් දදයි. ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් (LAA) හි 2 වගන්ති් 

්ටදත් දැනුම්දීමක් නිකුත් කරන දල  My/L&LD විසින් ඉඩම් පවරා ගැනීමට නි්මිත් දි ේික්කවල අත්පත් කර 

ගැනීදම් නිලධ්ාරීන්ට නිද්ෝග කරයි. 

අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ා විසින් 2 වන දකාටද ේ  මීක්ෂණ ඉල්ලීම් අදාළ දි ේික්කවල මිනින්දදෝරු 

අධිකාරී දවත් ඉදිරිපත් කරයි. 2 වන වගන්තිදේ දැන්වීම ප්රදේශදේ ප්රමුඛ්  ේථාන වල ප්රචාර් වි්. නිදේදන්ට 

ඇුළත් වන්දන්: 

I. අත්පත් කර ගැනීමට නි්මිත් ඉඩදමහි සිාංහල, දදමළ  හ ඉාංග්රීසි භාෂාදවන් වන්න; හා 

II. හිමිකම් පාන්නන්ට අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා ලිඛිත් විදරෝධ්ත්ා ඉදිරිපත් කළ හැකි ආකාර් 
 හ ඉදිරිපත් කළ යුු විදරෝධ්ත්ා දහෝ හිමිකම් දහෝ හානි කාල සීමාවක්  ඳහන් කරන්න. 

ග රාම නිලධ්ාරීවර්ා විසින් විපත්ට පත් ජනත්ාවට  මීක්ෂණ කටයුු පිළිබඳව කල්ති්ා දැනුම් දදයි. 2 වන වගන්ති් 

නිදේදන් ් නු වාපෘතිදේ බලපෑමට ලක් වූ එක් එක් ඉඩදම් මායිම් දරඛ්ාව  ලකුණු කිරීම  ඳහා වන අව ර්යි. 

b) අත්තිකාරම් පුහුණුව  ක ේ කිරීම 

මිනින්දදෝරු දදපාරත්දම්න්ුදේ මිනින්දදෝරුවරුන් අදාළ ජී.එන්.හි ග්රාම නිලධ්ාරීදේ  හා් ඇතිව බලපෑමට ලක් 

වූ එක් එක් දේපලවල මායිම් අනුගමන් කරයි. අාංශදේ. මිනින්දදෝරුවරුන් විසින් පහත් වි ේත්ර  ටහන් කරනු 

ඇත්. 

I. ඉඩම් හිමි්ාදේ නම; 

II. පදිාංචිකරුදේ නම; 

III. හිමිකාරිත්වදේ ත්ත්ත්ව්; හා 

IV. ඉඩදම්  ේවභාව් (උ ේබිම්, කුඹුරු ඉඩම් දහෝ දගවත්ත්). 

මිනින්දදෝරුවරුන් විසින්  ටහන් කර ඇති සීමා මායිම් නිරීක්ෂණ් කරමින්  හ දත්ාරුරු ලබා දීදමන් ඉඩම් 

හිමිද්ෝ මැනුම් කටයුු  ඳහා  හභාී දවති. අව ාන වශද්න්, මිනින්දදෝරු අධිකාරී (SS) විසින් D.S./අත්පත් 

කිරීදම් නිලධ්ාරි්ාට අත්තිකාරම් පුහුණුව  හ කුලී නිවා  ලැයි ේුව ලබා දදයි. ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් 

(LAA) හි 4 වන වගන්ති් හිමිකරුට අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා විදරෝධ්ත්ා ඉදිරිපත් කරයි. ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් 

පනත් (LAA) හි 5 වන වගන්ති් එවැනි විදරෝධ්ත්ා අවලාංගු කිරීම  ප්යි. දමම ක්රි්ාවලි්  ඳහා  ැලකි් යුු 

කාල්ක් ගත් දේ. 

c) අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම 

අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් (LAA) හි 7 වන වගන්ති් ්ටදත් දැන්වීමක් 

නිකුත් කරයි, එයින් දපන්නුම් කරන්දන්  ලකා බලනු ලබන දේපල අත්පත් කර ගත් යුු බවයි. 

නිදේදන්ට ඇුළත් වූදේ: 

I. අත්පත් කර ගැනීමට නි්මිත් ඉඩම පිළිබඳ වි ේත්ර්; 

II. අත්පත් කර ගැනීම  ඳහා දහේු; 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

III. අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ාට වන්දි දගවීම  ඳහා හිමිකම්; 

IV. පවරා ගැනීමට නි්මිත් ඉඩම ගැන උනන්දුවක් දක්වන  ෑම පුේගලද්කුම පුේගලිකව දහෝ 
නිසිපරිදිලිඛිත්ව බල් ලත් නිද්ෝජිත්ද්කු විසින් අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ා ඉදිරිදේ 
දපනී සිටින දල ට ද්ාමු කිරීම. ඉඩම  ඳහා ඇති දපාලී  ේවභාව්, ඔහු විසින් වන්දි ඉල්ලා 
සිටීදම් වි ේත්ර, වන්දි මුදල  හ වන්දි වි ේත්ර  ප්රමාණවලින්  දැක්වි්  යුු්. 

 

d) හිමිකම් ඉදිරිපත් කිරීම 

හිමිකම් පාන්නා විසින් අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ාට වාචික දහෝ ලිඛිත් හිමිකම් පෑමක් කරයි. ක්රි්ා  ැලැ ේම  

(APS)  ඳහා ආත්ති් මඟහරවා ගැනීම  ඳහා, ප්රජා උපදේශක කණ්ඩා්ම් (CCGs) ක්රි්ා  ැලැ ේම (APS) හට 

ඔවුන්දේ දල්ඛ්න  ක ේ කිරීමට  හ ඔවුන්දේ හිමිකම් ඉදිරිපත් කිරීමට  හා් වි් යුු්. ඉඩම් හා ඉඩම්  ාංවරධ්න 

අමාත්ාාංශ් විසින් 2008.08.20 දින දරණ  චක්රදල්ඛ් අාංක 4/2008  ්ටදත්  හිමිකම් පාන්නන්දේ වන්දි හිමිකම් 

පිළිබඳව ක්රි්ා  ැලැ ේම (APS)  ඳහා දැනුවත් කිරීදම් වැඩ ටහන් අත්පත් කර ගැනීදම්  හ නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

අාංශදේ නිලධ්ාරීන් විසින් පැවැත්වි් යුු බව දක්වයි. වාපෘතිදේ ප්රජා  ාංවරධ්න නිලධ්ාරි්ා විසින් ක්රි්ා  ැලැ ේම 

(APS) විසින් අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ාට ඉදිරිපත් කළ යුු හිමිකම් පිළිබඳ වි( ේත්ර  හ ක්රම් පිළිබඳව 

දැනුවත් කරයි. 

 

e) බලපෑමට ලක් වූ දේපල ත්ක්ද ේරු කිරීම  හ වන්දි ලබා දීම 

9 වන වගන්තිදේ, විමරශනදේදී ඉඩම හිමිකාරිත්ව් අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ා විසින් තීරණ් කරනු ලබන 

අත්ර ඔහු ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම් පනත් (LAA) හි 10.1.A වගන්ති් ්ටදත් ඔහුදේ තීරණ් ලබාදදනු ලබයි. 

10.1.A හි පිටපත්ක් අත්පත් කරගත් දේපල ත්ක්ද ේරු කිරීම  ඳහා ත්ක්ද ේරු දදපාරත්දම්න්ුවට ඉදිරිපත් කරයි. 

ත්ක්ද ේරු නිලධ්ාරි්ා දේපල දවත් පැමිණ එම දේපල පිළිබඳ දකාන්දේසි වාරත්ාවක් ලබා ගනී. දකාන්දේසි 

වාරත්ාව මත් පදනම්ව, ඔහු ත්ක්ද ේරු වාරත්ාවක් (අග් තීරණ් කිරීම)  ක ේ කර අත්පත් කර ගැනීදම් 

නිලධ්ාරි්ාට ඉදිරිපත් කරයි. CV. 2008-08-20 චක්රදල්ඛ් අාංක 4/2008  හ 2009.01.20 දිනැති ගැ ට් අාංක 1585/7 

හි උපදද ේ මත් ත්ක්ද ේරුව තීරණ් කරයි, එ් වුහ්  ඳහා ප්රති ේථාපන වටිනාකම, ඉඩම්, ග ේ  හ දබෝග  ඳහා 

දවළඳපල වටිනාකම  හ දවනත් වන්දි හිමිකම් ද දේ. අත්පත් කර ගැනීදම් නිලධ්ාරි්ා ඔහු/ඇ් එ් පිළිගන්දන් 

නම් හිමිකම් පාන්නාට වන්දි් ලබා දදයි. දචක්පත්ක් මගින් ඔහුදේ බැාංකු ගිණුමට මුදල් එවි් යුු්. 

 f) අභි්ාචනා  හ දුක්ගැනවිලි 

වන්දි දගවීම  ම්බන්ධ්ද්න් හිමිකම් පාන්නන්  ෑහීමකට පත් දනාවන්දන් නම්, ඔහුට  මාදලෝචන මණ්ඩල්ට 

අභි්ාචන්ක් ඉදිරිපත් කළ හැකි්. නමුත් දම් කාල්ක් ගත්වන ක්රි්ාවලි්කි, එබැවින් ප්රජා උපදේශක 

කණ්ඩා්ම් (CCG) මගින් ගැටළුව වි ඳීමට ගත් හැකි  ෑම පි්වරක්ම ගත් යුු්. එක් දේපලක්  ඳහා හිමිකම් 

කි්න  ාංඛ්ාව අත්ර හිමිකම් ආරවුල් ඇති වි් හැක. ප්රජා උපදේශක කණ්ඩා්ම් (CCG) මගින් ද දමවැනි ආරවුල් 

හැකිත්ාක් දුරට වි ඳි් යුු්. 

ඉඩදම්  හ දේපදළහි හිමිකරුට ලිඛිත්ව අභි්ාචනා මණ්ඩල්ට අභි්ාචන්ක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අත්ර එ්ට 

හිමිකම් පාන්නාදේ නම  හ ලිපින්, වන්දි දගවීම පිළිබඳ තීරණ් ගත් අත්පත් කර ගන්නා නිලධ්ාරි්ාදේ නම, 

අත්පත් කරගත් ඉඩදම් අයිති්  හ වන්දි මුදලද ඇුළත් දේ. ඔහු හිමිකම් කීම. 

අභි්ාචන් අභි්ාචනා මණ්ඩලදේ  භාපතිවර්ා දවත් ්ැවි් යුු්. අත්පත් කර ගැනීදම් ආඥාපනත් ්ටදත් 17 

වැනි වගන්තිදේ දැන්වීම නිකුත් කිරීදමන් පසු දින 21 ක් ඇුළත් මණ්ඩල් දවත් අභි්ාචන්ක් ඉදිරිපත් කළ 

යුු්. හිමිකම් පාන්නා  ාක්ෂිකරුදේ නම ඔහුදේ අභි්ාචන්  මඟ අභි්ාචනා මණ්ඩල්ට ඉදිරිපත් කළ යුු්. 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඔහු මණ්ඩල්ට දල්ඛ්නගත්  ාක්ෂි ද ඉදිරිපත් කළ යුු්. එවිට අභි්ාචනා මණ්ඩල් මා  6ක් ඇුළත් 

අභි්ාචන් විභාග කිරීමට දින නි්ම කරනු ඇත්. අභි්ාචනා මණ්ඩල් අභි්ාචන් විභාග කිරීම  ඳහා හිමිකම් 

පාන්නා  හ  ාක්ෂිකරුවන් කැඳවන්න ඔවුන්ට දින 21ක දැනුම්දීමක් ලබා දදනු ලබයි. හිමිකම් පාන්නා 

දවනුදවන් නීතිඥද්කුට අභි්ාචනා මණ්ඩල් ඉදිරිදේ දපනී සිටි් හැක. අභි්ාචනා මණ්ඩල්ට අව ානදේ 

වන්දි මුදල තීරණ් කර තීන්දුව ප්රකාශ කළ හැකි්. අභි්ාචනා මණ්ඩලදේ තීරණ්  ම්බන්ධ්ද්න් හිමිකම් 

පාන්නා  ෑහීමකට පත් දනාවන්දන් නම්, ඔහුට දශ්රේෂේඨාධිකරණ්ට අභි්ාචන් ඉදිරිපත් කළ හැකි්. දමම 

අභි්ාචන් නීතීඥවරද්කු විසින්  ක ේ කළ යුු අත්ර අභි්ාචනා මණ්ඩල් විසින් ගනු ලැබූ තීරණද්න් දින 

21ක් ඇුළත්  හතික කර අධිකරණ්ට ඉදිරිපත් කළ යුු්. දශ්රේෂේඨාධිකරන් අදනකුත් නඩු දල ම  දමම 

නඩුවද විභාග කිරීදමන් පසුව තීරණ් කරයි. 

ප්රාදේශී් දල්කම්වරුන් පරීක්ෂණ පවත්වන නමුත් ඔවුන් දබාදහෝ විට නීතිම් ලි්කි්විලි අරථ නිරූපණ් 

කිරීදම්දී  හ  ාංකීරණ හිමිකාරිත්ව් පිළිබඳ ගැටළු තීරණ් කිරීදම්දී අේදැකීම් අඩු්. ඉදිකිරීම්  ඳහා  ේථාන ඉවත් 

කිරීම  ඳහා මාරග නිවාඩු දගවීම වැනි හදිසි අව ේථා ්ටදත් දගවීම  ඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් 

ප්රතිපාදන දක්වා දනාමැත්. 

(c) වාපෘති්  ඳහා අවශ ද්රවම් අවශත්ා, ගල්දකාරි අඩවි පිළිබඳ වි ේත්ර, ණ්ට ගන්නා වළවල්, ප්රදේශ 

මාරග, ත්ාවකාලික මාරග, කම්කරු කඳවුරු  හ කිසි්ම් නරක් වූ බැහැර කිරීදම්  ේථාන වැනි ආශ්රිත් පහසුකම්. 

දමම දවේ අඩවි වල අයිති්ද තීරණ් කළ යුු්. (එවැනි දවේ අඩවිවල  ේථාන දපන්වන සිති්මක් මඟින් වඩාත් 

සුදුසු දේ) 

g) දවනත් ඕනෑම  ාංරචක 

සි්ලුම වුහ්න්දේ ප්රමාණ්, ධ්ාරිත්ාව  හ මාන්න් වි ේත්ර කළ යුු්. ඉහත්  ඳහන් එක් එක්  ාංරචක  ඳහා 

අල්ලාදගන සිටින භූමි ප්රදේශ් දවන් කිරීදම් අවශත්ා  මඟ  ඳහන් කළ යුු්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                

අව ාන වාරත්ාව 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්  

  

                               

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 

 

 

 

 

 

 

 

240 
 මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම  3 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය - ව්ාර්තාව්න උභයජීී වියශතෂ 

 

 

 

 

English name 

NCS_

2012 Distributio

n status Stream/

Riverine Rubber 

Home 

Gardens Paddy 

Family Bufonidae        

Duttaphrynus melanostictus Schneider,1799 Common toad LC Native X x x X 

Family Ranidae        

Indosylvirana temporalis (Gunther,1864) Bronzed frog NT Endemic X    

Family Dicroglossidae        

Euphlyctis cyanophlyctis (Schneider, 1799) Indian skipper frog LC Native X  x X 

Lankanectes corrugatus (Peters, 1863) Corrugated water frog VU Endemic X    

Family Rhacophoridae        

Pseudophilautus rus Manamendra-Arachchi & 

Pethiyagoda, 2005 Kandian shrub frog CR Endemic 

X x x  

Pseudophilautus folicola 

ManamendraArachchi & Pethiyagoda, 2005 
Leaf dwelling shrub VU 

Endemic 

X x x  



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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 මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 

 

 

            

 

VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern 

Polypedates cruciger (Blyth, 1852) 

Common hourglass tree 

frog LC Endemic 

X  x  

Haplobachr cr        

2 sp        



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්   

 

 

                              

  

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Amphibians 

 

Pseudophilautus rus 

 

Pseudophilautus folicola 

 

Lankanectes corrugatus 

 

Euphlyctis cyanophlyctis 

 

Possible species-Euphlyctis cyanophlyctis 

 

Pseudophilautus rus 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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 මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම  4 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය -ව්ාර්තාව්න උරග වියශතෂ 

Scientific Name English Name NCS_2012 GCS 
National 

status 

Stream/ 

Riverine 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Family: Agamidae         

Calotes calotes (Linnaeus, 1758) Green garden lizard LC  Native X X X X 

Calotes versicolor (Daudin, 1802) Common garden lizard LC  Native X X X X 

Otocryptis wiegmanni (Wagler, 1830) Sri Lankan kangaroo lizard LC  Endemic X X X  

Family: Gekkonidae         

Cnemaspis sp. Day gecko NT  Endemic  X X  

Family: Scincidae         

Eutropis carinata (Schneider, 1801) Common skink LC  Native X X X X 

Family: Varanidae         

Varanus bengalensis (Daudin, 1802) Land monitor LC LC Native X X X X 

VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Reptiles 

 

Calotes calotes 

 

Calotes versicolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 

 

  

245 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම  5 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය - ව්ාර්තාව්න පක්ී වියශතෂ 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Order: Columbiformes        

Spilopelia suratensis (Gmelin, 1789) Western Spotted Dove LC Resident X X X X 

Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758) 
Grey-capped Emerald 

Dove 
LC Resident 

X X X 
 

Treron pompadora (Gmelin, 1789) Sri Lanka Green-pigeon LC Endemic X X X  

Ducula aenea (Linnaeus, 1766) Green Imperial-pigeon LC Resident X X X  

Order: Caprimulgiformes        

Hemiprocne coronata (Tickell, 1833) Crested Treeswift LC Resident X X X x 

Cypsiurus balasiensis (Gray,1829) Asian Palm-swift LC Resident X X X X 

Apus affinis (Gray, 1830) Little Swift LC Resident X X X X 

Order: Cuculiformes        

Centropus sinensis (Stephens, 1815) Greater Coucal LC Resident X X X  

Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 

1758) 
Western Koel LC Resident 

X X X 
 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 

 

  

246 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Hierococcyx varius (Vahl, 1797) Common Hawk-cuckoo EN Resident X X   

Order: Gruiformes        

Amaurornis phoenicurus (Pennant, 

1769) 

White-breasted 

Waterhen 
LC Resident X  

X X 

Order: Pelecaniformes        

Ardeola grayii (Sykes, 1832) Indian Pond-heron LC Resident X   X 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Cattle Egret LC Resident    X 

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Little Egret LC Resident X   x 

Order: Suliformes        

Microcarbo niger (Vieillot, 1817) Little Cormorant LC Resident X   x 

Order: Accipitriformes        

Pernis ptilorhyncus (Temminck, 1821) 
Oriental Honey-

buzzard 
NT Resident 

X 
x X  

Spilornis cheela (Latham, 1790) Crested Serpent-eagle LC Resident X X X X 

Nisaetus cirrhatus (Gmelin, 1788) 
Changeable Hawk-

eagle 
LC Resident 

X X X X 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Accipiter badius (Gmelin, 1788) Shikra LC Resident X X X X 

Haliaeetus leucogaster (Gmelin, 1788) 
White-bellied Sea-

eagle 
LC Resident 

X 
   

Haliastur indus (Boddaert, 1783) Brahminy Kite LC Resident X   X 

Order: Bucerotiformes        

Ocyceros gingalensis (Shaw, 1811) Sri Lanka Grey Hornbill LC Endemic X X X X 

Order: Coraciiformes        

Ceyx erithaca (Linnaeus, 1758) 
Oriental Dwarf-

kingfisher 
NT Resident 

X X X 
 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Common Kingfisher LC Resident X   X 

Pelargopsis capensis (Linnaeus, 1766) Stork-billed Kingfisher LC Resident X    

Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) 
White-breasted 

Kingfisher 
LC Resident 

X X X X 

Order: Piciformes        

Psilopogon rubricapillus (Gmelin, 1788) Sri Lanka Barbet LC Endemic X X X  

Psilopogon zeylanicus (Gmelin, 1788) Brown-headed Barbet LC Resident X X X X 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 

 

  

248 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Psilopogon flavifrons (Cuvier, 1816) 
Sri Lanka Yellow-

fronted Barbet 
LC Endemic 

X X X 
 

Dinopium psarodes (Lichtenstein, 1793) 
Lesser Sri Lanka 

Flameback NE Endemic 

X X X 

 

Picus chlorolophus Vieillot, 1818 Lesser Yellownape NT Resident X X X  

Picoides nanus (Vigors, 1832) 
Indian Pygmy 

Woodpecker 
LC Resident 

X X 
X  

Order: Psittaciformes        

Loriculus beryllinus (Forster, 1781) 
Sri Lanka Hanging-

parrot 
LC Endemic 

X X X 
 

Psittacula cyanocephala (Linnaeus, 

1766) 
Plum-headed Parakeet NT Resident 

X 
 X  

Psittacula eupatria (Linnaeus, 1766) Alexandrine Parakeet LC Resident X X X X 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) Rose-ringed Parakeet LC Resident X X X X 

Order: Passeriformes        

Pitta brachyura (Linnaeus, 1766) Indian Pitta NE Migrant X X X  

Oriolus xanthornus (Linnaeus, 1758) Black-hooded Oriole LC Resident X X X X 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Pericrocotus cinnamomeus (Linnaeus, 

1766) 
Small Minivet LC Resident 

X X X 
 

Pericrocotus flammeus (Forster, 1781) Scarlet Minivet LC Resident X X X  

Coracina macei (Lesson, 1831) Large Cuckooshrike LC Resident X X X  

Lalage melanoptera (Rüppell, 1839) 
Black-headed Cuckoo-

shrike 
LC Resident 

X X X 
 

Hemipus picatus (Sykes, 1832) 
Bar-winged Flycatcher-

shrike 
LC Resident 

X X X 
 

Tephrodornis affinis Blyth, 1847 Sri Lanka Wood-shrike LC Endemic X X X  

Aegithina tiphia (Linnaeus, 1758) Common Iora LC Resident X X X  

Rhipidura aureola Lesson, 1830 White-browed Fantail LC Resident X X X  

Dicrurus caerulescens (Linnaeus, 1758) White-bellied Drongo LC Resident X X X X 

Hypothymis azurea (Boddaert, 1783) Black-naped Monarch LC Resident X X X  

Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758) 
Indian Paradise 

Flycatcher 
LC Resident 

X X X 
 

Corvus splendens Vieillot, 1817 House Crow LC Resident   1 x 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827 Large-billed Crow LC Resident X X X X 

Prinia hodgsonii Blyth, 1844 Gray-breasted Prinia LC Resident X X X X 

Orthotomus sutorius (Pennant, 1769) Common Tailorbird LC Resident X X X X 

Cecropis hyperythra (Blyth,1849) Sri Lanka Swallow LC Endemic X X X x 

Pycnonotus melanicterus (Gmelin, 

1789) 

Sri Lanka Black-capped 

Bulbul 
LC Endemic 

X X X 
 

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) Red-vented Bulbul LC Resident X X X X 

Pycnonotus luteolus (Lesson, 1841) White-browed Bulbul LC Resident X X X  

Acritillas indica (Jerdon, 1839) Yellow-browed Bulbul LC Resident X X X  

Chrysomma sinense (Gmelin, 1789) Yellow-eyed Babbler LC Resident X X X  

Zosterops palpebrosus (Temminck, 

1824) 
Oriental White-eye LC Resident 

X X X 
 

Dumetia hyperythra (Franklin, 1831) Tawny-bellied Babbler LC Resident X X X  

Pellorneum fuscocapillus (Blyth, 1849) 
Sri Lanka Brown-

capped Babbler 
LC Endemic 

X X X 
 

Turdoides affinis (Jerdon, 1845) Yellow-billed Babbler LC Resident X X X X 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riveri

ne 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) Common Myna LC Resident X X X X 

Copsychus saularis (Linnaeus, 1758) Oriental Magpie-robin LC Resident X X X X 

Saxicoloides fulicatus (Linnaeus, 1766) Indian Robin LC Resident x X X  

Muscicapa muttui (Layard, 1854) 
Brown-breasted 

Flycatcher NE 
Migrant 

X X X 
 

Cyornis tickelliae Blyth, 1843 
Tickell's Blue 

Flycatcher 
LC Resident 

X X X 
 

Dicaeum erythrorhynchos (Latham, 

1790) 

Pale-billed 

Flowerpecker 
LC Resident 

X X X 
 

Nectarinia zeylonica (Linnaeus, 1766) 
Purple-rumped 

Sunbird 
LC Resident 

X X X 
 

Cinnyris lotenius (Linnaeus, 1766) Loten's Sunbird LC Resident X X X  

Lonchura striata (Linnaus,1766) White-rumped Munia LC Resident X X X X 

Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758) Scaly-breasted Munia LC Resident X X X X 

EN – Endangered, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                   
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම 6 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය- ව්ාර්තාව්න ක්ීරපායී වියශතෂ 

Scientific Name English name 
NCS_201

2 
GCS 2012 

Distributio

n status 

Strea

m/Riv

erine 

Rubber 
Home 

Gardens 
Paddy 

Family : Manidae         

Manis crassicaudata Gray, 1827 Pangolin NT NT Native X x X  

Family : Pteropodidae         

Pteropus giganteus (Brunnich, 

1782) 

Flying fox 

LC LC 
Native 

X X X X 

Family : Cercopithecidae         

Macaca sinica (Linnaeus, 1771) Sri Lanka toque 

monkey LC  Endemic 

X X X  

Family : Canidae         

Canis aureus Linnaeus, 1758 Jackal LC LC Native X x X x 

Family : Felidae         

Prionailurus viverrinus (Bennett, 

1833) 

Fishing cat 

EN EN 
Native 

X x X x 

Family : Herpestidae         



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                   
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name 
NCS_201

2 
GCS 2012 

Distributio

n status 

Strea

m/Riv

erine 

Rubber 
Home 

Gardens 
Paddy 

Herpestes brachyurus Gray, 1837 Brown mongoose LC  Native X x X x 

Herpestes edwardsii (Geoffroy, 

1818) 

Grey mongoose 

LC 

 

 LC 
Native 

X x X X 

Family : Mustelidae         

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Otter VU NT Native X x X X 

Family : Viverridae         

Paradoxurus hermaphoditus 

(Pallas, 1777) 

Palm cat 

LC LC 
Native 

X x X  

Viverricula indica (Desmarest, 

1817) 

Ring-tailed civet 

LC LC 
Native 

X x X X 

Family : Cervidae         

Muntiacus muntjak (Zimmermann, 

1780) 

Barking deer 

NT  
Native 

X x X  

Family : Suidae         

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Wild boar LC LC Native X x X X 

Family : Hystricidae         



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name 
NCS_201

2 
GCS 2012 

Distributio

n status 

Strea

m/Riv

erine 

Rubber 
Home 

Gardens 
Paddy 

Hystrix indica (Kerr, 1792) Porcupine LC LC Native X X X X 

Family : Muridae         

Bandicota bengalensis (Gray 1835) Bandicoot LC LC Native   X  

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Common rat LC  Native X x X x 

Family : Sciuridae         

Funambulus palmarum (Linnaeus, 

1766) 

Palm squirrel 

LC LC 
Native 

X X X  

Ratufa macroura (Pennant, 1769) Giant squirrel LC NT Native X x X  

Family : Leporidae         

Lepus nigricollis Cuvier, 1823 Black-naped hare LC LC Native X x X x 

VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Mammals 

 

Porcupine 

 

Otter 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම්  7 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය -ව්ාර්තාව්න සමනුන්ව වියශතෂ 

Scientific Name Common Name Stream 

/Riverine 

Rubber Home 

gardens 

Paddy 

NCS 

 Family: Papilionidae 

 Pachliopta aristolochiae Fabricius, 1775  E: Common Rose ; 

 S: Sewwandiya 
X X X  LC 

 Papilio clytia Linnaeus, 1758  E: Mime; 

 S: Rawana Papiliya 
 X x X LC 

 Papilio polymnestor Cramer, 1775  E: Blue Mormon ; 

 S: Neela Parindaya 
X X X X LC 

 Papilio polytes Linnaeus, 1758  E: Common Mormon; 

 S: Wesgaththi 
X X X X LC 

 Family: Pieridae 

 Catopsilia pomona Fabricius, 1775  E: Lemon Emigrant; 

 S: Dehi seriya 
X X x X LC 

 Catopsilia pyranthe Linnaeus, 1758  E: Mottled Emigrant; 

 S: Lapa seriya 
X  x X LC 

 Delias eucharis Drury, 1773  E: Jezebel; S: Pilila Risiya X X X X LC 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name Common Name Stream 

/Riverine 

Rubber Home 

gardens 

Paddy 

NCS 

 Eurema hecabe Linnaeus, 1764  E: Common Grass Yellow; 

 S: Thruna Pithaya 
X X X X LC 

 Eurema ormistoni Moore, 1886  E: Sri Lanka One-spot 

 Grass Yellow; S: Sri Lanka 

 Kela kahakolaya 

X X   VU 

 Leptosia nina Fabricius, 1793  E: Psyche; S: Manahari X X X X LC 

 Family: Nymphalidae 

 Cirrochroa thais Fabricius, 1787  E :Yeoman; 

 S: Kela Raththiya 
X X x  LC 

Charaxes psaphon Westwood, 1848 E :Tawny Rajah;  S: Maha Kumaraya X X X  NT 

 Elymnias hypermnestra Linnaeus, 1763  E: Common Palmfly; 

 S: Ramba-thaliya 
X X X  LC 

 Euploea core Cramer, 1779  E: Common Indian Crow; 

 S: Indu Kakaya 
X X X X LC 

 Euthalia aconthea Cramer, 1777  E: Baron ; S: Sitano X X X  LC 

 Junonia almana Linnaeus, 1758  E: Peacock Pansy; 

 S: Mayura Pansaya 
X  X X LC 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name Common Name Stream 

/Riverine 

Rubber Home 

gardens 

Paddy 

NCS 

 Junonia atlites Linnaeus, 1758  E: Grey Pansy; 

 S: Alu Pansaya 
X X X X LC 

 Junonia iphita Cramer, 1779  E: Chocolate Soldier; 

 S: Miyuru-Hewa 
X X X X LC 

 Melanitis leda Linnaeus, 1763  E: Common Evening 

 Brown; S: Gomman-guruwa 
X X X X LC 

 Mycalesis patnia Moore, 1857  E: Gladeye Bushbrown; 

 S: Min-neth panduru 

 Guruwa) 

X X   LC 

 Mycalesis perseus Fabricius, 1775  E: Common Bushbrown; 

 S: Panduru Guruwa 
X  X X LC 

 Neptis hylas Linnaeus, 1758  E: Common Sailor; 

 S: Selaruwa 
X X X X LC 

 Neptis jumbah Moore, 1857  E: Chestnut-streaked 

 Sailor; S: Wairan Selaruwa 
X X   LC 

 Orsotriaena medus Fabricius, 1775  E: Medus Brown; 

 S: Iri Siw-mudda 
  X X LC 

 Parantica aglea Stoll, 1782  E: Glassy Tiger; 

 S: Palingu Gomara 
X X X  LC 
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Scientific Name Common Name Stream 

/Riverine 

Rubber Home 

gardens 

Paddy 

NCS 

 Phalanta phalantha Drury, 1773  E: Leopard; 

 S: Maha Diwi-Pulliya 
X X X X LC 

 Rohana parisatis Westwood, 1850  E: Black Prince; 

 S: Kalu Kumaraya 
 X X  VU 

 Tirumala limniace Cramer, 1775  E: Blue Tiger; 

 S: Neela Gomara 
  X X LC 

 Ypthima ceylonica Hewitson, 1864  E: White Four-ring; 

 S: Sithiri Siwwa 
X X X X LC 

 Family: Lycaenidae 

 Castalius rosimon Fabricius, 1775  E: Common Pierrot; 

 S: Konangiya 
X X X  LC 

 Everes lacturnus Godart, 1824  E: Indian Cupid; 

 S: Malavi Parasiya 
X X X X LC 

 Jamides bochus Stoll, 1782  E: Dark Cerulean; 

 S: Anduru Seruliya 
X X X X LC 

 Jamides celeno Cramer, 1775  E: Common Cerulean; 

 S: Seruliya 
X X X X LC 

 Megisba malaya Horsfield, 1828  E: Malayan; S: Malalini X X   LC 
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Scientific Name Common Name Stream 

/Riverine 

Rubber Home 

gardens 

Paddy 

NCS 

 Zizina otis Fabricius, 1787  E: Lesser Grass Blue; 

 S: Thuru-thana Neelaya 
 X X X LC 

 Zizula hylax Fabricius, 1775  E: Tiny Grass Blue; 

 S: Heen-thana Neelaya 
X X X X LC 

 Family: Hesperiidae 

 Ampittia dioscorides Fabricius, 1793  E: Bush Hopper; 

 S: Panduru Pimma 
X   X LC 

 Badamia exclamationis Fabricius, 1775  E: Brown Awl ; 

 S: Guruleesa 
X X   LC 

 Hasora chromus Cramer, 1780  E: Common Banded Awl ; 

 S: Iri-leesa 
X X   LC 

 Iambrix salsala Moore, 1866  E: Chestnut Bob; 

 S: Guru Bobaya 
X X X X LC 

 Parnara bada Moore, 1878  E: Smallest Swift ; 

 S: Tikiri sariya 
X X X X NT 

 Pelopidas mathias Fabricius, 1798  E: Small Branded Swift ; 

 S: Thudu Iri-sariya 
X   X NT 

VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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Butterflies 

 

Everes lacturnus 

 

Jamides celeno 

 

Orsotriaena medus 

 

Jamides bochus 
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 මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම  8 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය - ව්ාර්තාව්න බත්කූරා වියශතෂ 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riverin

e 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Family Calopterygidae        

Neurobasis chinensis chinensis (Linnaeus, 

1758) Oriental Green-wing VU 
Native 

X    

Vestails nigrescens Fraser, 1929 Black-tipped Flashwing VU Native X  x  

Family Chlorocyphidae        

Libellago adami Fraser, 1939 Adam's Gem VU Endemic X    

Libellago greeni (Laidlaw, 1924) Green's Gem EN Endemic X    

Family Euphaeidae        

Euphaea splendens Hagen, 1853 Shining Gossamerwing NT Endemic X    

Family Coenagrionidae        

Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) Wandering Wisp LC Native  x x x 

Pseudagrion rubricepsceylonicum Kirby, 

1891 Orange-faced Sprite LC 
Native 

X   X 

Family Platycnemididae        



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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 මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riverin

e 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Copera marginipes (Rambur, 1842) Yellow Featherleg LC Native X x x x 

Elattoneura centralis (Hagen, 1860) 

Dark-glittering 

Threadtail VU 
Endemic 

X 

   

Prodasineura sita (Kirby, 1894) 

Stripe-headed 

Threadtail LC 
Endemic 

X 

   

Family Gomphidae        

Cyclogomphus gynostylus Fraser, 1926 Transvestite Clubtail CR Endemic X   x 

Megalogomphus ceylonicus (Laidlaw, 1922) Sri Lanka Sabretail EN Endemic X    

Paragomphus henryi (Campion and 

Laidlaw,1928) Brook Hooktail EN 
Endemic 

X 

   

Heliogomphus walli Fraser, 1925 Wall's Grappletail EN Endemic X    

Microgomphus wijaya Lieftinck, 1940 Wijaya's Scissortail EN Endemic X    

Ictinogomphus rapax (Rambur, 1842) Rapacious Flangetail LC Native X   x 

Family Macromiidae        

Macromia zeylanica Fraser, 1927 Sri Lanka Cruiser CR Endemic X    

Family Libellulidae        



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riverin

e 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Tetrathemis yerburii Kirby,1893 Yerbury's Elf EN Endemic X  x  

Cratilla lineata calverti Föster, 1903 

Pale-faced 

Forestkimmer EN 
Native 

  

x 

 

Orthetrum chrysis (Selys, 1891) Spine-tufted Skimmer VU Native X  x  

Orthetrum glaucum (Brauer, 1865) Asian Skimmer NT Native X  x  

Orthetrum pruinosum neglectum (Rambur, 

1842) Pink  Skimmer NT 
Native 

X 

 

x 

x 

Orthetrum sabina (Drury, 1770) Green Skimmer LC Native X x x x 

Potamarcha congener (Rambur, 1842) Blue Pursuer LC Native X  x x 

Bradinopyga geminata (Rambur, 1842) Indian Rockdweller LC Native X  x  

Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) Blue Percher LC Native   x x 

Neurothemis intermedia intermedia 

(Rambur, 1842) Paddyfield Parasol NT 
Native 

 

x x 

 

Neurothemis tullia tullia (Drury, 1773) Pied Parasol LC Native X x x x 

Trithemis aurora (Burmeister, 1839) Crimson Dropwing LC Native X  X  

Trithemis festiva (Rambur, 1842) Indigo Dropwing VU Native X    



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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Scientific Name English name NCS_2012 
Distribution 

status 

Stream/Riverin

e 
Rubber 

Home 

Gardens 
Paddy 

Onychothemis testacea ceylonica Ris, 1912 Aggressive Riverhawk EN Native X    

Rhyothemis variegata variegata (Linnaeus, 

1763) Variegated Flutterer LC 
Native 

  X x 

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) Wandering Glider LC Native X x x x 

Zygonyx iris ceylonicus (Kirby, 1905) Sri Lanka  Cascader VU Native X    

VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern 
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Odonates 

 

Libellago greeni 

 

Elattoneura centralis 

 

Vestails nigrescens 

 

Orthetrum pruinosum neglectum 
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ඇමුණුම  9 - යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘති ප්රයේශය - ව්ාර්තාව්න මිරිදිය මත්සය වියශතෂ  

Scientific Name Common Name 

Maha 

Oya 

River 

Streams Paddy 
NCS 

2020 
GTS 

Family: Cyprinidae 

Dawkinsia filamentosa 

(Valenciennes, 1844) 

 E: Filamented Barb; 

 S: Damkola pethiya 

1   
 LC  

Devario malabaricus (Jerdon,1849) 
 E: Giant Danio; 

 S: Rath kailaya, Damkola saalaya 

1 1 1 
 LC  

Garra ceylonensis (Bleeker,1863) 
 E: Sri Lanka Stone Sucker; 

 S: Gal paanduruva, Gal paandiya 

1 1   

 NT 

 

 EN 

Labeo heladiva (Sudasinghe, 

Ranasinghe, Goonatilake & 

Meegaskumbura, 2018) 

 E: Sri Lankan Labeo; 

 S: Hiri kanaya, Gan kanaya 

x   

 LC  LC 

Puntius bimaculatus 

(Bleeker,1863) 

 E: Redside Barb; 

 S: Ipili kadaya 

1 1 1 
 LC  LC 

Puntius dorsalis (Jerdon,1849) 
 E: Long-Snouted Barb; 

 S: Katu pethiya, Katu kuriya, Rathu varal pethiya 

1 1 1  

 LC 

 

Puntius chola (F. Hamilton,1822) 
E: Swamp Barb; 

S: Kota pethiya: 

x  x 
 LC  LC 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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Scientific Name Common Name 

Maha 

Oya 

River 

Streams Paddy 
NCS 

2020 
GTS 

Puntius vittatus (Day,1865) 
 E: Silver Barb; 

 S: Bandi thiththaya, Podi pethiya, Ipili kadaya 

  x  

 LC 

 

 LC 

Rasbora dandia (Valenciennes, in 

Cuvier & Valenciennes, 1844) 

 E: Broad line Strip Rasbora; 

 S: Dandiya, Kudamassa 

1 1 x 
 LC 

 

Rasbora microcephalus (Jerdon, 

1849) 

 E: Narrow line Rasbora 

 S: Kiri dandiya, Kudamassa 

x 1 1 
 LC  LC 

Systomus sarana (F. 

Hamilton,1822) 

 E:  Olive Barb; 

 S:  Mas pethiya 

1 x x  

 DD 

 

Tor khudree (Sykes, 1841) 
 E: Mahseer; 

 S: Lehella, Horapolaya 

1   
 NT  EN 

Family: Nemacheilidae 

Schistura notostigma 

(Bleeker,1863) 

 E: Sri Lanka Banded Mountain Loach; 

 S: Kandu ahirava, Pol ahirava, Gomara ahirava 

x 1   

 NT 

 

Family: Cobitidae 

Lepidocephalichthys thermalis 

(Valenciennes,1846) 

 E: Common Spiny Loach; 

S: Ahirava, Wairan ahirava 

1 1 1 
 LC  LC 

Family – Bagridae 
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Scientific Name Common Name 

Maha 

Oya 

River 

Streams Paddy 
NCS 

2020 
GTS 

Mystus nanus 

(Sudasinge,Pethiyagoda,Maduwag

e & Meegaskumbura, 2016) 

 E: Striped Dwarf Catfish; 

S: Iri ankutta, Hiri ankutta 

x x x 

 LC  LC 

Mystus zeylanicus (H.H.Ng & 

Pethiyagoda, 2013) 

 E: Yellow Catfish; 

 S: Path ankutta 

x   
 LC 

 

Family: Claridae 

 Clarias brachysoma Gunther 1864 
E: Sri Lanka Walking Catfish; 

S: Magura,Vel magura, Kaha magura 

x x x 
 NT 

 

 Family: Siluridae 

Ompok argestes (Sudasinghe & 

Meegaskumbura, 2016) 

 E: Butter Catfish; 

 S: Walapoththa, Penavalaya,Kokassa 

x   
 VU  NT 

 Family: Heteropneustidae 

 Heteropneustes fossilis 

(Bloch,1797) 

 E: Stinging Catfish; 

 S: Hunga, Kaha hunga, Le hunga 

x x x 
 LC  LC 

 Family: Gobiidae 

Awaous melanocephalus 

(Bleeker,1849) 

 E: Scribbled Goby; 

 S: Bali Weligowwa 

x   
 LC 
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Scientific Name Common Name 

Maha 

Oya 

River 

Streams Paddy 
NCS 

2020 
GTS 

Sicyopterus griseus (Day,1878) 
 E: Stone Goby; 

 S: Maha gal weligowwa 

x   
 EN  LC 

 Family: Anguillidae 

Anguilla bicolor (Mc Clelland, 

1844) 

E: Level Finned Eel; 

S: Mada aandha, kakkutu aandha, kalapu aandha 

x    

 NT 

 

 LC 

 Anguilla nebulosa (Mc Clelland, 

1844) 

E: Long Finned Eel; 

S: Vairan aandha, polmal aandha, kabaraaandha, kaha aandha, pulli 

aandha 

x   
 

 NT 

 

 LC 

 Family: Mastacembelidae 

 Mastacembelus armatus 

(Lacepede, 1803) 

E: Marbled Spiny Eel; 

S: Gan theliya, Oya theliya 

1 x  
 LC  LC 

 Family: Channidae 

 Channa kelaartii (Günther, 1861) 
E: Brown Snakehead; 

S: Paradal kanaya, kanaya 

1 1 1 
 NT  LC 

 Channa orientalis (Bloch & 

 Schneider, 1801) 

E: Smooth-Breasted Snakehead; 

S: Kola kanaya, Gas kanaya 

 x  
 VU 
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Scientific Name Common Name 

Maha 

Oya 

River 

Streams Paddy 
NCS 

2020 
GTS 

 Channa punctata (Bloch,1794) 
 E: Spotted Snakehead; 

 S: Mada kanaya, mada ara, madakariya 

  x 
 NT  LC 

 Channa striata (Bloch,1793) 
 E: Murrel; 

 S: Loola, Halpath maha 

x  x 
 LC  LC 

 Family: Aplocheilidae 

 Aplocheilus parvus (Raj,1919) 
 E: Dwarf Panchax; 

 S: Kalapu handaya, Uda handaya 

  x 
 LC 

 

 Family: Belonidae 

 Xenentodon cancila (Hamilton, 

1822) 

 E: Freshwater Gar Fish; 

 S: Yonna 

x   
 VU  LC 

 Family: Cichlidae 

 Etroplus suratensis (Bloch, 1785) 
 E: Green Chromide; 

 S: Koraliya, Mal koraliya 

x   
 LC  LC 

 Pseudetroplus maculatus (Bloch, 

1785) 

 E: Orange Chromide; 

 S: Kaha koraliya, Ralliya, Ran koraliya 

x   
 LC  LC 

Family: Belontidae 
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Scientific Name Common Name 

Maha 

Oya 

River 

Streams Paddy 
NCS 

2020 
GTS 

 Pseudosphromenus cupanus 

(Cuvier, 1831) 

 E: Spike Tailed Paradise Fish; 

 S: Pulutta, Thalkossa, Thal kadaya 

  x  

 LC 

 

 LC 

 Family: Anabantidae 

 Anabas testudineus (Bloch,1795) 
 E: Climbing Perch; 

 S: Kaavaiya, Pol kaavaiya 

  x 
 LC  DD 

Family:Oreochromis  

Oreochromis species (Exotic) Thilapia 1     

 Family: Poeciliidae 

 Poecilia reticulata (Exotic) Guppy 1 1 x   

VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, LC – of Least Concern; 1 – Observed; X – potential to be present
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Fish 

 

Devario malabaricus 

 

Lepidocephalichthys thermalis 

 

Channa kelaartii 

 

Rasbora microcephalus 

 

Mastacembelus armatus 

 

Mastacembelus armatus 
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ඇමුණුම 10 

වගුව 1. ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති ප්රදේශදේ ක්දෂේත්ර  මීක්ෂණදේදී විවිධ් වා  ේථානවල (HG- දගවු, RP- 

රබර වගාවන්, - කුඹුරු, RI- රිපරි්ා වා  ේථාන, Aq- ජලජ වා  ේථාන) වාරත්ා වූ ශාක විදශේෂ ලැයි ේුව. දේශී් 

නම, වරීකරණ ත්ත්ත්ව් ( ේවදේශී්, ආදේණික, විදේශී්); NCS- (ජාතික  ාංරක්ෂණ ත්ත්ත්ව්, ජාතික රු 

ලැයි ේුව:2020), (CR- බරපත්ල වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති, EN- වඳවීදම් ත්රජන්ට ලක්ව ඇති, VU-

අවදානමට ලක්වි් හැකි) ලබා දී ඇත්. 

. 

Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 

status 

NCS- 

Red list 

2020 

Acanthaceae Asystasia gangetica 
1 1    

පුරුක්, රිලා 

පුරුක් Indigenous   - 

Acanthaceae Asystasia variabilis 1 1    ගඳ පුරුක් Indigenous   - 

Acanthaceae Elytraria acaulis    1  හීන් ඇත් අඩි Indigenous   - 

Acanthaceae Eranthemum capense  1     Indigenous   - 

Acanthaceae Justicia gendarussa 
   1  

කළු 

වැරණිය Exotic   - 

Acanthaceae 

Lepidagathis incurva 

var. lophostachyoides 
   1  

 Indigenous EN 

Acanthaceae Phaulopsis dorsiflora 1 1     Indigenous   - 

Acanthaceae 

Rostellularia 

procumbens 
1 1 1   

මයානි Indigenous   - 

Acanthaceae Ruellia prostrata 1 1  1  නිල් පුරුක් Indigenous   - 

Acanthaceae Rungia pectinata  1  1   Indigenous   - 

Acanthaceae Strobilanthes lupulina    1  කනළු Indigenous   - 

Achariaceae 

Hydnocarpus 

venenatus 
   1  

මකුල්ල Endemic   - 

Amaranthaceae Amaranthus viridis 1  1   කූර තම්පලා Exotic   - 

Amaranthaceae Cyathula prostrata 
1 1    

බිම් කරල් 

 ැබ Indigenous VU 

Anacardiaceae 

Anacardium 

occidentale 
1     

කජු Exotic   - 
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Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 

status 

NCS- 

Red list 

2020 

Anacardiaceae Lannea coromandelica 1   1  හික් Indigenous   - 

Anacardiaceae Mangifera indica 1     අඹ Exotic   - 

Anacardiaceae Mangifera zeylanica    1  ඇටඹ Endemic   - 

Anacardiaceae Nothopegia beddomei 1 1  1  බල Indigenous   - 

Anacardiaceae 

Semecarpus 

nigroviridis 
1 1  1  

ගැට බදුල්ල Endemic   - 

Annonaceae Huberantha korinti    1  උල්කකන්ද Indigenous   - 

Annonaceae Uvaria macropoda    1  අතු මුද්ද Indigenous   - 

Apocynaceae 

Aganosma cymosa 

var. elegans 
1   1  

මුවකිරි වැල් Indigenous   - 

Apocynaceae Alstonia macrophylla 1 1     වරි නුග Exotic   - 

Apocynaceae Alstonia scholaris  1    රුක් අත්තන Indigenous   - 

Apocynaceae 

Anodendron 

parviflorum 
   1  

අ ේවැල්, 

දුල්, Indigenous VU 

Apocynaceae 

Chonemorpha 

fragrans 
   1  

වැල් අඟුණ Indigenous VU 

Apocynaceae Gymnema sylvestre  1    ම ේ බැද්ද Indigenous VU 

Apocynaceae Hemidesmus indicus 1 1    හීන් ඉරමුසු Indigenous   - 

Apocynaceae Holarrhena mitis    1  කිරි මාවර Endemic VU 

Apocynaceae 

Ichnocarpus 

frutescens 
1 1    

ගැරඬි දුල් Indigenous   - 

Apocynaceae 

Tabernaemontana 

dichotoma 
1 1  1  

දිවි කදුරු Endemic   - 

Apocynaceae 

Tabernaemontana 

divaricata 
1 1  1  

වතුසුද්ද Exotic   - 

Araceae Alocasia cucullata   1   ග ල Exotic   - 

Araceae Colocasia esculenta   1 1  කිරි අල Indigenous   - 
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Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 

status 

NCS- 

Red list 

2020 

Araceae Cryptocoryne parva     1 අති උඩයන් Endemic EN 

Araceae 

Lagenandra 

praetermissa 
    1 

කකකටල Endemic   - 

Araceae Lasia spinosa   1  1 කකාහිල Indigenous   - 

Araceae Pothos scandens 1 1  1  කපෝටා වැල් Indigenous   - 

Araceae 

Syngonium 

angustatum 
1 1  1  

වැල් 

කකාහිල Exotic   - 

Araceae Typhonium trilobatum 1 1    පණු අල Indigenous   - 

Araliaceae Schefflera stellata  1    ඉත්ත වැල් Indigenous   - 

Arecaceae Areca catechu 1  1   පුවක් Exotic   - 

Arecaceae Caryota urens 1   1  කිතුල් Indigenous   - 

Arecaceae Cocos nucifera 1     කපාල්, Exotic   - 

Aristolochiaceae Thottea duchartrei 
1 1    

තාප ර 

බුලත් Indigenous   - 

Asparagaceae Chlorophytum heynei  1     Indigenous CR 

Asteraceae Acmella uliginosa 
  1   

හීන් 

අක්මැල්ල Indigenous   - 

Asteraceae Ageratum conyzoides 1  1   හුලන්තළා Exotic   - 

Asteraceae Chromolaena odorata 
1 1    

කපාඩි 

සිඤේකඤාමර

න් Exotic   - 

Asteraceae Cyanthillium cinereum 
1 1    

කමාණරකුඩු

ම්බිය, Indigenous   - 

Asteraceae Eclipta prostrata   1 1  කීකිරිඳි Exotic   - 

Asteraceae Elephantopus scaber 1 1    ඇත් අඩි Indigenous   - 

Asteraceae 

Eleutheranthera 

ruderalis 
1 1    

 Exotic   - 

Asteraceae Mikania cordata 1 1 1 1  ගම් පාළු Exotic   - 
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Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 

status 

NCS- 

Red list 

2020 

Asteraceae 

Pseudelephantopus 

spicatus 
1 1    

 Exotic   - 

Asteraceae 

Sphagneticola 

trilobata 
1 1    

අරුණාකද්වි Exotic   - 

Asteraceae 

Struchium 

sparganophorum 
  1 1  

 Exotic   - 

Asteraceae Synedrella nodiflora 1 1     Exotic   - 

Begoniaceae Begonia hirtella  1     ක් ඇඹල Exotic   - 

Bignoniaceae Oroxylum indicum  1    කතාටිල Indigenous   - 

Bignoniaceae 

Stereospermum 

tetragonum 
1     

දුණු මඬල Indigenous   - 

Burseraceae Canarium zeylanicum    1  කැකුණ Endemic VU 

Calophyllaceae Calophyllum acidus 1 1    කීන Endemic VU 

Calophyllaceae 

Calophyllum 

inophyllum 
 1  1  

කදාඹ Indigenous   - 

Calophyllaceae Mesua ferrea    1  නා, නාග Indigenous   - 

Cannabaceae Celtis philippensis    1  මැදිතැල්ල Indigenous   - 

Cannabaceae Celtis timorensis  1  1  ගුරැන්ද Indigenous   - 

Cannabaceae Trema orientale 1 1    ගැඩුඹ Indigenous   - 

Caricaceae Carica papaya 1     ග ේ ලබු Exotic   - 

Celastraceae Euonymus walkeri    1  නමක ාඳා Endemic   - 

Celastraceae Reissantia indica  1     Indigenous   - 

Celastraceae Salacia chinensis 
   1  

හීන් හිඹුටු 

වැල්, Indigenous   - 

Centroplacaceae Bhesa ceylanica    1  කපලන් Endemic   - 

Cleomaceae 

Cleome rutidosperma 

var. burmanni 
1 1 1   

 Indigenous   - 
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Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 

status 

NCS- 

Red list 

2020 

Clusiaceae Garcinia quaesita 1 1  1  කගාරකා Endemic   - 

Co  -hicaceae Gloriosa superba 1 1    නියඟලා, Indigenous   - 

Combretaceae Combretum latifolium 1 1  1  ගැට ක  Indigenous   - 

Combretaceae Terminalia arjuna    1  කුඹක් Indigenous   - 

Combretaceae Terminalia catappa 
1     

කකාට්ටම්බා

, Exotic   - 

Commelinaceae 

Commelina 

benghalensis 
  1   

දිය 

කමකන්රිය Indigenous   - 

Commelinaceae Commelina diffusa 1 1 1 1  ගිරා පළා Indigenous   - 

Commelinaceae 

Dictyospermum 

montanum 
   1  

 Indigenous VU 

Commelinaceae Murdannia loriformis  1 1    Indigenous VU 

Commelinaceae 

Murdannia spirata var. 

spirata 
  1   

 Indigenous   - 

Connaraceae Connarus monocarpus  1  1  රදලිය Indigenous   - 

Connaraceae Rourea minor    1  කිරිඳි වැල් Indigenous   - 

Convolvulaceae Argyreia kleiniana 1 1    ගිරිතිල්ල Endemic   - 

Convolvulaceae Ipomoea obscura 1 1    ම  මදු Indigenous   - 

Convolvulaceae Xenostegia tridentata 1 1 1   හීන් මදු Indigenous   - 

Crassulaceae Kalanchoe pinnata  1    අක්කපාන Exotic   - 

Cucurbitaceae Coccinia grandis 1 1    කකෝවක්කා Indigenous   - 

Cucurbitaceae 

Cucumis 

maderaspatanus 
1 1    

හීන් කැකිරි, Indigenous   - 

Dilleniaceae Dillenia indica    1  ක ාඬපර Indigenous   - 

Dioscoreaceae Trichopus zeylanicus    1  බිම් කපාල් Indigenous VU 

Ebenaceae Diospyros crumenata    1   Endemic EN 
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Taxonomic 
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NCS- 

Red list 

2020 

Ebenaceae Diospyros malabarica    1  තිඹිරි Indigenous   - 

Ebenaceae Diospyros sylvatica 

   1  

සුදු 

කුඩුම්කේරිය

, ක ාම්පිල්ල Indigenous VU 

Ebenaceae Diospyros toposia    1  කළුවැල්ල Indigenous VU 

Elaeagnaceae Elaeagnus latifolia 
 1    

වැල් 

ඇඹිල්ල Indigenous   - 

Elaeocarpaceae Elaeocarpus serratus  1    කවරළු Indigenous   - 

Euphorbiaceae Acalypha indica 1     කුප්පකම්නිය Indigenous   - 

Euphorbiaceae Croton aromaticus 
1 1    

වැල් 

කැප්කපටියා Indigenous   - 

Euphorbiaceae Croton caudatus 
   1  

වැල් 

කැප්කපටියා Indigenous VU 

Euphorbiaceae Croton hirtus 
1 1    

ගං කවද, වල් 

තිප්පිලි Exotic   - 

Euphorbiaceae 

Euphorbia 

heterophylla 
1  1   

වල් රබර්, 

කැපුම්කීරිය Exotic   - 

Euphorbiaceae Hevea brasiliensis  1    රබර් Exotic   - 

Euphorbiaceae Macaranga peltata 
1 1    

කැන්ද, පත් 

කැන්ද Indigenous   - 

Euphorbiaceae Mallotus philippensis  1     ම්පිල්ල, Indigenous   - 

Euphorbiaceae Mallotus repandus 
 1    

වැල් 

කැප්කපටියා Indigenous   - 

Euphorbiaceae Mallotus tetracoccus 1 1    බූ කැන්ද Indigenous   - 

Euphorbiaceae Manihot esculenta 
1     

මඤේකඤා

ක්කා Exotic   - 

Euphorbiaceae 

Microstachys 

chamaelea 
1  1   

රත් 

පිටවක්කා Indigenous   - 

Fabaceae Abrus precatorius  1    ඔළිඳ Indigenous   - 
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Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 
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NCS- 

Red list 

2020 

Fabaceae Adenanthera pavonina 
1   1  

මදටිය, 

මංචාඩි Indigenous   - 

Fabaceae 

Centrosema 

pubescens 
1 1 1   

 Exotic   - 

Fabaceae Crotalaria pallida  1     Indigenous   - 

Fabaceae Dalbergia rostrata    1  බඹර වැල් Indigenous   - 

Fabaceae Derris canarensis    1  කල වැල් Indigenous   - 

Fabaceae Entada rheedei    1  ම  පු ේ වැල් Indigenous   - 

Fabaceae Erythrina fusca    1  යක් එරබදු Indigenous   - 

Fabaceae Fa  -ataria fa  -ata 
   1  

මාර, රට 

මාර Exotic   - 

Fabaceae Flemingia strobilifera 1 1     ම්පිල්ල Indigenous   - 

Fabaceae Gliricidia sepium 1     වැටමාර, Exotic   - 

Fabaceae 

Grona heterocarpa 

var. heterocarpa 
1 1    

 Indigenous VU 

Fabaceae Grona heterophylla 
1 1 1   

ම  

උඳුපියලිය Indigenous   - 

Fabaceae Grona triflora 
1 1 1   

හීන් 

උඳුපියලිය, Indigenous   - 

Fabaceae Pongamia pinnata    1  මඟුල් කරඳ, Indigenous   - 

Fabaceae 

Mimosa diplotricha 

var. diplotricha 
 1    

වැල් 

නිදිකුම්බා Exotic   - 

Fabaceae Mimosa pigra 
   1  

කයෝද 

නිදිකුම්බා, Exotic   - 

Fabaceae Mimosa pudica 1 1    නිදිකුම්බා, Exotic   - 

Fabaceae 

Neustanthus 

phaseoloides 
1 1    

 Exotic   - 

Fabaceae Samanea saman    1  පාකර මාර Exotic   - 
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2020 

Fabaceae Senegalia caesia    1  හිඟුරු Indigenous   - 

Fabaceae Senegalia pennata 1 1    කගාඩ හිඟුරු Indigenous   - 

Fabaceae Senna alata 1 1    බූ කතෝර, Exotic   - 

Fabaceae Senna tora 1  1   කපති කතෝර Exotic   - 

Fabaceae Tadehagi triquetrum  1    බාකලාලියා Indigenous   - 

Fabaceae Tamarindus indica 1     සියඹලා Exotic   - 

Fabaceae Tephrosia senticosa  1    අළු පිල Indigenous   - 

Fabaceae Teramnus labialis 
 1    

වල් 

කකාල්ු Indigenous   - 

Fabaceae Vigna hosei  1     Exotic   - 

Gentianaceae Fagraea ceilanica    1  ඇටඹරු Indigenous   - 

Gesneriaceae 

Rhynchoglossum 

gardneri 
   1  

 Endemic EN 

Hydrocharitaceae Vallisneria spiralis     1  Indigenous ?   - 

Hydroleaceae Hydrolea zeylanica 
  1   

දිය කිරල, 

වල් කිරල Indigenous   - 

Hypoxidaceae Curculigo trichocarpa    1  බූ බිම් තල් Indigenous VU 

Lamiaceae 

Clerodendrum 

infortunatum 
1 1    

ග ේ පින්න, 

පින්න Indigenous   - 

Lamiaceae Hyptis capitata 1  1    Exotic   - 

Lamiaceae Tectona grandis 1     කත්ක්ක Exotic   - 

Lamiaceae Vitex altissima 1   1  මිල්ල Indigenous   - 

Lamiaceae Vitex negundo 1     නික Indigenous   - 

Lauraceae Cinnamomum dubium 

   1  

ක කවල් 

කුරුඳු, වල් 

කුරුඳු Indigenous   - 
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Lauraceae Cinnamomum verum 
1 1    

කුරුඳු, පත් 

කුරුඳු Endemic VU 

Lauraceae Litsea glutinosa 1 1    කබෝමී Indigenous   - 

Lauraceae 

Neolitsea cassia var. 

cassia 
1 1  1  

දවුල් කුරුඳු Indigenous   - 

Lecythidaceae Barringtonia racemosa    1  මිකදල්ල Indigenous   - 

Lecythidaceae Careya arborea  1    ක ට Indigenous   - 

Linaceae Hugonia mystax    1  බූ ගැටිය, Indigenous   - 

Linderniaceae Bonnaya antipoda   1   විල Indigenous   - 

Linderniaceae Lindernia hyssopioides   1    Indigenous   - 

Linderniaceae Lindernia rotundifolia   1    Indigenous   - 

Linderniaceae Torenia crustacea   1    Indigenous   - 

Linderniaceae Vandellia anagallis   1    ඳපත් විල Indigenous   - 

Linderniaceae Vandellia diffusa   1    Exotic   - 

Loganiaceae Strychnos benthamii  1  1   Endemic   - 

Loranthaceae 

Dendrophthoe 

neelgherrensis 
1   1  

 Indigenous   - 

Loranthaceae Taxillus cuneatus    1   Indigenous   - 

Lythraceae 

Lagerstroemia 

speciosa 
   1  

මුරුත, 

රැජිණ මල් Indigenous   - 

Malpighiaceae Hiptage benghalensis 
1 1  1  

පුවක් 

කගඩිය වැල් Indigenous   - 

Malvaceae Berrya cordifolia 1   1   ල්මිල්ල Indigenous   - 

Malvaceae Bombax ceiba 1 1    කුටු ඉඹල්, Indigenous   - 

Malvaceae Ceiba pentandra 
1 1    

කකාට්ට 

පුුන් Exotic   - 

Malvaceae Grewia carpinifolia 1 1  1  වැල් කෑලිය Indigenous   - 
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Malvaceae Grewia tiliifolia 
 1    

දමිණිය, 

දමුණු Indigenous   - 

Malvaceae Helicteres isora  1    ලීනිය Indigenous   - 

Malvaceae Hibiscus hispidissimus 1 1     Indigenous   - 

Malvaceae Microcos paniculata 
1 1    

කකාහු 

කිරිල්ල Indigenous   - 

Malvaceae 

Pterospermum 

suberifolium 
 1  1  

කවලන් Indigenous   - 

Malvaceae Sida acuta 1 1    ග ේ බැබිල, Indigenous   - 

Malvaceae 

Sida rhombifolia 

subsp. rhombifolia 
1 1    

කකාටිකන් 

බැබිල Indigenous   - 

Melastomatacea

e Memecylon royenii 
 1    

වැලි ක  Endemic VU 

Melastomatacea

e 

Memecylon 

urceolatum 
 1  1  

 Endemic VU 

Melastomatacea

e Miconia crenata 
 1  1  

කටකළු 

කබෝවිටියා, Exotic   - 

Melastomatacea

e Osbeckia octandra 
 1 1   

හීන් 

කබෝවිටියා Endemic   - 

Meliaceae Chukrasia tabularis    1  හුලන් හික් Indigenous   - 

Meliaceae Cipadessa baccifera 1 1  1   ල් බැඹිය Indigenous   - 

Meliaceae Dysoxylum gotadhora 
   1  

හීන් 

කගෝනපාන Indigenous   - 

Meliaceae Swietenia macrophylla 1     මැක ෝගනී Exotic   - 

Menispermaceae Anamirta cocculus 1 1    තිත්ත වැල් Indigenous   - 

Menispermaceae Cissampelos pareira 
1 1    

දියමිත්ත, 

යු  Indigenous   - 

Menispermaceae Cyclea peltata 1 1  1  කැහිපිත්තං Indigenous   - 
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Menispermaceae Diploclisia glaucescens 
   1  

ඇට තිත්ත 

වැල් Indigenous VU 

Moraceae Allaeanthus zeylanicus 1 1    අලඳු Endemic VU 

Moraceae Artocarpus altilis 
1     

රට කදල්, 

කදල් Exotic   - 

Moraceae 

Artocarpus 

gomezianus 
1 1    

කන කගෝන, Indigenous   - 

Moraceae 

Artocarpus 

heterophyllus 
1     

කකා ේ Exotic   - 

Moraceae Artocarpus nobilis 1   1  වල් කදල් Endemic   - 

Moraceae Ficus arnottiana    1  කපුුටු කබෝ, Indigenous   - 

Moraceae Ficus callosa 1 1    කගාන්න Indigenous   - 

Moraceae 

Ficus drupacea var. 

pubescens 
   1  

බූ නුග Indigenous   - 

Moraceae Ficus exasperata 1 1    බූ දැලිය Indigenous   - 

Moraceae Ficus hispida 1 1    කකාට දිඹල Indigenous   - 

Moraceae 

Ficus nervosa subsp. 

minor 
   1  

කල මදු Indigenous   - 

Moraceae Ficus racemosa 
   1  

අට්ටික්කා, 

දිඹල් Indigenous   - 

Moraceae 

Ficus tinctoria subsp. 

gibbosa 
   1  

 ග ේ කනුටුල් Indigenous   - 

Moraceae Ficus tsjakela 1 1    කිරිපැල Indigenous   - 

Moraceae Ficus virens var. virens 
1 1    

කකාළහුරු 

නුග Indigenous   - 

Moraceae Streblus asper  1    ගැට කනුටුල් Indigenous   - 

Moraceae Streblus taxoides  1  1  කගාන්කගාුටු Indigenous   - 

Musaceae Musa x paradisiaca 1     කකක ල් Exotic   - 
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Taxonomic 
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NCS- 

Red list 

2020 

Myristicaceae Horsfieldia irya    1  ඉරිය Indigenous   - 

Myristicaceae Horsfieldia iryaghedhi    1  රුක් Endemic VU 

Myrtaceae Eugenia mooniana 
   1  

උල්පත් 

ජම්බු Indigenous   - 

Myrtaceae Psidium guajava 1     කප්ර Exotic   - 

Myrtaceae Syzygium aromaticum 1     කරාබු Exotic   - 

Myrtaceae 

Syzygium 

caryophyllatum 
1 1    

දං, හීන් දං Indigenous   - 

Myrtaceae Syzygium cumini    1  මා දං, දං Indigenous   - 

Myrtaceae Syzygium gardneri 
   1  

දඹ, දඹ, ම  

දඹ Indigenous   - 

Myrtaceae Syzygium jambos    1  සීනි ජම්බු Exotic   - 

Myrtaceae Syzygium nervosum    1  බට දඹ, Indigenous   - 

Ochnaceae 

Campylospermum 

serratum 
 1  1  

කබෝ කෑර Indigenous   - 

Olacaceae Olax zeylanica 1 1    මැල්ල Indigenous   - 

Oleaceae 

Jasminum 

angustifolium 
1 1    

වල් පිච්ච Indigenous   - 

Oleaceae Jasminum flexile    1   Indigenous   - 

Onagraceae Ludwigia decurrens   1    Exotic   - 

Onagraceae Ludwigia hyssopifolia   1    Exotic   - 

Onagraceae Ludwigia peruviana 
  1   

කබරු 

දියනිල්ල, Exotic   - 

Opiliaceae Cansjera rheedii  1  1  ඇටමුරු Indigenous   - 

Orchidaceae Luisia zeylanica    1   Indigenous   - 

Oxalidaceae Biophytum reinwardtii 1 1    බිං කනල්ලි Indigenous   - 

Oxalidaceae Oxalis barrelieri 1 1     Exotic   - 
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Family APG IV Species HG RP P RI Aq Local Name 
Taxonomic 

status 

NCS- 

Red list 

2020 

Pandanaceae Pandanus ceylanicus     1 ඕ කකයියා Endemic VU 

Phyllanthaceae Antidesma alexiteria  1  1  හීන් ඇඹිල්ල Indigenous   - 

Phyllanthaceae 

Antidesma 

ghaesembilla 
   1  

බූ ඇඹිල්ල Indigenous   - 

Phyllanthaceae Aporosa lanceolata 
   1  

හීන් 

කැබැල්ල Endemic   - 

Phyllanthaceae Breynia androgyna 1 1  1   ජපන් බුටු Indigenous   - 

Phyllanthaceae Breynia retusa 
1 1    

වල් මුරුංගා, 

වා Indigenous   - 

Phyllanthaceae Breynia vitis-idaea 1 1    ග ේ කයිල Indigenous   - 

Phyllanthaceae Bridelia retusa    1  කැට කෑල Indigenous   - 

Phyllanthaceae Flueggea leucopyrus  1    හීන් කුටු පිළ Indigenous   - 

Phyllanthaceae 

Glochidion zeylanicum 

var. zeylanicum 
  1 1  

 Indigenous   - 

Phyllanthaceae Margaritaria indica 
   1  

කරව්, ම  

කරවු Indigenous   - 

Phyllanthaceae Phyllanthus amarus 1   1  පිටවක්කා Indigenous   - 

Phyllanthaceae Phyllanthus debilis 
1 1    

එළ 

පිටවක්කා, Indigenous   - 

Phyllanthaceae Phyllanthus moonii 
 1    

බූ 

හුණුකිරිල්ල Endemic   - 

Phyllanthaceae Phyllanthus reticulatus    1  කයිල Indigenous   - 

Phyllanthaceae Phyllanthus urinaria 
1 1    

රත් 

පිටවක්කා Indigenous   - 

Piperaceae Peperomia pellucida 1 1    දිය තිප්පිලි Exotic   - 

Piperaceae Piper nigrum 1     ගම්මිරි ේ Exotic   - 

Plantaginaceae Scoparia du  -is 

1 1    

වල් 

කකාත්තම

ල්ලි Exotic   - 
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2020 

Plantaginaceae Stemodia verticillata    1   Exotic   - 

Poaceae Axonopus compressus 1 1    කපාතු තණ Exotic   - 

Poaceae Coix lacryma-jobi 
  1 1  

කිරිඳි, 

කීකිරිඳිය Indigenous VU 

Poaceae Oryza sativa   1   වී Exotic   - 

Poaceae Setaria barbata 1 1     Exotic   - 

Poaceae Urochloa maxima 1 1 1 1  ගිණි තණ Exotic   - 

Podostemaceae Dalzellia ceylanica     1  Indigenous   - 

Polygonaceae Persicaria glabra    1   Indigenous   - 

Pontederiaceae Pontederia vaginalis 
  1   

දිය  බරල, 

ජබර Indigenous   - 

Portulacaceae Portulaca oleracea 1  1   කගඳ කකාළ Indigenous   - 

Primulaceae 

Embelia tsjeriam-

cottam 
 1    

 Indigenous   - 

Ranunculaceae Clematis zeylanica  1    නර වැල් Indigenous   - 

Rhamnaceae Ventilago gamblei    1   Indigenous   - 

Rhamnaceae 

Ventilago 

maderaspatana 
 1  1  

යකඩ වැල් Indigenous   - 

Rhamnaceae Ziziphus oenopolia 
1 1    

හීන් 

එරමිණියා Indigenous   - 

Rhamnaceae Ziziphus rugosa 
   1  

ම  

එරමිණියා Indigenous   - 

Rhizophoraceae Carallia brachiata    1  දවට Indigenous   - 

Rubiaceae Aidia gardneri 
   1  

ම  

කුකුරුමාන් Endemic   - 

Rubiaceae Canthium rheedei    1  රිදී කර Indigenous   - 

Rubiaceae Coffea arabica 1 1    කකෝපි Exotic   - 
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2020 

Rubiaceae 

Exallage auricularia 

subsp. auricularia 
1 1 1   

ගැට කකාළ Indigenous   - 

Rubiaceae 

Gynochthodes 

umbellata 
1 1  1  

කිරි වැල් Indigenous   - 

Rubiaceae Hedyotis neesiana 
1 1    

උල් 

වැරණිය Indigenous VU 

Rubiaceae Ixora coccinea 
1 1  1  

රත්මල්, 

රතඹලා Indigenous   - 

Rubiaceae Ixora jucunda 
   1  

කගාඩ 

රත්මල් Endemic   - 

Rubiaceae Lasianthus strigosus    1  වල් කකෝපි Endemic   - 

Rubiaceae Mitracarpus hirtus 1 1 1    Exotic   - 

Rubiaceae Mussaenda frondosa  1  1  මු ේ ැන්ද Indigenous   - 

Rubiaceae 

Oldenlandia 

corymbosa var. 

corymbosa 

1  1   වල් 

පත්පාඩගම් Indigenous   - 

Rubiaceae Ophiorrhiza mungos    1  දත් කැටිය Indigenous   - 

Rubiaceae Pavetta indica    1  පාවට්ටා Indigenous   - 

Rubiaceae 

Psychotria nigra var. 

nigra 
   1  

කළු වල් 

කගානිකා Indigenous   - 

Rubiaceae Richardia brasiliensis 1 1 1    Exotic   - 

Rubiaceae 

Scleromitrion 

diffusum 
  1 1  

 Indigenous   - 

Rubiaceae Spermacoce alata 1 1 1    Exotic   - 

Rubiaceae Spermacoce remota 1 1     Exotic   - 

Rubiaceae Tarenna asiatica 
 1  1  

තරණ, ම  

තරණ Indigenous   - 

Rutaceae 

Acronychia 

pedunculata 
   1  

අන්කකන්ද Indigenous   - 
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Rutaceae Aegle marmelos 1     කබලි Exotic   - 

Rutaceae Atalantia ceylanica  1  1  යකිනාරං Indigenous   - 

Rutaceae Atalantia monophylla 
   1  

අප ේසු, 

කදාඩන්පනා Indigenous   - 

Rutaceae Glycosmis pentaphylla 
 1    

කදාඩම් 

පනා, Indigenous   - 

Rutaceae Murraya paniculata    1  ඇට්කට්රියා Indigenous   - 

Salicaceae Casearia zeylanica    1  වල් වරකා Indigenous   - 

Sapindaceae Allophylus cobbe 1 1    කකාේබෑ Indigenous   - 

Sapindaceae 

Cardiospermum 

microcarpum 
1 1    

වැල් 

කපකනල Indigenous   - 

Sapindaceae Dimocarpus longan    1  කමාර Indigenous   - 

Sapindaceae 

Lepisanthes 

tetraphylla var. 

trichocarpa 

   1  

 Endemic   - 

Sapindaceae Pometia pinnata    1  නා ඉඹල් Indigenous   - 

Sapotaceae Donella lanceolata 
 1  1  

ලාවුළු, රට 

ලාවුළු Indigenous   - 

Sapotaceae Mimusops elengi    1  මූණමල් Indigenous   - 

Sapotaceae Pouteria campechiana 1      රට ලාවුළු Exotic   - 

Simaroubaceae Ailanthus triphysa    1  කුඹල Indigenous VU 

Simaroubaceae Brucea javanica 
1 1    

තිත්ත 

කකාක ාඹ Indigenous   - 

Smilacaceae Smilax perfoliata  1  1  ම  කබර  Indigenous   - 

Smilacaceae Smilax zeylanica 1 1  1  හීන් කබර  Indigenous   - 

Stemonuraceae 

Gomphandra 

tetrandra 
   1  

කගාන්පැන්ද Indigenous   - 

Symplocaceae Symplocos acuminata 1 1  1  කබෝඹ Indigenous   - 
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Talinaceae Talinum fruticosum 1 1     Exotic   - 

Thymelaeaceae Gyrinops walla 1 1  1  වල්ල පට්ට Indigenous VU 

Thymelaeaceae Wikstroemia indica 1 1     Exotic   - 

Verbenaceae Lantana camara 1 1    ගඳපාන Exotic   - 

Verbenaceae 

Stachytarpheta 

cayennensis 
1 1    

 Exotic   - 

Verbenaceae 

Stachytarpheta 

urticifolia 
1 1    

 Exotic   - 

Vitaceae 

Cyphostemma 

trilobata 
   1  

 Indigenous   - 

Vitaceae Leea indica 1 1  1  බුරුල්ල Indigenous   - 

Vitaceae 

Tetrastigma 

nilagiricum 
   1  

 Indigenous   - 

Table 2. Tree species found in the home gardens (HG), rubber plantations (RP) and the riverine 

vegetation (RV) that could be felled or inundated during the construction of the dam, reservoir, 

power house, access roads, resettlement sites and the power line. 

Family Species HG RP RV  TS NCS 

Achariaceae Hydnocarpus venenatus   1 මකුු Endemic  

Anacardiaceae Anacardium occidentale 1   කජු Exotic  

Anacardiaceae Lannea coromandelica 1  1 හික්  Indigenous  

Anacardiaceae Mangifera indica 1   අඹ Exotic  

Anacardiaceae Mangifera zeylanica   1 ඇටඹ Endemic  

Anacardiaceae Nothopegia beddomei 1 1 1 බල  Indigenous  

Anacardiaceae Semecarpus nigroviridis 1 1 1 ගැට බදුල්ල Endemic  

Annonaceae Huberantha korinti   1 මීවැන්න  Indigenous  

Apocynaceae Alstonia macrophylla 1 1   වරි නුග Exotic  

Apocynaceae Alstonia scholaris  1  රුක් අත්තන  Indigenous  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

 

291 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 
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Apocynaceae Holarrhena mitis   1 කිරි මාවර Endemic VU 

Apocynaceae 

Tabernaemontana 

dichotoma 1 1 1 දිවි කදුරු Endemic  

Arecaceae Areca catechu 1   පුවක් Exotic  

Arecaceae Caryota urens 1  1 කිතුල්  Indigenous  

Arecaceae Cocos nucifera 1   කපාල් Exotic  

Bignoniaceae Oroxylum indicum  1  කතාටිල  Indigenous  

Bignoniaceae 

Stereospermum 

tetragonum 1   දුණු මඬල  Indigenous  

Burseraceae Canarium zeylanicum   1 කැකුණ Endemic VU 

Calophyllaceae Calophyllum acidus 1 1  කීන Endemic VU 

Calophyllaceae Calophyllum inophyllum  1 1 කදාඹ  Indigenous  

Calophyllaceae Mesua ferrea   1 නා  Indigenous  

Cannabaceae Celtis philippensis   1 මැදිතැල්ල  Indigenous  

Cannabaceae Celtis timorensis  1 1 ගුරුන්ද  Indigenous  

Cannabaceae Trema orientale 1 1  ගැඩුඹ  Indigenous  

Centroplacacea

e Bhesa ceylanica   1 ඇත් ක රලිය Endemic  

Clusiaceae Garcinia quaesita 1 1 1 කගාරකා Endemic  

Combretaceae Terminalia arjuna   1 කුඹක්  Indigenous  

Combretaceae Terminalia catappa 1   කකාට්ටම්බ Exotic  

Dilleniaceae Dillenia indica   1 ක ාඬපර  Indigenous  

Ebenaceae Diospyros crumenata   1  Endemic EN 

Ebenaceae Diospyros malabarica   1 තිඹිරි  Indigenous  

Ebenaceae Diospyros sylvatica   1 

සුදු 

කුඩුම්කේරිය  Indigenous VU 

Ebenaceae Diospyros toposia   1 කළුවැල්ල  Indigenous VU 
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Family Species HG RP RV  TS NCS 

Elaeagnaceae Elaeagnus latifolia  1  කුටු කවලන්ග  Indigenous  

Elaeocarpaceae Elaeocarpus serratus  1  කවරළු  Indigenous  

Euphorbiaceae Hevea brasiliensis  1  රබර් Exotic  

Euphorbiaceae Macaranga peltata 1 1  කැන්ද  Indigenous  

Euphorbiaceae Mallotus philippensis  1   ම්පිල්ල  Indigenous  

Euphorbiaceae Mallotus tetracoccus 1 1  බූ කැන්ද  Indigenous  

Fabaceae Adenanthera pavonina 1  1 මදටිය  Indigenous  

Fabaceae Erythrina fusca   1 යක් එරබදු  Indigenous NT 

Fabaceae Falcataria fa ata   1 මාර Exotic  

Fabaceae Gliricidia sepium 1   වැටමාර Exotic  

Fabaceae Pongamia pinnata   1 මඟුල් කරඳ  Indigenous  

Fabaceae Samanea saman   1 පිනි මාර Exotic  

Fabaceae Tamarindus indica 1   සියඹලා Exotic  

Lamiaceae Tectona grandis 1   කත්ක්ක Exotic  

Lamiaceae Vitex altissima 1  1 මිල්ල  Indigenous NT 

Lamiaceae Vitex  negundo 1   නික  Indigenous  

Lauraceae Cinnamomum dubium   1 

ක කවල් 

කුරුඳු  Indigenous NT 

Lauraceae Cinnamomum verum 1 1  කුරුදු Endemic VU 

Lauraceae Litsea glutinosa 1 1  කබෝමී  Indigenous  

Lauraceae  Litsea cassia var. cassia 1 1 1 දවුල් කුරුඳු  Indigenous  

Lecythidaceae Barringtonia racemosa   1 
කගාඩ 

මිකදල්ල  Indigenous  

Lecythidaceae Careya arborea  1  ක ට  Indigenous  

Loganiaceae Strychnos benthamii  1 1  Endemic NT 

Lythraceae Lagerstroemia speciosa   1 මුරුත  Indigenous  
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Family Species HG RP RV  TS NCS 

Malvaceae Berrya cordifolia 1  1  ල්මිල්ල  Indigenous  

Malvaceae Bombax ceiba 1 1  කුටු ඉඹල  Indigenous  

Malvaceae Ceiba pentandra 1 1  පුළුන් ඉඹල් Exotic  

Malvaceae Grewia tiliifolia  1  දමිණිය  Indigenous  

Malvaceae Microcos paniculata 1 1  කකාහු කිරිල්ල  Indigenous  

Malvaceae 

Pterospermum 

suberifolium  1 1 කවලන්  Indigenous  

Meliaceae Chukrasia tabularis   1 හුලන් හික්  Indigenous NT 

Meliaceae Dysoxylum gotadhora   1 

හීන්කගෝනපා

න  Indigenous NT 

Meliaceae Swietenia macrophylla 1   මැක ෝගනී Exotic  

Moraceae Allaeanthus zeylanicus 1 1  අලඳු Endemic VU 

Moraceae Artocarpus altilis 1   රට කදල් Exotic  

Moraceae Artocarpus gomezianus 1 1  කන කගාන්න  Indigenous NT 

Moraceae Artocarpus heterophyllus 1   කකා ේ Exotic  

Moraceae Artocarpus nobilis 1  1 බැඳි කදල් Endemic  

Moraceae Ficus arnottiana   1 කපුුටු කබෝ  Indigenous  

Moraceae Ficus callosa 1 1  කගාන්න  Indigenous  

Moraceae 

Ficus drupacea var. 

pubescens   1 බූ නුග  Indigenous  

Moraceae Ficus exasperata 1 1  බූ දැලිය  Indigenous  

Moraceae Ficus hispida 1 1  කකාට දිඹල  Indigenous  

Moraceae 

Ficus nervosa subsp. 

minor   1 කළු මදුව  Indigenous  

Moraceae Ficus racemosa   1 අට්ටික්කා  Indigenous  

Moraceae 

Ficus tinctoria subsp. 

gibbosa   1 ග ේ අඟුණ  Indigenous  
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Family Species HG RP RV  TS NCS 

Moraceae Ficus tsjakela 1 1  කිරිකපල්ල  Indigenous  

Moraceae Ficus virens var. virens 1 1  
කකාළහුරු 

නුග  Indigenous  

Moraceae Streblus asper  1  ගැට කනුටුල  Indigenous  

Moraceae Streblus taxoides  1 1 කගාන්කගාුට  Indigenous  

Myristicaceae Horsfieldia irya   1 ඉරිය  Indigenous  

Myristicaceae Horsfieldia iryaghedhi   1 රුක් Endemic VU 

Myrtaceae Eugenia mooniana   1 උල්පත් ජම්බු  Indigenous  

Myrtaceae Syzygium aromaticum 1   කරාබු Exotic  

Myrtaceae Syzygium caryophyllatum 1 1  දං  Indigenous  

Myrtaceae Syzygium cumini   1 මා දං  Indigenous  

Myrtaceae Syzygium gardneri   1 දඹ  Indigenous  

Myrtaceae Syzygium jambos   1 සීනි ජම්බු Exotic  

Myrtaceae Syzygium nervosum   1 බට දඹ  Indigenous  

Ochnaceae 

Campylospermum 

serratum  1 1 කබෝ කෑර  Indigenous  

Olacaceae Olax zeylanica 1 1  මැල්ල  Indigenous  

Phyllanthaceae Antidesma alexiteria  1 1 හීන් ඇඹිල්ල  Indigenous  

Phyllanthaceae Antidesma ghaesembilla   1 බූ ඇඹිල්ල  Indigenous  

Phyllanthaceae Aporosa lanceolata   1 හීන් කැබැල්ල Endemic  

Phyllanthaceae Bridelia retusa   1 කැට කෑල  Indigenous  

Phyllanthaceae Margaritaria indica   1 කරව්  Indigenous  

Phyllanthaceae Phyllanthus moonii  1  බූ හුණුකිරිල්ල Endemic  

Rhizophoraceae Carallia brachiata   1 දවට  Indigenous  

Rubiaceae Aidia gardneri   1 

ම  

කුකුරුමාන් Endemic NT 

Rutaceae Acronychia pedunculata   1 අන්කකන්ද  Indigenous  
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Family Species HG RP RV  TS NCS 

Rutaceae Aegle marmelos 1   කබලි Exotic  

Rutaceae Atalantia monophylla   1 කදාඩන්පනා  Indigenous  

Sapindaceae Dimocarpus longan   1 පැණි කමාර  Indigenous  

Sapindaceae 

Lepisanthes tetraphylla 

var. trichocarpa   1  Endemic NT 

Sapindaceae Pometia pinnata   1 නා ඉඹල්  Indigenous  

Sapotaceae Donella lanceolata  1 1 රට ලාවුළු  Indigenous NT 

Sapotaceae Mimusops elengi   1 මූණමල්  Indigenous NT 

Sapotaceae Pouteria campechiana 1   ක  ලාවුු Exotic  

Simaroubaceae Ailanthus triphysa   1 වල් බිලිං  Indigenous VU 

Symplocaceae Symplocos acuminata 1 1 1 කබෝඹ  Indigenous  

Thymelaeaceae Gyrinops walla 1 1 1 වල්ල පට්ට  Indigenous VU 

 

 

 

Table 3. List of tree species recorded from the project area that are listed in the Fauna and Flora 

Protection Ordinance (FFPO, 2009). 

Family Species Sinhala name Distribution status NCS 

Ebenaceae Diospyros crumenata  Endemic EN 

Myrtaceae Syzygium gardneri Maha Damba Native LC 

Myrtaceae Syzygium nervosum Batadamba Native LC 
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hynchoglossum gardneri 

 

Thottea sp. 

 

Semecarpus nigroviridis 

 

Diospyros malabaricum 
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Cryptocoryne parva 

 

Dalzellia ceylanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

 

298 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම 11 - සමාජ ආර්ික අධ්යයනය අතරුර උපයේශනය ලබාදුන්ව නිලධ්ාරීන්ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නම ත්නුර / ත්නුර 

ප්රි්ාංගනී දපත්න්දගාඩ  මහත්මි් ප්රාදේශී් දල්කම් -මාවනැල්ල DSD 

නදීෂා  මරදකෝන් මහත්මි්  හකාර ප්රාදේශී් දල්කම්-මාවනැල්ල DSD 

එ ේ.ඩී.එම්.එල්.සී. පිටවල  මහත්මි් නිද්ෝජ   ාමාන අධිකාරි - NWSDB 

එ ේ.දක්.එල්.එ ේ. රූපසිාංහ  ම්ා AGM (  ාංවරධ්න) NWSDB 

ශාමා  ධ්රමසිාංහ මහත්මි් ප්රධ්ාන  ඉාංජිදන්රු - NWSDB 

ඒ.එ ේ.දක්. අමරසිාංහ  ම්ා ග්රාම නිලධ්ාරී - ්ටිමහන 

ඩී.ආර.එන්. ගුණරත්න  ම්ා  ාංවරධ්න නිලධ්ාරී- ්ටිමහන 

එම්.අයි.එම්. අනී ේ  ම්ා ග්රාම නිලධ්ාරී - දකෝන්දදනි් 

ඩේලිේ.එම්.දක්. දිල්රුක්ෂි  මහත්මි්  ාංවරධ්න නිලධ්ාරී - දකෝන්දදනි් 

ආර.ඒ. කරුණාරත්න  ම්ා ගැමි්ා - දකෝන්දදනි් 

දක්.ජී.එ ේ.ී. කුමාර  ම්ා ගැමි්ා -  ්ටිමහන 

බී.එම්.ඩේලිේ.එ ේ.එම්.සී.බී. ජ්සුන්දර  

ම්ා 

ග්රාම නිලධ්ාරී -  මහවත්ත් 

වී.සී.ආර. ද ේනාරත්න  ම්ා ග්රාම නිලධ්ාරී - දගාදිවල 

එ ේ.ඒ.එ ේ. සූරි්ආරච්චි  මහත්මි් ග්රාම නිලධ්ාරී - මුරුත්දවල 

එ ේ.බඹරදදණි් මහත්මි්  ග්රාම නිලධ්ාරී - දකෝන්දදනි් 

ඉේබාගමුව තිදලෝකානන්ද හිමි දමල්ලකැදල් විදේකාරාම් 

යූ.ඩේලිේ. පත්මකාන්ති  මහත්මි් ප්රජා නා්ක්ා 

ටී.එම්. විදේරත්න  ම්ා  භාපති - කිරි එකු කිරීදම්  ාංගම් 

දක් පුාංචි බණ්ඩා  ම්ා ප්රජා නා්ක 

ඒ.දක්.ජී.ආර. මහින්ද රත්නා්ක  ම්ා ප්රජා නා්ක –දකෝන්දදනි් 

දක්.ආර. ජවසුන්දර පනාගමුව  ම්ා ප්රජා නා්ක –දකෝන්දදනි් 

උපාලි දරෝහණ බණ්ඩාර  ම්ා ප්රජා නා්ක–දකෝන්දදනි් 
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ඇමුණුම  12 - පූර්ණ ව්ශයයන්ව බලපෑමට පත් වූ පවුල්ල ව්ල නම් ලැයිසතුව් හා මූලික යතාරුරු 

SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/01 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
වයි.ද ෝමපාල 

අාංක 07, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
500201509v 1  1400  1 3 1 0.784  0.784  2  

KO/02 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක්.ජී.කරුණාවතී 

අාංක 75 / බී, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
608342044v 1  450  1 3 1 0.025  0.025  4  

KO/03 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඒ.අදේරත්න 

දනා.72/4, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
512463657v 1  345  1 3 1 0.162  0.162  2  

KO/04 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක්.ආර.එ ේ.බ

ණ්ඩාර 

අාංක .31 / 1, මැල්ලකැදල්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
651620562v 1  902  1 8 1 0.210  0.210  2  

KO/05 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එච්.එම්.ආර.සුමන

ලත්ා 

අාංක 33, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
 1  374  1 4 1 0.787  0.787  2  

KO/06 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආ

ර.කුලුාංග 

අාංක 27, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
591861417v 1  1739  1 8 1 0.810  0.810  2  

KO/07 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ආර.ඒ.ඕ.ආර.කරු

ණාරත්න 

අාංක.16/2, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
821163188v 1  204  2 2 1 0.404  0.404  2  

KO/08 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එල්.ජී.එ ේ 

අේපුහාමි 

අාංක.F35 / 3, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
552261704v 1  1134  1 3 1 0.101  0.101  2  

KO/09 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
A. K. දි ානා්ක 

අාංක.F34, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
790017242v 1  544  2 8 1 0.134  0.134  2  

KO/10 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දේදිමැණිදක් ඒ.ජී 

අාංක.15, මැල්ලකැදල්, 

දකෝන්දදනි්,මාවනැල්ල. 
577241384v 1  875  1 8 1 0.299 

0.09

9 
0.299 0.099 2 2 

KO/11 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එල්.දක්  මරසිාංහ 

මධුර 

අාංක.34/B, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
610652204v 1  1064  1 1 1 0.405  0.405  2  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/12 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ආර.එම් රත්නා්ක 

අාංක.F75/J, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
533262996v 1  891  1 4 1 0.405  0.405  4  

KO/13 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක්.ඒ  මරදකෝන් 

අාංක.F75/J, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
700082784v 1  320  2 4 2 0.405  0.405  4  

KO/14 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ.නන්දද ේන 

අාංක.39,දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
673643418v 1  704  1 4 1 0.127  0.127  2  

KO/15 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
බී.ජී.විමලද ේන 

අාංක.F25/2, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
1.9603E+11 1  1400  1 1 1 0.744  0.744  1  

KO/16 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ජී.ජී.වීරද ේන 

අාංක 38, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
560250703v 1  2000  1 1 1 0.276  0.276  2  

KO/17 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ. ද ෝමාවතී 

අාංක.39/1 දනගම වත්ත් , 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
597021380v 1  500  1 1 1 0.127  0.127  2  

KO/18 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක්.ජී.ජ්න්ත් 

ආරි්දා ේ  

අාංක.41/4, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
830773371v 1  1036  1 3 1 0.076  0.076  2  

KO/19 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
යූ.ජී.එන් ා 

අාංක.72, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
385720939v 1  638  1 1 1 0.245  0.245  2  

KO/20 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ජී.ජී.එ ේ. රමණී 

වීරමන් 

අාංක.37, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
646221218v 1  980  1 1 1 0.152  0.152  2  

KO/21 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ජී.ජී බන්දුල 

ආනන්ද  මරසිාංහ 

අාංක.37/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
733051256v 1  918.75  1 1 1 0.101  0.101  2  

KO/22 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක්.ආර.මේදුම 

බණ්ඩාර 

අාංක.F32/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
681427155v 1  

1031.2

5 
 1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/23 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
අයි.ජී.දමගාලින් 

අාංක.32, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
436090730v 1  180  1 1 1 0.744  0.744  2  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/24 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එන්.බී.ඩී.කරුණාව

තී 

අාංක.F96/B, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
1.9606E+11 1  600  1 1 1 0.344  0.344  2  

KO/25 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක්.ජි.ඉශාංක ප්රදීේ 

කුමාර 

අාංක.75/B/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
833430114v 1  540  1 1 1 0.101  0.101  4  

KO/26 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ.දරෝහිණී 

අාංක.93/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
717193474v 1  397.5  1 1 1 0.038  0.038  2  

KO/27 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ටී.එම්. 

දේබිදනෝනා 

අාංක.95, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
596060781v 1  400  1 2 1 0.810  0.810  4  

KO/28 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එල්.ජි.ජානකි 

ප්රි්දරශනී කුමාරි 

අාංක.F35/1A, මැල්ලකැදල්, 

මාවනැල්ල 
795551298v 1  630  1 1 1 0.051  0.051  2  

KO/29 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එච්.අනුලාවතී 

අාංක.35, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
597707843v 1  750  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/30 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඒ.එම්.දපාඩිමැණි

දක් 

අාංක.34, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
588462110v 1  1050  1 1 1 0.127  0.127  2  

KO/31 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එච්.ඒ.පුාංචිබණ්ඩා 

අාංක.6, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
331620890v 1  

2327.2

5 
 1 1 1 1.162 

0.40

5 
1.162 0.405 2 2 

KO/32 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

බී.ජී.එ ේ.ආර.පුෂේප

කුමාර 

අාංක.F/2/30, දනගම වත්ත් , 

මාවනැල්ල. 
780152885v 1  900  1 1 1 0.734  0.734  2  

KO/33 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
බී.ජි.රණුාංග 

අාංක.25/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල. 
572851303v 1  843.75  1 1 1 0.331  0.331  2  

KO/34 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩී.ජී. මල්ලිකා 

දම්න්ති විදේසිාංහ 

අාංක.16, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල. 
668581234v 1  536.25  1 7 1 0.197  0.197  2  

KO/35 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එම්.දක්.දේමදා  

අාංක 30/B මැල්ලකැදල්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
 1  371.25  1 1 1 0.101  0.101  2  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/36 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ජී.ද ෝමාවතී 

අාංක 90 දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
 1  1050  1 1 1 0.405  0.405  2  

KO/37 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක්.ජී.ගුණදා  

අාංක 75 දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
572151166v 1  

1031.2

5 
 1 1 1 0.044  0.044  2  

KO/38 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ.දි ානා්ක 

අාංක 93/1 දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
592350718v 1  893.75  1 1 1 0.193  0.193  2  

KO/39 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක්.ජී.වී.ගාමිණි 

අාංක 94 දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
731073783v 1  1344  1 1 1 0.405 

0.10

1 
0.405 0.101 3 3 

KO/40 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ී.ජී.ජ්ද ේන 

අාංක 76/3 දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
682620994v 1  843.75  1 1 1 0.202 

0.00

8 
0.202 0.008 2 2 

KO/41 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ජී.ඩේලිේ.කුමාර 

අාංක 90/3 දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
823184603v 1  700  1 1 3 0.202  0.202  2  

KO/42 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එල්.ජී.දපාඩිනිල

දම් 

අාංක 34, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
672492572v 1  498.75  1 1 3 0.127  0.127  2  

KO/43 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඒ.එම්.එන්. 

රත්නා්ක 

අාංක 34/F, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
862531663v 1  747  1 1 1 0.038  0.038  2  

KO/44 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ආර.එම්.රණසිාංහ 

අාංක 75/D, දනගම වත්ත්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
1.9582E+11 1  150  1 1 1 0.101  0.101  4  

KO/45 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

බී.ජී.ඒ.එ ේ.මිහිර 

කුමාර 

අාංක 30, මැල්ලකැදල්, 

දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 
760570257v 1  1600  1 1 1 0.243  0.243  2  

KO/46 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඒ ජී චන්දන 

බණ්ඩාර 

අාංක 73/2, දනගමවත්ත්, 

දකාන්දඩනි්, මාවනැල්ල 
791810620v 1  1182.5  1 1 1 3.036  0.304  2  

KO/47 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එම් ආර පුාංචි 

බණ්ඩා 

අාංක 116 දනහිද, 

දකාන්දඩනි්, මාවනැල්ල 
611030940v 1  1647  1 1 1 1.002  1.002  2  
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/48 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

බී.ඩේලිේ. දක්. ී. 

ජී එන් 

දපාල්දකාටුව 

අාංක එෆේ/94/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
770624550v 1  1120  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/49 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ජී. ඩී. බ්රම්පිසිාංදඥෝ 

අාංක එෆේ/90/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
 1  522.16  1 1 1 0.127  0.127  2  

KO/50 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ටී ඩී ඇලි ේ 

දනෝනා 

අාංක 96/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
307180960v 1  240  1 1 1 0.202  0.202  3  

KO/51 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ටී එම් විදේරත්න 

අාංක 6A කිරි මධ් ේථාන්, 

දකාන්දඩනි්, මාවනැල්ල 
482861458v  6  385  1  0.068  0.068  1  

KO/52 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඒ දක් ජී ආර එම් 

රත්නා්ක 

අාංක 34/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
691002250v 1  1200  1 1 1 0.253  0.253  2  

KO/53 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ී ජී පි්ද ේන 

අාංක 49/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
491462302v 1  1800  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/54 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක් ජී 

ඩිාංගිරිබණ්ඩා 

මහත්ත්්ා 

අාංක 26/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
605780997v 1  1200  1 1 1 0.405  0.405  2  

KO/55 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එම් ී මල්ලිකා 

අාංක 71/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
628381550v 1  750  1 1 1 0.066  0.066  2  

KO/56 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී ඒ කුමාර 

අාංක 71/1/ඒ, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
861623629v 1  1350  1 1 1 0.066  0.066  2  

KO/57 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී චන්ද්රාවතී 

අාංක එෆේ/74/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
647701698v 1  600  1 1 1 0.051  0.051  2  

KO/58 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

බී ජී එ ේ එ ේ 

විමලරත්න 

අාංක 25/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
902032738v 1  168  2 4 3 0.051  0.051  2  

KO/59 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඒ එම් ආර 

රත්නා්ක 

අාංක 27/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
781474649v 1  375  1 7 1 0.405  0.405  2  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/60 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
වයි ඒ එ ේ පාලිත් 

අාංක එෆේ/7/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
783051028v 1  750  1 3 1 0.063  0.063  2  

KO/61 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එල් ජී මුදි්න්ද ේ 

අාංක එෆේ/35, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
412510488v  2  300  1 3 0.810  0.810  2  

KO/62 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ී දක් ආර 

ධ්රමරත්න 

අාංක 17/1, මැල්ලකැදල්, 

මාවනැල්ල 
 1  525  1 1 1 0.405  0.405  2  

KO/63 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ හරමානි ේ 

අාංක එෆේ/39/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
451610570v 1  896  1 1 1 0.359  0.359  2  

KO/64 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී එන්  ම්පත් 

අාංක 75, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
843341007v 1  288  1 3 1 0.043  0.043  2  

KO/65 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක් ආර ඩේලිේ 

පනාගම 

අාංක එෆේ/17, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
702732891v 1  1200  1 1 1 0.840  0.840  1  

KO/66 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එම් එ ේ ධ්රමරත්න 

අාංක 26, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
693001170v 1  1200  1 2 1 0.870  0.870  1  

KO/67 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එච් වී ධ්රමදා  

අාංක 32, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
630681588v 1  864  1 1 1 0.810  0.810  1  

KO/68 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එම් දක් දේමලාල් 

අාංක 30/බී, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
832652857v 1  600  1 1 1 0.114  0.114  2  

KO/69 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ී ජී විමලාවතී 

අාංක 30, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
508210434v 1  1800  1 3 1 0.243  0.243  2  

KO/70 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එල් ජී ඒ බණ්ඩාර 

අාංක 34, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
772373163v 1  1050  1 1 1 0.134  0.134  2  

KO/71 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ ඩේලිේ ඩී 

ී දක් කුලුාංග 

අාංක 27, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
861792293v 1  1575  1 3 1 0.268  0.268  2  

KO/72 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

යූ ඩී එන් 

 රත්චන්ද්ර 

අාංක 37/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
653563337v 1  200  1 3 1 0.607  0.607  2  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/73 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එච් ජී දේ එ ේ 

කුමාර 

අාංක 1/ඒ, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
821754690v 1  544  1 3 1 0.076  0.076  2  

KO/74 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ජී ජී එ ේ 

දේමරත්න 

අාංක 71, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
623514552v 1  522  1 1 1 0.321  0.321  2  

KO/75 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ජී වී එ ේ ලලනි 

අාංක 15, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
657993328v 1  1800  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/76 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එච් එම් ආර සී එම් 

කුමාර 

අාංක 33/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
831842075v 1  2000  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/77 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එච් එම් ආර එ ේ ටී 

ටී කුමාර 

අාංක 33, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
971041919v 1  2000  1 1 1 0.228  0.228  2  

KO/78 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එල් ජී 

දපාඩිනිලදම් 

අාංක 35/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
520122060v 1  1200  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/79 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එම් ආර ී දක් 

ජ්රත්න 

අාංක එෆේ/26/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
852063823v 1  308  1 1 1 0.076  0.076  2  

KO/80 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඒ ජී එ ේ එ ේ කුමාර දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 930892238v 1  300  2 1 1 0.202  0.202  2  

KO/81 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක් ජී 

දපාඩිමැණිදක් 

අාංක එෆේ/42, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
416762249v 1  

1543.7

5 
 1 3 1 0.354  0.354  2  

KO/82 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
බී ජී රූපද ේන 

අාංක 14, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
620361739v 1  2000  1 1 1 0.202  0.202  1  

KO/83 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

යූ එල් ආර ී 

කුමාර 

අාංක 37/4, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
841432312v 1  900   1 1 0.304  0.304  2  

KO/84 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එච් ඒ දක් 

දහට්ටිආරච්චි 

අාංක 43, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
1.9693E+11 1  594  1 1 1 0.063  0.063  2  

KO/85 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී ආරි්දා  

අාංක එෆේ/41/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
570465481v 1  950  1 1 1 0.058  0.058  2  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/86 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එම් එම් 

ද දනවිරත්න 

බණ්ඩා 

අාංක 41/3, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
 1  300  1 1 1 0.101  0.101  4  

KO/87 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

W G KHANA 

APPU 

අාංක 44/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
380560518v 1  486  1 4 1 0.025  0.025  4  

KO/88 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ ජී සී දේ 

දක් ද්ාරත්න 

අාංක 44/5, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
763314162v 1  486  1 4 1 0.063  0.063  2  

KO/89 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඒ ජී ජ්තිලක 

අාංක 49/2, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
600440608v 1  600  1 1 1 0.202  0.202  2  

KO/90 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ආර ඒ එල් 

රණසිාංහ 

අාංක එෆේ/42/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
611152132v 1  1200  1 1 1 0.382  0.382  2  

KO/91 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
බී ජී ගුණරත්න 

අාංක 45, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
663254197v 1  568.75  1 1 1 0.483  0.483  2  

KO/92 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී මාටින් 

අාංක 93, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
451220799v 1  300  1 1 1 0.225  0.225  2  

KO/93 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ සී දරෝෂිනී 

අාංක 41/7, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
786270863v 1  276  1 1 1 0.051  0.051  2  

KO/94 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එ ේ දේ දක් ඩී 

දපදරරා 

අාංක 75, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
830783903v 1  1260  1 1 1 0.342  0.342  2  

KO/95 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී ීටර 

අාංක එෆේ/41/1, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
491170859v 1  875  1 1 1 0.407  0.407  2  

KO/96 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ ජී 

පත්මාවතී 

අාංක 49/A, දනගම වත්ත්, 

මාවනැල්ල 
425773631v 1  728  1 1 1 0.051  0.051  4  

KO/97 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ එම් ආර බී 

විදේදකෝන් 

අාංක 328/3 මධ්ා උදාන්, 

නව නුවර පාර, මාවනැල්ල 
773154198v 1  300  1 3 1 2.126  2.126  1  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/98 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ජී එන් ප්රි්න්ත් 

අාංක එෆේ/90/1/ඒ, 

දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 
1.9803E+11 1  704  1 1 1 0.455  0.455  2  

KO/99 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එල් ජී අරුණ 

උද්වාංශ 

අාංක එෆේ/35/4, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
771522777v 1  731.25  1 1 1 0.253  0.253  2  

KO/100 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ආර ජී එන් ජී 

ජ්රත්න 

අාංක 93/2, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
701350863v 1  

1031.2

5 
 1 1 1 0.182  0.182  2  

KO/101 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එන් බී ඩී 

තිලකරත්න 

අාංක 96/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
670931544v 1  924  1 1 1 0.304  0.304  2  

KO/102 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
යූ ජී ඩී සුබද ේන 

අාංක 75/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
642803514v  2  375 1 1 1 0.101  0.101  4  

KO/103 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී පි්ද ේන 

අාංක 75, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
597481179v 1  375  1 1 1 0.101  0.101  4  

KO/104 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඒ එ ේ ප්රි්න්ත් 

අාංක එෆේ/43/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
703634737v 1  

1141.2

5 
 1 5 1 0.812  0.812  2  

KO/105 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

යූ ඩී ඩී එච් 

 රත්චන්ද්ර 

අාංක 37/3, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
902873821v 1  759  1 3 1 0.607  0.607  2  

KO/106 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩී එම් චන්ද්රපාල 

අාංක 40, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
661264268v 1  1200  1 1 1 0.359  0.359  2  

KO/107 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ ආරි්දා  

අාංක 39/4, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
642550756v 1  700  1 1 1 0.359  0.359  2  

KO/108 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක් ජී එන් 

කරුණාතිලක 

අාංක 75/ඒ, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
680371563v 1  416.5  1 1 2 0.056  0.056  2  

KO/109 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ටී එම් විදේරත්න 

අාංක 95/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
482861458v 1  

2546.2

5 
 1 1 1 0.154 

0.21

8 
0.154 0.218 2 2 
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/110 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එම් එම් මරසූර 

(හීන්වරල්ල වත්ත්) 

හීන්වැරැල්ල වත්ත්, 

දකාන්දඩනි්, මාවනැල්ල 
  6  2000    15.385  15.385  1  

KO/111 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඕ ජී යූ ආර 

බණ්ඩාර 

අාංක 36/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
741050773v 1  414  1 1 1 0.810  0.810  3  

KO/112 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එල් ජී කරුණාවතී 

අාංක 36/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
 1  

1781.2

5 
 1 3 1 0.405  0.405  2  

KO/113 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ විමලද ේන 

අාංක 72/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
542030550v 1  150  1 3 1 0.202  0.202  2  

KO/114 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ සුනිල් 

අාංක එෆේ/72/1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
641340995v 1  

1141.2

5 
 1 3 1 0.202  0.202  2  

KO/115 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
ඩේලිේ එ ේ කුමාර 

අාංක එෆේ/72/1/2, 

දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 
913062892v 1  393.75  1 3 1 0.202  0.202  2  

KO/116 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
එල් ජී එ ේ ප්ර න්න 

අාංක 35/1/3, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
880063561v 1  361.6  1 3 1 0.101  0.101  2  

KO/117 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ආර ඒ 

කරුණාරත්න 

බණ්ඩා 

අාංක 16, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
56181639v 1  656.25  1 8 1 0.506  0.506  2  

KO/118 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 
දක් ජී චමින්ද 

අාංක එෆේ/41/6, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
1.9883E+11 1  893.75  1 3 1 0.202  0.202  2  

KO/119 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඒ ජී ලක්ෂේමන් 

ආරි්වාංශ 

අාංක 41/4, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
802933088v 1  209.25  2 5 3 0.202  0.202  2  

KO/120 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

එච් එම් ආර එන් 

දේ කුමාර 

අාංක 33/4, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
872961402v 1  600  1 1 1 0.127  0.127  2  

KO/121 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ එ ේ 

දපදරරා 

අාංක 75/2, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
811734110v  2  330 2 1 1 0.202  0.202  4  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

KO/122 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

දක්.ඩේලිේ.ආරි්

රත්න 

අාංක 15, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
770394783v 1  300  2 2 1 0.076  0.076  2  

KO/123 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 

දකෝන්දදනි

් 

ඩේලිේ ප්රදීපකුමාරි 

නන්දද ේන 

F 96 A1, දනගමවත්ත්, 

මාවනැල්ල 

1990682016

05 
1  110  1 3 1 0.177  0.177  3  

YA/01 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

දක්ජී. දහේරත් 

බණ්ඩා 

ආ/9/1, පහළ දහෝඩු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
660792791v 1  924  1 1 1 0.539  0.539  1  

YA/02 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

දක්.ජී.එ ේ.ී. 

කුමාර 

බී 39/1, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
702832551v 1  1200  1 1 1 0.202 

0.10

1 
0.202 0.101 1 1 

YA/03 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන දක්ජී.පුාංචි බණ්ඩා 

බී 33/3, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
711683941v 1  1188  1 1 1 0.810  0.810  3  

YA/04 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

ඩේලිේ.දක්. 

ද ෝමචන්ද්ර 
්ටිමහන, මාවනැල්ල 720204606v 1  594  1 1 1 0.202  0.202  1  

YA/05 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

දක්ජී.දහේරත්බ

ණ්ඩා 

බී 33/5, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
561713278v 1  875  1 1 1 0.607  0.607  3  

YA/06 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

දක්ජී.දබෝඩිබ

ණ්ඩා 

බී 39, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
 1  1575  1 1 1 0.405  0.405  1  

YA/07 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

ආර.ඒ.බී.එ ේ. 

රණවක 

බී 33/4, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
561731080v 1  1064  1 1 1 0.405  0.405  1  

YA/08 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන 

දක්.ජී. රණසිාංහ 

බණ්ඩා 

බී 33/6, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
741074680v 1  396  1 3 1 0.506  0.506  1  

YA/09 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
්ටිමහන KG. ටිකිරි බණ්ඩා 

බී 33/1, පහළ දහෝදු අදඩනි්, 

්ටිමහන, මහදකදහල්වල 
523124145v 1  1026  1 1 1 2.425  2.425  1  

MA/01 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මහවත්ත් ී.එච්.එම්. නසීර 209/41, දනගම පාර, මහවත්ත් 622323176v 1  1440  1 1 1 0.039  0.039  1  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

MA/02 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මහවත්ත් එන්.එම්.ෂම් ා 

217/8/2 රඹුක්කන පාර, 

මහවත්ත්, මාවනැල්ල 
621180142v 1  1892  1 1 1 0.016  0.016  1  

MA/03 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මහවත්ත් ී.ඒ. අන් ාර 

217/6- 2A, මහවත්ත්, 

මාවනැල්ල 
787762700v 1  1520  1 1 1 0.010  0.010  1  

MA/04 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මහවත්ත් එම්.ඒ.එෆේ. අන් ාර 217/6A, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 755341452v 1    1 1 1 0.010  0.010  1  

GO/01 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල 

ටී.එම්.දේ. 

පුෂේපකුමාර 

බී 39/6 පුක්කුලි් පාර, 

දනගම, මාවනැල්ල 
830444262v 1  300  1 2 3 0.008  0.008  1  

GO/02 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල 

ඩේලිේ.ඩේලිේ.එම්

. ද්ානන්ද 

ඩී 2/1, බදුවත්ත්, දනගම, 

මාවනැල්ල 
541530312v 1  962  1 1 1 1.012 

0.40

5 
0.607 0.405 1 1 

GO/03 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල ී.ජී.දේ. තිලකසිරි ඩී 39/9/1, දනගම, පුක්කුලි් 780392924v 1  816  1 1 1 0.025  0.025  1  

GO/04 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල ී හමීර 64/4, දනගම, මාවනැල්ල 1.9713E+11 1  900  1 1 1 0.028  0.028  1  

GO/05 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල බී.ආර. අනුලාවතී 

B 55/D ගාමිණී වත්ත්, හින්දි්, 

මාවනැල්ල 
615670626v 1  1536  1 3 1 0.025  0.025  1  

GO/06 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල එම්.බී. රාසික් ඩී 64/1, දනගම, මාවනැල්ල 742554473v 1  875  1 1 1 0.020  0.020  1  

GO/07 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල 

එම්.එ ේ.එල්. 

නිමුල්ල 
D 111/5, දනගම, මාවනල්ල 673392393v 1  594  1 1 1 0.063  0.063  1  

GO/08 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල ආර.ජී.සී. රාජපක්ෂ D 94/ 4, දනගම, මාවනැල්ල 775823160v 1  600  1 1 1 0.024  0.024  1  

GO/09 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල 

එම්.එ ේ.එම්. 

කම්සින් 
    2580   1 1 0.034  0.019  1  

GO/10 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල එම්. අම්බිදහේ ඩී 64, දනගම, මාවනැල්ල  1  440  1 1 1 0.019  0.019  1  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

 

311 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

GO/11 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල ටීවී සුමනසිාංහ ඩී 74, දනගම, මාවනැල්ල 1.9783E+11 1  814  1 3 1 0.051  0.051  1  

GO/12 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල 

ඩේලිේ.එම්. 

සුබලින් දනෝනා 

D 91/1, ඇලහින්නවත්ත්, 

දනගම, මාවනැල්ල 
316955415v 1  375   3 3 0.038  0.038  1  

GO/13 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල ටී.වී. රන්බණ්ඩා ඩී 76, දනගම, මාවනැල්ල 601863189v 1  

1406.2

5 
 1 1 1 0.038  0.038  2  

GO/14 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
දගෝන්දිදවල එම්.ී.ජ්රත්න 

14/5, ඔ් පාර, නුාංගමුව, 

මාවනැල්ල 
592622378v 1  414  1 1 1 0.018  0.018  1  

MU/01 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල ී.එම්.එම්. ෆීර 

A12/A පහළ ඇලගල්ල, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
   1200   1 1 0.025  0.025  1  

MU/02 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.ආර.රි ේලාන් 

පහළ ඇලගල්ල, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
820729749v 1  858  1 1 1 0.020  0.020  1  

MU/03 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.ඒ.එම්.අලි 

A47/6, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
792570712v 1  1680  1 1 1 0.028  0.028  1  

MU/04 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එන්.ටී.එ ේ.අයිනු 

46/5, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
 1  1050  1 1 1 0.030  0.030  1  

MU/05 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එම්.නුරුයි 

සුපා්ා 

A11/3, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
646740088v 1  988  1 1 1 0.025  0.025  1  

MU/06 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එන්.මරික්කාර 275, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 533192949v 1  1320  1 1 1 0.056  0.056  1  

MU/07 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එ ේ.එච්.එම්.අන් ා

ර 
A5/3/2, ුදට්ව, මාවනැල්ල  1  1505  1 1 1 0.023  0.023  1  

MU/08 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල ඒ.එ ේ.එම්.අ ේරාෆේ 

A50/1, පහළ ඇලගල්ල, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
581353300v 1  616  1 1 1 0.018  0.018  1  

MU/09 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එ ේ.එල්.එම්.ඇ

න් ාර 

A11/2A, රඹුක්කන පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
581113820v 1  2080  1 1 1 0.666  0.666  1  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

MU/10 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එ ේ. රීනා 

ඒ/11/05, රඹුක්කන පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
595861870v 1  576  1 1 1 0.068  0.068  1  

MU/11 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එෆේ.එම්.රිල්වා

න් 

A50/15/3 පහළ ඇලගල්ල, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
742612244v 1  1170  1 1 1 0.042  0.042  1  

MU/12 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.ජී.ටිකිරිබණ්ඩා 

A47/3 ුදට්ව, මුරුත්දවල, 

මාවනැල්ල 
513270810v 1  476  1 1 1 0.405  0.405  1  

MU/13 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.ටී.එල්.එම්.අලි 

A47/8, පහළ අලගල්ල පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
782211510v 1  759  1 1 1 0.013  0.013  1  

MU/14 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

ඒ.ඩේලිේ.එම්.දල

ේදේ 

48/7, පහළ අලගල්ල පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
572421090v 1  1540  1 1 1 0.025  0.025  1  

MU/15 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

ඒ.සී.එල්.අේදුල් 

හවනිදු 

A50/15/1 පහළ අලගල්ල 

පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 
1.9582E+11 1  2000  1 1 1 0.028  0.028  1  

MU/16 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එච්.කයිරුන්නි

 ා 

A50/26, පහළඇලගල්ල, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
786262909v 1  3000  1 1 1 0.023  0.023  1  

MU/17 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.දේ.එම්.ඒ.රහී

ම් 

A5/3/2/1D, රඹුක්කන පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
712000031v 1  980  1 1 1 0.013  0.013  1  

MU/18 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එ ේ.එම්.මු ාහ

ර 

රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
613294589v 1  1216  1 1 1 0.035  0.035  1  

MU/19 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එම්.ෆසීර 

A50/7/1, පහළ අලගල්ල පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 

7829433367

v 
1  750  2 2 1 0.024  0.024  1  

MU/20 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එච්.එම්.සි්ම් 

A464/1, රඹුක්කන පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
 1  3000  1 1 1 0.025  0.025  1  

MU/21 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එෆේ.රි ේනි 

දමාදහාමඩ්ව 

රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
942401051v  2  5935.05 1 3 1 0.055  0.055  1  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

MU/22 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එච්.එම්.ුන්රි 263/1, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 691943739v 1  

6261.2

5 
 1 1 1 0.058  0.058  1  

MU/23 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එ ේ.ෆරීඩා 

A50/19, ්හලවැලිගල්ල, 

මුරුත්ාදවල, මාවනැල්ල 
615565245v 1  720  1 1 1 0.020  0.020  1  

MU/24 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එ ේ.හ න් 

ACER5, විසුලගලදහේන වත්ත්, 

දනගම, මාවනැල්ල 
  6  180 1 7 3 0.020  0.020  2  

MU/25 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.ඒ.දරෝ ානි 

271/1, රඹුක්කන පාර, 

මහවත්ත්, මාවනැල්ල 
585611530v 1  2880  1 1 1 0.028  0.028  1  

MU/26 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එ ේ.එල්.එම්.ඉම්රා

න් 
D42/B/දනගම, මාවනැල්ල 743040279v 1  525  1 1 3 0.034  0.034  1  

MU/27 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.ආර.එම්.රම්සි 

50/12/B,, පහළ අලගල්ල 

පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 
67010088v 1  1505  1 1 1 0.02  0.02  1  

MU/28 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.Z.එම්.ුහාරි 

A/50/18, පහළ අලගල්ල පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
520534016v 1  600  1 1 1 0.024  0.024  1  

MU/29 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එච්.එම්.ශිහා

නා 

A64/1/1, රඹුක්කන පාර, 

මහවත්ත්, මාවනැල්ල 
865341865v 1  1040  1 1 1 0.013  0.013  1  

MU/30 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල ඒ.එ ේ.නසීරා 

A13/1, රඹුක්කන පාර, 

මහවත්ත්, මාවනැල්ල 
 1  960  1 1 1 0.017  0.017  1  

MU/31 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල ඒ.එසී.එම්.ඉක්බාල් 

පල්ලි්වත්ත් පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
 1  4800  1 1 1 0.038  0.038  1  

MU/32 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල ඒ.ඒ.එම්.නා ර 

A/46/6, රඹුක්කන පාර, 

මහවත්ත්, මාවනැල්ල 
641161519v 1  4800  1 1 1 0.03  0.03  1  

MU/33 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එම්.එම්.රිෆා ේ A/5/3, ුදට්ව, මාවනැල්ල  1  1800  1 1 1 0.046  0.046  1  
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SN 
දි ේි

ක්ක් 
DS අාංශ් GN අාංශ් ගෘහ මුලික නම ලිපින් 

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

වුහ්න් 

 ාංඛ්ාව 

බලපෑ

ම 

එල්ල 

වූ    

(වරග 

අඩි) 

 පවතින පහසුකම් 
මුළු ඉඩම 

(Ac./Ha) 

බලපෑමට ලක් වූ 

භූමි් 

හිමිකාරි

ත්වදේ 

වරග් 

 

නිව  

දවන

ත් 

වුහ්

න් 

නිව  
දවනත් 

වුහ්න් 
විදුලි් ජල් 

වැසි

කිළි 
උ ේබිම් 

කුඹු

රු 

ඉඩම 

උ ේබිම් 
කුඹුරු 

ඉඩම 
උ ේබිම් 

කුඹුරු 

ඉඩම 

MU/34 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.බී.එම්.කරීම් 

A50/8, පහළ අලගල්ල පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
543462837v 1  1152  1 1 1 0.023  0.023  1  

MU/35 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල එම්.එම්. ම් දීන් 

A/50, පහළ අලගල්ල පාර, 

ුදට්ව, මාවනැල්ල 
 1  2000  1 1 1 0.024  0.024  1  

MU/36 
කෑග

ල්ල 

මාවනැ

ල්ල 
මුරුත්දවල 

එම්.එන්.එ ේ. 

නිදරෝෂා 

146/3, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, 

මාවනැල්ල 
947760262v 2  2200  1 1 1 0.02  0.02  1  
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ඇමුණුම  13 - පූර්ණ ව්ශයයන්ව බලපෑම්ට ලක් වූ පවුල්ල , නැව්ත පදිංචි කිරිම සඳහා යතෝරාගත් සතථාන ිළිබඳ යතාරුරු 

දත්ෝරාගත් නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන් - හීන්වැරැල්ලවත්ත්  

SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

1 දකෝන්දදනි් වයි.ද ෝමපාල අාංක 07, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 1 

2 දකෝන්දදනි් දක්.ජී.කරුණාවතී අාංක 75/බී, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 2 

3 දකෝන්දදනි් ඒ.අදේරත්න අාංක 72/4, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 3 

4 දකෝන්දදනි් දක්.ආර.එ ේ.බණ්ඩාර අාංක 31/1, මැල්ලකැදල්, දකෝන්දදනි් මාවනැල්ල. 4 

5 දකෝන්දදනි් එච්.එම්.ආර.සුමනලත්ා අාංක 33, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 5 

6 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආර.කුලුාංග අාංක 27, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 6 

7 දකෝන්දදනි් ආර.ඒ.ඩේලිේ.ආර.කරුණාරත්න අාංක 16/2, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 7 

8 දකෝන්දදනි් එල්.ජී.එ ේ.අේපුහාමි අාංක එෆේ 35/3, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි් , මාවනැල්ල 8 

9 දකෝන්දදනි් ඒ.සී.දි ානා්ක අාංක එෆේ 34, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 9 

10 දකෝන්දදනි් ඒ.ජී.දපාඩිමැණිදක් අාංක 15, මැල්ලකැදල්, දකෝන්දදනි් මාවනැල්ල. 10 

11 දකෝන්දදනි් එල්.දක්  මරසිාංහ මධුර අාංක 34/බී, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි් මාවනැල්ල 11 

12 දකෝන්දදනි් ආර.එම්.රත්නා්ක අාංක එෆේ 75/දේ, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි් මාවනැල්ල 12 

13 දකෝන්දදනි් දක්.ඒ. මරදකෝන් අාංක එෆේ 75/දේ, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 13 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

14 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ.නන්දද ේන අාංක 39, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 14 

15 දකෝන්දදනි් බී.ජී.විමලද ේන අාංක එෆේ 25/2, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 15 

16 දකෝන්දදනි් ජී.ජී.වීරද ේන අාංක 38, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 16 

17 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ.ද ෝමාවතී අාංක 39/1, දනගම වත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 17 

18 දකෝන්දදනි් දක්.ජී.ජ්න්ත් ආරි්දා  අාංක 41/4, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 18 

19 දකෝන්දදනි් යු.ජී.එන්  අාංක 72, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 19 

20 දකෝන්දදනි් ජී.ජී.එ ේ. රමණි වීරමන් අාංක 37, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 20 

21 දකෝන්දදනි් ජී.ජී.බන්දුල ආනන්ද  මරසිාංහ අාංක 37/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 21 

22 දකෝන්දදනි් දක්.ආර.මේදුම බණ්ඩාර අාංක F32/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 22 

23 දකෝන්දදනි් අයි.ජී.මැගිලින් අාංක 32, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 23 

24 දකෝන්දදනි් එන්.බී.ඩී.කරුණාවතී අාංක F96/B, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 24 

25 දකෝන්දදනි් දක්.ජී.ඉෂාංක ප්රදීේ කුමාර අාංක 75/බී/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 25 

26 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ.දරෝහිනී අාංක 93/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 26 

27 දකෝන්දදනි් ටී.එම්.දබබිදනෝනා අාංක 95, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 27 

28 දකෝන්දදනි් එල්.ජී.ජානකී ප්රි්දරශනී කුමාරි අාංක F35/1A, මැල්ලකැදල්, මාවනැල්ල 28 

29 දකෝන්දදනි් එච්.අනුලාවතී අාංක 35, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 29 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

30 දකෝන්දදනි් ඇම්.දපාඩිදමන්දක් අාංක 34, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 30 

31 දකෝන්දදනි් එච්.ඒ.පුාංචිබණ්ඩා අාංක 6, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 31 

32 දකෝන්දදනි් බී.ජී.එ ේ.ආර.පුෂේපකුමාර අාංක එෆේ/2/30, දාංගමාවත්ත්, මාවනැල්ල. 32 

33 දකෝන්දදනි් බී.ජී.රණුාංග අාංක 25/2, දාංගම වත්ත්, මාවනැල්ල. 33 

34 දකෝන්දදනි් ඩී.ජී. මල්ලිකා දම්න්ති විදේසිාංහ අාංක 16, දාංගම වත්ත්, මාවනැල්ල. 34 

35 දකෝන්දදනි් එම් දක් දේමදා  අාංක 30/බී මැල්ලකැදල්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 35 

36 දකෝන්දදනි් ජී ද ෝමාවතී අාංක 90 දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 36 

37 දකෝන්දදනි් දක් ජී ගුණදා  අාංක 75 දනගමවත්ත්, දකාන්දඩනි්, මාවනැල්ල 37 

38 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ දි ානා්ක අාංක 93/1 දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 38 

39 දකෝන්දදනි් දක් ජී වී ගාමිණී අාංක 94 දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 39 

40 දකෝන්දදනි් ී ජී ජ්ද ේන අාංක 76/3 දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි් මාවනැල්ල 40 

41 දකෝන්දදනි් ජී ඩේලිේ කුමාර අාංක 90/3 දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි් මාවනැල්ල 41 

42 දකෝන්දදනි් එල් ජී දපාඩිනිලදම් අාංක 34, දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 42 

43 දකෝන්දදනි් ඒ එම් එන් රත්නා්ක අාංක 34/F, දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි් , මාවනැල්ල 43 

44 දකෝන්දදනි් ආර එම් රණසිාංහ අාංක 75/D, දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 44 

45 දකෝන්දදනි් බී ජී ඒ එ ේ මිහිර කුමාර අාංක 30, මැල්ලකැදල්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 45 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

46 දකෝන්දදනි් ඒ ජී චන්දන බණ්ඩාර අාංක 73/2, දනගමවත්ත්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 46 

47 දකෝන්දදනි් එම් ආර පුාංචි බණ්ඩා අාංක 116 දනහිද, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 47 

48 දකෝන්දදනි් බි. ඩේලිේ.දක්.ී.ජී.එන්. දපාල්දකාටුව අාංක එෆේ/94/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 48 

49 දකෝන්දදනි් ජී.ඩී. ඩී. බ්රම්පිසිාංදඥෝ අාංක එෆේ/90/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 49 

50 දකෝන්දදනි් ටී ඩී ඇලි ේ දනෝනා අාංක 96/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 50 

51 දකෝන්දදනි් ටී එම් විදේරත්න අාංක 6A කිරි මධ් ේථාන්, දකෝන්දදනි්, මාවනැල්ල 51 

52 දකෝන්දදනි් ඒ දක් ජී ආර එම් රත්නා්ක අාංක 34/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 52 

53 දකෝන්දදනි් ී ජී පි්ද ේන අාංක 49/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 53 

54 දකෝන්දදනි් දක් ජී ඩිාංගිරිබණ්ඩා මහත්ත්්ා අාංක 26/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 54 

55 දකෝන්දදනි් එම් ී මල්ලිකා අාංක 71/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 55 

56 දකෝන්දදනි් දක් ජී ඒ කුමාර අාංක 71/1/ඒ, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 56 

57 දකෝන්දදනි් දක් ජී චන්ද්රාවතී අාංක එෆේ/74/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 57 

58 දකෝන්දදනි් බී ජී එ ේ එ ේ විමලරත්න අාංක 25/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 58 

59 දකෝන්දදනි් ඒ එම් ආර රත්නා්ක අාංක 27/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 59 

60 දකෝන්දදනි් වයි ඒ එඑ ේ පාලිත් අාංක එෆේ/7/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 60 

61 දකෝන්දදනි් එල් ජී මුදි්න්ද ේ අාංක එෆේ/35, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 61 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

62 දකෝන්දදනි් ී දක් ආර ධ්රමරත්න අාංක 17/1, මැල්ලකැදල්, මාවනැල්ල 62 

63 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ හරමානි ේ අාංක එෆේ/39/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 63 

64 දකෝන්දදනි් දක් ජී එන්  ම්පත් අාංක 75, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 64 

65 දකෝන්දදනි් දක් ආර ඩේලිේ පනාගම අාංක එෆේ/17, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 65 

66 දකෝන්දදනි් එම් එ ේ ධ්රමරත්න අාංක 26, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 66 

67 දකෝන්දදනි් එච් වී ධ්රමදා  අාංක 32, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 67 

68 දකෝන්දදනි් එම් දක් දේමලාල් අාංක 30/බී, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 68 

69 දකෝන්දදනි් ී ජී විමලාවතී අාංක 30, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 69 

70 දකෝන්දදනි් එල් ජී ඒ බණ්ඩාර අාංක 34, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 70 

71 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ ඩේලිේ ඩී ී දක් කුලුාංග අාංක 27, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 71 

72 දකෝන්දදනි් යූ ඩී එන්  රත්චන්ද්ර අාංක 37/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 72 

73 දකෝන්දදනි් එච් ජී දේ එ ේ කුමාර අාංක 1/ඒ, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 821754690v 

74 දකෝන්දදනි් ජී ජී එ ේ දේමරත්න අාංක 71, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 623514552v 

75 දකෝන්දදනි් ජී වී එ ේ ලලනි අාංක 15, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 657993328v 

76 දකෝන්දදනි් එච් එම් ආර සී එම් කුමාර අාංක 33/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 831842075v 

77 දකෝන්දදනි් එච් එම් ආර එ ේ ටී ටී කුමාර අාංක 33, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 971041919v 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

78 දකෝන්දදනි් එල් ජී දපාඩිනිලදම් අාංක 35/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 520122060v 

79 දකෝන්දදනි් එම් ආර ී දක් ජ්රත්න අාංක එෆේ/26/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 852063823v 

80 දකෝන්දදනි් ඒ ජී එ ේ එ ේ කුමාර දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 930892238v 

81 දකෝන්දදනි් දක් ජී දපාඩිමැණිදක් අාංක එෆේ/42, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 416762249v 

82 දකෝන්දදනි් බී ජී රූපද ේන අාංක 14, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 620361739v 

83 දකෝන්දදනි් යූ එල් ආර ී කුමාර අාංක 37/4, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 841432312v 

84 දකෝන්දදනි් එච් ඒ දක් දහට්ටිආරච්චි අාංක 43, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 196927200520 

85 දකෝන්දදනි් දක් ජී ආරි්දා  අාංක එෆේ/41/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 570465481v 

86 දකෝන්දදනි් එම් එම් ද දනවිරත්න බණ්ඩා අාංක 41/3, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල   

87 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ. ජී. කණ අේපු අාංක 44/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 380560518v 

88 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ ජී සී දේ දක් ද්ාරත්න අාංක 44/5, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 763314162v 

89 දකෝන්දදනි් ඒ ජී ජ්තිලක අාංක 49/2, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 600440608v 

90 දකෝන්දදනි් ආර ඒ එල් රණසිාංහ අාංක එෆේ/42/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 611152132v 

91 දකෝන්දදනි් බී ජී ගුණරත්න අාංක 45, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 663254197v 

92 දකෝන්දදනි් දක් ජී මාටින් අාංක 93, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 451220799v 

93 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ සී දරෝෂිනී අාංක 41/7, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 786270863v 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

94 දකෝන්දදනි් එ ේ දේ දක් ඩී දපදරරා අාංක 75, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 830783903v 

95 දකෝන්දදනි් දක් ජී ීටර අාංක එෆේ/41/1, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 491170859v 

96 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ ජී පත්මාවතී අාංක 49/A, දනගම වත්ත්, මාවනැල්ල 425773631v 

97 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ එම් ආර බී විදේදකෝන් අාංක 328/3 මධ්ා උදාන්, නව නුවර පාර, මාවනැල්ල 773154198v 

98 දකෝන්දදනි් ජී එන් ප්රි්න්ත් අාංක එෆේ/90/1/ඒ, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 198031404370 

99 දකෝන්දදනි් එල් ජී අරුණ උද්වාංශ අාංක එෆේ/35/4, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 771522777v 

100 දකෝන්දදනි් ආර ජී එන් ජී ජ්රත්න අාංක 93/2, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 701350863v 

101 දකෝන්දදනි් එන් බී ඩී තිලකරත්න අාංක 96/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 670931544v 

102 දකෝන්දදනි් යූ ජී ඩී සුබද ේන අාංක 75/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 642803514v 

103 දකෝන්දදනි් දක් ජී පි්ද ේන අාංක 75, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 597481179v 

104 දකෝන්දදනි් ඒ එ ේ ප්රි්න්ත් අාංක එෆේ/43/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 703634737v 

105 දකෝන්දදනි් යූ ඩී ඩී එච්  රත්චන්ද්ර අාංක 37/3, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 902873821v 

106 දකෝන්දදනි් ඩී එම් චන්ද්රපාල අාංක 40, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 661264268v 

107 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ ආරි්දා  අාංක 39/4, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 642550756v 

108 දකෝන්දදනි් දක් ජී එන් කරුණාතිලක අාංක 75/ඒ, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 680371563v 

109 දකෝන්දදනි් ටී එම් විදේරත්න අාංක 95/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 482861458v 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් SR 

110 දකෝන්දදනි් එම් එම් මරසූර (හීන්වරල්ල වත්ත්) හීන්වැරැල්ල වත්ත්, දකාන්දඩනි්, මාවනැල්ල   

111 දකෝන්දදනි් ඕ ජී යූ ආර බණ්ඩාර අාංක 36/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 741050773v 

112 දකෝන්දදනි් එල් ජී කරුණාවතී අාංක 36/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල   

113 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ විමලද ේන අාංක 72/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 542030550v 

114 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ සුනිල් අාංක එෆේ/72/1, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 641340995v 

115 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ එ ේ කුමාර අාංක එෆේ/72/1/2, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 913062892v 

116 දකෝන්දදනි් එල් ජී එ ේ ප්ර න්න අාංක 35/1/3, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 880063561v 

117 දකෝන්දදනි් ආර ඒ කරුණාරත්න බණ්ඩා අාංක 16, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 56181639v 

118 දකෝන්දදනි් දක් ජී චමින්ද අාංක එෆේ/41/6, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 198825002430 

119 දකෝන්දදනි් ඒ ජී ලක්ෂේමන් ආරි්වාංශ අාංක 41/4, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 802933088v 

120 දකෝන්දදනි් එච් එම් ආර එන් දේ කුමාර අාංක 33/4, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 872961402v 

121 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ එ ේ දපදරරා අාංක 75/2, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 811734110v 

122 දකෝන්දදනි් දක්.ඩේලිේ.ආරි්රත්න අාංක 15, දනගමවත්ත්, මාවනැල්ල 770394783v 

123 දකෝන්දදනි් බී.ජී. මලින්දකුමාර අාංක 14, මැල්ලකැදල්, මාවනැල්ල 880011049V 

124 දකෝන්දදනි් ඩේලිේ ප්රදීපකුමාරි නන්දද ේන අාංක 96 A1 දනගම, මාවනැල්ල 199068201605 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්  

323 
 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

දත්ෝරාගත් නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන් - දත්ල්දබාකුදල්වත්ත් 

SR 
ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් 

හැඳුනුම්පත් 

අාංක් 

1 ්ටිමහන KG. දහේරත් බණ්ඩා ආ/9/1, පහළ දහෝඩු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 660792791v 

2 ්ටිමහන දක්.ජී.එ ේ.ී. කුමාර බී 39/1, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 702832551v 

3 ්ටිමහන K.G පුාංචි බණ්ඩා බී 33/3, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 711683941v 

4 ්ටිමහන ඩේලිේ.දක්. ද ෝමචන්ද්ර ්ටිමහන, මාවනැල්ල 720204606v 

5 ්ටිමහන KG. දහේරත්බණ්ඩා බී 33/5, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 561713278v 

6 ්ටිමහන KG. දබෝඩිබණ්ඩා බී 39, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල   

7 ්ටිමහන ආර.ඒ.බී.එ ේ. රණවක බී 33/4, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 561731080v 

8 ්ටිමහන KG. රණසිාංහ බණ්ඩා බී 33/6, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 741074680v 

9 ්ටිමහන KG. ටිකිරි බණ්ඩා බී 33/1, පහළ දහෝදු අදඩනි්, ්ටිමහන, මහදකදහල්වල 523124145v 
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දත්ෝරාගත් නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන් - කම්හල්කැදල්වත්ත් වත්ත් 

SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් හැඳුනුම්පත් අාංක් 

1 මහවත්ත් ී.එච්.එම්. නසීර 209/41, දනගම පාර, මහවත්ත් 622323176v 

2 මහවත්ත් එන්.එම්.ෂම් ා 217/8/2 රඹුක්කන පාර, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 621180142v 

3 මහවත්ත් ී.ඒ. අන් ාර 217/6- 2A, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 787762700v 

4 මහවත්ත් එම්.ඒ.එෆේ. අන් ාර 217/6A, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 755341452v 

 

දත්ෝරාගත් නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන් - කම්හල්කැදල්වත්ත් වත්ත් 

SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් NIC NUMBER 

1 දගාන්දිදවල ටී.එම්.දේ. පුෂේපකුමාර බී 39/6 පුක්කුලි් පාර, දනගම, මාවනැල්ල 830444262v 

2 දගාන්දිදවල ඩේලිේ.ඩේලිේ.එම්. ද්ානන්ද ඩී 2/1, බදුවත්ත්, දනගම, මාවනැල්ල 541530312v 

3 දගාන්දිදවල ී.ජී.දේ. තිලකසිරි ඩී 39/9/1, දනගම, පුක්කුලි් 780392924v 

4 දගාන්දිදවල ී හමීර 64/4, දනගම, මාවනැල්ල 197128700931 

5 දගාන්දිදවල බී.ආර. අනුලාවතී B 55/D ගාමිණී වත්ත්, හින්දි්, මාවනැල්ල 615670626v 

6 දගාන්දිදවල එම්.බී. රාසික් ඩී 64/1, දනගම, මාවනැල්ල 742554473v 

7 දගාන්දිදවල එම්.එ ේ.එල්. නිමුල්ල D 111/5, දනගම, මාවනල්ල 673392393v 

8 දගාන්දිදවල ආර.ජී.සී. රාජපක්ෂ D 94/ 4, දනගම, මාවනැල්ල 775823160v 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් NIC NUMBER 

9 දගාන්දිදවල එම්.එ ේ.එම්. කම්සින්     

10 දගාන්දිදවල එම්. අම්බිදහේ ඩී 64, දනගම, මාවනැල්ල   

11 දගාන්දිදවල ටීවී සුමනසිාංහ ඩී 74, දනගම, මාවනැල්ල 197829002881 

12 දගාන්දිදවල ඩේලිේ.එම්. සුබලින් දනෝනා D 91/1, ඇලහින්නවත්ත්, දනගම, මාවනැල්ල 316955415v 

13 දගාන්දිදවල ටී.වී. රන්බණ්ඩා ඩී 76, දනගම, මාවනැල්ල 601863189v 

14 දගාන්දිදවල එම්.ී.ජ්රත්න 14/5, ඔ් පාර, නුාංගමුව, මාවනැල්ල 592622378v 

 

දත්ෝරාගත් නැවත්  ේථානගත් කිරීදම්  ේථාන් – කිරිගල්වත්ත්  

(These families are living in urban area close to the main road. The Kirigalwatta estate is the only resettlement site available for them. (Located in Karapane GN 

division close to the Muruthawela GN division). However affected families dislike this location. If the government bear the land cost, they are ready to find a land 

plot by themselves). 

SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් හැඳුනුම්පත් අාංක් 

1 මුරුත්දවල P.M.M.  ෆීර A12/A පහළ ඇලගල්ල, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

2 මුරුත්දවල M.R.රි ේලන් පහළ ඇලගල්ල, ුදට්ව, මාවනැල්ල 820729749v 

3 මුරුත්දවල එම්.ඒ.එම්.අලි A47/6, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 792570712v 

4 මුරුත්දවල N.T.S.අයිනු 46/5, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

5 මුරුත්දවල M.M.නුරුයි සුපා්ා A11/3, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 646740088v 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් හැඳුනුම්පත් අාංක් 

6 මුරුත්දවල එම්.එන්.මරික්කාර 275, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 533192949v 

7 මුරුත්දවල S.H.M.අන් ර A5/3/2, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

8 මුරුත්දවල ඒ.එ ේ.එම්.අ ේරාෆේ A50/1, පහළ ඇලගල්ල, ුදට්ව, මාවනැල්ල 581353300v 

9 මුරුත්දවල එ ේ.එල්.එම්.ඇන් ාර A11/2A, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 581113820v 

10 මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එ ේ. රීනා ඒ/11/05, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 595861870v 

11 මුරුත්දවල M.F.M.රිල්වාන් A50/15/3 පහළ ඇලගල්ල, ුදට්ව, මාවනැල්ල 742612244v 

12 මුරුත්දවල එම්.ජී.ටිකිරිබණ්ඩා A47/3 ුදට්ව, මුරුත්දවල, මාවනැල්ල 513270810v 

13 මුරුත්දවල M.T.L.M.අලි A47/8, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 782211510v 

14 මුරුත්දවල ඒ.ඩේලිේ.එම්.දලේදේ 48/7, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 572421090v 

15 මුරුත්දවල ඒ.සී.එල්.අේදුල් හවනිදු A50/15/1 පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 195815201260 

16 මුරුත්දවල එම්.එච්.කයිරුන්නි ා A50/26, පහළඇලගල්ල, ුදට්ව, මාවනැල්ල 786262909v 

17 මුරුත්දවල එම්.දේ.එම්.ඒ.රහීම් A5/3/2/1D, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 712000031v 

18 මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එම්.මු ාහර රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 613294589v 

19 මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එම්.ෆසීර A50/7/1, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 7829433367v 

20 මුරුත්දවල එම්.එච්.එම්.සි්ම් A464/1, රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

21 මුරුත්දවල එම්.එෆේ.රි ේනි දමාදහාමඩ්ව රඹුක්කන පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 942401051v 
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SR ග්රා.නි.ව නිවද ේ හිමිකරුදේ නම ලිපින් හැඳුනුම්පත් අාංක් 

22 මුරුත්දවල M.H.M.ුක්රි 263/1, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 691943739v 

23 මුරුත්දවල එම්.එ ේ.එ ේ.ෆරීඩා A50/19, ්හලවැලිගල්ල, මුරුත්ාදවල, මාවනැල්ල 615565245v 

24 මුරුත්දවල එම්.එ ේ.හ න් අක්කර 5, විසුලගලදහේන වත්ත්, දනගම, මාවනැල්ල   

25 මුරුත්දවල එම්.ඒ.දරෝ ානි 271/1, රඹුක්කන පාර, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 585611530v 

26 මුරුත්දවල එ ේ.එල්.එම්.ඉම්රාන් D42/B/දනගම, මාවනැල්ල 743040279v 

27 මුරුත්දවල M.R.M.රම්සි 50/12/B,, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 67010088v 

28 මුරුත්දවල M.Z.M.ුහාරි A/50/18, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 520534016v 

29 මුරුත්දවල එම්.එච්.එම්.ශිහානා A64/1/1, රඹුක්කන පාර, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 865341865v 

30 මුරුත්දවල A.S.නසීරා A13/1, රඹුක්කන පාර, මහවත්ත්, මාවනැල්ල   

31 මුරුත්දවල A.C.M.ඉක්බාල් පල්ලි්වත්ත් පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

32 මුරුත්දවල ඒ.ඒ.එම්.නා ර A/46/6, රඹුක්කන පාර, මහවත්ත්, මාවනැල්ල 641161519v 

33 මුරුත්දවල එම්.එම්.එම්.රිෆා ේ A/5/3, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

34 මුරුත්දවල එම්.බී.එම්.කරීම් A50/8, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල 543462837v 

35 මුරුත්දවල එම්.එම්. ම් දීන් A/50, පහළ අලගල්ල පාර, ුදට්ව, මාවනැල්ල   

 ම්ූරණද්න්ම විපත්ට පත් පවුල් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා අවශ ඉඩම් ප්රමාණ් (එක් පවුලකට පරච ේ 40ක්) 
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ග්රා.නි.යකාට්ටඨාශය 
පවුල්ල සංඛයාව් යව්නත් 

සතථානයකට යගන යා යුුයි 

APs නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා යතෝරාගත් 

සතථානය 

නැව්ත සතථානගත 

කිරීම සඳහා අව්ශය 

ඉඩම් ප්රමාණය 

අදහසත 

දකෝන්දදනි් 124 හීන්වැරැල්ලවත්ත් වත්ත් 40 අක්කර නැවත්  ේථානගත් කරන  ේථාන් අ්ත් වන්දන් 

දකාන්දදනි් ග්රාම නිලධ්ාරී දකාට්ඨාශ්ට්. එම 

 ේථාන් දැනට රබර වගාවක් දල  භාවිත් දකදර. 

දගාන්දිදවල 14 කම්හල්කැදල්වත්ත් වත්ත් 

 

 

06 අක්කර 

දගාන්දිදවල ග්රාම නිලධ්ාරී ව මට අ්ත් 

කැන්දගම ගම්මානදේ දමම ප්රති ේථාපන  ේථාන් 

පිහිටා ඇත්. එම ඉඩම දැනට රබර වගාව  ඳහා 

ද්ාදා ගැදන්. 

මහවත්ත් 4 

්ටිමහන 9 දත්ල්දබාකුදල්වත්ත් වත්ත් 03 අක්කර නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන් දැනට රබර වගාව 

 ඳහා භාවිත්ා කරන ්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී 

ව දම් පිහිටා ඇත්. 

මුරුත්දවල 35  මීපදේ නැවත්  ේථානගත් කිරීදම් 

 ේථාන්ක් හඳුනාදගන දනාමැත්. ඔවුන් 

ප්රධ්ාන මාරග්ට ආ න්නව කුඩා බිම් 

කැබැල්ලකට වැඩි කැමැත්ත්ක් දක්වයි. 

එවැනි ඉඩමක් තිබීදම් හැකි්ාවක් 

ඇත්නම් එ් එක් පවුලකට පරච ේ 15 -20 

කට සීමා කළ හැකි්. 

 

05 අක්කර 

දමම පවුල් ජීවත් වන්දන් ප්රධ්ාන මාරග්ට 

ආ න්න නාගරික ප්රදේශ්ක්. කිරිගල්වත්ත් 

වු්ා් ඔවුන්ට නැවත් පදිාංචි කිරීදම් එකම 

 ේථාන්යි. (මුරුත්දවල GN දකාට්ඨාශ්ට 

ආ න්නව කරපදන් GN ව දම් පිහිටා ඇත්). 

දකද ේ දවත්ත්, බලපෑමට ලක් වූ පවුල් දමම 

 ේථාන්ට කැමති නැත්. ඉඩම් පිරිවැ් රජ් 

දරන්දන් නම්, ඔවුන් විසින්ම ඉඩමක් ද ා්ා 

ගැනීමට ඔවුන් සූදානම්්. 

එකුව් 186  54 අක්කර  

*මුරුත්දවල හැර  ෑම පවුලකටම පරච ේ 40 බැගින් උපකල්පන් කර ඇත්. මුරුත්දවල ප්රදේශදේ APs  ඳහා පරච ේ 20ක් දවන් කරන ලදී 

* මීට අමත්රව ප්රදේශ මාරග, ප්රජා මධ් ේථාන්, ීඩා පිටි් ආදි්  ඳහා අමත්ර ඉඩම් ප්රමාණ්ක් දවන් දකදර. 
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ඇමුණුම 14 - අර්ධ් ව්ශයයන්ව බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල ව්ල නම් ලැයිසතකුව් හා මූලික යතාරුරු 

කකෝන්කදනිය 

 

අං

කය 

 

අයිතිකරුකේ නම 

 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය  

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

 

භාවිතය 

 

කබෝග වර්ග කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

1 T.M.ජයරත්න 493260758 v 0 2 0    0 2 0    දීමනා පත්ර කෘෂි කපාල්-15, කකා ේ-5,.. 

2 A.G.චන්රලතා 666441508 v 0 2 0    0 2 0    අනව ර 

දීමනා පත්ර  

(1716) 

කෘෂි රබර් ග ේ - 220 

0 2 25    0 2 25    

3 A. කරුණාවතී 497220769 v    0 2 5    0 2 5 දීමනා පත්ර        

( 1713) 

කෘෂි වී වගාව 

4 M.A.කරුණාරත්න 531361660 v 1 0 20    1 0 20    දීමනා පත්ර        

( 1659) 

කෘෂි කකක ල් පඳුරු-100 

5 P.W.G.විමලක ේන  

(075 5720049) 

582931456 v    0 2 0    0 2 0 දීමනා පත්ර කෘෂි වී වගාව 

6 P.G.ප්ර න්තිකා කුමාරි 

(077 9428193) 

756173685  v    0 2 4    0 2 4 දීමනා පත්ර 

(1715) 

කෘෂි වී වගාව,             

කපාල් ග ේ -2,.... 

7 R.G.චන්රා රණසිං  

(077 0405272) 

635414774 v 0 2 25       0 0 25 දීමනා පත්ර 

(1716) 

කෘෂි  පු-1,මක ෝගනී-4 
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අං

කය 

 

අයිතිකරුකේ නම 

 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය  

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

 

භාවිතය 

 

කබෝග වර්ග කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

8 A.චන්රාවතී (076 

9172859) 

695521880 v 2 0 0    1 2 0    දීමනා පත්ර 

(1719) 

කෘෂි රබර් ග ේ - 280 

9 S.A.කරුණාවතී (077 

7038698) 

598062447 v 1 0 0    0 2 0    දීමනා පත්ර 

(1656) 

කෘෂි රබර් වගාව 

10 B.M.M.මංගලිකා (077 

2305092) 

626983642 v 1 0 0    1 0 0    දීමනා පත්ර 

(1656) 

කෘෂි වල් රබර්,... 

11 M.A.ක ේරත් මහීපාල 

(071 0199012) 

382642058 v 6 0 0    6 0 0    සින්නක්ක

ර 742/33 

කෘෂි රබර් වගාව 

12 B.G.කපාඩි ම ත්තයා 

(076 3639861) 

573001990 v 0 1 24    0 1 24    සින්නක්ක

ර 1707 

කෘෂි රබර් වගාව 

13 A.W.G.උපති ේ  (077 

9732713) 

731060240 v 0 1 36    0 1 36    සින්නක්ක

ර 

කෘෂි කපාල්-20,කකා ේ -

10,.. 

14 K.R.හීංමැණිකක් (071 

6950653) 

518661786 v 0 2 27    0 2 27    දීමනා පත්ර 

(16531) 

කෘෂි කපාල්-07,කකා ේ -

12,.. 

15 T.M.U.D.කතන්නකකෝ

න් (077 4651140) 

806141577 v 0 1 21    0 1 21    දීමනා පත්ර 

(1176) 

කෘෂි කපාල්-24,.. 
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යටිම න 

 

අංකය 

 

අයිතිකරුකේ නම 

 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය  

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

 

 

භාවිතය 

 

කබෝග වර්ග 
කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

1 
මන්ඩාකවල ධම්මාරාම හිමි (071 

8110746) 
691502040 v 8 0 20 1 2 16 8 0 20 1 2 16 ප්රජා ඔප්පු 

කෘෂි, වී 

වගාව 
රබර් වගාව 

2 
P.N.නන්දනී මල්ලිකා මැණිකක්  

(0718812807) 
667543100 v 4 1 22    4 1 22    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 

3 
A.G.R.ආර්යසිං  බංඩාර (035 

3356383 
443311270  v 3 0 20 0 1 20 3 0 0 0 1 20 සින්නක්කර කෘෂි රබර්   ා වී වගාව 

4 
කණිෂේක භරජී ඉලංගකකෝන් 

(0112 290555) 
8104816920 v 2 1 30    2 0 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 

5 
කංකානම්ලාකේ සුසීමා 

ඉන්රකාන්ති  (037 5610641) 
715457409 v     1      1  සින්නක්කර කෘෂි 

වී වගාව 

  

6 
කංකානම්ලාකේ උපුල් ශාන්ත 

බංඩාර  
741121433 v 5 1 20   30 1 2 27    සින්නක්කර කෘෂි රබර් පැල (අවු.2  1/2)/ වී  

7 
කංකානම්ලාකේ හීංබණ්ඩා (035 

2241258) 
 631894470 v 0 1 13    0 1 13    සින්නක්කර කෘෂි වී වගාව 

8 E.H.A.J.බංඩාර (035 2246990) 631894470 v 2 3 36    2 3 36    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

යටිම න 

 

අංකය 

 

අයිතිකරුකේ නම 

 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය  

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

 

 

භාවිතය 

 

කබෝග වර්ග 
කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

9 A.G.උක්කුබංඩා (0763291041)  1 1 0    1 1 0    සින්නක්කර කෘෂි 
රබර් -1 . කකා ේ-10,කපාල්-

10,.... 

10 
P.M.හීංබණ්ඩා , D.M.බික ෝ 

මැනිකා           (035 3358243) 
413452805 v 7 1 0    7 1 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 

11 
K.G.කපාඩි බංඩාර (072 

8083401) 
522513440 v 3 2 27    3 2 27 

   
සින්නක්කර කෘෂි රබර්- 2.2.27,.. 

12 
K.G.කපාඩිඅප්පු ාමි (035 

5715569) 
600223941 v 1 1 0 0 3 10 1 1 0 0 3 10 සින්නක්කර කෘෂි රබර්,කකා ේ -8,.. 

13 
A.M.කපාඩිමැණිකක් (071 

5841243) 
527693390 v 1 2 0 1 3 0 1 2 0 1 3 0 සින්නක්කර කෘෂි රබර් , වී 

14 K.G.ගුණතිලක (076 5563698) 570784498 v    0 1 10    0 1 10 සින්නක්කර කෘෂි වී වගාව 

15 
K.G.  ාගර බංඩාර (072 

6865910) 
853151564 v 0 2 3    0 1 0  

  
සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 15 

16 K.G.හීංබණ්ඩා (072 6865910) 600544039 v    0 0 25    0 0 25 සින්නක්කර කෘෂි වී වගාව 

17 K.G.පුංචි බණ්ඩා (035 4905387) 623443167 v 0 3 0    0 2 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 5 
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යටිම න 

 

අංකය 

 

අයිතිකරුකේ නම 

 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය  

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

 

 

භාවිතය 

 

කබෝග වර්ග 
කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

18 
K.G.ආරිය ගුණරත්න (035 

5632382) 
571973804 v 1 0 0    1 0 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 

19 
K. බික ෝමැණිකක්  (035 

2241441) 
515551611 v 2 1 0    2 1 0 

   
සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 10 

20 K.G.ටිකිරිබංඩා (035 2241441) 472024132 v 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 2,... 

21 
සුගත් ශාන්ත බංඩාර (035 

2241441) 
783214342 v 4 2 0    4 2 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 2,  පු 2 

22 K.G. රණසිං  (072 9044237) 672640954  v 0 3 35    0 3 35    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 2,... 

23 
K.G.බන්දු ශාන්ත බංඩාර (072 

6243171) 
861191710 v 0 3 35    0 3 35    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 2,... 

24 
R.G.T.B.රත්නායක   (035 

2241268) 
492201880 v 5 0 7 1 0 0 3 2 7 1 0 0 සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 5,... 

25 
R.M.V.රත්නායක  (035 

2241268) 
 8 0 7 1 0 0 5 0 7 1 0 0 සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 5,... 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

යටිම න 

 

අංකය 

 

අයිතිකරුකේ නම 

 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය  

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

 

 

භාවිතය 

 

කබෝග වර්ග 
කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

26 
R.M. පුංචිමැණිකා (035 

2241268) 
408390982  v 2 0 0    2 0 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව,  කකා ේ 2 

27 R.G. නන්දාවතී 476594529 v 2 0 0    2 0 0    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 

28 K. මුතුබංඩා (035 5719175) 541632131 v 1 0 31 0 3 26 1 0 31 0 3 26 සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව , වී 

29 P.M.G.J. බංඩාර (035 4914705) 603270703 v 1 1 10    1 1 10    සින්නක්කර කෘෂි රබර් වගාව 

30 
R.A.G. උක්කුබංඩා (077 

2891500) 
451271350 v 

   0 1 10    0 1 10 
සින්නක්කර කෘෂි වී වගාව 

31 
J.A.ජමිලා කුමාරි ජයවර්ණ (071 

2540968) 
775303492  v 

   0 0 30    0 0 30 
සින්නක්කර කෘෂි වී වගාව 

   0 0 31    0 0 31 

32 
K.G. ඩිංගිරි ම ත්තයා (071 

4432645) 
377060725v 

   0 0 25    0 0 25 
සින්නක්කර කෘෂි වී වගාව 
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මුර්තකවල 

අංකය අයිතිකරුකේ නම 

ජාතික 

 ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය 

අයිතිකේ 

 ේවභාවය 

භාවිත

ය 
කබෝග වර්ග කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

1 M.G.ටිකිරි බණ්ඩා  542003146 v 0 1 13 0 1 14 0 1 13 0 1 14 සින්නක්කර කෘෂි 

වී,රබර්-

5.මක ෝගනී-

4, ාදික්කා-3 ,.. 
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කගෝන්දිවල 

අංක

ය 
අයිතිකරුකේ නම 

ජාතික  ැඳුනුම්පත් 

අංකය 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය බලපෑමට ලක්වන ප්රමාණය 

අයිතිකේ  ේවභාවය භාවිතය කබෝග වර්ග කගාඩ මඩ කගාඩ මඩ 

අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප අ රූ ප 

1 A.G.අනුලාවතී 446411691 v 1 0 0    0 2 0    සින්නක්කර (1993) කෘෂි 
රබර්-225,මක ෝගනී-

25,කකා ේ-5 

2 A.G.ක කනවිරත්න බංඩා  2 0 0    4 0 0    සින්නක්කර (1997) කෘෂි රබර්-5 

3 T.සුමනපාල 661002492 v  1      1     සින්නක්කර කෘෂි 
ගම්මිරි ේ,කරාබු,   

 ාදික්කා,.. 

4 K.රාකේන්රන් 710841170 v  0 6    0 0 6    සින්නක්කර කෘෂි ?? 

5 D.M.ශයාමලී ප්ර ාදිනි  197872003973v  3 5     3 5    සින්නක්කර (3218)  මුළු ඉඩම 

6 R.A.D.M.රවින්ර කුමාර 711100164 v 2 0 22    2 0 22    සින්නක්කර (1849) කෘෂි රබර් වගාව 

7 R.A.D.N. කු ලානි     0 3 16    0 3 16 සින්නක්කර (1846) කෘෂි වී වගාව 

8 S.N.W.G.N.ජයක ේන 491313595 v 0 0 25    0 0 25    සින්නක්කර (593) කෘෂි මක ෝගනී-16,       පු-2,... 

9 M.R.M.රූෂේඩි 720720450 v 0 2 7    0 2 7    සින්නක්කර (1048) කෘෂි කත්ක්ක-15,      කපාල්-10 

10 
M.R.M. ෆවුම් (077 

3475454) 
800332290 v 0 1 35 

   
0 1 35 

   
සින්නක්කර (1047) කෘෂි කත්ක්ක -190 
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11 M.S.M.අශේමි 672952110 v 0 0 57    0 0 57    සින්නක්කර (12043) කෘෂි කකා ේ-2 

12 
කමාක ාමඩ් මුර්සි                    

(075 5565003) 
942751141 v 0 3 51    0 3 51    සින්නක්කර (6050) කෘෂි මක ෝගනී-5 ,.. 

13 
A.L.M.රිෆායි (077 

3201114) 
620585254 v 6 5 0    3 0 0    සින්නක්කර (7333) කෘෂි රබර් 

14 රි ේමි ෆරීනා 665223205 v 6 5 0    3 0 0    සින්නක්කර (7331) කෘෂි රබර් 

15 

රංජනී මාකනල් 

ප්රියදර්ශනී      (077 

4278139) 

856200485 v   13      13    සින්නක්කර කෘෂි කපාල්-15,.. 

16 L.S.M.W.N.ගුණක ේන 487262137 v             සින්නක්කර කෘෂි කකක ල් පඳුරු-60 
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ඇමුණුම  15  -  අරධ් වශද්න් බලපෑම්ට ලක් වූ පවුල් , නැවත් පදිාංචි කිරිම  ඳහා දත්ෝරාගත්  ේථාන පිළිබඳ දත්ාරුරු 

නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා දත්ෝරා ගත්  ේථාන - දත්ල්දබෝකුදල්වත්ත්  

අාංක් අයිතිකරුදේ නම 
ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අාංක් GN Division 

1 මන්ඩාදවල ධ්ම්මාරාම හිමි (071 8110746) 691502040 v Yatimahana 

2 P.N.නන්දනී මල්ලිකා මැණිදක්  (0718812807) 667543100 v Yatimahana 

3 A.G.R.ආර්සිාංහ බාංඩාර (035 3356383 443311270  v Yatimahana 

4 කණිෂේක භද්රජී ඉලාංගදකෝන් (0112 290555) 8104816920 v Yatimahana 

5 කාංකානම්ලාදේ සුසීමා ඉන්ද්රකාන්ති  කාංකානම්ලාදේ දරනුකා ප්රි්දරශනී   (037 5610641)  715457409 v Yatimahana 

6 කාංකානම්ලාදේ උපුල් ශාන්ත් බාංඩාර කාංකානම්ලාදේ  මන් ශාන්ත් බාංඩාර (072 3442925) 741121433 v Yatimahana 

7 කාංකානම්ලාදේ හීාංබණ්ඩා (035 2241258)  631894470 v Yatimahana 

8 E.H.A.J.බාංඩාර (035 2246990) 631894470 v Yatimahana 

9 K.G.උක්කුබාංඩා (0763291041)   Yatimahana 

10 P.M.හීාංබණ්ඩා , D.M.බිද ෝ මැනිකා           (035 3358243) 413452805 v Yatimahana 

11 K.G.දපාඩි බාංඩාර (072 8083401) 522513440 v Yatimahana 

12 K.G.දපාඩිඅේපුහාමි (035 5715569) 600223941 v Yatimahana 
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අාංක් අයිතිකරුදේ නම 
ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අාංක් GN Division 

13 A.M.දපාඩිමැණිදක් (071 5841243) 527693390 v Yatimahana 

14 K.G.ගුණතිලක (076 5563698) 570784498 v Yatimahana 

15 K.G.  ාගර බාංඩාර (072 6865910) 853151564 v Yatimahana 

16 K.G.හීාංබණ්ඩා (072 6865910) 600544039 v Yatimahana 

17 K.G.පුාංචි බණ්ඩා (035 4905387) 623443167 v Yatimahana 

18 K.G.ආරි් ගුණරත්න (035 5632382) 571973804 v Yatimahana 

19 K. බිද ෝමැණිදක්  (035 2241441) 515551611 v Yatimahana 

20 K.G.ටිකිරිබාංඩා (035 2241441) 472024132 v Yatimahana 

21 සුගත් ශාන්ත් බාංඩාර (035 2241441) 783214342 v Yatimahana 

22 K.G. රණසිාංහ (072 9044237) 672640954  v Yatimahana 

23 K.G.බන්දු ශාන්ත් බාංඩාර (072 6243171) 861191710 v Yatimahana 

24 R.G.T.B.රත්නා්ක   (035 2241268) 492201880 v Yatimahana 

25 R.M.V.රත්නා්ක  (035 2241268)   Yatimahana 

26 R.M. පුාංචිමැණිකා (035 2241268) 408390982  v Yatimahana 

27 R.G. නන්දාවතී 476594529 v Yatimahana 
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අාංක් අයිතිකරුදේ නම 
ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අාංක් GN Division 

28 K. මුුබාංඩා (035 5719175) 541632131 v Yatimahana 

29 P.M.G.J. බාංඩාර (035 4914705) 603270703 v Yatimahana 

30 R.A.G. උක්කුබාංඩා (077 2891500) 451271350 v Yatimahana 

31 J.A.ජමිලා කුමාරි ජ්වරණ (071 2540968) 775303492  v Yatimahana 

32 K.G. ඩිාංගිරි මහත්ත්්ා (071 4432645) 377060725v Yatimahana 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා දත්ෝරා ගත්  ේථාන – කම්හල්කැදල්වත්ත්  

අාංක් අයිතිකරුදේ නම 
ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අාංක් GN Division 

1 T.M.ජ්රත්න 493260758 v Koondeniya 

2 A.G.චන්ද්රලත්ා 666441508 v 
Koondeniya 

Koondeniya 

3 A. කරුණාවතී 497220769 v Koondeniya 

4 M.A.කරුණාරත්න 531361660 v Koondeniya 

5 P.W.G.විමලද ේන  (075 5720049) 582931456 v Koondeniya 
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අාංක් අයිතිකරුදේ නම 
ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අාංක් GN Division 

6 P.G.ප්ර න්තිකා කුමාරි (077 9428193) 756173685  v Koondeniya 

7 R.G.චන්ද්රා රණසිාංහ (077 0405272) 635414774 v Koondeniya 

8 A.චන්ද්රාවතී (076 9172859) 695521880 v Koondeniya 

9 S.A.කරුණාවතී (077 7038698) 598062447 v Koondeniya 

10 B.M.M.මාංගලිකා (077 2305092) 626983642 v Koondeniya 

11 M.A.දහේරත් මහීපාල (071 0199012) 382642058 v Koondeniya 

12 B.G.දපාඩි මහත්ත්්ා (076 3639861) 573001990 v Koondeniya 

13 A.W.G.උපති ේ  (077 9732713) 731060240 v Koondeniya 

14 K.R.හීාංමැණිදක් (071 6950653) 518661786 v Koondeniya 

15 T.M.U.D.දත්න්නදකෝන් (077 4651140) 806141577 v Koondeniya 

16 A.G.අනුලාවතී 446411691 v Gondiwela 

17 A.G.ද දනවිරත්න බාංඩා   Gondiwela 

18 T.සුමනපාල 661002492 v Gondiwela 

19 K.රාදේන්ද්රන් 710841170 v Gondiwela 

20 D.M.ශාමලී ප්ර ාදින් 197872003973v Gondiwela 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

 

 

342 
 මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

අාංක් අයිතිකරුදේ නම 
ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අාංක් GN Division 

21 R.A.D.M.රවින්ද්ර කුමාර  711100164 v Gondiwela 

22 R.A.D.N. කු ලානි   Gondiwela 

23 S.N.W.G.N.ජ්ද ේන 491313595 v Gondiwela 

24 M.R.M.රූෂේඩි 720720450 v Gondiwela 

25 M.R.M. ෆවුම් (077 3475454) 800332290 v Gondiwela 

26 M.S.M.අශේමි 672952110 v Gondiwela 

27 දමාදහාමඩ්ව මුරසි                    (075 5565003) 942751141 v Gondiwela 

28 A.L.M.රිෆායි (077 3201114) 620585254 v Gondiwela 

29 රි ේමි ෆරීනා 665223205 v Gondiwela 

30 රාංජනී මාදනල් ප්රි්දරශනී      (077 4278139) 856200485 v Gondiwela 

31 L.S.M.W.N.ගුණද ේන 487262137 v Gondiwela 

1 M.G.දහේරත්බාංඩා 542003146 v Muruthawela 
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අර්ධ් ව්ශයයන්ව විපතට පත් පවුල්ල නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා අව්ශය ඉඩම් ප්රමාණය (එක් එක් පවුලකට පර්චසත 20) 

GN DIVISION 
නැවත් පදිාංචි කළ යුු පවුල් 

 ාංඛ්ාව  

බලපෑමට ලක් වූ ජනත්ාව නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා 

දත්ෝරාගත්  ේථාන් 

නැවත්  ේථානගත් කිරීම  ඳහා 

අවශ භූමි ප්රමාණ් 

්ටිමහන  32 දත්ල්දබාකුදල්වත්ත්  6 අක්කර  

මහවත්ත්  32 කම්හල්කැදල්වත්ත්  6 අක්කර  

එකුව  64  12 අක්කර 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
 

344 
 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

 

මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඇමුණුම 16 -  සමාජ ආර්ික හා නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා ව්න සමීක්ෂණයේ 

ප්රශතණාව්ලිය 
 

යටිම න ජලාශ  වයාපෘතිය 

නැවත පදිංචි කරවීකම්  ංගණන  මීක්ෂණය 

________________________________________________________________ 

කක්ත අංකය:       GPS කණ්ඩාංක: 

 දි ේික්කය:   ප්රා.කල්.කකා    ග්රා. නි. ව ම 

නාගරික මධයම / නාගරික/ අර්ධ නාගරික / ග්රාමීය:   

___________________________________________________________________________ 

 

01. මූලික කතාරතුරු 

1. ගෘ  මූලිකයාකේ නම: ………………  

2. ගෘ  මූලිකයාකේ ජාතික  ැඳුනුම්පත් අංකය:  …………………….. 

3. ලිපිනය: ………………………. 

4. ගම / නගරය: …………………………………………………… 

5. පිලිතුරු කදන්නාකේ නම : ………………….. 

6. ගෘ මූලිකයාට ඇති නෑදෑකම: ………………… 

7. දුරකථන අංකය: ………………………… 

8.  ේී /පුරුෂ භාවය: ………………………….. 

9. ජන වර්ගය: ……………………….. 

10. ආගම: ………………………………. 

 

02. ගෘ  ඒකකය පිළිබඳ කතාරතුරු 

2.1 බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයාකේ  ේවභාවය (බලපෑමට ලක්වන සියු පුද්ගලයින් විසින් පිරවිය යුතුය.) 
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                   අංකය 

                   නම 

                   ගෘ  මූලිකයාට ඇති 

 ම්බන්ධය 

                   වය  

                    ේී/පුරුෂ 

                   
විවා ක /අවිවා ක 

                   අධයාපන 

මට්ටම 

                   

කාර්යය 

                   
වර්ගය / 

තනතුර 

ප්ර
ධ
ාන

 රැ
කි
ය
ාව

 

                   
වාර්ෂික 

ආදායම 

                   
වර්ගය / 

තනතුර 

ක
ව
න
ත්

 ආ
දාය

ම්
                    වාර්ෂික 

ආදායම 

                   

මුළු ආදායම 

 

2.2  බලපෑමට ලක්වන ගෘ  ඒකකකේ පදිංචිව සිටින උප පවුල් ගණන : ……………… 
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03.දැනට පවතින යටිතල ප සුකම් පිළිබඳ වි ේතර  

නිවා   ේිර  අර්ධ  තාවකාලික    

වැසිකිලි 

ප සුකම් 

 ජල මුද්රිත  වල  තාවකාලික    

විදුලිය 
ඇත  නැත      

 

ගෘ ාශ්රිත 

ජලය 

 

නල ජලය  කපෞද්ගලික 

ළිඳ 
 අ ල්වැසි 

ළිඳ 
 කපාදු 

ළිඳ 
 

නල ලිං 

ජලය 

 ජලාශය  ගඟ  කවනත්  

 

04.වත්කම් හිමිකම පිළිබඳ වි ේතර 

 

05. ත්ව පාලන කටයුතු පිළිබඳ වි ේතර 

 ත්ව වර්ගය  තුන් ප්රමාණය වාර්ෂික ආදායම 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

වත්කම් 

 

ප්රමාණය 

 

වත්කම් ප්රමාණය 

 කෘෂි උපකරණ  රූපවාහිනී  

ට්රැක්ටර්  ගුවන් විදුලිය  

කලාරි  රයි ේ කුකර්  

වැන් / කමෝටර් රථ  ගෑ ේ කුකර්  

පා පැදිය  ශීතකරණ  

යතුරුපැදිය  වතුර කමෝටරය  

කරදි ක ෝදන යන්ත්රය    
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06.ගෘ  ඒකකකේ වාර්ෂික ආදායම පිළිබඳ වි ේතර 

 

 

 

 

 

07.පවුකල් මාසික වියදම් 

පිළිබඳ වි ේතර 

 

 

 

 

 

 

 

08.වයාපෘතිය නි ා ඉඩම් අහිමිවීම තුලින් ඇතිවිය  ැකි බලපෑකම්  ේවභාවය  

(බහුවිධ ප්රතිචාර  ඳ ා අවකාශ ඇත.) 

ඉඩම් වර්ගය ✓/x 

කන්වාසික  

වාණිජ  

කෘෂිකාර්මික (කගාඩ)  

කෘෂිකාර්මික (මඩ)  

කවනත්  1  

      2  

 

 

 

 

 

අනු. වර්ගය රු.ශත 

A රැකියාව  

B කගාවිතැන  

C කවළඳ  

D  ත්ව පාලනය  

E කවනත්  

මුළු එකතුව  

පිරිවැය / වියදම් ගණන (රු.ශත) 

ආ ාර  

ඉන්ධන (දර / ගෑ ේ / විදුලිය)  

වවදය ප සුකම් / ක ෞඛ්ය ප සුකම්  

අධයාපනය  

 න්නිකව්දනය / ප්රවා නය  

ණය කගවීම්  

කවනත්  
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

 

09.වයාපාර/ ජිවකනෝපාය/ ආදායම් අහිමි වූ පවුල් පිළිබඳ ප්රතිපූරක කතාරතුරු 

(වයාපාර හිමිකරුවන් / මූලික ජිවකනෝපායධාරියා  ඳ ා පමණි.) 

බලපෑමට ලක් වූ ජිවකනෝපාය මාර්ගය  

 

බලපෑමට ලක් වූ 

රැකියාව/ ජිවකනෝපාය 
මූලික /ද්විතියික එමගින් ලැබූ මාසික ආදායම 

   

   

   

   

 

 

 

10.ඔබ ක ේවකයන් අනුක්ත කර තිකේද නැතක ාත් කම්කරු ක ේවය කුලියට ලබා ගනී ද?:    ඔව්/ නැත. 

පිළිතුර ඔව් නම් ප ත වි ේතර  පයන්න. 

අංකය ක ේවකයාකේ නම තනතුර වය   ේී/පුරුෂ අධයාපනය 
මාසික 

වැටුප 

       

       

       

 

11.ඔකේ/නිවැසියන්කේ / ක ේවකයන්කේ ජිවකනෝපායමාර්ගය යළි  ේථාපිත කිරීම  ඳ ා වයාපෘතිය මගින් සිදු 

කලයුතු යයි අකප්ක්ෂා කරන   ාය ක ෝ අව ේථා කමානවාද? 

1. ඉදිකිරීම්/ සිවිල් වැඩ වල රැකියා අව ේථා  

2. නිපුණතා පුහුණුව - පුහුණුව අවශය ක්කෂේත්රකේ 

3. ක්ෂුර මුලය   ාය/   න ණය (වයාපාරය කුමක්දැයි  ඳ න් කරන්න.) 

4. කවනත්( ඳ න් කරන්න) 

 

 

 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
 

349 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

12.පදිංචිඉඩම් ක ෝ ඉඩම් ප්රකව්ශ මාර්ග අහිමි වන පවුල් පිළිබඳ ප්රතිපූරක කතාරතුරු   

ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ කතාරතුරු ඇතුළත් කරන්න. 

ව
ර්
ග
ය

 

අ
යි
ති
ක
රු

/ 
 
වු
ල්

 

අ
යි
ති
ක
රු
ව
න
ක
ේ

 න
ම්

 

ඔ
ප්
පු

 /
 බ
ල
ප
ත්ර

 අ
ංක
ය

 

අ
යි
ති
ක
ේ

  
ේව
භ
ාව
ය

 

භ
ාවි
ත
ය

 

භ
ාවි
ත
ය

 ක
ව
දා

 සි
ට
ද 

මුළු බිම් ප්රමාණය 

 

බලපෑමට ලක්වන බිම් 

ප්රමාණය 

 

අ
ක්
ක
ර

 

රූ
ඩ්

 

ප
ර්
ච
 
ේ 

අ
ක්
ක
ර

 

රූ
ඩ්

 

ප
ර්
ච
 
ේ 

කගාඩ            

            

            

            
මඩ            

            

            

            
වාණීජ            

            

            

            

 

 

13.කුලී නිවැසිකයකු/ බදු හිමිකයකු/අනව ර නම් ඉඩකම් හිමිකරු පිළිබඳව ප ත වි ේතර  පයන්න. 

1.  ම්පූර්ණ නම:....................................................................................................... 

2. ලිපිනය: ................................................................................................................... 

3. දුරකථන අංකය: ................................................................................................... 

4. අයිතිකේ  ේවභාවය: ............................................................................................. 

 

14.(බලපෑමට ලක්වන කගාඩනැගිලි කුලී පදනමින් ලබාකගන ඇති අය පිළිබඳ අතිකර්ක වි ේතර) 

මාසික කුලිය: රුපියල්……………………............... 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් විසින් කමම බලපෑමට ලක් වූ කගාඩනැගිල්ල කුලී පදනමින් භාවිතා කරන ලද 

කාලය:…………………………………………… 

 

 

15.ඔකේ ඉඩම  ඳ ා වන්දි වශකයන් ඔබ අකප්ක්ෂා කරන්කන් කුමක්ද? 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

1. මුදලින් පමණක් වන්දි ලබාගැනීම …………………………………………… 

2. වන්දි  මඟ ඉඩමක් ලබාගැනීම   ............................................... 

3. ඉඩමට ඉඩමක්     …………………………………………… 

4. නිව ක්  හිත ඉඩමක්  මග වන්දි ............................................... 

5. කවනත්( ඳ න් කරන්න)  ……………………………………………. 

 

16.බලපෑමට ලක්වන ඉඩකම් ඇති කබෝග පිලිබඳ වි ේතර 

කබෝගය 

 

මුළු ඉඩම් 

ප්රමාණය 

බලපෑමට ලක්වන 

ඉඩම් ප්රමාණය 

කබෝග ඒකකයක 

වටිනාකම 

බලපෑමට ලක්වන 

කබෝගකේ මුළු 

වටිනාකම 

     

     

     

     

     

     

කපාල් (ග ේ ගණන )     

 

17.කබෝග අහිමිවීම  

කබෝගවර්ගය 
අහිමිවන ග ේ 

 ංඛ්යාව 

අහිමිවන වාර්ෂික 

ආදායම 

අහිමිවන මුළු 

වටිනාකම 

පලතුරු    

    

    

    

    

    

දැව    

    

    

    

    

එකතුව    

 

 

18.බලපෑමට ලක් වූ ඉඩකම් මූලික  ා ද්විතියික කගාඩනැගිලි 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

කගාඩනැගිල්කල් 

 ේවභාවය 

 ංඛ්යාව අයත් බිම් ප්රමාණය 

(Sq.Ft.) (දිග x පළල) 

බලපෑමට ලක්වන 

ප්රමාණය  (Sq.Ft.)  (දිග x 

පළල) 

වටිනාකම 

     

     

     

 

19.වයාපෘතිකේ බලපෑමට ලක්වන කගාඩනැගිලි පිළිබඳ අතිකර්ක කතාරතුරු (නිවා , කවළඳ ැල්, කවනත් 

කගාඩනැගිලි ) 

කගාඩනැගිල්කල් 

 ේවභාවය 

රවය 

ක
ාම
ර

 ග
ණ
න

 

වි
දුලි
ය

 

දුර
ක
ථ
න

 

ජ
ල
ය

 

ඉ
දි
ක
ළ

 ව
ර්
ෂ
ය

 

ව
 
ල

 

ක
ප
ාළ
ව

 

බි
ත්
ති

 

         

         

         

 

20.කමම කගාඩනැගිල්ල/කගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම  ඳ ා ඔබ ණය ලබාකගන තිකේ ද? 

• ඔව් 

• නැ ැ 

පිළිතුර ඔව් නම් ණය මූලාශ්රය  ඳ න් කරන්න. 

1. බැංකුව 

2. රාජය කනාවන ආයතන  

3.  මුපකාර  ංගමය 

4. කපාලී කරුවන් 

5. ඥාතීන්/ මිතුරන් 

6. කවනත්( ඳ න් කරන්න) 

21.වයාපෘතිකේ ප්රතිපලයක් කල  ඔබට අන් තැනක යළිපදිංචි වීමට සිදු වන්කන් නම් ඔබ කැමැත්ත දක්වන්කන් 

ප ත  ඳ න් කුමන ආකාරයටද?       

 1 2 3 4 

    

 

22. මාජ  බඳතා    ප්රාකද්ශීය ංවිධානවල  ාමාජිකත්වය දැරීම 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

ඔබ ක ෝ ඔබකේ පවුකල්  ාමාජිකයින් ප්රාකද්ශීය/ ප්රජා  ංවිධානවල  ාමාජිකත්වය දරන්කන්ද? එක ේ නමප ත 

වි ේතර  පයන්න. 

පවුකල්  ාමාජිකයින්  ංඛ්යාව  ංවිධානකේ නම  ාමාජිකත්ව වර්ගය 

   

   

   

   

 

23.වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීකම් ප්රතිපලයක් කල  ඔබ  ා ඔකේ පවුලට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති ගැටු 

කමානවාද? 

 මාජිය බලපෑම් ආර්ික බලපෑම් 

  

  

  

  

  

 

24.වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීකම් ප්රතිපලයක් කල  ඔබ  ා ඔකේ පවුලට අත්වන වාසි කමානවාද? 

 මාජිය වශකයන් ලැකබන වාසි ආර්ික වාසි 

  

  

  

  

 

25. මීක්ෂකයා කේ අද  ේ  

a) ආකව්දකයා විසින් මුහුණ පානු ලබන බලපෑම්වල තීව්රතාවය පිළිබඳ  ම ේත ඇගයීම (අංකය වටා රවුමක් 

කයාදන්න.) 

1 = දැඩි කල  බලපෑමට ලක් කව්. නිවසින් ඉවත්වීමට සිදු කව්. 

2 = දැඩි කල  බලපෑමට ලක් කව්. අදායම් උපදවන වත්කම්වලින්10% ක ෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් අහිමි කව්. 

3 = අර්ධ වශකයන් බලපෑමට ලක් කව්. 

 

b) බලපෑමට ලක්වන පවුල මුහුණපාන අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳ ඇගයීම(අංකය වටා රවුමක් කයාදන්න.) 

1 = කාන්තාමූලිකත්වකයන් යුතු පවුලකි, කවනත් පිටුව ලක් කනාමැත.  
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2 = වය ේගත ගෘ මූලිකකයකි, කවනත් පිටුව ලක් කනාමැත. 

3 = දරිරතාවකයන් කපකලන ගෘ  ඒකකයකි. 

4 = අංගවිකල/ආබාධිත 

5 = සුළු ජාතික/ ආදිවාසී ජනතාව 

6 = අවදානම් නැත. 

කවනත් කරුණු ...................................................................................................... 

 

 මික්ෂකයාකේ නම : -      …………………………………………    දිනය:     …………….…………                                                                                                            

අධීක්ෂණ නිලධාරියාකේ නම : -      …………………………………………………………                     

බලපෑමට ලක්වන ඉඩකම් දල  ැලැ ේම      
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ඇමුණුම 17 - මහජන උපයේශනයේ සහභාගිත්ව් යල්ලඛණය 
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ඇමුණුම 18 - යයෝජිත යටිමහන ජලාශ ව්යාපෘතියේ  අත්යපාත (යමයහයුම්කරණය හා නඩත්ු 
කිරීම ) සහ අතියර්ක ව්ුහයන්ව 

වි ේත්ර අදහ ේ 

පරිච්දේද් 1.  ාමාන දත්ාරුරු  

දේල්දල් අරමුණ,  ේථාන්, වි ේත්ර් සිති්ම්  ලකුණු ප්රදේශ්, පරිපාලන සීමාවන්  හ සි්ලුම 

වාපෘති විදශේෂාාංග  මඟ 

 වගකීම පැවරීම දමදහයුම්  හ කළමනාකරණ්  ඳහා වගකිව යුු නිලධ්ාරි 

(වාපෘති, ප්රාදේශී්  හ ප්රධ්ාන කාර්ාල මට්ටමින්) 

දේලි  හ ජලාශ දත්ත් රැ ේ කිරීම  හ වාරත්ා 

කිරීම 

ගත් යුු කි්වීම් ලැයි ේුව,  ාංඛ්ාත්්  හ වාරත්ා කිරීදම් 

්ාන්ත්රණ් 
මහජන උපද්ෝගිත්ා  හ ආරක්ෂාව  
සීමා  හිත් ප්රදේශ දේල්ල, විදුලිබලාගාර්  හ ජලාශ් ුළ මහජනත්ාවට 

දවනත් පුේගලයින්ට ප්රදේශ වීම සීමා කර ඇත්. ත්වදුරටත් 

වරධ්න්න් සීමා කරන  ේවාරක්ෂක කලාප් 
කාර් මණ්ඩල පිහිටීම,  න්නිදේදන  හ 

අනුරු ඇඟවීදම් පේධ්ති් 

එක් එක් රාජකාරි  ඳහා පවරා ඇති නිලධ්ාරීන්දේ කාණ්ඩ  හ 

ඔවුන්දේ වගකීම් 

දමදහයුම්  හ නඩත්ු අත්දපාත් දබදා 

හැරීම 

දමම අත්දපාදත්හි පිටපත් ලබා ගත් හැකි  ේථාන ලැයි ේුව 

උපකාරක දල්ඛ්න  හ විමරශන ද්රව දරඩි්ල් දේට් අත්දපාත්, පවර හවු ේ හා  ම්බන්ධ් නිෂේපාදන 

අත්දපාත් වැනි දවනත් ආධ්ාරක දල්ඛ්න 

 ාමාන රාජකාරි කාල ටහන දේල්ල, බලාගාර්  හ  ෑදල දේල්ල ඇුළු  ම ේත් වාපෘති 

ප්රදේශ් ුළ එක් එක් කාර් මණ්ඩල  ාමාජික්ාදේ 

රාජකාරි නි්මිත් දේලාවට අනුව නිරවචන් කිරීම. 

1.10 පරීක්ෂණ වාර ගණන, වගකිවයුු 

නිලධ්ාරි/කණ්ඩා්ම්  හ එක් එක් වරග් 

්ටදත් නිශේචිත් අයිත්ම 

දිනපත්ා,  තිපත්ා, මාසික, ුන් මාසික, හ් මාසික, වාරෂිකව, 

ප ේ අවුරුදු, 

පරිච්දේද් 2. වාපෘති දමදහයුම  

දමදහයුම්  ැලැ ේම කාර්්න් නි්ම කරන අධිකාරිදේ දරඛ්ාව 

 ාමාන දමදහයුම් දමදහයුම් පාලන ්ාන්ත්රණ  ඳහා උපදද ේ, ජලාශදේ 

ක්රි්ාකාරිත්ව්, ආරක්ෂිත් අාංශ, 

හදිසි දමදහයුම් ගලා එන පුදරෝකථන්, ගාංවුර මුදා හැරීදම් ක්රි්ා පටිපාටි්, 

පහළ ගාංගා  හ දරඛී් ආ්ත්න  මඟ  ම්බන්ධීකරණ් 

කිරීමට කළමනාකරණ  ැලැ ේම 

ඇඳීම පහසුකම හදිසි අව ේථා  ඳහා  හ වරින් වර නඩත්ු කිරීම  ඳහා 

ජලාශදේ ඇද ගැනීදම් පහසුකම පිළිබඳ වි ේත්ර 

ජලාශදේ මූලික පිරවීම මූලික පිරවීම  ඳහා උපදද ේ  හ පළමු පිරවීදම්දී නිරීක්ෂණ 

වාරත්ා ත්බා ගැනීම වාරත්ා ලැයි ේුව , වාරත්ාව කි්වීම, පටිගත් කිරීම  හ 

විශේදල්ෂණ්  ඳහා වගකිව යුු කාර් මණ්ඩල්. දත්ාරුරු 

දබදා හැරීම. 
පරිච්දේද් 3. වාපෘති පරීක්ෂාව ජලාශදේ ජල මට්ටම්, piezometer කි්වීම්, අදනකුත් දේලි 

ආරක්ෂණ උපකරණ,  ාමාන  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                  
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මහවැලි උපදේශක  ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

වි ේත්ර අදහ ේ 

පරීක්ෂණ වරග පරීක්ෂා කිරීමට දපර පරීක්ෂණ නිලධ්ාරීන්ට ලබා දි් යුු 

වි ේත්ර 

පරිච්දේද් 4. වාපෘති නඩත්ු කිරීම  
නඩත්ු  ැලැ ේම ප්රදේශ මාරග්, ප්රධ්ාන දේල්ල,  ැදලි දේල්ල, ගාංවුර 

දදාරටු, පහළ පිටවන  ේථාන්, විදුලිබල අදලවි ැල, ඇඹරුම් 

ගැලරි, ජලාශ පරිධි්, වාන් පහළට 

නඩත්ු ප්රමුඛ්ත්ා ක්ෂණික නඩත්ුව, නිවාරණ නඩත්ුව, ත්ත්ව පාදක 

නඩත්ුව,  ාමාන නඩත්ුව 

නඩත්ු අයිත්ම RCC දේල්ල, දරඩි්ල් දේට්ටු  හ එ වීදම් උපකරණ, හදිසි 

දදාරටු, ගැන්ි දදාඹකර්,  ේථාවර කඹ ඩ්රම් එ වුම් වල විදුලි 

උපාාංග, පහළට මුදා හැරීම්  හ බලාගාර දමදහයුම්  ඳහා 

දවනත් දේට්ටු රාක්ක, බලශක්ති නිව   හ ඒ ආශ්රිත් උපාාංග, 

 ෑදල දේල්ල, නිරීක්ෂණ උපකරණ, ප්රදේශ මාරග්, විදේක 

කාමර  හ  නීපාරක්ෂක පහසුකම් 

දමෝ ම් කාල් ුළ නඩත්ු කිරීම  ඳහා 

ද්රව අවශත්ා 
 ාමාන ක්රි්ාකාරිත්ව්  හ නඩත්ුව  ඳහා, වරින් වර 

ප්රති ේථාපන්, හදිසි ප්රති ේථාපන 

O&M අ්වැ් දපාදු කාර් පිරිවැ් ඇුළුව සි්ලුම අයිත්ම හඳුනා ගන්න 

ක්රි්ාකරු දවන ේ වන Power house  ඳහා 

O&M පිරිවැ් 

 

නඩත්ු වාරත්ා  

පරිච්දේද් 5. උපකරණ  හ අධීක්ෂණ් 

නඩත්ු වාරත්ා නඩත්ු වාරත්ා 

උපකරණ වරග  හ භාවිත්් උපකරණ වරග  හ භාවිත්් 

චලන්න් චලන්න් 

දේල්ල බදඳහි දවනත් බලපෑම දේල්ල බදඳහි දවනත් බලපෑම 

ජලාශ් ජලාශ් 

කාලගුණික ත්ත්ත්ව්න් කාලගුණික ත්ත්ත්ව්න් 

 ේව්ාංී් දත්ත් ලබා ගැනීදම් පේධ්ති  ේව්ාංී් දත්ත් ලබා ගැනීදම් පේධ්ති 

නිරීක්ෂණ  ාංඛ්්ාත්් නිරීක්ෂණ  ාංඛ්්ාත්් 

දත්ත්  ැකසීම  හ ඇගයීම දත්ත්  ැකසීම  හ ඇගයීම 

දෘශ නිරීක්ෂණ දෘශ නිරීක්ෂණ 

පරිච්දේද් 6. 6.  ාමාන පරිච්දේද් 6. 6.  ාමාන 
අත්දපාත් ්ාවත්කාලීන කිරීම අත්දපාත් ්ාවත්කාලීන කිරීම 

දවනත් විදශේෂ අදහ ේ 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 
ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                 

ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල් 
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මහවැලි උපදේශක ද ේවා කාර්ාාංශ් 

 

  ඇමුණුම 19 - බලපෑමට ලක් වූ පවුල්ල නැව්ත පදිංචි කිරීම සඳහා ඉඩම් අව්ශයතා  

 

මුරුත්දවල හැර  ෑම පවුලකටම පරච ේ 40 බැගින් උපකල්පන් කර ඇත්. මුරුත්දවල ප්රදේශදේ බලපෑමට ලක් වන පුේගලයින්  ඳහා පරච ේ 20ක් දවන් කරන ලදී 

මීට අමත්රව ප්රදේශ මාරග, ප්රජා මධ් ේථාන්, ීඩා පිටි් ආදි්  ඳහා අමත්ර ඉඩම් ප්රමාණ්ක් දවන් දකදර.

GN අාංශ් පවුල්  ාංඛ්ාව 

දවනත් 

 ේථාන්කට 

දගන ්ා යුුයි 

APs නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා 

දත්ෝරාගත්  ේථාන් 

නැවත් 

 ේථානගත් කිරීම 

 ඳහා අවශ 

ඉඩම් ප්රමාණ් 

අදහ ේ 

දකෝන්දදනි් 

 

123 හීන්වැරැල්ලවත්ත් වත්ත් අක්කර 40 යි නැවත්  ේථානගත් කරන ලද  ේථාන් දකෝන්දදනි් ග්රාම නිලධ්ාරී 

දකාට්ඨාශ්ට අ්ත් දේ. එම  ේථාන් දැනට රබර වගාවක් දල  

භාවිත් දකදර. 
 14  කම්හල්කැදල්වත්ත් වත්ත් 

 

අක්කර 6යි 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන් පිහිටා ඇත්දත් දගාන්දිදවල ග්රා.නි. 

දකාට්ඨාශ්ට අ්ත් කැන්දගම ගම්මානදේ්. එම ඉඩම දැනට රබර 

වගාව  ඳහා ද්ාදා ගැදන්. 
 

4 

 
9 

දත්ල්දබාකුදල්වත්ත් වත්ත් අක්කර 3යි නැවත් පදිාංචි කිරීදම්  ේථාන් දැනට රබර වගාව  ඳහා භාවිත්ා කරන 

්ටිමහන ග්රාම නිලධ්ාරී ව දම් පිහිටා ඇත්. 

මහවත්ත් 

36 

 මීපදේ නැවත්  ේථානගත් 

කිරීදම්  ේථාන්ක් හඳුනාදගන 

දනාමැත්. ඔවුන් කැමති ප්රධ්ාන 

මාරග්ට ආ න්න කුඩා 

ඉඩමකට්. එවැනි ඉඩමක් 

තිබීදම් හැකි්ාවක් ඇත්නම් 

එ් එක් පවුලකට පරච ේ 15 -

20 කට සීමා කළ හැකි්. 

අක්කර 5යි දමම පවුල් ජීවත් වන්දන් ප්රධ්ාන මාරග්ට ආ න්න නාගරික 

ප්රදේශ්ක්. කිරිගල්වත්ත් වු්ා් ඔවුන්ට නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

එකම  ේථාන්යි. (මුරුත්දවල GN දකාට්ඨාශ්ට ආ න්නව කරපදන් 

GN ව දම් පිහිටා ඇත්). දකද ේ දවත්ත්, බලපෑමට ලක් වූ පවුල් දමම 

 ේථාන්ට කැමති නැත්. ඉඩම් පිරිවැ් රජ් දරන්දන් නම්, ඔවුන් 

විසින්ම ඉඩමක් ද ා්ා ගැනීමට ඔවුන් සූදානම්්. 

්ටිමහන 186   අක්කර 54 කි  
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ඇමුණුම 20 
 

දමම ඇමුණුදම් අනාගත් නිරමාණ කටයුු  ඳහා ප්රද්ෝජනවත් වි් හැකි දත්ාග වි ේත්ර්ක් අඩාංගු දේ. එබැවින් 

දම්  ාංයුක්ත් ත්ැටි්ක මෘදු පිටපත්ක් දල  දමම වාරත්ාව  මඟ ලබා දී ඇත්. 
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ඇමුණුම 22 - ිළියයල කල නිලධ්ාරීන්වයේ නාම යල්ලඛනය හා ඔවුන්වයේ කාර්යභාරය  (ිළියයල 
කල නිලධ්ාරීන්ව විසින්ව ව්ාර්තාව් නිව්ැරදි හා සතය බව් සහතික කල යුුය) 

අාංක් නම ත්නුර / විදශේෂඥ වගකීම් අත් න් 

01 රමණි 

ඇල්දල්දපාල 

මි් 

කණ්ඩා්ම් 

නා්ක්ා/ පරි ර 

විදශේෂඥ 

අධ්්නදේ  ම ේත් කළමනාකරණ්  

02 ඉාංජිදන්රු 

මහත්මි්. බද්ර 

කමලදා  

 ම කණ්ඩා්ම් 

නා්ක/ වාරිමාරග 

ඉාංජිදන්රු/ ්ටිත්ල 

පහසුකම් ඉාංජිදන්රු 

අධ්න  ම්බන්ධීකරණ්  හ ක්රි්ාත්මක 

කිරීම 
 

03 මහාචාර් මයුරි 

විදේසිාංහ 

 ත්ත්ව පරි ර 

විදාඥ්ා 
පාරි රික කළමනාකරණ  ැලැ ේම, 

අවම කිරීදම්  ැලැ ේම  හ අධීක්ෂණ 

 ැලැ ේම  ක ේ කිරීම 

 

04 මහාචාර් 

බී.එම්.ී. 

සිාංහකුමාර 

ෆේදලෝරා 

පරි රදේදි්ා 

වාරත්ා  ාං ේකරණ් කිරීම, අව න් කිරීම 

 හ ඉදිරිපත් කිරීම 

 

 

 

05 ඉාංජිදන්රු 

ජී.ඒ.තිලිණ 

මධුශාංක 

ජල විදාඥ්ා අධ්්න් කළමනාකරණ්  ඳහා 

කණ්ඩා්ම් නා්ක්ාට  හා් වීම 
 

06 ී.ඩී. ලීලාරත්න  මාජ විදාඥ්ා / 

නැවත් පදිාංචි කිරීදම් 

විදශේෂඥ 

කණ්ඩා්ම්  ාමාජිකයින්දගන් ලැදබන 

වාරත්ා  ම්පාදන් කිරීම 
 

07 කාාංචනා 

ජ්තිලක ම්ා 

භූ විදාඥ්ා - සිවිල් ඉාංජිදන්රු  හ ්ටිත්ල පහසුකම් 

 ඳහා අදාළ ක්රි්ාකාරකම් 

 

08 ඉාංජිදන්රු අද ේල විදුත් ්ාන්ික 

ඉාංජිදන්රු 

- අලි-මිනි ේ ගැටුමට දහේු වන වනජීවී 

වා  ේථාන අහිමි වීම, දගාඩබිම  හ 

ජලජ  ුන්  ඳහා වන  ත්ත්ව පරි ර 

විදාව  ම්බන්ධ් ක්රි්ාකාරකම් 

 

09 අදේවරධ්න ම්ා GIS විදශේෂඥ - අදාළ නිමැවුම්  ැපයීම  

 

 

 

 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 
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අාංක් ආ්ත්න් දවත් ද්ාමු කරන ලදී ්වා ඇත් අදහ ේ 

1 දගාවිජන  ාංවරධ්න දදපාරත්දම්න්ුව දකාම ාරි ේ ජනරාල් 18/04/2022   

2 පුරාවිදා දදපාරත්දම්න්ුව 
අධ්ක්ෂ  

ජනරාල් 
16/03/2022 

දේල්  - 08 ආකෘති් 

පිරවීමට ඉල්ලන ලදී. 

දැනටමත් ආකෘති් පුරවා 

්වා ඇත් 

3 වාරිමාරග දදපාරත්දම්න්ුව 
අධ්ක්ෂ  

ජනරාල් 
04/05/2022   

4 ප්රාදේශී් දල්කම් - මාවනැල්ල ප්රාදේශී් දල්කම් 04/12/2022   

5 මාවනැල්ල ප්රාදේශී්  භාව  භාපති 04/06/2022   

6 පළාත් මාරග  ාංවරධ්න අධිකාරි්  ාමානධිකාරී 04/06/2022   

7 වනජීවී  ාංරක්ෂණ දදපාරත්දම්න්ුව 
අධ්ක්ෂ  

ජනරාල් 
04/05/2022 

වාපෘති්  ඳහා පිළිපැදි් 

යුු දකාන්දේසි කිහිප්ක් 

 ඳහන් කරමින් පිළිුරු 

දුන්දන්් 



පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 
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ඇමුණුම 23 -  ජල මණ්ඩලයේ ඉල්ලලිම පරිදි  මූලික ඉලක්කගත නිලධ්ාරී යල්ලඛණය-යටිමහන 
ජලාශ ව්යාපෘතිය  

1.  Consent Letters received  

 

 



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                    
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ඇමුණුම 24 - බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් වල  ේථානී් පිහිටීම දැක්දවන සිති්ම 

 (Prepared with the data obtained may 2022) 

There was no access to the lands of the owner No. 8, 9, 26,27,31 & 32 to obtain the GPS Coordinates.  



ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                    
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ජාතික ජල  ම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල්

 
පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                
අව ාන වාරත්ාව 

 

පාරි රික බලපෑම් අධ්්න් වාරත්ාව 

ද්ෝජිත් ්ටිමහන ජලාශ වාපෘති්                                    
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There was no access to the lands of the owner No.2 & No. 14, to obtain the GPS Coordinates  


