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වකටි වයදුම් 

AIA  - පුරා විෙයාත්මක බලපෑේ ඇගයීම  

AIS  - ආක්රමණික ජජව විදශ්ෂ 

ACs  - අක්කර  

ANFO  - ඇදමෝනියේ නයිදේට් සහ ඉන්ත්රධන දතේ   

AP  - බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයන්ත්ර 

BC  - ක්රිස්ු පූර්ව 

CEA         - මධයම පරිසර අධිකාරිය  

CHMC    - චයිනා නැෂනේ දහවි මැිනරි දකෝපදර්ෂන්ත්ර   

CI             - දබෝග තීව්රතාවය   

CR           - උග්ර දලස අන්ත්රතරායට පාර වූ   

DCC  -  දිස්ික් සේබන්ත්රධීකරණ කමිටුව 

DD            - හිඟ දත්ත 

DH  - විදුේ කුහර  

ID         - වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

DIE  - දකාට්ටාශ භාර වාරිමාර්ග ඉංජිදන්ත්රරු  

DSD       - ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශය  

DS  - ප්රාදේශීය දේකේ කාර්යාලය  

DWC  - වනජීී සංරත්ෂන දෙපාර්තදේන්ත්රුව 

EIA         - පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීම   

EN           – අන්ත්රතරායට පාර වූ  

EPL         - පරිසර සුරැකුේ බලපරය    

FD          - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ත්රුව   

GN  - ග්රාම නිලධාරි  

GND  - ග්රාම නිලධාරි වසේ  

GPR       - මිහි විනිවිදීේ දර්ඩාරය  

GRC  - දුක්ගැනවිලි විසදීදේ කමිටුව 

GSMB      - භූ විෙයා සමීක්ෂණ හා පතේ කාර්යාංශය  

HH  - ගෘහ ඒකක 

KLB    - කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වේ ඉවුර  

KRB  - කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ෙකුණු ඉවුර   

L  - ස්ථානීය විකේප  

LAA          - ඉඩේ අත්පත්කරගැනීදේ පනත, 

LARC  - ඉඩේ අත්පත් කරගැනීදේ හා යළි පදිංචි කරීදේ කමිටුව,  

LB  - වේ ඉවුර  



 

 
 

LBPG        - වේ ඉවුරු බලාගාරය  

LDO   - ඉඩේ සංවර්ධන ආඥා පනත  

MCM  - කියුබික් මීටර මිලියන 

MIWRM  - වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය,  

ML             - කැණීේ බලපරය    

MLD        - ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධන අමාතයාංශය  

NBRO       - ජාතික දගාඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය   

NGJA       - ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය  

NIRP   - ස්දේච්ඡාදවන්ත්ර දතාරව නැවත පදිංචි කිරීදේ ජාතික ප්රතිපත්තිය 

NT          - ආසන්ත්රන වශදයන්ත්ර තර්ජිත  

NWS&DB - ජාතික ජලසේපාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය  

OFC  - දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග  

PA  - වයාපෘති විකේපය  

PD  - වයපෘති අධයක්ෂ 

PMU   - වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය   

RAP   - යළි පදිංචි කරීදේ කාර්ය සැලැසම්  

RB  - ෙකුණු ඉවුර  

RBPH              - ෙකුණු ඉවුරු බලාගාරය  

RCC - දරෝලර් සුසංහසිත දකාන්ත්රීට්  

RQD   - ගේ ප්රමිතිය නියම කිරීම   

ToR                - දයාමුකිරීදේ අනුදේශය 

VU    – අ දානම්  

 

 

 



 

I 
 

කාර්ය සම්ිණ්ඩනය 

 

 යාපෘතිවේ අ ශයතා ය  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ිහිටා තිදබනුදේ ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකාණ දිග ඛණ්ඩදේ වන අතර එය ආරේභ වන්ත්රදන්ත්ර 
නමුණුකුළ කඳුවැටිදේ නැදගනහිර බෑවුදමනි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ප්රධාන අු ගංගාව වන හුලන්ත්රො ඔය 
ඇරදෙන්ත්රදන්ත්ර දමාණරාගලට උුරු දෙසින්ත්ර ිහිටි ගලබැේෙ ප්රදේශදයනි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය කිදලෝ මීටර 
116 ක් මග දගවා ඉන්ත්රදියානු සාගරයට පතිත වන්ත්රදන්ත්ර අේපාර දිස්ික්කදේ පානම යන ස්ථානදයනි. 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය වර්ග කිදලෝමීටර 1,233 ක් වන අතර පහළ නිේනදේ සිට ඉහළ 
ජලධාරා ප්රදේශය දෙසට යනවිට වාර්ික මධයනය වර්ෂාපතනය මිමි 1000 සිට 2500 ෙක්වා පමණ දේ. 
ෙැනට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ආශ්රිතව විශාල, මධයම, හා කුඩා පරිමාණ වාරිමාර්ග වයාපාර හතරක් ක්රියාත්මක  

දවමින්ත්ර පවතී. ඒවා නේ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ ( අක්කර 2000), හුලන්ත්රො ඔය අමුණ (අක්කර 225), 

සේධාතිසස් වැව (අක්කර 450) සහ කුමන වැව (අක්කර 150) යි. දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය මගින්ත්ර 

වාර්ිකව භාවිතයට දනාදගන මුහුෙට ගලා යන කියුබික් මීටර මිලියන (MCM) 427 ක ජල ප්රමාණය 
හසුරුවා සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීමට සැලසුේ කර තිදබ්. 

දමානරාගල දිස්ික්කය රදට් අඩුදවන්ත්ර ම සංවර්ධනය ී  ඇති ප්රදේශයක් දලස හඳුනාදගන ඇත. ඒ එම 
ප්රදේශදේ භූ ලක්ෂණ දහ්ුදවනි. වාරිමාර්ග, ගෘහස්ථ හා කාර්මික කටයුු සඳහා අවශය ජලය හිඟ ීම 
එහි සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන බාධකයක් ව පවතී. දමම ගැටළුව මඟහරවා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා 
රජයන්ත්ර දිස්ික්කය හරහා ගලන ගංගාවලින්ත්ර දහෝ යාබෙ ගංගා දද්රෝණිවලින්ත්ර ජලය හරවා යැීදමන්ත්ර 
දිස්ික්කදේ ජල සේපත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 1960 තරේ ඈත කාලයක සිට අධයයන ආරේභ කර 
ඇත. අවසානදේ, වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජලදයන්ත්ර වාරිමාර්ග සංවර්ධනය 
සඳහා දවනස් විකේප දෙකක් සලකා බලා තිදබ්. 

 

1. හදබසස් සහ බිඳුණුකඩ යන කුඩා වැේවල වාරි බල ප්රදේශයට වාරි ජලය සැපයීම සඳහා 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ෙකුණු ඉවුරට ජලය හරවා යැීම සඳහා නුගමන්ත්රඩිය යන ස්ථානදේ අමුණක් 
තැනීම  

2. දමාණරාගල දිස්ික්කදේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය දද්රෝණිවල වාරිකරණය සහිත  
කෘිකර්මාන්ත්රතයට (නුගමණ්ඩිය අමුණ සහ එහි යටි ගං ප්රදේශ සංවර්ධනය ඇුළු) පහසුකේ 
සැලසීම, ජල විදුලිය උත්පාෙනය කිරීම සහ ගෘහසථ් ජල අවශයතා සඳහා ජලය දවන්ත්ර කිරීම 

සඳහා ෙළ වශදයන්ත්ර  46.4 MCM ධාරිතාවයකින්ත්ර යුත් බහුකාර්ය ජලාශයක් ිහිටුීම සඳහා 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දේේලක් ඉදිකිරීම,  

ප්රදේශයට විශාල ප්රතිලාභයක් ලබා දිය හැකි බැවින්ත්ර දෙවන විකේපය දතෝරාගන්ත්රනා ලදී.  

 

 යාපෘතිය 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය, දබේලන්ත්ර ඔය අු ගංගාව කුඹුක්කන්ත්ර ඔයට පතිත වන ස්ථානයට 
ඉහළින්ත්ර ිහිටි නක්කල නගරයට ආසන්ත්රනව කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා සථ්ාිත දකදර්. දමම වයාපෘතියට 
පහත සඳහන්ත්ර ප්රධාන සංරචක හා ප්රතිලාභ ඇුළත් දේ. 

• දෙහිකිඳගම ගේමානය අසල දී කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා මීටර 403 ක් දිග දරෝලරදයන්ත්ර 
සුසංහසනය දකදරන දකාන්ත්රීට් දේේලක් ඉදිකිරීම මගින්ත්ර දහක්දටයාර 322.64 ක දිය ගිේම 
ප්රදේශයකින්ත්ර හා MCM 46.4 ක ජල ධාරිතාවකින්ත්ර යුු  කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම  

• කියුදමක් 768 ක උපරිම ජල විසර්ජනයක් හා [6 m (පළල) x 9.2 m(උස)] අරීය දොරටු 3 ක් 

සහිත ිටවානක් ඉදි කිරීම, 

• [4 m (පළල) x 6 m(උස )] අරීය දොරටුවක් සහිත පුේ ිටමුවක් ඉදි කිරීම  



 

II 
 

• ිළිදවලින්ත්ර එක එදකහි කියුදමක් 3.7 ක හා කියුදමක් 2.7 ක විසර්ජන ධාරිතාව සහිත 
දසාදරාේ දෙකක් වේ ඉවුදර් හා ෙකුණු ඉවුදර් ඉදි කිරීම  

• වේ ඉවුර දිශාදේ කිදලෝ මීටර 4.5 ක් දිග උමං මාර්ගයක් ඉදිකර ජලය MCM 68ක් හුලන්ත්රො 
ඔය දවත හැරීම  

• හුලන්දා ඔය අමුණ යයෝජනා ක්රමයේ දැනට පවතින වම් ඉවුර ඇළ කියලෝමීටර් 53 ක ඒකාබද්ධ 
දිගකින් යුත් නව ඇළ මාර්ග ඉදිකිරීම මගින් යාබද විල ඔය යරෝණියේ පිහිටි ඇතිමයේ සහ 
යකාටියාගල වැව් දක්වා දීර්ඝ කිරීම  

• නුගමන්ත්රඩිදේ දී කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා නව අමුණක් ඉදි කිරීම. 

• නුගමන්ත්රඩිය අමුදණ් සිට අමුදණ් යටි ගං ප්රදේශදේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ෙකුණු ඉවුර ප්රදේශයට සහ 
හැදබසස් හා බිඳුණුකඩ යන කුඩා වැේවල වාරි බල ප්රදේශ දවත ජලය සැපයීම සඳහා කිමී. 
8.89 ක් දිග ඇල මාර්ගයක් ඉදි කිරීම   

• හඳුනාගත් කුඩා වැව් හතක්, (නුගමන්ිය අමුණ යයෝජනා ක්රමය යටයත් යහබසස් සහ 
බිඳුණුකඩ සහ වේ ඉවුර වාරි සංවර්ධනය යටයත් යත්නගේලන්ද, ඉත්තෑකටුව, 
පනුඅරාවකණ්ඩිය, වට්ටාරම සහ වායව් වැව) ප්රතිසංස්කරණය කර අමතර ජලය ගබඩා කිරීම 

• යටි ගං ප්රයද්ශය සංවර්ධනය ( වම් ඉවුයර් පවතින වයාපාර 12 ක් සහ දකුණු ඉවුයර් පවතින 
වයාපාර 18 ක් වැි දියුණු කිරීම) 

• ජාතික විදුලිබල පේධතියට වාර්ිකව ගිගාදවාට් පැය 16 ක විදුලිය සැපයීම සඳහා ිළිදවලින්ත්ර 

දමගාදවාට් 0.9 සහ දමගාදවාට් 2 ක ධාරිතාවයකින්ත්ර යුත් විදුලි බලාගාර දෙකක් ෙකුණු ඉවුදර් 
සහ වේ ඉවුදර් ඉදිකිරීම 

• යළි පදිංචි කරීදේ ප්රදේශ සඳහා සමාජ යටිතල පහසුකේ ඉදිකිරීම  

• ජලාශය ප්රදේශදේ විකේප ප්රවාහන මාර්ග ඉදි කිරීම 

• ෙැනට පවතින වගා ඉඩේ අක්කර 3975 කට සහ අුතින්ත්ර සංවර්ධනය දකදරන ඉඩේ අක්කර 
9440 කට වාරි පහසුකේ සැලසීම  

• දමානරාගල, නක්කල, කුඹුක්කන, ඔක්කේිටිය සහ බුත්තල යන ප්රදේශවලට පානීය ජලය 

සඳහා වාර්ිකව MCM 12ක් ලබා දීම   

• දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ හා වයාපෘතිය මගින්ත්ර ජලය ලබන කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හා විල ඔය 
ගංගා දද්රෝණිවල ිහිටි අදනකුත් මධයම හා කුඩා පරිමාණ වැේ යටදත් මිරිදිය ධීවර කටයුු  
සංවර්ධනය කිරීම  

 

2013 වර්ෂදේ මූලික මිල ගණන්ත්ර මත පෙනේ ව 2020 වර්ෂදේ දී නිමානය කරන ලෙ මුළු වයාපෘති 
ිරිවැය රුියේ බිලියන 44ක් වන අතර දේශීය හා විදේශීය අරමුෙේ දයාෙවා එය ක්රියාත්මක කිරීමට 
අෙහස් දකදර්.   

 

 යාපෘතිවේ බලපෑමෙ ලක් වූ ප්රවද්ශය   

දයෝජිත වයාපෘතිය ඌව පළාදත් දමාණරාගල දිස්ි ක්කදේ මායිේ ුළට සීමා දේ. දිස්ික්කයේ 
ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශ 11 න් ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශ 5 කට අයත් ග්රාම නිලධාරි වසම් 37 
ක වයාපෘති ක්රියාකාරකම් සිදු යකයර්. ඉන් ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශ යදකකට අයත් ග්රාම නිලධාරී 
වසම් 3 ක යයෝජිත ජලාශය පිහිටනු ඇති අතර අනිකුත් වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ඉතිරි ප්රායද්ශීය යේකම් 
යකාට්ටාශ 3 ට අයත් ග්රාම නිලධාරී වසම් 34 තුළ ක්රියාත්මක යව්. සම්ූර්ණ වයාපෘති බලපෑමට ලක් වූ 
ප්රයද්ශයට යයෝජිත කුඹුක්කන්ඔය ජලාශය නිසා ජලයයන් යටවන ප්රයද්ශය (අධි ජලගැලීම් මට්ටයම් දී 
යහක්ටයාර 335 ක් බලපෑමට ලක්යව්), මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ඨාශයේ පුබ්බර, පැපලයදණිය 
හා ලූේවැටිය ප්රයද්ශවල වයාපෘතිය නිසා අවතැන් වන ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා හඳුනායගන 
ඇති ප්රයද්ශය (අක්කර 532), සංයුක්ත  දිග කිමි 53ක් වූ නව ඇළ මාර්ග (හුලංදා  ඔය අමුණ යයෝජනා 
ක්රමයේ දිගුව) හා නුගමන්ිය අමුණ සිට බිදුණුකඩ වැව දක්වා කියලෝමීටර 8.89 ඇළ ඉදියකයරන 



 

III 
 

ප්රයද්ශ, විල ඔය හා කුඹුක්කන් ඔය යරෝණිවල දැනට පවතින වාරිකරණය සහිත ඉඩම් අක්කර 3975 
සහ නව වාරි පහසුව  සැලයසන ඉඩම් අක්කර 9440 අයත් යව්. 

 

පාරිසරික ඇගයීමක අ ශයතා ය 

දයෝජිත වයාපෘතිය බහුකාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතියක් දලස වර්ීකරණය කළ හැකි අතර එය මූලික 
වශදයන්ත්ර ගංගා දද්රෝණි දෙකක, එනේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හා විල ඔය ගංගා දද්රෝණිවල, වාරිකරණය සහිත 

කෘිකර්මාන්ත්රතය සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර දගන ඇත.  මීට අමතරව, දමානරාගල දිස්ික්කදේ 

විදුලිය උත්පාෙනය කිරීම, පානීය ජලය සැපයීම සහ මිරිදිය ධීවර කර්මාන්ත්රතය දියුණු කිරීම ෙ 
වයාපෘතිදයන්ත්ර අදේක්ෂා දකදර්. අවසාන වශදයන්ත්ර, කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ සිට එහි ප්රධාන අු ගංගාව වන 

හුලන්ත්රො ඔය දවත ජලය හරවා යැීම සඳහා කිදලෝමීටර් 4.5 ක් දිග උමගක් ෙ දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර 

ස්ථාිත දකදර්. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘතියට ජාතික පාරිසරික පනදත් පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීම 
සඳහා නියමිත වයාපෘති නිර්වචනය කිරීම සඳහා ලැයිස්ු ගත කර ඇති නිර්ණායක කිහිපයක් අොළ දේ. 
එදස් නියමිත වයාපෘති ගණයට වැදටන සියුම සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑේ 

තක්දස්රුවක් (EIA) පැවැත්ීම අංක 47 (1980) ෙරන ජාතික පාරිසරික පනත යටදත් වයවස්ථාිත 

අවශයතාවයකි. එබැවින්ත්ර, වයාපෘති දයෝජක වශදයන්ත්ර සැලදකන වාරිමාර්ග  දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර 
වයාපෘති ප්රදේශදේ පාෙක තත්ත්වය දේඛනගත කිරීම, වයාපෘතිය නිසා ඇතිවිය හැකි පාරිසරික බලපෑේ 
හඳුනා ගැනීම, ඇගයීම සහ හඳුනාගත් සැලකිය යුු බලපෑේ ුහු කිරීදේ ක්රියාමාර්ග දයෝජනා කිරීම 
දමන්ත්ර වයාපෘතිය සඳහා පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා දමම පාරිසරික 
බලපෑේ ඇගයීේ අධයයනය සිදු කර ඇත.  

 

 යාපෘති ප්රවද්ශවේ මතුිෙ භූ ලක්ෂණ, භූ විදයාත්මක ලක්ෂණ හා පාංශු ලක්ෂණ 

දයෝජිත  වයාපෘති ප්රදේශය ිහිටා තිදබනුදේ ඌව පළාදත් දමානරාගල දිස්ික්කය ුළ ය. දයෝජිත 

ජලාශදේ ඉහළ ජලධාරා ප්රදේශය උසින්ත්ර වැඩිම අඩතැන්ත්රදන්ත්ර ිහිටා ඇත. (ුණුගල ප්රදේශදේ දී 

ආසන්ත්රන වශදයන්ත්ර මීටර 800 ක් පමණ දේ.) දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය දනාගැඹුරු නිේන වලින්ත්ර දවන්ත්ර 
ී ඇති මධයස්ථ දශ්ෂ වැටි වශදයන්ත්ර හුෙකලා ඛාෙන අවදශ්ෂ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. දයෝජිත ජලාශය 
ිහිටන්ත්රදන්ත්ර මධයම අඩතැන්ත්රන ුළ ය. ජලාශදේ වේ ඉවුර මීටර් 150 ක් පමණ උන්ත්රනතාංශයක් සහිත 

මෘදු බෑවුේ සහිත භූමියක ිහිටා ඇති අතර ජලාශදේ ෙකුණු ඉවුර මීටර් 425 ක් පමණ උන්ත්රනතාංශ සහිත 
ෙැඩි බෑවුේ සහිත භූමියකින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. දේලි භූමි ප්රදේශය ිහිටා ඇත්දත් “යූ හැඩැති” නිේනයක 
ය. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය පහළම අඩතැන්ත්රන හරහා ගලා දගාස් ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකානදිග දවරළ තීරදේ 
කුමන ජාතික වදනෝෙයානය හරහා ඉන්ත්රදියන්ත්ර සාගරයට පතිත දේ. පහළම අඩතැන්ත්රන රු පාංශු 
සැකැස්ම, බාසේ දෙරුජිනස් දබාරළු, කලපුව සහ දමෝය නිධි, වැලි වැටි සහ දවරළ පාෂාණ වැනි විවිධ 
භූ රූපමය ලක්ෂණ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. 

 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ප්රධාන වශදයන්ත්ර සමන්ත්රවිත වන්ත්රදන්ත්ර සුළු මැටි පස් ප්රමාණයක් සහිත වැඩි රු 
දුඹුරු පස් ප්රමාණයක් සහිත දශ්ෂ පසකිනි. ගංගා ඉවුරුවල සහ ිටාර තැනිවල පහත් මට්ටදේ ලියදිවල 
ඇුවියේ නිධි නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. දමම ඇුවියේ තැන්ත්රපු මැණික් ඉේලේ ෙරා සිටීදේ හැකියාව 
සහිත  ප්රභවයන්ත්ර දලස හඳුනාගත හැකිය. දයෝජිත වයාපෘති භූමිදේ පාංශු වයාේතිය කඳුකරදේ රු-කහ 

දපාඩ්දසාලික් පස්, බෑවුේ සහිත භූමි ප්රදේශවල අපරිණත දුඹුරුදලෝම පස සහ රු දුඹුරු පස ් සහ 
නිේදනෝන්ත්රනත භූමිවල දුර්වල ජලවහනයක් සහිත හියුමික් පස් ආදී වශදයන්ත්ර පාංශු වර්ග කිහිපයකට 
වර්ග කළ හැකිය. 

 

 යාපෘති ප්රවද්ශවේ කාලගුණය සහ ජල සම්පත්  

දයෝජිත වයාපෘතිය මගින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විලා ඔය යන ගංගා දද්රෝණි දෙකක මුිට ජල සේපතට 
බලපෑේ ඇති දකදර්. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිය ිහිටා ඇත්දත් ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකාන දෙසින්ත්ර වන අතර 

එහි සමසත් ජලධාරා ප්රදේශය වර්ග කිදලෝමීටර් 1233 කි. කිදලෝමීටර් 116 ක් දිග කුඹුක්කන්ත්ර ඔය, 



 

IV 
 

බදුේල කඳුකරදයන්ත්ර ආරේභ ී කුමන දී  මුහුෙට පතිත දේ. දද්රෝණිදේ සාමානය වාර්ික වර්ෂාපතනය 

ඉහළ ජල දපෝෂකදේ දී මිලිමීටර් 2500 සිට මුහුදු දමෝය අසල දී මිලි මීටර් 1000 ෙක්වා දවනස් දේ. 

වර්ෂාපතන රටාව මනාව හඳුනාගත හැකි ඍු දෙකකින්ත්ර සංලක්ිත දේ; අදේේ සිට සැේතැේබර් ෙක්වා 
පවතින වියළි කාලදේ දී  (යල කන්ත්රනය) ගංගාදේ ගලා බසින ජල   ප්රමාණය තියුනු දලස පහත වැදටන 
අතර දතත් සමය (මහ කන්ත්රනය) ඔක්දතෝබර් සිට මාර්ු ෙක්වා පවතී. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ 

වායුදගෝල උෂ්ණත්වය වසර ුළ 22.5oC සිට 27.5oC ෙක්වා දවනස් දේ. දමම ප්රදේශයට උපරිම 
උෂ්ණත්වය බලපානුදේ යල කන්ත්රනය (මැයි සිට සැේතැේබර් ෙක්වා)ුළ දී ය. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ 

වාෂ්පීකරණ දේගය, නක්කල කාලගුණ මධයසථ්ානදේ ජෙනික වාෂ්පීකරණ ෙත්ත මත පෙනේව 

වුත්පන්ත්රන කර ඇත.  ජල පෘෂ්ටයක් මතින්ත්ර සිදුදවන මුළු වාර්ික වාෂ්පීකරණය මි.මී. 1150 ක් පමණ 
දේ. 

 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දේේල ඉදි කිරීමට දයෝජනා කර ඇත්දත් දෙහිකිඳගම නේ ස්ථානදේ ය. ප්රධාන 
වශදයන්ත්ර වනාන්ත්රතරවලින්ත්ර සමන්ත්රවිත එහි ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය වර්ග කිදලෝ මීටර 140 කි. ජලධාරා 
ප්රදේශදේ ජලය රඳවා ගැනීමක් දහෝ හැරීමක් සිදු දකාට දනාමැත. දයෝජිත දේලි වැඩබිමට 
ආසන්ත්රනතම ගංගා මිනුේ ස්ථානය ිහිටා ඇත්දත් එහි යටි ගං ප්රදේශදේ නක්කල නේ ස්ථානදේ ය.  
1975 සිට 1994 ෙක්වා කාලය ුළ නක්කල දී ගත් ජෙනික ගංගා ප්රවාහ මිනුේ දයාොදගන NAM නේ 
මෘදුකාංගය ක්රමංකනය කර ඒ ඇසුදරන්ත්ර ජලාශදේ ජල ප්රදේශය ගණනය කර තහවුරු කරන ලදී.  

 

සංවර්ධනය දකදරන ප්රදේශය දයෝජිත ජලාශදේ සිට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ ෙක්වා ෙ, හුලන්ත්රො ඔය 
අමුණ ෙක්වා ෙ, ඇතිමදේ වැව හා විල ඔය දද්රෝණිය ෙක්වා ෙ පැතිදර්. ඍුමය ගංවුර තත්වයනට 
අතිදර්කව දමම ප්රදේශදේ බරපතල ගංවුර තත්ත්වයන්ත්ර උේගත වනුදේ කලාුරකිනි. සංවර්ධනය 
දකදරන ප්රදේශය නිරන්ත්රතරදයන්ත්ර දීර්ඝ නියං කාලගුණදයන්ත්ර පීඩා විඳී. ෙැනට ගෘහස්ථ ජල අවශයතා 
සපුරාලන්ත්රදන්ත්ර භූගත ජල මූලාශ්ර මගිනි. භූ ගත ජලදේ ගුණත්වය මධයසථ් මට්ටමක පවතින අතර ලවණ 
මට්ටම වැඩි ය.  

 

 යාපෘති ප්රවද්ශවේ ජජ  සම්පත  

ජජව භූ විෙයානුකූලව, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදයන්ත්ර ජලාශය, උමං මාර්ගය, සහ හුලන්ත්රොව ඇල 
මාර්ගදේ මුේ දකාටස යන ප්රදේශ පහතරට අතරමැදි කලාපය ුළ ෙ, වයාපෘතිදේ වාරි බල ප්රදේශය 

පහතරට වියළි කලාපය ු ළ ෙ ි හිටා තිදබ්. ශාක විෙයානුකූලව, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදයන්ත්ර ජලාශය, 

උමං මාර්ගය, සහ හුලන්ත්රොව ඇල මාර්ගදේ මුේ දකාටස යන ප්රදේශ නැදගනහිර අතරමැදි පහත්බිේ 
ශාක කලාපයට ෙ  වයාපෘතිදේ වාරි බල ප්රදේශය පහතරට වියළි හා ශුෂ්ක ශාක කලාපයට ෙ අයත් ය.  
නැදගනහිර අතරමැදි පහත්බිේ ශාක කලාපදේ ස්වාභාවික වන වැස්ම නිවර්තන ආර්ද්ර අර්ධ සොහරිත 
වනාන්ත්රතර හා සැවානා වනාන්ත්රතර ගණයට ෙ පහතරට වියළි හා ශුෂ්ක ශාක කලාපදේ ස්වාභාවික වන 

වැස්ම, නිවර්තන වියළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්ත්රතර {පු ප්රජාව, මිශ්ර ප්රජාව (බුරුත-මිේල-හේමිේල-

දකෝන්ත්ර දශ්ර්ණි)}, නිවර්තන කටු කැලෑ (පු- බුරුත-මලිත්තන්ත්ර -කුකුරුමාන දශ්ර්ණිය), ෙමන සහ විේු 
තෘණ බිේ, ිටාර තැනි දතත් බිේ, ගංගාධාර වනාන්ත්රතර ගණයට ෙ අයත් දේ.  

 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ දබාදහෝ ඉඩේ ෙැන්ත්ර මානව බලපෑමට යටත්ව ඇති අතර කෘිකර්මාන්ත්රතය, 

මානව ජනාවාස සහ දවනත් සංවර්ධනයන්ත්ර සඳහා දහළි දපදහළි කර ඇත. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘති 

ප්රදේශදේ වෘක්ෂලතාදිය අතර ප්රමුඛව ඇත්දත් ගෘහ උෙයාන හා කෘිකාර්මික ඉඩේ (ී, දවනත් ක්දෂ්ර 

දබෝග, රබර් ආදිය) ය. ප්රදේශදේ පවතින ස්වාභාවික වෘක්ෂලතාදිය කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ එහි ප්රධාන අු 
ගංගා ආශ්රිතව ඇති ගංගාධාර වනාන්ත්රතර වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. දයෝජිත ජලාශ ප්රදේශය ුළ නිවර්තන 
ආර්ද්ර අර්ධ සොහරිත වනාන්ත්රතර සහ සවානා තෘණ බිේ වල වන වැස්ම සහිත කුඩා බිේ දකාටස් ෙැකිය 
හැකිය. දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශය ුළ, විදශ්ෂදයන්ත්ර නව වාරිමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා හඳුනාදගන 
ඇති ප්රදේශ සහ දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශදේ වටිටාව ුළ නිවර්තන වියළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්ත්රතර 



 

V 
 

සහ ලඳු කැලෑ නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. අතහැර ෙමා ඇති ඉඩේ, ගේ පර හා වැේ යනු දයෝජිත වයාපෘති 
භූමිදේ දමන්ත්රම අවට ප්රදේශවල ෙ නිරීක්ෂණය කරන ලෙ දවනත් ජජව වාසස්ථාන දේ. 

 

වයාපෘති බලපෑේ ප්රදේශදේ සිදු කරන ලෙ ක්දෂ්ර අධයයනදේ දී වාර්තා වූ ශාක විදශ්ෂ 429 අතර, 
ආදේනික විදශ්ෂ 33ක් ෙ, ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජනයට පාරවූ විදශ්ෂ 40 ක් (වඳීදේ අන්ත්රතරායට ලක්වූ 

විදශ්ෂ 8 ක් සහ අවොනේ විදශ්ෂ 32 ක්) ෙ ජාතික වශදයන්ත්ර ආසන්ත්රන තර්ජිත විදශ්ෂ 27 ක් ෙ (NT) 

වාර්තා විය. වාර්තා ී ඇති ශාක විදශ්ෂ අතරින්ත්ර බහුතරය වෘක්ෂ (186) ගණයට වැදටන අතර , 94 ක් 

පැළෑටි ගණයට ෙ , 86 ක් ලතා දහවත් වැේ ගණයට ෙ, 57ක් පඳුරුමය ශාක ගණයට ෙ 6 ක් අිශාක 
ගණයට ෙ අයත් දේ. එදස ්ම වාර්තා ී ඇති ශාක විදශෂ් අතරින්ත්ර 8% ක් ශ්රී ලංකාවට ආදේනික විදශ්ෂ 

වන අතර 71% ක් දේශීය ශාක විදශ්ෂ දේ. ඉතිරි 21% රටට විදේශීය දේ. ආදේනික සත්ව විදශ්ෂ 32 

ක් ෙ ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත විදශ්ෂ 11 ක් (අන්ත්රතරායට ලක් වූ විදශ්ෂ 5, අවොනේ විදශ්ෂ 6 ක්) සහ 

ජාතික වශදයන්ත්ර ආසන්ත්රන තර්ජිත විදශ්ෂ 12 ක් ෙ ඇුළත් සත්ව විදශ්ෂ 238 ක් අධයයන ප්රදේශය 
ුළින්ත්ර වාර්තා ී තිදබ්. 

 

වාර්තා ී  ඇති අන්ත්රතරායට ලක් වූ (EN)  ශාක විදශ්ෂ 8 ට, එක් ආදේනික විදශ්ෂයක් වූ Diyaminauclea 

zeylanica (දිය මී), දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදයන්ත්ර වාර්තා වූ අතර අදනක් ජාතික වශදයන්ත්ර 

අන්ත්රතරායට ලක් වූ විදශ්ෂ 7 වන Miliusa tomentosa, Salacia oblonga (ගේ හිඹුටු), Salacia 

reticulata (දකාතල හිඹුටු), Diospyros ebenum (කළුවර), Diospyros melanoxylon (කැඩුේදබ්රිය), 

Munronia pinnata (බින්ත්ර දකාදහාෙ), Celastrus paniculatus (දුහුඳු) යන විදශෂ් ශ්රී ලංකාදේ දේශීය 

ශාක දලස දේඛනගත කර ඇත. දේ අතරින්ත්ර Munronia pinnata (බින්ත්ර දකාදහාෙ) සහ Diospyros 

melanoxylon (කැඩුේ දබ්රිය) යන විදශ්ෂ, දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදයන්ත්ර වාර්තා දේ. තවෙ, 

විරල හා සීමාසහිත පරාසයක පවතින විදශ්ෂයක් වන Celastrus paniculatus (දුහුඳු), සහ Diospyros 

melanoxylon (කඩුකේදබ්රිය) වාර්තා ී ඇත්දත් දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ ඇති සැවානා 

බිේවල පමණකි. Miliusa tomentosa, Salacia oblonga (ගේ හිඹුටු), Salacia reticulata (දකාතල 

හිඹුටු), Diospyros ebenum (කළුවර) යන ශාක විදශ්ෂ සුලබව ෙක්නට ලැදබන අතර දයෝජිත 
ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ දමන්ත්ර ම ඉන්ත්ර ිටත ෙ වාර්තා ී තිදබ්. වාර්තා ී ඇති ආදේනික සත්ව 

විදශ්ෂ 32 න්ත්ර 11 ක් ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත විදශ්ෂ  (අන්ත්රතරායට පාර වූ 5, අවොනේ 6) ලැයිස්ු වට 
ඇුළත් කර ඇති විදශ්ෂ යි.  

 

 යාපෘතිවේ බලපෑමෙ ලක්වූ න වේ සමාජ ආර්ික තත්ත් ය  

දමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම දහ්ුදවන්ත්ර පවුේ 579 ක් බලපෑමට ලක්වනු ඇත. දමයට පූර්ණ 

වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක් වන පවුේ 298 ක් (දිය ගිේම ප්රදේශය - 261, බලාගාරය සහ උමං මාර්ගය - 

22 සහ නව ඇල මාර්ගය - 15) ඇති අතර ඔවුන්ත්ර ප්රතිස්ථානගත කළ යුුව තිදබ්. තවත් පවුේ 281 ක් 

අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක් වන (දිය ගිේම ප්රදේශය - 221, බලාගාරය හා උමං මාර්ගය - 43 සහ නව 
ඇල මාර්ගය - 17) අතර අහිමි වන ඉඩේ හා වත්කේ සඳහා වන්ත්රදි ලබා දිය යුු දේ.  

 

ජලාශ ප්රවද්ශය තුළ පූර්ණ වහෝ අර්ධ  ශවයන බලපෑමෙ ලක් න පවුල්  

තම නිවස, දගවත්ත දහෝ/සහ ජිවදනෝපාය අහිමි වන පවුේ “පූර්ණ  ශවයන බලපෑමෙ ලක් වූ න” 

දස් සැලදක්.   ((දභෞතික හා ආර්ික වශදයන්ත්ර යන දෙයාකාරදයන්ත්ර ම අවතැන්ත්ර වන්ත්රනන්ත්ර). දභෞතික හා 
ආර්ික වශදයන්ත්ර අවතැන්ත්ර දනාවන, නිවසට හානියක් දනාවන, එදහත් ඉඩේ දහෝ ජීවදනෝපාය අහිමි 

වන පවුේ “අර්ධ  ශවයන බලපෑමෙ ලක් වූ න” දලස සලකනු ලැදබ්.  

 

පූර්ණ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන පවුේ 261 වාසය කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර ග්රාම නිලධාරි වසේ 3 කට අයත් 
කුඩා ගේමාන 16 ක ය. ඉන්ත්ර වැඩිම පවුේ ගණනක් (118) මයිලගස් තැන්ත්රන ග්රාම නිලධාරි වසදමහි ෙ 99 



 

VI 
 

ක් රත්තනදෙණිය  ග්රාම නිලධාරි වසදමහි ෙ 44ක් පේදේගම ග්රාම නිලධාරි වසදමහි ෙ වාසය කරති. 
දමම පවුේ 261 ට ප්රධාන පවුේ 236 ක් ෙ උප පවුේ 25 ක් ෙ අයත් දේ.  පූර්ණ වශදයන්ත්ර බලපෑමට 

ලක්වන පවුේවල මුළු සාමාජික සංඛයාව 809 කි. ඔවුන්ත්රදේ ප්රධාන රැකියාව දගාවිතැන යි. දවනත් 
සැලකිය යුු ජීවදනෝපායයන්ත්ර  දලස සැලකිය හැක්දක් ස්වයං රැකියා, කේකරු, ආරක්ෂක දස්වයන්ත්ර, 
සහ පුහුණු කේකරු වෘත්තීන්ත්ර ය.  

පූර්ණ  ශවයන  යාපෘතිවේ බලපෑමෙ ලක් ව තැයි සැලවකන මුළු ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර 573.6ක් 

වන අතර ඉන්ත්ර 42.9 % ක් ජනතාවට අවසරපර ක්රමයට ලබා දී ඇති අතර 26.8% අනවසරදයන්ත්ර 
අේලාගත් රජදේ ඉඩේ දේ. ඉතිරි දගාඩ ඉඩේ  LDO ආධාර යටදත් සින්ත්රනක්කර අයිතිය පවරා ඇති 
ඉඩේ ය. 

 

වයෝජිත ජලාශවේ දිය ගිල්ම ප්රවද්ශවේ ෙැනට ජීවත්වන, අර්ධ  ශවයන  යාපෘතිවේ බලපෑමෙ ලක් න 
පවුේ 221 ග්රාම නිලධාරී වසේ 3 කට අයත් දේ. වැඩිම පවුේ සංඛයාවක් (108) ජීවත් වන්ත්රදන්ත්ර රත්තන 

දෙනිය ග්රාම නිලධාරි වසදමහි වන අතර පේදේගම  ග්රාම නිලධාරි වසදමහි 61 ක් ෙ මයිලගස්තැන්ත්රන 

ග්රාම නිලධාරි වසදමහි 52 ක් ෙ ජීවත් දවති.  අර්ධ  ශවයන බලපෑමෙ ලක් න භූමි ප්රමාණය අක්කර  
336 ක් පමණ වන අතර ඉන්ත්ර අක්කර 315 ක් දගාඩ ඉඩේ වශදයන්ත්ර ෙ අක්කර 21ක් මඩ ඉඩේ වශදයන්ත්ර 

ෙ පවතී. බලපෑමට ලක්වන දගාඩ ඉඩේවලින්ත්ර 31.25% ක් අන සරවයන අල්ලාගත් රජවේ ඉඩම්  න 

අතර 38.69% ක් ජනතාවට අවසර පර මගින්ත්ර ලබා දුන්ත්ර ඉඩේ දේ. ඉතිරිය සින්ත්රනක්කර හා ජයභූමි ඔේපු 
සහිත ඉඩේ ය.  

 

උමං මාර්ගය, බලාගාරය හා න  ඇල මාර්ගය නිසා පූර්ණ හා අර්ධ  ශවයන බලපෑමෙ ලක් න පවුල්  

උමං මාර්ගය දිදවනුදේ දපාළව මුිට සිට සෑදහන පමණ ගැඹුරකිනි. දකදස් දවතත්, දපාළව 
මුිටින්ත්ර උමං මාර්ගදේ මධය දර්ඛාදේ සිට එක් පසකට මීටර 25 ක් බැගින්ත්ර පළල තීරුවක් ආරක්ෂක 
දහ්ුන්ත්ර මත රක්ිතයක් දලස තබා ගැනීමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව අදේක්ෂා කරයි. උමං 
මාර්ගදේ හා බලාගාර ප්රදේශදේ ජීවත්වන පවුේ 65ක් බලපෑමට ලක්වන අතර ඉන්ත්ර පවුේ 22ක් පූර්ණ 
වශදයන්ත්ර ෙ පවුේ 43ක් අර්ධ වශදයන්ත්ර ෙ (ඉඩේ පමණක් බලපෑමට ලක්ීම නිසා ) බලපෑමට ලක් දේ.  

දයෝජිත නව ඇයළ් සම්ූර්ණ පළල මීටර් 30 ක් වන අතර දිග කියලෝමීටර 30 කි. නව ඇළ දියවන 
මාර්ගය ඔස්යස් පදිංචිව සිටින බලපෑමට ලක්වන පවුේ 32න් පවුේ 15ක් ූ ර්ණ වශයයන් බලපෑමට ලක් 
වන අතර (නැවත පදිංචි කළ යුතුව ඇත) තවත් පවුේ 17කට තම ඉඩම් පමණක් අහිමි වනු ඇත (අර්ධ 
වශයයන් බලපෑමට පත් යව්). 

 

සංස්කෘතික, ඓතිහාසික සහ පුරා විදයාත්මක කරුණු    

ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකාන දෙසින්ත්ර ිහිටි දමාණරාගල ප්රදේශදේ අතීතදේ කුඹුරු දගාවිතැන විශාල 
වශදයන්ත්ර සිදු දකරුණු බැවින්ත්ර  “දවේලස්ස” දලස හඳුන්ත්රවනු ලැබූ බව පුරාන වංශ කතාවල සඳහන්ත්ර දේ. 
දමම ප්රදේශය පුරාණ දරෝහණ ජනපෙදේ දකාටසක් විය. දිස්ික්කය ුළ ප්රාේ ඓතිහාසික හා 
ඓතිහාසික ස්ථාන රාශියක් ඇත. ශ්රී ලංකාදේ පුරාවිෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර ආරක්ිත ස්මාරක 
දලස නේ කර ඇති ස්ථාන අවම වශදයන්ත්ර 150කට වැඩි ප්රමාණයක් ඇත. ප්රාේඓතිහාසික අඩවි දලස 

සැලදකන දතළුේල, ගේදේ, බුත්තල, ඔක්කේිටිය සහ නිේගල වැනි ස්ථානවල පර්දේෂණ අධයයන 

කිහිපයක් ෙ සිදු කර ඇත. දමම දිස්ික්කදේ ිහිටා ඇති ප්රධාන ආගමික උරුමයන්ත්ර අතර යුෙගනාව, 

බුදුරුවගල, ගලබැේෙ සහ මාලිගාවිල වැනි ස්ථාන ෙ දේ.  පුරාවිෙයාත්මක බලපෑේ ඇගයීදේදී වයාපෘති 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශය ුළ පුරාවිෙයාත්මකව වැෙගත් ස්ථාන 41 ක් හඳුනාදගන ඇත. 

 

 

 

 



 

VII 
 

වයෝජිත  යාපෘතිය නිසා ඇතිවිය හැකි බලපෑම්  

භුමිවේ ස්ථායිතා  වකවරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම්  

වේ ඉවුදර් අඩු උන්ත්රනතාංශය  හා මෘදු බෑවුේ ජලාශය නිසා ඇතිවිය හැකි නාය යාේ හා ඛාෙනය අවම 
කරයි. ෙකුණු ඉවුදර් ඉහළ උන්ත්රනතාංශය සහ ෙැඩි බෑවුම නිසා ඛාෙනය ීදේ විභවයක් තිබිය හැකි අතර, 

ජලාශය ිරීදමන්ත්ර පසු කුඩා පරිමාණදේ පස් කඩා වැටීේ ඇතිීමට ඉඩ තිදබ්.  එබැවින්ත්ර ජලාශදේ 
ඉවුරු දෙදකහිම ඉදිකිරීේ අතරුර අස්ථායී පාෂාණ දකාටස් සහ උපරි බර හඳුනාදගන ඉවත් කළ 
යුුය. දරාක් දබෝේට් සහ දෂාට්ීට් භාවිතදයන්ත්ර භූමිදේ ස්ථායිතාව වැඩි කළ හැකිය. දයෝජිත 
වයාපෘතිදේ ඉදිකිරීේ කටයුු නිසා පාංශු ඛාෙනය දහෝ අවසාදිත (දරාන්ත්රමඩ) තැන්ත්රපත්ීම සැලකිය යුු 
දලස වැඩි දනාවනු ඇත. වනවගාව වැනි ඉඩේ පරිහරණ දවනස්කිරීේ ජලාශදේ ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ 

ඉහළම ජල දපෝෂකදේ සිදුකිරීම ුළින්ත්ර දරාන්ත්රමඩ මට්ටම පාලනය කළ හැකිය. 

 

වයාපෘති ප්රදේශදේ මින්ත්ර දපර කිසිදු භූමිකේපාවක් වාර්තා ී දනාමැති අතර එබැවින්ත්ර වයාපෘති ප්රදේශය 
අඩු භූ කේපන උපද්රව සහිත ප්රදේශයක් දලස වර්ග කළ හැකිය. එබැවින්ත්ර ජලාශය නිසා භූමිකේපා 
ඇතිීදේ අවොනම ඉතා අඩුය. තවෙ, දයෝජිත ජලාශදේ ජල ගැඹුර මීටර 45 ට වඩා අඩු වන අතර එය 

සාමානයදයන්ත්ර ජලාශයක් නිසා ඇතිවිය හැකි  භූමිකේපාවක් ඇති කිරීමට ප්රමාණවත් දනාදේ. දකදස් 

දවතත්, සැලසුේ කිරීදේදී ඉතිහාසදේ ඇතිවූ උපරිම භූමිකේපාව සහ ඊට අනුරූප භූ කේපන තීව්රතාව 
සඳහා උපරිම භූමි ත්වරණය සලකා බැලිය යුුය. 

 

ඛනිජ සම්පත් වකවරහි ඇති විය හැකි බලපෑම 

කුඩා ඔය සහ කිරි වෑ ඔය / මිේ ඔය යන අු ගංගා කුඹුක්කන්ත්ර ඔයට එක්වන ස්ථානයට මඳක් පහළින්ත්ර 
දයෝජිත දේේල ඉදි දකදර්. දමම අු ගංගා දිදේ මැණික් ඉේලේ සහිත ස්ථාන කිහිපයක් වාර්තා විය.  
ආර්ික වශදයන්ත්ර වටිනාකමින්ත්ර යුත් දමම මැණික් ඉඩේ,  ජලාශය නිසා ජලදයන්ත්ර යට ීමට නියමිත ය. 

එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ අවට ප්රජාදේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිදේ (NGJA) නියාමන අධීක්ෂණය යටදත් පරිසර හිතකාමී 

හා සොචාරාත්මක පතේ කැණීේ ක්රම ක්රියාත්මක කළ හැකිය. මැණික් වලට අමතරව, චර්ට් සහ දේන්ත්ර 

ක්වාර්ට්ස් ජලාශයට යටි ගං ප්රදේශදයන්ත්ර වාර්තා ී ඇත.  දකදස්දවතත්, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ 
ඛනිජ සේපත්වල ආර්ික වටිනාකේ තක්දස්රු කිරීම සඳහා සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදු කර 
දනාමැත. 

 

පස වකවරහි ඇති න බලපෑම්   

සමතල භූලක්ෂණාත්මක තත්ත්වයන්ත්ර යටදත් ජලදේ චාලක ශක්තිය අඩුීම නිසා දයෝජිත වයාපෘති 
භූමිදේ පාංශු ඛාෙනය ී දේ හැකියාව අඩුය. දකදස් දවතත්, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හා සසඳන විට හුලන්ත්රො ඔදේ 
දරාන්ත්රමඩ තැන්ත්රපත්ීදේ සීඝ්රතාවය සාදේක්ෂව ඉහළ ය. 

 

ජල/ද්රා  විදයාත්මක හැසිරීම වකවරහි ඇති න බලපෑම්  

දයෝජිත වයාපෘතිදේ ප්රතිඵලයක් දලස කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සිට හුලන්ත්රො ඔය දවත අන්ත්රතර්දද්රෝණි ජල 
මාරුවක් සිදු වන අතර එමඟින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ හුලන්ත්රො ඔය යන දෙදකහිම ගැලීේ දියමාදේ 

දවනසක් සිදුවනු ඇත. දේ අනුව, උමං මාර්ගදයන්ත්ර පහළට හුලන්ත්රො ඔදේ ජල ප්රවාහය වැඩි වන අතර 

දයෝජිත දේේලට යටි ගං ප්රදේශදයන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජල ප්රවාහය අඩු දේ. තවෙ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 

ජලාශය මගින්ත්ර ජලය MCM 46.4 ක් පමණ රඳවා ගනු ලබන අතර, එමඟින්ත්ර දයෝජිත දේේදලන්ත්ර පහළට 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය යටි ගං ප්රදේශදේ ගංවුර ඇතිීම සැලකිය යුු ප්රමාණයකට අඩු වන අතර හුලන්ත්රො 
ඔය දවත ජලය මාරු කිරීම නිසා හුලන්ත්රො ඔය අමුණ ෙක්වා දකාටදස් ගංවුර වැඩි කරයි. ජලාශදේ 
රඳවා ගන්ත්රනා ජලය හුලන්ත්රො ඔය දවත මුො හරිනු ඇති අතර එය හුලන්ත්රො ඔය අමුදණ් සිට පවත්නා හා 
නව වාරිමාර්ග ප්රදේශ දවත ජලය හරවා යවනු ලබන අතර එය ිළිදවලින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය 



 

VIII 
 

ගංගා දද්රෝණිවල අක්කර 1975 සහ 8090 ක් වන අතර එමඟින්ත්ර දමම කලාපදේ භූගත ජලය හා මුිට 
ජලය ලබා ගැනීදේ හැකියාව වැඩිදියුණු දේ.  ජලාශ දේේදලන්ත්ර පහළට මුො හැදරනුදේ යටි ගං 
ප්රදේශදේ වාරිජල අවශයතාවය පමණක් බැවින්ත්ර ජලාශයට යටි ගං ප්රදේශදේ ජල ප්රවාහය ෙැනට පවතින 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුදණ් වාරිජල අවශයතාවය, දයෝජිත නුගමණ්ඩිය අමුදණ් වාරිජල අවශයතාවය, 
ජලාශදේ වාන්ත්ර ජලය සහ නියමිත පාරිසරික ප්රවාහයට පමණක් සීමා වනු ඇත. අක්රිය වයාපෘතිය යන 

විකේපය සමඟ සසඳන විට කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජල ප්රවාහදේ සාමානය අඩු ීම 33% ක් පමණ (පරාසය 

57% සිට 22% අතර) දේ. එබැවින්ත්ර ජලාශය ඉදිකිරිම මගින්ත්ර යටි ගං ප්රදේශදේ ජලජ වාසස්ථාන වලට 
සැලකිය යුු බලපෑමක් දවතැයි අදේක්ෂා දනාදකදර්. තවෙ, පාරිසරික ඉේලීේ සපුරාලීම සඳහා 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ සිට කියුදමක් 1 ක ජල ප්රවාහයක් අඛණ්ඩව ගඟට මුො හරිනු ඇත.  

තවෙ, දමම වයාපෘතිදේ ප්රතිඵලයක් දලස කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය දද්රෝණිවල මුිට ජල සේපත 

සමස්ත වශදයන්ත්ර ඉහළ යනු ඇති බැවින්ත්ර, වාරි බල ප්රදේශය ු ළ ජලධරයන්ත්ර අඛණ්ඩව ප්රති- ආදරෝපණය 
ීම නිසා ජනතාවදේ  ගෘහස්ථ ජල අවශයතා සපුරාලිය හැකි මට්ටදේ සාධාරණ ජල මට්ටමක් පවත්වා 
ගත හැකි වනු ඇත.  

 

පරිසරය ව ත ඇති වකවරන බලපෑම්  

දයෝජිත ජලාශදයන්ත්ර යට වන  දභෞමික වාසස්ථානවල වාසය කරන ශාක හා සත්ත්ව විදශ්ෂ දවත 
දයෝජිත වයාපෘතිය දහ්ුදවන්ත්ර සෘජු හා ඍණාත්මක බලපෑේ ඇති වනු ඇත. තවෙ එම බලපෑේ ප්රතයවර්ථ 
දනාදේ. ජලදයන්ත්ර යටවන වාසස්ථාන දබාදහාමයක් මිනිසා විසින්ත්ර විකරණය කරන ලෙ වාසස්ථාන 
දේ. දකදස් දවතත් කුඩා දකාටස් දලස ගංගාධාර වනාන්ත්රතර හා සැවානා තෘණ බිේ ෙ දමම දිය ගිේම 
ප්රදේශය ුළ ිහිටා තිදබ්. දමම ස්වාභාවික වාසස්ථානවල ආදේණික හා ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත 
ජජව විදශ්ෂ කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කර ඇත. ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත, ඉතා විරල ශාක විදශ්ෂයක් 

වන Celastrus paniculatus (දුහුඳු) ශාකය දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ සැවානා තණබිේවල 

ෙක්නට ලැබීම විදශ්ෂදයන්ත්ර සැලකිේලට භාජනය විය යුු කරුණකි. අක්කර 10,000 කට ආසන්ත්රන 
ප්රමාණයක් වන නව සංවර්ධන ප්රදේශ වර්තමානදේ දබාදහෝ දුරට වනාන්ත්රතර දහෝ අතහැර ෙමා ඇති 
වනාන්ත්රතර දලස පවතින අතර දමම ඉඩේ කෘිකාර්මික ප්රදේශ බවට පරිවර්තනය කිරීම දයෝජිත 

වයාපෘතිදේ සැලකිය යුු ආපසු හැරවිය දනාහැකි ඍණාත්මක බලපෑමක් දලස සැලකිය හැකිය. තවෙ, 

වයාපෘතිදේ වාරිබල ප්රදේශ යාල ජාතික වදනෝෙයානය අසල ි හිටා ඇති අතර එම නිසා එම ප්රදේශයුළ 
අලි- මිනිස් ගැටුේ ඇතිීමට ඉඩ ඇති අතර එය දයෝජිත සංවර්ධනය දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවිය හැකි තවත් 
ඍණාත්මක බලපෑමක් වනු ඇත. 

 

දයෝජිත වයාපෘතිය මගින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ සිට හුලන්ත්රො ඔය දද්රෝණිය  ෙක්වා ජලය හරවා 
යැීදේ  ප්රතිඵලයක් දලස කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජල ප්රවාහය අඩුවනු ඇති අතර හුලන්ත්රො ඔදේ ජල ප්රවාහය 

වැඩි වනු ඇත. කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජල ප්රවාහදේ සාමානය අඩු ීම 33% ක් පමණ වනු ඇතැයි 
ඇස්තදේන්ත්රු කර ඇති අතර එම ජල ප්රවාහ අඩුීම එම ගංගා දකාටදස් වාසය කරන ජලජ ජීී විදශ්ෂ 
දකදරහි සැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති දනාකරනු ඇත. අවම වශදයන්ත්ර සංක්රමණික මත්සය විදශ්ෂ 
දෙකක් කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ හුලන්ත්රො ඔය යන දෙදකහිම වාසය කරයි. දයෝජිත නුගමණ්ඩිය අමුණ සහ 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දයෝජිත දේේල ඔවුන්ත්රදේ උඩුගං බලා ිහිනා යාම අවහිර කරනු ඇත. දකදස් 

දවතත්, දයෝජිත දේේලට උඩු ගං ප්රදේශදේ ිහිටා ඇත්දත් කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සමසත් ජලධාරා 
ප්රදේශදයන්ත්ර 11% (1233 km2 න්ත්ර 140 km2) ක් පමණක් බැවින්ත්ර සංක්රමණික මත්සය විදශ්ෂ දකදරහි 
ජලාශය නිසා ඇතිවන බලපෑම සැලකිය යුු තරේ විශාල දනාදේ. 

 

ප්රජා  ව ත ඇති වකවරන බලපෑම් 

දමාණරාගල දිස්ි ක්කය එහි භූ විෂමතා තත්ත්වය දහ්ු දවන්ත්ර රදට් අවම සංවර්ධිත ප්රදේශයක් දලස 

හඳුනාදගන තිදබ්. කෘිකර්මය, ගෘහස්ථ පරිහරණය හා කාර්මික අරමුණු සඳහා ඇති ජල හිඟය 

දමාණරාගල දිස්ි ක්කදේ සංවර්ධනයට ඇති ප්රධාන බාධකයකි. එබැවින්ත්ර, ෙැනට පවතින හා නව 

කෘිකාර්මික ප්රදේශවල අක්කර 13,000 කට වැඩි ප්රමාණයකට වාරිජලය සැපයීම මගින්ත්ර දමාණරාගල 



 

IX 
 

දිස්ික්කදේ ජල හිඟය ියීම දමන්ත්ර ම විදුලිය උත්පාෙනය, නල මාර්ගදයන්ත්ර ගෘහස්ථ ජලය සැපයීම, 
මිරිදිය ධීවර සේපත් සංවර්ධනය කිරීම වැනි දවනත් ප්රතිලාභ ගණනාවක් ලබා දීම ිණිස කුඹුක්කන්ත්ර 

ඔය ජලාශ වයාපෘතිය දයෝජනා කර ඇත. දකදස් දවතත්, දමම වයාපෘතිය  නිසා  සමාජයට අහිතකර 

බලපෑේ ගණනාවක් සිදුවනු ඇත. මිනිසුන්ත්ර නැවත පදිංචි කිරීදේ අවශයතාවය, ආගමික මධයසථ්ාන හා 

දපාදු දේපළ දකදරහි ඇති කරන බලපෑම, කෘිකාර්මික කටයුු වැඩිීම දහ්ුදවන්ත්ර කලාපදේ 
පළිදබෝධනාශක භාවිතය වැඩි ීම, සහ ප්රදේශදේ පුරාවිෙයාත්මක සේපත් දකදරහි ඇති වන බලපෑම, 
දේවාට ඇුළත් ය.   

 

 දයෝජිත වයාපෘතිදේ ප්රමුඛතම බලපෑම වන්ත්රදන්ත්ර දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශයට යට වන දිය ගිේම 
ප්රදේශදේ, උමං මාර්ගදේ අවදරෝධි කලාපදේ, බලාගාර තැදනන භුමිදේ සහ හුලන්ත්රො ඔය ඇදේ සිට 
ඇතිමදේ වැව ෙක්වා දිදවන නව වාරි ඇල ස්ථානගත දකදරන මාර්ගදේ  ෙැනට ජීවත්වන ජනතාව 
ප්රතිස්ථානගත කිරීමට සිදුීමයි. දයෝජිත වයාපෘතිය නිසා පූර්ණ දහෝ අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන 

සමස්ත පවුේ සංඛයාව 579 කි. එනේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශයට යටවන භුමිදේ පවුේ  482 ක් ෙ, උමං 

මාර්ගය ඔස්දස ්හා බලාගාරය ඉදි දකදරන භුමිදේ ජිවත්වන පවුේ 65 ක් ෙ නව ඇල මාර්ගදේ පවුේ 

14 ක් ෙ වශදයනි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය නිසා පූර්ණ දහෝ අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන 
ජනතාව ප්රධාන වශදයන්ත්ර කෘිකර්මාන්ත්රතය සහ ඒ හා සේබන්ත්රධ දවනත් ස්වයං රැකියා මත යැදපන්ත්රදනෝ 
දවති. 

 

පූර්ණ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන පවුේ යළි පදිංචි කරීම සඳහා බිේකඩවේ දෙකක් හඳුනාදගන 
තිදබ්. අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට ඔවුන්ත්රදේ ඉඩේ හා වත්කේ අහිමිීම සඳහා වන්ත්රදි 

ලබා දෙනු ලැදබ්. යළි පදිංචි කරවිය යුු පවුේ 298 ක ජීවදනෝපායයන්ත්ර ඍජු දලස බලපෑමට ලක්දේ. 

අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන පවුේ 281 ට ෙ ඔවුන්ත්රදේ ජීවදනෝපායයන්ත්ර පූර්ණ දහෝ අර්ධ වශදයන්ත්ර 
අහිමි වනු ඇත. දමම පවුේ කජු, කරාබු, ගේමිරිස්, දවනත් පලුරු සහ අර්ධ වාර්ික හා ඍුමය දබෝග 
වගා කිරීදමන්ත්ර ආොයේ ලබන්ත්රදනෝ දවති. එබැවින්ත්ර ආොයේ ප්රතිෂ්ටාපන වැඩ ිළිදවලකින්ත්ර දතාරව 
ඔවුන්ත්රදේ තිරසාර පැවැත්ම සහතික කළ දනාහැක. තවෙ, යළි පදිංචි දකදරන ප්රජාවට ඔවුන්ත්රදේ සමාජ 
බැඳීේ අහිමි දේ. ෙරුවන්ත්රට තම පාසල දවනස් කිරීමට පවා සිදුවිය හැකිය. එබැවින්ත්ර ප්රතිස්ථාපන වැඩ 
ිළිදවළ සැලසුේ කිරීදේ දී දමම කරුණු සඳහා විදශ්ෂ අවධානය ලබා දිය යුු ය. 

   

මයිලගස් තැන්ත්රන ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් කිරවන්ත්රනාදගාඩ ගදේ අසරණ සරණ ආරණය දසනසුන 
නමින්ත්ර විහාරස්ථානයක් ි හිටා ඇත. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම දහ්ුදවන්ත්ර දමම විහාරස්ථානයට 
අයත් අක්කර භාගයක පමණ භුමි ප්රමාණයක් ධර්මශාලාදවන්ත්ර දකාටසක් ෙ සමග ජලදයන්ත්ර යටීමට 
නියමිත ය. බලපෑමට ලක්වන දගාඩනැගිේදේ ප්රමාණය වර්ග අඩි 1800ක් පමණ දේ.   

 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය නිසා තැන්ත්රදන්ත්රයාය කනිෂ්ට විෙයාලයට අයත් දගාඩනැගිේලක් ෙ අර්ධ 
වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක් දේ. ශිෂයයන්ත්ර 35ක් සහ 6 දෙදනකුදගන්ත්ර යුු ගුරු මණ්ඩලයක් සහිත දමම 
පාසල ිහිටා ඇත්දත් පේදේගම ග්රාම නිලධාරි වසම ුළ ය. ජලාශය නිසා පාසදේ වැසිකිලි 6ක් 
බලපෑමට ලක්දේ. 

   

පුරාවිෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර සකස් කරන ලෙ පුරා විෙයාත්මක බලපෑේ ඇගයීමට අනුව වයාපෘති 
ප්රදේශදේ හඳුනාදගන ඇති පුරාවිෙයා වටිනාකමක් සහිත බිේකඩවේ 41 න්ත්ර 11 ක් ඍජු බලපෑමට 
ලක්වන අතර 10 ක් වක්ර දලස බලපෑමට ලක් දේ. බිේකෙවේ 20ක් කිසිදස්ත් ම බලපෑමට ලක් දනාදේ.  

 

 

 



 

X 
 

නිර්වද්ශිත ලුහුයීවම් ිළියම්  

භූමි ස්ථායිතා  හා පාංශු ඛාදනය හා සබැඳි බලපෑම් ලුහුයීම 

දයෝජිත දේලි අක්ෂය ඔසද්ස් හා උමං මාර්ගය ඔස්දස් අතිදර්ක භූ තාක්ෂණික විමර්ශන සිදු කිරීම 
නිර්දේශ දකදර්. තවෙ, උමඟ කැණීම ආරේභ කිරීමට දපර පෘිවි උපපෘෂ්ටදේ භූ විෙයාත්මක තත්ත්වය 
හා පාෙේ ස්වභාවය පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා උමදේ අක්ෂය ඔස්දස ්විමර්ශන කටයුු සිදු කළ යුු 
දේ. විස්තරාත්මක සැලසුේ සකසන අවස්ථාදේ දී විදේෙ කලාප/ භූ විෙයාත්මක වුහයන්ත්ර 
හඳුනාගැනීම/පුදරෝකථනය කිරීම සඳහා සහ දුර්වල කලාප සඳහා සුදුසු භූමි ආධාරක/ ිළියේ විධි 
තීරණය කිරීම සඳහා උමග භූ විෙයාත්මකව  සිතියේගත කිරීම සිදු කළ යුු ය. එදස්ම, උමං මාර්ගය 
ඔස්දස් පාරිසරික අවොනම සිතියේගත කිරීම, විදශ්ෂදයන්ත්ර උමග ඔස්දස ්භූගත ජලතලයට ඇතිවන 
බලපෑේ ඇගයීම  ෙ සිදු කළ යුු ය. එමගින්ත්ර භූගත ජල මට්ටම  ඉහළ නැීම නිසා අසථ්ායි බෑවුේවල 
නාය යාේ ඇතිීදේ ඍනාත්මක බලපෑේ අඩු කිරීදේ ිළියේ දයදිය හැකිය. එයස්ම, ඉදිකිරීම් 
ක්රියාත්මක කරන අතරතුර ජාතික යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ (NBRO) නිර්යද්ශ අනුගමනය 
කර ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

 

ඉදි කිරීේ අවදිදේ යහ පුරුදු පවත්වාගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අවශය දපාදු ු හුයු ි ළියේ ලැයිස්ුවක් 
5 පරිච්දේෙදේ (ුහු ිළියේ) සහ 7 පරිච්දේෙදේ (පාරිසරික කළමනාකරණ සහ විමංසන සැලැසම්) 
සඳහා වන අතර වයාපෘති දයෝජක විසින්ත්ර එය ෙැඩි දලස අනුගමනය කළ යුු දේ.   

 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ ඇතිවිය හැකි පාංශු ඛාෙනය/දරාන්ත්රමඩ තැන්ත්රපත්ීම අඩු කිරීම සඳහා ප්රධාන 
ඉදි කිරීේ කටයුු වියළි කාලගුණය ඇති සමදේ සිදු කිරීම, ගදේ ඉදිකිරිේ සිදුවන ස්ථානවල දරාන්ත්රමඩ 
උගුේ ස්ථාපනය කිරීම හා ඉදිකිරීේ ද්රවය දගාඩගසා තබන ස්ථාන/ පස් බැහැර කරන ස්ථාන කුඹුක්කන්ත්ර 
ඔය හා එහි අු ගංගාවලට ඈතින්ත්ර ස්ථාපනය කිරීම නිර්දේශ දකදර්. වයාපෘති ප්රදේශය පහත්   ම 
අඩතැන්ත්රදන්ත්ර ිහිටා තිබුන ෙ, වෘක්ෂලතා වැස්ම ඉවත් කිරීදමන්ත්ර පසු මුිට පස අධික ඛාෙනයට ලක් විය 
හැකි බැවින්ත්ර වෘක්ෂලතා වැස්ම ඉවත් කිරීම අවම මට්ටමක පවත්වා ගත යුු ය.  

 

ගංගා හා ගංගාශ්රිත ජජ   ාසස්ථාන ව ත ඇති වකවරන බලපෑම් ලුහුයීම 

දයෝජිත වයාපෘතිය ඉදිකිරිම මගින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ එහි අු ගංගාවක් වන හුලන්ත්රො ඔය සහ විල ඔය 
යන ගංගාවල දියමාව දවනසට ලක් දේ. ඉදිකිරිේ අවදිදේ දී දේලි වැඩබිදේ සිදු දකදරන ඉදිකිරීේවලට  
ජලදයන්ත්ර හානි සිදුීම වැළැක්ීම සඳහා ගඟ තාවකාලිකව අන්ත්ර දෙසකට හැරවිය යුු දේ. වයාපෘතිදේ 
දමදහයුේ අවදිදේ දී කුඹුක්කන්ත්ර ඔය යටි ගං ප්රදේශදේ පාරිසරික අවශයතා සපුරාලීම සඳහා පාරිසරික 
ජල ප්රවාහයක් පවත්වා ගත යුු ය. ඉදිකිරීදේ දී ජල අපවහන මාර්ගවලට බාධා ඇති දනාවන අයුරින්ත්ර 
ක්රියා කළ යුු අතර තාවකාලිකව එදස් නවතාලිය යුු නේ ඉදි කිරීේ අවසානදේ ඒවා යථා තත්ත්වයට 
පත් කළ යුු ය. 

 

පාරිසරික සම්පත් ව ත ඇති වකවරන බලපෑම් ලුහුයීම   

ගං ඉවුරු, ඇල ඉවුරු, ිවිසුේ මාර්ග, තාවකාලික කේකරු කඳවුරු සහ වෘක්ෂලතා වැස්මක් දනාමැති 
දවනත් ස්ථානවල රුක් දරෝපණය කළ යුු ය. එදස්ම, ජලාශදේ ිරි සැපයුේ මට්ටම සිට මීටර 100 ක 
රක්ෂිත ප්රදේශය ුළ ෙ රුක් දරෝපණය සිදු කළ යුු ය. දයෝජිත දිය ගිේම ප්රදේශදේ ආදේනික හා 
තර්ජිත ජජව විදශ්ෂ කිහිපයක් ම නිරීක්ෂණය කර ඇති බැවින්ත්ර විරල හා සීමාසහිතව ෙැකිය හැකි ශාක 

විදශ්ෂයක් වූ Celastrus paniculatus (දුහුඳු) වැනි සුවිදශ්ෂී ජජව විදශ්ෂ ආරක්ිත ස්ථානයක 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සෙහා  දයෝගය ගලවාගැනීදේ දමදහයුමක් සකස් කර ක්රියාත්මක කළ යුු ය.  

වයාපෘති ක්රියාකාරකේ අවසාන වූ පසු, ගබඩා කිරීේ, කඳවුරු ආදිය සඳහා තාවකාලිකව භාවිතා කරන 
ලෙ බිේ, නැවත වනවගාව/ වන ප්රතිෂ්ටාපන වැඩ සටහනක් හරහා දපර තත්ත්වයට යථාවත් කළ යුු 
ය.  වයාපෘතිදේ වාරි බල ප්රදේශය ිහිටා තිදබන්ත්රදන්ත්ර යාල ජාතික වදනෝෙයානය ආසන්ත්රනව බැවින්ත්ර 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම අලි-මිනිස් ගැටුේ ඇතිීමට දහ්ු දවයි. එම ගැටුම ුහු කිරීමට  දහෝ අවම 



 

XI 
 

කිරීමට ගත හැකි ප්රධාන ිළියම ජනාවාස හා වාර්ික දබෝගවගාවන්ත්ර වටා ස්ිර විදුලි වැටක් ඉදි කිරීම 
යි. ආර්තව දබෝග වගා කරන ප්රදේශ තාවකාලික වැටකින්ත්ර සුරක්ිත කළ යුු ය. වාරිමාර්ග 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව හා ප්රාදේශීයදේකේ දේ සේබන්ත්රධීකරණය ඇතිව, වනජීී සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ අධීක්ෂණය යටදත් දමම විදුලි වැටවේ ප්රාදේශීය ප්රජාව විසින්ත්ර ම ඉදි කර නඩත්ු 
කිරීදේ වැඩිළිදවලක් ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු ය. ඒ සඳහා අවශය ි රිවැය වයාපෘතිය විසින්ත්ර ෙරනු ලැදබ්. 
තවෙ, විදුලි වැට නඩත්ුව සඳහා අනුරක්ෂණ අරමුෙලක් ිහිටුවිය යුු ය. තවෙ, දයෝජිත වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම නිසා නව ගැටුේ ප්රදේශ ඇතිවුවදහාත් භාවිතා කිරීම සඳහා අවම වශදයන්ත්ර තවත් විදුලි 
වැට කිදලෝමීටර 50ක් ඉදිකිරිම සඳහා අවශය වන අතිදර්ක අරමුෙලක් තැන්ත්රපත් කර තැබිය යුු ය. 
කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ වයාපෘතිය යහත්ුයවන් සිදුවන වනාන්තර හානිය අවම කිරීම සඳහා වම් ඉවුර සහ 
දකුණු ඉවුර ඇල රක්ිත ප්රයද්ශයන්හි සහ වැව් පිටියේ අධි ගැලීම් මට්ටම හා යව්ේයේ මුදුන් මට්ටම 
අතර රක්ිත ප්රයද්ශය සහ යයෝජිත පුබ්බර යළි පදිංචි කරවන භූමිය තුළ හඳුනාගත් බෑවුම් සහිත ප්රයද්ශ 
ඇතුළත් වන යහක්ටයාර 152ක පමණ ඉඩම් නැවත වන වගා ප්රයද්ශ යලස යයෝජනා කර ඇත. තවද, 
නැවත වන වගා වැඩසටහන ඇතුළු පාරිසරික බලපෑම් ලුහුයුකරණය සඳහා වයාපෘති පිරිවැයයන් 
රුපියේ මිලියන 200ක් යවන් කර ඇත. 

 

සමාජ බලපෑම් ලුහුයීම 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය නිසා පවුේ 579ක් පූර්ණ දහෝ අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක් දේ. දමයින්ත්ර 

පවුේ 298ක්  යළිපදිංචි කරවිය යුු ව ඇත. එබැවින්ත්ර, දමම වයාපෘතිය A කාණ්ඩදේ යළිපදිංචි කරීදේ 
වයාපෘතියක් දලස වර්ීකරණය කළ හැකිය. වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 

වයාපෘතිය සඳහා ජාතික මාර්දගෝපදේශ අනුව විස්තීර්ණ යළිපදිංචිකරීදේ කාර්ය සැලැස්මක් (RAP) 

සකස් කර වයාපෘතිය ආරේභ කිරීමට දපර ක්රියාත්මක කළ යුු ය. දයෝජිත වයාපෘතිදේ නිර්මාණ 

සැලසුේ අවදිදේ දී RAP සේපූර්ණ කළ යුු දේ. වයාපෘතිදේ ප්රතිලාභ සාධාරණ දලස දබදී යාම 
සහතික කිරීමට නේ බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දේ දුක්ගැනවිලිවලට සහන සැලසීම සඳහා සුරැකිතා 
ිළියේ ක්රියාත්මක කළ යුු ය. දමම ගැටළු අතරින්ත්ර ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම දහ්ුදවන්ත්ර ස්ිර දභෞතික 
හා ආර්ික අවතැන්ත්ර ී ම වඩාත් තීරණාත්මක හා බරපතල කාරණයක් වනු ඇති අතර එම නිසා බලපෑමට 
ලක් වූ ජීවදනෝපායන්ත්ර මත පෙනේව ජීවදනෝපාය ප්රතිසංස්කරණ සැලසුේ සකස් කළ යුුය. දයෝජිත 
වයාපෘති ප්රදේශදේ දබාදහෝ පවුේ ඔවුන්ත්රදේ ජීවදනෝපායන්ත්ර සඳහා කෘිකර්මාන්ත්රතය මත යැදපන 

බැවින්ත්ර, දමම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සහනොයී ඉඩේ කැබැේලක් ප්රොනය කිරීම ඔවුන්ත්රදේ 
යහපතට දහ්ු දේ. 

 

මුළු වර්ග ප්රමාණය අක්කර 532 (යහක්. 215 ක් ) වූ යළි පදිංචි කරවීම සඳහා සුදුසු භූමි භාග තුනක් 
(පුබ්බර, පැපලයදණිය, සහ ලූේවැටිය) හඳුනායගන ඇති අතර ඒවා වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන 
පවුේ යවත කෘිකාර්මික කටයුතු හා පදිංචිය සඳහා විකේප ඉඩම් යලස ලබා යදනු ඇත. යළි පදිංචි 
කරවීම සඳහා පැපලයදණියයන් යහක්. 50.6ක් ද, පුබ්බර යහක්. 123.8 න් යහක්. 30.4ක් ද භාවිතා කරනු 
ලැයබ්. පුබ්බර ඉතිරි ඉඩම් යහක්. 93.4 සහ ලූේවැටියේ යහක්. 41 කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා යවන් 
යකයර්.  

 

මයිලගස්තැන්ත්රන ග්රාමනිලධාරී වසමට අයත් කිරවන්ත්රනදගාඩ ගේමානදේ ිහිටා ඇති විහාරස්ථානයක් 
බලපෑමට ලක් දේ. එම විහාරස්ථානදේ ධර්මශාලාව ට හානි සිදුවන බැවින්ත්ර එය නිසි ආකාරදයන්ත්ර 
නැවත ස්ථාපනය කළ යුුය. වන්ත්රදි දගීමට අමතරව පන්ත්රසල සඳහා සුදුසු ඉඩේ කැබැේලක් ෙ ලබා දිය 
යුුය. 

 

තැන්යන්යාය කනිෂ්ට විදයාලයට අයත් යගාඩනැගිලි යදකක් අර්ධ වශයයන් වයාපෘතියේ බලපෑමට ලක් 
යව්. එහි වැසිකිළි යගාඩනැගිලි පමණක් අධි ජලගැලුම් මට්ටමට පහළින් පිහිටා තියබන අතර අනිකුත් 
සියලු යගාඩනැගිලි හා නිර්මිත පිහිටා තියබනුයේ අධි ජල ගැලුම් මට්ටම් සීමායවන් පිටතිනි. බලපෑමට 
ලක්වන නිර්මිත ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුව ඇති අතර ජාතික යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධාන 
වාර්තායව් නිර්යද්ශිත ලුහුයීයම් පිළියම් ක්රියාත්මක කිරීම ද කළ යුතු ය. 



 

XII 
 

 

වයාපෘතිය නිසා ප්රවාහන මාර්ග දෙකක් ජලදයන්ත්ර යට දේ. ඒවා නේ තරවනාදගාඩ හරහා පේදේගම - 
බඩේකුඹුර (B දශ්ර්ණිය) මාර්ගය සහ රත්තනදෙනිය - දකඳවින්ත්රන  ( C දශ්ර්ණිය ) මාර්ගයයි. ප්රජාවට 
අවම අපහසුතාවයක් ඇතිවන පරිදි විකේප මාර්ග සපයා පවතින ප්රවාහන මාර්ග ජාලයට සේබන්ත්රධ කළ 
යුු ය.  

 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘති ප්රදේශය ුළ පුරා විෙයාත්මක වටිනාකමකින්ත්ර යුු යයි සැලකිය හැකි ස්ථාන 
41 ක් වාර්තා ී තිදබ්. දමයින්ත්ර 21ක් යළි පදිංචි කරීදේ කටයුු නිසා ඍජු දහෝ වක්ර දලස බලපෑමට 
ලක්විය හැකිය. එබැවින්ත්ර අදේක්ෂිත ඍනාත්මක බලපෑේ අවම කිරීම සඳහා පුරා විෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුව 

විසින්ත්ර සකසන ලෙ පුරා විෙයාත්මක බලපෑේ ඇගයීදේ (AIA) නිර්දේශ කර ඇති ුහුයු ිළියේ 
ක්රියාත්මක කළ යුු ය.  

 

නිගමනය  

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිදේ මුළු ආදයෝජන ිරිවැය රු. මිලියන 40,740 කි. 

වයාපෘතිදයන්ත්ර අදේක්ිත ශුේධ වාර්ික ප්රතිලාභය රු. මිලියන 4193.5 කි. අභයන්ත්රතර ප්රතිලාභ 

අනුපාතිකය (10.9%) සහ ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම (රුියේ බිලියන 93) අනුව දමම වයාපෘතිය 
ආර්ික වශදයන්ත්ර ශකය දේ. 

 

වයාපෘතිය ුළින්ත්ර ලබා ගත යුු ආර්ික හා සමාජීය ප්රතිලාභ වයාපෘතිදේ අදේක්ිත පරමාර්ථය 
සපුරාලනවා පමණක් දනාව සමස්ත ජාතික සංවර්ධන ෙැක්ම සමඟ දහාඳින්ත්ර ගැලදේ. එබැවින්ත්ර ජල 
හිඟයකට මුහුණ දී සිටින දමාණරාගල දිස්ි ක්කදේ ජනතාවදේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංීමට 
උපකාරී වන විවිධ ප්රතිලාභ ලබා දිය හැකි බැවින්ත්ර දමම වයාපෘතිය ජාතික වැෙගත්කමක් ෙරයි. එවැනි 
සමාජ හා ආර්ික ප්රතිලාභ ිළිබඳ විස්තරයක් වාර්තාදේ අොළ අංශවලට ඇුළත් කර ඇත. 

 

අවසාන වශදයන්ත්ර, දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර දමානරාගල දිස්ික්කදේ දවදසන ප්රජාවට ධනාත්මක 
බලපෑේ ගණනාවක් ලබා දෙනු ඇත. සුදුසු ිළියේ දයදීම මගින්ත්ර ඍණාත්මක බලපෑේ අවම කර ගත 

හැකිය. ඉහත දහ්ු නිසා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. දකදස්දවතත්, වයාපෘතිය 
දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුු ඍණාත්මක බලපෑේ ඵලොයී දලස ආමන්ත්රරණය කිරීම සහතික 
කිරීම සඳහා ඉදිකිරීේ හා දමදහයුේ අවදීන්ත්රහිදී දමම වාර්තාදේ ෙක්වා ඇති පරිදි ුහුයීදේ ක්රියාමාර්ග 
නිසි අධීක්ෂණය යටදත් සිදු කළ යුුය. 
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පරිච්වේදය 1 

  

1. හැඳිනීම  

 යාපෘතිවේ පසුබිම 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ිහිටා තිදබනුදේ ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකාණ දිග ඛණ්ඩදේ වන අතර එය ආරේභ වන්ත්රදන්ත්ර 
නමුණුකුළ කඳුවැටිදේ නැදගනහිර බෑවුදමනි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ප්රධාන අු ගංගාව වන හුලන්ත්රො ඔය 
ඇරදෙන්ත්රදන්ත්ර දමාණරාගලට උුරු දෙසින්ත්ර ිහිටි ගලබැේෙ ප්රදේශදයනි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය බදුේල 
දිස්ික්කදේ පස්සර ප්රදේශදයන්ත්ර ඇරඹී දමාණරාගල දිස්ික්කදේ බඩේකුඹුර, මැෙගම, දමාණරාගල 
යන ප්රදේශ පසුකරමින්ත්ර ගලා දගාස් කිදලෝ මීටර 116ක් මග දගවා ඉන්ත්රදියානු සාගරයට පතිත වන්ත්රදන්ත්ර 
අේපාර දිස්ික්කදේ පානම යන ස්ථානදයනි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය වර්ග කිදලෝමීටර 

1,233 ක් වන අතර පහළ නිේනදේ සිට ඉහළ ජලධාරා ප්රදේශය දෙසට යනවිට වාර්ික මධයනය 

වර්ෂාපතනය මිමි 1000 සිට 2500 ෙක්වා පමණ දේ. 

 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ මුළු ජලධාරා ප්රදේශය උප ජලධාරා ප්රදේශ ුනකට දබදිය හැක. එනේ ඉහළ ජලධාරා 

ප්රදේශය (අපවහන ප්රදේශදයන්ත්ර 25% සහ 2,000 - 3,000 mm වර්ෂාපතන කලාපය), මධයම ජලධාරා 
ප්රදේශය (අපවහන ප්රදේශදයන්ත්ර 65% සහ 1,000 - 2,000 mm වර්ෂාපතන කලාපය) පහළ ජලධාරා 

ප්රදේශය (අපවහන ප්රදේශදයන්ත්ර 10% සහ 500 -1,000 mm වර්ෂාපතන කලාපය). දමයට සමාන 

ජලධාරා ප්රදේශ හා වර්ෂාපතන වයාේතියක් (1,670 mm and 1,618 mm) සහිත යාබෙ ගංගා දද්රෝණි දෙක 

වන මැණික් ගඟ (1,272 Sq. Km.) සහ කිරිඳි ඔය (1,165 Sq. Km.) දද්රෝණිවල ඉදි කර ඇති විශාල ජලාශ 

වන දවදහරගල (75 MCM) සහ ුණුගේදවදහර (180 MCM) වැනි ජලාශ මගින්ත්ර ශ්රී ලංකාදේ 
හේබන්ත්රදතාට ප්රදේශයට වාරි ජලය හා පානීය ජලය ලබා දෙමින්ත්ර ජල සේපත වඩා ඵලොයී දලස භාවිතා 

දකදර්. දකදස් දවතත්, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ විශාල ජලාශ කිසිවක් ිහිටා දනාමැත. 

 

වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර ඓතිහාසික සාක්ෂි හා ජල විෙයාත්මක ඇගයීේ සැලකිේලට දගන 
දමම දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සැලසුේ කර ඇත්දත් භාවිතයට දනාදගන වාර්ිකව කියුබික් 

මීටර මිලියන 427 ක ජල ප්රමාණයක් මුහුෙට මුො හරින කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජල සේපත හසුරුවා සංවර්ධනය 
සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා ය. ක්රි.පූ.  300 වැනි අතීතයක පටන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ගංගා දද්රෝණිදේ 
කෘිකාර්මික ප්රජාව ජිවත්ව සිටි බවට ඓතිහාසික සාක්ිවලින්ත්ර දපනී යයි. ෙැනට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ඔස්දස් 
අමුණු වාරිමාර්ග වයාපාර කිහිපයක් ම ඇති අතර එයින්ත්ර ප්රධානතම අමුණ දලස සැලදකන්ත්රදන්ත්ර දකාළෙ 

- රත්නපුර - වැේලවාය - මඩකලපුව (A4) මහා මාර්ගදේ 243 වන කිදලෝමීටර කණුව අසල ිහිටා ත. 
එමගින්ත්ර බුත්තල, දමාණරාගල, සහ සියෙලාන්ත්රඩුව යන ප්රාදේශීය දකාට්ටාශවල කෘිකාර්මික ඉඩේ 
අක්කර 2000 කට වාරිජලය සපයයි.   

වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලය වාරි කටයුු සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා 

විකේප වයාපෘති දෙකක් සලකා බලන ලදී.; 

 

 යාපෘති විකල්පය (PA)-1: කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ෙකුණු ඉවුර ප්රදේශදේ හෑදබස්ස සහ බිඳුණුකඩ යන කුඩා වැේ 
පුනරුත්ථාපනය කිරීදමන්ත්ර පසු ඒවා යටදත් ඇති වාරිකරණ ප්රදේශයට ජලය හරවා යවා නුගමණ්ඩිය නේ 
ස්ථානදේ අමුණක් ඉදි කිරීම  

 

 යාපෘති විකල්ප (PA)-2:  කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය දද්රෝණිවල ෙැනට වගාදකදරන කුඹුරුවල දබෝග 
තීව්රතාවය වැඩි කිරීම හා නව වාරි පහසුකේ සහිත බිේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා බහුකාර්ය ජලාශයක් ිහිටුීම 

සඳහා ෙැනට පවතින කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණට කිදලෝ මීටර 13.4ක් උඩු ගං ප්රදේශදයන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා 

දේේලක් ඉදිකිරීම, 



 

2 
 

දමම විකේපයට නුගමණ්ඩිය අමුදණන්ත්ර හරවන ජලදයන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ෙකුණු ඉවුර සහ එහි යටි ගං ප්රදේශ 
සංවර්ධනය හා වාරි පහසුකේ සැලසීම ෙ ඇුළත් දේ. දමම ජලාශය මගින්ත්ර ජල විදුලිය උත්පාෙනය කිරීම සහ 
ගෘහස්ථ ජල අවශයතා සඳහා ජලය දවන්ත්ර කිරීමට ෙ හැකියාව තිදබ්.  

 

PA-1 ට වඩා විශාල ප්රතිලාභයක් ප්රදේශයට ලබා දිය හැකි බැවින්ත්ර දෙවන විකේපය වන දෙහිකිඳගම ගේමානය 
අසල දී කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දරෝලරදයන්ත්ර සුසංහසනය දකදරන (RCC) දකාන්ත්රීට් දේේලක් ඉදිකිරිම යන 

වයාපෘති විකේප (PA-2) ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදී. 2019 සේපූර්ණ කරන ලෙ ශකයතා අධයයනයට 

අනුව කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සැලසුේ කර ඇත්දත් MCM 46.4ක ෙළ ජල ධාරිතාවක් හා MCM 2.4 ක 
අවධාරිතාවකින්ත්ර යුු වය.   

 

දයෝජිත දේේල අසල දී සාමානය වාර්ික ජල ප්රදේශය MCM 198 ක් වන අතර සාමානය වාර්ික වාරි 
ජල ඉේුම MCM 126 ක් යයි නිමානය කර තිදබ්. යයෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ ජල 
උපයයෝජයතාවය සැලකිේලට යගන කි.මී  5.22 ක් දිග උමගක් තුළින් හුලංදා ඔය යවත කියුබික් මීටර 
මිලියන 68 ක් හරවා යැවීමට යයෝජිත ය. දැනට පවතින හුලංදා ඔය අමුයණ්ඩ වම් ඉවුරු ඇළ දීර්ඝ කිරීම 
මගින් යමම ජලය අවසානයේ විලා ඔය ගංගා යරෝණියට යාබද ව පිහිටි ඇතිමයේ හා යකාටියාගල වැව් 
යවත රැයගන යාමට නියමිත ය. ඊට අමතරව, හඳුනාගත් කුඩා වැේ 7 ක් (නුග මණ්ඩිය  අමුණ වයාපාරය 
යටදත් පවතින දහදබස්ස, බිඳුණුකඩ සහ විල ඔය දද්රෝණිදේ හුලන්ත්රො ඔය අමුණ යටදත් පවතින 

දතනගේ ලන්ත්රෙ, ඉත්තෑකටුව, පනුආරවෑකන්ත්රඩිය, වට්ටාරම, සහ වැදේ වැව) පුනරුත්තාපනය කර 
අතිදර්ක ජලය ඒවාදේ රඳවා තැබීමට සැලසුේ කර ඇත.    

 

ඊට අතිදර්කව, දමාණරාගල දිස්ික්කදේ නාගරික/ගෘහස්ථ ජල සැපයුම සඳහා MCM 12ක පමණ ජල 
ප්රමාණයක් වාර්ිකව දවන්ත්ර දකදර්. ජලාශදේ දසාදරාේ 2 ුළින්ත්ර මුො හරින ජල හිස උපදයෝී කරදගන ජල 

විදුලි බලය ෙ නිෂප්ාෙනය දකදරනු ඇත. 0.9MW සහ 2 MW ධාරිතාව සහිත විදුලි බලාගාර දෙකක් ිහිටුීම 

සඳහා සැලසුේ කර ඇති අතර එමගින්ත්ර ිළිදවලින්ත්ර 5.9 සහ 10.2 GWh විදුලි ශක්තියක් ජාතික විදුලිබල ජාලයට 

එක් කිරීමට අදේක්ෂා දකදර්. ෙකුණු ඉවුරු බලාගාරය  RCC දේේලට යටි ගං ප්රදේශදේ ිහිටුීමට නියමිත 
අතර වේ ඉවුරු බලාගාරය උමං මාර්ගය දකළවර වන රත්තනදෙනිය ග්රාම නිලධාරි වසදේ ිහිටුවනු ලැදබ්.   

 

වයපෘති සංරචක ෙැක්දවන වයාපෘතිදේ ෙළ සැලැස්ම 1.1 රූපදේ ෙක්වා ඇත.  

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   1.1 රූපය: ප්රධාන  යාපෘති සංරචක දැක්ව න  යාපෘති සිතියම  
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1.1   වයෝජිත  යාපෘතිවේ අරමුණු සහ  යාපෘතිය සාධාරණිකරණය   

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිය ඌන සංවර්ධිත ගංගා දද්රෝණියක් දලස වර්ීකරණය කළ හැකිය. ෙැනට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 

හරහා ඍජුව ඉදිදකරුණු රැඳවුේ ජලාශ දනාමැත. ෙැනට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ආශ්රිතව විශාල, මධයම, හා කුඩා පරිමාණ 

වාරිමාර්ග වයාපාර හතරක් ක්රියාත්මක  දවමින්ත්ර පවතී. ඒවා නේ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ ( අක්කර 2000), හුලන්ත්රො 

ඔය අමුණ (අක්කර 225), සේධාතිස්ස වැව (අක්කර450) සහ කුමන වැව (අක්කර 150) යි. දමම දයෝජිත 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය මගින්ත්ර වාර්ිකව භාවිතයට දනාදගන මුහුෙට ගලා යන කියුබික් මීටර මිලියන 427 ක ජල 
ප්රමාණය හසුරුවා සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීමට සැලසුේ කර තිදබ්. තවෙ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය යටදත් දවනත් 
කුඩා වාරිමාර්ග වයාපාර රාශියක් ඇත. හුලන්ත්රො ඔය ගං දමෝයට පහළින්ත්ර තවත් අු ගංගා දෙකක්, එනේ නොදන්ත්ර 
ඔය සහ අලදකාල ආර යන දියපහරවේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔයට එක් දේ. දකදස් දවතත් දේ අු ගංගා දෙක රුහුණු 
ජාතික වදනෝෙයානයට තොසන්ත්රනව උඩු ගං ප්රදේශදේ ිහිටා ඇති එම ගංගා යාල ෙැඩි ස්වභාව රක්ෂිතය, යාල 
නැදගනහිර ජාතික වදනෝෙයානය, සහ විශාල දවරළබඩ ප්රදේශයක් ආවරණය වන කුඹුක්කන්ත්ර ඔය පහළ උප 
ජලාධාර  ප්රදේශදේ ි හිටා ඇති බැවින්ත්ර වාරි කෘිකර්මාන්ත්රතය සංවර්ධනය කළ දනාහැක. ආරක්ෂිත ප්රදේශ සලකුණු 
කරන ලෙ වයාපෘති ිරි සැලැස්ම VI ඇමුණුදේ 2 රූපදේ ෙක්වා තිදබ්.  

 

දමානරාගල දිස්ික්කදේ පවතින මුිට ජල ප්රභවයන්ත්ර ඵලොයී දලස හසුරුවා භාවිතා කිරීමට ප්රමාණවත් 
ප්රතිපාෙන දනාමැති ීම නිසා  කෘිකර්මාන්ත්රතය සඳහා වාරිමාර්ග ජල සැපයුම සඳහා විශාල අවශයතාවයක් පවතී. 

තවෙ, ගෘහස්ථ නල ජලයට ප්රදේශය ඇත්දත් දමානරාගල දිස්ික්කදේ ජනගහනදයන්ත්ර ඉතා සුළු ප්රතිශතයකට 
පමණකි. එබැවින්ත්ර දයෝජිත වයාපෘතිය  මගින්ත්ර  කලාපදේ හඳුනාගත් සමාජ ආර්ික සංවර්ධන අවශයතා සපුරාලීමට 
හැකි වනු ඇත. 

 

හුලන්ත්රොව-බිබිල මාර්ගයට මීටර් 500 ක් පමණ බටහිරින්ත්ර ිහිටි ප්රධාන කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සමඟ දබේලන්ත්ර ඔය එක් 
වන ස්ථානයට ඉහළින්ත්ර ිහිටි නක්කල නගරය අසල දේේලක් ඉදි කිරීදමන්ත්ර දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය 
ස්ථාිත දකදර්. දමම ස්ථානය ගදේ ඍජු දකාටසක ි හිටා ඇති අතර දමහිදී ප්රධාන කුඹුක්කන්ත්ර ඔය නැදගනහිර-
බටහිර දිශාවට ගලා යයි. දයෝජිත දේලි අක්ෂය හුලන්ත්රොව-බිබිල පාරට සමාන්ත්රතරව උුරු-ෙකුණු දිශාවට ිහිටනු 

ඇත. වර්ග කිදලෝමීටර 140 ක ෙළ ජල දපෝෂක ප්රදේශයක් ඇති දයෝජිත ජලාශදේ ෙළ ධාරිතාව 46.4 MCM වන 

අතර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ මුළු ජල දපෝෂක ප්රදේශය වර්ග කිදලෝමීටර් 1,233 කි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය 

ිහිටුීදමන්ත්ර කුඹුක්කන අමුදණ් ෙළ ජල දපෝෂක ප්රදේශය වර්ග කිදලෝමීටර 260 සිට වර්ග කි.මී. 120 ෙක්වා අඩු 
දේ. 

 

වයාපෘතිදේ ප්රධාන ප්රතිලාභ වනුදේ, නව දගාවිබිේ අක්කර 10,315 කට වාරිජල පහසුකේ සැපයීම, බුත්තල, 
දමානරාගල, සියෙලාණ්ඩුව යන ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශවල ෙැනට වගාදකදරන දගාවිබිේ අක්කර 3100 
ල දබෝග තීව්රතාවය 2 ෙක්වා වර්ධනය කිරීම දේ. ඊට අමතරව, යටි ගං ප්රදේශ සංවර්ධනය යටදත් කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 
වේ හා ෙකුණු ඉවුරුවල ිහිටි කුඩා හා මධයම පරිමාණදේ වැේ යටදත් ෙැනට වගා දකදරන ඉඩේ අක්කර 3039 
ක දබෝග තීව්රතාවය වර්ධනය කිරීමට ෙ සැලසුේ කර තිදබ්.  

 

වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනයට අමතරව, දමානරාගල, නක්කල, කුේබුක්කම, ඔක්කේිටිය සහ 

බුත්තල යන ප්රදේශවල පානීය ජල අවශයතා සපුරාලීම සඳහා වාර්ිකව ජලය MCM 12 ක් සැපයීම, වාර්ිකව 

ගිගාදවාට් පැය 16 ක විදුලි උත්පාෙනය හා දයෝජිත ජලාශදේ දමන්ත්රම වයාපෘතිය යටදත් වෘේධිකරණය දකදරන 
වැේවල ෙ මිරිදිය ධීවර සංවර්ධනය, සහ වයාපෘතිය අදේක්ෂා කරයි. 

 

වයාපෘතිදේ ිහිටීම සහ සංවර්ධනය කිරීමට දයෝජිත හා පවත්නා වාරිමාර්ග ප්රදේශ දපන්ත්රවන පරිපාලන සිතියම 

රූප සටහන 2.1 හි ෙක්වා ඇත. 
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1.2  EIA  ාර්තාවේ අරමුණු 

ජාතික පාරිසරික පනත යටදත් ශ්රී ලංකාදේ සංවර්ධන වයාපෘති ිහිටුීම සඳහා පාරිසරික බලපෑේ තක්දස්රුව 

අනිවාර්ය අවශයතාවකි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දයෝජිත වයාපෘතියට දහක්ටයාර 322 

ක් පමණ වන ඉඩේ දහළි දපදහළි කිරීම සහ නිවාස 298 ක් පමණ ප්රතිස්ථානගත කිරීම සහ කෘිකාර්මික ඉඩේ  

අත්පත් කර ගැනීම ඇුළත් දේ. මීට අමතරව, හුලන්ත්රො ඔය දවත ජලය හරවා යැීම සඳහා කිදලෝමීටර් 4.5 ක 
දිගකින්ත්ර යුත් උමගක් ස්ථාිත කිරීමට වයාපෘතිය සැලසුේ කරයි. දමම වයාපෘති මැදිහත්ීේ සැලකිේලට ගැනීදේ 

දී, 1993 ජුනි 24 වන දින 772/22 හි ගැසට් නිදේෙනවල හා 1999 දී කරන ලෙ සංදශෝධනවල ලැයිස්ුගත කර 
ඇති පාරිසරික ඇගයීේ සිදු කිරීමට නියමිත වයාපෘති යටතට දමම වයාපෘතිය ෙ අයත් දේ. එදස් ලැයිස්ු ගත කළ 

සියුම නියමිත සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑේ තක්දස්රුවක් (EIA) පැවැත්ීම ජාතික පාරිසරික 

පනත අංක 47 (1980) යටදත් වයවස්ථාිත අවශයතාවයකි. එබැවින්ත්ර, වයාපෘති දයෝජකයා වන වාරිමාර්ග ජල 
සේපත් කළමනාකරණ  අමාතයාංශය විසින්ත්ර දමම පාරිසරික බලපෑේ තක්දස්රුකරණ අධයයනය ආරේභ කරන 

ලේදේ: 

•     වයාපෘති ප්රදේශදේ වයාපෘතියට දපර පවතින පාෙක තත්ත්වය දේඛනගත කිරීම  

• දයෝජිත වයාපෘතිදේ ප්රතිඵලයක් වශදයන්ත්ර දගාඩ නැදගන විභීය පාරිසරික බලපෑේ හඳුනාදගන ඒවා 
ඇගයීම 

• පුදරෝකථනය කරන ලෙ ඍනාත්මක බලපෑේ වැළැක්ීමට, අවම කිරීමට, ිළියේ කිරීමට දහෝ වන්ත්රදි 
වශදයන්ත්ර සිදු කිරීමට දයෝගය ුහුයීදේ ිළියේ නිර්දේශ කිරීම සහ  

• ුහු කිරීදේ ියවර, වයාපෘති විකේප සහ වයාපෘතිදේ සමස්ත පාරිසරික තිරසාරභාවය ළඟා කර ගැනීම 
සඳහා විමංසන සැලැස්මක් අනුව ප්රමාණවත් වයාපෘති විකේපයන්ත්ර ලබා දෙන අඩවි විදශ්ිත පාරිසරික 
අධීක්ෂණ වැඩසටහනක් සැපයීම. 

 

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර (FD) ලබා දෙන ලෙ දයාමුකිරීදේ අනුදේශයට (ToR) අනුකූලව දමම 

පාරිසරික බලපෑේ අධයයනය සිදු කරන ලදී. එම දයාමුකිරීදේ අනුදේශය ඇමුණුම I හි  ෙක්වා ඇත.  

 

1.3  EIA  ාර්තා  ිළිවයළ කිරීවම් දී භාවිතා කරන ලද ක්රමවේදය හා තාක්ෂණික ක්රම  

පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීම (EIA) සඳහා භාවිතා කරන ලෙ ක්රමදේදී ප්රදේශය ප්රධාන වශදයන්ත්ර පෙනේ වූදේ 1980 
අංක 47 ෙරණ ජාතික පාරිසරික පනත හා 1988 දී 56 වන පනදත් සංදශෝධනවලට අනුකූලව වන සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලෙ දයාමුකිරීදේ අනුදේශය (ToR) මත ය.  

 

ද්විතියික දත්ත රැස් කිරීම  

වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර 2013 දී සකස් කරන ලෙ ශකයතා වාර්තාව, 2019 වන දතක් ම වයාපෘති 
සංරචක හා වයාපෘතිදේ තාක්ෂණික දතාරුරු සේබන්ත්රධ එකම දේඛනය විය. පාරිසරික බලපෑේ තක්දස්රුකරණ 

කණ්ඩායම විසින්ත්ර එම 2013 ශකයතා වාර්තාව සමාදලෝචනය කර දකටුේපත් වාර්තාව ඉදිරිපත් කදළ් ඒ ිළිබඳ 

දතාරුරු පෙනේ කරදගන ය. මීට අමතරව, ශකයතා වාර්තාදේ ආවරණය කර දනාමැති තාක්ෂණික ෙත්ත හිඩැස් 
කිහිපයක් සපුරාලීම සඳහා ප්රධාන වාරිමාර්ග ඉංජිදන්ත්රරු දමාණරගල එච්. බී. පී. බණ්ඩාර මහතා විසින්ත්ර ලබා දුන්ත්ර 
දතාරුරු  පාරිසරික බලපෑේ තක්දස්රුකරණ වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්ත්ර ලදී.  

 

දයාමුකිරීදේ අනුදේශදේ (ToR) අවශයතා අනුව මූලික ක්රියාකාරකමක් දලස වයාපෘති ප්රදේශදේ පාරිසරික 

සේපත්, සමාජ ආර්ික පැතිකඩ, මුිට භූ ලක්ෂණ, දේශගුණය, භූ විෙයාව සහ පාංශු වයාේතිය වැනි වයාපෘතියට 

අොළ දතාරුරු එකු කර සමාදලෝචනය කරන ලදී. තවෙ, සමාන වයාපෘති සඳහා කරන ලෙ අධයයනයන්ත්ර ෙ 

පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. ේවිතීයික ප්රභවයන්ත්රදගන්ත්ර ලබාගත් දතාරුරු සමාදලෝචනය කිරීදමන්ත්ර පසුව, වැඩිදුර 

ෙත්ත අවශයතා හඳුනාගන්ත්රනා ලෙ අතර, දයාමුකිරීදේ අනුදේශදේ විස්තර කර ඇති විෂය පථය ුළ හඳුනාගත් 
දතාරුරු හිඩැස් ියවා ගැනීම සඳහා පුළුේ ක්දෂ්ර පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී. දයෝජිත වයාපෘතිය දහ්ුදවන්ත්ර 
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ඇතිවිය හැකි පාරිසරික බලපෑේ ිළිබඳ පුදරෝකථනය කිරීමට සහ ුහු කිරීදේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට දවනත් අොළ 
ප්රකාශන සහ පර්දේෂණ අධයයනයන්ත්ර ෙ භාවිතා කරන ලදී. 

පසුව, 2019 සැේතැේබර් මාසදේදී චීන ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංස්ථාව  (CHMC) විසින්ත්ර සකස් කර 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ ශකයතා වාර්තාව භාවිතා කරන දලස පාරිසරික ඇගයීේ කණ්ඩායමට උපදෙස් දී ඇත. එබැවින්ත්ර 

දමම වාර්තාදේ ෙක්වා ඇති කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ සහ ප්රධාන වැඩ ිළිබඳ ප්රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ 2019 
ශකයතා අධයයන වාර්තාවට අනුකූල දේ. 

 

අධයයන ප්රවද්ශය 

 දමම පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ අධයයනය සිදු කිරීම සඳහා අධයයන ප්රදේශය දලස දයෝජිත ජලාශදයන්ත්ර 

ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශය, උමං මාර්ගය, ඇල මාර්ගය, දයෝජිත වයාපෘතිය යටදත් ජලය ලැදබන වැේ, වාරිබල 

ප්රදේශය, නැවත පදිංචි කිරීදේ ස්ථාන සහ ගේ වළවේ, බැහැර කිරීදේ ස්ථාන සහ කඳවුරු ස්ථාන වැනි දවනත් 
පහසුකේ ඇුළත් විය.  

 

විෂය පථය තීරණය කිරීවම් රැස්ීම් 

අධයයන කණ්ඩායම හා ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන්ත්ර අතර දමම පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ වාර්තාව ිළිදයළ කිරීදේ 
දී සලකා බැලිය යුු කරුණු ිළිබඳව එකඟතාවයකට එළඹීම සඳහා විෂය පථය තීරණය කිරීදේ රැස්ීේ කිහිපයක් 
පවත්වන ලදී. රැස්ීේ පවත්වන ලේදේ දස්වා ොයකයා සහ දවනත් අොළ ආයතන හා වයාපෘතිදේ වටිටාදේ  
සිටින ප්රජාවන්ත්ර සමග ය.  

  

වක්ෂ්ත්ර ිරික්සුම හා පාදක තත්ත්  සමීක්ෂණ 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සංවර්ධන ප්රදේශය සහ වයාපෘතිදේ බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ හඳුනාගැනීදේ ක්දෂ්ර ිරික්සුේ 

චාරිකාවක් 2017 ඔක්දතෝබර් 28 හා 29 යන දිනවල සිදු කරන ලදී.  2017 දෙසැේබර් සිට 2019 අදගෝස්ු ෙක්වා 
කාලය ුළ අොළ උපදේශකයින්ත්ර විසින්ත්ර සිදු කරන ලෙ පාෙක තත්ත්ව සමීක්ෂණ වලදී විස්තරාත්මකව පරීක්ෂා 

කිරීම සඳහා පවත්නා පාරිසරික හා සමාජ තත්වයන්ත්ර, ඓතිහාසික, සංස්කෘතික දහෝ පුරාවිෙයාත්මක වශදයන්ත්ර 

වැෙගත් ස්ථාන ිළිබඳ සවිස්තර සටහන්ත්ර තබා ගන්ත්රනා ලදී. මීට අමතරව, වයාපෘති භූමිදේ ජල විෙයාත්මක, භූ 

විෙයාත්මක ලක්ෂණ, ජජව විවිධත්වය සහ ප්රදේශදේ වැෙගත් පාරිසරික කරුණු සහ ඉඩේ පරිහරණ රටාවන්ත්ර 
ිළිබඳව ෙ සටහන්ත්ර කරගන්ත්රනා ලදී. මූලික සමීක්ෂණ වලදී දයෝජිත මැදිහත්ීේවල සැබෑ බලපෑම නිර්ණය කිරීම 

සඳහා පාරිසරික, සමාජ-ආර්ික, ජල විෙයාත්මක හා භූ විෙයාත්මක අංශවල ක්රමානුකූල ෙත්ත රැස් කිරීම සිදු කරන 
ලදී. ක්දෂ්ර සමීක්ෂණ වලදී අනුගමනය කරන ක්රමදේෙයන්ත්ර ිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරය පහත ෙැක්දේ. 

 

මීට අමතරව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ නිලධාරීන්ත්ර සහ දයෝජිත වයාපෘති මැදිහත්ීේ සංකේප ිළිබඳ 

ෙැනුමක් ඇති අදනකුත් අොළ ආයතන / සංවිධාන කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ වයාපෘති විකේප, තාක්ෂණික කරුණු, 

ඇතිවිය හැකි ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක බලපෑේ, දයෝජිත වයාපෘති මැදිහත්ීේවලට අඩංගු දයෝජිත ිළියේ 
ආදිය ිළිබඳව සේමුඛ සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. 

 

 යාපෘති විකල්ප ඇගයීම  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ වාරිමාර්ග පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දයෝජනා කර ඇති විකේප දෙක සහ 
ජලාශදේ ිහිටීම සඳහා සලකා බැලූ විකේප ුන දමම පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ වාර්තාදේ සලකා 
බලන ලෙ විකේපයන්ත්ර දේ. 

 

1.3.1   මතුිෙ භූ ලක්ෂණ, භූ ගර්භ ලක්ෂණ හා පස්  ර්ග ිළිබඳ  වල්ඛනගත කිරීවම් ක්රම වේදය  

වයාපෘති වැඩබිේ සහ එහි වටිටාව ිළිබඳව පහත සඳහා ෙත්ත හා දතාරුරු රැස් කරන ලදී.  

- මුිට භූ ලක්ෂණ සිතියේ 1:50,000 පරිමාණය , 1:10,000 scale (මෘදු හා ෙෘඩ ිටපත්) 
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- ගුවන්ත්ර ඡායාරූප (1:40,000 සහ 1:10,000 පරිමාණ) 

- චන්ත්රිකා ඡායාරූප (ගූගේ) 

- GSMB දවතින්ත්ර ලබාගත හැකි සියු භූ විෙයා සිතියේ (මෘදු හා ෙෘඩ ිටපත්) (1:100,000 & 1:50,000 

පරිමාණය)  

- වයාපෘතිදේ තාක්ෂණික වාර්තාව ිළිදයළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලෙ සියු මූලික සිතියේ (1:10,000 

සිට 1:1,000 පරිමාණය)  

- වයාපෘති ප්රදේශය හා ඒ අවට ප්රදේශය ආවරණය දකදරන භූ විෙයා සිතියේ 

- මිහි විදුේ ෙත්ත (වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුදවන්ත්ර) 

- ජල පීඩන පරීක්ෂණ, මිහි විදුේ හර සහ භූ විෙයාත්මක දලාගින්ත්ර හරහා සිදු කළ නිරීක්ෂණ 

- මිහි විදුේවල පාරගමයතා පරික්ෂාව හා සේමත විනිවිදුේ පරික්ෂාව (SPT)  

- පරීක්ෂණ වලවේ වලින්ත්ර ලබාගත් නියැදිවල පරීක්ෂණ ප්රතිඵල 

 

1.3.2   ජල විදයාත්මක අධයයනවේ ක්රමවේදය 

වර්ෂාපතනය, උෂණ්ත්වය, ආර්ද්රතාව වැනි මූලික ජලවිෙයාත්මක පරාමිතීන්ත්ර කාලගුණ විෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුදවන්ත්ර 

ලබාගන්ත්රනා ලදී.  එම මිනුේ ස්ථානවල ි හිටීම GIS සිතියේවල හඳුනාගන්ත්රනා ලදී. වාරිමාර්ග  ඇල පේධතිය, ගැලීේ 
සටහන්ත්ර ආදී දවනත් මූලික විස්තර ශකයතා වාර්තාදවන්ත්ර ලබා ගැනිණ. ෙැනට පවතින ජල සේපාෙනය සහ ජල 
භාවිතය ිලිබඳ දතාරුරු දක්්ෂර ිරික්සුදේ දී හා සමාජ සමීක්ෂණවල දී එක්රැස් කරගන්ත්රනා ලදී. දක්්ෂර 
සමීක්ෂණවලින්ත්ර ලබාගත් දතාරුරු සහ ශකයතා වාර්තාදවන්ත්ර ලබාගත් දතාරුරු උපදයෝී කරගනිමින්ත්ර ජල 
විෙයාත්මක රටාදේ අනාගත දවනස්කේ සහ අදේක්ිත ජල විෙයාත්මක බලපෑේ අනුමාන කරන ලදී.  

 

1.3.3   භූගත ජලය, මතුිෙ ජලය, ජල ගුණත් ය, ශබ්දය හා කම්පන ඇගයීම සඳහා ක්රමවේදය  

භූගත ජලය හා මුිට ජලදේ මූලික තත්ත්වයන්ත්ර සහ පවත්නා ශබ්ෙ හා කේපන මට්ටේ විමංසනය කරන ලෙ අතර, 
වයාපෘති ඉදිකිරීේ සහ දමදහයුේ අදියර යන දෙකම සැලකිේලට ගනිමින්ත්ර සිදුවිය හැකි බලපෑේ සහ අවශය 
ුහුයීදේ ියවර ඇගයීම සඳහා වයාපෘති මැදිහත්ීේ සමඟ දතාරුරු ගලපන ලදී. 

 

1.3.4   පාරිසරික අධයයනය සඳහා ක්රමවේදය 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ සහ ඒ අවට ඇති ප්රධාන ජජව වාසස්ථාන / වෘක්ෂලතා වර්ග හඳුනා ගැනීම සඳහා 

දසෝදිසි සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. ජජව පරිසරයට අොළ මූලික තත්ත්වය  දේඛනගත කිරීම, ජජව විදශ්ෂ 

දේඛනය සකස් කිරීම, පවත්නා පාරිසරික ප්රශ්න/ගැටළු හඳුනා ගැනීම, ඇතිවිය හැකි පාරිසරික බලපෑේ හා 
ුහුයීදේ ිළියේ හඳුනා ගැනීම සහ විමංසනය කළයුු අංශ හඳුනාගැනීම සඳහා දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ 
සහ දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදයන්ත්ර ිටත සීඝ්ර පාරිසරික සමීක්ෂණයක් මගින්ත්ර දමය සිදු කරන ලදී. දමම සීඝ්ර  
සමීක්ෂණයට එවැනි සීඝ්ර පාරිසරික ඇගයීමක් සඳහා සුදුසු විවිධ ක්රම සහ ශිේපීය ක්රම උපදයෝී කරගනිමින්ත්ර ජලජ 
හා දභෞමික සත්ත්ව හා ශාක යන ක්දෂ්ර දෙකම ඇගයීම ඇුළත් විය. භාවිතා කළ නියැදි ක්රම සහ ශිේපක්රම 
පහත ෙැක්දේ. 

  

සත්ත්ව විදශ්ෂ: අධයයන ප්රදේශය ුළ හඳුනාගන්ත්රනා ලෙ වෘක්ෂලතා වර්ග/ වාසස්ථාන ුළ වසන දභෞමික සත්ව 
විදශ්ෂ ඇගයීම සඳහා දර්ඛා අනුච්චෙ සමීක්ෂණ ක්රමය දයාොගන්ත්රනා ලදී. එක් එක් අනුච්චෙය ු ළ දගාළු දබේලන්ත්ර, 
කූරන්ත්ර, සමනුන්ත්ර, උරගයින්ත්ර හා උභයජීීන්ත්ර, පක්ෂීන්ත්ර සහ ක්ෂීරපායින්ත්ර වැනි දතෝරාගත් වර්ීකරණ කුලකයට අයත් 
ජජව විදශ්ෂ ිළිබඳව දතාරුරු රැස් කරන ලදී. දතාරුරු රැස් කිරීම සඳහා ඍජු (ෙැකීම ) හා වක්ර (සලකුණු, අඩි 

පාරවේ, නාෙ හා ශබ්ෙ, වසුරු, අසූචි, පා සටහන්ත්ර ආදිය) නිරීක්ෂණ දයාො ගන්ත්රනා ලදී. දර්ඛිය අනුච්ච්ෙවලට අමතරව 
ජලජ  (මත්සයයින්ත්ර හා දිය දබේලන්ත්ර) සහ ජලාශ්රිත සත්ත්ව විදශ්ෂ (ජලජ පක්ෂීන්ත්ර, කූරන්ත්ර, උරග හා උභය ජීවින්ත්ර ) 
ිලිබඳ දතාරුරු රැස් කිරීම සඳහා දකාටු හා ස්ථානීය ගණන්ත්ර කිරීේ ෙ සිදු කරන ලදී. ඍජු නිරික්ෂණවලට අමතරව,  
මත්සයයින්ත්ර ගැන විස්තර ධිවරයින්ත්ර දගන්ත්ර හා මත්සය අස්වැන්ත්රන නිරීක්ෂණය කිරීදමන්ත්ර ලබාගන්ත්රනා ලදී. හදිසිදේ 
නිරීක්ෂණය දකදරන සත්ත්ව විදශ්ෂ ෙ සැලකිේලට ගන්ත්රනා ලදී. දතෝරාගත් වර්ීකරණ කුලකවල දතාරුරු රැස් 
කිරීම සඳහා දයාොගන්ත්රනා ලෙ ශිේපීය ක්රම 1.1 වගුදේ සේිණ්ඩනය කර තිදබ්.   
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1.1  ගු : අධයයන ප්රවද්ශවේ සත්ත්  විවශ්ෂ  ාර්තාගත කිරීමෙ භාවිතා කළ නියැදිගත කිරීවම් ශිල්ීය 

ක්රම  

 

නිරීක්ිත සත්ත්ව විදශ්ෂ හඳුනාගැනීම සඳහා මෑත දී ප්රකාශයට පත් වූ විස්තර හා වර්ීකරණ සූචි භාවිතා කරන 

ලදී. ඒවා නේ, වැන්ත්ර ඩර් පූටන්ත්ර සහ වැන්ත්ර ඩර් පූටන්ත්ර (2016), ජයසිංහ හා දවනත් අය, (2013), ඩිආදේරා (1998), 

දබජනික් හා දවනත් අය, (2014), දකාටගම හා ගුණතිලක (2013), යාපා හා රත්නීර (2013), ෆිලිේස්  (1935), 

ෙ සිේවා හා දවනත් අය, (2015), ගුණතිලක (2007), දපතියාදගාඩ (1991), ොස් හා ෙ සිේවා (2011), දසෝමීර 

හා දසෝමීර (2009), දසෝමීර (2006), ෙ සිේවා (2009), මනදේන්ත්රද්ර ආරච්චි හා දපතියාදගාඩ (2006), නැේස් 

හා රහීේ (2000), ප්රනාන්ත්රදු (1990), නානායක්කාර (2014). 

ජජව විදශ්ෂවල ජාතික සංරක්ෂිත තත්ත්වය තීරණය කරනු ලැබුදේ ශ්රී ලංකාදේ රු ෙත්ත ලැයිස්ුව 2012 

(MOE, 2012) අනුව ය. 

 

වෘක්ෂලතා : අධයයන ප්රදේශදේ හඳුනාගන්ත්රනා ලෙ වෘක්ෂලතා වර්ග /වාසස්ථාන ුළ දභෞමික ශාක විවිධත්වය 
ිළිබඳ දතාරුරු රැස් කිරීම සඳහා දර්ඛා අනුච්චෙ සමීක්ෂණ ක්රමය භාවිතා කරන ලදී. එක් එක් අනුච්චෙය ුළ 
නිරීක්ෂණය කරන ලෙ උස ශාක සහ මීටි ශාක (පර්ණාංග ශාක)  ඒවාදේ කුලය, ගණය සහ විදශ්ෂය අනුව 
හඳුනාගන්ත්රනා ලදී. ජලජ හා වගුරු ශාක විදශ්ෂවල විවිධත්වය එබඳු ස්ථානවල දී අහඹු දලස කරන ලෙ නිරීක්ෂණ 
මගින්ත්ර රැස්කරගන්ත්රනා ලදී. හදිසිදේ  නිරීක්ෂණය දකදරන ශාක විදශ්ෂ ෙ සැලකිේලට ගන්ත්රනා ලදී. හඳුනාගත 
දනාහැකි ශාක විදශ්ෂවල නියැදි ලබාදගන අංකනය කර පසුව දේරාදෙණිදේ කෘිකර්ම දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ 
දේරාදෙණිදේ ජාතික ශාකාගාරය මගින්ත්ර හඳුනාගැනීම සඳහා රැස් කරගන්ත්රනා ලදී.  

 

නිරීක්ෂිත ශාක විදශ්ෂ හඳුනාගැනීම සිදු කරන ලේදේ ප්රකාශිත විස්තර හා වර්ීකරණ සූචි අනුව ය. ඒවා නේ 

ෙසනායක හා දොස්බර්ේ (1980 – 1991), ෙසනායක, දොස්බර්ේ හා ක්දේටන්ත්ර (1994 – 1995), ෙසනායක හා 

ක්දේටන්ත්ර(1996 – 2000), ෙසනායක, ක්දේටන්ත්ර හා Shaffer-Fehre (2006). ජජව විදශ්ෂවල ජාතික සංරක්ෂිත 

තත්ත්වය තීරණය කරනු ලැබුදේ ශ්රී ලංකාදේ රු ෙත්ත ලැයිස්ුව 2012 (MOE, 2012) අනුව ය. සපුෂ්ප ශාක 

නාමකරණය දස්නාරත්න (2001) සහ ශ්රී ලංකාදේ ජාතික රු ෙත්ත ලැයිස්ුව 2012 (MOE 2012) මත පෙනේ 
විය.  

1.3.5   සමාජ -ආර්ික සමීක්ෂණ  

සමීක්ෂණ ක්රමදේෙය NIRP හි ෙක්වා ඇති සියකැමැත්දතන්ත්ර දතාරව යළිපදිංචි කරීදේ 

මාර්දගෝපදේශවල රාමුව ුළ සංවර්ධනය කරන ලදී. ඒ අනුව ියවර හතරක් යටදත් ෙත්ත හා 
දතාරුරු එක්රැස් කරන ලදී. 

i. දමම වයාපෘති දෙකම දහ්ුදවන්ත්ර ප්රදේශදේ පීඩාවට පත් සියුම පවුේ ආවරණය වන පරිදි 
සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. 

සත්ත්   ර්ගය  ශිල්ීය ක්රම  
පක්ෂීන්ත්ර  අනුච්චෙ (ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.), ස්ථානීය ගණන්ත්ර කිරීේ  

(ඍජු නිරීක්ෂණ පමණක් දයාොගන්ත්රනා ලදී.) 

හදිසි නිරීක්ෂණ ( ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.) 

සමනුන්ත්ර, කූරන්ත්ර හා 
සළෙයින්ත්ර 

අනුච්චෙ (ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.), ස්ථානීය ගණන්ත්ර කිරීේ  
(ඍජු නිරීක්ෂණ පමණක් දයාොගන්ත්රනා ලදී.) 
හදිසි නිරීක්ෂණ ( ඍජු නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.) 

හර්පදටෝදෙෝනා (උරගයින්ත්ර 

හා උභය ජීවින්ත්ර), 
දගාුදබේලන්ත්ර සහ 
මකුළුවන්ත්ර  

අනුච්චෙ (ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.), ස්ථානීය ගණන්ත්ර කිරීේ  
(ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාොගන්ත්රනා ලදී.) 
හදිසි නිරීක්ෂණ ( ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.) 

ක්ෂීරපායින්ත්ර  අනුච්චෙ (ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.), 
හදිසි නිරීක්ෂණ ( ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.) 

මත්සයයින්ත්ර, දියදබේලන්ත්ර, 
මිරිදිය කකුළුවන්ත්ර  

ඍජු නිරීක්ෂණ හා මත්සය අස්වැන්ත්රන ෙත්ත   
හදිසි නිරීක්ෂණ ( ඍජු හා වක්ර නිරීක්ෂණ දයාො ගැනිණ.) 
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ii. ධනාත්මක දහෝ ඍණාත්මක බලපෑේ මැනීම සඳහා පවත්නා සහ දයෝජිත වාරිබලප්රදේශවල 
දවදසන යටි ගං ප්රජාව සඳහා අතිදර්ක බලපෑේ ඇගයීදේ  සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. 

iii. තවෙ, බලපෑමට ලක්වන සියු ග්රාම නිලධාරි වසේ ආවරණය වන පරිදි ඉලක්ක කණ්ඩායේ 
සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.  

iv. ේවිතියික ෙත්ත හා දතාරුරු ලබාගන්ත්රනා ලේදේ ග්රාම නිලධාරි කාර්යාල, ප්රාදේශීය දේකේ 
කාර්යාල, දගාවිජන දස්වා දෙපාර්තදේන්ත්රුව, කෘිකර්ම දෙපාර්තදේන්ත්රුව වැනි රාජය 
ආයතන හා ප්රජා නායකයින්ත්ර ආදීන්ත්ර දගනි. 

2018 සැේතැේබර් හා ඔක්දතෝබර් කාලදේ දී වයාපෘති මායිේ ුළ ප්රශ්නාවලි සමීක්ෂණයක් සිදු කරන 
ලෙ අතර ඒ හරහා සියු බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්රදේ (බලපෑමට ලක්වන ඉඩේවල බදුකරුවන්ත්ර, බලපෑමට 
ලක්වන වයාපාර ආයතන, ඔේපු අහිමි හිමිකේ පාන්ත්රනන්ත්ර, අනවසරදයන්ත්ර රජදේ/පුේගලික ඉඩේ අේලා 
ගත් අය ෙ ඇුළත්ව) සංගණනයක් සිදු කරන ලදී.    

සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් අධයයන ප්රවද්ශය  

සමාජ බලපෑේ ඇගයීම සඳහා අධයයන ප්රදේශය දලස ප්රධාන වශදයන්ත්ර අවධානය දයාමු කදළ් ජලාශය ස්ථාිත 
කිරීම දහ්ුදවන්ත්ර වයාපෘතිදේ ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශ දකදරහි ය. වැේ තාවේල ප්රදේශයට මැෙගම හා 
බඩේකුඹුර යන ග්රාම නිලධාරි වසේ දෙක ඇුළත් ය. තවෙ, වයාපෘති ප්රදේශදේ වාරිබල ප්රදේශයට ෙ අවධානය 
දයාමු දකරිණ. ඊට අමතරව, මානව ජනාවාස දවත සමාජ හා ආර්ික බලපෑේ ඇති දකදරතැයි සැලදකන 
දයෝජිත සංවර්ධන මැදිහත්ීේ සඳහා දතෝරාගත් අදනකුත් භූමි ප්රදේශ ෙ දමම ඇගයීදේ දී සලකා බලන ලදී.   

 

ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම සහ සිය කැමැත්දතන්ත්ර දතාරව යළි නැවත පදිංචි කරීදේ ක්රියාවලිය, අනාවරණය හා 

සහභාීත්වය සඳහා විෂය පථය සමග පහත ෙැක්දේ.;   

 
අදියර  අනා රණය හා සහභාගීත් ය සඳහා 

විෂය පථය 
ප්රතිදාන   / ාර්තා  

ප්රාරේභක සමාජ 

ඇගයීම / 
දසෝදිසි කිරීම  

• ප්රාදේශීය දේකේවරුන්ත්ර, ග්රාම 
නිලධාරීන්ත්ර හා දවනත් ප්රධාන 
ආයතන සඳහා ප්රාරේභක 
හඳුන්ත්රවාදීම  

• දක්්ෂර චාරිකාවල දී බලපෑමට 
ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දේ නියැදියක් හා 
අදනක් ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන්ත්ර 
සමග අෙහස් ලබාගැනීදේ සාකච්ඡා 
පැවැත්ීම  

• IPSA සහ ඒ ආශ්රිත දසෝදිසි කළයුු 
කරුණු ලැයිස්ු අනුමත කරගැනීම 
හා ප්රොයකයාදේ දවබ් අඩවිදේ 
ඇුළත් කිරීම  

• බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර සඳහා 
වයාපෘතිය/උප වයාපෘතිය ිළිබඳ 
දතාරුරු පිකා  

• RAP සැකසීම සඳහා දයාමුකිරීදේ 

අනුදේශය (ToR) 

   ↓ 

RAP සැකසීම  • සංගණනය හා සමීක්ෂණ ිළිබඳව 
ග්රාම නිලධාරි විසින්ත්ර බලපෑමට 
ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දවත පූර්ව ෙැනුේදීම  

• බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දවත 
පිකා දබො හරිම හා ඔවුන්ත්ර 
සංගණනය හා සමීක්ෂණය සඳහා 
සහභාී ීම  

• යළි පදිංචි කරීදේ හා ජිවදනෝපාය 
ප්රතිස්ථාිත කිරීදේ විවිධ විකේප 
සේබන්ත්රධව ඉලක්ක කණ්ඩායේ 
සාකච්ඡා 

• අවශය නේ යළිපදිංචි කරීදේ 
ස්ථානවල සත්කාරක ප්රජාව දේ 
අෙහස් විමසීම  

• බිේ මායිේ සලකුණු දකාට මූලික 
සැලැස්මක ෙැක්ීම  

• ෙළ RAP 

• RAP ිළිබඳව දතාරුරු 
අනාවරණය දකදරන  මහජන 
දතාරුරු අත්දපාත  

• කුලී/බදු කරුවන්ත්රදේ ලැයිස්ුව හා 
අොළ විස්තර  

• සංගණනදයන්ත්ර රැස් කරගත් බලපෑමට 
ලක්වන්ත්රනන්ත්රදේ ෙත්ත පෙනම 
වයාපෘති ෙත්ත පෙනමට ඇුළත් 
කිරීම  
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• වැඩ ිළිදවල ස්ිර කිරීම හා RAP 
සබැඳි ක්රියාකාරකේ ගැන ප්රධාන 
ආයතන /නගර සභා සමග සාකච්ඡා 
පැවැත්ීම 

   ↓ 

RAP , 
සමාදලෝචනය 
හා අනාවරණය  

• RAP, ESD හා ප්රොයකයාදේ 
දවබ් අඩවිවලට ඇුළත් කිරීම  

• RAPිලිබඳ මහජන දතාරුරු 
අත්දපාත සිංහල, දෙමළ යන 
භාෂාවනට පරිවර්තනය දකාට 
බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර හට දබො 
දීම  

• ප්රාදේශීය දේකේවරුන්ත්ර, ග්රාම 
නිලධාරිවරුන්ත්ර, බලපෑමට 
ලක්වන්ත්රනන්ත්රදේ නිදයෝජිතයින්ත්ර සහ 
අදනකුත් ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන්ත්ර 

දවත RAP ඉදිරිපත් කිරීම    

• PMU විසින්ත්ර සමාදලෝචනය 
කර/ිටසන්ත්ර කරන ලදුව ප්රොයකයා 
විසින්ත්ර අනුමත කර ප්රොයකයාදේ 
දවබ් අඩවියට ඇුළත් කරන ලෙ 

RAP. 

• CEA, MLD දහෝ දවනත් PAA 
සමාදලෝචනය කර අනුමත කරන 
ලෙ RAP 

•  MIWRM විසින අනුමත කර 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා MLD 
දවත ඉදිරිපත් කළ ඉඩේ අත්පත් 
කරගැනීදේ අයදුේපත (RAP 
අමුණන ලෙ) 

   ↓ 

RAP 
ක්රියාත්මක 
කිරීම හා 
විමංසනය  

• LAA ප්රතිපාෙන මත පෙනේ වූ නිදේෙන හා 
ප්රකාශිත ගැසට් පර 

• දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීදේ යාන්ත්රරණය 

සහ LARC ක්රියාකාරකේ සඳහා බලපෑමට 
ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දේ සහභාගිත්වය 

• බලපෑමට ලක්වන වත්කේ හඳුනාගැනීම හා 
තක්දස්රු කිරීම සඳහා බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර 
දේ සහභාගිත්වය 

• වන්ත්රදි දගීදේ දී බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්රදේ 
සහභාගිත්වය  

• අභයන්ත්රතර හා බාහිර යළිපදිංචි කරීම 
විමංසනය කිරීම සඳහා බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර 
දේ සහභාගිත්වය   

• සාමානය ජනතාවට අනාවරණය වන දස් යළි 

පදිංචි කරීම විමංසන වාර්තා PMU සහ 
ප්රොයකයාදේ දවබ් අඩවිවල ඇුළත් කිරීම  

• බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්රදේ ජිවදනෝපාය 
යථාවත් කිරීදේ ක්රියාකාරකේ දහෝ RAP 
ක්රියාත්මක කිරීම විමංසනය සඳහා ප්රජා මූල 
සංවිධාන / සිවිේ සමාජ සංවිධානවල 
සහභාගිත්වය  

• RAP ක්රියාත්මක කිරීම 
සේබන්ත්රධ 
අභයන්ත්රතර/බාහිර 
විමංසනය හා සමාජ 
විගණන වාර්තා  

• දුක්ගැනවිලි, ගත් 
ක්රියාමාර්ගය සහ එහි 
පවතින තත්ත්වය ඇුළත් 
වාර්තාව  

• RAP ක්රියාත්මක කිරීම 

ිළිබඳ PMU ෙත්ත 
පෙනම යථාවත් කිරීම  

↓   
සමාේත කිරීම 
සහ අවසන්ත්ර 
ඇගයීම  

• යළි පදිංචි කරීදේ සමාේතිය වාර්තා කිරීම 
සඳහා සිදු දකදරන සමීක්ෂණ සඳහා බලපෑමට 
ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දේ සහභාගිත්වය.  

• යළි පදිංචි කරීදේ 
සමාේති වාර්තාව  

 

AP = බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර, CEA = මධයම පරිසර අධිකාරිය, LAA = ඉඩේ අත්පත් කරගැනීදේ පනත, 

LARC = ඉඩේ අත්පත් කරගැනීදේ සහ යළි පදිංචි කරීදේ කමිටුව, MLD = ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධන 

අමාතයාංශය, MIWRM = වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය, ToR = දයාමුකිරීදේ 
අනුදේශ 
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ප්රතිපත්ති රාමුවට අොළ පරමාර්ථ, මූලධර්ම හා ආයතනික වගකීේ දමදස් ය; 

• ඵලොයී හා ස්වයංදපෝිත පෙනමක් මත බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින්ත්ර නැවත ස්ථාිත කිරීමට පහසුකේ 

සැලසීම මගින්ත්ර සිය කැමැත්දතන්ත්ර දතාරව නැවත පදිංචි කරීදේ ඍණාත්මක බලපෑේ වළක්වා ගැනීම, 
අවම කිරීම සහ ුහු කිරීම. දමම ප්රතිපත්තිය මඟින්ත්ර වයාපෘති බලපෑමට ලක්වූවන්ත්රදේ සංවර්ධනයට සහ 
වයාපෘතියට පහසුකේ සැලසිය යුුය. 

• සංවර්ධන වයාපෘති මගින්ත්ර අහිතකර දලස පීඩාවට පත් වූ පුේගලයින්ත්රට පූර්ණ හා ක්ෂණිකව වන්ත්රදි ලබා දී 
සාර්ථකව නැවත පදිංචි කරවන බවට සහතික ීම. අවතැන්ත්රවූවන්ත්රදේ ජීවදනෝපායන්ත්ර නැවත ස්ථාිත කළ 
යුු අතර ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කළ යුුය. 

• රජය විසින්ත්ර කරන සංවර්ධන කටයුු සඳහා අනිවාර්ය ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීදේ ප්රතිඵලයක් දලස 
ජනතාව ෙරිද්රතාවයට පත් දනාවන බවට සහතික ීම 

• අනිවාර්ය ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම නිසා ඇතිවන මානසික, සංස්කෘතික, සමාජ හා දවනත් ආතතීන්ත්ර 
සමඟ කටයුු කිරීදේදී අහිතකර දලස පීඩාවට පත් පුේගලයින්ත්රට සහාය ීම. 

• පහසුදවන්ත්ර ිවිසිය හැකි වූ ත් දුක්ගැනවිලිවලට ඉක්මන්ත්ර සහන ලබාගත හැකි වූ ත්  ක්රියාොමයන්ත්ර ිළිබඳව 
පීඩාවට පත් සියු දෙනා ෙැනුවත් කිරීම. 

•  PEA සහ බලපෑමට ලක්වූ ජනතාව එකඟ වූ කාල රාමුවක් සහිත සවන්ත්ර දෙන, විනිවිෙබවින්ත්ර සහ 
වගකීදමන්ත්ර යුු යළි පදිංචි කරීදේ ක්රියාවලියක් ස්ථාපනය කිරීම. 

 

ශ්රී ලංකාදේ ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම සිදු කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර 1950 ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීදේ පනදත් 1956 අංක 

39, 1995 අංක 22, 1964 අංක 25, 1964 අංක 25, අංක 20 1969, 1971 අංක 48 සහ 1986 අංක 8 සිදු කරන 

ලෙ සංදශෝධනවල  පවත්නා විධිවිධානවලට අනුකූලව ය. පහත වගුදේ ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීදේ ක්රියාවලිය හා 
වගකීම සාරාංශ ගත කර ඇත. 

 

 ක්රියාකාරකම   ගීම   ැඩය සඳහා නියමිත් 

අ ම කාලය  (සති) 

1 ඉඩේ අමාතයාංශයට අයදුේපත යවා ඇත -

පනදත් 2(1) වගන්ත්රතිය   

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීදේ ආයතනය  

2 

2 ඇමති ුමා අනුමැතිය ලබා දී ඇත ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධන 
අමාතයාංශය 

2 

3 වට මිනුේ ිඹුර සකස් කිරීම  මිනුේදෙෝරු 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

4 

4 නිදේෙනය ප්රකාශයට පත් කිරීම  4 වන 
වගන්ත්රතිය  

ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධන 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

6 

5 කිසියේ විදරෝධයක් අමාතයවරයාදේ 

අවධානයට දයාමු කළ දහාත් 4 වගන්ත්රතිය 

යටදත් විමර්ශනය සිදු කිරීම. විමර්ශනදේ 
දිනය සඳහන්ත්ර නිදේෙනය නිකුත් කිරීම 

(සෑදහන පමණ කේ ඇතිව).  
විමර්ශනය සිදු කර එහි වාර්තාව ඉඩේ 

අමාත්යංශය දවත ඉදිරිපත් කිරීම.  

අත්පත් කරගැනීදේ 
නිලධාරි  

9 

6 ඉඩම අත්පත් කරගැනීම සඳහා 
අමාතයවරයාදේ තීරණය රජදේ ගැසට් 

පරදේ පළ කිරීම . 

ඉඩේ අමාතය  5 

7 6 වන වගන්ත්රතිය යටදත් මුලික ිඹුර සකස ්
කිරීම  

මිනුේදෙෝරු 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

6 

8 7(1) වගන්ත්රතිය යටදත් විමර්ශනයක් සිදු 
දකදරන බවත් උනන්ත්රදුවක් ෙක්වන අය 
විමර්ශන නිලධාරියා ඉදිරිදේ දපනී සිටිය යුු 
බවත් ෙන්ත්රවන නිදේෙනය ප්රකාශයට පත්කිරීම  

අත්පත් කරගන්ත්රනා 
නිලධාරී 

6 



 

12 
 

 ක්රියාකාරකම   ගීම   ැඩය සඳහා නියමිත් 

අ ම කාලය  (සති) 

9 8 වන වගන්ත්රතිය ප්රකාරව උනන්ත්රදුවක් ෙක්වන 
කිසියේ පුේගලදයකු දවදතාත් උනන්ත්රදු 
පාර්ශ්වයන්ත්රදේ නේ, ලිිනයන්ත්ර, හා ඉඩේ 
පවරාගැනීම තමාට බලපාන ආකාරය, කුලිය 
හා ලාභය ආදී විස්තර විමර්ශන නිලධාරියා 
දවත ඉදිරිපත් කළ යුු ය.  

බලපෑමට ලක්වූවන්ත්ර  

10 9 වන වගන්ත්රතිය අනුව විමර්ශන නිලධාරියා 
විසින්ත්ර දවළඳපල මිල, වන්ත්රදි හිමිකේ පෑම, 
වන්ත්රදි ඉේලන පාර්ශ්වයන්ත්ර හා දහ්ු ිළිබඳව 
තහවුරු කරගැනීම සිදු දකදර්.  
දගවිය යුු වන්ත්රදි මුෙල ගණනය කරන දලස 
තක්දස්රු දෙපාර්තදේන්ත්රුදවන්ත්ර ඉේලා සිටිය 
යුුය. 

අත්පත් කරගන්ත්රනා 
නිලධාරි  

8 

11 10 (1) වගන්ත්රතිය යටදත් පුේගලයන්ත්රදේ 
ඉඩේ අයිතිය විමර්ශනදේ තීරණය. හිමිකේ 

පාන්ත්රනා සෑහීමකට පත් දනාවන්ත්රදන්ත්ර නේ, 
අත්පත් කර ගන්ත්රනා නිලධාරියාට දිස්ික් 
උසාවිය / ප්රාථමික අධිකරණය දවත දයාමු 
කර ඔහුදේ වන්ත්රදි ලබා දීම කේ ෙැමිය හැකිය. 
අධිකරණ තීන්ත්රදුව ලැදබනුරු විමර්ශනය 
කේ තැදබ්.  

දිස්ික් උසාවිය/ ප්රාථමික 
අධිකරණය  

අවිනිශච්ිතයි 

12 9 වන වගන්ත්රතිය යටදත් විමර්ශනදේ 

ප්රතිඵලය සහ අවසාන තීරණය වන 10 වන 
වගන්ත්රතිය යටදත් ගත් තීරණය17 වගන්ත්රතිය 
යටදත් ඔහුදේ වන්ත්රදි ප්රොනය දේ. එහි අඩංගු 
විස්තර  

(1) වන්ත්රදි හිමිකේ ඇති පුේගලයින්ත්ර  

(2) හිමිකදේ ස්වභාවය 

(3) වන්ත්රදි මුෙදේ ප්රමාණය  

(4) එවැනි වන්ත්රදි පත් කිරීම  

අත්පත් කරගැනීදේ 
නිලධාරි  

5 

13 පාර්ශවයන්ත්ර එකඟ දනාවන්ත්රදන්ත්ර නේ ඔවුන්ත්රට 
සමාදලෝචන මණ්ඩලයට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කළ හැකිය 

බලපෑමට ලක්වූවන්ත්ර/ 
සමාදලෝචන මණ්ඩලය  

අවිනිශච්ිතයි  

14 වන්ත්රදි දගීම අත්පත්කරගැනීදේ 
නිලධාරි  

4 

15 38 ඒ වගන්ත්රතිය යටදත් ගැසට් නිදේෙනය 
මගින්ත්ර (ඉඩම කලින්ත්ර පවරා දනාගත්දත් නේ) 
පවරා ගැනීදේ නිදයෝගය 

අමාතයවරයා  6 

16 ඉඩදේ අයිතිය ලබාගැනීම  අත්පත්කරගැනීදේ 
නිලධාරි  

3 

17 ඉඩේ දේඛනාගාරදේ ඉඩම ලියාපදිංචි කිරීම  ඉඩේ අමාතයාංශය 3 

 නිමානිත මුළු කාලය සති   69 
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ප්රවද්ශය තුළ දැනෙ සිදු වකවරන/වයෝජිත ව නත් සං ර්ධන/සංරක්ෂණ සැලසුම් සමග අනුගතීම  

ජාතික දභෞතික සැළසුේ දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර 2011 දී සකස් කරන ලෙ 2010 - 2030 සඳහා ඌව කලාපීය 
දභෞතික සැලැස්දේ දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශයට සේබන්ත්රධ සංවර්ධන සැලසුේ කිහිපයක් හඳුනාදගන ඇත. 
දයෝජිත සංවර්ධන වයාපෘති ප්රදේශය හා සේබන්ත්රධ කළ හැකි හඳුනාගත් සංවර්ධන ක්රියාකාරකේ සමහරක් නේ: 

 

• නාගරික මධයස්ථාන අන්ත්රතර් හුවමාරු දලස ප්රවර්ධනය කිරීම (සියෙලාණ්ඩුව, දමානරාගල, බුත්තල, 

වැේලවාය හා ිකුණාමලය) 

• ඌව පළාදත් වැේ හා ඇළ මාර්ග හඳුනාගැනීම සඳහා නිසි අධයයනයක් කිරීම හා ඒවා ප්රතිසංස්කරණය 
කිරීම. 

• වනාන්ත්රතර සහ වනජීී සංරක්ෂණය සඳහා ආරක්ිත ප්රදේශ ජාලයක් ස්ථාිත කිරීම, වන අලි ඇුන්ත්රදේ 
වාසස්ථාන අඩවි ිළිබඳව අධයයනය කිරීම සහ වන අලි සඳහා එම ප්රදේශ දවන්ත්ර කරවා ගැනීම. 

• පවත්නා පුළුේ වශදයන්ත්ර පවතින දහ්න්ත්ර හා ලඳු කැලෑ ඉඩේ ිළිබඳව නිසි අධයයනයක් කිරීම සහ එම 
ඉඩේ ඵලොයී වාණිජ කෘිකාර්මික කටයුු සඳහා භාවිතා කිරීම. 

• ෙොදන්ත්ර වැදි ගේමානය ට වාරි ජලය සැපදයන වාරිමාර්ග යටිතලපහසුකේ ප්රතිසංස්කරණය කිරීම  
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පරිච්වේදය 2 

2. වයෝජිත  යාපෘතිය ිළිබඳ විසත්ර  

2.1   වයෝජිත  යාපෘතිය ිළිබඳ සාමානය විස්තරය  

2.1.1 ප්රවද්ශවේ ිහිටීම හා එහි දැනෙ ප තින තත්ත් ය  

දමානරාගල දිස්ික්කය එහි පවතින භූ ලක්ෂණ දහ්ුදවන්ත්ර රදට් අවම සංවර්ධිත ප්රදේශයක් දලස 

හඳුනාදගන තිදබ්. දමානරාගල දිස්ික්කය සඳහා වාරිමාර්ග, ගෘහස්ථ හා කාර්මික අරමුණු සඳහා 
පවතින ජල හිඟය සංවර්ධනයට ඇති ප්රධාන බාධකයකි. දමම ගැටළුව මඟහරවා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා 
රජයන්ත්ර දිස්ික්කය හරහා  ගලායන හා ගංගාවලින්ත්ර දහෝ යාබෙ දද්රෝණිවලින්ත්ර ජලය හරවා යැීම සඳහා 

දිස්ික්කදේ ජල සේපත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 1960 තරේ ඈත කාලයක සිට අධයයන ආරේභ කර 
ඇත.  

 

එබැවින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය ගංගා දද්රෝණිවලට වාරි ජලය සැපයීම සඳහා කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා 
දේේලක් ඉදිකිරීම මගින්ත්ර ජලාශයක් ිහිටුීමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව දයෝජනා කර තිදබ්. 
දයෝජිත ජලාශය කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දෙහිකිඳගම නේ ගේමානය අසල ඉදි දකදර්. ප්රතිලාභ ලබන 

ප්රදේශයට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය, කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ප්රධාන අු ගංගාව වන හුලන්ත්රො ඔය සහ විල ඔය දද්රෝණිවල 
දකාටස් ඇුළත් වන අතර වෘේධිකරණය දකදරන  ෙැනට පවතින මධයම ප්රමාණදේ ජලාශ දෙකක් 

වන දකාටියාගලවැව   සහ ඇතිමදේවැව  සහ කුඩා වාරිමාර්ග වැේ හතක්, එනේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ 
වයාපාරයේ යටි ගං ප්රයද්ශය යටදත් ඇති දහ්බසස් සහ බිඳුණුකඩ වැව සහ හුලන්ත්රො ඔය අමුණ දයෝජනා 
ක්රමය සහ විල ඔය දද්රෝණිදේ දතනගේලන්ත්රෙ, ඉත්තෑකටුව, පනුආර වෑකන්ත්රදිය, වට්ටාරම සහ වැදේ 
වැව යන ප්රදේශ අයත් දේ. පවතින කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ හුලන්ත්රො ඔය අමුණුවල සහ නුගමණ්ඩිදේ 
ඉදිකිරීමට දයෝජිත නව අමුණ  දවත තිරසාර ජල ප්රදේශයක් තවදුරටත් සහතික කරනු ඇත. 

 

වයාපෘති ප්රදේශය ිහිටා තිදබනුදේ ශ්රී ලංකාදේ වියළි හා අතරමැදි කලාප ුළ ිහිටා ඇත. දමම 

කලාපදේ සාමානය වාර්ික උෂ්ණත්වය 22.5-27.5ºC පරාසදේ විචලය දවමින්ත්ර පවතී. සාමානය 

වාර්ික වර්ෂාපතනය මිමි. 2,200 ක් පමණ වන අතර ප්රදේශදයන්ත්ර හදයන්ත්ර එකකට ලැදබන වාර්ික 
වර්ෂාපතනය මිමි 1750 ට අඩු ය. සාමානයදයන්ත්ර වැසි කාලය මාස 4-5 කට සීමා දේ. දිස්ික්කදේ 
ෙකුණ, ගිනිදකාණ හා නැදගනහිර පළාත් නිරිත දිග දකාටසට වඩා වියළි ය. 

 

2012 සිදු කරන ලෙ ජන සංගණනයට අනුව දිස්ික්කදේ ජනගහනය 448,142 ක් වන අතර ඉන්ත්ර 98.1% 

ක් ග්රාමීය ජනතාව දලස වර්ීකරණය දකදරන අතර ඉතිරි 1.9% රාජය දස්වකයින්ත්ර දේ. වර්ග ප්රමාණය 
අතින්ත්ර ගත් කල, දමය රදට් දෙවනියට විශාලතම දිස්ික්කය වන අතර ශ්රී ලංකාදේ ඉඩේ ප්රමාණදයන්ත්ර 
8.6% ක් නිදයෝජනය කරයි. දමානරාගල දිස්ි ක්කය ඉතා අඩු ජනගහනයක් සහිත වන අතර ජන 
ඝනත්වය වර්ග කිදලෝමීටරයකට පුේගලයන්ත්ර අසූ පහකට වඩා අඩුය. ජන සංගණන හා සංඛයාදේඛන 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර අනුගමනය කරනු ලබන නිර්ණායක මත පෙනේව දමානරාගල නගරදේ කිසිදු 
නගරයක් නාගරික දලස වර්ීකරණය කර දනාමැත. 

 

2.1.2   පරිපාලන මායිම් 

වයාපෘති ප්රදේශය දමානරාගල දිස්ික්කදේ මායිේ ුළට සිමා දේ. අදනකුත් දිස්ි ක්ක හා සසඳන විට 
යටිතල පහසුකේ හා සමාජ තත්ත්වය අනුව රදට් අවම සංවර්ධිත ප්රදේශයක් දලස දමානරාගල 
දිස්ික්කය හඳුනාදගන තිදබ්. දමානරාගල ිහිටා ඇත්දත් මධයම උසබ්ිේ සහ පහත් බිේ අතර 
අේනිදිග සහ ඊසාන දෙසින්ත්ර සංක්රාන්ත්රති කලාපදේ ය. 
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දමානරාගල පරිපාලන දිස්ික්කය ිහිටා තිදබන්ත්රදන්ත්ර ඌව පළාත ුළ ය. දමානරාගල දිස්ික්කය 
පරිපාලනමය වශදයන්ත්ර ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශ 11 කට දබො තිදබ්. සමස්ත වයාපෘති ප්රදේශය 

ග්රාම නිලධාරි වසේ 37 ක් පුරා විහිදී ඇත. දකදස් දවතත්, දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශය ග්රාම 
නිලධාරි වසේ 3 කට (බඩේකුඹුර ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශදේ මයිලගස් තැන්ත්රන හා පේදේගම, 

මැෙගම ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශදේ රත්තනදෙනිය) අයත් දේ. මීට අමතරව, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ 

වයාපෘතිදේ විභීය සමාජ හා ආර්ික බලපෑේ දමම ග්රාම නිලධාරි වසේ 3 න්ත්ර ිටත ිහිටා ඇති මානව 

ජනාවාසවලට බලපාන බැවින්ත්ර දමම ග්රාම නිලධාරි වසේ 3 න්ත්ර ඔබ්දබ් ිහිටි ප්රදේශ ෙ ෙත්ත රැස් කිරීම 
සඳහා සලකා බලන ලදී. 

 

අධයයන ප්රදේශදේ පරිපාලන සීමාවන්ත්ර 2.1  ගු  සහ 2.1 රූප සෙහවන ෙක්වා ඇත.  

 

2.1  ගු ; කුඹුක්කන ඔය ජලාශවේ ජලවයන යෙ න ප්රවද්ශවේ පරිපාලන මායිම් 

 

දිස්ික්කය  ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ොශය  ග්රාම නිලධාරි  සම  

දමානරාගල  
බඩේකුඹුර  

මයිලගස් තැන්ත්රන 

පේදේගම  

මැෙගම  රත්තනදෙනිය  
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2.1 රූපය:  යාපෘති ප්රවද්ශවේ පරිපාලන මායිම් දැක්ව න සිතියම  
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2.1.3   ජලධාරා ප්රවද්ශය  

වයාපෘතිය මගින්ත්ර සංවර්ධනය කරනු ලබන කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ප්රධාන අු ගංගා දෙදකහි (කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 
සහ හුලන්ත්රො ඔය) සහ විල ඔය යන දතෝරාගත් ජල දපෝෂක ප්රදේශවල ලක්ෂණ පහත 2.2 වගුදේ ෙක්වා 
ඇත. 

 

2.2  ගු :  යාපෘතිය මගින බලපෑමෙ ලක් වූ ගංගා වද්රෝණි ල සහ ප්රධාන ජලාශ ල ලක්ෂණ 

විස්තරය   ර්ග ප්රමාණය  

 ර්ග කිමී 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය  1,233 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය  140 

විල ඔය ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය  500 

ඇතිමදේ වැදේ ශුේධ ජලධාරා ප්රදේශය  24.6 

දකාටියාගල වැදේ ශුේධ ජලධාරා ප්රදේශය 33.4 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සහ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ අතර ෙළ ජලධාරා 
ප්රදේශය  

120 

හුලන්ත්රො ඔය අමුණ ෙළ ජලධාරා ප්රදේශය 83 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ වාර්ික සාමානය වර්ෂාපතනය  (මිමි) 2,485 

වාරිබල ප්රදේශදේ වාර්ික සාමානය වර්ෂාපතනය (මිමි) 1,798 

 

2.1.4    යාපෘතිවේ හිමිකාරිත් ය  
වයාපෘතිදේ වයපෘති දයෝජක වශදයන්ත්ර සැලදකන්ත්රදන්ත්ර වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුවයි. වාරිමාර්ග 

අමාතයාංශය හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර දයෝජනා කරන ලෙ දයෝගය  ක්රියාත්මක කිරීදේ, 

දමදහයීදේ සහ කළමනාකරණදේ ආයතනික සැකැස්ම 2.11 දකාටදස් ෙක්වා ඇත. 

 

2.2   තාක්ෂණික ලක්ෂණ 

වයාපෘති කටයුුවලට නව ඉදිකිරීේ, පුනරුත්ථාපනය හා පවත්නා වාරිමාර්ග පේධති නීකරණය සහ 
අදනකුත් යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය ඇුළත් දේ. වයාපෘති කටයුුවලට තාවකාලික හා ස්ිර 

වයාපෘති කළමනාකරණ පහසුකේ (කාර්යාල, ගබඩා, නිල නිවාස) ිහිටුීම ෙ ඇුළත් දේ. වයාපෘති 
සේබන්ත්රධ සියු සංවර්ධන ක්රියාකාරකේ දමම දකාටදස් විවිධ සංරචක යටදත් සාකච්ඡා දකදර්. 

 

2.2.1   කුඹුක්කන ඔය ජලාශය  

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ෙැනට පවතින කුඹුක්කන අමුදණ් සිට කි.මී. 13.4 ක් ඉහළින්ත්ර 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දරෝලර් සුසංහසිත දකාන්ත්රීට් දේේලක් ඉදිකිරීම මගින්ත්ර ස්ථාිත දකදර්.  

256390 E 192870 N. දේේල 256390 ඊ 192870 එන්ත්ර ඛණ්ඩාංකවල ිහිටා ඇත. ජලාශදේ අදනක් 
ප්රධාන අංග අතරට අරීය දේට්ටු සහිත වාන්ත්ර දොරටු, පුේ ිටමුව, උමග, වේ සහ ෙකුණු ඉවුරු 

දසාදරාේ, ෙකුණු ඉවුදර් සහ වේ ඉවුදර් විදුලි බලාගාර ඇුළත් දේ.  
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වයෝජිත  යාපෘතිවේ ප්රධාන අංගයනවේ ප්රධාන ලක්ෂණ සහ විස්තර පහත  ගු  ල දක් ා ඇත.  

a) කුඹුක්කන ඔය ජලාශවේ පරාමිතීන  
 

විස්තර   

ඛණ්ඩාංකය   256390 E 192870 N 

ිරි සැපයුේ මට්ටම (මු.ම.සිට මී) 235.3 

අධි ජලගැුේ මට්ටම (මු.ම.සිට මී.) 235.6 

දේේදේ මුදුන්ත්ර මට්ටම (මු.ම.සිට මි.) 238.0 

දසාදරාේ පුේ මට්ටම (මු.ම.සිට මී.) 210.0 

ිරි සැපයුේ මට්ටදේ දී රැඳවුේ  ධාරිතාව MCM 46.4 

අව රැඳවුම MCM 2.39 

ක්රියාකාරී රැඳවුම MCM 42.59 

 

(b) වයෝජිත වේල්ල  

 

විස්තර  දේේල ිහිටුවන්ත්රදන්ත්ර සාදේක්ෂව පටු නිේනයක ය. 
දේේල මුදුදන්ත්ර මී 8 ක් පළල ප්රවාහන මාර්ගයක්ෙ 
දේේදේ බඳ ඔස්දස් ිරික්සුේ ගැලරියක් ෙ සහිත ය.  

වර්ගය  දරෝලර් සුසංහසිත දකාන්ත්රීට්  

දේේදේ දිග (m) 403.75 

මුදුනත පළල (m) 8 

දේේදේ උපරිම උස (m) 55.5 

දේේල පුදේ උපරිම පළල (m) 43.4 

ිෙ ාන   

වර්ගය  අරීය දොරටු සහිත  

ිහිටීම  දේේදේ ගංගා දකාටස 

දේට්ටු සංඛයාව හා ප්රමාණය   03  (9.2m උස x 6m පළල ) 

මුදුනත මට්ටම  227.00 

උපරිම ජල ප්රදේශය 837.85 m3/Sec  

උපරිම සැලසුේගත විසර්ජනය  768 m3/Sec  

ිළිගමන්ත්ර කාලය අවුරුදු 1000 

පතුල් ිෙමු    

වර්ගය  අරීය දේට්ටු  01 (4m x 6m) 

 

( c ) උමග   

 

වර්ගය   භූගත උමග, විකරණය වූ අශ්ව ලාඩේ හැඩය   
පුදේ පළල  3.0m 

අරය (m) 1.5 

උස  (m) 3.0 

දිග  (km) 5.22 

විස්තරය ● යතරපුම් කලාප, වයාකෘති කලාප, අධික උෂ්ණත්වය 
සහිත භූතාපජ කලාප සහ ජලය ආයරෝපිත පාෂාණ 
ආදියයන් වැළකී උමං මාර්ගය සකස් යකයර්. 



 

19 
 

● උමග කැණීම සිදු යකයරනුයේ විදුම් හා පිපිරුම් ක්රමය 
මගින් පිපිරීයමන් ඇතිවිය හැකි හානි අවමානය 
කරමිනි. ඇතිරුම් හා යෂාට් ක්රිට් වැඩ නිම කරන තුරු 
උමග කැණීයම් දී අවශය ස්ථානවල යම් ආකාරයේ 
ආධාරක භාවිතා කරනු ඇත.   

● උමං කැණීයම්දී දියුණු ඒෂණ ක්රම අනුගමනය කරනු 
ලබන අතර උමං කැණීයම්දී සහ ඉන් පසුව ජලය ඇතුළු 
වීම වළක්වා ගැනීමට ූර්වාරක්ෂා පියවර ගනු ඇත. 

● උමයේ බිත්ති ඇතිරීමට යපර පාෂාණ ස්කන්ධ සහ උමං 
ආධාරක අතර හිඩැස්, දියර බදාමයයන් පිරවීම සිදු 
කරනු ලැයබ්. 

NBRO වාර්තායව් සඳහන් සියලුම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට 
ක්රියා කරන අතර උමග සැලසුම් කිරීම, ඉදි කිරීම සහ 
අහිතකර ඍණාත්මක බලපෑම් ලුහු කිරීම සඳහා GSMB හි 
නිර්යද්ශ අනුගමනය කරනු ඇත. 

 

(d) අනතර් වද්රෝණි ජල ාහක  ුහවේ නිරා රණ වකාෙස (උමදේ ඉතිරි දකාටස) 

 

 ර්ගය   ාවන  නල  

අරය  (m) 0.8 

දිග  (m) 1040 

ආධාරකදේ උස (m) 8-20 

කුළුණු ගණන  32 

 

(e )  ම් ඉවුරු වකාටු වදාරෙ පසු  එන සං ෘත නායිනිය  

 

 ර්ගය   ාවන නල  

අරය  (m) 0.75 

දිග  (m) 600 

  

(f) වසාවරාේ  

ිහිටීම  දකුණු ඉවුර  Left Bank 

වර්ගය  දකාන්ත්රීට් කුළුණු ආකාර  දකාන්ත්රීට් කුළුණු ආකාර  

පුේ මට්ටම (මු.ම. සිට මී.) 210.00 210.00 

සැලසුේගත විසර්ජනය  2.7 2.7  

දේට්ටු ගණන  03 03 

දේට්ටු විවරදේ ප්රමාණය  2.2m x 2.2m 3.0m x 3.0m 

දසාදරාේ නලය  විෂ්කේභය 1.1 m වන 
වෘත්තාකාර වාදන්ත්ර නලය  

විෂ්කේභය 3.0 m වන 
විකරණය කළ අශ්ව ලාඩේ 
හැඩය සහිත  

 

2.2.2  ාරිමාර්ග පද්ධති  

වයාපෘතිය මගින් වම් ඉවුයර් කිමී 53 ක සංයුක්ත දිගකින් යුතු නව ප්රධාන ඇළ මාර්ග හා දකුණු ඉවුයර් 
කිමී 8.89ක් දිග නව ප්රධාන ඇළ මාර්ග ඉදි යකයර්. . ෙකුණු ඉවුදර් ඇළ මාර්ග සංවර්ධනයට  



 

20 
 

නුගමණ්ඩිදේ ඉදි කදරන නව අමුණ ෙ ඇුළත් දේ. අුතින්ත්ර සථ්ාිත දකදරන ප්රධාන ඇදළ් විස්තර 
පහත ෙැක්දේ. 

කුඹුක්කන ඔය ජලාශ  යාපෘතිය යෙවත් අලුතින ඉදිකරන ඇළ මාර්ග 

සිතියවම් වකාෙස  විස්තරය  දිග  (km) 

වේ ඉවුර (LB) 

1 දකාටස  හුලන්ත්රොව අමුදණ් සිට ගඟ ෙක්වා  19.5 

1A දකාටස  1 දකාටස සිට ඇතිමදේ වැව ෙක්වා  4.00 

2 දකාටස  1A දකාටස සිට දතනගේ ලිඳ වැව ෙක්වා  0.96 

3 දකාටස  1A සිට ඉත්තෑකටුව වැව ෙක්වා 1.33 

4 දකාටස  1A හි අවසාන දකාටදස් සිට පණුඅරාව කණ්ඩිය 8.50 

5 දකාටස පණුවාඅරාව කණ්ඩිය වැයව් සිට වාරි බල ප්රයද්ශයේ 
අන්තය දක්වා 

9.82 

ෙකුණු ඉවුර  (RB) 

5,6 දකාටස  නුගමණ්ඩිය සිට බිඳුණුකඩ වැව ෙක්වා  8.89 

 

වබදුම් ඇල පද්ධතිය  

වයාපෘතිය මගින්ත්ර මුළු දිග කිමී.40 ක දබදුේ ඇල හා දකත් ඇල පේධතියක් සංවර්ධනය කිරීමට අදේක්ෂා 
දකදර්.  

2.2.3 ප තින  ුහයන නීකරණය/විකරණය කිරීම: 

වයාපෘතිය විසින්ත්ර ෙැනට පවතින වැේ හා වුහයන්ත්ර සඳහා පහත ෙැක්දවන නීකරණ හා වැඩි දියුණු කිරීම 
සිදු කරනු ලැදබ්.   

(a) ෙැනට පවතින කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ හා හුලන්ත්රො ඔය අමුණ නීකරණය කිරීම  
(b) හබසස්, බිඳුණුකඩ, දතනගේලන්ත්රෙ, ඉත්තැකටුව, පනුආර වෑකණ්ඩිය, වට්ටාරම සහ වැදේ වැව යන 

ක්රියාකාරී කුඩා වැේ 7 ප්රතිසංස්කරණය සහ /දහෝ පුනරුත්ථාපනය කිරීම  

(c) ඇතිමදේ වැව හා දකාටියාගල වැව යන මධය පරිමාණ වැේ වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

2.3  ගු : පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු මධය හා කුඩා පරිමාණවේ  ැේ ිලිබඳ විස්තර  

  ැවේ නම ධාරිතා  (MCM) වේල්වල් දිග (m) 

කුඹුක්කන ඔය ජලාශවේ  ම් ඉවුරු ඇල මගින වපෝෂණය  න  

1 දතනගේ ළිඳ වැව   1 460 

2 ඉත්තෑකටුව වැව   1 650 

3 ඇතිමදේ වැව  6.8 1097 

4 පණු ආර වෑකන්ත්රඩිය   1 150 

5 දකාටියාගල වැව  2.5 792 

6 වට්ටාරම   1 300 

7 වැදේ වැව   1 670 

කුඹුක්කන ඔය ජලාශවේ දකුණු  ඉවුරු ඇල මගින වපෝෂණය  න 

8 හබසස් වැව   1 450 

9 බිඳුණු කඩ වැව  3.7 3500 
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2.3   න  හා දැනෙ ප තින  ාරිමාර්ග සං ර්ධන කෙයුතු  
දයෝජිත වයාපෘතිදේ අරමුණ වන්ත්රදන්ත්ර දයෝජිත ජලාශයට පහළින්ත්ර ප්රධාන වශදයන්ත්ර බුත්තල, 
දමානරාගල හා සියෙලාණ්ඩුව ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශවල ිහිටි අක්කර 9,440 ක් සහ ෙැනට 

පවතින ඉඩේ අක්කර 3,975 ක් සඳහා වාරිමාර්ග පහසුකේ සැපයීමයි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය ආරේභ 

කිරීමත් සමඟ අක්කර 10,000 ක් පමණ නව ඉඩේ සංවර්ධනය දකදරන අතර අක්කර 6,000 ක දවනත් 
ක්දෂ්ර දබෝග වගාව ෙ තවත් අක්කර 7,000 ක සහේ නිෂ්පාෙනය කිරීම සඳහා ෙ දයෝජනා කර ඇත.  

2.4  ගු : කුඹුක්කන ඔය යෙවත් සං ර්ධනය වකවරන දැනෙ ප තින හා න  ඉඩම්  

 ප තින  (Acs) න  ඉඩම්  (Acs) මුළු ඉඩම් (Acs) 

කුඹුක්කන ඔය  ම් ඉවුරු ඇල 1,975 8,090 10,065 

කුඹුක්කන ඔය දකුණු ඉවුරු ඇල 2000 1350 3350 

පුළු ප්රමාණය  3,975 9,440 13,415 

 

2.5  ගු : කුඹුක්කන ඔය  යාපෘතිය යෙවත් වකවරන ඉඩම් සං ර්ධනය ිළිබඳ විස්තර  

 ී (Acs) ව නත් 

වක්ෂ්ත්ර වබෝග 

(Acs) 

මුළු ප්රමාණය 
(Acs) 

 ම් ඇල 

දැනෙ ප තින හුලනදා ඔය අමුණ  

හුලංදා ඔය අමුවණ් සිෙ ඇතිමවල් හා 

වකාටියාගල  ැේ දක් ා  

ඇතිමවල්  ැ   
 

වකාටියාගල  ැ   

 

 225 

 

1100 

 

1300 

  450 

 

  

 

5900 

 

1000 

  90 

 

   225 

 

7,000 

 

2,300 

   540 

වේ ඉවුරු ඇල යටදත් මුළු බිේ ප්රමාණය    10,065 

දකුණු ඇල 

දැනෙ ප තින කුඹුක්කන ඔය අමුණ  

වයෝජිත නුගමණ්ඩිය අමුණ  

 

2000 

1100 

 

  

250 

 

2,000 

1,350 

ෙකුණු ඉවුරු ඇල යටදත් මුළු බිේ ප්රමාණය    3,350 

මුළු බිම් ප්රමාණය  6,175 7,240 13,415 

 

2.4    යාපෘතිවේ ව නත් ප්රතිලාභ   

2.4.1 කුඩා  ාරිමාර්ග  යාපාර සඳහා අතිවර්ක  ාරි ජලය  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ සෘජු ප්රතිලාභ ලබන දහක්ටයාර 13,415 ට අමතරව වයාපෘතිය යටදත් කුඩා 
වාරිමාර්ග දයෝජනා ක්රම කිහිපයකට ෙ අමතර ජලය ලැදබනු ඇති අතර එම නිසා වයාපෘතිය යටදත් 

ඔවුන්ත්රදේ දබෝග තීව්රතාව ඉහළ නැංදවනු ඇත. දමයට අක්කර 2284 ක කුඩා වාරිමාර්ග දයෝජනා ක්රම 
12 ක් ඇුළත් වන අතර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වේ ඉවුරු ප්රධාන ඇදළන්ත්ර අමතර ජලය ලැදබනු ඇති අතර 

කුඩා වාරිමාර්ග දයෝජනා ක්රම 18 ක් යටදත් අක්කර 755 ප්රමාණයකට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ෙකුණු ඉවුරු 

ප්රධාන ඇදළන්ත්ර අමතර ජලය ලැදබනු ඇත. දමම සුළු වාරිමාර්ග දයෝජනා ක්රම ිළිබඳ විස්තර VI 

ඇමුණුදේ 1 - වගුදවහි ෙක්වා ඇත. 

 

2.4.2 පානීය ජල පහසුකම්   
ජල සේපත සංවර්ධනය කිරීමත් සමඟ දමානරාගල, නක්කල, කුඹුක්කන, ඔක්කේිටිය සහ බුත්තල 
යන ප්රදේශවලට පානීය ජලය සැපයීමට අදේක්ෂා දකදර්. එකී ප්රදේශවල ගෘහස්ථ හා කාර්මික කටයුු 
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සහ පානීය ජල සැපයුම සඳහා කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදයන්ත්ර මුො හැරීමට MCM 12 ක් දවන්ත්ර දකදර්. 
ජලය ලබාගන්ත්රනා ස්ථානය සැලසුේ කරන්ත්රදන්ත්ර ජාතික ජල සේපාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ 
පළාත් පාලන ආයතන විසිනි. 

 

2.4.3   මිරිදිය ධී ර කර්මානතය  

දයෝජිත ජලාශය මිරිදිය ධීවර කර්මාන්ත්රතය සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කළ හැකි ය. දයෝජිත ජලාශදේ ධීවර පවුේ 

75 ක් පමණ කර්මාන්ත්රතයට දයෙවිය හැකි ය. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදයන්ත්ර පමණක් මිරිදිය කර්මාන්ත්රතදයන්ත්ර 

අදේක්ෂිත ශුේධ ආොයම රුියේ මිලියන 63 ක් පමණ දේ. ඊට අමතරව, දයෝජිත වයාපෘතිය යටදත් ෙැනට 
පවතින මධය හා කුඩා පරිමාණ වැේ රැසක් ම ජලය ලබයි. එමගින්ත්ර එම වැේවල රැඳවුේ ධාරිතාව වර්ධනය ීම 
නිසා මත්සය ඵලොයිතාවය වැඩිවන අතර මිරිදිය ධිවර කර්මාන්ත්රතදයන්ත්ර අදේක්ිත ප්රතිලාභය රුියේ මිලියන 
63 ඉක්මවනු ඇත. තවෙ, මිරිදිය මත්සය කර්මාන්ත්රතදයන්ත්ර ප්රතිලාභ ලබන පවුේ ගණන ෙ 75 ට වඩා දබදහවින්ත්ර 
වැඩි සංඛයාවක් වනු ඇත.    
 

2.4.4   ජලවිදුලි උත්පාදනය  

ස්ථාිත ධාරිතාව 0.9 MW සහ 2 MW වන ජලවිදුලිබලාගාර දෙකක් කුඹුක්කන්ත්ර ඔය (ෙකුණු ඉවුර) හා 
හුලංො ඔය (වේ ඉවුර) ස්ථාපනය දකදර්. දමම බලාගාර දෙකින්ත්ර ජාතික විදුලි බල ජාලයට එක් 

දකදරන වාර්ික බලශක්තිය 16 GWh පමණ දවතැයි නිමානය කර ඇත. විදුලිබලාගාර ි ළිබඳ විස්තර 
පහත වගුදේ ෙක්වා ඇත. 

විදුලි බලාගාරය  

ිහිටීම   ම් ඉවුර  දකුණු ඉවුර 

ටර්බයින වර්ගය  ෆ්රාන්ත්රසිස ් ෆ්රාන්ත්රසිස ්

ටර්බයින සංඛයාව  02 (450kwx2) 02 (1000kwx2) 

ස්ථාිත ධාරිතාව (MW) 0.9 2.0 

වාර්ික බලශක්තිය GWh 5.9 10.2 

Rated output (MW) 0.484 1.07 

උපරිම ජල හිස (m) 50.3 95.-3 

අවම විදුලි උත්පාෙන ජල හිස (m) 49.630 69.5 

Rated flow (m3/Sec) 1.253 1.453 

දකාටු දොර දිග (m) 100 200 

දකාටුදොර විෂ්කේභය (mm) 1,100 1,500 

අවර ජල මට්ටම (m amsl) 185.0 145.0 

 

විදුලි ස්ම්ප්රේෂණ රැහැන්  

බලාගාරවල සම්යේෂණ රැහැන්  දැනට පවතින අධි යවෝේතතා සම්යේෂණ රැහැන් හරහා යමාණරාගල 
විදුලි උපයපාළට සම්බන්ධ යකයර්. වම් ඉවුරු සහ දකුණු ඉවුරු බලාගාරවල සිට දැනට පවතින 
සම්යේෂණ රැහැන් යවත ඇති දුර පහත වගුයව් දක්වා ඇත. 

පිහිටීම  වර්ගය  දිග  (මී ) 

වම් ඉවුරු බලාගාරය  33 kv එක් පිරිසැරි සම්යේෂණ රැහැන  1620 

දකුණු ඉවුරු බලාගාරය  33 kv එක් පිරිසැරි සම්යේෂණ රැහැන 620 

වම් ඉවුරු සහ දකුණු ඉවුරු බලාගාරවල සිට දැනට පවතින සම්යේෂණ රැහැන් යවත ඇයදන නව 

සම්යේෂණ රැහැන් මාර්ගය සඳහා 2.2 රූපය බලන්න. 
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 2.2 රූපය: වම්ප් ඉවුරු ස්හ දකුණු ඉවුරු බලාගාරවල සිට දැනට පවතින ස්ම්ප්රේෂණ රැහැන් රවත ඇරදන නව ස්ම්ප්රේෂණ රැහැන් මාර්ගය 
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2.5.    යාපෘති  ැඩබිම් ල හිමිකාරිත් ය   

වයාපෘති ප්රදේශදේ රජයට අයත් ඉඩේ හා පුේගලික අයිතිය ඇති ඉඩේ ෙ ඇත. රජදේ ඉඩේවල 
භාරකාරත්වය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ත්රුව, ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ දකාමිසම සහ ප්රාදේශීය 
දේකේ සු ය.  

 

2.6  ගු  : කුඹුක්කන ඔය ජලාශ  යාපෘතියෙ ගැවනන ඉඩම් ල අයිතිය  

 යාපෘති සංරචකය  බිම් ප්රමාණය  
(Acs) 

හිමිකම  

දේේල අක්ෂය හා දේේල 
රක්ිතය  

11 රජදේ ඉඩේ – ප්රා.දේ. 

3.5 රජදේ ඉඩේ – ප්රා.දේ. 

0.2 පුේගලික ඉඩේ  

ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශය  465 රජදේ ඉඩේ – ප්රා. දේ. 

497 පුේගලික ඉඩේ  

දේේල ප්රදේශ මාර්ගය  0.3 පුේගලික ඉඩේ  

1.3 රජදේ ඉඩේ – ප්රා.දේ. 

උමග ප්රදේශය  
(ඍජු බලපෑමට ලක් දනාදේ) 

86 පුේගලික ඉඩේ  

41 රජදේ ඉඩේ  – ප්රා.දේ. 

5 රජදේ ඉඩේ – වන සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව 

*වේ ඉවුරු ඇල සහ වාරිබල 
ප්රදේශය  

65 පුේගලික ඉඩේ  

6600 රජදේ ඉඩේ  – ප්රා.දේ. 

3400 රජදේ ඉඩේ – වන සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව 

*ෙකුණු ඉවුරු ඇල සහ වාරි බල 
ප්රදේශය  

2150 රජදේ ඉඩේ – ප්රා. දේ. 

1200 රජදේ ඉඩේ – වන සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

යළිපදිංචි කරීදේ බිේ  500 රජදේ ඉඩේ - වන සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය අොළ ඉඩේ අයිතිකරුවන්ත්රදගන්ත්ර කැමැත්ත ලබා ගැනීදේ ක්රියාවලිදයහි නිරත 
දේ. 

 

2.6  යාපෘතිය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආශ්රිත පහසුකම් 

ගේවලවේ, බැහැර කිරීදේ ස්ථාන සහ කඳවුරු අඩවි, ිවිසුේ මාර්ග, ඉදිකිරීේ අවදිදේදී භාවිතා කරනු 
ලබන තාවකාලික මාර්ග සහ වයාපෘති දයෝජකයා විසින්ත්ර හඳුනාදගන ඇති අපද්රවය බැහැර කිරීදේ 

ස්ථාන ෙ රූප සටහන 2.2 හි ෙක්වා ඇත. දයෝජිත වයාපෘතිය සඳහා සපයා ඇති මූලය විධිවිධාන යටදත් 
පශ්චාත් කළමනාකරණ කටයුු සඳහා අවශය ස්ි ර දගාඩනැගිලි ෙ ඉදි දකදර්. වාරිමාර්ග 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව පශ්චාත් වයාපෘති අවශයතා හඳුනාදගන පහසුකේ නංවා ලීමට  කටයුු සේපාෙනය 
කළ යුුය. වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර වයාපෘතිය සඳහා ඉදිකරනු ලබන තාවකාලික 
දගාඩනැගිලි කිහිපයක් භාවිතා කරනු ඇත. 

 

2.6.1 කඳවුරු බිම්  

දයෝජිත වයාපෘතිය යටදත් පහත සඳහන්ත්ර පහසුකේ ස්ථාපනය දකදර්.  

i. වයාපෘති කළමනාකරු හා එම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කාර්යාල හා නිල නිවාස  

ii. දකාට්ටාශ වාරිමාර්ග ඉංජිදන්ත්රරු සහ එම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කාර්යාල හා නිල නිවාස  
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iii. දකාන්ත්රරාත්කරුදේ කාර්යාල හා නිල නිවාස  

iv. දකාන්ත්රරාත්කරුදේ කඳවුරු භුමිය (ගබඩා, කාර්මික වැඩදපාළ, දකාන්ත්රීට් මිශ්රක අංගනය)  
 

2.6.2  යාපෘතිය මගින සපයන වපාදු පහසුකම්  

වයාපෘති ප්රදේශදේ ප්රජාවදේ යහපැවැත්ම සඳහා අවශය වන දපාදු පහසුකේ ගණනාවක් දමම 
වයාපෘතිය යටදත් සැපයීමට සැලසුේ කර ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදේ අවදිදේ දී දමම 
පහසුකේ ස්ථාපනය සඳහා සුදුසු සථ්ාන හඳුනා ගැදන්ත්ර.   
 

ක්රියාත්මක කිරීදේ අදියදර්දී දමම පහසුකේ සඳහා සුදුසු ස්ථාන හඳුනා ගැදන්ත්ර.  
i. බීජ දගාවිපළ 

ii. සහේ සැකසුේ මධයසථ්ානය  

iii. ී ගබඩාව  

iv. දපාදහාර ගබඩාව  

v. ට්රැක්ටර් හා අස්වනු දනලන යන්ත්රර සඳහා ගරාජ  
vi. දගාවි පුහුණු මධයසථ්ාන  

vii. ප්රජා මධයස්ථාන   

viii. ප්රජා දසෞඛය මධයසථ්ාන  

ix. දස්වා ියස   
x. ීඩා ිට්ටනි   

xi. අසල ඇති පාසල හා පන්ත්රසල වැඩි දියුණු කිරීම  

xii. විදුලි හා ජල සැපයුේ  

 

2.7 ගල් ල බිම් හා බැහැර කරන ප්රවද්ශ 

China National Heavy Machinery Corporation (CHMC) and SINOMACH-HE විසින්ත්ර 2019 දී 
සිදු කරන ලෙ ශකයතා අධයයනය අතරුර, ඉදිකිරීේ කටයුු සඳහා කැටගේ අවශයතාවය සපුරාලීම 

සඳහා වේ ඉවුදර් දපර උමං දොරටුව ඔස්දස් පර්වතය කැණීම නිර්දේශ කරන ලදී. 6 x 106 m3 කැටගේ 
ප්රමාණයක් දමම ප්රදේශදයන්ත්ර ලබාගත හැකි අතර එම නිසා උමං මාර්ගය ඔසද්ස් පාෂාණය කැනීේ 
සඳහා ප්රමුඛතාවය දෙනු ලැදබ්.  අතිදර්ක ප්රමාණයක් අවශය නේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර 
හඳුනාදගන ඇති පරිදි දේලි භූමියට ආසන්ත්රනදේ ඇති හඳුනාගත් ගේ වළවේ වලින්ත්ර ( 2.7 වගුව සහ රූප 
සටහන 2.2 රූප සටහදනහි ෙක්වා ඇත) ලබාගනු ලැදබ්. තවෙ, ඉදිකිරීේ සහ උමං අපද්රවය බැහැර කරන 

ස්ථාන ෙ හඳුනාදගන 2.7 වගුදේ ෙක්වා ඇත. ඉදිකිරීේ ද්රවය ලබා ගත යුත්දත් භූ විෙයා සමීක්ෂණ හා 

පතේ කාර්යාංශය (GSMB) විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලෙ වලංගු පතේ කැණීදේ බලපරයක් (ML) සහ 

මධයම පරිසර අධිකාරිය (CEA) විසින්ත්ර නිකුත් කරනු ලබන පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපරය (EPL) ඇති 
ගේවලවලිනි. 

 2.7:  ගු  අතිවර්ක ගල් ල ල් සහ බැහැර කිරීවම් සථ්ාන ල GPS ඛණ්ඩාංක  

ගල් ල ල් සහ බැහැර කිරීවම් ස්ථාන ඛණ්ඩාංක  

ගේවල 1- දපර උමග ඔස්දස් ඇති ගේ  257,724 E 192,669 N 

ගේවල  2- දහාරදගාේල  255,192 E 192, 822 N 

ගේවල 3 - මැෙගම - දමානරාගල පාදර් 15 වන සැතපුේ කණුව  256,788 E 196,344 N 

ගේවල 4 - නක්කල  256,874 E 187,837 N 

බැහැර කිරීදේ ස්ථානය 1 255,725 E 191,391 N 

බැහැර කිරීදේ ස්ථානය 2 256,225 E 193,502 N 

බැහැර කිරීදේ ස්ථානය 3 256.518 E 193,573 N 
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1 ඡායාරූපය: දයෝජිත ජලාශ ප්රදේශයට ආසන්ත්රනව ිහිටි ගේ වළවේ දපන්ත්රවන ඡායාරූපය (GPS 

ඛණ්ඩාංක: 6°96ˊ73˝N, 81°28ˊ76˝E). දමම ස්ථානය බිබිල-මැෙගම-නක්කල මාර්ගදේ (බී 56) 

කිදලෝමීටර් 23-24 කණු අතර ිහිටා ඇත. 

 

2.7.1   ගල් ිිරීවම් ක්රියාකාරකම් හා වගාඩ ගැසීවම් ස්ථාන ිළිබඳ විස්තර  

විදශ්ෂදයන්ත්ර ප්රධාන උමග සහ දේේදේ ගේ කැණීේ සහ ඉදිකිරීේ කටයුු සඳහා භූමිය කැණීම සඳහා 

ගේ ිිරීමක් අවශය දේ. විදුලි ප්රමාෙ දඩටදන්ත්රටර්, ජල දජේ, ඇදමෝනියේ නයිට්දර්ට්, ඉන්ත්රධන දතේ 
(ANFO) සහ ඩයිනමයිට් යනු ශ්රී ලංකාදේ මධයම හා මහා පරිමාණදේ පාෂාණ ිිරීේ සඳහා භාවිතා 
කරන ප්රධාන පුපුරණ ද්රවය දේ. පුපුරණ ද්රවය යනු ප්රතික්රියාශීලී ද්රවය වන අතර එය ිිරීමක් ඇති කිරීමට 
විශාල ශක්තියක් ගබඩා කරයි. එබැවින්ත්ර ළඟම ඇති දපාලිස් ස්ථානදේ අධීක්ෂණය යටදත් පුපුරණ ද්රවය 
පනදත් නීතිරීති හා මාර්දගෝපදේශ අනුගමනය කරමින්ත්ර ප්රදේශේ සහිතව පුපුරණ ද්රවය හැසිරවිය යුුය. 

නිෙසුනක් වශදයන්ත්ර, පුපුරණ ද්රවය අසල ඇති දපාලිස් ස්ථානදේ ඇති ි ිරුේ ද්රවය ගබඩාවක ගබඩා කළ 
යුු අතර, දපාලිස් අධීක්ෂණය යටදත් ිිරුේ සථ්ාන දවත ප්රවාහනය කළ යුුය. 

 

පාෂාණ ිිරීේ හා ගේවලවේ දමදහයුේ සාමානයදයන්ත්ර ශබ්ෙ උත්පාෙනය කරන ක්රියාකාරකේ 
දමන්ත්රම වායු දූෂක ප්රභවයන්ත්ර දලස හඳුනාගත හැකිය. එම නිසා භූ කේපනය සහ විසිදරන පාෂාණ සහ 
වායු ිිරීේ දහ්ුදවන්ත්ර මහජන පැමිණිලි නිතර ලැබිය හැකිය. මහජන පැමිණිලි කිරීම වයාපෘතියට 
අහිතකර දලස බලපෑ හැකිය. එබැවින්ත්ර ඉදිකිරීේ කටයුු ආරේභ කිරීමට දපර ඉදිකිරීේ ස්ථාන හා ජලාශ 

ප්රදේශ අසල සෘජුවම බලපෑමට ලක්වූ නිවාස නැවත ස්ථානගත කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. තවෙ, 

සියළුම පාෂාණ ිිරීේ කටයුු පතේ ඉංජිදන්ත්රරුවන්ත්රදේ සහ පාෂාණ ිිරුේ විදශ්ෂඥයන්ත්රදේ 

අධීක්ෂණය යටදත් සිදු කිරීම නිර්දේශ දකදර්. එපමණක් දනාව, හානිය අවම කිරීම සහ දේලි 
ස්ථානවල සහ උමං අක්ෂය දිදේ ිිරීේ ප්රදේශ / පරිමාව සැලසුේ කිරීම සඳහා භූ විෙයාත්මක හා 
වුහාත්මක සිතියේකරණය වැනි සවිස්තරාත්මක භූ විෙයාත්මක පරීක්ෂණ සිදු කළ යුුය. 

දයෝජිත වයාපෘතිදේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සිට හුලංො ඔය ෙක්වා ජලය දගන යාමට කි.මී 5.22 දිග උමගක්, 

මීටර 1450 ක් දිග දපරාරක් හා මීටර 600 ක් දිග අනාවරණිත වායන් යකාටු යදාර ක්  ඇතුළත් යව්.  

එබැවින්ත්ර, වාහක උමදේ අක්ෂය ඔස්දස් සවිස්තරාත්මක භූ විෙයාත්මක ක්දෂ්ර සිතියේකරණය 

(වුහාත්මක සිතියේකරණය ඇුළුව) අවශය දේ. මීට අමතරව, උමග කණින අවස්ථාදේ දී පාෂාණ 
වර්ග, ගුණාත්මකභාවය,  ප්රබලතාව (ජීරණ තත්වයන්ත්ර) දමන්ත්ර ම ඛණ්ඩන කලාප සහ විදේෙ වැනි භූ 
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විෙයාත්මක වුහයන්ත්ර හඳුනා ගැනීමට ෙ උමග සිතියේ ගත කිරීම අවශය දේ. උමං මුහුණත්වල ිිරීේ 
කටයුු නිසි දලස සැලසුේ කිරීම සඳහා දමන්ත්රම උමදගහි කාන්ත්රදුීේ තත්ත්වයන්ත්ර පුදරෝකථනය කිරීම 

සඳහා ෙ එවැනි භූ විෙයාත්මක පරීක්ෂණ විදශ්ෂදයන්ත්ර අවශය දේ. ඊට හාත්පසින්ත්රම දවනස්ව, පාෂාණය 
නිසි දලස ිිරීමට දනාහැකි ීම හා වැඩිපුර ිිරීයාම වැනි ඉදිකිරීේ දෙෝෂ වළක්වා ගැනීම සඳහා 

උමං අක්ෂය දිදේ තනය හා භංගුර වුහයන්ත්ර, කුස්ුර, පළුදු (විදේෙ) සහ පාෙක පාෂාණය ිළිබඳ 
අවදබෝධය අවශය දේ.    

 

2.7.2   උමං අපද්ර ය බැහැරකිරීවම් ස්ථාන  

 උමග කැනීදේ දී ඉවත්දකදරන අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා ස්ථාන හඳුනාදගන ඇති අතර 2.2 රූපදේ  
ෙක්වා ඇත. එයින්ත්ර යේ ප්රමාණයක් පසු ිරීම සඳහා දයාො ගතහැකි අතර එවැනි ද්රවය පසු භාවිතය 
සඳහා දවන්ත්ර කර බැහැර කිරීදේ ස්ථානවලින්ත්ර දුරස්ව නිසි පරිදි ගබඩා කර තැබිය යුු ය.  

 

2.7.3    පස් ලබාගනනා ඉන ල ල්  

දයෝජිත වැේ ිටිය ුළ දේේලට ආසන්ත්රනව ඇති ස්ථාන වලින්ත්ර උඩු හා යටි කළිඟු බැමි සඳහා භාවිතා 
කරන පස් ලබා ගනී. සවිස්තරාත්මක පාංශු සමීක්ෂණයක් මත පෙනේව සවිස්තරාත්මක සැලසුේ 
අවධිදේදී සැබෑ නිස්සාරණ ස්ථාන හඳුනා ගනු ලැදබ්.  

 

2.8   අභයනතර මාර්ග ජාලය සං ර්ධනය කිරීම  

දමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමත් සමඟ අභයන්ත්රතර සුළු මාර්ග දබාදහාමයක් ේවිතීයික මාර්ග බවට 

උසස් දකදර්. ඒ අනුව බුත්තල, දමානරාගල සහ සියෙලාණ්ඩුව ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශවල 

දයෝජිත වාරිබල ප්රදේශයට ප්රදේශ ීම සඳහා අභයන්ත්රතර මාර්ග වැඩිදියුණු දකදර්. මීට අමතරව, 
ජලාශය ිටාර ගැලීම දහ්ු දවන්ත්ර ජලදයන්ත්ර යටවන මාර්ග සඳහා විකේප මාර්ග පේධතියක් සකස ්
දකදර්. ඉදිකිරීේ ස්ථානවලට ිවිසීම සහ යටි ගං ප්රදේශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර 
මැදිහත්ීේ සිදු දකදර්.  

•  දමානරාගල-බිබිල ප්රධාන මාර්ගදේ 17 වන කි.මී. කණුදේ සිට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දේේල අඩවියට 
ිවිසීදේ මාර්ගය සහ වේ ඉවුරු බලාගාරයට ිවිදසන මාර්ග අවශය පරිදි වැඩිදියුණු කිරීම දහෝ 

අුතින්ත්ර ඉදි කිරීම කළ හැකිය. මාර්ගදේ මීටර් 5 ක් පළල රිය මගක් හා  මීටර් 1 ක කරකින්ත්ර යුක්ත 
වන අතර දෙපස මුිට කාණු දයාෙනු ඇත. 

• බුත්තල, දමානරාගල, හා සියෙලාණ්ඩුව ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශවල දයෝජිත වාරිබල 
ප්රදේශවලට ිවිදසන අභයන්ත්රතර මාර්ග වැඩි දියුණු දකදර්.  

• කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශයට යටවන පාරවේ දවනුවට විකේප මාර්ග පේධතියක් 
සංවර්ධනය දකදර්. (2.3 රූපය) 

 

  



 

28 
 

 

2.3 රූපය: ගල් ල ල්, බැහැර කිරීවම් හා කඳවුරු බැඳීවම් ස්ථාන දැක්ව න සිතියම 
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2.4 රූපය : දිය ගිල්ම ප්රවද්ශයෙ යෙ න පාර ල් ව නු ෙ වයෝජිත විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය දැක්ව න සිතියම  
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2.9 මාන  ජනා ාස හා ඉඩම් පරිහරණය 

යයෝජිත ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ සහ නව වාරි ඇල මාර්ග ඔස්යස් දැනට පදිංචිව සිටින අය 
ඇතුළුව යයෝජිත වයාපෘතියයන් පීඩාවට පත් වූවන් නැවත පදිංචි කරවීම වයාපෘති කටයුතු ආරම්භ 
කිරීමට යපර සිදු යකයර්. 2018 වසයර් සිදු කරන ලද සමාජ-ආර්ික සමීක්ෂණයට අනුව ජලාශයේ  දිය 
ගිේම ප්රයද්ශයේ පවුේ 261 ක්, බලාගාර ප්රයද්ශයේ හා උමග ඉදි යකයරන මාර්ගයේ පවුේ 22 ක් සහ 
නව ඇළ මාර්ග ප්රයද්ශයේ පවුේ 15 ක් (මුඵ පවුේ ගණන 298) නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා හඳුනායගන 
ඇත. තවද, යයෝජිත කුඹුක්කන්ඔය ජලාශය තැනීම නිසා දළ වශයයන් යහක්ටයාර් 322ක් පමණ වී, 
රබර් සහ අයනකුත් වගාවන් ජලයයන් යට වනු ඇත. මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශයට අයත් 
පුබ්බර, පැපලයදණිය සහ ලූේවැටිය ප්රයද්ශවල නිවාස හා වගා බිම් අහිමි වූවන් සඳහා යළි පදිංචි 
කරවීයම් ස්ථාන දැනටමත් හඳුනායගන ඇත. වයාපෘති බලපෑමට ලක් වූ පවුේ සඳහා වගා කිරීමට සහ 
නැවත පදිංචි කිරීමට විකේප ඉඩම් ලබා දීම සඳහා අක්කර 532 (යහක්ටයාර 215) ක සම්ූර්ණ භූමි 
ප්රමාණයකින් යුත් නැවත පදිංචි කිරීයම් ස්ථාන තුනක් (පුබ්බර, පැපලයදණිය සහ ලුේවැටිය) 
හඳුනායගන ඇත. යමම සථ්ාන අතරින් පැපලයදණියේ යහක්ටයාර 50.6ක් සහ පුබ්බර ප්රයද්ශයේ 
යහක්ටයාර් 30.4ක් (යහක්ටයාර් 123.8කින්) නැවත පදිංචි කිරීයම් කටයුතු සඳහා යයාදා ගැයන්.  පුබ්බර 
ප්රයද්ශයේ ඉතිරි ඉඩම් යහක්ටයාර 93.4ක් සහ ලූේවැටිය යහක්ටයාර් 41ක් වගාව සඳහා ඉඩම් ලබාදීමට 
යයාදා ගැයන්. යමම ඉඩම්වල වත්මන් හිමිකරුවන් විසින් නව වාරි ප්රයද්ශ වගා කරන බැවින් වයාපෘති 
බල  ප්රයද්ශය තුළ ඔවුන් යළි පදිංචි කරවීම සිදු යනායව්. 
 

2.9.1 මාන  ජනා ාස  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘති ප්රදේශය අයත්වන දිස්ික් හා දකාට්ටාශ මගින්ත්ර දිස්ික් හා ප්රාදේශීය සංඛයාන 

අත්දපාත 2017, 2018 සඳහා දකාට්ටාශ මට්ටදේ සේපත් පැතිකඩ සහ දමානරාගල දිස්ික්කදේ  
කෘිකර්ම හා දගාවිජන දස්වා දෙපාර්තදේන්ත්රු විසින්ත්ර සපයනු ලබන ෙත්ත පිකා ඇුළු මූලාශ්රයන්ත්ර 

කිහිපයක් මත පෙනේව සමාජ ආර්ික ෙත්ත එක්රැස් කර විශ්දේෂණය කර ඇත. 2017 

සංඛයාදේඛනවලට අනුව, දමානරාගල දිස්ික්කදේ මුළු ජනගහනය 448,142 ක් පවුේ 155,316 ක් 
අතර වයාේතව පවතී. බලපෑමට ලක්වූ බඩේකුඹුර හා මැෙගම යන ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශ 

දෙදකහි ජනගහනය ිළිදවලින්ත්ර 39,880 සහ 35,611 දේ (2.8 වගුව).  

 2.8  ගු : වමානරාගල දිස්ික්කවේ ජාතිය අනු  ජනගහන  යාප්තතිය   

 ප්රවද්ශය  සිංහල   වදමළ මු ර් බර්ගර්  මැවල් ව නත්  එකතු    

දමානරාගල දිස්ික්කය  423972 14373 9552 109 46 90 448142 

බඩේකුඹුර ප්රා.දේ.දකා. 34140 3944 1769 17 6 4 39880 

මැෙගම ප්රා.දේ.දකා. 30645 52 4910 3 1  35611 

මූලාශ්රය: ජනගහන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්තවම්නතු  - 2012 

වයාපෘතිදේ ඍජු දහෝ වක්ර බලපෑමට ලක්වන දමානරාගල දිස්ික්කදේ ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශ 

දෙකකට අයත් ග්රාම නිලධාරි වසේ 3 ක ජනගහන ෙත්ත පහත ෙැක්දේ. (2.9 වගුව).  

 2.9  ගු : වයාපෘති ප්රදේශයට අයත්වන ග්රාම නිලධාරී වසේ අනුව ජනගහනය 2017 

දිස්ික්කය  ප්රා.වල්. වකාට්ොශය  ග්රා.නි.  සම  
ගෘහ ඒකක 

ගණන  
ජනගහනය  

දමානරාගල  
බඩේකුඹුර  

මයිලගස්තැන්ත්රන  208 1184 

පේදේගම  130 535 

මැෙගම  රත්තන දෙනිය 349 1571 

  එකතු   687 3290 

මූලාශ්රය: ප්රා.වල්.වකා. සම්පත් පැතිකඩ - 2017සැප්තතැම්බර්  
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ජාතික දිගුකාලීන සමස්ත ෙරිද්රතා ෙර්ශකය පසුගිය ෙශක කිහිපය ුළ පහත වැටීදේ ප්රවණතාවයක් 

දපන්ත්රනුේ කරයි. දකදස් දවතත්, පළාත් සහ දිස්ික්ක පුරා ෙරිද්රතා විෂමතා තවමත් පවතී. 

උොහරණයක් දලස, 2016 දී, ජාතික ෙරිද්රතා පුේගල ෙර්ශකය 4.1 ට සාදේක්ෂව බස්නාහිර පළාදත් 

ෙරිද්රතා පුේගල ෙර්ශකය 1.7 ක් වූ අතර, දමානරාගල දිස්ික්කදේ ෙරිද්රතා පුේගල ෙර්ශකය 5.8 ක් විය. 

තවෙ, 2016 දී ෙළ වශදයන්ත්ර පුේගලයන්ත්ර 843,913 ක් ෙරිද්රතාවදයන්ත්ර දපළුණු අතර ඉන්ත්ර 27187 ක් (3.7%) 

දමානරාගල දිස්ික්කදේ වාර්තා ී ඇත. කලාපීය ෙරිද්රතාවයට දහ්ු වූ ප්රධාන සාධක පහත ෙැක්දේ: 

• පහළ කෘිකාර්මික ඵලොයිතාව   

• ප්රදේශදේ යටිතල පහසුකේ හිඟීම නිසා ප්රාදේශීය වශදයන්ත්ර හුෙකලා ීම   

• සුරක්ිත පානීය  ජලය, විදුලිබලය හා සමාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේවලට ප්රදේශය දනාමැති 
ීම නිසා පහත වැටුණු ජීවන තත්වය  

• විවිධාංීකරණය වූ වාණිජ කෘිකර්මාන්ත්රතය හා පශු සේපත් සංවර්ධන භාවිතයන්ත්ර සඳහා අඩු 
මැදිහත් ීමක් දහ්ුදවන්ත්ර ලබන අඩු ආොයම 

 

වයාපෘති ප්රදේශදේ ඉඩේ විවිධ ආර්ික කටයුු සඳහා දයාො ගනී. සත්ව පාලනය ඇුළු 
කෘිකර්මාන්ත්රතය යනු වයාපෘති භූමිදේ ජීවත්වන ශ්රම බලකාදේ මූලික ජීවදනෝපාය යි. දමානරාගල 

දිස්ික්කදේ ප්රධාන හා සුළු වාරිමාර්ග වැේ  436 ක් ිහිටා ඇති අතර, ඉන්ත්ර වැේ 285 ක් ක්රියාකාරී වන 

අතර 151 ක් අතහැර ෙමා ඇත. කෘිකාර්මික කටයුු පෙනේ ී ඇත්දත් දගවු, වාණිජ වගාවන්ත්ර සහ 

කුඹුරු ඉඩේ මත ය. දබාදහෝ ගෘහ ඒකක ගේමිරිස්, රබර්, කරාබු නැටි, දකාදකෝවා සහ දපාේ වැනි 
ආර්ික දබෝග වැීම සඳහා දගවු භාවිතා කරයි. තවෙ, වැසි දිදයන්ත්ර වගාකිරීම, දහ්න්ත්ර වගාව වැනි 

යැපුේ කෘිකාර්මික කටයුුවල නියැලී සිටින අයෙ සිටිති. තවෙ, වන රක්ිත දලස ප්රකාශයට පත් කරන 
ලෙ ප්රදේශවල දහ්න්ත්ර වගාව සිදු කරනු ලබන අතර එය වනාන්ත්රතර විනාශයට දහ්ු දේ. ප්රදේශදේ 
දබාදහෝ දෙදනක් නිතයානුකූල දහෝ නීති විදරෝධී මැණික් පතේ කැණීේවල නිරත දවති. 

 

2.10   ඉඩම් පරිහරණය  

වයාපෘති ප්රදේශදේ ඉඩේ පරිහරණ දතාරුරු 2.4 රූපදේ සිට 2.10 රූපය ෙක්වා දී තිදබ්. 

 

 

 

 



 

32 
 

 

2.5 රූපය: ජලාශවේ දියගිල්ම ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණය දැක්ව න සිතියම 
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 2.6 රූපය: උමග ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණ ආකාර දැක්ව න සිතියම  
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 2.7 රූපය: හුලනදා ඔය ඇල ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණය දැක්ව න සිතියම - පත් ඉරු 1 / 2
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  2.8  රූපය: හුලනදා ඔය ඇල ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණය දැක්ව න සිතියම - පත් ඉරු 2 / 2 

 

 



 

36 
 

 

 

2.9 රූපය: හුලනදා ඔය  ම් ඉවුරු ඇවල් වයෝජිත  ාරිකරණ ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණය දැක්ව න සිතියම  

 

 

 



 

37 
 

 

 

 2.10 රූපය: ඇතිමවල්  ැ  වයෝජිත  ාරිකරණ ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණය දැක්ව න සිතියම  
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 2.11 රූපය: නුග මණ්ඩිය අමුණ හා  ාරි ඇල ප්රවද්ශවේ ඉඩම් පරිහරණය දැක්ව න සිතියම 
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2.11   යාපෘති ිරි ැය, ආවයෝජනය හා අරමුදල් මූලාශ්ර 

2020 දී සකස් කරන ලෙ මුළු ිරිවැය ඇස්තදේන්ත්රුව පහත ෙක්වා ඇත (2.10 වගුදේ), එය 2013 මූලික 
මිල ගණන්ත්ර භාවිතා කර සකස් කරන ලේෙකි. දමම වයාපෘතිය විදේශීය හා දේශීය අරමුෙේ භාවිතා 
කරමින්ත්ර ක්රියාත්මක දකදර්. 

 

2.10  ගු : වයෝජිත කුඹුක්කන ඔය ජලාශ  යාපෘතිවේ ිරි ැය ඇස්තවම්නතු   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ිරි ැය අයිතමය  රු. මිලියන  

1 ප්රාරම්භක වියදම්  740.00 

 සිවිල් ිරි ැය    

2 දේේල ඉදිකිරීම  17,650.48 

3 ෙකුණු ඉවුර ුළුමුව වුහය ඉදිකිරීම 222.00 

4 වේ ඉවුරු ුළුමුව වුහය ඉදිකිරීම 296.00 

5 උමග ඉදිකිරීම 2,658.08 

6 ෙකුණු ඉවුරු විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම  814.00 

7 වේ ඉවුරු විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම 1,110.00 

8 ෙකුණු ඉවුර වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය  636.40 

9 වේ ඉවුර වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය  2,664.00 

  උප එකතු  – සිවිල් ිරි ැය   26,790.96 

  යාපෘති ක්රියාකාරකම් හා සබැඳි ව නත්  ැඩ  

10 ඉඩම් අත්පත්කරගැනීම හා යළි පදිංචි කරීම  2,664.00  

11 දවනත් යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය  2,336.00 

12 යටි ගං ප්රදේශ සංවර්ධනය   800.00 

13 පාරිසරික ුහුයීම  200.00 

14 පුරා විෙයාත්මක ුහුයීම 50.00 

 උප එකතු  - ව නත්  ැඩ  6,050.00 

15 දභෞතික අනිශ්චිතතා වියෙේ (10%) 3,284.00 

16 
ඉංජිදන්ත්රරුමය හා පරිපාලනමය වියෙේ(විමංසන පාලක 

ඇුළත්ව) (6%) 
1,970.00 

17 මිල අනිශ්චිතතා (8%)  2,645.78 

 එකුව (බදු රහිත ) 40,740.74 

18 වැට් බදු 8% 3,259.26 

  මුළු  යාපෘති ිරි ැය  44,000.00 
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ඉදිකිරීේ නිම කිරීම සඳහා වසර 4 ක ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර වියෙේ කාලසටහන 
අනුගමනය කරන දලස දයෝජනා දකදර්.  

පළමු වසර - වයාපෘති ිරිවැදයන්ත්ර 10%,  

දෙවන වසර- වයාපෘති ිරිවැදයන්ත්ර 20%  

දතවන වසර- වයාපෘති ිරිවැදයන්ත්ර 30%  

සිවුවන වසර - වයාපෘති ිරිවැදයන්ත්ර 40% 

 

2.12 ක්රියාත්මක කිරීවම්  ැඩ සෙහන   

නිමානය කර ඇති පරිදි ඉදිකිරිේ කාලය වසර 4 කි. වයාපෘතිය බහු අදියර ක්රමයට ක්රියාත්මක කිරීමට 
කිසිදු අෙහසක් දනාමැති බැවින්ත්ර ඉදිකිරීේ කටයුු ක්රියාත්මක කිරීම තනි-අදියර ක්රියාකාරකමක් වනු 

ඇත. ක්රියාත්මක කිරීදේ වැඩ සටහන  හා අදේක්ිත වියෙේ සැලැසම් 2.11 වගුදේ ෙැක්දේ. 
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 2.11  ගු :  යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීවම්  ැඩ සෙහන   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Preliminaries

2 Construction of DAM

3 Construction of RB inlet structure

4 Construction of LB inlet structure

5 Construction of RB power house

6 Construction of RB powe house  

7 RB irrigation system devlopment

8 LB irrigation system development

9 Other infrastructure development

10 Land acqusition and resettlement

Year 4

It
e

m
 N

o

Description

Year1 Year 2 Year 3
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2.13  යාපෘතිවේ වමවහයුම් හා නඩත්තු ක්රමවේදය    

2.13.1  ාරිමාර්ග පද්ධතිය  ාරිමාර්ග වදපාර්තවම්නතු ෙ ප රා දීම  

වයාපෘතිය නිම වූ පසු වයාපෘති අධයක්ෂ විසින්ත්ර සේපූර්ණ වයාපෘතිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුවට 
පවරා දෙනු ලැදබ්. නිර්මාණ සැලසුේ හා ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදේ වැඩ 

ිළිදවල පහත ෙැක්දවන ආකාර දේ. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකදේ (PMU) හා වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීදේ ඒකකදේ සැකැස්ම 2.11 රූපදේ ෙැක දේ. 

 

PMU –  යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය / PIU –  යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීවම් ඒකකය  / PD –  යාපෘති අධයක්ෂ / 
RE – වන ාසික ඉංජිවනරු , RB – දකුණු ඉවුර,, LB-  ම් ඉවුර  

2.12 රූපය: PMU හා PIU හි ආයතනික වුහය   

 

වයාපෘතිය නිම කිරීදමන්ත්ර පසුව ජලාශය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර පසුව වාරිමාර්ග පේධතිය දමදහයුේ හා 
නඩත්ු කටයුු සඳහා දමානරාගල දකාට්ටාශ භාර වාරිමාර්ග ඉංජිදන්ත්රරුවරයා දවත පවරා දෙනු 
ලැදබ්. දමම වයාපෘතිදේ කළමනාකරණ වගකීම  දමානරාගල දකාට්ටාශ භාර වාරිමාර්ග 
ඉංජිදන්ත්රරුවරයා සුවන අතර අධීක්ෂණ වගකීම දමානරාගල අඩවිය භාර වාරිමාර්ග අධයක්ෂ වරයා 
සු දේ. දමානරාගල දකාට්ටාශ භාර වාරිමාර්ග ඉංජිදන්ත්රරුවරයා දවනුදවන්ත්ර දයෝජිත ආයතනික 
වුහය පහත ෙක්වා ඇත. 
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2.13 රූපය:  වමානරාගල වකාට්ොශ භාර  ාරිමාර්ග ඉංජිවනරු රයා ව නුව න වයෝජිත ආයතනික 

 ුහය   

සියුම නිර්මාණ සැලසුේ පත්, අත්දපාත් සහ දවනත් වැෙගත් ලියකියවිලි වට්දටෝරුගත කිරීදමන්ත්ර පසු 
භාර දිය යුුය. දමදහයුේ හා නඩත්ු කටයුු සඳහා භාවිතා කළ හැකි උපකරණ දකාට්ටාශ වාරිමාර්ග 
ඉංජිදන්ත්රරු විසින්ත්ර භාර ගත යුුය. රක්ෂිත සීමාවන්ත්ර සහ අත්පත් කරගත් ඉඩේ දේඛනය ප්රධාන 
කාර්යාලයට ිටපත් යැීදමන්ත්ර පසු වාරිමාර්ග අධයක්ෂ (දමානරාගල) දවත නිසි පරිදි භාර දිය යුුය. 

අුතින්ත්ර ඉදිකරන ලෙ ප්රධාන පාරවේ සහ අභයන්ත්රතර ිවිසුේ මාර්ග ෙ අොළ ආයතන (RDA, PRDA, 
ප්රාදේශීය සභා ආදිය) දවත පවරා දෙනු ලැදබ්.  

 

2.13.2 RCC වේල්ල හා උමවේ වමවහයීම හා නඩත්තු   

දමම වයාපෘතිදේ ප්රධාන සංරචක දෙකක් වන දරෝලර් සුසංහසිත දකාන්ත්රීට් දේේලට  හා කිමී. 5.22 
දිග උමගට දමදහයුේ හා නඩත්ු අවදිදේ දී විදශ්ෂ අවධානයක් ලබා දිය යුු ය. දේේදේ වුහාත්මක 
ස්ථායිතාව, චලනය හා දවනත් දෙෝෂ විමංසනය සඳහා සියුේ උපකරණ සවිකරනු ඇත. ප්රතිකර්ම 
ක්රියාමාර්ග සහ හදිසි අවස්ථාවලදී කාදලෝචිත දලස මැදිහත් ීම සහතික කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග 
දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කළ යුු අතර නිසි වාර්තාකරණ යාන්ත්රරණයක් ස්ථාිත 

කළ යුුය. 

විදශ්ෂ අවධානයක් අවශය පහත සඳහන්ත්ර දේලි ආරක්ෂණ විමංසන උපකරණ ලබා ගත හැකිය. පහත 
සඳහන්ත්ර පරාමිතීන්ත්ර නිරීක්ෂණය කිරීමට ප්රතිපාෙන ලබා දෙනු ලැදබ්.  

a) තිරස් ආධාරක බැමි සහ දේේදේ යටි ගං දකාටදස් භූගත ජල මට්ටම  

b) අත්තිවාරදේ හා තිරස් ආධාරකවල විරූපණ  

c) දේේදේ විරූපණ 

d) දේේල ගිලාබැසීම   

e) දේලි බදඳ ්ආතතිය හා වික්රියාව 

f) දේේදේ ආන්ත්රතර ගිලා බැස්ම 

g) දේේල, ජලය හා වාතය ිළිබඳ තාප විමංසනය  

h) ජල කාන්ත්රදු 
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i) ජලාශදේ ජල මට්ටම  

j) භූ කේපන බලපෑේ  

උමගක උපකරණ සවිකිරීදේ දී සැලකිය යුු ක්දෂ්ර පහත ෙැක්දේ.   

a) මිහිවිදුේ විතතිමාන හා ගිලා බැසුේ  ඒෂණ 

b) විස්ථාපන මිනුේ - මිහිවිදුේ විතතිමාන  
c) දතරපුම හා චලනය ඇගයීම සඳහා වික්රියා ආමාන  

පහළ ඇල පේධතිදේ අදනකුත් සංරචක වන්ත්රදන්ත්ර ප්රධාන ඇල, දබො හැරීදේ ඇල මාර්ග, හරවා යැීදේ 

වුහයන්ත්ර, පාලන වුහයන්ත්ර, ජලාපවහන ඇලවේ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත වාරිමාර්ග පේධතිදේ සාමානය 
වුහයන්ත්ර ය. 

 

2.13.3 වමවහයුම් හා නඩත්තු අත්වපාත්   

වයාපෘති අධයක්ෂ විසින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සඳහා ආර්.සී.සී දේේල සහ උමං මාර්ගය සඳහා වූ 
විදශ්ෂ විධිවිධාන ඇුළත් දමදහයුේ හා නඩත්ු අත්දපාත සකස් කළ යුුය. සමස්ත පේධතිය සඳහා 
ජල කළමනාකරණ සැලැස්ම ෙ සකස් කළ යුුය. දමම අත්දපාත් දෙකම වයාපෘති සැලසුේ නිර්ණායක 
මත සහ දගාඩනැීදමන්ත්ර පසු තත්ත්වය ෙැක්දවන නිමි-සැලසුේපත් මත පෙනේ දේ. වයාපෘති අධයක්ෂ 
කාර්යාලය වසා ෙැමීමට දපර තහවුරු කර වලංගු කරන ලෙ දමම අත්දපාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රු 
කාර්ය මණ්ඩලය දවත භාර දිය යුු ය.  

 

දමදහයුේ හා නඩත්ු අත්දපාදතහි දේේල, උමං මාර්ග සහ යටිගං පේධතියට අොළ කරුණු අඩංගු 
විය හැකිය. එයට විදශ්ෂදයන්ත්ර ඇුළත් විය යුු කරුණු නේ, 

•  යාපෘතිය ිළිබඳ සාමානය විස්තරයක් (ප්රවේශ මාර්ගය, ඉතිහාසය, වේල්ල) 

•  යාපෘතිවේ දත්ත පිකා   

• වේල්වල් වමවහයුම් හා නඩත්තු ආයතනය  

• ිෙ ාන හා වසාවරාේ ක්රියාත්මක කිරීවම් ක්රියා පටිපාටිය  

• ගං තුර හානි  ාර්තා   

• ජලාශවේ ආරක්ෂණ ගැෙළු   

• උමවේ ආරක්ෂණ ගැෙළු  

• වේලි ආරක්ෂා විමංසනය 

• වේල්ල පරීක්ෂා කිරීම  

• පරීක්ෂණ කාලසෙහන  

• ිරික්සුම් අංග ලැයිස්තු   

• වේල්ල හා උමග නඩත්තු   

• නඩත්තු ප්රමිතීන  

• සවිකර ඇති උපකරණ ලැයිස්ුව හා නඩත්ු අත්දපාත  

 

ජල කළමනාකරණ අත්වපාත  

ජල කළමනාකරණ අත්දපාතට ඇුළත් වියයුු විදශෂ් කරුණු  

• ජලවාහක හා ජල දබදුේ පේධතිය ිළිබඳ සියු විස්තර  

• නිර්දේශිත දබෝග වර්ග   

• වගා කන්ත්රන සැලසුම සඳහා විදශ්ෂ උපදෙස්   

• එක් එක් කාර්ය මණ්ඩල ප්රවර්ගදේ වගකීේ   
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• නිර්දේශිත ජල දබොහැරීදේ සැලැසම් (දිගුකාලීනව පැවදතන ඉවුරුබෙ අයිතිවාසිකේ 

සැලකිේලට දගන)   

ජල පාලන කමිටු  හා  යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු   

දමම වයාපෘතිය ප්රාදේශීය දේකේ කාර්යාල සීමාවන්ත්ර දබාදහාමයක් ෙක්වා පැතිදරන  බැවින්ත්ර වගා 
කන්ත්රනය සැලසුේ කිරීම සහ ජල කළමනාකරණ කටයුු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා දිස්ික් මට්ටදේ ජල 

පාලන කමිටුවක් ිහිටුීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. වගා කන්ත්රන සැලසුේ, දමදහයුේ හා නඩත්ු සහ 
අදනකුත් සහභාීත්ව ක්රියාකාරකේ ිළිබඳ තීරණ ගැනීමට හා පසු විපරේ කිරීමට වයාපෘති 
කළමනාකරණ කමිටුව ෙ ිහිටුවිය යුුය. 

 

2.14 විකල්ප ඇගයීම   

කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජලය ජල සේපත් සංවර්ධනය සඳහා දයාො ගැනීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර  

පහත ෙැක්දවන වයාපෘති විකේප දෙක සලකා බලන ලදී.; 

 යාපෘති විකල්පය (PA-1): 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජලය ෙකුණු ඉවුරු ප්රදේශයට හරවා යැීම සඳහා නුගමන්ත්රඩිය නේ ස්ථානදයහි දී කුඹුක්කන්ත්ර 
ඔය හරහා අමුණක් සාො පුනරුත්ථාපනය කරනු ලබන හබස්ස සහ බිඳුණුකඩ යන සුළු පරිමාණ වැේවල වාරි බල 
ප්රදේශයට ජලය සැපයීම  

 යාපෘති විකල්පය (PA- 2):  

ෙැනට පවතින කුඹුක්කන අමුණට ඉහළින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දේේලක් ඉදිකර බහු කාර්ය ජලාශයක් ඇති 
කිරීම  

දමයට, නුගමණ්ඩිය අමුදණ් ජලය කුඹුක්කන්ත්ර ඉවුර ෙකුණු ඉවුරු ප්රදේශයට හරවා යැීම සහ යටි ගං ප්රදේශය 
සංවර්ධනය කිරීම ෙ ඇුළත් දේ.  

 

2.12  ගු :  යාපෘති විකල්ප (PA) සංසනදනය  
පරාමිතිය  PA-1 PA-2 
ඍජු ප්රතිලාභ ලබන වාරිකරන ප්රදේශය  3350 13415 Ac 
වක්ර දලස ප්රතිලාභ ලබන වාරිකරණ ප්රදේශය  නැත  3039 Ac 
දවනත් ප්රතිලාභ  

පානීය ජලය  
ජල විදුලිය  
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්ත්රතය සංවර්ධනය කිරීදේ 
විභවය  

 
නැත 
නැත 
අඩු  

 

12 MCM 

16 GWh 
ඉතා ඉහළ 

එබැවින්ත්ර, ප්රදේශදේ ජල හිඟය මඟහරවා ගැනීම සඳහා වඩාත් ඵලොයී විසඳුමක් දලස PA-2 හඳුනාදගන ඇති 

අතර එය PA-1 හා සසඳන විට වඩා විශාල ප්රතිලාභයක් ලබා දෙයි. තවෙ, PA -1 ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර හැසිරවිය 

හැක්දක් කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ගලා බසින ජලදයන්ත්ර සුළු ප්රමාණයක් පමණකි. එදස්ම, PA-2 දවතින්ත්ර ලබා ගත හැකි 

දවනත් ප්රතිලාභ PA-1 යටදත් ලබාගත දනාහැකි වනු ඇත.   

 

වයෝජිත කුඹුක්කන ඔය ජලාශය සඳහා විකල්ප ස්ථාන  

PA-2 යටදත්, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා වර්තමාන ස්ථානය දතෝරා ගැනීමට දපර 
විකේප ස්ථාන දෙකක් සලකා බලන ලදී. පහත රූපදේ ෙැක්දවන්ත්රදන්ත්ර විකේප ුනක් සමඟ සලකා 
බැලූ අඩවි දෙකක ිහිටීමයි. 

1. 256,390 m E, 192,870 m N දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය නියාමන ජලාශය   

2. 256,390 m E, 192,870 m N දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය  
3. 251,367 m E, 195,812 m  N උඩු ගං ප්රදේශදේ ස්ථානයක් ිහිටුීමට දයෝජිත ජලාශය   
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2. 14 රූපය: විකල්ප තුනක් සමඟ සලකා බැලූ ිහිටීම් ස්ථාන දැක්ව න  යාපෘති සිතියම  

 

 2.13  ගු : ිහිටීම් ස්ථාන වදකක විකල්ප තුනක සංසනදනය  

පරාමිතිය  පළමු ිහිටීම් විකල්පය  (L1) වද න ිහිටීම් විකල්පය (L2) 

 1 විකල්පය  2 විකල්පය  3 විකල්පය  

ිරි සැපයුම් මට්ෙම (m MSL) 213.0 235 357.0 

ජලාශවේ ජලධාරා ප්රවද්ශය  (km2) 140.0 140.0 105.0 

ජලාශවේ ධාරිතා  (MCM) 2.5 48 55.8 

වේල්වල් දිග (m) 150 350 300 

දිය ගිල්ම ප්රවද්ශය (ha) 60.2 322.64 276.4 

ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතු පවුල් ගණන  09 124 87 

උමවේ දිග (km) 6.0 5.8 2.2 

පානීය ජලය සැපයීවම් විභ ය  ඉහළ ඉහළ ඉහළ 

ජලවිදුලිය උත්පාදනය කිරීවම් විභ ය  අඩු  ඉහළ අඩු 

මිරිදිය ධි ර සංර්ධනය කිරීවම් විභ ය  අඩු  ඉහළ ඉහළ 

 

 

251367 mE, 195812 mN 

256390 mE, 192870 mN 

L1 

L2 
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1  න විකල්පය  

1 වන විකේපය හා 2 වන විකේපය ඉදිකිරීමට දයෝජනා කර ඇත්දත් එකම ස්ථානදේ (L1) ය.  දකදස් 

දවතත්,  

පළමු විකේපය, ඉදිරිපත් කළ විකේප ුදනන්ත්ර අවම සමාජ බලපෑමක් ඇති කරන විකේපය වුවෙ, 
දයෝජිත ජලාශදේ රැඳවුේ ධාරිතාව සැලකිය යුු දලස අඩු ය. අදනක් විකේප සමඟ සසඳන විට දමම 
විකේපය හරහා ලබා ගත හැකි ප්රතිලාභ සැලකිය යුු දලස අඩු බැවින්ත්ර විකේප 1 අතහැර ෙමන ලදී.   

 

2  න විකල්පය  

දමම විකේපය ප්රධාන වශදයන්ත්ර දතෝරා ගනු ලැබුදේ එම ස්ථානදේ ඇති දකාන්ත්රක්රිට් දේේලක් ඉදිකිරිම 
සඳහා හිතකර තාක්ෂණික තත්ත්වයන්ත්ර නිසාය. විකේප 1 සහ විකේප 3 සමඟ සසඳන විට දමය ඉහළම 

ප්රතිලාභ ලබා දෙනු ඇත. එබැවින්ත්ර 2.13 වගුදේ ෙක්වා ඇති පරිදි ජල ධාරා ප්රදේශය, ජල උපදයෝජයතාව 
සහ උපචිත විය හැකි අදනකුත් විභව ප්රතිලාභ සැලකිේලට ගනිමින්ත්ර දමම විකේපය දතෝරාදගන ඇත. 

 

3  න විකල්පය  

සලකා බැලූ විකේප ුදනන්ත්ර ගදේ වඩාත්ම උඩු ගං ප්රදේශදේ ිහිටන්ත්රදන්ත්ර 3 වන විකේපය දේ. දමම 

විකේපය සලකා බලන ලේදේ පළමු ිහිටීම (L1) අවට ජීවත්වන ජනතාවදේ ඉේලීමකට ප්රතිචාර 

ෙැක්ීමක් දලසිනි. L2 ප්රදේශදේ ජීවත්වන ජනතාව ඔවුන්ත්රදේ ඉඩේ ජලදයන්ත්ර යට දනාවන විකේපයක් 

සලකා බලන දලස ඉේලා සිටියහ. 3 වන විකේපය ක්රියාත්මක කරනු ලැබුව දහාත් ජලාශය ඉදිවන්ත්රදන්ත්ර 
බදුේල පරිපාලන දිස්ික්කය ුළ වන අතර, ප්රතිලාභී ප්රදේශය ිහිටන්ත්රදන්ත්ර දමානරාගල දිස්ික්කය 
ුළ ය. එමගින්ත්ර සැලකිය යුු සමාජ ගැටුවක් පැන නැගිය හැකිය. තවෙ, ජලදයන්ත්ර යටවන නිවාස 
ගණන සමාන ය. ඊට අතිදර්කව, 3 වන විකේපදේ ජලධාරා ප්රදේශය අදනකුත් විකේප දෙකටම වඩා 
අඩු බැවින්ත්ර ඉහළ උඩු ගං ප්රදේශදේ ජල උපදයෝජයතාව පළමු හා දෙවන විකේපවල ජල 
උපදයෝජයතාවයට වඩා අඩු ය. එදස්ම, දේේදේ දිග දෙවන විකේපයට වඩා මීටර 200ක් දිගින්ත්ර වැඩි 

ීම නිසා ඉදිකිරීේ වියෙම වැඩි ය. අවසාන වශදයන්ත්ර, ගංගාව දවත සෘජුවම ජලය මුො හැරීම දහ්ුදවන්ත්ර 

විදුලිබල උත්පාෙනය සඳහා වන ජලහිස හානිය විශාල වශදයන්ත්ර අඩුවනු ඇති අතර දමම විකේපය 2 

වන විකේපයට වඩා දිගු උමගක් ස්ථාිත කිරීමට ෙ දහ්ු දේ.   

ඒ අනුව ඉහත විකේප ුනම සලකා බැලීදේදී, වඩාත් සුදුසු විකේපය දලස 2 වන විකේපය 
දතෝරාදගන ඇති අතර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය තැනීමට පළමු  ස්ථානය සුදුසු බව ෙ තීරණය විය.
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පරිච්වේදය 3 

3. ප තින පරිසරය ිළිබඳ විස්තර  

 

3.1   වභෞතික පරිසරය 

3.1.1 මතුිෙ භූ ලක්ෂණ   

ශ්රී ලංකාව දවනස් ජීරණ හා ඛාෙන තැනි ුනකින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ, එනේ පහළ, මැෙ සහ ඉහළ අඩතැන්ත්රන 

වශදයනි. (3.1 රූපය). පහළ අඩතැන්ත්රන දවරළබඩ කලාපය වන අතර සාමානය උන්ත්රනතාංශය මීටර 30 
ට අඩු ය. පහළ අඩතැන්ත්රදන්ත්ර හුෙකලාව ිහිටි ඛාෙන දශ්ෂයන්ත්ර සාමානය මුහුදු මට්ටදේ සිට මීටර 150 
පමණ ෙක්වා නැගුමක් සහිත ය. මැෙ අඩතැන්ත්රදන්ත්ර අභයන්ත්රතර ොරය මීටර් 300 ක් පමණ ඉහළ නැදගන  
අතර රදට් ෙකුණු හා නැදගනහිර ප්රදේශවල උපරිම උන්ත්රනතාංශය මීටර් 750 කි. සමහර ස්ථානවල දී 

ඉහළ අඩතැන්ත්රදන්ත්ර උන්ත්රනතාංශය මීටර් 1500 සිට 1800 ෙක්වා පරාසයක පවතන අතර සමහර ස්ථාන 

සාමානය මුහුදු මට්ටදේ සිට මීටර් 2100 සිට 2400 ෙක්වා උස් දේ. 

 

 දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ිහිටා තිදබන්ත්රදන්ත්ර ඌව පළාදත් දමානරාගල දිස්ික්කය ුළ ය. ජල 
දපෝෂක ප්රදේශදේ ඉහළම දකාටස ිහිටා ඇත්දත් ඉහළ අඩතැන්ත්රදන්ත්ර ය. (ුණුගල ප්රදේශදේ දී 

උන්ත්රනතාංශය මීටර 800 m). මුිට භූ ලක්ෂණ අනුව, දයෝජිත වයාපෘති භූමිය ිහිටා තිදබන්ත්රදන්ත්ර මැෙ 
අඩතැන්ත්රදන්ත්ර ය. තියුණු දමාදහාර සහ ගැඹුරු විච්දච්දිත ගංගා නිේනය ඉහළම ජල ධාරා ප්රදේශදේ 

ඉහළ අඩතැන්ත්රදන්ත්ර සිට මැෙ අඩතැන්ත්රන ෙක්වා ගලා යයි. (3.2a රූපය). දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය 
දනාගැඹුරු නිේන වලින්ත්ර දවන්ත්ර ී ඇති මධයස්ථ දශෂ්  කඳු වැටි දලස ඇති හුෙකලා ඛාෙන අවදශ්ෂ 

වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ (3.2b රූපය). ජලාශදේ වේ ඉවුර මීටර් 150 ක් පමණ උන්ත්රනතාංශයක් සහිත මෘදු 

බෑවුේ සහිත භූමියක ිහිටා ඇති අතර ජලාශදේ ෙකුණු ඉවුර මීටර් 425 ක් පමණ උන්ත්රනතාංශ සහිත ෙැඩි 
බෑවුේ සහිත භූමියකින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. දේේල වැඩබිේ ප්රදේශය ඉංග්රීසි “යූ අකුයර් හැඩයේ නිම්නයක් 
හරහා වැටී ඇත. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය පහළම අඩතැන්ත්රන හරහා ගලා දගාස් ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකානදිග දවරළ 
තීරදේ කුමාන ජාතික වදනෝෙයානය හරහා ඉන්ත්රදියන්ත්ර සාගරයට පතිත දේ. පහළම අඩතැන්ත්රන රු පස් 

භුමි සංස්ථානයක්, බාසේ දෙරුජිනස් දබාරළු, කලපු සහ දමෝය තැන්ත්රපු, කඳු සහ දවරළ පාෂාණ වැනි 

විවිධ භූ විෙයාත්මක ලක්ෂණ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. (කුදර්, 1984). 

 

3.1 රූපය: අඩතැනි 3 දපන්ත්රවන ශ්රී ලංකාදේ හරස් කඩ  I – පහළම අඩතැන්ත්රන, II - මැෙ අඩතැන්ත්රන 

සහ  III - ඉහළම අඩතැන්ත්රන (After Wadia, 1942). 
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 3.2 (a) රූපය: ඉහළම ජල ධාරා ප්රදේශදේ තියුණු දමාදහාර සහ ගැඹුරු විච්දච්දිත ගංගා නිේනය  

(ිහිටීම : පස්සර - ුණුගල පාර) සහ (b) i මධයස්ථ දශ්ෂ  කඳු වැටි දලස ඇති හුෙකලා ඛාෙන අවදශ්ෂ 

(ිහිටීම: හුලන්ත්රො ඔය අසල ිහිටුවන උමං ිටමුව ආසන්ත්රනදේ) කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ.   

 

3.1.2 පස්  ර්ග හා ඛාදනය  

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ප්රධාන වශදයන්ත්ර සමන්ත්රවිත වන්ත්රදන්ත්ර ප්රධාන වශදයන්ත්ර රු පැහැයට හුරු දුඹුරු 
පැහැති පස් හා මැටි පස් සුළු ප්රමාණයක් සහිත ඝන වාළුවකිනි. ඇුවියේ අවසාදිත ස්ථර සෑදී ඇත්දත් 
මෘදු කැට සහිත මඩ හා මැටි අන්ත්රතර් ස්ථරීකරණය වූ ගේ කැට, දගාදරෝසු කැට සහිත වැලි සහ දබාරළු 
ස්ථර  වලිනි. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ ගං ඉවුරු හා ිටාර තැනිවල පහත මට්ටදේ කලාපවල 
ඇුවියේ තැන්ත්රපු නිරීක්ෂණය කළ හැකි ය. ඉඩේ පරිහරණය හා ඉඩේ පරිහරණ විභවය ගැන සාකච්ඡා 
දකදරන පරිච්දේෙවල දී කියදවන පරිදි දමම ඇුවියේ තැන්ත්රපු මැණික් ඉේලේ සහිත භූමි දලස 
හඳුනාගත හැක.  

දයෝජිත වයාපෘතිප්රදේශදේ පාංශු වයාේතිය පාංශු වර්ග කිහිපයකට වර්ීකරණය කළ හැකි ය. ඒ කඳු 
සහිත භුමි ප්රදේශවල රු-කහ දපාඩ්දසාලික් පස ෙ, ෙැඩි බෑවුේ ප්රදේශවල රු-දුඹුරු පස හා දනාදේරූ 
දුඹුරු දලෝම පස ෙ රැළි සහිත භූමි ප්රදේශවල රු දුඹුරු පස හා දුර්වල ජලවහන හියුමික් පස  ෙ  වශදයනි. 
දයෝජිත වයාපෘති බිේ ිහිටා ඇත්දත් ඉහළ උෂ්ණත්වයක් හා නිවර්තන සුළං ප්රමුඛ ලක්ෂණ වන වියළි 
කලාපය ුළ ය. එබැවින්ත්ර, වාෂ්පීකරණ - උත්ස්දේෙනය නිසා පාංශු දතතමනය සැලකිය යුු තරේ අඩු 
දකදර්.  

වේ ඉවුදර් අඩු උන්ත්රනතාංශයක් සහ මුදු බෑවුේ නිසා ඛාෙනය හා ජලාශය නිසා නාය යාේ ඇති ීදේ 
විභවය අවම දේ. ෙකුණු ඉවුදර් ඉහළ උන්ත්රනතාංශයක් හා ෙැඩි බෑවුේ නිසා ඛාෙනය ීදේ හා ජලාශය 
නිසා ඇතිවන සුළු පරිමාණ නාය යාේ (ජලාශය ිරීදේ දී ඉේ දර්ඛාව ඔස්දස්) ඇතිීදේ විභවයක් ෙ 

පවතී. එබැවින්ත්ර, ඉදිකිරීේ අවස්ථාදේ දී ජලාශදේ ඉවුරු දෙදක්ම අසථ්ායි ගේ කැබලි සහ උපරිබර 
හඳුනාදගන ඉවත් කළ යුු ය. ගේ බෙැණ දයදීදමන්ත්ර හා දෂාට්ක්රිට් මගින්ත්ර භුමිදේ සථ්ායිතාව වැඩි දියුණු 
කළ හැකි ය. දයෝජිත වයාපෘතිදේ ඉදිකිරීේ කටයුු නිසා පාංශු ඛාෙනය දහෝ අවසාදිත තැන්ත්රපත්ීම 
සැලකිය යුු දලස වැඩිීමක් සිදු දනාදේ. දකදස් දවතත්, අවසාදිත තැන්ත්රපත්ීම නිසා ජල රැඳවුේ 
ධාරිතාව සැලකිය යුු දලස අඩුවන බැවින්ත්ර පාංශු ඛාෙනය හා අවසාදිත තැන්ත්රපත්ීම අවම කිරීම සඳහා 
නිර්දේශිත ුහුයීදේ ිළියේ සිදු කළ යුු ය. ජලාශදේ ජල දපෝෂක වනාන්ත්රතරයක් වන ඉහළම ජල 
දපෝෂකදේ ඉඩේ පරිහරණ දවනස්කිරීේ මගින්ත්ර දරාන්ත්රමඩ මට්ටම පාලනය කළ හැකිය. 

3.1.3 භූ විදයාත්මක හා භූ රූපමය තත්ත් ය  

ශ්රී ලංකාදේ භූමි ප්රමාණදයන්ත්ර 90% ක් පමණ ඇේෆිදබාලයිට් සිට ග්රැනියුලයිට් පාෂාණ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත 

වන අතර පූර්ව දක්ේියානු යුගදේ ඉහළ දශ්ර්ණිදේ විපරීත පාෂාණ (3.3 රූපය ), සහ මන්ත්රනාරම 
දද්රෝනිය හරහා පැතිරී ඇති  අේනිදිග ඉන්ත්රදියාදේ සමාන පාෂාණ හා දහාඳින්ත්ර සවි ී තිදබ්. (කුදර්, 1984; 

දක්රෝනර් හා දවනත් අය., 1991). ශ්රී ලංකාදේ ඉතිරි භූමි ප්රදේශය ජුරාසික් ආඬිගම සහ තබ්දබෝව 

කිඳාවන්ත්ර, දවරළබඩ ප්රදේශදේ මදයෝසීන්ත්ර හුණුගේ සහ දවරළබඩ ප්රදේශදේ චාුර්ික නිධි ඇුළු 

අවසාදිත පාෂාණ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. (කුදර්, 1984; රත්නායක හා සාේදපයි, 2015). 

(a) (b) 
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ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ශිලා දගෝල -භූ කාරක ඒකක හතරකට දබදිය හැකිය, එනේ, උස්බිේ සංකීර්ණය, 

විජයානු සංකීර්ණය, වන්ත්රනි සංකීර්ණය සහ කඩුගන්ත්රනාව සංකීර්ණය යනුදවනි. (3.3 රූපය). උුදර් සිට 
ෙකුණට නැඹුරු වූ උස් බිේ සංකීර්ණය ප්රධාන වශදයන්ත්ර කදබාල මත තැන්ත්රපත් වූ  පාෂාණ සහ ප්රමුඛ 

වශදයන්ත්ර ග්රෑනිදටායිඩ් සංයුතිය සහිත විවිධාකාර ආේදන්ත්රය ආක්රාන්ත්රතීන්ත්ර දගන්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ (දක්රෝනර් 

සහ දවනත් අය, 1991).  උස්බිේ  සංකීර්ණදේ විපරීත අවසාදිත ප්රධාන වශදයන්ත්ර චාර්දනාකයිට්, 

ක්වාර්ට්ස්-දෙේඩ්ස්පාර්-ගාර්දනට්-සිලිමනයිට්-ග්රැෙයිට් ශිෂ්ට්, තිරුවානා සහ කිරිගරුඬවලින්ත්ර සමන්ත්රවිත 

දේ. (කුදර්, 1984, 1994; දපාහ්ේ හා එමර්මන්ත්ර, 1991). විජයානු සංකීර්ණය ප්රධාන වශදයන්ත්ර 
ඇේෆිදබාලයිට් තත්පාෂාණදයන්ත්ර හා විවිධාකාර නයිස් පාෂණදයන්ත්ර ෙ දටෝනලයිට් සිට 
ලියුදකාග්රැනයිට් දතක් වූ ග්රැනිදටායිඩ් පාශාණයන්ත්ර (මිලිදසන්ත්රෙ හා දවනත් අය, 1988) සහ විපරිත 
තිරුවානා හා කැේක්සිලිදක්ට් වලින්ත්ර සැදී ආේදන්ත්රය පාෂාණ ස්කන්ත්රධයක් ුළට වන්ත්ර ආක්රාන්ත්රතිවලිනි. 

(දක්රෝනර් සහ දවනත් අය, 1991). වන්ත්රනි සංකීර්ණය (3.3 රූපය) ප්රධාන වශදයන්ත්ර සැදී ඇත්දත් 
දපලිටික් හා අර්ධ දපලිටික් සංයුතිය සහිත ඇේෆිදබාලයිට් සිට ග්රැනියුලයිට් තත් පාෂාණයන්ත්රදගනි. ඊට 

අමතරව, වන්ත්රනි සංකීර්ණය සමන්ත්රවිත වන්ත්රදන්ත්ර කදබාලමත තැන්ත්රපත්  පාෂාණවල විසිරුණු අවදශ්ෂ සහ 

ග්රැදනෝඩදයාරිටික් නයිස් වල විපරිත ආේදන්ත්රය පාෂාණ වලින්ත්ර ය. (මිලිදසන්ත්රෙ හා තවත් අය., 1988). 

ප්රමාණදයන්ත්ර කුඩා, කඩුගන්ත්රනාව සංකීර්ණය ( 3.3 රූපය) බදයෝටයිට්-දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ්, ක්වාර්ට්දසෝ-
දෙේඩ්ස්පතික් සහ දපලිටික් නයිස් සහ විපරිත තිරුවානා වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. දයෝජිත වයාපෘති 
ප්රදේශය විජයානු  සංකීර්ණදේ ිහිටා ඇති අතර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ දමටා-
ග්රැනයිට්, ග්රැනිටික් නයිස්, දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් බදයෝටයිට් නයිස්, බදයෝටයිට් නයිස් සහ තිරුවානා සහ 

විසිරී ඇති දඩාලරයිට් ඩයික් වාර්තා දේ. (3.4 රූපය). දයෝජිත ජලාශ ප්රදේශය කිරිගරුඬ ස්ථරවලින්ත්ර 
සමන්ත්රවිත බව අවධාරණය කළ යුුය. කිරිගරුඬ පාෂාණ ආේලික ජලය දහ්ු දවන්ත්ර දිය ී යාම නිසා 
භුමිදේ ශක්තිය අඩු කර භූගත කාන්ත්රදු ීම ප්රවර්ධනය කළ හැකිය. 

මීට අමතරව, දමම මායිම සහ දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ඛනිජභවනයවූ තීරයක් සහ දතරපුේ 
කලාපයක් දහ්ුදවන්ත්ර ශ්රී ලංකාදේ වඩාත් සිත්ගන්ත්රනාසුු භූ විෙයාත්මක ලක්ෂණ වලින්ත්ර එකකි. ශ්රී 
ලංකාදේ උණු දිය උේපත් ිහිටා තිදබන්ත්රදන්ත්ර උස්බිේ සංකීර්ණය සහ විජයානු සංකීර්ණය අතර මායිම 
වටා දහෝ ආසන්ත්රනදේ ය. ශ්රී ලංකාව ආසන්ත්රනතම ආේදන්ත්රය ක්රියාකාරිත්වය වාර්තා කර ඇත්දත් 
ක්රිදට්සීය යුගදේ අවසන්ත්ර භාගදේ දී බැවින්ත්ර ජල තාප ක්රියාකාරකේ මෑත කාලීන ගිනිකඳු හා සේබන්ත්රධ 

දනාදේ. (රත්නායක හා දවනත් අය., 2014). 

උස්බිේ සංකීර්ණය හා විජයානු සංකීර්ණය අතර මායිම සාමානයදයන්ත්ර ඇත්දත් කුස්ුර, විදේෙ සහ 
තට්ටු තල වැනි අස්ිර තනය හා අස්ථාවර භංගුර වුහයන්ත්රදගනි.  දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ භූ 

විෙයාත්මක සිතියම (3.4 රූපය) වයාකෘති කලාප කිහිපයක් (ඊසාන-නිරිත දිසාවට නාරංවත්ත - 
යටමුේල වයාකෘති කලාපය, ඊසාන-නිරිත දිශාවට නක්කල - උඩුමුේල වයාකෘති කලාපය, වයෙ - 
ගිනිදකාණ දිශාවට පඟුර - හුලන්ත්රොව වයාකෘති කලාපය ආදී වශදයන්ත්ර ) වාර්තා කරයි.  නාරංවත්ත -
යටමුේල  හා නක්කල-උඩුමුේල වයාකෘති කලාප ි ළිදවලින්ත්ර දයෝජිත ජලාශය ප්රදේශය හා උමග හරහා 
ගමන්ත්රකරයි.  

යයෝජිත වයාපෘති ප්රයද්ශයේ සාමානයකරණය කරන ලද භූ විදයා සිතියයම් ද සඳහන් කර ඇති පරිදි, 
ශිලා විදයාත්මකව සලකා බලන කල ප්රයද්ශයේ ප්රධාන වශයයන් ග්රැනයිටික් නයිස් (ක්වාර්ට්ස්, 
යෙේස්පාර්, බයයාටයිට්, යහෝර්න්බ්යලන්් ± යටෝර්මලින්), යහෝර්න්බ්යලන්් බයයාටයිට් නයිස ්
(ක්වාර්ට්ස්, යෙේස්පාර්, බයයාටයිට්, යහෝර්න්බ්යලන්් ± ගානට්), බයයාටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්් නයිස ්
(ක්වාර්ට්ස්, යෙේස්පාර්, යහෝර්න්බ්යලන්්, බයයාටයිට්± ගානට් ), යහෝර්න්බ්යලන්් දරණ බයයාටයිට් 
නයිස් (ක්වාර්ට්ස්, යෙේස්පාර්, බයයාටයිට් ± යහෝර්න්බ්යලන්්), චායනාකිටික් බයයාටයිට් නයිස ්
(ක්වාර්ට්ස්, යෙේස්පාර්, පයියරාක්සින්, බයයාටයිට්± ගානට්), ක්වාර්ට්සයිට් (ක්වාර්ට්ස්, ± බයයාටයිට් 
± යෙේස්පාර්),ක්වාර්ට්යසායෙේස්පතික් නයිස් (ක්වාර්ට්ස්, යෙේස්පාර්, බයයාටයිට් ± ග්රැෙයිට්), 
යපේමැටයිට් (ක්වාර්ට්ස්, යෙේ්ස්පාර්, යහෝන්බ්යලන්්, මයිකා, මැේනටයිට්) සහ කැේක් නයිස ්
(කැේසයිට්, යඩාලමයිට්, ේයලෝයගෝපයිට්, බයයෝටයිට්, ක්වාර්ට්ස්, ග්රැෙයිට්) පවතී. (රූපය 3.4). එයස්ම 
වයාපෘති ප්රයද්ශයේ යපේමැටික් සහ මාෆික් ඩයික්, යව්න් ක්වාර්ට්ස්, මිේමටයිට් සහ ආක්රාන්ති ද 
නිරීක්ෂණය යකයර්. 
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 3.3 රූපය: ශ්රී ලංකාවේ වයෝජිත  යාපෘති ප්රවද්ශය වපන න සරල භූ විදයාත්මක සිතියම.
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රූපය 3.4: වයෝජිත  යාපෘති ප්රවද්ශවේ සාමානය භූ විදයාත්මක සිතියම 
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3.1.4 භූ කම්පන තත්ත් ය  

1615 සිට 1979 ෙක්වා ශ්රී ලංකාදේ භූමිකේපා 55 ක් වාර්තා විය. 5 ට වඩා විශාලත්වදයන්ත්ර වාර්තා වූදේ 

භූමිකේපා 18 ක් පමණි. ((3.1 වගුව). මීට අමතරව, ඓතිහාසික භූමිකේපා සිදු වූදේ වයාපෘති 
ප්රදේශදයන්ත්ර කිදලෝමීටර් 380 ක් පමණ ඈතින්ත්ර ය. දමම නිරීක්ෂණවලින්ත්ර දපනී යන්ත්රදන්ත්ර (i) වයාපෘති 

ප්රේශදේ භූ කේපන උවදුර අඩුය, (ii) වයාපෘති ප්රදේශදේ ප්රාදේශීය වූහයන්ත්ර නැත, සහ  (iii) ජලාශය 

නිසා හටගැදනන භූ කේපන  ිළිබඳ අඩු අවොනමක් ඇත. දයෝජිත ජලාශදේ ජල ගැඹුර මීටර 45 ට 
වඩා අඩු වන අතර විශාල ජලාශ නිසා ඇතිවන භූමිකේපා හටගැනීමට ජල ගැඹුදර් තත්වයන්ත්ර 

සාමානයදයන්ත්ර ප්රමාණවත් දනාදේ. දකදස් දවතත්, උපරිම ඓතිහාසික භූ කේපනය සඳහා කුළු භූමි 

ත්වරණය (අඩු වශදයන්ත්ර 0.08 g) සහ අනුරූප භූ කේපන තීව්රතාව (විශාලත්වය  VI) නිර්මාණ සැලසුේ 
කටයුු කිරීදේ දී සලකාබැලිය යුු ය.   

 

 3.1  ගු : ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික භූ කම්පන  ාර්තා ිළිබඳ සාරාංශය විශාලත්වය ≥ 5 

 ර්ෂය  මාසය  දිනය  වද්ශාංශය  අක්ෂාංශය  තීව්රතා   

1823 2 9 80 7 5.7 

1823 3 9 80 7 5.0 

1867 7 3 79.6 12 5.7 

1900 2 7 76.8 10.8 6.0 

1900 2 8 76.7 10.7 6.0 

1916 1 7 77.5 13 5.0 

1919 10 4 83 2 5.0 

1938 9 10 79 7.5 5.8 

1939 8 7 77.5 4 5.6 

1953 1 29 82.5 6.7 5.0 

1953 7 26 763 9.9 5.0 

1956 12 15 78 6.5 5.0 

1966 1 8 84.9 11.6 5.2 

1972 7 29 77 11 5.0 

1973 8 30 84.3 7.1 5.9 

1973 8 30 84.3 7.1 5.9 

1973 8 30 84.3 7.2 5.8 

1987 10 30 84.8 2.5 5.0 

 

3.1.5 ඉඩම් පරිහරණය හා ඉඩම් පරිහරණ විභ ය (භූ විදයාත්මක) 

භූ විෙයාව පෙනේ කරගත් ඉඩේ පරිහරණ විභවයන්ත්ර ප්රධාන වශදයන්ත්ර ක්දෂ්ර පරීක්ෂණ මගින්ත්ර පරීක්ෂා 
කරන ලදී. උස්බිේ සංකීර්ණය සහ විජයානු සංකීර්ණය අතර ඇති ශිලා විෙයාත්මක මායිම වටිනා ඛනිජ 
සේපත් ඇති ප්රදේශයක් දලස හඳුනාගත හැකිය. දමානරාගල දිස්ික්කදේ  පැේවත්ත - බුත්තල 
ප්රදේශවල ිහිටා ඇති යපස් නිධි (ජලාශය යටි ගං ප්රදේශදේ) උොහරණයක් දලස සැලදක්. දමම යපස ්

තැන්ත්රපුදේ, උුරු-ෙකුණු නැඹුරුව ඇති තත් පාෂාණදේ නාරටි ආකාරදේ ඛනිජභවනය වූ  
මැේනටයිට් ( ඝනකම මී 1 – 20 ෙක්වා) අඩංගු ය. මී 30 ඝනකම කිමි 2ක් දිග පැතිදරන යපස් නිධිය  

හුදෙකලා කඳුගැටවල ිහිටා ඇත. (දස්නාරත්න හා දවනත් අය., 2011). දකදස් දවතත්, දයෝජිත 
වයාපෘති ප්රදේශදේ දලෝහමය දලෝපස් හඳුනා ගැනීම සඳහා භූ විෙයාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදු කර 
දනාමැත. 

 

දමානරාගල භූ ලක්ෂණ සිතියම (1: 50,000 පරිමාණය) (පර අංක 70)ට අනුව කුඩා ඔය සහ කිරිවෑ ඔය 
/ මිේ ඔය දෙමුවාවතට  ආසන්ත්රනව පහලින්ත්ර දයෝජිත දේේල ඉදිකරනු ලැදබ්. කුඩා ඔය හා කිරිවෑ ඔය 
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යනු කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ අු ගංගාවන්ත්ර ය. භූ විෙයාත්මක සිතියේ හා වාර්තාවල ෙැක්දවන පරිදි දමම ගංගා 
ආශ්රිතව මැණික් ඉේලේ සහිත ඉඩේ ඇත. ක්දෂ්ර නිරීක්ෂණ මගින්ත්ර දයෝජිත දේලි භූමියට ආසන්ත්රනව 
හා ජලාශ ප්රදේශදේ ෙැනට ක්රියාත්මක මැණික් ක්දෂ්ර කිහිපයක් තහවුරු කර ඇත. දමම කලාපදේ 
ප්රධාන පතේ කැණීේ ක්රම දලස මුිට පතේ කැණීේ සහ ගං පුල හෑරීම හඳුනාගත හැකිය.(2 

ඡායාරූපය). යමම ප්රයද්ශයේ ප්රධාන කැණීම් ක්රම යව්. යමම ආර්ික වටිනාකමක් සහිත මැණික් ඉඩම් 
ජලාශයයන් යට වී යනු ඇත. එබැවින් පරිසර හිතකාමී සහ ආචාර ධර්මානුකූල කැණීම් ක්රම භාවිතා 
කරමින් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටයත් මැණික් හෑරීම සිදු කළ හැකිය. 
එමගින් යයෝජිත වයාපෘති ප්රයද්ශයේ අවට යවයසන ජනතාවයේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම හා වැි දියුණු 
කිරීම සිදු කළ හැකිය. නමුත් එම කැණීම් නිසා කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ වයාපෘතියේ වැඩ කටයුතුවලට 

බාධා යනාවිය යුතු ය.. ඊට දවනස්ව, බුත්තල සහ ඔක්කේිටිය ිහිටා ඇත්දත් ජලාශයට යටි ගං 
ප්රදේශදේ සහ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දෙපස ය. දමම සථ්ාන ශ්රී ලංකාදේ විශාල වශදයන්ත්ර මැණික් නිපෙදවන 
ගණයට අයත් දේ. ඊට අමතරව, චර්ට් සහ ෙඟර තිරුවානා  ජලාශදේ යටි ගං ප්රදේශදයන්ත්ර වාර්තා ී 

ඇත. දකදස් දවතත්, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ ඛනිජ සේපත් වල ආර්ික වටිනාකේ තක්දසර්ු 
කිරීම සඳහා තවමත් කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදු කර දනාමැත. 

අදනක් අතට, අවට ප්රදේශවල වැලි සහ දබාරළු  වැනි ඉදිකිරීේ ද්රවය ඇති කාර්මික ඛනිජ නිධි කිහිපයක් 

දසායාදගන ඇත (උො: දබාරළු නිධි: 6° 93ˊ76˝N, 81° 28ˊ00˝E, ගේවල: 6° 89ˊ05˝N, 81° 28ˊ83˝E). 

දමම ඉදිකිරීේ ද්රවය කැණීමට ඉඩ ලබා දෙනුදේ ඉදිකිරීේ කටයුු සඳහා අවශය ප්රමාණයන්ත්ර ලබා 
ගැනීමට පමණකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ඡායාරූපය: වයෝජිත ජලාශ ප්රවද්ශයෙ ආසනන  ගංගා පතුවල් මැණික් හාරන ස්ථානයක්. 

අඛණ්ඩ  ර්ෂා  නිසා ඇති වූ ඉහළ ජල මට්ෙම් වහ්තුව න 2018 මැයි මාසවේ ක්වෂ්ත්ර සංචාර  අතරතුර 

පතල් කැණීම නතර කර තිබිණ. 

 

3.1.6 ජල විදයාත්මක තත්ත් ය  

වද්ශගුණය හා කාලගුණ විදයාත්මක වතාරතුරු  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිය ි හිටා ඇත්දත් ශ්රී ලංකාදේ ගිනිදකාන දෙසින්ත්ර වන අතර එය කිදලෝමීටර් 1233 
ක් පමණ ජල දපෝෂක ප්රදේශයක් ආවරණය කරයි. කිමී 116 ක් දිග කුඹුක්කන්ත්ර ඔය, අතරමැදි කලාපදේ 
(වාර්ික වර්ෂාපතනය අනුව වර්ීකරණය කරන පරිදි)  ිහිටි බදුේල කඳුකරදයන්ත්ර ආරේභ ී කුමන 
ජාතික වදනෝෙයානය ුළ කුමන නේ ස්ථානයක දී මුහුෙට පතිත දේ. දද්රෝණිදේ සාමානය වාර්ික 
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වර්ෂාපතනය ඉහළ ජල දපෝෂකදේ දී මිලිමීටර් 2500 සිට මුහුදු දමෝය අසලදී  මිලිමීටර් 1000 ෙක්වා 

දවනස් දේ. වර්ෂාපතන රටාව මනාව හඳුනාගත හැකි ඍු දෙකකින්ත්ර සංලක්ිත දේ; වියළි ඍුව (යල) 

අදේේ සිත සැේතැේබර් ෙක්වා බලපාන අතර ගංගාදේ ජල ප්රමාණය තියුණු දලස පහත වැදට්. දතත් 
සමය (මහ) ඔක්දතෝබර් මස සිට මාර්ු ෙක්වා බල පවත්වයි.  

දමම ප්රදේශදේ සාමානය වාර්ික වර්ෂාපතනය මිමී 2400 කි. දකදස් දවතත්, වර්ෂාව වර්ෂය පුරා 

ඒකාකාරී දලස වයාේත දනාදේ. වාර්ික වර්ෂාපතනදයන්ත්ර 70% ක් පමණ පතිත වන්ත්රදන්ත්ර දතත් (මහ 
කන්ත්රනය) සමය ුළ දී ය. දමම කාල පරිච්දේෙය ුළ ඇති වන වර්ෂාපතනය සිදුවන්ත්රදන්ත්ර ඊසානදිග 
දමෝසේ සමදේ වායු ධාරා වල සුළි සුළං ක්රියාකාරිත්වය නිසා වන අතර එහි ප්රතිඵලයක් දලස 
විදශ්ෂදයන්ත්ර දනාවැේබර් සහ දෙසැේබර් මාසවලදී දමම ප්රදේශදේ ෙැඩි කුණාටු-වලාකුළු ිිරීේ 
සිදුවන බව ෙන්ත්රනා කරුණකි.  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ වායුදගෝල උෂ්ණත්වය වර්ෂය ුළ 22.5oC සිට 27.5oC ෙක්වා දවනස් දේ. 
යල කන්ත්රනදේ දී (මැයි සිට සැේතැේබර් ෙක්වා) උපරිම උෂ්ණත්වය ළඟා දේ. 

නක්කල කාලගුණ මධයසථ්ානදේ ජෙනික වාෂ්පීකරණ ෙත්ත මත පෙනේව ගණනය කළ කුඹුක්කන්ත්ර 

ඔය දද්රෝණිදේ වාෂ්පීකරණ දේගය අනුව ජෙනික වාෂ්පීකරණය මි.මී. 63 සිට 120 ෙක්වා දවනස් වන 
බව දපදන්ත්ර. ජල පෘෂ්ටදයන්ත්ර සිදුවන මුළු වාර්ික වාෂ්පීකරණය මි.මී. 1150 ක් පමණ දේ. කුඹුක්කන්ත්ර 
ඔය දද්රෝණිදේ ප්රධාන දේශගුණික පරාමිතීන්ත්ර 3.2 වගුදේ ෙක්වා ඇත. 

 

 3.2   ගු : කුඹුක්කන ඔය වද්රෝණිවේ ප්රධාන වද්ශගුණික පරාමිතීන 

මාසය  මාසික සාමානය 

 ර්ෂාපතනය mm 

මධයනය මාසික තැටි 

 ාෂ්ීකරණය mm 

ජන 259.2 83.5 

දපබ 152.9 90.2 

මාර්ු 148.9 102.3 

අදේේ 246.8 64.9 

මැයි 126.2 97.7 

ජූනි 49.9 118.8 

ජූලි 70.0 116.4 

අදගෝ 89.6 120.3 

සැේ 137.3 91.6 

ඔක් 302.5 106.4 

දනාවැ 429.6 63.0 

දෙසැ 328.2 88.3 

 

3.1.7 මතුිෙ හා භූගත ජලවේ ජලවිදයාත්මක ලක්ෂණ   

මතුිෙ ජල සම්පත  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දේේල ඉදිකිරීමට දයෝජනා කර ඇත්දත් වර්ග කිමී 140ක ජලධාරා ප්රදේශයක් ඇතිවන 
පරිදි දෙහිකිඳගම නේ ස්ථානයක දී ය. දමම ජලාශයට ජලය ගලා එන ජලධාරා ප්රදේශය ප්රධාන 
වශදයන්ත්ර වනාන්ත්රතර සහිත ප්රදේශයකි. දයෝජිත දේේදලන්ත්ර උඩු ගං ප්රදේශදේ ජලධාරා ප්රදේශදේ වැසි 
ජල අපධාවයට කිසිදු මැදිහත්ීමකින්ත්ර බලපෑමක් නැත. එදස්ම එම ජලධාරා ප්රදේශය ුළ කිසිදු 
ආකාරයක ජල රැඳවුමක් දහෝ හැරීමක් සිදු දනාදේ.  
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දයෝජිත දේේල තනන ස්ථානයට ආසන්ත්රනතම ගංගා මිනුේ ස්ථානය ිහිටා ඇත්දත් කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ 
නක්කල නේ ස්ථානදේ ය. එම ස්ථානය ිහිටා ඇත්දත් දයෝජිත දේේලට යටි ගං ප්රදේශදේ ය. දමම 

මිනුේ සථ්ානය 1975 වර්ෂදේ සිට ක්රියාත්මක තත්ත්වදේ පවතින්ත්රනකි. NAM  නේ මෘදුකාංග 
පැදක්ජයක් භාවිතා කර ජලප්රදේශය ගණනය කර ක්රමාංකනය කර තහවුරු කිරීම සඳහා 3.3 වගුදේ 

ෙක්වා ඇති 1975 සිට 1994 ෙක්වා දමම ස්ථානදේ ජෙනික ජල ප්රවාහයන්ත්ර භාවිතා කරන ලදී. එදස ්

විඩේබනය කරන ලෙ ජලප්රවාහයන්ත්ර අනුව ගංගාදේ ජල ප්රවාහය 11.41 m3/s (360 MCM) ක ඉහළ 

අගයක සිට  3.39 m3/s (107 MCM) ෙක්වා පහත අගයකට අඩුවන බව දපනී යන අතර, එමගින්ත්ර ෙැනට 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ යටි ගං ප්රදේශදේ පවතින ගංවුර හා නියං තත්ත්වයන්ත්ර ෙර්ශනය දේ.   

 

 3.3  ගු : වයෝජිත කුඹුක්කන ඔය ජලාශය තැවනන ස්ථානය සඳහා විඩම්බනය කරන ලද ජල 

අපධා ය (m3/s) 
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 3.4 රූපය: කුඹුක්කන ඔය ජලාශය තැවනන ස්ථානය සඳහා විඩම්බනය කරන ලද මාසික මධයනය 

ජල අපධා ය (m3/s) 

 

සං ර්ධනය ප්රවද්ශවේ ගං තුර ඇතිීම  

සංවර්ධන ප්රදේශය දයෝජිත ජලාශදේ සිට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ, විල ඔය දද්රෝණිදේ හුලන්ත්රො ඔය අමුණ 
සහ ඇතිමදේ වැව ෙක්වා විහිදේ. දමම ප්රදේශදේ අධික ගංවුර ගැලීේ සිදුවන්ත්රදන්ත්ර කලාුරකින්ත්ර නමුත් 

පහත සඳහන්ත්ර දහ්ු නිසා සෘුමය ගංවුර දහවත් ිටාර ගැලීේ සිදු දේ: 

• පහළ ජල දපෝෂකදේ දී ගංගාව සහ අවට ප්රදේශය ඉතා අඩු බැසම්ක් සහිත ීම. 

• වර්ෂාපතන රටාව සෘුමය වන අතර ඔක්දතෝබර් සිට ජනවාරි ෙක්වා විහිදෙන දමෝසේ කාලය 
ුළ අධික තීව්රතාවයකින්ත්ර යුත් වර්ෂාපතනයක් ලැබිම  

• දකටි වර්ෂාපතන කාලවලදී, මුළු ජල දපෝෂක ප්රදේශය ුළම ෙැඩි කුණාටු ඇති වන අතර 
එමඟින්ත්ර අඩු බෑවුමක් ඇති පහළ ප්රදේශවල ජාල අපධාවය පුළුේ දලස පැතිරී ගලා යයි. 

දයෝජිත ජලාශ භූමිදේ සැලසුේ ගත ජල ප්රදේශය හා ිටාර ගැලීේ අගයන්ත්ර පහත 3.4 වගුදේ ෙක්වා ඇත. 

3.4  ගු  වයෝජිත ජලාශ භූමිවේ සැලසුම් ගත ජල ප්රවේශය හා ිොර ගැලීම් අගයන  
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කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ පහළ දකාටස දමානරාගල දිස්ික්කදේ ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශ වන බුත්තල, 

දමානරාගල සහ සියෙලාණ්ඩුව  හරහා ගලා යයි. දමානරාගල දිස්ික්කදේ මුළු ජනගහනදයන්ත්ර 37.3% 
ක් වන දමම ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශ 3 හි ජනගහනය ගංවුර කාලවලදී කිසිදු දුෂ්කරතාවයකට 
මුහුණ දනාදේ. 

 

සං ර්ධන ප්රවද්ශවේ නියඟයන ඇතිීම සහ පානීය ජලය 

දීර්ඝ වියළි කාලගුණයක් පවතින බැවින්ත්ර සංවර්ධන ප්රදේශය ෙ නියඟයට දගාදුරු දේ. එබැවින්ත්ර මඩුේල, 

බඩේකුඹුර, දමානරාගල සහ බුත්තල  වැනි ප්රදේශවලට ආරක්ිත පානීය ජලය සැපයීමට දයෝජිත 
වයාපෘතිය අෙහස් කරයි. 

 

භූගත ජල විදයාත්මක කරුණු  

ෙැනට ගෘහස්ත ජල සැපයුම සඳහා ප්රධාන වශදයන්ත්ර භාවිතා වන්ත්රදන්ත්ර භූගත ජල ප්රභවයන්ත්ර ය. භූගත ජලදේ 
ගුණාත්මක භාවය මධයසථ් තත්වයක පවතින අතර ජලය යේ කටිනතාවයක් සහිත ය. මුිට ජලය 

භාවිතා කිරීම සඳහා විශාල මුිට ජල මූලාශ්ර දනාමැති වුවෙ, සමහර කුඩා වැේ සහ හුලන්ත්රො ඔය අමුණ, 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ වැනි අමුණු හැරවුේ මගින්ත්ර මුිට ජලය භාවිතා දකදරමින්ත්ර පවතී.   

 

3.2 ජජ  පරිසරය  

3.2.1 අධයයන ප්රවද්ශවේ  ත්මන පාරිසරික තත්ත් ය   

පාරිසරික අධයයනය සඳහා ක්රමවේදී ප්රවේශය  

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ සහ ඒ අවට ඇති ප්රධාන ජජව වාසස්ථාන / වෘක්ෂලතා වර්ග හඳුනා ගැනීම 

සඳහා දසෝදිසි සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. ජජව විෙයාත්මක පරිසරය ඇගයීම, හඳුනාගන්ත්රනා ජජව 

විදශ්ෂ ලැයිස්ු සකස් කිරීම, පවත්නා පාරිසරික ප්රශ්න / ගැටළු හඳුනා ගැනීම, වයාපෘතිය නිසා ඇති විය 

හැකි පාරිසරික බලපෑේ හඳුනා ගැනීම, අහිතකර බලපෑේ ුහු  කිරීදේ ියවර දයෝජනා කිරීම සහ 
විමංසන යාන්ත්රරණය සකස් කිරීම ආදිය සඳහා දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය හා ඒ අවට හඳුනාගත් 
වාසස්ථාන / වෘක්ෂලතා වර්ග ුළ දිවා කාලදේ සීඝ්ර පාරිසරික සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. සීඝ්ර  
පාරිසරික ඇගයීමකට සුදුසු විවිධ ක්රම සහ ශිේපීය ක්රම උපදයෝී කරගනිමින්ත්ර ජලජ හා දභෞමික  
සත්ත්ව හා ශාක විදශ්ෂයන්ත්ර ිළිබඳ ක්දෂ්ර ඇගයීමක් දමම දසෝදිසි සමීක්ෂණයට ඇුළත් විය. 
අධයයනදේ දී භාවිතා කරන ලෙ නියැදි ක්රම සහ ශිේපීය ක්රම ිළිබඳ විස්තර 1 වන පරිච්දේෙදේ ෙක්වා 
ඇත. 

3.2.2 ප තින  ෘක්ෂලතා /  ාසස්ථාන    

ජජව භූදගෝලීය වශදයන්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ිහිටා ඇත්දත් පහතරට අතරමැදි කලාපය 
(දයෝජිත ජලාශය, උමං ප්රදේශය සහ හුලන්ත්රොව ඇදේ ඉහළ දකාටස) සහ පහතරට වියළි කලාපය 
(හුලන්ත්රොව ඇදේ ඉහළ දකාටස හැර දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශය) ුළ ය.  ශාක විෙයාත්මකව එය 

නැදගනහිර අතරමැදි පහත්බිේ ශාක කලාපය (දයෝජිත ජලාශය, උමං ප්රදේශය සහ හුලන්ත්රොව ඇදේ 
ඉහළ දකාටස) සහ වියළි හා ශුෂ්ක පහත් බිේ ශාක කලාපය (හුලන්ත්රොව ඇදේ ඉහළ දකාටස හැර 
දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශය) යටදත් වර්ීකරණය කර ඇත. 

නිවර්තන ආර්ද්ර අර්ධ සොහරිත වනාන්ත්රතර සහ සවානා වනාන්ත්රතර යනු නැදගනහිර අතරමැදි පහත්බිේ 
ශාක කලාපදේ සහ නිවර්තන වියළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්ත්රතරවල ෙක්නට ලැදබන සාමානය ස්වාභාවික 
වෘක්ෂලතා සංයුතියකි. 

වියළි හා ශුෂ්ක පහත්බිේ ශාක කලාපදේ සාමානය වශදයන්ත්ර ෙක්නට ලැදබන වෘක්ෂලතා සංයුතිය 

වන්ත්රදන්ත්ර  {පු ප්රජාව, මිශ්ර ප්රජාව (බුරුත - මිේල - හේමිේල - දකෝන්ත්ර දශ්ර්ණිය)}, නිවර්තන කටු කැලෑ 
(පු- බුරුත - මලිත්තන්ත්ර - කුකුරුමාන දශ්ර්ණිය), ෙමන හා විේු තණ බිේ, ිටාර තැනි දතත්බිේ, 
ගංගාශ්රිත හා ගංගාධාර වනාන්ත්රතර යි.  
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දකදස් දවතත්, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ දබාදහෝ ඉඩේ වර්තමානදේ මානව බලපෑමට ලක්ව ඇති 
අතර කෘිකර්මාන්ත්රතය, මානව ජනාවාස, හා දවනත් සංවර්ධන කටයුු සඳහා දහළි දපදහළි කර තිදබ්. 

එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘතිදේ ඍජු බලපෑේ කලාපදේ දබාදහෝ ප්රදේශවල නැදගනහිර අතරමැදි 
පහත්බිේ ශාක කලාපදේ හා වියළි හා ශුෂ්ක පහත්බිේ ශාක කලාපදේ පැවතිය යුු සාමානය ස්වාභාවික 

වෘක්ෂලතාදිය ෙක්නට දනාලැදබන අතර දගවු හා කෘිකාර්මික ඉඩේ බහුලව ෙක්නට ලැදබ්.  (ී, 

දවනත් ආර්තව දබෝග, රබර් ආදිය).  

 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ හා ඒ අවට ප්රදේශවල ගංගාව (කුඹුක්කන්ත්ර ඔය) හා එහි ප්රධාන අු ගංගා 
(කුඩා ඔය ආදී ) ඔස්දස් ගංගාශ්රිත  හා ගංගාධාර වනාන්ත්රතර ෙැකිය හැක. දකදස් දවතත්,  දබාදහෝ 
ස්ථානවල ගංගාශ්රිත  හා ගංගාධාර වනාන්ත්රතර සිහින්ත්ර තීරුවකට සිමා ී  පවතින අතර මානව ක්රියාකාරකේ 
නිසා කැළඹීමට පත්ව තිදබ්. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ හා ඒ අවට කුඩා අේලි වශදයන්ත්ර පවතින 
නිවර්තන ආර්ද්ර අර්ධ සොහරිත  වනන්ත්රතර බිේ දකාටස් ෙැකිය හැකි අතර ඒවා ෙ මානව ක්රියාකාරකේ 
නිසා කේේබිමට පත්ව ඇත. දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශය හා ඒ අවට ප්රදේශදේ නිවර්තන වියළි මිශ්ර 
සොහරිත වනාන්ත්රතර ෙක්නට තිදබ්. අවට ප්රදේශවල ඇති වනාන්ත්රතර සංවර්ධන ප්රදේශය ුල පවතින 
වනාන්ත්රතරවලට වඩා කැළඹීදමන්ත්ර අඩු ය. දයෝජිත ජලාශය ප්රදේශදේ ඇති සැවානා වනාන්ත්රතර 
සාදේක්ෂව දනාකැලඹුණු වනාන්ත්රතර දලස සැලකිය හැකි ය. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ හා ඒ අවට 
ප්රදේශවල ෙක්නට ලැදබන දවනත් වාසස්ථාන වන්ත්රදන්ත්ර අත්හැර ෙැමූ ඉඩේ, උේගත පාෂාණ හා වැේ ය.  

 

  

ගංගා  හා ගඟ බඩ  න ැස්ම කුඩා ගංගා හා ඉවුරුබද  ෘක්ෂලතා  

  

සැ ානා බිම්  කෘෂි බිම්  
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කැළඹුණු  නානතර  වනාකැළඹුණු  නානතර  

  

කුඹුරු  වග තු  

3.5 රූපය: වයෝජිත ජලාශ ප්රවද්ශවේ දැනෙ ප තින  ෘක්ෂලතා/ ජජ   ාසස්ථාන  ර්ග  

 

3.2.3  යාපෘති බලපෑමෙ ලක් වූ ප්රවද්ශවේ නිරීක්ෂිත ශාක  

අධයයන ප්රදේශය ුළ සිදු කරන ලෙ දක්ෂ්ර අධයයනදේ දී ආදේනික ශාක විදශ්ෂ 33 ක්, ජාතික 
වශදයන්ත්ර තර්ජිත ශාක 40 ක්(අන්ත්රතරායට ලක් වූ 8, අවොනේ 32) , ජාතික වශදයන්ත්ර ආසන්ත්රන තර්ජිත 

(NT) විදශ්ෂ 27 ක් ඇුළු ශාක විදශ්ෂ 429 ක් වාර්තා කර තිදබ්. (3.5 වගුව). බහුලව වාර්තා වූ ශාක 

විදශ්ෂ, ගස් ගණය ට ෙ (186), ඊ ළඟට පැලෑටිමය ශාක (94), ආදරෝහක දහෝ වැේ (86), පඳුරු ශාක 

(57) සහ අිශාක (6) ෙ වශදයනි.( 3.5 වගුව). තවෙ, වාර්තා ී ඇති ශාක විදශ්ෂ අුරින්ත්ර  8% ක් ශ්රී 
ලංකාවට ආදේනික ශාක දේ. 71% ක් දේශීය ශාක ෙ 21% විදේශීය ශාක ෙ දේ. පවතින වෘක්ෂලතා 

වැස්ම / වාසස්ථාන වල දී නිරීක්ිත ශාක දවදශ්ෂ ලැයිස්ුවක් VI ඇමුණුදේ –  2 වගුදේ දී තිදබ්. 
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 3.5  ගු :  ාර්තා කළ ශාක විවශ්ෂ ිළිබඳ සාරාංශය  

ශාක  ර්ගය  
මුළු 

ගණන  

තර්ජිත, ආසනන තර්ජිත & DD 
ආවේනික වද්ශීය විවද්ශීය  

CR EN VU NT DD 

වෘක්ෂ/ගස්  186 0 4 (1) 17 (3) 14 (3) 0 20 129 37 

පඳුරු  57 0 0 4 (2) 4 (1) 0 7 42 8 

පැලෑටි 94 0 1 4 (1) 3 0 2 62 30 

අිශාක  6 0 0 2 0 0 0 6 0 

ආදරෝහක   86 0 3 5 6 1 4 68 14 

Total 429 0 8 (1) 32 (6) 27 (4) 1 33 307 89 

%       8% 71% 21% 

CR - උග්ර වලස අනතරායෙ පාත්ර වූ, EN - අනතරායෙ පාත්ර වූ, VU - අ දානම්, NT - ආසනන තර්ජිත, 

DD – දත්ත හිඟ . වරහන්ත්ර ුළ සඳහන්ත්ර අංකය මගින්ත්ර එම කාණ්ඩය යටදත් ඇති දගෝලීය වශදයන්ත්ර 
තර්ජිත විදශ්ෂ ෙැක්දේ.   

 

ආවේනික හා තර්ජිත ශාක විවශ්ෂ  

අධයයන ප්රදේශය ුළ ආදේනික ශාක විදශ්ෂ 33 ක් වාර්තා ී තිදබ්. (Table 3.5 වගුව සහ 

විස්තරත්මකලයිස්ුව සඳහා VI ඇමුණුම -2 වගුව) වාර්තා වූ ශාක විදශ්ෂ 429 අතරින්ත්ර, 40 ක් ජාතික 

වශදයන්ත්ර තර්ජිත (අන්ත්රතරායට පාර වූ 8 සහ අවොනේ 32) විදශ්ෂ (MoE, 2012) කි. අන්ත්රතරායට පාර 
වූ (EN) ශාක විදශ්ෂ 8 ට දයෝජිත දිය ගිේම ප්රදේශදේ ගංගාව ඔස්දස් වාර්තා වූ එක් ආදේනික වන 

Diyaminauclea zeylanica (දිය මී), ජාතික වශදයන්ත්ර අන්ත්රතරායට ලක් වූ විදශ්ෂ 7 ක් වන, Miliusa 

tomentosa, Salacia oblonga (ගේ හිඹුටු), Salacia reticulata (දකාතල හිඹුටු), Diospyros ebenum 

(කළුවර), Diospyros melanoxylon (කඩුදුේදබ්රිය), Munronia pinnata (බින්ත්ර දකාදහාෙ), Celastrus 

paniculatus (දුහුඳු) යන ශාක ශ්රී ලංකදේ දේශීය ශාක විදශ්ෂ දලස ලැයිස්ුගත කර ඇත.  දේවායින්ත්ර 
දුහුඳු (Celastrus paniculatus), බින්ත්ර දකාදහාෙ (Munronia pinnata) හා කඩුදුේදබ්රිය (Diospyros 

melanoxylon) වාර්තා ී ඇත්දත් දයෝජිත දිය ගිේම ප්රදේශදේ පමණකි. .  

 

Celastrus paniculatus (දුහුඳු) යනු ඉතා විරල පරිසීමා පනවන ලෙ විදශ්ෂයක් වන අතර දයෝජිත 

ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ ඇති සැවානා බිේවල පමණක් වාර්තා ී ඇත. (3.7 රූපය). ඊට අමතරව  
Diospyros melanoxylon (කඩුදුේදබ්රිය) ශාකය ෙ දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ ඇති 

සැවානා බිේවල ඇති බව නිරීක්ෂණය කර තිදබ්. Munronia pinnata (බින්ත්ර දකාදහාෙ) ෙක්නට ලැබී 

ඇත්දත් ගඟට ආසන්ත්රනව ිහිටි රබර් වගා කරන ලෙ භූමියක බිේ වැස්දේ ය. Miliusa tomentosa, 

Salacia oblonga (ගේ හිඹුටු), Salacia reticulata (දකාතල හිඹුටු), Diospyros ebenum (කළුවර) යන 
ශාක දයෝජිත දියගිේම ප්රදේශදේ දමන්ත්ර ම ඉන්ත්ර ිටතෙ සුලබව තිදබ්.       

  

Celastrus paniculatus දුහුඳු Celastrus paniculatus දුහුඳු 
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Diospyros melanoxylon කඩුදුේදබ්රිය Munronia pinnata බින්ත්ර දකාදහාෙ  

  

Diyaminauclea zeylanica දිය මී Miliusa tomentosa 

3. 6 රූපය: වයෝජිත ජලාශ ප්රවද්ශවේ  ාර්තා වූ ජාතික  ශවයන අනතරායෙ පාත්රවූ ශාක විවශ්ෂ 

සමහරක් . 

3.2.4  යාපෘති බලපෑම් ප්රවද්ශය තුළ නිරික්ෂිත සත්  විවශ්ෂ  

අධයයන ප්රදේශය ුළ සත්ත්ව විදශ්ෂ 238ක්; ආදේනික විදශ්ෂ 32ක්, ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත විදශ්ෂ 11 ක් 

(අන්ත්රතරායට පාර වූ විදශ්ෂ 5, අවොනේ විදශ්ෂ 6) සහ ජාතික වශදයන්ත්ර ආසන්ත්රන තර්ජිත විදශ්ෂ 12 (NT); වාර්තා 

විය. (3.6 වගුව). පවතින වනවැස්දේ/ වාසස්ථානවල නිරීක්ිත සත්ත්ව විදශ්ෂවල ලැයිස්ුවක් VI ඇමුණුදේ - 
3 වගුදේ ෙැක්දේ . 

3.6  ගු :  ාර්තා වූ සත්ත්  විවශ්ෂ ිළිබඳ සාරාංශය  

 ර්ගීකරණ 

ප්රවේදය  

මුළු 

ගණන  

ආවේනික 

විවශ්ෂ  

ජාතික  ශවයන තර්ජිත, ආසනන 

තර්ජිත හා දත්ත හිඟ  
විවද්ශීය  / 

ප්රචණ්ඩ  

විවශ්ෂ  CR EN VU NT DD 

පක්ෂීන්ත්ර 100 9 0 1 0 6 0 1 

සමනුන්ත්ර  39 2 0 0 1 1 0 0 

කූරන්ත්ර  25 5 0 1(1) 3 (2) 2 (1) 0 0 

මත්සයයින්ත්ර  22 5 0 0 1 (1) 1 0 1 

ක්ෂීරපායින්ත්ර  18 2 0 2 1 0 0 0 

උරගයින්ත්ර  23 6 0 1 (1) 0 2 0 0 

උභය ජීවින්ත්ර  11 3 0 0 0 0 0 0 

එකතු   238 32 0 5 (2) 6 (3) 12 (1) 0 2 
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CR - උග්ර වලස අනතරායෙ පාත්ර වූ, EN - අනතරායෙ පාත්ර වූ, VU - අ දානම්, NT - ආසනන තර්ජිත, 

DD - දත්ත හිඟ. වරහන්ත්ර ඇුදළ් ඇති සංඛයාදවන්ත්ර හැඟදවන්ත්රදන්ත්ර දගෝලීය වශදයන්ත්ර තර්ජිත සත්ත්ව 
විදශ්ෂ යි.   

ආවේනික හා තර්ජිත සත්ත්  විවශ්ෂ  

අධයයන ප්රදේශදයන්ත්ර ආදේනික සත්ත්ව විදශ්ෂ 32 ක් වාර්තා විය. (3.6 වගුව සහ විස්තරාත්මක 
ලැයිස්ුව VI ඇමුණුම - 3 වගුව) වාර්තා වූ සත්ත්ව විදශ්ෂ 238 අතරින්ත්ර, 11 ක් ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත 

විදශ්ෂ දලස  (5 අන්ත්රතරායට පාර වූ, 6 අවොනේ) සැලදක්  (MoE, 2012). ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජිත 

(EN) සත්ත්ව විදශ්ෂ අතරින්ත්ර විදශ්ෂ දෙකක්, Calodactylodes illingworthorum (ශ්රී ලාංකීය රන්ත්රවන්ත්ර 

හූනා) සහ එක් සළෙ විදශ්ෂයක්, Libellago greeni (Green's Gem) ශ්රී ලංකාවට ආදේනික දේ. 
Libellago greeni (Green's Gem) ෙක්නට ලැබුදන්ත්ර දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ ගංගාදේ 
හා දිය පහරවේ ආශ්රිතව ය. දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශය ුළ ඔක්කේිටියට ආසන්ත්රනව උේගත පාෂාණ 

මත Calodactylodes illingworthorum (ශ්රී ලාංකීය රන්ත්රවන්ත්ර හූනා) ෙක්නට ලැබුණි.      

 

සංක්රමණික පක්ීන හා  න සත්ත්  සංසරණ මාර්ග   

දමම අධයයනය කුරුේලන්ත්ර සංක්රමණය දනාවන කාල පරිච්දේෙයකදී සිදු කරන ලෙ අතර එම නිසා 

අධයයනදේදී සංක්රමණික පක්ි විදශ්ෂයක් හමු දනාීය. දකදස් දවතත්, වාසිොයක වාසස්ථාන 

(වනාන්ත්රතර, ගංගා, ඇළ දොළ, වැේ, ඇල මාර්ග, කුඹුරු ආදිය) ඇති බැවින්ත්ර, සංක්රමණික පක්ෂීන්ත්ර පක්ි 

සංක්රමණික සමදේදී දමම ප්රදේශයට පැමිදණනු ඇතැයි අදේක්ෂා කළ හැකිය. සංක්රමණික පක්ෂීන්ත්රට 
අමතරව, අලි ඇුන්ත්ර නිතරම දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශයට පැමිදණන්ත්රදන්ත්ර අලි ඇුන්ත්ර සඳහා වාසිොයක 

වාසස්ථාන (පඳුරු බිේ, තෘණ බිේ, අතහැර ෙැමූ කෘිකාර්මික ඉඩේ ආදිය) ප්රදේශදේ පවතින බැවිනි.   

 

3.3 ස්මාජ ආර්ික පැතිකඩ  

3.3.1 බලපෑමට ලක්වන පවුල්වල ස්මාජ-ආර්ික තත්තත්තවය  

කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ වයාපෘති ප්රයද්ශය සංරචක තුනකින් යුක්ත යව්.  

1) ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශය   

2) බලාගාර හා උමග ප්රයද්ශය   

3) නව ඇළ මාර්ග ප්රයද්ශය   

සමාජ- ආර්ික සමීක්ෂණය හා යළි පදිංචි කරවීයම් සමීක්ෂණය මගින් යසායාගත් දත්ත අනුව ජලාශයේ 
දියගිේම ප්රයද්ශයේ පවුේ 482 ක් (261 ක් ූර්ණ වශයයන් හා 221 අර්ධ වශයයන්) වයාපෘතියේ 
බලපෑමට ලක් යව්.  උමයේ මධය යර්ඛායව් සිට යදපසට මීටර 25 බැගින් වූ මීටර 50 ක සීමායව් බලාගාර 
හා උමග යකාටයස් පවුේ 65ක් වයාපෘතියේ බලපෑමට ලක් යව්. එම පවුේ 65 න්  22 ක් ූර්ණ වශයයන් 
බලපෑමට  ලක්වන අතර යළි පදිංචි කරවීම අවශය යව්. අයනකුත් පවුේ යළි පදිංචි කරවීම අවශය 
යනායව්. නව ඇළ ප්රයද්ශයේ විපතට පත් සමස්ත පවුේ සංඛයාව 32ක් වන අතර ඉන් පවුේ 15ක් 
සම්ූර්ණයයන් පීඩාවට පත් වන අතර අයනක් අයයේ ඉඩම් බලපෑමට ලක්වන ප්රයද්ශය තුළ පවතී. ඒ 
අනුව කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් යයෝජිත ක්රියාකාරකම් යහ්තුයවන් පවුේ 
579ක් පීඩාවට පත්වන අතර ඉන් 298ක් ූර්ණ වශයයන් පීඩාවට පත් වූවන් යලස සැලකිය යුතු අතර 
ඉතිරි පවුේ 281 අර්ධ වශයයන් පීඩාවට පත් වූවන් යලස සැලකිය හැකිය. 
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3.3.2 “පූර්ණ වශරයන් පීඩාවට පත්ත” හා “අර්ධ වශරයන් පීඩාවට පත්ත” යන්රනහි අර්ථ කථනය:   
 

පූර්ණ වශරයන් පීඩාවට පත්ත: (යභෞතික හා ආර්ික යන යද  ආකාරයයන් ම අවතැන් වූ ). පදිංචි නිවස, 
යගවත්ත සහ / යහෝ ජීවයනෝපාය  යන සියේල අහිමි වන පවුලක් “ූර්ණ වශයයන්” පීඩාවට 
(බලපෑමට) ලක්වන පවුලක් යලස සැලයක්.    

 

අර්ධ වශරයන් පීඩාවට පත්ත: යභෞතිකව හා ආර්ික වශයයන් අවතැන් යනාවන, පදිංචි ස්ථානයට කිසිදු 
හානියක් සිදු යනාවන නමුත් ඉඩම් යහෝ ජීවයනෝපාය යම් තරමක බලපෑමට ලක්වන පවුේ "අර්ධ 
වශයයන් බලපෑමට ලක් වූ" පවුේ යලස සැලයක්. 

 

2019 අරගෝස්තු සිට ස්ැප්තැම්ප්බර් දක්වා කාලය ුළ පවත්තවන ලද ස්මාජ- ආර්ික හා යළි පදිිංචි 

කරවීරම්ප් ස්මීක්ෂණරේ ප්රතිඵල පහත විස්තතර රකරර්. 

 

3.7  වගුදවහි ඇති පරිදි වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන මුළු ඉඩම් ප්රමාණය (යගාඩ ඉඩම් හා කුඹුරු 
ඉඩම්) අක්කර 1054.6 කි. එම බිම් ප්රමාණයයන් අක්කර 909.5 ක් යයෝජිත දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ පිහිටා 
ඇති අතර අක්කර 119.1ක් බලාගාර හා උමග ප්රයද්ශයට අයත් යව්. ඉතිරි අක්කර 26 නව ඇළ මාර්ග 
ප්රයද්ශයේ පිහිටා ඇත.    

 

3.7  ගු  කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ  වයාපෘතිරේ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් 

 

විස්තතර  
බලපෑමට ලක්වන බිම්ප් ප්රමාණය  

(අක්කර ) 

දිය ගිේම ප්රයද්ශය   909.5  

බලාගාර හා උමග ප්රයද්ශය  119.1  

නව ඇළ මාර්ග ප්රයද්ශය  26.0  

එකතුව   1054.6  

 

3.8 වගුයව් යපන්වා ඇති පරිදි, ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශ 2 කට අයත් ග්රාම නිලධාරී වසම් 3 ක පැතිරී 
ඇති කුඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ දියගිේම ප්රයද්ශයට අක්කර 909.5 අයත් වන අතර ඉන් 831.8 ක් යගවතු/ 
වගා කළ යගාඩ ඉඩම් ද අක්කර 77.8ක් කුඹුරු ඉඩම් ද යව්. යමම ඉඩම් පුද්ගලික හිමිකරුවන් සතු යව්.  
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3.8  ගු : කුඹුක්කන් ඔය ජලාශරේ දියගිල්ම ප්රරේශයට අයත්තවන ඉඩම්ප් පිලිබඳ විස්තතර 

ප්රාරේශීය රල්කම්ප් රකාට්ටාශය   ග්රාම නිලධාරී වස්ම  

ජලරයන් යටවන බිම්ප් ප්රමාණය  

රගාඩ ඉඩම්ප්  

(අක්කර )  

කුඹුරු ඉඩම්ප්  

(අක්කර )  

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය  

(අක්කර )  

පූර්ණ බලපෑමට ලක්වන               

මැදගම  රත් තණ යදනිය  252.8  14.3  267  

බඩල්කුඹුර  මයිල ගස් තැන්න  201  17.5  218.5  

පේයේගම   63  25  88  

   එකුව   516.8  56.8  573.5  

අර්ධ වශරයන් බලපෑමට 

ලක්වන   

            

මැදගම   රත් තණ යදනිය 172.8  2.2  175  

බඩල් කුඹුර  මයිල ගස් තැන්න  65.1  8.8  73.9  

පේයේගම  77.1  10  87.1  

   එකුව 315  21  336  

මුළු එකුව     831.8  77.8  909.5  

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස ්කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත )  

 

කුඹුක්කන් ඔය වයාපෘති ප්රයද්ශයේ බලපෑමට ලක්වන ජනතාව යගාවි ප්රජාවක් යලස වර්ග කළ හැකි 
අතර, එබැවින් ප්රධාන ජල පරියභෝජනය වගා කටයුතු සඳහා යව්. යයෝජිත වයාපෘතියේ සංවර්ධනය 
යමානරාගල දිස්ික්කයේ ජනතාවට සෘජු ප්රතිලාභ අත්කර යදනු ඇත. වී වගාව සහ බඩ ඉරිඟු, උක්, 
ගම්මිරිස්, කුරුඳු සහ එළවළු වැනි අයනකුත් යභෝග වගා කිරීම සඳහා ජලය භාවිතා යව්. 

 

බලපෑමට ලක්වන ප්රජාවයේ යගවතු සාරවත් බවින් යුක්ත වන අතර, යගාවීහු ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කජු, 
පුවක්, යකයසේ සහ අයනකුත් ආර්තව යභෝග වගා කර අයලවි කිරීයමන් තම එදියනදා වියදම් සපුරා 
ගැනීමට සැලකිය යුතු මුදලක් උපයා ගනීති. එබැවින් යමම ප්රජාව ප්රතිස්ථානගත කිරීම නිසා බලපෑමට 
ලක්වන පවුේවල ආදායම් උත්පාදන කටයුතු යකයරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති වනු ඇත. යද්පළ 
අහිමි වීමට ප්රජාව සතු නිවාස, යගාඩ ඉඩම් සහ කුඹුරු ඉඩම් ද ඇතුළත් ය. 

 

වයාපෘති ප්රයද්ශයේ බලපෑමට ලක්වූ පවුේ යකාටස් යදකකි. එනම් සම්ූර්ණයයන්ම බලපෑමට ලක් වූ 
(පදිංචි නිවාස, යගවතු, යගාඩ  ඉඩම් සහ/ යහෝ කුඹුරු ආදිය බලපෑමට ලක් වූ ) සහ අර්ධ වශයයන් 
බලපෑමට ලක් වූ (යගාඩ ඉඩම් සහ/ යහෝ කුඹුරු ඉඩම්) යලස වර්ග කළ හැක. ඒ අනුව, 3.9 වගුයව් දක්වා 
ඇති පරිදි ජලයයන් යටවී ඇති ප්රයද්ශයේ ූර්ණ බලපෑමට ලක්වූ පවුේ 261ක් (ප්රධාන පවුේ 236+ උප 
පවුේ 25) සහ අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වූ පවුේ 221කි. තවද, බලාගාර/ උමං ප්රයද්ශයේ සහ නව 
ඇළ ප්රයද්ශයේ පිළියවලින් පවුේ 65 ක් සහ 32 ක් බලපෑමට ලක් යව්. බලාගාරයේ, උමං මාර්ගය ඔස්යස ්

සහ නව ඇළ ප්රයද්ශයේ විපතට පත් පවුේවල විස්තර 3.3.2 යකාටයස් දක්වා ඇත. 
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3.9 වගුව: ජලාශරේ දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන පවුල් ස්ිංඛ්යාව   

ග්රාම නිලධාරී වස්ම   

බලපෑමට ලක්වන පවුල් ස්ිංඛ්යාව 

ූර්ණ 
බලපෑමට 
ලක්වූ 

% 

අර්ධ 
වශයයන් 
බලපෑමට 
ලක්වූ 

% 

බපලාම්ප්ට 

ලක්වන 

මුළු ගණන  
% 

රත් තණ යදනිය  99  37.9  52  23.5  151  31.3  

මයිල ගස් තැන්න   118  45.2  61  27.6  179  37.1  

පේයේගම   44  16.9  108  48.9  152  31.5  

එකුව   261  100  221  100  482  100  

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත )  

 

3.10 වගුව: බලාගාර හා උමිං මාර්ගරේ බලපෑමට ලක්වන පවුල් ගණන  

 

ග්රා.නි. වස්ම  
ප්රා. රල්.රකා. 

එකුව  
මැදගම  රමානරාගල  බඩල්කුඹුර  

ගුරුයහල  0 11 0 11 

රත් තණ යදනිය 19 0 0 19 

තලාව ගම  0 0 12 12 

ටැං වත්ත  0 12 0 12 

රත් තණ පිටිය  0 11 0 11 

එකුව  19 34 12 65 

මුලාශ්රය: RAP අධයයනය, 2018 

 

3.11  ගු : න  වාරි ඇළ ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන පවුල් ගණන (රමානරාගල ප්රා.රල්.රකාට්ටාශය) 

 

ග්රාම නිලධාරී වස්ම  නිවාස් ස්ිංඛ්යාව  

මාරාව  17 

හුලංදාව වම 1 

යවයහරගල  1 

තැනගේ ලන්ද  13 

එකුව  32 

මුලාශ්රය : RAP අධයයනය , 2018 

 

3.3.3 රයෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශරේ දිය ගිල්ම  ප්රරේශරේ පූර්ණ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන 

පවුල්වල ස්මාජ-ආර්ික පරිස්රය 

යමම යකාටයස් සාකච්ඡා යකයරනුයේ වැව් පිටිය ආශ්රිතව පදිංචි ූර්ණ බලපෑමට ලක්වීම නිසා නැවත 
පදිංචි කළ යුතු පවුේ පිළිබඳව පමණකි. මීට අමතරව, අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ ද සිටින 
අතර ඔවුන්යේ ඉඩම් බලපෑමට ලක්වන නමුත් නැවත පදිංචි කිරීමට සිදු යනායව්. 
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a) ජනගහන විවිධත්තවය 

දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ ඉඩම් ග්රාම නිලධාරී වසම් 4 කට අයත් යව්. යකයස් යවතත්, එම ප්රයද්ශයේ 
බලපෑමට ලක් වන ජනතාව ප්රධාන වශයයන් ග්රාම නිලධාරී වසම් 3 ක පමණක් වාසය කරති. උප පවුේ 
ඇතුළුව බලපෑමට ලක්වන මුළු පවුේ සංඛයාව 261 කි. බලපෑමට ලක්වන සියලුම පවුේ සිංහල-යබෞද්ධ 
ගණයට අයත් යව්. බලපෑමට ලක් වූ ග්රාම නිලධාරී වසම් 3 හි ජනගහනය සහ ගෘහ වයාප්තතිය 3.12 වගුයව් 
දක්වා ඇත. 

3.12 වගුව: ස්මීක්ෂණයට  බඳුන් කළ නිවාස් (ග්රාම නිලධාරී වස්ම්ප් අනුව) 

 

ග්රාම නිලධාරී වස්ම නිවාස් ගණන  % 

මැදගම ප්රා.රල්.රකා.   

රත් තණ යදනිය  99 37.9 

බඩල් කුඹුර ප්රා .රල්.රකා.  

මයිල ගස් තැන්න  118 45.2 

පේයේගම  44 16.9 

එකතුව  261 100 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත )  

 

ූර්ණ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ පදිංචිව සිටිනුයේ ග්රාම නිලධාරී වසම් 3 කට අයත් උප ගම්මාන 
16 ක ය. වැිම පවුේ සංඛයාව වන පවුේ 71 ක් යහාරයගාේල ගම්මානයේ යවයසන අතර  ගලහායාය 
පවුේ 56 ක් ද කිරමනායගාඩ පවුේ 32 ක් ද යවයසති. බලපෑමට ලක්වන පවුේවල සවිස්තර ලැයිස්තුව 
පහත දැක්යව්. 

3.13 වගුව : ගම්ප්මාන අනුව වර්ීකරණය   

 

ගම්ප්මානය  නිවාස් ගණන  % 

යහාරයගාේල  71 27.2 

කුඹුක් ගස් යදෝව  4 1.5 

ගේ අඹ තැන්න  7 2.7 

ආර වත්ත  6 2.3 

රත් තණ යදනිය 3 1.1 

යයාවුන් ගම්මානය  1 0.4 

යදහිගහ පිටිය  4 1.5 

උරණවාිය  1 0.4 

බඩේ වත්ත  17 6.5 

කිරමනායගාඩ  32 12.3 

ගලහයාය  58 22.2 

කඳන් පාරුව  11 4.2 

පාළු ගං යගාඩ  26 10.0 

යහාර ගස් ආර  9 3.4 

පේයේගම  6 2.3 

තැන්න යාය  5 1.9 

එකතුව  261 100 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත )  
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කුඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ ූර්ණ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ 261න් 234 ක් 
පුරුෂ මූලිකත්වය දරන අප්තවුේ වන අතර ඉතිරි 27 හි ගෘහ මූලිකත්වය දරනුයේ ස්ීන් විසිනි. (3.14 
වගුව). යමම පවුේ සියේල යළි පදිංචි කළ යුතුව ඇත. යමම බලපෑමට ලක්වන පවුේ 261 ට ප්රධාන 
පවුේ 236 ක් සහ උප පවුේ 25ක් ඇතුළත් යව්.  ( 3.15 වගුව). 

 

3.14 වගුව: පූර්ණ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන පවුල්- ස්තී පුරුෂ ස්මාජ භාවය අනුව  

 ග්රාම නිලධාරී 

වස්ම  

ස්තී  පුරුෂ  එකුව  

නිවාස් 

ස්ිංඛ්යාව  
% 

නිවාස් 

ස්ිංඛ්යාව  
% 

නිවාස් 

ස්ිංඛ්යාව  
% 

රත් තණ යදනිය  7 25.9 92 39.3 99 37.9 

මයිල ගස් තැන්න  13 48.1 105 44.9 118 45.2 

පේයේගම  7 25.9 37 15.8 44 16.9 

එකතුව  27 100 234 100 261 100 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

3.15 වගුව: ප්රධාන හා උප පවුල්  
ග්රාම නිලධාරී වස්ම ප්රධාන පවුල්  උප පවුල්  එකුව   

මැදගම ප්රා.රල්.       

රත් තණ යදනිය  90 9 99 

බඩල් කුඹුර ප්රා.රල්.    

මයිල ගස් තැන්න  106 12 118 

පේයේගම  40 4 44 

එකතුව  236 25 261 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත )  

 

b) ජනවිකාස් දත්තත  

සමීක්ෂණයට ලක් වූ පවුේ අතර සමස් ත ජනගහනය 809 ක්  වන අතර පුරුෂයින් 421 ක්  සහ ස්ීන් 388 
ක්  සිටින බව සමීක්ෂණ දත්ත මගින් යහළි යව්. පුරුෂ - ස්ී අනුපාතය 52.1:47.9 යව්. ග්රා.නි. වසම් තුයන් 
ජනගහන වයාප්තතිය සැලකූ විට රත්තණ යදණියේ 299ක්ද, මයිලගස්තැන්යන් 366ක්ද, පේයේගම 
ග්රා.නි. යකාට්ඨාශයේ 144ක්ද යව්. විස්තර පහත වගුයව් 3.16 දක්වා ඇත.  

 

3.16 වගුව: බලපෑමට ලක්වන ජන ස්ිංඛ්යාව - ස්තී පුරුෂ ස්මාජ භාවය අනුව   

ග්රාම නිලධාරී වස්ම 
ස්ී  පුරුෂ  එකතුව  

සංඛයාව   % සංඛයාව   % සංඛයාව   % 

රත් තණ යදනිය 142 36.6 157 37.3 299 37.0 

මයිල ගස් තැන්න  173 44.6 193 45.8 366 45.2 

පේයේගම  73 18.8 71 16.9 144 17.8 

එකතුව  388 100 421 100 809 100 

ජනගහනය ප්රධාන වයස් කාණ්ඩඩවලට යබදූ විට, 0–14, වයස් කාණ්ඩඩයට අයත් 193 (23.9.%)ක් ද,  15–

59 වයස් කාණ්ඩඩයට අයත් 545 (67.3%) ක් ද, 60+ වයස් කාණ්ඩඩයට අයත් 71 (8.8%) ක් ද යවති. පහත 

වගුයවන්, බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවයේ වයස් කාණ්ඩඩ (වසර 5 ක කාල පරතරයකින්) අනුව ජනගහන  

වයාප්තතිය සවිස්තරාත්මකව යපන්වයි 
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3.17  ගු  : වයස්ත කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය 

 

වයස්ත කාණ්ඩය  
ස්තී  පුරුෂ  එකුව  

No.  % No.  % No.  % 

0 - 4 34 8.8 41 9.7 75 9.3 

5- 9 28 7.2 34 8.1 62 7.7 

10--14 29 7.5 27 6.4 56 6.9 

15 - 19 26 6.7 24 5.7 50 6.2 

20 - 24 46 11.9 46 10.9 92 11.4 

25 - 29 35 9.0 38 9.0 73 9.0 

30 - 34 42 10.8 43 10.2 85 10.5 

35 - 39 29 7.5 38 9.0 67 8.3 

40 - 44 20 5.2 24 5.7 44 5.4 

45 - 49 15 3.9 23 5.5 38 4.7 

50 - 54 32 8.2 20 4.8 52 6.4 

55 - 59 22 5.7 22 5.2 44 5.4 

60 - 64 11 2.8 19 4.5 30 3.7 

65 ට වැි  19 4.9 22 5.2 41 5.1 

එකතුව  388 100 421 100 809 100 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

c) විවාහක අවිවාහක තත්තත්තවය  

නිවැසියන්යේ විවාහක අවිවාහක තත්ත්වය අනුව සසඳන කළ විවාහකයින් 458 (56.6%) ක් ද, 
අවිවාහකයින් 321 (39.7%) ක් ද, වැන්දඹුවන් 28 (3.5%) ක් ද , දික්කසාද 1 ක් ද, යවන් වූ 1 ක් ද යව්.   

  

3.18  ගු : බලපෑමට ලක්වන්නවුන්රේ විවාහක අවිවාහක තත්තත්තවය  

විවාහක අවිවාහක තත්තත්තවය  ජන ස්ිංඛ්යාව  % 

විවාහක  458 56.6 

අවිවාහක  321 39.7 

වැන්දඹු  28 3.5 

දික්කසාද  1 0.1 

යවන් වූ  1 0.1 

එකුව  809 100 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

d) අධයාපන මට්ටම  

පුද්ගලයන් 809 කින් නියයෝජනය වන ූ ර්ණ බලපෑමට ලක් වූ පවුේ 261 ක තුළ  සාක්ෂරතාවය සියයට 
97.8 කි. මින් 144 යදයනකු ප්රාථමික මට්ටම දක්වාත්, 328 යදයනකු ද්විතීයික මට්ටම දක්වාත්, 196 
යදයනකු අ.යපා.ස (සා.යප./උ.යප.) දක්වාත් අධයාපනය ලබා ඇත. 
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3.19  ගු  : බලපෑමෙ ලක් න පවුල් ල සාමාජිකයනවේ අධයාපන මට්ෙම 

අධයාපන මට්ටම ස්ිංඛ්යාව  % 

යපර පාසේ  33 4.1 

ප්රාථමික 1-5 144 17.9 

කනිෂ්ට (6 යශ්ර්ණිය - සාමානය යපළ) 328 40.6 

සාමානය යපළ සමත්  140 17.2 

උසස් යපළ සමත්  56 6.8 

වෘත්තීය පුහුණු (ගුරු - තාක්ෂණ ශිේපී ආදී ) 5 0.6 

උපාධිධාරී   17 2.1 

ිප්තයලෝමා ධාරී   3 0.4 

පාසේ යනාගිය (සාක්ෂර) 9 1.1 

පාසේ යනාගිය(නිරක්ෂර) 18 2.2 

පාසේ යනායන වයයස් පසු වන  56 6.9 

එකතුව  809 100 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

e) ආර්ික ක්රියාකාරකම්ප්, ශ්රම බලකා රස්තවා නියුක්තිය හා රස්තවා වියුක්තිය  
ජනවිකාස නිර්වචනයනට අනුව ජනගහනය ආර්ික වශයයන් සක්රිය සහ ආර්ික වශයයන් අක්රිය 
ජනගහනය යලස ප්රධාන කාණ්ඩඩ යදකකට යබදිය හැකිය. ආර්ික වශයයන් සක්රිය ජනගහනය ශ්රම 
බලකාය යලස හැඳින්යව්. ශ්රම බලකායට යකාටස් යදකක් ඇතුළත් යව් 1) රැකියා නියුතු සහ 2) රැකියා 
විරහිත පුද්ගලයින්. ආර්ික වශයයන් අක්රිය ජනගහනය යකාටස් 4 කට යබදා ඇත; 1) ගෘහණියන්, 2) 
සිසුන්, 3) ආබාධිත / විශ්රාමික / වැිහිටි 4) වයස අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන් (ළදරුවන් ) යලසිනි. බලපෑමට 
ලක් වූ ජනගහනයයන් මුළු ශ්රම බලකාය 371 (රැකියා නියුතු 328 + රැකියා යනාමැති 43) යව්. විරැකියා 
අනුපාතය 11.8% කි. වැි විස්තර පහත  3.20 සහ 3.21 වගුවල දක්වා ඇත. 

 

3.20  ගු : අයත් වන ජන කාණ්ඩඩය අනුව වයාප්තතිය    

ජන කාණ්ඩය වර්ගය  No.  %  

ආර්ික වශයයන් සක්රිය  
රැකියා නියුතු   328 40.5 

රැකියා යනාමැති   43 5.3 

ආර්ික වශයයන් අක්රිය  

ගෘහණියන්   167 20.6 

සිසුන්   171 21.1 

ආබාධිත/ විශ්රාමික/ වැිහිටි  20 2.5 

ළමා (වයස < 5)  80 9.9 

එකුව   809 100 

 

3.21 වගුව: ග්රාම නිලධාරී වස්ම අනුව ශ්රම බලකාය   

ග්රාම නිලධාරී 

වස්ම 

ශ්රම බලකාය  

රැකියා 

නියුු  
 

රැකියා 

රනාමැති  
 

ගෘහණි  සිසු  
ආබාධිත/ 
විශ්රාමික/ වැිහිටි 

ළමා 
(වයස < 
5) 

එකුව  

රත්තණ යදනිය 126 15 61 65 9 23 299 

මයිල ගස් තැන්න  142 20 79 75 5 45 366 

පේයේගම  60 8 27 31 6 12 144 

එකුව  328 43 167 171 20 80 809 
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f) රැකියා නියුක්තිය 

ූර්ණ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන ජනතාවයගන් 40.5% ක් රැකියා නියුක්තිකයින් යව්. ප්රධාන ජිවන 
වෘත්තීය යගාවිතැන යි. (66.5%). අනිකුත් යස්වා නියුක්තික ප්රයේදයන් වන්යන් ස්වයං රැකියා, කම්කරු, 
ආරක්ෂක යස්වය, සහ පුහුණු කම්කරු යන්න යි.   

3.22 වගුව: බලපෑමට ලක්වන ජනතාවරේ ප්රධාන ජිවන වෘත්තීය 

ප්රධාන ජිවන වෘත්තීය  ස්ිංඛ්යාව  % 

කෘිකාර්මික කටයුතු  216 66.5 

ස්වයං රැකියා  35 10.7 

ආරක්ෂක යස්වය  17 5.2 

යපදයර්රු  13 4.0 

පුහුණු කම්කරු  12 3.7 

රියදුරු  7 2.2 

නුපුහුණු කම්කරු  7 2.2 

ඇඟලුම් කර්මාන්තය  6 1.8 

ලිපිකරු  4 1.2 

වඩු වැඩ  3 0.9 

වියද්ශ රැකියා  2 0.6 

බැංකු යස්වක  2 0.6 

ගුරු වෘත්තීය  1 0.3 

එකුව  328 100 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

ග්රාම නිලධාරි වසම් මට්ටම සලකා බලන විට රැකියා නියුක්තිකයින්යගන් බහුතරය (141) වාසය 
කරනුයේ මාලිගාතැන්න ග්රාම නිලධාරි වසයම් වන අතර රත්තණ යදනිය ග්රාම නිලධාරී වසම යදවන 
ස්ථානය ගනී (126).  
 

3.23 වගුව : ග්රාම නිලධාරි වස්ම්ප් අනුව - බලපෑමට ලක්වන්නන්රේ ප්රධාන ජිවන වෘත්තීය  

බලපෑමට ලක්වන්නන්රේ ප්රධාන ජිවන වෘත්තීය - ග්රාම නිලධාරි වස්ම්ප් අනුව 

ජිවන වෘත්තීය 
ග්රාම නිලධාරි වස්ම 

රත්තණ යදනිය මයිල ගස් තැන්න  පේයේගම  එකතුව  

ලිපිකරු  2 1 1 4 

ගුරු  0 0 1 1 

කෘිකාර්මික කටයුතු  93 86 37 216 

වියද්ශ රැකියා  2 0 0 2 

ආරක්ෂක යස්වය  9 5 3 17 

ස්වයං රැකියා  0 3 3 6 

පුහුණු කම්කරු  1 7 4 12 

නුපුහුණු කම්කරු  1 5 1 7 

යවනත්  6 19 4 29 

යපදයර්රු  2 9 2 13 

ඇඟලුම් කර්මාන්තය  4 2 0 6 

රියදුරු  4 2 1 7 

බැංකු යස්වය  2 0 0 2 

වඩු වැඩ  0 2 1 3 

එකුව  126 141 58 328 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 
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G) ඉඩම් හිමිකාරිත් ය 

හිමිකාරිත්වය  සහ එහි වර්ගය සහ ස්වභාවය ඇතුළුව ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ විස්තර පහත ලැයිස්තුගත 
කර ඇත. වැව් පිටිය ආශ්රිතව සම්ූර්ණයයන් විපතට පත් පවුේ අතරින් බලපෑමට ලක් වූ යගාඩ ඉඩම් 
ප්රමාණය අක්කර 516.8 කි. තවද කුඹුරු අක්කර 56.8ක් ජලයයන් යටයව්. 

 

3.24  ගු : දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ මුළු ඉඩම්ප් ප්රමාණය ස්හ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය - ග්රාම 

නිලධාරි වස්ම්ප් අනුව  

ග්රාම නිලධාරි 

වස්ම 

යගාඩ ඉඩම්/ කුඹුරු ඉඩම් / වාණිජ ඉඩම්  

යගාඩ ඉඩම් (අක්කර ) කුඹුරු ඉඩම් (අක්කර ) 
මුළු ඉඩම් ප්රමාණය  
(අක්කර ) 

මුළු 
ප්රමාණය  

දියයන් 
යටවන 
ප්රමාණය  

මුළු 
ප්රමාණය  

දියයන් 
යටවන 
ප්රමාණය  

මුළු 
ප්රමාණ
ය  

දියයන් 
යටවන 
ප්රමාණය 

රත් තණ යදනිය 300.0 252.8 21.0 14.0 321.0 266.8 

මයිල ගස් තැන්න  213.8 201.0 20.3 17.3 234.1 218.3 

පේයේගම  96.5 63.0 28.5 25.5 125.0 88.5 

එකුව  610.3 516.8 69.8 56.8 680.1 573.6 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

බලපෑමට ලක් වූ යගාඩ ඉඩම් අතරින් අක්කර 138.8 (26.8%)ක් රජයට අයත් ඉඩම් වන අතර අක්කර 
95ක් (18.4%) ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත (LDO) ප්රදාන යටයත් ලබා දී ඇත. LDO ප්රදාන හිමියන්ට 
සම්ූර්ණ වන්දි පැයක්ජයක් ලබා ගැනීමට අයිතිය ඇත. තවද, රජය විසින් යගාඩ ඉඩම්  අක්කර 222ක් 
මිනිසුන්ට බලපත්ර මත ලබා දී ඇත. ඒ නිසා යමම ඉඩම්වලට ඇත්යත් පුද්ගලික අයිතියකි. එයස්ම, ඉඩම් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටයත් ඉඩම් අක්කර 2 ක් සඳහා වාර්ික බලපත්ර 
නිකුත් කර ඇත - යමම අයිතිකරුයේ ඉඩම් අයිතිය තවදුරටත් සලකා බැලීම අවශ්ය යව්. අවසාන 
වශයයන් සින්නක්කර යගාඩ ඉඩම් අක්කර 54ක් (10.4%) වයාපෘතියේ බලපෑමට ලක් යව්. විස්තර 3.25 
වගුයව් දක්වා ඇත 

3.25  ගු :  දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ ඉඩම්ප් හිමිකාරිත්තවය  

හිමිකාරිත්තවය 

යගාඩ ඉඩම් /කුඹුරු ඉඩම්/ වාණිජ  

යගාඩ ඉඩම්(අක්කර) කුඹුරු ඉඩම් (අක්කර) මුළු බිම් ප්රමාණය  (අක්කර ) 

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් යටවන 
බිම් ප්රමාණය  

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් යටවන 
බිම් ප්රමාණය  

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් යටවන 
බිම් ප්රමාණය  

අවසර පත්ර  243.0 222.0 27.0 24.0 270.0 246.0 

නනතික ඔප්තපු  79.5 54.0 21.5 18.5 101.0 72.5 

අක්කර බදු  2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 

අනවසර  179.8 138.8 13.3 8.3 193.1 147.1 

ඔප්තපු යනාමැති  5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 

ජයභූමි  90.0 84.0 5.0 4.0 95.0 88.0 

ස්වර්ණභූමි  8.0 8.0 1.0 1.0 9.0 9.0 

රත්න භූමි  2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 

රන් බිම  1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

මුළු බිම්ප් ප්රමාණය  610.3 516.7 69.8 56.8 680.1 573.5 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 
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බලපෑමට ලක් වූ යගාඩ ඉඩම් ප්රමාණය (මුළු) අක්කර 516.7 ක් වන අතර ඉන් අක්කර 356.7 ක් 
යන්වාසික යහෝ යන්වාසික + කෘිකාර්මික ඉඩම් වන අතර අක්කර 145 ක් කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා 
පමණක් භාවිතා යව්. මීට අමතරව අක්කර 10ක රබර් වගාවක් ද ඇත. හානියට පත් සමස්ත කුඹුරු 
ප්රමාණය අක්කර 56.8 ක් වන අතර ඉන් බහුතරයක් කෘිකාර්මික ඉඩම් යව්. විස්තර 3.26 වගුයව් දක්වා 
ඇත. 
 

3.26  ගු  : දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ පූර්ණ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන පවුල්වලට අයත්ත ඉඩම්ප් පරිහරණ 

රටාව  

 
පරිහරණය  

යගාඩ ඉඩම් /කුඹුරු ඉඩම්/ වාණිජ  

යගාඩ ඉඩම්(අක්කර) කුඹුරු ඉඩම් (අක්කර) මුළු බිම් ප්රමාණය  (අක්කර ) 

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් යටවන 
බිම් ප්රමාණය  

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් යටවන 
බිම් ප්රමාණය  

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් යටවන 
බිම් ප්රමාණය  

යන්වාසික  38.5 33.9     38.5 33.9 

කෘිකාර්මික  190 145 51.8 44.8 241.8 189.8 

වාණිජ  2 2     2.0 2.0 

යන්වාසික හා 
කෘිකාර්මික  

360.8 322.8 18 12 378.8 334.8 

රබර් වගාව  16 10 0 0 16.0 10.0 

මුඩු  ඉඩම්  3 3     3.0 3.0 

යවනත්  0 0     0.0 0.0 

මුළු බිම්ප් ප්රමාණය  610.3 516.7 69.8 56.8 680.1 573.5 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

මුළු යගාඩ ඉඩම් කැබලි සංඛයාව 339ක් වන අතර ඉන් බහුතරයක් (151) බලපත්ර යටයත් නිකුත් කර 
ඇති අතර ඉඩම් කට්ටි 107ක් ප්රදාන යහෝ සින්නක්කර ඉඩම් යව්. ආක්රමණික ගණයට වැයටන ඉඩම් 
කට්ටි (කට්ටි 78) සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ඇත. කුඹුරු ඉඩම් කට්ටි 71 න් බහුතරයකට (75%) ප්රදාන, 
සින්නක්කර යහෝ බලපත්ර වැනි නීතයානුකූල අයිතිය ඇත. ඊට අමතරව බලපත්ර යටයත් නිකුත් කර ඇති 
බිම් යකාටස් සංඛයාව 23කි. යගාඩ ඉඩම්, කුඹුරු ඉඩම් සහ වාණිජ ඉඩම් පිළිබඳ වැි විස්තර වගු 3.27 
සහ 3.28 හි දක්වා ඇත  
 

3.27  ගු  පූර්ණ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන ජනතාව ට අයත්ත ඉඩම්ප් කැබලි ස්ිංඛ්යාව 
 

හිමිකාරිත්වය  

යගාඩ ඉඩම් /කුඹුරු ඉඩම් /වාණිජ  

යගාඩ ඉඩම්  කුඹුරු ඉඩම්  වාණිජ  එකතුව  

සංඛයාව  % සංඛයාව.  % සංඛයාව  % සංඛයාව.  % 

අවසර පත්ර  151 44.5 23 32.4 2 100 176 42.7 

නනතික ඔප්තපු   46 13.6 23 32.4 0 0 69 16.7 

අක්කර බදු  1 0.3 2 2.8 0 0 3 0.7 

අනවසර  78 23 13 18.3 0 0 91 22.1 

ඔප්තපු යනාමැති  2 0.6 0 0 0 0 2 0.5 

ජයභූමි  55 16.2 9 12.7 0 0 64 15.5 

ස්වර්ණ භූමි  3 0.9 1 1.4 0 0 4 1.0 

රත්න භූමි  2 0.6 0 0 0 0 2 0.5 

රන් බිම  1 0.3 0 0 0 0 1 0.2 

එකතුව  339 100 71 100 2 100 412 100.0 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් )



 

74 
 

3.28  ගු  ඉඩම් පරිහරණය (ඉඩම් කට්වි ගණන 

පරිහරණය 

යගාඩ ඉඩම් /කුඹුරු ඉඩම්/ වාණිජ 

යගාඩ ඉඩම්  කුඹුරු ඉඩම්  වාණිජ  මුළු ගණන  

සංඛයාව   % සංඛයාව   % සංඛයාව   % සංඛයාව   % 

යන්වාසික  35 10.3 0 0 0 0 35 8.5 

කෘිකාර්මික  89 26.3 64 90.1 1 50 154 37.4 

වාණිජ    0.0 0 0.0 1 50 1 0.2 

යන්වාසික  & කෘිකාර්මික  206 60.8 6 8.5 0 0 212 51.5 

රබර් වගාව  7 2.1 1 1.4 0 0 8 1.9 

මුඩු බිම්  1 0.3 0 0.0 0 0 1 0.2 

යවනත්  1 0.3 0 0.0 0 0 1 0.2 

එකතුව  339 100.0 71 100.0 2 100 412 100.0 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් ප්රමාණය සලකා බැලීයම්දී බහුතර ඉඩම් කැබලි ප්රමාණයක් අක්කර 2කට වඩා 

වැිය. අක්කර 1 ට වඩා අඩු බිම් යකාටස් තියබනුයේ 68 ක් පමණි. යමයින් අදහස් කරන්යන් යබායහෝ 

පවුේවල ජීවයනෝපාය ඔවුන්යේ ඉඩම් මත රඳා පවතින බවත් එබැවින් යමම පවුේ නැවත පදිංචි 

කිරීයම්දී ප්රමාණවත් ඉඩම් කැබැේලක් ලබා දිය යුතු බවයි (වගුව 3.29 සහ 3.30 

3.29 වගාව : රගාඩ ඉඩම්ප් , හිමිකාරිත්තවය අනුව 

පරාසය  
(අක්කර) 

 හිමිකාරිත්තවය 

අ
ව

ස
ර

 ප
ත්ර

  

න
න

ති
ක

 
ඔ

ප්ත
පු

 
සි

න්
න

ක්
ක

ර
  

අ
ක්

ක
ර

 බ
දු 

 

අ
න

ව
ස

ර
  

ඔ
ප්ත

පු
 ය

න
ාම

ැති
  

ජ
ය

භූ
මි

  

ස්
ව

ර්
ණ

 භූ
මි

  

ර
ත්

න
 භූ

මි
  

ර
ණ

බි
ම

  

එ
ක

තු
ව

  
0 - 0.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0.25 - 0.5 11 6 0 1 0 2 0 0 0 20 

0.5 - 1.0 22 7 0 7 0 11 0 0 0 47 

1.0 - 2.0 48 16 0 20 0 11 1 2 1 99 

2.0 - 5.0 70 16 1 41 2 31 2 0 0 163 

>5 0 1 0 8 0 0 0 0 0 9 

එකුව  151 46 1 78 2 55 3 2 1 339 

   මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 
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3.30 වගුව: කුඹුරු ඉඩම්ප් - හිමිකාරිත්තවය අනුව 

පරාසය  

හිමිකාරිත්වය  

අවසර 
පත්ර  

නනතික 
ඔප්තපු  - 
සින්නක්කර  

අක්කර 
බදු  

අනවසර  ජයභූමි  ස්වර්ණ භූමි  එකතුව  

0 – 2 17 21 2 11 9 1 61 

2 – 5 5 1 0 2 0 0 8 

5-10 1 1 0 0 0 0 2 

එකුව  23 23 2 13 9 1 71 

H) නිවාස් තත්තත්තවය  

සෘජු බලපෑමට ලක්වන පවුේ සතු නිවාසවල තත්ත්වය සලකා බැලීයම්දී සියයට 59.7ක් ස්ිර නිවාස 
වන අතර සියයට 36ක් අර්ධ ස්ීර නිවාස යව්. බලපෑමට ලක් වූ නිවාස පිළිබඳ විස්තර පහත 3.31 සහ 
3.32 වගුයව් දක්වා ඇත. 

 

3.31  ගු : නිවරස්ත ස්තවභාවය  

නිවරස්ත ස්තවභාවය  ස්ිංඛ්යාව  % 

ස්ිර  141 59.7 

අර්ධ ස්ිර  84 35.6 

තාවකාලික  11 4.7 

එකුව  236 100 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

 

3.32  ගු : බලපෑමට ලක්වන නිවාස් - බිම්ප් වර්ග ඵලය අනුව   

බිම්ප් වර්ග ඵලය නිවාස් ස්ිංඛ්යාව  % 

ව. අි 500 ට අඩු  40 17.1 

ව. අි 500 - 750 112 47.3 

ව. අි 750 - 1,000 46 19.4 

ව. අි 1,000 - 1,250 18 7.8 

ව. අි 1,250 - 1,500 11 4.7 

ව. අි 1,500 - 2,000 7 3.1 

ව. අි 2,000 ට වැි  2 0.8 

මුළු ගණන l 236 100.0 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

 

I) රවනත්ත පහසුකම්ප් ස්ඳහා ඇති ප්රරේශය 

ජල ස්ම්ප්පාදනය  

සමාජ-ආර්ික සමීක්ෂණයට අනුව නල ජලය ලබා යගන ඇත්යත් පවුේ 2 ක්  පමණකි. වැි යදයනක් 
(පවුේ 116 ක්) පානීය හා ගෘහස්ථ ජල අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ළිං භාවිතා කරති. ප්රයද්ශය තුළ පවතින 
පානීය ජල පහසුකම් කිහිපයක් සඳහා ජනතාවට ප්රයව්ශය ඇත. යකයස ්යවතත්, සැලකිය යුතු පවුේ 
සංඛයාවක් තම පානීය ජල අවශයතා සපුරාලීම සඳහා යපාදු ළිං සහ ගංගා යහෝ ඇළ යදාළ මත යැයප්ත. 
වියළි කාලයේදී භූගත ජල මට්ටම පහළ බසින විට යමම කැණීම් ළිංවලටද බලපෑම් එේල වී ජල හිඟයක් 
ඇති යව්.
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3.33 වගුව: පානීය ජලය උපරයෝජයතාව   
පානීය ජලය  No % 

නල ජලය  2 0.8 

ස්වකීය ළිඳ  92 39.0 

අසල නිවයස් ළිඳ  24 10.2 

නල ළිඳ  1 0.4 

යපාදු ළිඳ  27 11.4 

ජල මාර්ග  12 5.1 

ගංගා  72 30.5 

වැසි ජලය  1 0.4 

යවනත්  5 2.1 

එකතුව  236 100.0 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

J) විදුලි බලය හා අරනකුත්ත යටිතල පහසුකම්ප් රවත ප්රරේශය  

බහුතරයකයේ ප්රධාන බලශක්ති ප්රභවය වන ජාතික විදුලිබල ජාලයේ විදුලිබලය බලපෑමට ලක්වන 
නිවාසවලින් සියයට 94.1කට යස්වා සපයයි. නිවාස ඒකක 236 න් සැලකිය යුතු සංඛයාවක් (5.1%) 
තවමත් භූමියතේ ලාම්පු මත යැයප්ත (3.34 වගුව). ජල මුරා තැබූ වැසිකිලි සඳහා ප්රයව්ශය ඇත්යත් 
පවුේවලින් සියයට 79කට පමණක් වන අතර පවුේ 18කට වැසිකිළි ප්රයව්ශය යනාමැත (3.35 වගුව ). 
නිවාස 236 න් 96% ක සන්නියව්දන පහසුකම් ඇති අතර ඒ  ප්රධාන වශයයන් ජංගම දුරකථන මගිනි. 
(3.36 වගුව). 

 

3.34  ගු :  ආරලෝකය  

ප්රරේදය  ස්ිංඛ්යාව  % 

විදුලි ජාලය  222 94.1 

සූර්ය පයනේ  2 0.8 

භූමි යතේ  12 5.1 

එකුව  236 100 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය -2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කනසල්ෙනට්ස්) 

 

3.35:  ැසිකිළි පහසුකම් 
වැසිකිළි වර්ගය  සංඛයාව % 
ජල මුද්රිත 186 78.8 
වළ 25 10.6 
තාවකාලික  7 3.0 
වැසිකිළි රහිත  18 7.6 
මුළු ගණන  236 100 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය -2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කනසල්ෙනට්ස්) 
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3.36 වගුව: දුරකථන පහසුකම්ප්   
දුරකථන වර්ගය   සංඛයාව  % 

ස්ථාවර   4 1.7 

CDMA  3 1.3 

ජංගම   219 92.8 

දුරකථන යනාමැති   10 4.2 

එකතුව   236 100.0 

මූලාශ්රය: සමාජ සමීක්ෂණය - 2019 (ඉන්යොයටක්ස් කන්සේටන්ට්ස් ) 

 

ප්රධාන ආදායම්ප් මාර්ගය /ජිවරනෝපාය මූලාශ්ර 

දරිරතා දර්ශක අනුව යමානරාගල දිස්ික්කය ශ්රී ලංකායව් දිළිඳු ම දිස්ික්කවලින් එකක් යලස 
යශ්ර්ණිගත කර ඇත. සමසත් ජනගහනයයන් 40% ක් වන “සමෘද්ධි” සහනාධාරලාභීන් සංඛයායවන් 
යමය කැපී යපයන්. ප්රයද්ශයේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් ප්රමාණවත් යලස ක්රියාත්මක යනාවීම යමම දරිරතා 
මට්ටමට යහ්තු විය හැක. 

3.37 බලපෑමට ලක්වන පවුල්වල ආදායම්ප් මට්ටම 

ආදායම්ප් පරාස්ය (රු.) පවුල් ස්ිංඛ්යාව  % 

<5,000 4 1.7 

7,501 - 10,000 6 2.5 

10,001 - 15,000 12 5.1 

15,001 - 25,000 24 10.2 

25,001 - 50,000 47 19.9 

50,001 - 100,000 91 38.6 

100,001 - 200,000 46 19.5 

>200,000 6 2.5 

එකුව l 236 100.0 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

ප්රායද්ශීය යේකම් කාර්යාලයේ ඇති දත්ත හා සසඳන විට දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ යවයසන පවුේ අතර 
දරිරතාවය අඩුය. යළි පදිංචි කිරීයම් සමීක්ෂණයේ දී වඩා යහාඳ වන්දි පැයක්ජයක් ලබා ගැනීයම් 
අරමුණින්ඔවුන් සැබෑ ආදායම ප්රකාශ කර ඇත. 

 

K)  බලපෑමට ලක්වන පවුල් ස්ු වත්තකම්ප් 

කෘිකාර්මික ප්රජාවක් වශයයන් ඔවුන්යගන් වැි යදයනකුට කෘි උපකරණ තියබ්. ඔවුන්යගන් 
ඇතැයමක් ට්රැක්ටර්, යලාරි, වෑන් වැනි වාහන හිමියයෝ යවති. ියරෝද රථය ප්රයද්ශයේ ජනප්රිය ප්රවාහන 
මාධයයක් බවට පත්ව තියබ්.  

3.38 වගුව : ස්ුව ඇති වත්තකම්ප් 
වත්තකම්ප්  මුළු වත්තකම්ප් ගණන  
ගව /මි ගව  /සූකර /කුකුළු /එළු  75 

කෘි උපකරණ  315 

ට්රැක්ටර  5 

යලාරි  4 

වෑන් /යමෝටර් රථ  3 

පා පැදි  6 

ි යරෝද රථ  89 
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යතුරු පැදි  92 

යරදි යසෝදන යන්ත්ර  3 

රූපවාහිනී  184 

ගුවන් විදුලි යන්ත්ර  164 

ශීතකරණ  68 

ජල යපාම්ප  98 

රබර් යචාක් යන්ත්ර  3 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

L) ජිවරනෝපාය ක්රියාකාරකම්ප් 

යමම වයාපෘතිය මගින් යමානරාගල දිස්ික්කයට සැලකිය යුතු සමාජ හා ආර්ික ප්රතිලාභයක් අත්කර 
යදනු ඇත. කුඹුක්කන් ඔයේ ශකයතා වාර්තාවට අනුව “යමම දිස්ික්කය සඳහා යමයතක් මහා පරිමාණ 
ආයයෝජන සිදු කර යනාමැත. දරිරතාවය පිටුදැකීම සඳහා වියද්ශ ආධාර මත ක්රියාත්මක කරන ලද විවිධ 
වයාපෘති ක්රියාත්මක කළ ද මහජනතාව මුහුණ යදන මූලික ප්රශ්නවලට විසඳුම් යසවීමට සැලකිය යුතු 
බලපෑමක් සිදු ව ඇතැයි කිව යනාහැකිය. අයනකුත් යගාවි ප්රජාවන්ට සායප්තක්ෂව යගාවි ප්රජාවන්යේ 
ජීවන තත්ත්වය සහ ආදායම් මට්ටම ජාතික සාමානය මට්ටමට වඩා පහළ මට්ටමක පවතී. දිළිඳුකම 
ප්රයද්ශයේ පවතින ප්රධාන ගැටලුවකි. 

යකයස් යවතත්, කෘිකර්මාන්තය සහ පශු සම්පත් ඇතුළු ජනතාවයේ ජීවයනෝපායන් යකයරහි සැලකිය 
යුතු සෘණාත්මක සමාජ-ආර්ික බලපෑම් ද ඇති වනු ඇත. දැනට ඔවුන් අක්කර 1-2 අතර භූමි ප්රමාණයක 
වගා කරති. ඔවුන් වී වගාවට අමතරව යවනත් ක්යෂ්ත්ර යභෝග ද වගා කරති. ගම්මිරිස්, කුරුඳු, රබර්, 
කරාබු නැටි, පලතුරු ගස ් සහ දැව ගස ් වගා කරන ප්රධාන යවළඳ යබෝග යව්. එබැවින් ඔවුන්යේ 
ජීවයනෝපාය රඳා පවතින්යන් ඔවුන්ට සාධාරණ ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි යවළඳ යබෝග 
වගා කිරීම මත ය. දැනට යගාවීහු යවළඳ යබෝග වගායවන් අක්කරයකට රු.200,000 ක් පමණ ආදායම් 
ලබති. තවද, ඔවුන්යේ ජීවයනෝපායවලින් සැලකිය යුතු යකාටසක් යහ්න් වගාව මත ද රඳා පවතී. මුං, 
බඩ ඉරිඟු සහ එළවළු යහ්න් යගාවීන් විසින් වගා කරනු ලබන අයනකුත් ක්යෂ්ත්ර යභෝග යව්. 

 

3.3.4 දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ අර්ධ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන පවුල් පිළිබඳ ස්මාජ ආර්ික රතාරුරු 

දිය ගිේම ප්රයද්ශය තුළ අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ 221 කි. ඔවුන්යේ ඉඩම බලපෑමට 
ලක්වන නමුත් පදිංචි නිවාස යහෝ යගවතුවලට බලපෑමක් යනායව්. යමම පවුේ යභෞතික වශයයන් 
යනාව ආර්ික වශයයන් පමණක් අවතැන් වූවන් ය. යමම පවුේ 221 GN යකාට්ඨාශ 3 ක පිහිටා ඇත: 
රත්තණ යදණිය (108), පේයේගම (61) සහ මයිලගස්තැන්න (52). පේයේගම සහ මයිලගස්තැන්න 
ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ඨාස මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ඨාශයට අයත් වන අතර රත්තනයදණිය 
ග්රාම නිලධාරී යකාට්ඨාසය බඩේකුඹුර ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ඨාශයට අයත් යව්. අර්ධ වශයයන් 
විපතට පත් වූ කාණ්ඩඩය යටයත් පවුේ 221 කට අයත් මුළු  ඉඩම් කැබලි ගණන 239 ක් බව හඳුනායගන 
ඇත. කෘිකාර්මික ඉඩම් අහිමිවීම නිසා යම් සියලු පවුේවලට ජීවයනෝපාය අහිමි වීයම් අවදානම පවතී. 

 

දිරයන් යටවන ඉඩම්ප්වල හිමිකාරිත්තවය පිළිබඳ විස්තතර 

දිය ගිේම ප්රයද්ශය තුළ අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන මුළු භූමි ප්රමාණය අක්කර 335.9 කි. බලපෑමට 
ලක් වන යගාඩ ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර 315 ක් වන අතර කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 20.9 කි. අර්ධ වශයයන් 
බලපෑමට ලක් වන පවුේවලට අයත් ඉඩම් පිළිබඳ විස්තර ප්රා.යේ.යකාට්ඨාශ සහ ග්රා.නි. වසම් අනුව 
පැතිරී ඇති ආකාරය 3.39 වගුයව් දැක්යව්. 
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3.39  ගු :  දිය ගිල්ම ප්රරේශය ුළ අර්ධ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් - ප්රා.රල්.රකා. අනුව  

ප්රා.යේ.යකාට්ඨාශය  යගාඩ ඉඩම් /කුඹුරු ඉඩම් / වාණිජ ඉඩම්  

යගාඩ ඉඩම්  (අක්කර ) කුඹුරු ඉඩම් (අක්කර) එකතුව  (අක්කර ) 

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් 
යටවන බිම් 
ප්රමාණය  

මුළු බිම් 
ප්රමාණ
ය  

දියයන් 
යටවන බිම් 
ප්රමාණය  

මුළු බිම් 
ප්රමාණය  

දියයන් 
යටවන බිම් 
ප්රමාණය  

මැදගම  232.72 172.78 2.5 2.21 235.22 174.99 

බඩේකුඹුර  182.65 142.24 21.5 18.74 204.15 160.97 

එකතුව  415.37 315.02 24 20.95 439.37 335.97 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

බලපෑමට ලක් වන යගාඩ ඉඩම් අක්කර 315 ක භූමි ප්රමාණයේ  ඉඩම් අයිතිය පහත පරිදි යව්: බලපත්ර 
යටයත් අක්කර 124 ක්, සින්නක්කර ඔප්තපු සහිත අක්කර 45.5 ක්, ප්රදාන යටයත් අක්කර 34.2 ක් පවතී. 
අක්කර 98.67ක් ආක්රමණය කළ අනවසර ඉඩම් වන අතර තවත් අක්කර 12.56ක් හිමිකම් ඔප්තපු 
යනාමැතිව පරිහරණය කර ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය. 3.40 වගුයව් විස්තර දක්වා ඇත. 

 

 3.40 වගුව: දිය ගිල්ම ප්රරේශය ුළ අර්ධ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් - ග්රා.නි. වස්ම අනුව  

ග්රා.නි. වස්ම රගාඩ ඉඩම්ප් /කුඹුරු ඉඩම්ප් /වාණිජ ඉඩම්ප්  

රගාඩ ඉඩම්ප් (අක්කර ) කුඹුරු ඉඩම්ප් (අක්කර ) එකුව  (අක්කර ) 

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය  

දිරයන් 

යටවන බිම්ප් 

ප්රමාණය  

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය  

දිරයන් 

යටවන බිම්ප් 

ප්රමාණය  

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය  

දිරයන් 

යටවන බිම්ප් 

ප්රමාණය  

රත්තණ යදනිය  232.72 172.78 2.5 2.21 235.22 174.99 

මයිලගස්තැන්න  80.38 65.13 10 8.75 90.38 73.88 

පේයේගම  102.28 77.11 11.5 9.99 113.78 87.1 

එකතුව  415.37 315.02 24 20.95 439.37 335.97 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට අයත් කුඹුරු අක්කර 20.95 න් බලපත්ර යටයත් පවරන ලද 
අක්කර 5.58 ක්, සින්නක්කර යහෝ දීමනා ක්රමයට පැවරූ ඉඩම් අක්කර 6.75 ක් සහ අනවසර ඉඩම්  
අක්කර 6.65 ක් ඇත. 

3.41 වගුව: අර්ධ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන පවුල්වල ඉඩම්ප් හිමිකාරිත්තවය  
 

හිමිකාරිත්වය 
දගාඩ ඉඩේ/ කුඔුරු ඉඩේ/ වාණිජ ඉඩේ 

දගාඩ ඉඩේ (අක්කර) කුඔුරු ඉඩේ (අක්කර) එකුව (අක්කර) 

මුඵ බිේ 
ප්රමාණය 

දිදයන්ත්ර යටවන  
බිේ ප්රමාණය 

මුඵ බිේ 
ප්රමාණය 

දිදයන්ත්ර යටවන  
බිේ ප්රමාණය 

මුඵ බිේ 
ප්රමාණය 

දිදයන්ත්ර යටවන  
බිේ ප්රමාණය 

අවසර පර 159.18 124.02 8.00 5.58 167.18 129.6 

සින්ත්රනක්කර 54.54 45.51 6.75 6.72 61.29 52.23 

අනවසර 137.5 98.67 7.25 6.65 144.75 105.32 

ඔේපු දනාමැති 22.75 12.56 1.5 1.5 24.25 14.06 

ජය භුමි 41.4 34.26 0.5 0.5 41.9 34.76 

එකුව 415.37 315.02 24 20.95 439.37 335.97 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 
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යගාඩ ඉඩම් පිළිබඳව සලකා බලන විට; මුළු බිම් කැබලි සංඛයාව 239 කි. ඉන් 36 ක් (15.1%) 
සින්නක්කර අයිතිය යටයත් පවතින අතර, 27 ක් (11.3%) ප්රදාන යටයත් පවතී. බහුතරයක් බලපත්ර 
යටයත් පැවරූ ඉඩම් කැබලි වන අතර එම සංඛයාව  95 (39.7%) කි. ඉඩම් කැබලි  65 (27.2%)ක් 
අනවසරයයන් අේලාගන්නා ලද ඉඩම් යව්. මුළු කුඹුරු ඉඩම් කැබලි සංඛයාව 38කි. ඉන් ඉඩම් කැබලි 
14ක් (36.8%) සින්නක්කර හිමිකාරිත්වය යටයත් පවතින අතර, 9ක් (23.7%) බලපත්ර ඉඩම් යව්. 11 
(28.9%) ක් අනවසර ඉඩම් ය. 1 බිම් යකාටසක් ප්රදාන යටයත් පවතින අතර ඉතිරියට නීතයානුකූල 
හිමිකමක් යනාමැත. 

 

3.42 වගුව: ඉඩම්ප් හිමිකාරිත්තවය  – ඉඩම්ප් කැබලි අනුව  

 

හිමිකාරිත්වය  යගාඩ ඉඩම් /කුඹුරු ඉඩම් /වාණිජ ඉඩම්  

යගාඩ ඉඩම්  කුඹුරු ඉඩම්  එකතුව  

කැබලි 
සංඛයාව  

% කැබලි 
සංඛයාව 

% කැබලි 
සංඛයාව 

% 

අවසර පත්ර  95 39.7% 9 23.7% 104 37.5% 

සින්නක්කර  36 15.1% 14 36.8% 50 18.1% 

අනවසර  65 27.2% 11 28.9% 76 27.4% 

ඔප්තපු යනාමැති  16 6.7% 3 7.9% 19 6.9% 

ජයභූමි  27 11.3% 1 2.6% 28 10.1% 

එකතුව  239 100% 38 100% 277 100.0% 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

යගාඩ ඉඩම් කැබලිවල විශාලත්වය සලකා බැලීයම් දී; බහුතරය (කට්ටි 123) අක්කර 1-2 අතර යව්. 
ඉඩම් කට්ටි 96ක් අක්කර 2ත් 5ත් අතර ඉඩම් කට්ටි 5 ක් අක්කර 5කට වැි ප්රමාණයකි. අක්කර 1 ට 
අඩු බිම් යකාටස් 15 ක් ඇත. 

 

3.43 වගුව: ඉඩම්ප් කැබලිවල විශාලත්තවය - රගාඩ ඉඩම්ප්  

පරාසය  
(අක්කර ) 

Ownership 

අවසර 
පත්ර  

නනතික 
ඔප්තපු  - 
සින්නක්කර  

අනවසර  ඔප්තපු 
යනාමැති  

ජයභූමි  එකතුව  

0.5 - 1.0 4 2 2 1 6 15 

1.0 - 2.0 48 25 29 10 11 123 

2.0 - 5.0 42 8 31 5 10 96 

>=5 1 1 3 0 0 5 

එකුව  95 36 65 16 27 239 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

කුඹුරු ඉඩම් විශාලත්වය අනුව සලකා බැලීයම් දී බහුතරය වන ඉඩම් කැබලි 37ක් අක්කර 2 ට අඩු ඒවා 
ය. අක්කර 2 - 5 දක්වා වූ එක් ඉඩම් කැබැේලක් ඇත 
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 ගු  3.44 : කුඹුරු ඉඩම්ප් - විශාලත්තවය අනුව 

පරාසය  
(අක්කර ) 

හිමිකාරිත්වය  

අවසර 
පත්ර  

නනතික 
ඔප්තපු - 
සින්නක්කර  

අනවසර  ඔප්තපු 
යනාමැති  

ජයභූමි  එකතුව  

0 – 2 8 14 11 3 1 37 

2 – 5 1 0 0 0 0 1 

එකතුව  9 14 11 3 1 38 

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

ප්රකාශිත ආදායම් මට්ටමට අනුව, ජනගහනයයන් හතයරන් එකක් දරිරතා මට්ටමට පහළින් සිටිති. 
පවුේවලින් සියයට 26ක මාසික ආදායම රු. 15,000 ට අඩු ය. රු. 50000 කට වැි මාසික අදායමක් 
ලබන්යන් සියයට 35 ක්  පමණකි. 

3.45 වගුව: වයාපෘති ප්රරේශය ුළ සිටින පවුල්වල මාසික ආදායම 

 

ආදායම්ප් පරාස්ය  (රු.) ස්ිංඛ්යාව  % ස්මුච්චචිත % 

<=5,000 16 7.2 7.2 

5,001 - 7,500 11 5.0 12.2 

7,501 - 10,000 15 6.8 18.9 

10,001 - 15,000 16 7.2 26.1 

15,001 - 25,000 25 11.3 37.4 

25,001 - 50,000 62 27.9 65.3 

50,001 - 100,000 55 24.8 90.1 

100,001 - 200,000 16 7.7 97.7 

>200,000 5 2.3 100.0 

එකතුව  221 100.0  

මූලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 (ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත ) 

 

3.3.5. උමග ප්රරේශරේ හා නව ඇළ මාර්ග ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන පවුල් පිලිබඳ ස්මාජ ආර්ික 

රතාරුරු  

උමං මාර්ග සහ බලාගාරය (LBPH ප්රයද්ශය සහ RBPH උමං ප්රයද්ශය) ඉදිකිරීයම් ප්රතිඵලයක් යලස 
විපතට පත් පවුේ කිහිපයක් ඇත. යමම යකාටස ප්රධාන යව්ේයලන් යටි ගං ප්රයද්ශයට ඇතුළත් යව්. 
කියලෝමීටර් 5.22 ක උමයේ වැි ප්රමාණයක් භූගතව පිහිටා ඇති අතර යව්ේල අසල කුඩා යකාටසක් 
යපාළවට ඉහළින් පිහිටා ඇත. RAP කණ්ඩඩායම උමං මාර්ගයේ මධය යර්ඛායව් සිට යදපසට මීටර් 25 ක 
බැගින් පළල තීරුවක් ආවරණය කරමින් සමීක්ෂණ සිදු කර ඇත. 

 

ඊට අමතරව යමාණරාගල සහ සියඹලාණ්ඩඩුව ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශවල දැනට පවතින 
කෘිකාර්මික ඉඩම් සහ අලුතින් හඳුනාගත් කෘිකාර්මික ඉඩම් ඇතුළත් වන වාරි බල ප්රයද්ශයට ජලය 
ලබාදීම සඳහා නව ඇළ මාර්ගයක් ද ඉදි යකයරන බැවින්, නව ඇළ ආශ්රිත ඉඩම් කිහිපයක් අත්පත් කර 
ගැනීමට සිදුවනු ඇත. වම් ඉවුර බලාගාරය හුලංදාව ඔයට සම්බන්ධ වන අතර යමාණරාගල නගරය 
හරහා මුප්තපයන් ග්රාම නිලධාරි වසම යදසට ජලය ගලා යයි. හුලංදාව ඔය මුප්තපයන් ග්රාම නිලධාරි වසම 
සිට හුලංදාව වම ග්රාම නිලධාරි වසම හරහා එහි දකුණු යකළවර දක්වා ගමන් කරයි. නව වාරි ඇළ හුලංදා 
ඔය අමුයණන් ආරම්භ වන අතර එය මාරාව, යවයහරගල සහ පහළ අරාව හරහා ඇතිමයේ වැව හමුවන 
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යතක් දිව යයි. හුලංදා ඔය සහ නව වාරි ඇළ ඒ අතර ඇති කුඩා වැව් කිහිපයක් යපෝෂණය කරයි. 
සම්ූර්ණ නව ඇයළහි දිග කියලෝමීටර 20 ක් පමණ යව්. 

කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ වයාපෘතිය ප්රධාන යකාටස් තුනකින් සහ උප සංරචකවලින් සමන්විත සංකීර්ණ 
වයාපෘතියක් බව යමම යතාරතුරුවකින් අවධාරණය යව්. බලාගාර සහ උමං ප්රයද්ශය සහ නව ඇළ 
ප්රයද්ශය තුළ අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් සහ පදිංචිකරුවන් සිටින අතර ඉඩම් හිමිකම් රටා 
නිසා එහි ස්වභාවය තැනින් තැනට යවනස් යව්. වියශ්ෂයයන්, නව ඇළ ප්රයද්ශය ප්රධාන වශයයන් 
අනවසර පදිංචිකරුවන් සහ ආක්රමණිකයන් විසින් අේලායගන සිටින රජයේ ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. 
යමම බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් සම්බන්ධයයන් සායප්තක්ෂව දීර්ඝ වාර්තා සහ සමාජ ක්රියාකාරකම් ඇති 
වත්මන් ඉඩම් හිමියන් සමාජ අධයයනයයන් හඳුනා ගන්නා ලදී. 

 

උමග යපාළව යටින් දියවන අතර ප්රධාන වශයයන් මතුපිටට දිගු දුරක් ඇති බැවින් උමං මතුපිට සිටින 
සියලුම පවුේවලට බලපෑමක් සිදු යනායව්. යකයස් යවතත්, ආරක්ෂක යහ්තූන් මත රක්ිත ප්රයද්ශයක් 
යලස උමං මාර්ගය ඔස්යස් එහි මධය යර්ඛායව් සිට යදපසට මීටර් 25 පළල තීරුව බැගින් තබා ගතයුතු 
බව වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුයව් අදහසයි. එයස් වුවයහාත් උමං මාර්ගය ආශ්රිත ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම අවශය වන අතර එමගින් ප්රජාවයේ ජීවයනෝපායට සැලකිය යුතු බලපෑමක් එේල වනු ඇත. 

පහත 3.46 වගුවට අනුව බලපෑමට ලක් වූ මුළු භූමි ප්රමාණය අක්කර 96.08 කි. බලපෑමට ලක්වන 
යන්වාසික ඉඩම්, කෘිකාර්මික ඉඩම්, මුඩු ඉඩම් පිළියවලින් අක්කර 25.47, අක්කර 69.86 සහ අක්කර 
0.75 කි. 

 

3.46 වගුව: බලාගාර හා උමග රකාටරස්ත බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් වර්ගය හා ඉඩම්ප් හිමියන් ස්ිංඛ්යාව  

ඉඩම්ප් වර්ගය  ස්ිංඛ්යාව  

මුළු වර්ග 

ප්රමාණය  

(පර්චස්ත) 

මුළු වර්ග 

ප්රමාණය  

(අක්කර ) 

බලපෑමට 

ලක්වන 

ප්රමාණය  

(පර්චස්ත ) 

බලපෑමට 

ලක්වන 

ප්රමාණය  

(අක්කර ) 

යන්වාසික  18 4,817 30.10 4,076 25.47 

මුඩු   1 120 0.75 120 0.75 

කෘිකාර්මික  46 16,778 104.86 11,178 69.86 

එකුව  65 21,715 135.71 15,374 96.08 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

 

යයෝජිත නව වාරි ඇයේ මුළු පළල මීටර 30ක් වන අතර දිග කිමී. 20කි. මින් බලපෑමට ලක්වන මුළු බිම් 
ප්රමාණය අක්කර 26.6ක් වන අතර යන්වාසික ඉඩම් අක්කර 23.1 ක් සහ කෘිකාර්මික ඉඩම් අක්කර 
2.93ක් එයට ඇතුළත් යව්. වැි විස්තර පහත 3.47 වගුයව් දැක්යව්. 

3.47 වගුව: ඉඩම්ප් වර්ගය ස්හ ඉඩම්ප්හිමියන් ස්ිංඛ්යාව - නව වාරි ඇළ ප්රරේශය 

ඉඩම්ප් වර්ගය ස්ිංඛ්යාව  

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය  

(පර්චස්ත ) 

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය   

(අක්කර ) 

බලපෑමට 

ලක්වන බිම්ප් 

ප්රමාණය   

(පර්චස්ත ) 

බලපෑමට 

ලක්වන බිම්ප් 

ප්රමාණය  

(අක්කර ) 

යන්වාසික  28 17,196 107.47 3,697.5 23.10 

කෘිකාර්මික  4 1,714 10.71 470 2.93 

එකුව  32 18,910 118.18 4,167.5 26.03 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

 

 



 

83 
 

බලාගාර හා උමග ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය හා ඒවාරේ හිමිකාරිත්තවය   

බලාගාර හා උමග ප්රයද්ශයේ ඉඩම් අක්කර 96.08 ක් බලපෑමට ලක් යව්. ඉන් බහුතරයකට (69.2%) 
ඔප්තපු ඇත. 67.1% කට සින්නක්කර ඔප්තපු හිමි අතර ඉතිරි 2.1% ප්රදානයන් යව්. 7.6% ක් ලබා දී ඇත්යත් 
අවසර පත්ර යටයත් ය. 5.5% ක් අවසර පත්ර යපායරාත්තුයවන් සිටින අතර 5.2 % කිසිම ආකාරයක 
හිමිකමක් නැත. යකයස් යවතත්, නිවාස සහිත ඉඩම් පර්චස් 15,374 න් 11,794(76.7%)කට 

සින්නක්කර, ප්රදාන, යහෝ අවසරපත්ර තියබ්. (3.48 වගුව බලන්න.) 

3.48 වගුව: බලාගාර හා උමග ප්රරේශරේ ඉඩම්ප් ප්රමාණය හා හිමිකාරිත්තවය  

 

හිමිකාරිත්තව ස්තවභාවය   
මුළු ඉඩම්ප් 

ප්රමාණය  (පර්චස්ත) 
% 

තනි ඔප්තපු  10,283 66.9 

තයාග /පාලිත  30 0.2 

ජය භූමි / ස්වර්ණ භූමි  320 2.1 

අවසර පත්ර ලත්  1,161 7.6 

අවසර පත්ර යපායරාත්තු  840 5.5 

ඔප්තපු යහෝ අවසර පත්ර යනාමැති  800 5.2 

යවනත්  1,940 12.6 

එකුව  15,374 100.0 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

 

නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය ස්හ හිමිකාරිත්තවය   

නව ඇළ ප්රයද්ශයේ ඉඩම් අයිතිය ද එවැනිම රටාවක් යපන්වූවත් , ජයභූමි/සව්ර්ණභූමි ඔප්තපු සහ 
බලපත්රලාභීන් වැිය. බහුතරයකට (41.8%) සින්නක්කර ඔප්තපු තියබ්. 28.1% ප්රදාන යව්. බලපත්ර නිකුත් 
කිරීයම් ප්රතිශතය සියයට 17 කි. අයනක් අය සියයට 12.8 කි. වැි විස්තර සඳහා පහත වගුව 3.49 
බලන්න. 

 

3.49 වගුව: නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය ස්හ හිමිකාරිත්තවය 

හිමිකාරිත්තවය 
බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් 

ප්රමාණය (පර්චස්ත ) % 

තයාග /පාලිත  14 0.3 

තනි ඔප්තපු  1743.5 41.8 

ජය භූමි / ස්වර්ණභූමි  1169 28.1 

බලපත්ර ලත්  707 17.0 

යවනත්  534 12.8 

එකුව  4167.5 100.0 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

 

රන්වාසික රගාඩනැගිලි රවත ඇතිවන බලපෑම්ප්  

බලාගාර හා උමං ප්රයද්ශයේ සහ නව වාරි ඇළ ප්රයද්ශයේ  බලපෑමට ලක් වූ යන්වාසික/වයාපාරික 
යගාඩනැගිලි 37ක් ඇත. යමයින් 22ක් උමං ප්රයද්ශයට අයත් වන අතර ඉතිරි (15) නව වාරි ඇළ 
ප්රයද්ශයේ යව්. යකයස් යවතත්, උමං මාර්ගයයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රයද්ශයේ යන්වාසික යගාඩනැගිලි 
21 ක් සහ වයාපාර 1 ක් පමණ පවතින අතර නව ඇළ මාර්ගයයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රයද්ශයේ 
යන්වාසික යගාඩනැගිලි 12 ක් සහ යවළඳ හා වයාපාරික යගාඩනැගිලි 3 ක් පිහිටා ඇත. යම් සියලු පවුේ 
සම්ූර්ණයයන්ම විපතට පත් පවුේ යලස සැලකිය හැකිය. 
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3.50 වගුව: බලාගාර හා උමිං ප්රරේශරේ ස්හ නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ  බලපෑමට ලක් වූ රගාඩනැගිලි  

බිම/බිත්තති/වහළය ස්ඳහා භාවිතා කර ඇති ද්රවය  

බලාගාර හා උමං ප්රයද්ශය 
නව වාරි ඇළ 
ප්රයද්ශය 

රගාඩනැගිලි 

ස්ිංඛ්යාව  % 

රගාඩනැගි

ලි ස්ිංඛ්යාව % 

පිදුරු යසවිලි කළ පැේපත  2 9.1   

මැටි/ ගයඩාේ/ උළු වහළ  1 4.5 1 6.7 

සියමන්ති/ගයඩාේ යහෝ සියමන්ති ගේ / උළු යහෝ ඇස්බැස්ටස් 
වහළ  

4 
18.2 

2 
13.3 

සියමන්ති/ගයඩාේ යහෝ සියමන්ති ගේ /GI තහඩු වහළ  10 45.5 6 40.0 

පිඟන් ගයඩාේ /ගයඩාේ යහෝ සියමන්ති ගේ / උළු යහෝ 
ඇස්බැස්ටස් වහළ  

2 
9.1   

පිඟන් ගයඩාේ /ගයඩාේ යහෝ සියමන්ති ගේ/යකාන්ීට් වහළ  2 9.1 1 6.7 

යවනත්  1 4.5 5 33.3 

එකුව  22 100.0 15 100.0 

මූලාශ්රය : යළි පදිංචි කරවීයම් කාර්ය සැලැස්ම - ID- 2019   

 

බලාගාර හා උමිං ප්රරේශරේ ස්හ නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ ඉඩම්ප් පරිහරණ රටාව ස්හ බලපෑමට ලක්වූ 

රබෝග පිළිබඳ විස්තතර   

බලාගාර සහ උමං ප්රයද්ශයේ වගා කරන ලද යබෝග සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ඇත. යම්වාට වී, යපාේ, 
පලතුරු, වාර්ික යබෝග සහ දැව ඇතුළත් යව්. තවද, බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්වලින් 22.9% ක් රබර් 
වගාවන් වන අතර කුඹුරු ඉඩම් වන අතර එය 20.3% කි. යපාේ ද සැලකිය යුතු යලස බලපාන අතර 
එය 10.6% කි. යමම ප්රයද්ශවල දැව හා පලතුරු ගස ්ද දක්නට ලැයබ්. විස්තර පහත 3.51 වගුව දක්වා 
ඇත. 

 

3.51 බලාගාර හා උමිං ප්රරේශරේ ස්හ නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වූ ඉඩම්ප් හා රබෝග පිළිබඳ 

විස්තතර  

රබෝගය  

බලපෑමට ලක්වූ 

ප්රමාණය  
මුළු බිම්ප් ප්රමාණය   

(පර්චස්ත) 

බලපෑමට ලක්වන බිම්ප් 

ප්රමාණය  (පර්චස්ත) 

ස්ිංඛ්යාව  % ස්ිංඛ්යාව % ස්ිංඛ්යාව % 

වී (කියලෝ ග්රෑම් ) 32436 51.6 4040 15.2 3935 20.3 

යකයසේ  (පඳුරු) 720 1.1 1038 3.9 945 4.9 

යපාේ / තැඹිලි (ගස්) 1145 1.8 2740 10.3 2052 10.6 

අඹ (ගස්) 130 0.2 955 3.6 534 2.8 

යදේ (ගස්) 3 0.0 20 0.1 20 0.1 

යකාස් (ගස්) 45 0.1 1135 4.3 978 5.1 

යලමන් / යදහි  (ගස්) 1017 1.6 790 3.0 525 2.7 

දර (ගස්) 30 0.0 245 0.9 40 0.2 

දැව (ගස්) 1295 2.1 1745 6.6 1670 8.6 

රබර් (ගස්) 9700 15.4 6853 25.8 4435 22.9 

යකායකෝවා (ගස්) 790 1.3 1080 4.1 520 2.7 

පලතුරු ගස් (ගස් / පඳුරු) 110 0.2 327 1.2 141 0.7 

යවනත්  15448 24.6 5600 21.1 3565 18.5 

මූලාශ්රය : යළි පදිංචි කරවීයම් කාර්ය සැලැස්ම - ID- 2019  

නව ඇළ ප්රයද්ශයේ යපාේ වගාව ප්රමුඛ වන අතර මුළු ගස ්සංඛයායවන් සියයට 47.2 කි. යලමන් / යදහි 
සහ දැව ගස් ද සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ඇත. වී, රබර් සහ පලතුරු වගාවන් ද ප්රයද්ශයේ පවතී. වැි 
විස්තර පහත 3.52 වගුයව් සපයා ඇත. 
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3.52 වගුව: නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වූ ඉඩම්ප් හා රබෝග පිළිබඳ විස්තතර  

රබෝගය 

බලපෑමට 

ලක්වූ 

ප්රමාණය 

% 

මුළු බිම්ප් 

ප්රමාණය   

(පර්චස්ත) 

% 

බලපෑමට 

ලක්වන බිම්ප් 

ප්රමාණය 

(පර්චස්ත) 

% 

වී (කියලෝ ග්රෑම් ) 410 22.2 775 4.6 209 5.8 

යපාේ / තැඹිලි (ගස්) 387 21.0 8470 50.3 1693 47.2 

අඹ (ගස්) 104 5.6 1308 7.8 214 6.0 

යකාස් (ගස්) 54 2.9 128 0.8 54 1.5 

යලමන් / යදහි  (ගස්) 82 4.4 1908 11.3 464 12.9 

යදාඩම් (ගස්) 0 0.0 20 0.1 10 0.3 

දැව (ගස් ) 220 11.9 1562 9.3 370 10.3 

රබර් (ගස්) 229 12.4 936 5.6 223 6.2 

යකායකෝවා (ගස්) 160 8.7 160 1.0 74 2.1 

බහු වාර්ික යබෝග   45 2.4 840 5.0 122 3.4 

යවනත්  154 8.3 718 4.3 156 4.3 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

සාමානයයයන්, ඔවුන්යේ යගවතු බහුකාර්ය වන අතර විවිධ යභෝග වගා කර ඇත. ඔවුන් තම ඉඩම් 
හඳුනා ගැනීයම්දී වගා කරන ලද මුළු බිම් යකාටසම යන්වාසික ඉඩම් ඒකකයක් යලස හඳුනායගන ඇති 
බව නිරීක්ෂණය යව්. 

 

රපාදු පහසුකම්ප් උපරයෝජයතාව   

බලාගාර සහ ඇල ප්රයද්ශයේ පවතින යපාදු පහසුකම්  සලකා බැලීයම්දී 77.3% කට විදුලිය ද 59.1 කට 
නළ ජලය ද 77.3% කට දුරකථන පහසුකම් ද ඇත. විස්තර සඳහා පහත දක්වා ඇති 3.53 වගුව බලන්න. 

 

 3.53 වගුව බලාගාර ස්හ ඇල ප්රරේශරේ පවතින රපාදු පහසුකම්ප්  

පහසුකම  ප්රතිචාරය  පදිිංචි නිවස්  
කුලී 

නිවස්  
රවනත්ත  එකුව  

විදුලි බලය  
ඔව්  17 0 0 17 

නැත  3 1 1 5 

එකුව    20 1 1 22 

දුරකථනය  
ඔව්  17 0 0 17 

 නැත  3 1 1 5 

එකුව   20 1 1 22 

නල ජලය  
ඔව්  13 0 0 13 

නැත  7 1 1 9 

එකුව    20 1 1 22 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

 

පහත 3.54  වගුයව් දක්වා ඇති පරිදි නව වාරි ඇළ ප්රයද්ශය අවම වශයයන් සංවර්ධිත සමාජ යටිතල 
පහසුකම් ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
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3.54 වගුව: නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ පවතින රපාදු පහසුකම්ප් 

 

පහසුකම  ප්රතිචාරය   
පදිිංචි 

නිවස්  

වාණිජ 

පරිශ්රය  

අත්ත  හැර දැමූ  / 

භාවිතරේ නැත  
එකුව  % 

විදුලිබලය  
ඔව්  8 0 0 8 53.3 

නැත  3 3 1 7 46.7 

එකුව    11 3 1 15 100.0 

දුරකථනය  
ඔව්  1 0 0 1 6.7 

නැත  10 3 1 14 93.3 

එකුව    11 3 1 15 100.0 

නල ජලය  
ඔව්  5 0 0 5 33.3 

නැත  6 3 1 10 66.7 

එකුව    11 1 1 15 100.0 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය, 2018 

 

3.4  කෘෂිකාර්මික පැතිකඩ  

3.4.1 ප තින හා වයෝජිත කෘෂිකාර්මික කෙයුතු ිළිබඳ පාදක තත්ත් ය  

පවත්නා හා දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ බහුතරයකදේ ප්රධාන ආර්ික ක්රියාකාරකේ වන්ත්රදන්ත්ර 
කෘිකර්මාන්ත්රතය දහෝ ඒ ආශ්රිත කර්මාන්ත්රතයි. කෘිකර්මාන්ත්රතය සඳහා ජලය හිඟකම දගාීන්ත්ර අඛණ්ඩව 
මුහුණ දෙන ප්රධාන බාධකයකි. නියමිත දේලාවට නිවැරදි ස්ථානදේ ජලය ප්රමාණවත් දලස ලබා ගත 
හැකි ීම වාණිජමය කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙන සඳහා අනිවාර්ය අවශයතාවයකි. ජල හිඟය දහ්ුදවන්ත්ර 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ ජනතාව දුෂ්කරතාවන්ත්රට මුහුණ දී සිටියෙ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ප්රදේශය හරහා 
ගලා බසින්ත්රදන්ත්ර කෘිකාර්මික හා අදනකුත් ගෘහසථ් අවශයතා සඳහා එය සේපූර්ණදයන්ත්ර ම භාවිතා 

දනාදකරමිනි. එපමණක් දනාව, කෘිකාර්මික අංශදයන්ත්ර ිටත දවනත් ආර්ික ක්රියාකාරකේ 
දනාමැතිකම බරපතල ගැටළුවක් වන අතර යටිතල පහසුකේ දනාමැතිකම දහ්ු දවන්ත්ර මහා පරිමාණ 
ආදයෝජනයක් කලාපයට දනාපැමිදණන දහයින්ත්ර එය තවදුරටත් උග්ර දේ. 

ප්රදේශදේ කුඩා පරිමාණ වැේ කිහිපයක් ඇති අතර නඩත්ු කටයුු දුර්වල ීම දහ්ු දවන්ත්ර ඒවාදේ ජල 

රැඳවුේ ධාරිතාව වසර ගණනාවක් තිස්දස් අඩු ී ඇත. දරාන්ත්රමඩ තැන්ත්රපත් ීම, වේ පැලෑටි, ජලකාන්ත්රදු, 

දුර්වල දේලි සහ දසාදරාේ දේට්ටුවල ඇති අඩුපාඩු දහ්ුදවන්ත්ර දමම වැේ දුර්වල තත්වයට පත් ී ඇති 

අතර රැඳවුේ ධාරිතාව අඩුය. එදස්ම, කුඩා වැේ දබාදහාමයක ජල වහන ඇල පේධති නඩත්ු කිරීදේ 
දුර්වලතාවයන්ත්ර ඇති අතර එහි ප්රතිඵලයක් දලස ජල භාවිතදේ කාර්යක්ෂමතාව අඩුය. දමම වැේ 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අරමුෙේ දනාමැතිකම රැඳවුේ ධාරිතාව ඉහළ නැංීමට ඇති ප්රධාන 
බාධකයකි. 

3.4.2 ප තින වබෝග රො   

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ දබෝග රටාව දමානරාගල දිස්ික්කදේ අදනකුත් ප්රදේශවල දබෝග  
රටාවන්ත්රට දබාදහෝ සමානකේ දපන්ත්රවයි. භාවිතා කරන ජල ප්රභවය මත පෙනේව, වයාපෘති ප්රදේශදේ 

දබෝග නිෂ්පාෙන ක්රම පුළුේ කාණ්ඩ දෙකකට දබදිය හැකිය: එනේ වැසිජලදයන්ත්ර වගාකිරීම සහ 
වාරිජලදයන්ත්ර වගා කිරීම යනුදවනි. වාරිජලදයන්ත්ර වගාකිරීම යටතට  ගුරුත්ව වාරිජල සැපයුම යටදත් 
ී වගාව, ගුරුත්ව වාරි ජලසැපයුම යටදත් උස්බිේ වගා කිරීම සහ උස්සාන  වාරිජල සැපයුදමන්ත්ර උස්බිේ 
වගා කිරීම ඇුළත් දේ. 

වැසිජලදයන්ත්ර වගා කිරීදේ ක්රමය අංග ුනකින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ: දගවු , දහන්්ත්ර වගාව හා ී වගාව 
වශදයනි. ඒවා එකිදනකට සමීපව  බැඳී තිදබ්. සාමානයදයන්ත්ර උස් බිේ ිහිටා ඇත්දත්  මුලින්ත්ර 
වනාන්ත්රතරවලින්ත්ර වැසී තිබූ කුඩා වැේවල ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ වන අතර දමම ප්රදේශදයන්ත්ර දකාටසක් 

දහ්න්ත්ර වගා ක්රමය සඳහා දයාොදගන ඇත. දගාදරෝසු ධානය වර්ග, රනිල කුලයට අයත් ධානය සහ 
පහතරට එළවළු වගා කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර වැසිජලදයනි. දමම ඉඩේවල ඵලොයිතාවය රඳා පවතින්ත්රදන්ත්ර 
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ලැදබන වර්ෂාපතනය සහ එහි වයාේතිය, පදසහි සාරවත් බව සහ දබෝග කළමනාකරණය මත ය. පාංශු 
සංරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග දනාදගන අඛණ්ඩව වගා කිරීම දහ්ුදවන්ත්ර දමම ඉඩේවලින්ත්ර දබාදහාමයක් 
පරිහානියට පත්ව ඇත. 

  

➢ වග තු  ගා : 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ කෘිකර්මාන්ත්රතදේ වැෙගත් අංගයක් වන දගවු පවුදේ සහ ප්රජාදේ මූලික 

ආහාර අවශයතා (එළවළු, පලුරු, රනිල කුලයට අයත් ධානය, ධානය හා ඖෂධීය ශාක) සපයනු ඇත. 

ඊට අමතරව, අතිරික්ත නිෂ්පාෙනය ගදේ දවළඳපලවල (දපාදේ) විකුණනු ලැදබ්  / දහෝ අසේවැසියන්ත්ර 

සමඟ දබො ගැදන්ත්ර. මීට අමතරව, දගවු වගාව මගින්ත්ර පවුදේ මූලික දපෝෂණ අවශයතා, විදශ්ෂදයන්ත්ර 
දසෞඛය සේපන්ත්රන ජීවිතයක් සඳහා අවශය මූලික ඛනිජ හා විටමින්ත්ර සපයයි. දකදස් දවතත්, වයාපෘති 
ප්රදේශදේ දබාදහෝ දගවු වල වර්තමාන තත්ත්වය ඵලොයිතාව අතින්ත්ර සුටුොයක තත්ත්වදේ 
දනාමැත. දහාඳ දගවත්තක ඉහළ මට්ටදේ කෘි ජජව විවිධත්වයක් අන්ත්රතර්ගත වන අතර එමඟින්ත්ර 
නිවැසියන්ත්රට විවිධාකාර හා ස්ථාවර වූ සමාජ - ආර්ික හා දස්වා ප්රතිලාභ සපයයි.  

ග්රාමීය ආර්ිකයට දමම සංරචකදේ ොයකත්වය ිළිබඳ නිවැරදි ෙත්ත ලබා ගත දනාහැකි වුවෙ, 
වයාපෘතිදේ නැවත පදිංචි කිරීදේ වැඩසටහදන්ත්රදී විෙයාත්මක දගවු සංවර්ධනයට ඉහළ ප්රමුඛතාවයක් 
ලබා දිය යුුය. වර්තමාන දගවු ක්රමානුකූලව ස්ථාිත කර දනාමැති අතර එහි ප්රතිඵලයක් දලස 
ඵලොයිතාව අඩුය. පවත්නා දගවුවල ඇති එක් අඩුපාඩුවක් වන්ත්රදන්ත්ර සීමිත ඉඩක  ශාක විදශ්ෂ විශාල 
ප්රමාණයක් ඇති අතර එහි ප්රතිඵලයක් දලස හිරු එළිය විවිධ වියන්ත්ර මට්ටේ ුළ ඒකාකාරව දබො හරිනු 
දනාලැදබ්. 

 

➢  ැසි ජලවයන උස්බිම්  ගාකිරීම  

දබාදහෝ උස්බිේ වගා කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර වැසි ජලය භාවිතදයන්ත්ර වන අතර දමම ඉඩේ වලින්ත්ර 
දබාදහාමයක් කලින්ත්ර බිේ මාරු ක්රමයට වගාකළ දහ්න්ත්ර  ඉඩේ දේ. බිේ මාරු කිරීමට අවසර තිබූ කාලදේ 

දී, දකටිකාලීන පෙනමින්ත්ර ඉඩේ කැබලි වගා කරන ලෙ අතර, පදසහි සාරවත් බව නැති වූ විට දවනත් 

දනාඉඳුේ භූමියකට මාරු ී කලින්ත්ර වගා කළ ඉඩම අතහැර ෙමනු ලැදබ්. දකදස් දවතත්, 

වර්තමානදේදී, බිේ මාරු ක්රමයට වගාකිරීම නීතිදයන්ත්ර තහනේව පවතින අතර නිසි පාංශු සංරක්ෂණ 
ක්රමදේෙයන්ත්ර දනාමැතිව දීර්ඝ කාලයක් තිස්දස් එකම ඉඩදේ අඛණ්ඩව වගා දකදර්. එහි ප්රතිඵලයක් 
දලස පදස ්සාරවත් බව අඩු මට්ටමක පවතින අතර දමම ඉඩේ දබාදහාමයක් ි රිහුණු ඉඩේ දලස වර්ග 
කළ හැකිය.  

දමම ඉඩේවල ආර්තව දබෝග වගා කිරීම සඳහා කන්ත්රනදයන්ත්ර කන්ත්රනයට බිේ  සකස් කිරීම සිදු කළ යුු 

අතර නිවැරදි පාංශු සංරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග දනාගන්ත්රදන්ත්ර නේ, ඉන්ත්රපසුව වැදටන අධික වර්ෂාව නිසා 
පාංශු ඛාෙනය උග්ර දේ. එදස්ම, වර්තමානදේ, වැසි ජලදයන්ත්ර දපෝෂණය වන උස්බිේ දබෝග 

නිෂ්පාෙනයට ශ්රමය, බාහිර දයෙවුේ සහ ප්රාේධනය භාවිතා දකදරනුදේ අවම වශදයනි. දමම ඉඩේවල 

දබෝග අස්වැන්ත්රන මූලික වශදයන්ත්ර රඳා පවතින්ත්රදන්ත්ර පදසහි ස්වාභාවික සාරවත් බව, භූ ලක්ෂණ, 

දේශගුණය සහ ලැදබන ජල ප්රමාණය මත ය. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ ඇති දමම වර්ගදේ ඉඩේවල 
ඵලොයිතාව ඉහළ නැංීම සඳහා, පසට අවම කැළඹීමක් ඇතිවන අයුරින්ත්ර, පස තිරසාරව 
කළමනාකරණය දකදරන පරිදි වර්තමාන වගා ක්රමය වඩාත් දිගු කාලීන චීය දගාවිතැන්ත්ර ක්රමයක් 
බවට පරිවර්තනය කළ යුු ය. 

 

3.4.3  යාපෘතිය මගින වයෝජනා වකවරන වබෝග රො   

 වයාපෘතිය මගින්ත්ර සංවර්ධනය කරනු ලබන නව වාරිමාර්ග ප්රදේශ සඳහා දයෝජිත දබෝග රටාව තීරණය 

කර ඇත්දත් දබෝගවල දයෝගයතාවය, දගාීන්ත්රට ලබා ගත හැකි මූලය ප්රතිලාභ, රටට ලැදබන ආර්ික 
ප්රතිලාභ, රදට් අවශයතාවය වැනි විවිධ අංශ අධයයනය කිරීදමන්ත්ර අනුරුව ය.  3.55 වගුදේ දී ඇති පරිදි 

අක්කර 13,415 ක මුළු භූමි ප්රමාණදයන්ත්ර, විදශ්ෂදයන්ත්ර වේ ඉවුරු ඇල යටදත් වාරිබල ප්රදේශදේ නව 
ඉඩේ බහුතරයක දවනත් දක්ෂ්ර දබෝග වගා කිරීමට දයෝජනා කර ඇත. 
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3.55  වගුව:  කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ වයාපෘතිය ස්ඳහා රයෝජිත රබෝග රටාව 

1. දකුණු ඉවුරු ඇල   

A. කුඹුක්කන ඔය අමුණ  

දබෝගය  
පවතින ඉඩේ (ac) නව ඉඩේ (ac) දයෝජිත මුළු ඉඩේ (ac) 

      මහ යල මහ යල මහ  යල  

ී 2,000 1,500 0   2,000 1,500 

මුන්ත්ර 0 0 0 250 0 250 

කේපී 0 0   250 0 250 

උප එකුව  (RB1) 2,000 1,500 0 500 2,000 2,000 

B. නුගමණ්ඩිය අමුණ (RB2) 

ී 0 0 1100 350 1100 350 

මිරිස ්  0 0 0 450 0 400 

මුන්ත්ර 0   250 550 250 600 

උප එකුව (RB2) 0 0 1,350 1,350 1,350 1,350 

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය  

Acs (RB)  
2,000 1,500 1,350 1,850 3,350 3,350 

2.  ම් ඉවුරු ඇල 

C. හුලනදා  අමුණ  

ී 225 75 0 0 225 75 

මිරිස ් 0 0 0 150 0 150 

උප එකුව (LB1) 225 75 0 150 225 225 

D. හුලනදා ඔය අමුණ හා ඇතිමවල්  ැ  අතර  

ී 0 0 1100 800 1100 800 

මිරිස ් 0 0 450 600 450 600 

බඩ ඉරිඟු  0 0 2,150 2,000 2150 2000 

රට කජු  0 0 600 700 600 700 

එළවළු 0 0 2,500 2,500 2500 2500 

දලාකු ලූනු 0 0 200 400 200 400 

උප එකුව  (LB2) 0 0 7,000 7,000 7,000 7,000 

E. ඇතිමවල්  ැ  හා  ට්ොරම  

ී 1,300 1,300 0 0 1,300 1,300 

මිරිස ් 0 0 500 300 500 300 

එළවළු 0 0 500 500 500 500 

දලාකු ලූනු 0 0 0 200 0 200 

උප එකුව (LB3) 1,300 1,300 1,000 1,000 2,300 2,300 

F.  වකාටියාගල  

ී 450 225 0 0 450 225 

මිරිස ් 0 0 90 90 90 90 

දලාකු ලූනු 0 0 0 225 0 225 

උප එකුව (LB4) 450 225 90 315 540 540 

මුළු බිම් ප්රමාණය 
(LB) 

1,975 1,600 8,090 8,465 10,065 10,065 

 යාපෘතිවේ මුළු බිම් 

ප්රමාණය  
3,975 3,100 9,440 10,315 13,415 13,415 
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දකදස් දවතත්, දමම වයාපෘතිය සඳහා විශාල ප්රාේධනයක් ආදයෝජනය කරන බැවින්ත්ර දහාඳම ආර්ික 
ප්රතිලාභ ලබා ගත හැකි දබෝග දේවාෙ යන්ත්රන විමසා බැලීම වැෙගත්ය. එක් දබෝගයක් දහෝ දබෝග 
කිහිපයක් දවනුවට විවිධ දබෝග / දබෝග ගණයක් වගා කිරීමට හැකි වන ආකාරයට වයාපෘතිදේ වාරි 

ජලවහන ක්රමය සැලසුේ කිරීම වඩා දහාඳය.  තාක්ෂණික දහ්තූන්ත්ර හැරුණු විට, දබෝග විවිධාංීකරණය 
මගින්ත්ර දගාීන්ත්රට ඔවුන්ත්රදේ වැඩ ප්රමාණය වයාේත කිරීමට ඉඩ සලසන අතර කුඩා පරිමාණ දගාීන්ත්රට 

අවොනේ අවම කර ගැනීමටත්, ගෘහස්ථ දපෝෂක අවශයතා සපුරාලීමටත්, දවළඳපල ඉේුමට ප්රතිචාර 
ෙැක්ීමටත් නමයශීලී බවක් ලබා දෙයි. 

 අුතින්ත්ර සංවර්ධිත ඉඩේ සඳහා සුදුසු දබෝග හඳුනාගැනීදේදී, සමාන පරිසරයක වගා කරන ලෙ දබෝග 
අධයයනය කිරීම සහ එම අවස්ථාවන්ත්රහිදී ඒවාදේ ක්රියාකාරිත්වය විශ්දේෂණය කිරීම වැෙගත් දේ.  සුදුසු 
දබෝග හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කිරීදේදී පරිසරයට අනුවර්තනය ීදේ හැකියාව, කාර්යඵලය  

(අස්වැන්ත්රන), දවළඳපල ඉේුම සහ ආර්ික ප්රතිලාභ වැනි සාධක සලකා බලන ලදී. දමම අරමුණු  

සඳහා, මෑත වසරවල වගා කරන ලෙ බිේ ප්රමාණයන්ත්ර, ඒවාදේ නිෂ්පාෙනය සහ දගාීන්ත්ර එම දබෝග වගා 
කිරීමට ෙක්වන රුචිය ිළිබඳ ෙත්ත දමම දයෝජිත දබෝග හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ සරල ෙර්ශක 
දේ. 

 

3.4.4 පශු සම්පත් නිෂ්පාදන  

දමානරාගල දිස්ික්කදේ දබාදහෝ ප්රදේශවල දගාීන්ත්ර අතර පශු සේපත් නිෂ්පාෙනය එතරේ ජනප්රිය 
දනාදේ. දකදස් දවතත්, පශු සේපත් නිෂ්පාෙනය දහාඳ විභවයක් ඇති තවත් අංශයක් වන අතර, අවශය 
නේ දගාීන්ත්ර මුහුණ දෙන බාධක විසඳීමට ියවර ගනු ලැදබ්. පශු සේපත් නිෂ්පාෙනදේ විවිධ උප අංශ 
අුරින්ත්ර කිරි නිෂ්පාෙනය වඩාත්ම වැෙගත් උප අංශය වන නමුත් අදනකුත් දිස්ික්ක හා සසඳන විට 
ගවයන්ත්රදේ ගහණය සහ ඔවුන්ත්රදේ කිරි නිෂ්පාෙනය අඩුය. සාධක කිහිපයක් නිසා කිරි ගවයින්ත්රදේ 
ඵලොයිතාව ඉතා අඩුය.  

කුඩා පරිමාණ ගෘහස්ථ කුකුළු නිෂ්පාෙනය යනු පවුේ විසින්ත්ර බිත්තර සඳහා කුරුේලන්ත්ර කිහිප දෙදනකු 
ඇති ෙැඩි කරන උප අංශය වන අතර දමම උප අංශදේ ෙැනට පවතින තත්ත්වය ිළිබඳ නිවැරදි 
දතාරුරු දනාමැත. දකදස් දවතත්, ගෘහස්ථ කුකුළු නිෂ්පාෙනය දේ සඳහා සේබන්ත්රධ වන දගාීන්ත්රට 
සැලකිය යුු ආොයමක් ලබා දෙන්ත්රනකි.  

 

 3.56  ගු : වමානරාගල දිස්ික්කවේ  යාපෘතිය හා සම්බනධ ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ොශ ල කිරි 
නිෂ්පාදනය ිළිබඳ වතාරතුරු  

ප්රා. වල්. වකාට්ොශය  
ගහනය 

සාමානය ජදනික 

කිරි නිෂ්පාදනය (L) 

එක් එළවදනකවගන 

ලැවබන ජදනික 

කිරි නිෂ්පාදනය (L) 

ග   මී ග   ග   මී ග   ග   මී ග   

මැෙගම  209 1 451 2 2.16 2.0 

සියෙලාණ්ඩුව  1089 1186 1980 2372 1.82 2.0 

දමානරාගල  852 0 2019 0 2.37 0.0 

බඩේකුඹුර  449 16 1213 32 2.7 2.0 

වැේලවාය  1450 2754 3812 5508 2.63 2.0 

බුත්තල  1377 545 3517 1090 2.55 2.0 

මූලාශ්රය : සංගණන හා සංඛයාදේඛන දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

සටහන : වැේලවාදේ හා සියෙලාණ්ඩුව ෙත්ත හා දතාරුරුවලට ිළිදවලින්ත්ර දතුේල හා 

ඇතිමදේ VS දකාට්ටශවල ෙත්ත ඇුළත් දේ.  

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ කිරි දගාවිතැන ි ළිබඳ මූලික දතාරුරු 3.56 වගුදේ ෙක්වා ඇත. සුන්ත්රදේ 

කිරි ඵලොයිතාව ගවයින්ත්ර සඳහා කිරි ලීටර් 3 ට වඩා අඩු වන අතර මී ගවයින්ත්ර සඳහා ලීටර්  2 ක් දේ. 



 

90 
 

විශාලතම ගව හා මී ගව ගහනය වැේලවාදේ වාර්තාවන අතර ඊ ළඟට විශාල ගව ගහනය ඇත්දත් 
සියෙලාණ්ඩුව ප්රදේශදේ ය. 

3. 5 සංස්කෘතික, ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක පැතිකඩ    

AIA කණ්ඩායම විසින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘති ප්රදේශය ුළ සිදු කරන ලෙ ක්දෂ්ර අධයයනවලට 
අනුව පුරාවිෙයාත්මකව වැෙගත් ස්ථාන 41 ක් හඳුනාදගන ඇත. හඳුනාගත් සථ්ාන ිළිබඳ දකටි 

විස්තරයක් 3.57 වගුදේ ෙක්වා ඇත. 

 

දමානරාගල යනු ඌව පළාදත් දෙවන විශාලතම දිස්ික්කය වන අතර එය ිහිටා ඇත්දත් ශ්රී ලංකාදේ 

ගිනිදකාන දෙසිනි. 19 වන ශතවර්ෂදේදී දමම ප්රදේශදේ ඇති වූ දකෝලාහල දහ්ුදවන්ත්ර පුරාණ 
වැසියන්ත්ර විසින්ත්ර දමම ප්රදේශය “දවේලස්ස” දලස හැඳින්ත්රවූ බව විශ්වාස දකදර්. 'දවේලස්ස' යන නාමය 
වුත්පන්ත්රන ී ඇත්දත් කුඹුරු අක්කර ලක්ෂයක් වගා කිරීම නිසා බව තවත් විශ්වාසයකි. දමම ප්රදේශය 
පුරාණ දරෝහණ රාජධානිදේ දකාටසක් විය. දමානරාගලට එහි නම ලැබුදන්ත්ර ස්වදේශික සිංහල 
භාෂාදවන්ත්ර "දමානරා වාසය කරන පර්වතය" යන අරුතිනි. දමම දිස්ික්කදේ බහුතර බිේ ප්රමාණයක් 

ස්වාභාවික වනාන්ත්රතරවලින්ත්ර වැසී ඇත. එබැවින්ත්ර අලි, මුවන්ත්ර, වේ ඌරන්ත්ර සහ දවනත් වන සුන්ත්ර වැනි 
වන ජීීන්ත්ර දමම ප්රදේශදේ පහසුදවන්ත්ර ෙැකගත හැකිය. 

 

 දමම දිස්ික්කය ුළ ප්රාේඓතිහාසික හා ඓතිහාසික ස්ථාන රාශියක් ඇත. ආරක්ිත ස්මාරක 150 
කට වැඩි ප්රමාණයක්  ශ්රී ලංකාදේ පුරාවිෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර නේ කර තිදබ්. ප්රාේ ඓතිහාසික 

අඩවි වන දතළුේල, ගේදේ, බුත්තල, ඔක්කේිටිය සහ නිේගල වැනි සථ්ානවල පර්දේෂණ අධයයන 

කිහිපයක් සිදු කර ඇත. ක්රි.ව.1890 ගණන්ත්ර වලදී සරසින්ත්ර සදහෝෙරයන්ත්ර විසින්ත්ර ප්රදේශදේ කැණීේ සිදු 
කරන ලෙ අතර එහිදී මිනිස් හිස් කබේ සහ සත්ව අවදශ්ෂ හමු ී තිදබ්. එය පර්දේෂණ ඉතිහාසදේ 
සන්ත්රධිස්ථානයක් විය. ශ්රී ලංකා ඉතිහාසදේ සිදුීේ ගණනාවකට සේබන්ත්රධ දබාදහෝ ඓතිහාසික ස්ථාන 
දමම ප්රදේශදේ ඇත. 

 

දමම දිස්ික්කදේ ිහිටා ඇති ප්රධාන ආගමික උරුමයන්ත්ර අතර යුෙගනාව, බුදුරුවගල, ගලබැේෙ සහ 
මාලිගාවිල යන ස්ථාන ිහිටා ඇති අතර තවත් දබාදහෝ වැෙගත් ඓතිහාසික වටිනාකේ සහිත සථ්ාන 

ප්රදේශය ුළ විසිරී ඇත. දරෝහණ රාජධානිය ආරේභ කරන ලේදේ 6 වන සියවදස් නැදගනහිර 
ඉන්ත්රදියාදේ සිට පැමිණි භේෙක්චායන කුමරියදේ සදහෝෙරදයකු බව සැලදක්. මහාවංශයට අනුව, 

මහානාම කුමරු දරෝහණ රාජධානිදේ පළමු පාලකයා විය. ඉන්ත්ර පසු දරෝහණ රාජධානිය 

දේශපාලනිකව අනුවර්තනය ීමට පටන්ත්ර ගත්දත්ය. සාහිතය හා පුරාවිෙයාත්මක මූලාශ්රයන්ත්රට අනුව, 
දමම ප්රදේශදේ ඉතිහාසය සෑදී ඇත්දත් කාවන්ත්රතිස්ස රජුදේ පුුන්ත්ර දෙදෙනා වන දුටුගැමුනු සහ 

සේධාතිසස් සේබන්ත්රධ ඓතිහාසික සිදුීේ කිහිපයකින්ත්ර ය. පුරාවෘත්තයට අනුව, දෙමට මේ විහාරය යනු 
ියාදේ මරණදයන්ත්ර පසුව රජකම ලබා ගත් සේධාතිස්ස රජු පලවා හැරීමට දුටුගැමුනු කුමරු කළ 
සටදන්ත්රදී පරාජයට පත්ීදමන්ත්ර පසු සේධාතිස්ස කුමරු රැකවරණය ලබා ඇති පන්ත්රසල දේ. මාගම 
රාජධානිදේ පාලකයින්ත්ර විසින්ත්ර ප්රදේශදේ සිදු කර ඇති ආර්ික සංවර්ධනය මගින්ත්ර දපන්ත්රනුේ කරන්ත්රදන්ත්ර 
එහි මනා දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් පැවති බවයි. දමම රාජධානිය වලගේබා රජුදේ ආරක්ෂාවට 
ොයක වූ අතර අනුරාධපුර ආක්රමණය අතරුර හමුොව සංවිධානය කිරීම ඔහුට වැෙගත් විය. ඒ අනුව, 

පළමුවන පරාක්රමබාහු රජු (ක්රි.ව. 1153–1186) දපාදලාන්ත්රනරුව යුගදේදී ෙ දමම ප්රදේශදේ 
දේශපාලන හා ආගමික කටයුු සිදු කළ බව මූලාශ්ර මගින්ත්ර තහවුරු දේ. ෙැනට දශ්ෂව පවත්නා නටබුන්ත්ර 

අතරින්ත්ර උඳුන්ත්ර දොර , දමානරාගල, දපාදලාන්ත්රනරුව යුගදේ සුගලා දේවියදේ පරිපාලන මධයස්ථානය 
දලස හඳුනාදගන ඇති අතර  ගලබැේෙ අවට ෙ සංවර්ධනය කරනු ලැබ ඇත. දපාදලාන්ත්රනරුව 
රාජධානිදයන්ත්ර පසු මහනුවර යුගදේ දී ෙ දමම රාජධානිය හා සේබන්ත්රධ සිදුීේ ඉඳහිට වාර්තා දේ.
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 3.57  ගු : කුඹුක්කන ඔය  යාපෘති ප්රවද්ශවේ හඳුනාගත් පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන හා නෙබුන ල සාරාංශය  

ස්ථාන 

අංකය  
නම  වකටි විස්තරය  

ප්රා.වල්. 

වකාට්ොශය  
ග්රා.නි.  සම  

GPS ඛණ්ඩාංක  

අක්ෂාංශය වද්ශාංශය  

L1 
දුේමලතැන්ත්රන 
විහාරස්ථානය  

ස්වාභාවික බලදේග දහ්ුදවන්ත්ර 
විහාරස්ථානදේ දකාටසක් කඩා වැටීමට 
ආසන්ත්රනව ඇති නමුත් ස්ූපය සහ ිළිම 
දගය අුතින්ත්ර ඉදිකර ඇත. 

බඩේකුඹුර  පේදේගම  6.954924 81.263330 

L2  

දවදහර බැඳී 
තැන්ත්රන 
විහාරස්ථානය    

නටබුන්ත්ර වූ කුඩා ජචතය මළුවක්    බඩේකුඹුර   වලස් ඇේල  6.96341  81.23240  

L3  
දවදහරදගාඩ 
විහාරස්ථානය  

නටබුන්ත්ර වූ සහ නව ආරණය දගාඩනැගිලි 
ඇත.  

බඩේකුඹුර   අතල   6.85173  81.24728  

L4 
දහාරදගාේල  - 
මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය   

පුරාණ මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය   මැෙගම  මණ්ඩාගම  6.935824 81.280701 

L5 පැරණි දේේල  
දමම දේේල කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා ඉදිකර 
ඇත්දත් ිතානය පාලන සමදේ දී ය. 

දමානරාගල  කුඹුක්කන  6.80704 81.29578 

L6  සිේවා දේ වැව   දහාඳින්ත්ර ක්රියාකාරී වැවකි.  දමානරාගල  බටුගේමන  6.924910  81.320206  

L7  යදබාර යකඩ වාත්ු වැඩපළක් විය හැකිය    දමානරාගල   බටුගේමන   6.924910  81.320206  

L8  
බටුගේමන - 
මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය   

පැරණි මැටිබඳුන්ත්ර නිධියකි   දමානරාගල   බටුගේමන   6.909998  81.338631  

L9 මයුරගිරි විහාරය  
දලන්ත්ර කටාරේ ගුහා සහිත විහාරය, දලන්ත්ර 
ලිි හා නටබුන්ත්ර   

දමානරාගල  වැලි යාය 6.899300 81.354474 

L10 
දවදහරයය - 

නෂ්ටාවදශ්ෂ  

නිධන්ත්ර දසාරුන්ත්ර විසින්ත්ර විනාශ කරන ලෙ 

ස්ුපයක අවදශ්ෂ, ගේ කණු සහිත 
දගාඩනැගිේල  

බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.726272 81.296503 
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L11 
දවදහරයාය - 
මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය  

ඉපැරණි මැටි බඳුන්ත්ර නිධියකි. බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.72670 81.29729 

L12 
හබසස් පුරාන 
විහාරය  

ස්ුපයක් සහිත විහාරය, විශාල සැතදපන 
බුේධ ප්රතිමාව සහ දවනත් නටබුන්ත්ර  

බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.695658 81.328369 

L13 
බිඳුණුකඩ වැව 
නටබුන්ත්ර වැව  

නටබුන්ත්ර වැව  බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.687976 81.323702 

L14 
බිඳුණුකඩ වැව 
මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය  

ඉපැරණි මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය  බුත්තල  ෙදේ යාය  6.68655 81.33110 

L15 

බිදුණු කඩ වැව - 
ගිරි දපළ 
ගැන්ත්රනුම    

ගිරි දපළ ගැන්ත්රනුම, එහි කාර්යය පැහැදිලි 
නැත.  

බුත්තල  ෙදේ යාය 6.68655 81.33110 

L16 හබසස් වැව  අත්හැර ෙැමූ වැව  බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.70075 81.31190 

L17 
දිේදගාඩ යාය 
නටබුන්ත්ර  

ජශලමය වුහයක් හා මළුවක්    බුත්තල  ෙදේ යාය 6.70364 81.31436 

L18 
දිේදගාඩ යාය - 

මැටිබඳුන්ත්ර නිධිය   
ඉපැරණි මැටි බඳුන්ත්ර නිධියක්  බුත්තල  ෙදේ යාය  6.70393 81.31526 

L19 
දකදසේවත්ත - 

පැරණි දේේල   
දකදසේවත්ත ප්රදේශදේ දී කුඹුක්කන්ත්ර 
ඔය හරහා දේේල බැඳ තිදබ්.  

බුත්තල  පහළගම 6.733108 81.292827 

L20 
දකදසේවත්ත - 
ස්ුපය 

නිෙන්ත්ර දහාරුන්ත්ර විසින්ත්ර විනාශ කරන ලෙ 
දසාදහාන්ත්ර ස්ූපයක අවදශ්ෂ  

බුත්තල  පහළගම 6.735758 81.292015 

L21 දවදහරයාය වැව  ක්රියාකාරී වැවකි   බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.72287 81.29401 

L22 
නයි දපන යාය 
වැව  

අුත් වැවකි  බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.718416 81.298096 

L23 පැරණි ඇලක්   අත්හැර ෙමන ලෙ වාරි ඇලක්   බුත්තල  දකෝන්ත්රකැටිය  6.72765 81.29423 
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L24 
දෙමට මේ 
විහාරය  

ආරණය සංකීර්ණය   බුත්තල  දහළගම  6.75481 81.28828 

L25 

ගේ ටැේ 

මණ්ඩිය-විහාරය 

- මාලිගාවිල  
ආරණය සංකීර්ණය  බුත්තල  

ගේ ටැේ 
මණ්ඩිය  

6.74580 81.32779 

L26 
මාලිගාවිල බුදු 
ිළිමය 

උස ම හිටි ිළිමය හා ආරණය සංකීර්ණය  බුත්තල  මාලිගාවිල  6.72838 81.35278 

L27 
ෙදේ දගාඩ 
දබෝසත් ිළිමය  

ශ්රී ලංකාදේ උස ම දබෝසත් ිළිමය බුත්තල  මාලිගාවිල  6.726045 81.357192 

L28 ඇතිමදේ වැව  විශාල පරිමාණදේ ක්රියාකාරී වැවකි   සියෙලාණ්ඩුව ඇතිමදේ  6.830007 81.458038 

L29 
දතනගේ ලන්ත්රෙ 
වැව  

ක්රියාකාරී වැවකි. දමානරාගල  දතනගේලන්ත්රෙ  6.789309 81.398308 

L30 
ඉත්තෑකටුව - 

මැටි බඳුන්ත්ර නිධිය  
ඉපැරණි මැටි බඳුන්ත්ර නිධියකි   දමානරාගල  දතනගේලන්ත්රෙ 6.767780 81.422937 

L31 ඉත්තෑකටුව වැව  ක්රියාකාරී වැවකි. දමානරාගල  දතනගේලන්ත්රෙ  6.771226 81.421400 

L32 පණු ආර දේේල  අත්හැර ෙමන ලෙ වැේ බැේමක්  දමානරාගල  දතනගේ ලන්ත්රෙ 6.751543 81.467197 

L33 
තිස් දලන්ත්ර 
විහාරය  

දලන්ත්ර කටාරේ ගුහා සහිත ඉපැරණි 
ආරණය සංකීර්ණය  

දමානරාගල  කහොන  6.771275 81.382344 

L34 
දස්නගල අරාව 
නටබුන්ත්ර  

ඉපැරණි ආරණය සංකීර්ණය    දමානරාගල  කහොන 6.729558 81.455805 

L35 
වත්දත්ගම 
විහාරස්ථානය  

ඉපැරණි නටබුන්ත්ර සහිත විහාරය  සියෙලාණ්ඩුව  වත්දත්ගම  6.794022 81.501405 

L36 ඇතිමදේ යදබාර  
දබාදහෝවිට යකඩ වාත්ු වැඩපළක් විය 
හැකිය.  

සියෙලාණ්ඩුව වත්දත්ගම  6.772332 81.501694 
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L37 
දමාරමේ 
දපාකුණ නටබුන්ත්ර  

ගේ කණු විශාල ප්රමානයක් ඇති ආරණය 
සංකීර්ණයක්   

සියෙලාණ්ඩුව වත්දත්ගම   6.790574 81.479816 

L38 
දමාරමේ 
දපාකුණ වැව  

අත්හැර ෙැමූ වැවකි  සියෙලාණ්ඩුව වත්දත්ගම  6.793776 81.483720 

L39 දකාටියාගල වැව  විශාල පරිමාණ ක්රියාකාරී වැවකි  සියෙලාණ්ඩුව වත්දත්ගම  6.780795 81.506895 

L40 වට්ටාරම නටබුන්ත්ර  
දලන්ත්ර කටාරේ ගුහා සහිත 
විහාරස්ථානයකි. දලන්ත්ර ලිි හා නටබුන්ත්ර 
සහිත ය.  

සියෙලාණ්ඩුව වත්දත්ගම 6.791114 81.535048 

L41 වට්ටාරම වැව  කුඩා පරිමාණ ක්රියාකාරී වැවකි.  සියෙලාණ්ඩුව වත්දත්ගම 6.802784 81.532150 
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පරිච්වේදය 4 

 

4. අවප්තක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම්  

4.1 වභෞතික පරිසරය ව ත ඇති වකවරන බලපෑම්  

4.1.1 පාංශු ඛාදනය, අ සාදිත තැනපත්ීම හා ඉඩම් පරිහානිය   
 

භූමි සථ්ායීතා   

භූමිදේ ස්ථායීතාවය සහ පාංශු ඛාෙනය අවදබෝධ කර ගැනීමට දමන්ත්රම දේලි අක්ෂය, ිටවාන ස්ථානගත 

දකදරන භුමිය සහ උමං මාර්ග සැලසුේ කිරීම සඳහා ෙ භූ තාක්ෂණික පරීක්ෂණ (මිහි විෙමන්ත්ර පරීක්ෂා කිරීම, 

භූ විෙයාත්මක /භූ වුහාත්මක සිතියේකරණය) සහ භූ දභෞතික අධයයන භාවිතා කළ හැකිය. එබැවින්ත්ර, 

වයාපෘති ප්රදේශදේ උප පෘෂ්ටදේ  භූ විෙයාත්මක ලක්ෂණ සහ භූමිදේ සථ්ායිතාව නීර්ණය කිරීම සඳහා මිහි 

විෙමන්ත්ර හර (CR), පාෂාණ තත්ත්ව අභිධානය (RQD), මිහිවිෙමන්ත්ර පාරගමයතාව  යන  ගණනය කළ අගයන්ත්ර 
භාවිතා කළ හැකිය. 

වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව (ඉංජිදන්ත්රරු භූ විෙයා අංශය) විසින්ත්ර 2010 දී දයෝජිත දේලි අක්ෂදේ ෙකුණු ඉවුර 

ඔස්දස් භූ තාක්ෂණික පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. මීට අමතරව, චීන ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංස්ථාව 

(CHMC) විසින්ත්ර 2018 දී අඩවි සමීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ සේපූර්ණ කරන ලදී. වර්තමාන පාරිසරික බලපෑේ 
ඇගයීේ වාර්තාදේ අොළ හා වැෙගත් සියු දතාරුරු සවිස්තරාත්මකව සාරාංශ දකාට ඇති අතර එම දපර 
ප්රතිඵල විවරණය කරයි. 

2010 වර්ෂදේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රු පරීක්ෂණ මත පෙනේව, කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ දයෝජිත දේලි 

අක්ෂදේ ෙකුණු ඉවුර ඔස්දස් කළ මිහිවිෙමන්ත්ර ප්රතිඵල 4.1 රූප සටහදන්ත්ර ෙැක්දේ. එබැවින්ත්ර, DH1, DH2, 

DH3, DH4, සහ DH5 හි සාරාංශගත මිහිවිෙමන්ත්ර ෙත්ත වලට අනුව භූමි ස්ථායිතාව සාකච්ඡා දකදර්. (4.1 

රුපය). ෙකුණු ඉවුර දිදේ DH 1 සිට DH5 ෙක්වා වූ මිහිවිෙමන්ත්ර ෙත්ත පහට අනුව කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ  දයෝජිත 

දේලි අක්ෂදේ පෘෂ්ටිය භූ විෙයාව දකාටස් ුනකට දබදිය හැකිය (1) උපරි බර / සේපූර්ණදයන්ත්රම ජීර්ණය 
වූ පාෂාණ, (2) අධික  සිට මධයස්ථ ෙක්වා ජීරණය  පාෂාණවූ, සහ (3) තරමක් ජීරණයවූ  / නැවුේ පාෂාණ 

වශදයනි.  DH1 සහ DH 2 මිහිවිෙමන්ත්ර හි උපරිබරක් වාර්තා ී දනාමැත. DH3, DH4, සහ DH5 යන 

මිහිවිෙමන්ත්රවල උපරිබර හා සේපූර්ණදයන්ත්රම ජීර්ණය වූ පාෂාණ ඝණකම මීටර් 1.5 සිට 12.5 ෙක්වා 
පරාසයක පවතී. දමම මිහිවිෙමන්ත්රවලට යටින්ත්ර ඇති පාෙක පාෂාණය අධික සිට මධයස්ථ තත්ත්වයට ජීර්ණය 

වූ පාෂාණ (2 දලස අංකනය කර ඇත.) සහ තරමක් ජීරණය වූ තත්වදේ සිට නැවුේ පාෂාණ (4.1 රූපදේහි 

3 දලස අංකනය කර ඇත)දේ. 

ශකයතා වාර්තාවට අනුව, DH2, DH3, සහ DH5 හි ිළිදවලින්ත්ර මුේ ගැඹුර මී14 , මී 9.5, හා  මී.22 දී  ුජන්ත්ර 

අගය 70 ට වඩා වැඩි ය. එබැවින්ත්ර ඉහළ සන්ත්රනායකතාවක් සහ භූමිදේ දබාදහෝ විවෘත ඉරිතැලීේ දපන්ත්රනුේ 
කරයි. අදනක් අතට DH2, DH3, සහ DH5 මිහිවිෙමන්ත්රවල ඉහත සඳහන්ත්ර ආරේභක ගැඹුරට වඩා ගැඹුදර් 

දී, ුජියන්ත්ර අගය 20 ට වඩා අඩුවන අතර එයින්ත්ර හැඟදවන්ත්රදන්ත්ර  මධයස්ථ සන්ත්රනායකතාවය සහ භූමිදේ අර්ධ 

වශදයන්ත්ර විවෘත ඉරිතැලීේ ඇති බවයි. DH1 සහ DH4 මිහිවිෙමන්ත්රවල ආරේභක ගැඹුර ිළිදවලින්ත්ර මීටර් 5.5 

සහ මීටර් 22 ක දී ුජියන්ත්ර අගය 20 ට වඩා අඩුය. දකදස් දවතත්, DH1 සහ  DH4 මිහිවිදුේවල, ඉහත 
සඳහන්ත්ර කළ ආරේභක ගැඹුරට වඩා ගැඹුදර් දී ු ජියන්ත්ර අගයන්ත්ර 20 සිට 50 ෙක්වා පරාසයක පවතී. එය මධයම 

සන්ත්රනායකතාවය සහ බිදමහි විවෘත ඉරිතැලීේ දපන්ත්රනුේ කරයි. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත දේලි අක්ෂදේ ෙකුණු 
ඉවුර ඔස්දස්  පාෙක පාෂණයට දියර බොම කැීම සැලසුේ කිරීදේදී ුජියන්ත්ර අගයන්ත්ර නිසි දලස සලකා 
බැලිය යුුය. පවතින භූ තාක්ෂණික ෙත්ත වලට අනුව, දයෝජිත වයාපෘති භූමි ස්ථායිතාව ඉහළ නැංීම සඳහා 
භූමිය වැඩිදියුණු කිරීදේ ශිේපීය ක්රම ක්රියාත්මක කළ යුුය. 
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 4.1 රූපය: කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ දයෝජිත දේලි අක්ෂදේ ෙකුණු ඉවුර ඔස්දස් භූ විෙයාත්මක හරස්කඩ.  

එහි , (1) උපරිබර සහ සේපූර්ණදයන්ත්ර ජීර්ණය වූ පාෂාණ, (2) අධික සිට මධයස්ථ දලස ජීරණය වූ පාෂාණ 
සහ  (3) සුළු වශදයන්ත්ර ජීරණය වූ සිට නැවුේ පාෂාණ  

 

චයිනා ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංස්ථාව (CHMC) විසින්ත්ර 2018 අදේේ මාසදේදී අඩවි සමීක්ෂණයක් 

සහ විමර්ශනයක් සේපූර්ණ කරන ලදී. ඔවුන්ත්ර විසින්ත්ර සේපාෙනය කරන ලෙ වාර්තාවට අනුව 4.1 වගුදේ 

ලැයිස්ුගත කර ඇති පරීක්ෂණ අවසන්ත්ර කර ඇත. දකදස් දවතත්, මිහිවිදුේ හර සහ  සහ ෙළ ෙත්ත විවරණය 
දමම වාර්තාදේ අඩංගු ී දනාමැත. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ භූ විෙයාත්මක තත්ත්වයන්ත්ර 

විවරණය කිරීම සඳහා දමම ෙළ ෙත්ත විශ්දේෂණය කිරීම වැෙගත් දේ. ඊට අමතරව, ඉදිකිරීේ අතරුර 

සවිස්තරාත්මක භූ විෙයාත්මක පරීක්ෂණ සිදු කළ යුුය (උ.ො., උමං සිතියේකරණය සහ තිරස් විදුේ). චයිනා 

ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංසථ්ාව (2018) විසින්ත්ර සේපාෙනය කරන ලෙ වාර්තාවට අනුව, දේලි භූමිදේ 
ෙකුණු ඉවුදර් තවත් මිහිවිදුේ දෙකක් විදින ලදී. එහි ප්රතිඵලයක් වශදයන්ත්ර, ප්රමාණවත් දලස විමර්ශනය 

දනාකළ ප්රදේශවල වැඩිදුර අධයයනයන්ත්ර සිදු කිරීම අවශය දේ (එනේ, දේලි අක්ෂය හා උමං මාර්ග ඔස්දස ්
වේ ඉවුදර් ඉතිරි දකාටස් සමීක්ෂණය). 
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 4.1   ගු : China National Heavy Machinery Corporation(CHMC) විසින 2018 අවප්රල් මාසවේ 

දී සම්පුර්ණ කරන ලද අඩවි සමීක්ෂණ සහ විමර්ශන ලැයිස්තු . 

2018 දී චීන ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංස්ථාව (CHMC) විසින්ත්ර සිදු කරන ලෙ ස්ථානීය සමීක්ෂණ සහ 
පරීක්ෂණ මත පෙනේව කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ දේලි අක්ෂය දිදේ භූ විෙයාත්මක හරස්කඩක් රූප සටහන 

4.2 හි ෙැක්දේ. දමම භූ විෙයාත්මක හරස්කඩ (4.2 රූපය) මඟින්ත්ර දයෝජිත දේලි අක්ෂදේ ෙකුණු ඉවුර දිදේ 
DH1 සිට DH5 ෙක්වා වූ මිහිවිදුේ  වැනි දපර දී සිදු කළ විමර්ශන ෙ ෙක්වයි. කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ දයෝජිත දේලි 
අක්ෂදේ වේ ඉවුරට සාදේක්ෂව ෙකුණු ඉවුර දිදේ උපරිබර ඝනකම හා සේපූර්ණදයන්ත්රම ජීර්ණය වූ 

පාෂාණවල ිහිටීම වැඩි ය.(4.2 රූපය). ඊට අමතරව, පාෙක පාෂාණය ප්රධාන වශදයන්ත්ර ේරැනිටික් 
නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත දේ. කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ දයෝජිත බැමි අක්ෂදේ වේ සහ ෙකුණු ඉවුරු දකළවදර් 

ක්වාර්ට්සයිට් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය (4.2 රූපය). මීට අමතරව, නිරාවරණ ෙැදුරු වූ පාෂාණ ෙකුණු ඉවුදර් 

මීටර් 23 ක් පමණ ගැඹුරකින්ත්ර හඳුනාදගන ඇති අතර ෙකුණු ඉවුදර් ස්ථායිතාව සඳහා සවිස්තරාත්මක භූ 
විෙයාත්මක පරීක්ෂණ සිදු කළ යුුය. සවිස්තරාත්මක සැලසුම ආරේභ කිරීමට දපර දේලි අක්ෂදේ වේ 
ඉවුර ඔස්දස්  ඉතිරි සමීක්ෂණ / සවිස්තර පරීක්ෂණ සිදු කළ යුුය.     

 

4.3 රූපදයන්ත්ර ෙැක්දවන්ත්රදන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දේලි භූමිදේ භූ විෙයාත්මක සිතියමයි. දමම ප්රදේශය ප්රධාන 
වශදයන්ත්ර චාුර්ික නිධි දලස ඇුවියේ (දියළු) හා එළුවියේ(වාළු) අවසාදිත, දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් බදයාටයිට් 

නයිස් හා ග්රෑනිටික් නයිස් ඇත. චාුර්ික නිධි (4.3 රූපදේ කහ පැහැදයන්ත්ර ෙැක්දේ): ඇුවියේ ප්රධාන 

වශදයන්ත්ර සිහින්ත්ර වැලි, වටගේ හා දලාකු ගේ කුට්ටිවලින්ත්ර සැදී ඇත. ඝනකම මී1-4 ෙක්වා දේ. එළුවියේ 

 ැඩ විෂය   ැඩ විස්තරය  ඒකකය  ප්රමාණය  

කලාපය  කලාපීය භූ විෙයාත්මක ලක්ෂණ සමාදලෝචනය  (1:100000) km2 29.9 

 ජලාශය ප්රදේශය  භූ විෙයා සිතියේකරණය (1/1000) km2 6.8 

දේලි භුමිය  භූ විෙයා සිතියේකරණය (1/1000) km2 0.6 

භූ විෙයා පැතිකඩ  (1/1000) Nr/km 1/0.7 

දපර උමග  භූ විෙයා සිතියේකරණය (1/1000) km2 0.6 

භූ විෙයා පැතිකඩ  (1/1000) Nr/km 2/0.8 

හැරවුේ ඇල සහ 
නියාමන වියරය  

භූ විෙයා සිතියේකරණය (1/1000) km2 0.6 

භූ විෙයා පැතිකඩ  (1/1000) Nr/km 2/0.8 

විදුලි බලාගාර ප්රදේශය  භූ විෙයා සිතියේකරණය (1/1000) km2 0.2 

භූ විෙයා පැතිකඩ  (1/1000) Nr/km 2/1.4 

දගාඩනැගිලි ද්රවය  භූ විෙයා සිතියේකරණය (1/1000) km2 2.1 

භූ විෙයා පැතිකඩ  (1/1000) Nr/km 5/3.2 

 

 

 

 
විදුේ  

සහායක දේේල   විදුේ /m 2/90.0 

දේලි භුමිය   විදුේ /m 2/70.0 

යටිකුරු සයිෙනය  විදුේ /m 1/30.0 

විදුලිබලාගාරය  විදුේ /m 1/30.0 

එකුව   විදුේ /m 6/220.0 

 
නියැදිකරණය  

පාෂාණ   කාණ්ඩය 5 

ජල නියැදි  කාණ්ඩය 10 

 

 
විෙයාගාර 
පරීක්ෂණ 

පාෂාණදේ දභෞතික 
හා යාන්ත්රික ෙර්ශක  

 කාණ්ඩය  

5 

ජල ගුණත්වය ිළිබඳ 
රසායනික 
විශ්දේෂණය  

 කාණ්ඩය 10 
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(වාළුව) ප්රධාන වශදයන්ත්ර සිහින්ත්ර වැලි, රළු වැලි, දකෝණික දබාරළු, හා සුළු වශදයන්ත්ර දරාන්ත්ර මඩ හා 

මැටිවලින්ත්රෙ සමන්ත්රවිත දේ. ඝනකම මී 0.2-7.0 දේ. සංචිත: ප්රධාන වශදයන්ත්ර රිදී වැලි, සිහින්ත්ර හා රළු වැලි, 
දකෝණික දබාරළු, සහ ගේ කුට්ටිවලින්ත්ර සමන්ත්රවිතය, ඝනකම මී. 0.2-7.0 කි. දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් බදයාටයිට් 

නයිස් (4.3 රූපදේ දකාළ පැහැදයන්ත්ර ෙැක්දේ.): අඳුරු හා ලා පැහැති පටි දලස සැකසී ඇත. සිහින්ත්ර සිට 

මධයම ඝනකේ ඇති සථ්රීභූත වුහයක් සහිත ය. ඝනකේ ඇති සථ්රීභූත වුහයක් සහිත ය, කුස්ුර 2 ක් 
සැදී ඇත. සාමානයදයන්ත්ර පාෂණ තට්ටුව මනා තත්ත්වදේ සිට සාදේක්ෂ දලස මනා තත්ත්වදේ දේ.  

ග්රනිටික් නයිස් (4.3 රූපදේ දරෝස පැහැදයන්ත්ර ෙැක්දේ.): අඳුරු හා ලා පැහැති පටි දලස සැකසී ඇත. ඝනකේ 

- මධයම ඝනකම සථ්රීභූත වුහයක් සහිත ය, ඝනකම ස්ථරීභූත වුහයක් සහිත ය, කුස්ුර 2 ක් සැදී ඇත. 
සාමානයදයන්ත්ර පාෂාණ තට්ටුව මනා තත්ත්වදේ සිට සාදේක්ෂ දලස මනා තත්ත්වදේ දේ.   

 

මූලික සැලසුමට අනුව, වේ ඉවුදර් සිහින්ත්ර සහ පහත් දුර්ගයක් හඳුනාගත හැකිය. එහි ප්රතිඵලයක් වශදයන්ත්ර, 

කාන්ත්රදුීේ පාලනය සඳහා සහායක දේේලක් දහෝ වාරණ බැේමක් ඉදි කිරීමට දයෝජනා කරන ලදී. චීන 

ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංස්ථාව වේ ඉවුදර් සහායක දේලි අක්ෂය දිදේ මිහිවිදුේ දෙකක් (ZK01 සහ 
ZK02) සිදුකරන ලදී. (4.4 රූපය). එම මිහිවිදුේ දෙදක්ම උපරිබරක් වාර්තා වූ අතර යටි පාෂාණය අධික 

දලස ජීර්ණය වූ හා සුළු වශදයන්ත්ර ජීර්ණය වූ පාෂාණ වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත බව වාර්තා දේ. (4.4 රූපය).  ග්රැනිටික් 

නයිස් සහ ක්වාර්ට්සයිට් වල පාෂාණ සේබන්ත්රධතා නිරීක්ෂණය කරන ලෙ අතර (4.4 රූපය), සහ කාන්ත්රදු ීම 
සහ ආන්ත්රතර ගිලාබැස්ම වැළැක්ීම සඳහා ඉදිකිරීේ අතරුර අවශය ියවර ගත යුුය.  

    

දයෝජිත දේලි අක්ෂදේ වේ ඉවුර දිදේ සහ දපර උමග ඔස්දස් අතිදර්ක භූ තාක්ෂණික විමර්ශන සිදු කිරීමට 

නිර්දේශ දකදර්. භූ තාක්ෂණික විමර්ශන මගින්ත්ර හර විදීම, මිහිවිදුේ පරීක්ෂාව, මිහිවිදුේ හරය ගණනය කිරීම, 

පාෂාණවල ගුණත්ව අභිධානය ගණනය කිරීම, පාරගමයතා පරීක්ෂණය සහ සේමත විනිවිදුේ  පරීක්ෂණය 

ආදිය ආවරණය කළ යුුය.  මීට අමතරව, උමග කැණීමට දපර උමං අක්ෂය දිදේ පවතින පාෙේ තත්වයන්ත්ර 
සනාථ කිරීම සඳහා උප පෘෂ්ටීය භූ විෙයාව ිළිබඳ අවදබෝධයක් ලබා ගත යුුය.  

 

උප පෘෂ්ටීය භූ විෙයාත්මක ලක්ෂණ විවරණය කිරිම සඳහා  භූ තාක්ෂණික ක්රම (උො: උමං මාර්ග ඔස්දස ්

මිහිවිදුේ කිහිපයක්), භූ දභෞතික විෙයාත්මක ක්රම (උො: ප්රතිදරෝධකතාව දහෝ භූගත විනිවිදුේ   දර්ඩාර් 
(ජීපීආර්) අධයයන) සහ / දහෝ භූ විෙයාත්මක හා වුහාත්මක සිතියේ භාවිත කළ හැකිය. ෙැදුරු කලාප / භූ 
විෙයාත්මක වුහයන්ත්ර හඳුනා ගැනීම / පුදරෝකථනය කිරීම සහ දුර්වල කලාප සඳහා අවශය භූමි ආධාරක / 
ප්රතිකාර ක්රම තීරණය කිරීම සඳහා උමං සිතියේගත කිරීම සිදු කළ යුුය. අනාගත පරිහරණය  සඳහා උමං 
සිතියේ වාර්තා තබා ගත යුුය. 

 

තනය හා භංගුර භූගත වුහයන්ත්ර නිසා  දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ භූගත ජලය ගමන්ත්ර කිරීම සඳහා 
ප්රමාණවත් අන්ත්රතර් සේබන්ත්රධිත නාලිකා ජාලයක් සෑදේ. උමඟ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය (කි.මී. 0 + 760 දී  ගංගාව 

ියදවන ස්ථානය), හරහා ගමන්ත්ර කරන විට නාරන්ත්රවත්ත-යටමුේල සහ නක්කාල උඩුමුේල යන 
ප්රදේශවලඇති වයාකෘති ප්රදේශ  සහ දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ කිරිගරුඬ ස්ථරය ගැන විදශ්ෂ අවධානයක් 

/ විමංසනයක් ලබා දිය යුුය (විස්තර සඳහා ඊළඟ දකාටස බලන්ත්රන). තවෙ, පාෂාණවල විසම ජීරණ හා 
ද්රවණ තත්ත්වයන්ත්ර  (එහි ප්රතිඵලයක් දලස කාර්ස්ට් සින්ත්රක්දහෝේ වර්ධනය ීම) වයාපෘති ප්රදේශදේ ප්රධාන 
ගැටළු වලින්ත්ර එකක් දලස හඳුනාදගන ඇත. දයෝජිත වයාපෘති භූමිදේ ඉඩේ ස්ථායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා දමම කරුණු නිසි දලස සලකා බැලිය යුුය. 

 

භූගත ජලතලය පහත වැටීම හා අස්ථායී බෑවුේවල භූගත ජලතලය ඉහළ නැංීම දහ්ුදවන්ත්ර නායයෑේ 
සිදුීම වැනි ඍණාත්මක පාරිසරික බලපෑේ අවම කිරීම අතයවශය දේ. උමං කැණීමට දපර මිහිවිදුේ ෙත්ත 



 

99 
 

භාවිතා කරමින්ත්ර ආරේභක භූගත ජලතලය මැනිය හැකිය. එබැවින්ත්ර උමං ඉදිකිරීදේදී භූගත ජලතලදේ 

දවනස්ීේ නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මීට අමතරව, උමඟ දිදේ භූගත ජල තලදේ ගැඹුර දතත් කැණීේ දහෝ 
වියලි කැණීේ වැනි කැණීේ තත්වයන්ත්ර පුදරෝකථනය කිරීමට දයාො ගත හැකිය. 

 

උමඟ, අධික දලස ෙැදුරු වූ පාෂාණ ස්ථර (දෙෝෂ කලාපය) හරහා ගමන්ත්ර කළ හැකිය. එබැවින්ත්ර, 

සවිස්තරාත්මක භූ තාක්ෂණික විමර්ශන මත පෙනේව උමං වැඩිදියුණු කිරීදේ ක්රමදේෙයන්ත්ර වන දෂාට්ීට්, 

ග්රවුටින්ත්ර, නැංගුරේ දබෝේට් සහ ලයිනිං දයෝජනා කරනු ලැදබ්. එවැනි සැලසුේ කිරීදේ ක්රම මගින්ත්ර උමඟ 
ුළට හා උමදගන්ත්ර ි ටතට ජලය කාන්ත්රදු ී ම අඩු දේ. උමදඟන්ත්ර ි ටවන ජල පරිමාව විමංසනය කිරීම වැෙගත් 
ය. උමං මාර්ග ඉදිකිරීම අවසන්ත්ර වන දතක් එවැනි ෙත්ත සටහන්ත්ර කළ යුුය. මන්ත්රෙ යත්, භූගත ජලය උමඟට 
කාන්ත්රදු ීදේ හැකියාවක් පවතින බැවින්ත්ර,  විදශ්ෂදයන්ත්ර අධික දලස ෙැදුරු සහිත සහ අධිපාරගමය පාෂාණ 
කලාපවල, භූගත ජල මට්ටම පහත වැටීමට දහ්ු දේ. භූගත ජලතලය පහත වැටීම උමං මාර්ගය මුිට 
ඇති ශාක හා සත්වයන්ත්රට අහිතකර දලස බලපානු ඇති අතර උමං මාර්ගය මුිට පදිංචිව සිටින ජනතාවට 

අහිතකර දලස බලපානු ඇත. තවෙ, උමං බිත්ති විරූපණයන්ත්ර විමංසනය කළ යුු අතර අනාගත පරිහරණය 
සඳහා සියු විස්තර සහ චිර සටහන්ත්ර තබා ගත යුුය. 

 

දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ නායයෑේ නිරීක්ෂණය ී දහෝ වාර්තා ී දනාමැත. වේ ඉවුදර් බෑවුේ 

සාදේක්ෂව මෘදු වන අතර ෙකුණු ඉවුදර් බෑවුේ සාදේක්ෂව තෙ බෑවුමකි. දකදස් දවතත්, ජලාශදේ ෙකුණු 

ඉවුදර් සාමානය බෑවුම 45°ට වඩා අඩු අතර බෑවුේ ඝන වෘක්ෂලතාදිදයන්ත්ර වැසී ඇත. අවට කඳු බෑවුේ ෙැනට 

ස්ථායී තත්ත්වදේ පවතී. දකදස් දවතත්, ජලාශදේ ජලය ිදරන විට අවට ප්රදේශවල බෑවුේ ඛාෙනය දහෝ 
සුළු බෑවුේ කඩාවැටීේ සිදුවනු ඇතැයි අදේක්ෂා කළ හැකිය. විභීය බෑවුේ කඩාවැටීේ හඳුනා ගැනීම සඳහා 
සවිස්තර ක්දෂ්ර පරීක්ෂණයක් පැවැත්ීම තරදේ නිර්දේශ කරනු ලබන අතර ඉන්ත්ර අනුරුව බෑවුේ වලින්ත්ර 
අස්ථායී පාෂාණ කැබලි සහ උපරිබර ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුු ය. ඊට අමතරව, අඩවි විදශ්ිත භූමි ස්ථායිතා 

මිනුේ ලබා ගැනීම සඳහා දකාන්ත්රරාත්කරු විසින්ත්ර ජාතික දගාඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානදේ (NBRO) 

සහාය ලබා ගත යුුය.  
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4.2 රූපය : කුඹුක්කන ඔය ජලාශවේ වේලි අක්ෂය ඔස්වස් භූ විදයාත්මක හරස්කඩ    
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4.3 රූපය: කුඹුක්කන ඔය වේලි භූමිවේ භූ විදයාත්මක සිතියම 
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4.4 රූපය: කුඹුක්කන ඔය දකුණු ඉවුවර් සහායක වේලි අක්ෂවේ භූ විදයාත්මක හරස්කඩ  
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4.5 රූපය: කුඹුක්කන ඔය ජලාශ  යාපෘතිවේ හැරවුම් උමවේ අක්ෂවේ 0+00km - 3+947.5km අතර වකාෙවස් භූ විදයාත්මක හරස්කඩ සාරාංශගත පාෂාණ  ර්ගීකරණය  ගුගත වකාෙ තිවබ්.  
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 4.6 රූපය: කුඹුක්කන ඔය ජලාශවේ හැරවුම් උමවේ 3+947.5km - 7+417.6km වකාෙවස් භූ විදයාත්මක හරස්කඩ. වමය ඇරවඹනවන නක්කල - උඩුමුල්ල  යාකෘති කලාපවයනි. 
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4.1.2 ජල හන මාර්ගය සහ භූගත ඉදිකිරීම් (වපර උමග, බලාගාරය හා පසු ආර) 

චීන ජාතික බර යන්ත්රදරෝපකරණ සංස්ථාව (2018) විසින්ත්ර සකස් කරන ලෙ වාර්තාව මත පෙනේව පහත 

අර්ථ නිරූපණයන්ත්ර ලබා ගන්ත්රනා ලදී. දකදස් දවතත්, ඉහත දකාටදස් සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි පූර්ව 
ඉදිකිරීේ හා ඉදිකිරීේ අදියරයන්ත්රට දපර සවිස්තරාත්මක විමර්ශන සිදු කළ යුුය. ජලවහන  මාර්ගය (i) 

(0 + 0 km සිට 0 + 65.7 km) සහ (ii)  (0 + 65.7 km සිට 1 + 236.52 km) යනුදවන්ත්ර දකාටස් දෙකකට 

දබදිය හැකිය. 0 + 0 km සිට 0 + 65.7 km ෙක්වා දකාටස මීටර 3.5 ට අඩු ඝනකමැති උපරිබරකින්ත්ර 
සමන්ත්රවිත දේ. දපාදළෝ මුිටට ආසන්ත්රන පාෂාණ අධික දලස ජීර්ණය ී ඇත. යටි පාෂාණ ස්ථරය 

සාදේක්ෂ දලස සිහින්ත්ර (15 to 40 m), පාෂාණ මධයස්ථ සිට අධික දලස ජීර්ණය වූ පාෂාණ දේ. III 1 

පාෂාණ පංතිය මීටර් 15 ක් ෙක්වා ෙ, III 2 පාෂාණ පන්ත්රතිය මීටර් 25 ක් ෙ, IV පන්ත්රතිය සහ V පන්ත්රතිය 

මීටර් 25.7 ක් ෙ දේ. ප්රාදේශීය භූගත ජල චලනය සීයයි. එබැවින්ත්ර, ඉදිකිරීේ අදියදර්දී කේබි ෙැේ සහ 

දෂාට්ීට් හා විසම බෙැන වැනි භූමි ආධාරක සිදු කළ යුුය. මී 2.0 - 8. 0 ෙක්වා දකාටස උපරිබරකින්ත්ර 
සමන්ත්රවිත ය. යටි පාෂාණය මධයස්ථ සිට අධික දලස ජීරණය වූ පාෂාණ දේ.  

 

දපර උමදේ ගමන්ත්ර මග (1 + 236.52km – 7 + 417.6k m) දකාටස් කිහිපයකට දබදිය හැක. ඒවා නේ,  

(i) 1 + 236.52km - 3 + 025.38 km 

උපරිබර මී.2.0 - 8.0 ෙක්වා ඝනකම වන අතර පාෙක පාෂාණය මී 15 – 50 ඝනකමැති ය. අවට ඇති 
පාෂාණ දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයස්ථ දලස ජීර්ණය වූ ග්රනිටික් නයිස් හා බදයෝටයිට් 

දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් නයිස ්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම දකාටදස් උමග මීටර 1,748.86ක් දිග ය. ඉන්ත්ර මීටර 

200 ක් II පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 580 ක් III 1 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 840ක් III 2 පාෂාණ 
පන්ත්රතියටෙ තවත් මීටර 128.86ක් IV සහ V පාෂාණ පන්ත්රති වලටෙ අයත් වන බව නිර්ණය කර තිදබ්. 
භූගත ජලය සක්රියව පවතින බව දපදනන අතර (ජල උේපත් හා ජල කාන්ත්රදු සුලබ ය.) අධික ජිද්ර  සහිත 
කලාප ඔස්දස් දහෝ විදේෙ/ෙැදුරු කලාප ඔස්දස් බිඳ වැටීම පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

 

 (ii)  3 + 025.38 km - 3 + 947.5 km 

උපරිබර මි. 3.0 - 15.0 ඝනකම වන අතර පාෙක පාෂාණය මී. 50 - 80 ඝනකමැති ය. අවට ඇති පාෂාණ 
දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයසථ් දලස ජීර්ණය වූ ග්රනිටික් නයිස් හා බදයෝටයිට් දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් 

නයිස් වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම දකාටදස් උමදේ දිග මීටර 922.12 කි. ඉන්ත්ර මීටර 30ක් II පාෂාණ 
පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 270 ක් III 1 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 460 ක් III 2 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ මීටර 62.12 

ක් IV සහ V පන්ත්රතියට ෙ අයත් දේ. භූගත ජලය සක්රියව පවතින බව දපදනන අතර (ජල උේපත් හා 
ජල කාන්ත්රදු සුලබ ය.) අධික ජිද්ර සහිත කලාප ඔස්දස් දහෝ විදේෙ/ෙැදුරු කලාප ඔස්දස් බිඳ වැටීම 
පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

 

(ii) 3 + 947.5 km - 4 + 107.5 km 

උපරිබර මී 3.0 - 15.0 ඝනකම වන අතර, පාෙක පාෂාණය මී. 45 - 70 ඝනකමැති ය. අවට ඇති පාෂාණ 
දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයස්ථ දලස ජීර්ණය වූ ග්රනිටික් නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම දකාටදස ්

මුළු දිග මීටර 160 කි.  ඉන්ත්ර මීටර 45 ක් III 1 පන්ත්රතියටෙ, මීටර 100ක් III 2 පන්ත්රතියට ෙ , මීටර 15ක් IV 

පන්ත්රතියට ෙ අයත් දේ. අධික ජිද්ර සහිත කලාප ඔස්දස් දහෝ විදේෙ/ෙැදුරු කලාප ඔස්දස් බිඳ වැටීම 
පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

(iv) 4 + 107.5 km - 4 + 415.7 km 

උපරිබර මී 5.0 - 28.0 ෙක්වා ඝනකම වන අතර, පාෙක පාෂාණය මී. 45 - 65 ඝනකමැති ය. අවට ඇති 
පාෂාණ දබාදහෝ වශදයන්ත්ර මධයස්ථ සිට අධික දලස ජීර්ණය වූ ග්රනිටික් නයිස් හා බදයෝටයිට් 
දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් නයිස් වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම දකාටදස් උමදේ මුළු දිග මී. 218.2 කි. ඉන්ත්ර මීටර 

130 ක් III 2 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ මීටර 88.2 IV පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ අයත් දේ. දමම දකාටදස් 
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ඉංජිදන්ත්රරු භූ විෙයාත්මක තත්ත්වය දුර්වල ය. නක්කල - උඩුමුේල ප්රාදේශීය විදේෙය දපාළව මුිටට 
දනරූ ප්රදේශදේ දමම උමං දකාටස ිහිටා ඇත. දමම විදේෙ කලාපය අධික දලස ෙැදුරු ී ඇති අතර 
පාෂාණය අදික දලස ජීර්ණය ී තිදබ්. එය සවිමත් බැවින්ත්ර හා ස්ථායි බවින්ත්ර දුර්වල බැවින්ත්ර එය ජලය හා 
ගැටුණු විට පහසුදවන්ත්ර මෘදු බවට පත්ව බිඳ වැටීමට ඉඩ ඇත. එබැවින්ත්ර ඉදිකිරීේ ආරේභ කිරීමට දපර, 
සිතියේ ගත කිරීම සහ භූ විෙයාත්මක තත්වයන්ත්ර පුදරෝකථනය කිරීම සිදු කළ යුුය. 

 

(v) 4 + 415.7km - 5 + 561.32 km 

උපරිබර මී 3.0 - 15.0 ඝනකමකින්ත්ර යුක්ත වන අතර පාෙක පාෂාණය මීටර 30 – 68 ඝනකමැති ය.  අවට 
ඇති පාෂාණ දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයස්ථ දලස ජීර්ණය වූ දහාර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් බදයාටයිට් 

නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම උමං දකාටදස් මුළු දිග මීටර 1,145.62 කි. ඉන්ත්ර මීටර 50ක් II පාෂාණ 
පන්ත්රතියට ෙ මීටර 350ක් III 1 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ මීටර 650ක් III 2 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ  මීටර 95.62ක් 

පමණ IV හා V පාෂාණ පන්ත්රතිවලට ෙ අයත් දේ. භූගත ජලය සක්රියව පවතින බව දපදනන අතර (ජල 
උේපත් හා ජල කාන්ත්රදු සුලබ ය.) අධික ජිද්ර සහිත කලාපය ඔස්දස් බිඳ වැටීම පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

 

 (vi) 5 + 561.32 km - 6 + 055.34 km 

උපරිබර මීටර 3.0 - 13.0 m ඝනකමකින්ත්ර යුක්ත ය. පාෙක පාෂාණය මී. 45 - 65 ඝනකම ය. අවට ඇති 
පාෂාණ දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයස්ථ දලස ජීර්ණය වූ දහාර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් බදයාටයිට් නයිස්වලින්ත්ර 

සමන්ත්රවිත ය. දමම උමං දකාටදස් දිග මී. 494.02 කි. ඉන්ත්ර මීටර 30 ක් II පාෂාණ පන්ත්රතිය ට ෙ, මීටර 

140ක් III 1 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 250ක් III 2 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 74.02ක්  IV පාෂාණ 
පන්ත්රතියටෙ අයත් දේ. භූගත ජලය සක්රියව පවතින බව දපදනන අතර (ජල උේපත් හා ජල කාන්ත්රදු සුලබ 
ය.) අධික ජිද්ර සහිත කලාපය ඔස්දස් බිඳ වැටීම පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

 

 (vii) 6 + 055.34 km - 6 + 503.4 km 

උපරිබර මී. 3.0 - 13.0 ෙක්වා ඝනකමකින්ත්ර යුක්ත වන අතර පාෙක පාෂාණය මී. 55 - 105 ඝනකේ දේ. 
අවට ඇති පාෂාණ දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයසථ් දලස ජීර්ණය වූ දහාර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් බදයාටයිට් 

නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම උමං දකාටදස් මුළු දිග මීටර 448.06 කි. ඉන්ත්ර මීටර 150ක් III 1 පාෂාණ 

පන්ත්රතියට මීටර 250 ක්  III 2 පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 48.06ක් IV පාෂාණ පන්ත්රතියට ෙ අයත් දේ. 
භූගත ජලය සක්රියව පවතින බව දපදනන අතර (ජල උේපත් හා ජල කාන්ත්රදු සුලබ ය.) අධික ජිද්ර සහිත 
කලාපය ඔස්දස් බිඳ වැටීම පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

 

 (viii) 6 + 503.4 km - 7 + 417.6 km 

උපරිබර මීටර 2.0 - 12.0 ඝනකමකින්ත්ර යුක්ත ය. පාෙක පාෂාණදේ ඝනකම මීටර 10 - 55 අතර දේ.  
අවට ඇති පාෂාණ දබාදහෝ වශදයන්ත්ර සුළු සිට මධයස්ථ දලස ජීර්ණය වූ බදයාටයිට් දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් 

නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. දමම උමං දකාටදස් මුළු දිග මීටර 914.20 කි. ඉන්ත්ර මීටර 250ක් III 1  පාෂාණ 

පන්ත්රතියට ෙ, මීටර 450ක් III 2 පාෂාණ පන්ත්රතිය ට ෙ සහ මීටර 214.2ක් IV හා V පාෂාණ පන්ත්රතිය ටෙ 
අයත් දේ. භූගත ජලය සක්රියව පවතින බව දපදනන අතර (ජල උේපත් හා ජල කාන්ත්රදු සුලබ ය.) අධික 
ජිද්ර සහිත කලාපය ඔස්දස් බිඳ වැටීම පහසුදවන්ත්ර සිදුවිය හැකිය. 

දකටිදයන්ත්ර කිවදහාත්, උමං මාර්ගය ඔස්දස් අතිදර්ක භූ තාක්ෂණික විමර්ශන (උමග සිතියේකරණය 

සහ තිරස් විදුේ ආදිය) සිදු කළ යුු යයි නිර්දේශ දකදර්. එබැවින්ත්ර ඉදිකිරීේ ආරේභ කිරීමට දපර, 

ඉදිකිරීේ කටයුු සිදු දකදරමින්ත්ර පවතින අවස්ථාදේ සිතියේ ගත කිරීම සහ භූ විෙයාත්මක තත්වයන්ත්ර 
පුදරෝකථනය කිරීම සිදු දකදර්.   
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විදුලි බලාගාරය හා පසු-උමග  

විදුලි බලාගාරදේ පාෙක පාෂාණය (7 + 417.6 km -  438.6 m) ඉහළ ඉසිුේ හැකියාවක් සහිත ඝන 
පාෂාණයක් යයි ප්රමාණනය කර ඇති මධයස්ථ දලස ජීර්ණය වූ බදයෝටයිට් දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් 

නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. පසු-උමදේ පාෙකය (7 + 438.0 km - 7 + 455 km) සුළු සිට මධයස්ථ දලස 
ජීර්ණය වූ බදයෝටයිට් දහෝර්න්ත්රබ්දලන්ත්රඩ් නයිස් හා බදයාටයිට් නයිස්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත ය. 

 

4.1.3 පාංශු ඛාදනය ීවම් නැඹුරු   

පාංශු ඛාෙනය පාලනය කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර වර්ෂාපතනදයන්ත්ර මුිට ගලායාම, පදසහි වර්ගය, භුමිදේ 

බෑවුේ දකෝණය, වෘක්ෂලතා ආවරණ සහ භූලක්ෂණාත්මක තත්වයන්ත්ර වැනි සාධක කිහිපයකි. පාංශු 
ඛාෙනය හා ගංගා / ඇළ ඉවුර කඩා වැටීම දයෝජිත වයාපෘතිය දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවිය හැකි ගැටුවක් දලස 
හඳුනාගත හැකිය. ක්දෂ්ර නිරීක්ෂණ මගින්ත්ර (රූපය 4.7) දපන්ත්රනුේ කරන්ත්රදන්ත්ර සමතල  භූලක්ෂණාත්මක 
තත්වයක් යටදත් ජලදේ චාලක ශක්තිය අඩුීම නිසා දයෝජිත වයාපෘති භූමිදේ පාංශු ඛාෙනය ීදේ 

හැකියාව අඩු බවයි. දකදස් දවතත්, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හා සසඳන විට හුලන්ත්රො ඔදේ සාදේක්ෂව ඉහළ 

දරාන්ත්රමඩ තැන්ත්රපත්ීමක් ඇති බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී (රූපය 4.7) 

 

මුිට ජල අපධාවය දහ්ුදවන්ත්ර දහළි දපදහළි කරන ලෙ ඉඩේ සහ ගං ඉවුරු පාංශු ඛාෙනයට දගාදුරු 

ීදේ අවොනමක් ඇත. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘති භූමිදේ ඇති විය හැකි පාංශු ඛාෙනය / දරාන්ත්රමඩ අඩු 
කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර ුහුයීදේ ක්රියාකාරකේ නිර්දේශ දකදර්. උඩු ගං ප්රදේශදේ ප්රධාන ඉදිකිරීේ 

වියළි කාලවලදී සිදු කිරීම, ඇළ දිදේ දරාන්ත්රමඩ උගුේ තැනීම, උඩු ගං ප්රදේශදේ කැණීේ අවම කිරීම 
සහ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දහෝ එහි අු ගංගාවලින්ත්ර ඈත්ව ඉදිකිරීේ ද්රවය දගාඩගසා තැබීම / බැහැර කරන 
ස්ථාන ිහිටුීම ඊට ඇුළත් ය. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය පහළම අඩතැන්ත්රදන්ත්ර ිහිටා තිබුණ ෙ, 

වෘක්ෂලතා ආවරණය ඉවත් කිරීමත් සමඟ පස අධික ඛාෙනයකට ලක්විය හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 රූපය:  (වදේ) කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ කුඩා අුගංගාවක් (නක්කල පාලම අසල) සහ (ෙකුදණ්) 

සාදේක්ෂ දලස ඉහළ දබාරබවක් ෙක්වන හුලන්ත්රො ඔය (ඔබ්දබදගාඩ ේවිතියික පාසල අසල පාලම)  

දමය අධික වර්ෂාපතන සමදේදී ගත් ඡායාරූපයක් වන අතර ෙෘශය නිරීක්ෂණ මත පෙනේව හුලන්ත්රො 

ඔය හා සසඳන විට කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ගංගා ප්රවාහය ඉහළ මට්ටමක පවතී. දකදස් දවතත්, හුලන්ත්රො 
ඔදේ ඉහළ දබාරබවක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, දමම  විචලනය ඉහළ ජල දපෝෂක ප්රදේශදේ 
ඉඩේ පරිහරණ දවනස්ීේ මගින්ත්ර පාලනය දේ.    

  
 

 

(a) (b) 



 

108 
 

4.1.4. නාය යාම්ප් උපද්රව විමර්ශනය / කලාපකරණය  

 

ස්ාමානය දළ ස්ටහන  

ජාතික යගාඩනැගිලි පර්යේෂණායතනය (NBRO) මෑතකදී (2020 ඔක්යතෝබර් 1 සිට 2020 යදසැම්බර් 
14 දක්වා) පුළුේ නායයෑම් උපරව විමර්ශනයක් සිදු කරන ලදී. එහි දී වත්මන් වාර්තා සඳහා නිර්යද්ශ 
සහ නිගමන ලබා දීම සඳහා සියලුම විස්තීරණ නිරීක්ෂණ, භූ විදයාත්මක සිතියම්කරණය, උපරව කලාප 
සිතියම්කරණය සහ භූ යභෞතික පරීක්ෂණ නැවත විශ්යේෂණය/පරීක්ෂා කරන ලදී. 

 

NBRO විසින් යයෝජිත වයාපෘති ප්රයද්ශයන්හි භූ විදයාත්මක සිතියම්කරණය සහ උපරව කලාප 
සිතියම්ගත කිරීම සිදු කරන ලදී. අධයයන ප්රයද්ශයේ සවිස්තරාත්මක භූ විදයාත්මක සිතියම්ගත කිරීම 
මගින් උමග (වියශ්ෂයයන් යනාගැඹුරු උමං මාර්ග සඳහා) සහ ජලාශ සඳහා අහිතකර භූ විදයාත්මක 
තත්ත්වයන් කිහිපයක් (අවකලය ඛාදනය, භේන වීම් / කුස්තුර සෑදීම්, රාව කුහර වැනි) හඳුනායගන ඇත. 
නිදසුනක් යලස, යපේමැටයිට් සහ කැේක් නයිස් පාෂාණයන් හි ඛාදන ප්රතියරෝධය අඩු බැවින් මතුපිට 
සිට අධික ඛාදනයට භාජනය විය හැක. එහි ප්රතිඵලයක් යලස, දැරිය යනාහැකි භූගත ජලප්රමාණයක් 
ඇතුළුවීම, උමං ඉහ කඩා වැටීම පුයරෝකථනය කළ හැකිය. යමය යපාළව ගිලා බැසීමට සහ භූමිය 
ගිලාබැසීමට යහ්තු විය හැක. මීට අමතරව, ජලාශ ප්රයද්ශයේ නිරීක්ෂණය කරන ලද කැේක් නයිස ්
ස්ථරවල රාව  කුහර වර්ධනය විය හැකි අතර, යමය යයෝජිත ජලාශයේ රැයඳන ජලය කාන්දු වීමට යහ්තු 
විය හැක. මෑතකාලීන ක්යෂ්ත්ර නිරීක්ෂණ මගින් ජලාශයේ අධි ජල ගැලුම් මට්ටයම් කැේක් නයිස ්
පාෂාණයේ ඉහළ යකාටස තුළ ආටීසියානු ජලධරයක් (ස්ථානය GPS 6.924362 N, 81.266702 E 
WGS 84 හි) හඳුනායගන ඇත. එවැනි යගානු කරන ලද නිරීක්ෂණ ජලාශ ප්රයද්ශ වල විය හැකි 
කාන්දුවීම් පිටවීම්/අසාර්ථකතා සඳහා සංඥා යව්. 

 

මීට අමතරව, යයෝජිත කුඹුක්කන් ඔය වයාපෘතියේ උමයේ ගමන් මග ඔස්යස ් භූ කම්පන වර්තන 
සමීක්ෂණය (භූ යභෞතික විමර්ශනය) සිදු කරන ලදී. යමම විමර්ශනය මගින් යයෝජිත උමං මග ඔස්යස්, 
මුළු දිග මීටර් 895ක් වන පරික්රමණ හයක් (අංක 6) දියේ ප්රධාන කඩ ඉම් කලාපවල භූ විදයාත්මක 
සැකැස්ම ආවරණය කරන ලදී. 

 

ස්ාමනය ගැටළු  

සාරාංශයක් යලස ගතයහාත් භූ විදයාත්මක වශයයන් දුර්වල කලාප කිහිපයක්, වියශ්ෂයයන්ම ජල මාර්ග 
සහිත ප්රධාන නිම්නවල, උමං මාර්ගය හරහා විහියද්. යමම දුර්වල කලාපවල ප්රධාන කුස්තුර /භේන 
කලාප සහ පාෂාණවල අධි ඛාදනශීලි තත්ත්වය යහ්තුයවන් ද්විතියික සවිවරතාව වැි වන අතර භූගත 
ජලධර යලස ක්රියා කරයි. යමම දුර්වල කලාප මතුපිට සිට අධික ගැඹුරු මට්ටම දක්වා විහියද් නම්, උමග 
ඉදිකිරීයම්දී භූගත ජලය උමඟට ඇතුළු වීමට ඉඩ තියබ්. යමම අවසථ්ායවහිදී, ජල භූ විදයාත්මක 
සම්බන්ධකතාවය ඇති අවට ප්රයද්ශවල භූගත ජල මට්ටම පහත වැයට්. එයස් භූගත ජල මට්ටම පහත 
වැටීමත් සමඟ නිවාස ඉරිතැලීම, ඇලවීම, ගිලා බැසීම්, ළිං වියළීම සහ යවනත් පාරිසරික ගැටළු 
අයප්තක්ෂා කළ හැකිය. හැව කැට, අපරවය තැන්පතු සහ කැට ගේ ආශ්රිත සමහර බෑවුම් නිසා සැලකිය 
යුතු හානියක් උමග ඉදිකිරීයම්දී (ප්රධාන වශයයන් කම්පනය සහ වර්ෂාපතනයයන් යේරණය වන) සහ 
ඉදිකිරීයමන් පසු (ප්රධාන වශයයන් වර්ෂාපතනයයන් යේරණය වන) සිදු විය හැකිය. යකයස් යවතත්, 
උමග ඉදිකිරීයම්දී සහ ඉන් පසුව සුදුසු උපකරණ ඇටවීම, නියාමනය  සමඟ නිසි ප්රතිපිළියම් යයදීම  
මගින් යමම ගැටළු ඉවත් කළ හැකිය. 
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4.1.5.  ප්රරේශයට විරශතෂිත වූ උපද්රව කලාපකරණය  

A ) රයෝජිත උමරේ ගමන් මාර්ගය  

4.8 රූප සටහයන් යයෝජිත උමං මාර්ගය දියේ භූ කම්පන වර්තන සමීක්ෂණ සිදුකළ ස්ථාන සිතියම 
දැක්යව්. උමං මාර්ගයේ දුර්වල යයි සැලයකන කලාපවල භූ කම්පන වර්තන සමීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. 
යමම දුර්වල කලාප අධික ඛාදන ප්රයද්ශ, අධික කුස්තුර/භේන කලාප, පාෂාණවල දුර්වල පත්රනයාස සහ 
යටිපාෂාණයේ  අහිතකර ඛනිජ විදයාත්මක තත්ත්වයන් ආවරණය කරයි. 

 

4.2 වගුව: භූ කම්ප්පන වර්තන ස්මීක්ෂණ රර්ඛ්ාව - NBRO නායයාම්ප් උපද්රව විමර්ශන වාර්තාව අමතා 

පදනම්ප්ව  

සමීක්ෂ
ණ 

රර්ඛ්ාව 

ජයාහණන 

පරතරය (m) 

GPS පිහිටීම  (WGS84) යකාටයස් දිග  
(m) ඇරඹුම  අවසන  

SL01 5 A 6.92135 N, 81.30859 E B 6.92232 N, 81.30767 E 150 

SL02 5 C 6.90545 N, 81.32827 E D 6.90546 N, 81.32697 E 155 

SL03 5 E 6.91738 N, 81.31240 E F 6.91844 N, 81.31147 E 155 

SL04 5 G 6.91291 N, 81.31589 E H 6.91195 N, 81.31691 E 150 

SL05 5 I 6.91252 N, 81.31639 E J 6.91154 N, 81.31733 E 150 

SL06 4 K 6.92984 N, 81.30034 E L 6.93080 N, 81.29956 E 135 
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 4.8 රුපය  වර්තන   ස්මීක්ෂණරේ පිහිටීම දැක්රවන සිතියම (මුලාශ්රය: NBRO නායයාම්ප් උපද්රව විමර්ශන වාර්තාව ) 
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SL01 සිට SL06 දක්වා යකාටස් දියේ සංචරණ කාල වක්ර (ඉහළ) සහ වර්තන යටායමාග්රැෆික් 
පැතිකඩ (පහළ) උමං මාර්ගය ඔස්යස් භූ විදයාත්මක තත්ත්වය සහ සථ්ායීතාවය අවයබෝධ කර 
ගැනීමට භාවිතා කළ හැක (වඩාත් සවිස්තරාත්මක නිරීක්ෂණ සඳහා NBRO නායයෑම් උපරව 
විමර්ශන වාර්තායව් උපග්රන්ථය III බලන්න). එක් එක් සමීක්ෂණ යර්ඛාවල ප්රධාන 
නිරීක්ෂණ/යසායාගැනීම් පහත පරිදි සාරාංශ කළ හැක. 

 

සමීක්ෂණ 
යර්ඛාව  

නිරීක්ෂණ   ප්රතිවිපාක  

SL01 ගැඹුරු ඛාදන කලාපය, ප්රමුඛ කුස්තුර, 
යමම කුස්තුර කලාපය තුළ අවිරත ගංගා 
නිම්නය  

භූ ජල පුනර්ජනන ප්රයද්ශය,  
උමග ඉදිකිරීයම්දී තීරණාත්මක විය හැකි 
දුර්වල කලාපයක්  

SL02 යපේමටයිට් ආක්රාන්ති ඔස්යස් ගැඹුරු 
ඛාදන කලාප (පත්ර නයාස දිශානතිය  
සහිත), මතුපිට සාමයික හා  අේපකාලික 
දියපහරවේ සහ භූ ගත ජල මට්ටම ඉතා 
යනාගැඹුරු මට්ටමින් ඇත. 

උමං මාර්ගය යපාළව මතුපිට මට්ටයම් සිට 
ඉතා යනාගැඹුරු වන අතර, භූගත ජලය 
ඇතුළු වීමට හා උමග කඩා වැටීමට ඉඩ 
ඇත, උමග සඳහා ඉතා තීරණාත්මක 
දුර්වල කලාපයක්, ජනාකීර්ණ ප්රයද්ශයක 
පිහිටා ඇති අතර ඉහළ අවදානමක් සහිත 
බැවින්  
උමං මාර්ගය ඉදිකිරීයම්දී සහ පසුව වියශ්ෂ 
අවධානයක් යයාමු කළ යුතුය  

SL03 ඛාදන කලාපය ඇත්යත් මී 40 ක පමණ 
ගැඹුරිනි. මතුපිට වගුරු සහිතය. භූ ජල 
තලය මතුපිට බිම් මට්ටයම් පිහිටයි.  

කුස්තුර හා භේනයන් ඔසය්ස් භූගත ජලය 
ඇතුළු වීමට ඉඩ ඇත. 

SL04 & 

SL05 

නක්කල- උඩහමුේල වයකෘති කලාපය, 
අධි ඛාදන කලාප, උමගට ඇති ගැඹුර 
මතුපිට සිට මී 50 කි.  

NBRO වාර්තාව මගින් අධි ඛාදන 
කලාපයක් හමු යනාවනු ඇති යයි වාර්තා 
කර ඇත දු එම ප්රයද්ශයට භූගත ජලය 
ඇතුළු වීමට ඉහළ හැකියාවක් ඇත.  

SL06 අධි ඛාදන කලාප, වුහාත්මකව පාලනය 
කළ දුර්වල කලාප, උමගට ඇති ගැඹුර 
මතුපිට සිට මී 60 කි. 

NBRO වාර්තාව මගින් අධි ඛාදන 
කලාපයක් හමු යනාවනු ඇති යයි වාර්තා 
කර ඇත දු එම ප්රයද්ශයට භූගත ජලය 
ඇතුළු වීමට ඉහළ හැකියාවක් ඇත. 

 

උපද්රව ඇතිවිය හැකි කලාප  

භූ කම්පන වර්තන සමීක්ෂණ සහ භූ විදයාත්මක විමර්ශන මගින් උපරව ඇතිවිය හැකි කලාප 4 ක් 

(බිම් ගිලා බැසීම  යහෝ කිඳා බැසීම් වැනි යම් හානියක් සිදුවිය හැකි ප්රයද්ශ) A කලාපය , B කලාපය, 
C කලාපය, සහ D කලාපය වශයයන්(4.9 රූපය) හඳුනායගන ඇත. (වැි විස්තර සඳහා NBRO නාය 

යාම් උපරව විමර්ශන වාර්තායව් II උප ග්රන්ථයේ දී ඇති රූප බලන්න.) උමග ඉදිකිරීයම්දී යහෝ ඉන් 
පසුව, සීමා නිර්ණය කර දක්වා ඇති ප්රයද්ශයන්හි දැරිය යනාහැකි ප්රමාණයේ භූගත ජලය ඇතුළුවීම 
යහෝ උමග කඩා වැටීම සිදු විය හැක (රූපය 4.9). අවදානම් කලාපය තුළ ඇති විය හැකි බිම් ගිලා 
බැසීම් යහෝ කිඳා බැසීම් යහ්තුයවන් ප්රජාවට බලපෑම් ඇතිවිය හැකි ප්රයද්ශ විසත්ර කිරීමට ‘සංයව්දී 
ප්රයද්ශ’ යන යයදුම භාවිතා යව්. 

 

උපරව කලාපය  නිරීක්ෂණ, විස්තර සහ  විවරණ  
A කලාපය  දුර්වල පත්ර නයාස හා කුස්තුර , යපේමටයිට් ස්ථර නිරික්ිතයි. මතුපිට සිට 

උමගට ගැඹුර  > 60 m, “අධි අවදානම් ප්රයද්ශයකි.” 

B කලාපය  ප්රධාන කුස්තුර කලාප අවිර ගංගා නිම්නය පසුකර යයි. උමග කැනීයම් දී කුස්තුර 

කලාප හමු විය හැකිය. උමගට භූගත ජලය ඇතුළු වීයම් ඉඩකඩ තියබ්.  “අධි 
අවදානම් ප්රයද්ශයකි.” 
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C කලාපය  නක්කල- උඩහමුේල වයාකෘති කලාපය (භංගුර - තනය ආකාරයේ), උමගට 

භූගත ජලය ඇතුළු වීයම් ඉඩකඩ තියබ්, මතුපිට සිට උමගට ගැඹුර  > 60 m,, 

“සංයව්දී  ප්රයද්ශයකි.” 

D කලාපය  ඛාදනය වූ යපේමටයිට් ස්ථර හා කුස්තුර, මතුපිට සිට උමගට ගැඹුර  > 50 m, 
යපේමටයිට් ආක්රාන්ති උමග මට්ටම දක්වා විහියද්. උමගට භූගත ජලය ඇතුළු 
වීමට සහ උමං ඉහ කඩාවැටීමට ඉඩකඩ තියබ්. යම් නිසා  බිම් ගිලා බැසීම් යහෝ 

කිඳා බැසීම් ඇතිවිය හැකිය. බෑවුම් ප්රයද්ශවල අස්ථායි කැට ගේ ඇත. “සංයව්දී  

ප්රයද්ශයකි.”. 

 

 

 

4.9 රූපය : උමිං මාර්ගය ඔස්තරස්ත උපද්රව කලාප සිතියම (මූලාශ්රය : NBRO නායයාම්ප් උපද්රව 

විමර්ශන වාර්තාව). 

 

B) රයෝජිත ජලාශ ප්රරේශය  

ජලාශ ප්රයද්ශයේ යශ්ෂ පස්, සුන් පහණ පස්, හා දියළු පස් දැකිය හැකිය. සුන් පහණ පස්, දියළු පස ්
හා හැව කැට (පරිවහනය වූ පස්) සමග සසඳන විට යශ්ෂ පස් වඩා ස්ථායී යව්. Therefore,  සුන් පහණ 
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පස් හා හැව කැට නායයාම් හා බෑවුම් කඩාවැටීමට වැි අවදානමක් දක්වයි. ජලාශයේ රැයඳන ජලය 
නිසා ජලාශයේ අධි ගැලීම් මට්ටම ට ඈතින් ඇති බෑවුම්වල භූ ගත ජල මට්ටම ඉහළ යයි. එබැවින්  
සුන් පහණ පස් හා හැව කැටවලින් සැදුනු බෑවුම්වල ස්ථායී බව අඩු යව්. ඊට අමතරව අධික උපරිබර 
ඝනකම සහ බෑවුම් යකෝණ නිසා බෑවුම් කඩාවැටීම ප්රවර්ධනය යව්. ජලාශ ප්රයද්ශයේ බහුලව ඇත්යත් 
යශ්ෂ පස් වන අතර සුන් පහණ පස් තැන්පතු ඇත්යත් ස්ථාන කිහිපයක පමණකි.  එබැවින් උපරව 
කලාප සිතියම් පිළියයළ කරන ලද්යද් ජලාශය නිසා අධි ගැලීම් මට්ටම ආශ්රිතව ඇතිවිය හැකි නාය 
යාම් හඳුනාගැනීම පිණිස ය. (4.10 රූපය ). යයෝජිත ජලාශ ප්රයද්ශයේ උපරව කලාප සිතියම් සකස ්
කිරීම සඳහා පාංශු වර්ගය, උපරිබර ඝනකම, ඇළ යදාළ, භූ විදයාව සහ වුහාත්මක භූ විදයාත්මක 

නිරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කරන ලදී. (වැි විස්තර සඳහා NBRO නාය යාම් උපරව විමර්ශන වාර්තායව් 

II උප ග්රන්ථයේ දී ඇති රූප බලන්න.). යයෝජිත ජලාශ ප්රයද්ශයේ සලකුණු කළ මායිම තුළ ජලාශය 
නිසා ඇතිවන බෑවුම් කඩාවැටීම් ඇති විය හැකි යයි අයප්තක්ෂා කළ හැක.(4.10 රූපය ). එහි 
ප්රතිඵලයක් යලස යමම සීමා නිර්ණිත කලාපයේ දැනට සිටින පදිංචිකරුවන් ආරක්ිත ස්ථානයක 
නැවත පදිංචි කළ යුතුය. යකයස් යවතත්, අධික වර්ෂාපතනය සහ අවට ප්රයද්ශවල මිනිස ්
ක්රියාකාරකම් අනුව විභව උපරව කලාපයේ සලකුණු කළ මායිම තවදුරටත් දීර්ඝ වීමට ඉඩ තියබ්.  

ජලාශයේ අධි ජල ගැලුම් මට්ටමට ආසන්නව පිහිටි යටිතල පහසුකම්වල සථ්ායීතාවය සඳහා වියශ්ෂ 
අවධානය යයාමු කළ යුතුය (උදා: තැන්නයාය ප්රාථමික විදයාලය, කිරිවානායගාඩ විහාරස්ථානය, 
රන්කැකුළු ළදරු පාසල කිරිවානායගාඩ) (වැිදුර විස්තරාත්මක නිරීක්ෂණ සඳහා NBRO නායයෑම් 
උපරව විමර්ශන වාර්තාව බලන්න). ජලාශයේ ඇතිවන නාය යෑම්/ස්කන්ධ චලනයන් ජලයයන් 
යටවීයම්දී සාමානයයයන් අයප්තක්ෂා කළ හැක. එහි ප්රතිඵලයක් වශයයන්, යයෝජිත ජලාශ ප්රයද්ශයේ 
අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා ජලාශයේ අධි ජල ගැලුම් මට්ටයමන් ඔබ්බට ස්වාරක්ෂක 
කලාපයක් තබා ගැනීම  ඉහළින් නිර්යද්ශ යකයර්. 

 

C) යළි පදිිංචි කරවන භූමිය  

යළි පදිංචි කිරීයම් ප්රයද්ශය සඳහා මැනුම් සැලසුම් සහ ඉඩම් මායිම් තාවකාලිකව යයෝජනා කර ඇත. 
යයෝජිත අඩවිය N65°W තිරශ්චිකාව දිශාව සහ ඊසානදිග දිශාව යදසට 45° අභිනතියක් ඇති 
භූයගෝලීය වශයයන් ස්ථායී දෘඩ පරිවෘත්තීය පාෂාණ (බයයෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්් නයිස්) 
පාදමකින් සමන්විත යව්. යකයස් යවතත්, යයෝජිත  යළි පදිංචි කිරීයම් ප්රයද්ශය ඉහළ යකාටයස ්
තරමක් තද බෑවුමක්/හැව කැට  බෑවුමක් (30º - 50º අනුක්රමයක්) ඇති කඳු බෑවුමකට පහළින් පිහිටා 
ඇත. මීට අමතරව, යමම කඳු බෑවුයම් ගේපර සහ කුසත්ුර සහිත පාෂාණ පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කළ 
හැකිය. යයෝජිත යළි පදිංචි කිරීයම් ස්ථානය NBRO හි නායයෑම් උපරව කලාප සිතියයම්(පරිමාණය 
1:50,000) “නායයෑම් සිදු යනාවිය හැකි” සහ “සාමානය මට්ටයම් නාය යෑයම් උවදුර පවතින” ප්රයද්ශ 
යලස හඳුනායගන ඇත. යකයස් යවතත්, කඳු බෑවුමට මදක් පහළින් ඇති පාෂාණ කඩා වැටීයම් 
අන්තරායන් සඳහා වන සව්ාරක්ෂක කලාපය හඳුනා ගැනීම සඳහා NBRO යවතින් 1:5,000 යහෝ 
1:10,000 පරිමාණයයන් අඩවි-වියශ්ිත භූමි ස්ථායීතා මිනුම් ලබා ගැනීම නිර්යද්ශ යකයර්. 

 

D) ප්රවාහන මාර්ග  

ප්රවාහන මාර්ග පුළුේ කිරීම සහ ඉදිකිරීම බෑවුයම් ස්ථාවරත්වයට බලපායි. මීට අමතරව, යයෝජිත 
විකේප ප්රවාහන මාර්ග කිහිපයක් ඉතා අස්ථායී යකාලූවියේ තැන්පතු හරහා ගමන් කරන බව NBRO 
නායයෑම් උපරව විමර්ශන වාර්තාව හඳුනායගන ඇත. එයස් ම, විකේප ප්රවාහන මාර්ග කිහිපයක් 
වගුරු බිම් (කුඹුරු) හරහා ගමන් කරයි. (වැි විස්තර සඳහා NBRO නායයෑම් අනතුරු විමර්ශන 
වාර්තාව බලන්න). එබැවින් මාර්ගයේ කැපුම් උස අවම කර නිසි භූ තාක්ෂණික ක්රම භාවිත කරමින් 
මාර්ග කැපුම් ස්ථායීකරණය කළ යුතුය. පාංශු ඛාදනය අවම කිරීම සඳහා යබෝක්කු හඳුන්වා දීයමන් 
නිසි කාණු පද්ධතියක් අවශය යව්. යකයස් යවතත්, ප්රවාහන මාර්ග වැිදියුණු කිරීම පිළිබඳ 
සවිස්තරාත්මක විමර්ශන වලදී වැිදුර විශ්යේෂණයන් නිර්යද්ශ කරනු ලැයබ්. නිදසුනක් යලස, පයස් 
ඉසිලුම් හැකියාව සහ බෑවුම් ස්ථායීතා විශ්යේෂණය තීරණය කිරීම සඳහා මිහිවිදුම් විමර්ශන 
කිහිපයක් අවශය යව්, තවත් එක් පිරිසැලසුමක් සහ මාර්ග සැලසුම් තියබ්. 
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4.10 රූපය : ජලාශ ප්රරේශරේ උපද්රව කලාප සිතියම  
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4.2 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  

 කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිය ඉදිකිරීම නිසා ඇතිවිය හැකි යයි අදේක්ෂා කරන ප්රධාන ජල 
විෙයාත්මක බලපෑේ පහත ෙැක්දේ 

• විශාල ජලාශයක් ිහිටුීම නිසා අර්ධ වශදයන්ත්ර සංවර්ධිත ඉඩේ හා ජනාවාස දහක්ටයාර 

380.97 ක් ජලදයන්ත්ර යටීම. 

• දයෝජිත වයාපෘතිදේ ප්රතිඵලයක් දලස කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සිට හුලන්ත්රො ඔය දවත අන්ත්රතර්දද්රෝණි 
ජල හැරවුමක් සිදු වන අතර එම නිසා  කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ හුලන්ත්රො ඔය යන ගංගා දෙදකහිම 

ප්රවාහ දියමාදේ දවනසක් සිදුවනු ඇත. දේ අනුව, උමං ිටමුදවන්ත්ර පහළ හුලන්ත්රො ඔදේ ජල 
ප්රවාහය වැඩි වන අතර දයෝජිත දේේදලන්ත්ර පහළට කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ජල ප්රවාහය අඩු දේ. 

• කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය මගින්ත්ර ජලය MCM 46.4 ක් පමණ රඳවා ගනු ලබන අතර එම නිසා 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ දයෝජිත ජලාශදේ දේේදලන්ත්ර යටි ගං ප්රදේශදේ ගංවුර සැලකිය යුු 
ප්රමාණයකට අඩු වන අතර හුලන්ත්රො ඔය දවත ජලය හරවා යැීම නිසා හුලන්ත්රො  ඔය අමුණ 
ෙක්වා ගංවුර ඇතිීදේ ප්රවනතාවය වැඩි දේ. 

•  ජලාශදයන්ත්ර රඳවා ගන්ත්රනා ජලදයන්ත්ර දකාටසක් හුලන්ත්රො ඔය දවත මුො හරිනු ඇති අතර එම 
ජලය හුලන්ත්රො ඔය අමුදණ් සිට පවත්නා හා නව වාරිමාර්ග ප්රදේශ දවත හරවා යවනු ලැදබ්.  
එම ජලදයන්ත්ර ිළිදවලින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය දද්රෝණිවල පවතින හා නව වාරිකරණ 

බිේ අක්කර 1975 සහ 8090 කට වාරි ජලය සපයනු ඇත. එමගින්ත්ර දමම කලාපදේ මුිට 
හා භූගත ජලය ලබා ගැනීදේ හැකියාව වැඩි දියුණු දේ. 
 

4.2.1 ජලය රඳ ා තබා ගැනීම / හර ා යැීම ආදිය වහත්ුව න මතුිෙ හා භූගත ජල ප්ර ාහ විකරණය 

සහ ජල සමතුලිතතා වේ ව නස්ීම්. 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ දයෝජිත ජල රැඳවුම සහ හරවා යැීම දහ්ු දවන්ත්ර සාගරයට ජලය ගලායාම 
සැලකිය යුු දලස අඩු වන අතර වාෂ්පීකරණය / වාෂ්ිකරණඋත්ස්දේෙනය සහ භූගත ජල රැඳවුේ 
ඒ අනුව ඉහළ යනු ඇත. දද්රෝණිදේ වාරිකරණය සහිත බිේ ප්රදේශය වර්ධනය වන බැවින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර 
ඔය හරහා මුහුෙට ගලා යන ජල ප්රමාණය විශාල වශදයන්ත්ර අඩු වනු ඇත. වාරි ජල සැපයුේ ප්රදේශය 
ෙකුණු ඉවුදර් අක්කර 2000 සිට 3350 ෙක්වා ෙ, වේ ඉවුදර් අක්කර 1975 සිට 10,065 ෙක්වා ෙ 

වර්ධනය දේ. එදස් ම, ඇතිමදේ වැව හරහා විල ඔය දද්රෝණියට ෙ වාර්ිකව ජලය MCM 10.8 ක් 
ලැදබ්. 

 

සාමානය ගංගා ප්ර ාහය ව ත ඇති න බලපෑම්  

දයෝජිත ජලාශය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර පසු කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ ගැලීේ දියමාව දමන්ත්රම ගලා යන ජල 
ප්රමාණයෙ දවනස් දේ. දයෝජිත දේේදේ යටි ගං ප්රදේශදේ ගදේ ජල ප්රවාහය, ෙැනට පවතින 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුදණ් දමන්ත්රම දයෝජිත නුගමණ්ඩිය අමුදණ්  වාරි ජල ඉේුම (හිඟය), ි ටවාදනන්ත්ර 
ිටවන ජලය සහ ජලාශදයන්ත්ර නිකුත් දකදරන පරිසර ප්රවාහය දවත සීමා දේ.  

වාරිබල ප්රදේශදේ ජලාපවහනය සාමානයදයන්ත්ර  වාරි ජල ඉේුදමන්ත්ර 20% ක් යයි සැලදක්. දකදස් 

දවතත්, දමම වයාපෘතිදේ, වාරි බල ප්රදේශදයන්ත්ර වැඩි දකාටසක් ිහිටා ඇත්දත් යාබෙ උප 

දද්රෝණිදේ (හුලන්ත්රො ඔය අක්කර 10,065) ය. තවෙ, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය දද්රෝණිදේ ම ිහිටි වාරි බල 

ප්රදේශය (ෙැනට වගා දකදරන  අක්කර 2000 සහ නව ඉඩේ අක්කර 1350) ිහිටා ඇත්දත් දයෝජිත 

ජලාශදයන්ත්ර කිමී. 10 ක් යටි ගං දපදෙසිනි.   එබැවින්ත්ර ගංගා ප්රවාහදේ ජලාපවහන සංරචකය සැලකිය 
යුු දිගක් සඳහා දනාගිණිය හැකි ය.  

වයාපෘතියට දපර සහ පසු දේලි අක්ෂය පසුකර යන ඇස්තදේන්ත්රුගත මාසික ප්රවාහ පරිමාව 4.2 
වගුදේ ෙක්වා ඇත. මාර්ු, අදේේ, සැේතැේබර් මාසවල වාරිජල නිකුුව සිමා සහිත ය. එදමන්ත්ර ම, 

ජලාශදේ ජල ප්රදේශය ෙ ඉතා සුළු බැවින්ත්ර වාන්ත්ර ෙැමීමක් බලාදපාදරාත්ු විය දනාහැක. එබැවින්ත්ර, 
ජලාශදේ ජල ධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර යටි ගං ප්රදේශදේ ගංගා ප්රවාහයට ලැදබන එකම ොයකත්වය, 
ජලාශදයන්ත්ර මුො හැදරන පරිසර ප්රවාහය දේ. දමම මාස ුදන්ත්ර දී හැරුණු විට වසදර් අනිකුත් 

කාලදේ දී, යටි ගං අවශයතා සඳහා ප්රතිශත ොයකත්වය සුටුොයක මට්ටමක පවතී. 
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 4.3  ගු : වේල්ල හරහා ගලන ජල ප්රමාණය (මාසික) 

 

මාසය  

වේල්ල 

බිවම් දී 

 ත්මන 

ගංගා 

ප්ර ාහය  

(m3/s) 

 
 යාපෘතිය නිමකිරීවමන පසු වේල්ල බිවම් දී ගංගා ප්ර ාහය 

(m3/s)  යාපෘතියෙ 

පසු 

ඉතිරි න 

% ජල 

ප්ර ාහය  

 ාන 

දමන 

ජල 

ප්රමාණය  

පරිසර නිකුතු   

 දකුණු ඉවුර 

සඳහා  ාරි ජල 

නිකුතු   (යටි 

ගං පද්ධති 

සඳහා) 

දකුණු ඉවුර 

සඳහා 

අතිවර්ක 

විදුලිබල 

නිකුතු   

එකතු   

ඔක්දතෝබර්  4.91 1.36 1.06 0.37 0.00 1.73 57% 

දනාවැේබර්  9.01 3.58 0.00 0.29 0.00 3.87 43% 

දෙසැේබර්  9.21 4.88 0.00 0.49 0.51 5.88 64% 

ජනවාරි  8.83 5.19 0.00 0.73 0.27 6.19 70% 

දපබරවාරි  7.20 4.15 0.00 0.75 0.25 5.15 72% 

මාර්ු  6.25 3.53 0.00 0.40 0.60 4.53 72% 

අදේේ  7.65 4.66 0.00 0.37 0.63 5.66 74% 

මැයි 6.37 2.96 0.00 1.04 0.00 4.00 63% 

ජූනි 4.36 0.44 0.82 1.53 0.00 1.97 64% 

ජූලි 3.62 0.18 1.21 1.40 0.00 1.58 77% 

අදගෝස්ු  3.16 0.16 1.81 0.82 0.00 0.98 88% 

සැේතැේබර්  3.23 0.31 2.19 0.29 0.00 0.60 86% 

සාමානය 
අගය  

6.15 2.62 0.59 0.71 0.19 3.51 67% 

මූලාශ්රය; දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ ශකයතා වාර්තාව  

 

4.2.2 භූගත ජල විදයාත්මක තත්ත් වේ සිදු න ව නස්ීම් හා ඒ ාවේ බලපෑම්  

පවත්නා හා දයෝජිත වාරිමාර්ග පේධති හා සසඳන විට කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සථ්ාිත දකදරනුදේ 
ජල දපෝෂකදේ සැලකිය යුු පමණ ඉහළින්ත්ර ිහිටි ස්ථානයක ය.  ආර්.බී. ඇළ යටදත් දයෝජිත නව 
වාරිමාර්ග පේධතිය දමන්ත්රම පවත්නා වාරිමාර්ග පේධතිවලට ෙ (කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ සහ 
නුගමණ්ඩිය අමුදණ් වාරි ජල ඉේුම)  ජලය සපයනුදේ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලවාහකයක් දලස භාවිතා 

කරමිනි. ඉතිරි ජලය උමඟක් හරහා හුලන්ත්රො ඔය දවත හරවා යවනු ලැදබ්. එම නිසා, වාරිබල 
ප්රදේශවල භූගත ජලධරයන්ත්ර නැවත ආදරෝපණය කර ජනතාවට ඔවුන්ත්රදේ ගෘහස්ථ ජල අවශයතා 
සපුරාලීම සඳහා සාධාරණ භූ ජල මට්ටමක් පවත්වා දගන යනු ඇත. දමය ජලාශය ඉදිකිරීදමන්ත්ර 

ලැදබන ප්රධාන වක්ර ප්රතිලාභයකි. තවෙ, විදශ්ෂදයන්ත්ර වගා කාලය ුළ හුලන්ත්රො ඔය දිදේ අනිවාර්ය 

ප්රවාහය වැඩි කරනු ඇති අතර, එය වාරි ජලය හුලන්ත්රො ඔය අමුණ  දවත යැීමට මාර්ගයක් දලස 
භාවිතා කරනු ලබන බැවිනි. 

 

4.2.3 පරිසර අ ශයතා සඳහා ජල ඉල්ලුම්  

දයෝජිත ජලාශය නිසා බලපෑමට ලක්වන ගංගා කලාපය දයෝජිත දේේදේ සිට කිමී 12ක් පමණ 
ඈතින්ත්ර ිහිටි කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ ෙක්වා ෙ පැතිදර්. දේලි භූමිදේ ජල ප්රදේශය සඳහා  ප්රවාහ කාල 

වක්රය සහ මාසික සාමානය ප්රවාහ අගයන්ත්ර 4.3 වගුව සහ රූපය 4.8 හි ෙක්වා ඇත. 
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4.4 මාසික සාමානය ජල ප්ර ාහය (m3/sec) 

මාසය  ඔක්  වනා ැ වදසැ ජන  වපබ  මාර්තු  අවේල්  මැයි ජූනි ජූලි අවගෝ සැප්ත 

සාමානය ජල 
ප්රවාහය  
(m3/sec) 

4.91 9.01 9.21 8.83 7.20 6.25 7.65 6.37 4.36 3.62 3.16 3.23 

 

 4.11 රූපය: වේල්ල අසල ප්ර ාහ කාල  ක්රය  

 

පරිසර ප්රවාහය ගණනය කිරීම සඳහා ක්රම රාශියක් තිදබ්. නිශ්චිත කාල පරිච්දේෙයක් ුළ ඇතිවන 

මුිට ජල අපධාවදේ 90% සේභාවිතාවක් සහිත අගය (Q90) ගැනීම ඉන්ත්ර එක් ක්රමයකි. එය මධයම 

පරිසර අධිකාරිය විසින්ත්ර (CEA) ිළිගන්ත්රනා ක්රමය ෙ දේ. ඒ අනුව, අඛණ්ඩව මුො හැරිය යුු පරිසර 
ප්රවාහය පහත ෙක්වන ආකාරදේ දේ.  

යටි ගං ප්රදේශදේ පරිසර අවශයතාවය (Q90) = 2.79 m3/sec ( 4.3. රූපය ඇසුදරන්ත්ර) 

වාරි ජල නිකුුව නිසා යටි ගං ප්රදේශදේ ගංගා දකාටදස් සාමානය ජල ප්රවාහය  = 0.71 m3/sec 

මුො හැරිය යුු පරිසර ප්රවාහය       = 2.79- මාසික වාන්ත්ර ජල ප්රමාණය - මාසික වාරි ජල නිකුුව  

සාමානය පරිසර ප්රවාහ නිකුුව       = 0.59 m3/sec (ca. 1 m3/sec)     

වාර්ික පරිසර ප්රවාහ නිකුුව        = 1 x 31.536 = 31.54 MCM    

            

ඉහත සඳහන්ත්ර කළ ගණනය කිරීමට අනුව, දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදයන්ත්ර  පාරිසරික අවශයතා 

සඳහා 1 m3/s ක අ ඛණ්ඩ ජල ප්රවාහයක් මුො හැරීම නිර්දේශ දකදර්.  

 

 4.5  ගු : පරිසර ප්ර ාහය  

ක්රමය  අවශයතාවය අනුව ගණනය කළ විසර්ජනය  

CEA ක්රමය  Q 90 (විසර්ජන වක්රදයන්ත්ර) = 2.79 m3/sec  

නිර්දේශිත පරිසර ප්රවාහය  1 m3/sec 
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4.2.4 ධනාත්මක ජල විදයාත්මක බලපෑම්  

සෘජු කෘිකාර්මික ප්රතිලාභවලට අමතරව, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදේ ජලය ිරීම නිසා  වයාපෘති 
ප්රදේශදේ පහත සඳහන්ත්ර වක්ර ජල විෙයාත්මක ප්රතිලාභ ඇතිදේ. 

• ජල චක්රය වැඩි දියුණු ීම  

• භූගත ජල උපදයෝජයතාවය වැඩි දියුණු ීම  

• කුළු ගංවුර තත්ත්වයන්ත්ර අඩු කිරීම  

 

ජල චක්රය  ැඩි දියුණු ීම 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ිරීමත් සමඟ ජල දපෝෂකදේ ජල පෘෂ්ටිය ප්රමාණය දහක්ටයාර 303 කින්ත්ර 

(ජලාශදේ වර්ගඵල-ධාරිතා ෙත්ත අනුව) ඉහළ යනු ඇත. ඒ අනුව කලාපීය වාෂ්පීකරණය 2.9 MCM 

කින්ත්ර ඉහළ යයි. ඊට අමතරව, ජලාශදයන්ත්ර නිකුත් දකදරන වාරි ජලදයන්ත්ර 40% ක් වාෂ්පීකරණ - 
උත්ස්දේෙනය දලස යළි වායුදගෝලයට එක් දේ. තවෙ, පහළ ප්රතිලාභී ප්රදේශදේ  පවත්නා  වැේ 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය මගින්ත්ර වෘේධිකරණය දකදරන අතර එම වැේ හා ඇල මාර්ග ෙ කලාපීය 

වාශ්පීකරණයට  ොයක දවයි. දේ දහ්ුදවන්ත්ර, වායුදගෝලදේ සාදේක්ෂ ආර්ද්රතාව ඉහළ යන අතර 

එමගින්ත්ර ප්රදේශදේ වර්ෂාපතනයට ොයක වනු ඇති අනුමාන දකදර්. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත ජලාශය මගින්ත්ර 
ප්රදේශදේ ජල චක්රය හිතකර බලපෑමකට ලක් දවතැයි කිව හැකිය.  

 

භූගත ජල උපවයෝජයතා ය  ැඩි  ර්ධනය ීම 

ශකයතා අවදිදේදී සිදු කරන ලෙ දමදහයුේ අධයයනයට අනුව, ජලාශදයන්ත්ර වාර්ිකව සිදුවන ජල 

වෑස්සීම 2.2 MCM දලස ගණන්ත්ර බලා ඇත. වාරිමාර්ග ඉංජිදන්ත්රරු අධයයනයන්ත්රදගන්ත්ර ඇස්තදේන්ත්රු 

කර ඇත්දත් වාරි ජල නිකුුදවන්ත්ර 20% ක් පමණ ජලාපවහනය දලස ජල ධාරාවන්ත්රට එකු වන 

බවත්, 40% වාෂ්පීකරණ-උත්ස්දේෙනය සඳහා දයෙදවන බවත්, ඉතිරි 40% ප්රධාන වශදයන්ත්ර වෑස්සීම 
දලස හානිවන බවත් ය. දේ අනුව, කලාපදේ දනාගැඹුරු ජලධර නැවත ආදරෝපණය කිරීමට 
ජලාශය ොයක දේ. 

 

කුළු ගං තුවර් බලපෑම අඩු කිරීම  

ජල ගැේදමන්ත්ර සැලකිය යුු ප්රමාණයක් ජලාශය විසින්ත්ර රඳවා ගනු ඇති අතර එමඟින්ත්ර උපරිම ගංවුර 
මට්ටේ කරා ළඟා ීමට ගතවන කාලය පැය කිහිපයකින්ත්ර වැඩි වන බැවින්ත්ර කුළු ගංවුදරහි විශාල 
අඩුීමක් ෙක්නට ලැදබ්. දමයට දහ්ු ී  ඇත්දත් දයෝජිත ජලාශදේ පූර්ණ සැපයුේ මට්ටමට ඉහළින්ත්ර 

විශාල රඳවා ගැනීදේ ධාරිතාවයක් තිබීම වන අතර, දමම සංසිේධිවල ප්රතිඵලයක් දලස දේලි භූමිදේ 
සිට සාගරය ෙක්වා ගඟ දෙපස ජලදයන්ත්ර යටීම අඩු කරන බැවින්ත්ර අඩු ගංවුර තත්ත්වයක් ඇති වනු 
ඇත. ජලාශදේ දමදහයුේ ආරේභ කිරීදමන්ත්ර පසු, ජලාශදේ ජල මට්ටේ සෑම විටම විමංසනය කරනු 

ඇති අතර, එම නිසා ගංවුර තත්ත්වයන්ත්ර ිළිබඳව යටි ගං ප්රදේශදේ ජනතාවට පූර්ව අනුරු 
ඇඟීමක් ලබා දෙනු ඇත. 

 

4.2.5 කුඹුක්කන ඔය වද්රෝණිවේ දැනෙ ක්රියාත්මක  න  ාරිමාර්ග වයෝජනා ක්රම ල ජල අයිතිය 

ඇතුළු ජලය වබදා ගැනීවම් සීමා න. 

දේලි භූමිදේ සිට මුහුෙට ළඟා වන දතක් ගදේ ජලය භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර ගණයට තම එදිදනො 

අවශයතා වන පානය, ස්නානය සහ දස්දීම වැනි කටයුු සඳහා ගංගා ජලය භාවිතා කරන පුේගලයින්ත්ර 
සහ සුන්ත්ර ඇුළත් දේ. ජලාශදයන්ත්ර අඛණ්ඩව මුො හරින පාරිසරික ජල ප්රවාහය දමම අරමුණු සඳහා 
ප්රමාණවත් බැවින්ත්ර, දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය දහ්ු දවන්ත්ර කාලයක් තිස්දස ්භුක්ති විඳි ඉවුරුබෙ 
ජල අයිතිවාසිකේ උේලංඝනය දනාදේ. කුඹුක්කන අමුණ යටදත් ක්රියාත්මක වන වර්තමාන 
වාරිමාර්ග පේධතියට පාරිසරික ප්රවාහ අඛණ්ඩව මුො හැරීම දහ්ුදවන්ත්ර බලපෑමක් ඇති දනාදේ. 
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4.3 අවප්තක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම්  

4.3.1 ජජ   ාසස්ථාන අහිමිීම නිසා ඇති න පාරිසරික බලපෑම්  

  

වයෝජිත ජලාශ ප්රවද්ශය   

දයෝජිත ජලාශදයන්ත්ර යටී යන දභෞමික වාසස්ථානවල වාසය කරන ශාක හා සත්ත්ව විදශ්ෂ 

දයෝජිත වයාපෘතිය දහ්ුදවන්ත්ර සෘජුව හා ඍණාත්මක දලස බලපෑමට ලක් දේ. තවෙ, දමම බලපෑම 
ආපසු හැරවිය දනාහැක. දයෝජිත ජලාශ ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශදේ නිරීක්ෂණය කරන ලෙ ප්රධාන 

ජජව වාසස්ථාන වන්ත්රදන්ත්ර ගංගාව, ඇළ දොළ සහ ඒවාදේ ඉවුරුබෙ වාසස්ථාන, වනාන්ත්රතර, සවානා 

බිේ, කෘිකාර්මික ඉඩේ සහ දගවු ය. දමම වාසස්ථාන වල ආදේණික හා ජාතික වශදයන්ත්ර 
තර්ජනයට ලක් වූ විදශ්ෂ ඇුළු විවිධ සත්ව හා ශාක විදශ්ෂ ඇත. දමම ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජනයට 

ලක් වූ විදශ්ෂ සමහරක් අනනය හා විරල පරාසදේ විදශ්ෂ දේ. (Celastrus paniculatus).  

දයෝජිත ජලාශදේ ප්රතිඵලයක් දලස පවත්නා වාසස්ථාන දහළි දපදහළි කිරීම හා ජලදයන්ත්ර යටීම 

සිදුවනු ඇති අතර, ඒ දහ්ු දවන්ත්ර එම ස්ථානවල වාසයකරන ශාක හා සත්ව විදශ්ෂවලට තම 
වාසස්ථාන අහිමි වනු ඇත. ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශදේ වාසය කරන අඩු චලනයැති සත්ත්ව විදශ්ෂ 

(දගාළුදබේලන්ත්ර, උරගයින්ත්ර, උභයජීීන්ත්ර, කුඩා ක්ෂීරපායින්ත්ර ආදිය), හැර අනිකුත් සත්ත්ව විදශ්ෂ 

(විශාල ක්ෂීරපායින්ත්ර, පක්ෂීන්ත්ර, සමනුන්ත්ර, කූරන්ත්ර ආදිය) දයෝජිත ජලාශය දහ්ුදවන්ත්ර දහළි දපදහළි 
කිරීමට හා ජලදයන්ත්ර යටීමට දපර ගැලී යනු ඇතැයි අදේක්ෂා කරන නමුත් ඔවුන්ත්රදේ වාසස්ථාන 
අහිමි දේ.  

 දයෝජිත වාරිබල ප්රදේශදේ දබාදහෝ ඉඩේ ෙැනටමත් සංවර්ධනය කර (ආර්තව හා බහු වාර්ික 

කෘිකාර්මික ඉඩේ, දගවු, අතහැර ෙමා ඇති ඉඩේ) ඇති අතර එවැනි ඉඩේවල වාසය කරන්ත්රදන්ත්ර 
සුලබ සත්ත්ව හා ශාක විදශ්ෂ පමණක් බව සැලකිේලට ගත යුු ය. එබැවින්ත්ර එවැනි ඉඩේ 
සංවර්ධනය කිරීම නිසා ඇතිවන ඍනාත්මක බලපෑේ අඩු වනු ඇත. සමහර විට ජල සැපයුම වැඩි ීම 
නිසා වාසය කරන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතාදිය දකදරහි ධනාත්මක දලස බලපෑමට ෙ ඉඩ තිදබ්. 

දකදස් දවතත්, ප්රදේශදේ අතහැර ෙමා ඇති ඉඩේ හා සෘුමය කෘිකාර්මික ඉඩේ වැනි ආහාර බහුල 
ස්ථානවලට (අීය වගා කන්ත්රන වලදී) ෙැනට අලි ඇුන්ත්රට නිෙහදස් ිවිසිය හැකි අතර එවැනි ඉඩේ 
සංවර්ධනය කිරීම නිසා මිනිස්-අලි ගැටුේ උත්සන්ත්රන දේ. දයෝජිත සංවර්ධනයත් සමඟ අතහැර ෙමා 
ඇති සියුම ඉඩේ කෘිකාර්මික ඉඩේ බවට පරිවර්තනය වන අතර දබෝග තීව්රතාවය ෙ දෙගුණ දේ. 
එබැවින්ත්ර අලි ඇුන්ත්රදේ පරිහරණය සඳහා ඇති ඉඩේ අඩු වනු ඇති අතර එයෙ මිනිස් අලි ගැටුේ 
උත්සන්ත්රන ීමට දහ්ු දේ. එබැවින්ත්ර ගැටුම අවම කිරීම සඳහා ිළියේ දයදීම අවශය දේ.         

දයෝජිත වාරිබල ප්රදේශය ුළ ස්වභාවික වාසස්ථාන කිහිපයක් (වනාන්ත්රතර අේලි සහ ස්වාභාවික 
වෘක්ෂලතාදිය සඳහා ආධාරක වන ඉවුරුබෙ ප්රදේශ) නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර දමම වාසස්ථාන 
දබාදහෝ ශාක හා සත්ව විදශ්ෂ විසින්ත්ර භාවිතා කරනු ලැදබ්. සංවර්ධනය සඳහා එම සියු ස්වාභාවික 

වාසස්ථාන (වනාන්ත්රතර පැච් සහ ඇළ දොළ වෘක්ෂලතාදිය) ඉවත් කරනු ලැබුවදහාත්, සෘජුවම 

වාසස්ථාන අහිමි ීම නිසා සැලකිය යුු තරේ බරපතල බලපෑමක් ඇතිදේ. එබැවින්ත්ර, බලපෑම ුහු 
කිරීම සඳහා ිළියේ කිරීම අවශය දේ. 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා නුගමණ්ඩිය අමුණ ඉදිකිරීම නිසා ගංගාව සහ එහි ඉවුරුබෙ වාසස්ථාන වැනි 
සංදේදී වාසස්ථාන වලට බාධා පැමිදණනු ඇත. එවැනි ඉවුරුබෙ වාසස්ථානවල වාසය කරන 
දබාදහෝ ආදේණික හා ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජනයට ලක් වූ ශාක හා සත්ව විදශෂ්වලට ඍනාත්මක 

දලස බලපානු ඇත. එබැවින්ත්ර, බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ුහුයිදේ ිළියේ දයදීම අවශය දේ.    

 

4.3.2 අඩු ජලප්ර ාහ වහ්තුව න යටිගං ප්රවද්ශ ලෙ ඇති න පාරිසරික බලපෑම් 

කෘිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා දයෝජිත ජලය හරවා යැීම දහ්ුදවන්ත්ර දයෝජිත ජලාශය සහ 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය අමුණ අතර දමන්ත්රම නුගමණ්ඩිය අමුදණන්ත්ර යටි ගං ප්රදේශදේ ගංගා දකාටදසහි ජල 
ප්රවාහය අඩුවනු ඇත. අඩු ජලප්රවාහයකට භාජනය වන කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ වාසය කරන ආදේණික හා 
ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජනයට ලක් වූ ශාක හා සත්ව විදශ්ෂ දබාදහාමයක් නිරීක්ෂණය කර තිදබ්. . 
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දකදස් දවතත්, කුඹුක්කන්ත්ර ඔදේ සාමානය ප්රවාහ අඩුීම 33% ක් පමණ යැයි ඇස්තදේන්ත්රු කර 
ඇති අතර එම නිසා ගලායාම අඩුීම ගංගාව දිදේ වාසය කරන ජලජ ජීීන්ත්ර දකදරහි සැලකිය යුු 
බලපෑමක් ඇති දනාකරනු ඇත. 
 

4.3.3 සංක්රමණික මත්සය විවශ්ෂ වකවරහි බලපෑම් 

අවම වශදයන්ත්ර සංක්රමණික මත්සය විදශ්ෂ දෙකක් කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ හුලන්ත්රොව ඔය යන දෙදකහි 
වාසය කරයි. දයෝජිත නුගමණ්ඩිය අමුණ සහ කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දයෝජිත දේේල, විදශ්ෂදයන්ත්ර 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දේේල, දහ්ුදවන්ත්ර ඔවුන්ත්රදේ උඩුගං බලා ිහිනීම අවහිර වනු ඇත. දකදස් 

දවතත්, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශයට ඉහළින්ත්ර ඇති ජල දපෝෂක ප්රමාණය සමන්ත්රවිත වන්ත්රදන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර 

ඔදේ සමස්ත ජල දපෝෂක ප්රමාණදයන්ත්ර 11% ක් (කි.මී. 1233 න්ත්ර 140 ක්) පමණක් වන අතර එම 
නිසා දේේල සංක්රමණික විදශ්ෂ දකදරහි ඇති කරන බලපෑම සැලකිය යුු දනාදේ. 

 

4.4 ප්රජාවන් ප්රතිස්තථාපනය නිස්ා ඇතිවන බලපෑම්ප්, පහසුකම්ප්,  යටිතල පහසුකම්ප් හා රේපළ 

හානි. 

4.4.1 ප්රජාවන් ප්රතිස්තථාපනය නිස්ා ඇතිවන බලපෑම්ප් 

ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශය, උමයේ ගමන් මග සහ නව ඇළ මාර්ග ඇතුළත් වන ප්රයද්ශයේ 
ජනගහනය යයෝජිත වයාපෘතිය යහත්ුයවන් විපතට පත් වූවන් යලස සැලකිය හැකිය. යයෝජිත 
ජලාශයයන් (අධි ජලගැලීම් මට්ටම ඇතුළත) ජලයයන් යටවන ප්රයද්ශයේ ජීවත්වන ජනතාව සෘජුවම 
පීඩාවට පත්වන අතර ඔවුන් හඳුනාගත් ස්ථානවල නැවත පදිංචි කිරීමට සිදුයව්. 

එම ප්රජාව පහත දැක්යවන පරිදි කණ්ඩඩායම් 5 කට වර්ීකරණය කළ හැකිය.  

● පදිංචි නිවස හා යගවත්ත යන යදකම අහිමි වන පවුේ  

● යගවත්ත පමණක් අහිමිවන පවුේ  

● යගාඩ ඉඩම් අහිමිවන පවුේ  

● කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වන පවුේ  

● වක්ර යලස බලපෑමට ලක්වන පවුේ  

 

යයෝජිත කුඹුක්කන්ඔය ජලාශයේ දියගිේම ප්රයද්ශයේ ජීවත්වන පවුේ 

යයෝජිත කුඹුක්කන්ඔය ජලාශයේ දියගිේම ප්රයද්ශයේ ජිවත්වන සමස්ත පවුේ ගණන 482ක් 
(සම්ූර්ණ 261ක් සහ අර්ධ වශයයන් 221ක්) බව හඳුනායගන ඇත (සවිස්තරාත්මකව ඇමුණුම VI 
වගුව 4 හි ෙක්වා ඇත) . යමයින් සම්ූර්ණයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ 261ක් නැවත පදිංචි කළ 
යුතුව ඇත. එයස් බලපෑමට ලක්වන පවුේවලින් 95%කයේ ජීවයනෝපාය සම්ූර්ණයයන්ම යහෝ අර්ධ 
වශයයන් යගාඩ යභෝග සහ සත්ව පාලනය මත යැයපන බව සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් සමීක්ෂණයේදී 
අනාවරණය වී ඇත. සමාජ සමීක්ෂණයට අනුව, සම්ූර්ණයයන් සහ අර්ධ වශයයන් විපතට පත් 
පවුේවලට අයත් සමස්ත බලපෑමට ලක්වූ යගාඩ ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර 832ක් පමණ යව්. ඉන් 
අක්කර 517ක් සම්ූර්ණයයන් බලපෑමට ලක්වූ පවුේවලට අයත් වන අතර අක්කර 315ක් අර්ධ 
වශයයන් බලපෑමට ලක්වූ පවුේවලට අයත් යව්. යමම ඉඩම්වල ගම්මිරිස්, කුරුඳු, එළවළු, රබර් සහ 
යපාේ ඇතුළු බහු වාර්ික යබෝග වගා කර ඇත. බලපෑමට ලක්වූ සමස්ත කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය 
අක්කර 78ක් වන අතර ඉන් අක්කර 57ක් සම්ූර්ණයයන්ම බලපෑමට ලක්වූ පවුේවලට අයත් වන 
අතර ඉතිරි අක්කර 21ක් අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වූ පවුේවලට අයත් යව්. වයාපෘති බලපෑමට 
ලක් වූ ප්රයද්ශයේ සැලකිය යුතු ඉඩම් ප්රමාණයක් රජය සතු වුවද, යමම ඉඩම් යබායහාමයක් මිනිසුන් 
විසින් ආක්රමණය කර ඇති අතර, ඇතැම්  ඉඩම් වාර්ික බදු ක්රමය යටයත් ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා 
ආක්රමණිකයන්ට ලබා දී ඇත. යමාවුන් වසර 10 - 15 කට වැි කාලයක් යම් ඉඩම් භාවිතා කර ූර්ණ 
අයිතියට හිමිකම් පාති. ඉේලනවා. ඉඩම් ප්රමාණයයන් වැි ප්රමාණයක් වගාව සඳහා 
සම්ූර්ණයයන්ම යයාදායගන ඇත. 
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බලාගාර හා උමග ප්රරේශය   

සමස්තයක් වශයයන්, උමයේ ගමන් මාර්ගය ඔස්යස් සහ බලාගාරය ප්රයද්ශයේ පවුේ 65 ක් සිටිති. 
උමං මාර්ගයේ මධය යර්ඛායව් සිට යදපසට  මීටර් 25 බැගින් විසිරි ඇති ප්රයද්ශයේ ජීවත් වන අය 
බලපෑමට ලක්වන පවුේ යලස සැලයක්. බලපෑමට ලක්වන පවුේ 65න් 22ක් සම්ූර්ණයයන් 
බලපෑමට ලක්වන අතර ඔවුන් නැවත පදිංචි කළ යුතුව ඇත. ඉතිරි 43 (නැවත පදිංචි කිරීමට අවශය 
යනාවන) පවුේවලට අයත් වගා බිම් උමයේ ගමන් මග සඳහා සලකා බලන ප්රයද්ශය තුළ පිහිටා ඇත. 

නැවත පදිංචි කිරීයම් සමීක්ෂණයට අනුව යමම ප්රයද්ශය තුළ බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට අයත් මුළු 
යගාඩ ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර 96.1ක් පමණ යව්. යමයට ප්රධාන වශයයන් දැව, පලතුරු, කුරුඳු, රබර් 
සහ යපාේ වගාවන් ඇතුළු බහු වාර්ික යබෝග ඇතුළත් යව්. බලපෑමට ලක්වන මුළු කුඹුරු බිම් 
ප්රමාණය අක්කර 19.5 ක් වන අතර අයනක් සියේල යගාඩ ඉඩම් යව්. 

 

 නව වාරි ඇළ ප්රරේශය   

ප්රයද්ශයේ නව වාරි ප්රයද්ශවලට ජලය සැපයීම සඳහා නව ඇළ මාර්ග ඉදියකයර්. නව වාරි ඇළ 
හුලංදායවන් ආරම්භ වන අතර එය මාරාව, යවයහරගල, පහළ අරාව හරහා යගාස් වත්යත්ගම 
වැයවන් අවසන් යව්. නව ඇයළ් ඒකාබද්ධ දිග කියලෝමීටර 30 ක් පමණ යව්. යළි පදිංචි කිරීයම් 
සමීක්ෂණයට අනුව, නිවාස 12 ක් සහ වයාපාර 3 ක් ඇතුළුව පවුේ 15 ක් සම්ූර්ණයයන්ම බලපෑමට 
ලක්වන අතර ඔවුන් නැවත පදිංචි කිරීමට අවශය යව්. බලපෑමට ලක් වූ මුළු භූමි ප්රමාණය අක්කර 26 
කි. යමයට ප්රධාන වශයයන් දැව, පලතුරු, රබර්, යපාේ වතු සහ වී ඇතුළු බහු වාර්ික යභෝග ඇතුළත් 
යව්. කුඹුරු අක්කර 1.2 ක් හැර ඉතිරිය යගාඩ ඉඩම් ය. 

 

4.4.2 රේපළ වටිනාකම්ප් රකරරහි ඇතිවන බලපෑම්ප් 

බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයන් කාණ්ඩඩ යදකකට යබදිය හැකිය. පළමුව, සම්ූර්ණයයන්ම බලපෑමට 
ලක්වන බැවින් නැවත පදිංචි කළ යුතු පවුේ සහ යදවනුව, උස්බිම් සහ කුඹුරු ඉඩම් බලපෑමට ලක් 
වූ නමුත් නැවත පදිංචි කළ යුතු නැති පවුේ වශයයනි. යමම වයාපෘතිය යහ්තුයවන් බලපෑමට ලක්වන 
සමස්ත පවුේ සංඛයාව 579කි. යමයින් පවුේ 298ක් සම්ූර්ණයයන් බලපෑමට ලක්වන අතර නැවත 
පදිංචි කිරීම් අවශය යව්. යදවන කාණ්ඩඩයට අයත්වන අර්ධ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ 281ක 
පදිංචි නිවාසවලට යහෝ යගවතුවලට බලපෑමක් සිදු යනාවන අතර ඉඩම් කට්ටි පමණක් බලපෑමට 
ලක්වන බැවින් නැවත පදිංචි කරවීමට අවශය නැත. ඔවුන්යගන් ඇතැයමකුට කුඹුරු ඉඩම් හා යගාඩ 
ඉඩම් යන යදකම අහිමි වන අතර තවත් සමහරුන්ට යගාඩ ඉඩම් පමණක් අහිමි වනු ඇත. 
ඇස්තයම්න්තු කර ඇති පරිදි යමම වයාපෘතිය මගින් යගවතු/යගාඩ ඉඩම් යභෝග අක්කර 943.6 කට 
සහ පුද්ගලික පාර්ශ්ව සතු කුඹුරු අක්කර 111.1 කට බලපානු ඇත. යමම ඉඩම් පිහිටා ඇත්යත් 1) 
කුඹුක්කන් ඔය ජලාශය, 2) බලාගාරය සහ උමං මාර්ගය සහ 3) නව ඇළ මාර්ග (වගුව 4.6) මගින් 
බලපෑමට ලක්වන ප්රයද්ශවලය. 

4.6 වගුව: වයාපෘති ප්රරේශය ුළ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය   

විස්තතරය   

බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය (අක්කර)  

රගාඩ ඉඩම්ප්  

(අක්කර)  

කුඹුරු ඉඩම්ප්  

(අක්කර )  

මුළු ඉඩම්ප් 

ප්රමාණය  

(අක්කර)  

ූර්ණ බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට 
අයත්    

603.9  88.8  692.7  

අර්ධ බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට 
අයත්    

339.7  22.3  362  

එකුව    943.6  111.1  1054.7  

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය – 2019 ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත   
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කුඹුක්කන්ඔය ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට අයත් ඉඩම් අක්කර 
909.5ක් ඇත. යමයින් අක්කර 831.8 ක් යගවතු/යගාඩ යභෝගවලින් සමන්විත වන අතර අක්කර 
77.8ක් යපෞද්ගලික පාර්ශ්ව සතු කුඹුරු ඉඩම් යව්. මීට අමතරව උමං මාර්ගය සහ නව ඇළ ප්රයද්ශය 
ආශ්රිතව අක්කර 111.8ක යගවතු/යගාඩ යභෝග සහ කුඹුරු අක්කර 33.3ක් පිහිටා ඇත (විස්තර සඳහා 
3.8 වගුව බලන්න). 

 

නැවත පදිංචි කිරීයම් සමීක්ෂණයට අනුව බලාගාර සහ උමං ප්රයද්ශයේ විපතට පත් පවුේවලට අයත් 
ඉඩම් අක්කර 119.1 ක් අහිමි වනු ඇත. යමයට යගාඩ යභෝග වගා කරන ඉඩම් අක්කර 87.1ක් සහ 
කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 24.6 ක් ඇතුළත් යව්. යගාඩ යභෝග අතරින් බහුතරයක් දැව ගස ්(අක්කර 10 ක් 
පමණ) යපාේ (අක්කර 12.8 ක් පමණ), රබර් වගාවන් (අක්කර 27.7 ක් පමණ), පළතුරු ගස ්(අක්කර 
6.6 ක් පමණ) සහ යකයසේ (අක්කර 5.9 ක් පමණ) සමන්විත යව්. පවුේ 65ක පමණ ජීවයනෝපාය 
යමම ඉඩම් මත රඳා පවතී. (4.7 වගුව බලන්න) 

4.7 වගුව : බලාගාර , උමග හා නව වාරි ඇළ ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන බිම්ප් ප්රමාණය ස්හ වගා 

කර ඇති රබෝග 

 

යබෝගය  

බලාගාර , උමග 

ප්රරේශය (අක්කර) 

නව වාරි ඇළ 

ප්රරේශය 

(අක්කර) 

වී   24.6 1.3 

යකයසේ  5.9  

යපාේ /තැඹිලි  12.8 10.6 

අඹ  3.3 1.3 

යදේ 0.1  

යකාස්   6.1 0.3 

යදහි/යලමන්  3.3 3.0 

දර  0.3  

දැව  10.4 3.9 

රබර්  27.7 2.4 

යකායකෝවා  3.3 0.5 

බහු වාර්ික යබෝග   0.9 1.7 

යවනත්  20.4 1.0 

එකතුව  119.1 26.0 

මූලාශ්රය : RAP අධයයනය   

 

තවද, නව ඇළ ප්රයද්ශයේ බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට අයත් අක්කර 26 ක ඉඩම් ප්රමාණයක් අහිමි 
වනු ඇත. එයින් අක්කර 24.7ක යගාඩ යබෝග වගා යකයරන අතර අක්කර 1.3ක වී වගා යකයර්. 
යගාඩ යබෝගවලට යපාේ වගාව (අක්කර 10), පළතුරු ගස ් (අක්කර 3) සහ දැව ගස ් (අක්කර 3) 
ඇතුළත් යව්. යමම ඉඩම් මත පවුේ 11කයේ ජීවයනෝපාය රඳා පවතී. 

 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රයද්ශයේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව සලකා බැලීයම්දී, ඉඩම්වලින් වැි ප්රමාණයක් 
කෘිකර්මාන්තය සඳහා (අක්කර 522ක් පමණ) යයාදා ගැයන්. යදවන ඉහළම සථ්ානය ලබන්යන් 
යන්වාසික සහ කෘිකර්මාන්තය වන අතර එය අක්කර 334 කි. යමම අක්කර 522 න් 320 ක් යගාඩ 
යබෝග වගාව සඳහා යයාදා ගැයන්. ඔවුන් යගාඩ යබෝග වගායවන් යහාඳ ආදායමක් ලබන අතර 
ජීවයනෝපාය රඳා පවතින්යන් ඒ මත ය. අක්කර 33ක් පමණ යගවතු සහිත යන්වාසික ඉඩම් සඳහා 
සීමා කර ඇති අතර ඔවුන් කුඩා ඉඩම් හිමියන් යව්. මීට අමතරව අක්කර 11 ක රබර් වගාවක් ද ඇත. 
දිය ගිේම  ප්රයද්ශයේ ජීවත් වන පවුේ 482කයේ ජීවයනෝපාය යමම ඉඩම් මත රඳා පවතී (වගුව 4.8 
බලන්න). 
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 4.8 ජලාශරේ දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්ප් ප්රමාණය - ඉඩම්ප් පරිහරණය අනුව  

විස්තතරය   ප්රමාණය  

(අක්කර ) 

%  

යන්වාසික   33  3.63  

කෘිකර්ම   522  57.40  

වාණිජ   6.5  0.71  

යන්වාසික හා කෘිකාර්මික  334  36.72  

රබර් වගාව  11  1.21  

මුඩු ඉඩම්   3  0.33  

එකුව   909.5  100.00  

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත   

  

සමාජ සමීක්ෂණය හරහා එකතු කරන ලද යතාරතුරුවලට අනුව, 4.9 වගුයව් දැක්යවන පරිදි, 
ජලාශයේ දියගිේම ප්රයද්ශයේ යගාඩ ඉඩම් අක්කර 578 ක් හඳුනායගන ඇත. යගාඩ ඉඩම් අයිතිය 
සලකා බැලීයම්දී පවුේවලින් 38.4%කට අක්කර 1කට වඩා වැි ප්රමාණයක් අහිමි යව්. පවුේවලින් 
47.2%කට අක්කර 2කට වැි ප්රමාණයක් අහිමි යව්. යමයින් අදහස් කරන්යන් ඔවුන්යේ ජීවයනෝපාය 
පවත්වායගන යාමට ඉඩම අතයවශය බවයි. ඒ නිසා යම් අය නැවත පදිංචි කිරීයම්දී කුඩා ඉඩම් 
කැබැේලක් ප්රමාණවත් යනායව්. බලපෑමට ලක්වන යගාඩ ඉඩම් ප්රමාණය හා සසඳන විට කුඹුරු 
ඉඩම් ප්රමාණය ප්රමුඛ යනායව්. 

 

4.9 වගුව: රගාඩ ඉඩම්ප් කැබැල්රල් ප්රමාණය - ජලාශරේ දියගිල්ම ප්රරේශරේ පූර්ණ හා අර්ධ 

වශරයන් බලපෑමට ලක්වන   

පරාස්ය  

(අක්කර)  

පූර්ණ වශරයන් 

බලපෑමට ලක්වන 

පවුල් ස්ු    

අර්ධ වශරයන් 

බලපෑමට ලක්වන 

පවුල් ස්ු   
එකුව   

කට්ටි 

ස්ිංඛ්යාව    
%  

කට්ටි 

ස්ිංඛ්යා

ව    

%  

කට්ටි 

ස්ිංඛ්යා

ව   

%  

0 - 0.25  1  0.29  0  0  1  0.17  

0.25 - 0.5  20  5.90  0  0  20  3.48  

0.5 - 1.0  47  13.86  15  6.28  62  10.8  

1.0 - 2.0  99  29.20  123  51.46  222  38.15  

2.0 - 5.0  163  48.08  96  40.17  259  44.95  

>=5  9  2.65  5  2.09  14  2.44  

එකුව  339  100.00  239  100  578  100  

මුලාශ්රය: ස්මාජ ස්මීක්ෂණය - 2019 ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත    

 

 4.10 වගුයව් දැක්යවන පරිදි මුළු කුඹුරු ඉඩම් කැබලි 109 ක් වන අතර ඉඩම් කැබලි 98 ක් අක්කර 
2 ට අඩුය. ඉඩම් කට්ටි 9 ක් අක්කර 2-5 අතර ප්රමාණයේ වන අතර අක්කර 5 ට වඩා වැි බිම් යකාටස් 
2 ක් ඇත. කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් ද තම ජීවයනෝපාය පවත්වා ගැනීම සඳහා යමම ඉඩම් මත දැි යලස 
යැයපති. 



 

124 
 

4.10 වගුව: කුඹුරු ඉඩම්ප් කැබලිවල විශාලත්තවය -ජලාශරේ දියගිල්ම ප්රරේශරේ පූර්ණ හා අර්ධ 

වශරයන් බලපෑමට ලක්වන 

පරාස්ය  

(අක්කර)  

පූර්ණ වශරයන් 

බලපෑමට ලක්වන 

පවුල් ස්ු  

අර්ධ වශරයන් 

බලපෑමට ලක්වන 

පවුල් ස්ු 

එකුව    

ස්ිංඛ්යා

ව   

%  ස්ිංඛ්යාව    %  ස්ිංඛ්යාව    %  

0 - 2  61  85.9  37  97.4  98  89.9  

2 - 5  8  11.3  1  2.6  9  8.3  

10-May  2  2.8    0.0  2  1.8  

එකුව   71  100.0  38  100.0  109  100.0  

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය -2019, ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත   

  

ජීවයනෝපාය සඳහා වන බලපෑම සලකා බැලීයම්දී, එය ූර්ණ වශයයන් බලපෑමට ලක්වන පවුේ 
අතර ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇත. යබායහෝ පවුේ ආදායම් උපයන්යන් කෘිකාර්මික කටයුතුවලිනි. 
වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම යහ්තුයවන් ජලාශය දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ පවුේ 261ක් 
අවතැන් වීමට නියමිතය. යකයස් යවතත්, ඔවුන් නැවත ස්ථානගත කිරීම සහ ආදායම් යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීයම් වැඩසටහනක් මගින් සුදුසු පරිදි පුනරුත්ථාපනය කරනු ලැයබ්. මීට අමතරව 
ජලාශයයන් ප්රවාහන මාර්ගවල ඇතැම් යකාටස් ජලයයන් යටවීම නිසා පවුේවලට ප්රධාන මාර්ගවලට 
පිවිසීම අහිමි යව්. යමයින් අදහස ් කරන්යන් සිවිේ වැසියන්ට ඔවුන්යේ රැකියා ගමනාන්තවලට, 
පාසේවලට සහ එදියනදා කටයුතුවලට ළඟා වීමට අපහසු වීමයි. 

 

කුඹුක්කන් ඔය වයාපෘතිය යහ්තුයවන් යගාඩ ඉඩම් අහිමි වන පවුේ 339 න් බලපත්රලාභීන් 151 ක් ද 
සින්නක්කර යහෝ දීමනා 107 ක් ද ආක්රමණිකයන් 78 ක් ද වන අතර 2 ක්  ඔප්තපු යනාමැති අය යවති. 
එබැවින් සියයට 75.9 කට ඉඩම් සඳහා අයිතිය ඇති අතර සම්ූර්ණ වන්දි සඳහා හිමිකම් කියනු ඇත. 
කුඹුරු ඉඩම් සලකා බැලීයම්දී ඉඩම් කට්ටි 71 න් 23 ක් බලපත්රලාභීන්, 33 ක් සින්නක්කර යහෝ දීමනා, 
13 ක් ආක්රමණිකන් සහ ඉඩම් කැබලි 2 ක් බදු දී ඇත. එබැවින්, බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයන්යගන් 
සියයට 79.9 කට ඉඩම් සඳහා නීතයානුකූල අයිතිය ඇත ( 4.11වගුව). 

4.11 වගුව: දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ පූර්ණ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන ඉගම්ප්වල ඉඩම්ප් අයිතිය (කට්ටි 

අනුව) 

වර්ගය   

ඉඩම්ප් අයිතිය (කට්ටි අනුව)  

අවසර පත්ර  සින්නක්කර  ප්රදාන  

ඔප්තපු 
යනාමැ
ති   බදු   ආක්රමණික  එකතුව   

යගාඩ ඉඩම්  151  46  61  2  1  78  339  

කුඹුරු ඉඩම්  23  23  10     2  13  71  

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය -2019, ඉන්රෆාරටක් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත  

  

කුඹුක්කන් ඔය වයාපෘතිය යහ්තුයවන් යගාඩ ඉඩම් අහිමි වන අර්ධ වශයයන් විපතට පත් පවුේ 239 
න් 95 ක් බලපත්රලාභීන්, 36 ක් සින්නක්කර යහෝ දීමනා ඇති, 65 ක් ආක්රමණිකන් වන අතර 16 ක් 
ඔප්තපු යනාමැති අය යවති. එබැවින් සියයට 63.2 කට ඉඩම් සඳහා අයිතිය ඇති අතර සම්ූර්ණ වන්දි 
සඳහා හිමිකම් කියනු ඇත. කුඹුරු ඉඩම් සලකා බැලීයම්දී ඉඩම් කට්ටි 38 න් බලපත්රලාභීන් 9 ක්, 
සින්නක්කර යහෝ දීමනා 15 ක් සහ 11 ක් ආක්රමණය කරන්නන් යව්. එබැවින් සියයට 65.7 කට ඉඩම් 
සඳහා අයිතිය ඇත (වගුව 4.12).
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4.12 වගුව : අර්ධ වශරයන් බලපෑමට ලක්වන පවුල්වල ඉඩම්ප් අයිතිය (කට්ටි අනුව)   

වර්ගය   

 ඉඩම් අයිතිය (කට්ටි අනුව)   

අවසර පත්ර   සින්නක්කර  ප්රදාන   
ඔප්තපු 
යනාමැ
ති   

ආක්රමණික   එකතුව   

යගාඩ ඉඩම්  95  36  27  16  65  239  

කුඹුරු ඉඩම්  9  14  1  3  11  38  

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය -2019, ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත  

  

4.4.3 ආර්ික හා ජීවරනෝපාය ක්රියාකාරකම්ප් රකරරහි ඇතිවන බලපෑම්ප්   

ජීවයනෝපාය සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් සලකා බැලීයම්දී පවුේ 542 ක් පීඩාවට පත් වනු ඇත. 
කුඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ පවුේ 482ක් ද, උමයේ ගමන් මාර්ගය හා බලාගාර 
ප්රයද්ශයේ පවුේ 46ක් ද, නව වාරි ඇළ ප්රයද්ශයේ පවුේ 14ක් ද සිටිති. කුඹුක්කන්ඔය වයාපෘති 
ප්රයද්ශයේ යබායහෝ මිනිසුන් තම ජීවයනෝපාය වශයයන් යගාඩ ඉඩම්වල කෘිකර්මාන්තය සහ 
යවනත් ස්වයං-සාදන රැකියාවලින් යැයපති. සමාජ-ආර්ික සමීක්ෂණයට අනුව, 66% ක් සෘජුවම 
කෘිකාර්මික අංශයේ නිරත වන අතර 29% ක් අර්ධ වශයයන් කෘිකාර්මික අංශය මත රඳා පවතී. 
නැවත පදිංචි කළ යුතු පවුේ 321කයේ ජීවයනෝපාය සෘජුවම බලපෑමට ලක්වනු ඇත. අර්ධ වශයයන් 
විපතට පත් පවුේ 221 න් 206 කට සම්ූර්ණයයන් යහෝ අර්ධ වශයයන් සිය ජීවයනෝපාය අහිමි වනු 
ඇත. යමම පවුේ කජු, කරාබු නැටි, ගම්මිරිස්, අයනකුත් පලතුරු ගස,් අර්ධ බහු වාර්ික සහ සෘතුමය 
යභෝග වගායවන් ආදායම් ලබයි. එබැවින්, ආදායම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීයම් වැඩසටහනක් ලබා 
යනාදුනයහාත්, යමම කුටුම්භයන් නඩත්තු කිරීමට යනාහැකි වනු ඇත. 

 

4.4.4 ප්රජාව ප්රතිස්තථාපනය කිරීරමන් කෘෂිකර්මය රකරරහි ඇතිවන බලපෑම්ප්  
 සම්ූර්ණයයන්ම බලපෑමට ලක් වූ පවුේවල ප්රධාන ජීවයනෝපාය කෘිකර්මාන්තය වන අතර ඔවුන් 

ප්රධාන වශයයන් යගාඩ යබෝග වගාව, යගවතු වගාව සහ වී වගායවහි නිරත යව්. එබැවින් නැවත පදිංචි 

කිරීයම් ක්රියාවලියේදී ඔවුන්ට ඉඩම් ලබාදීම පමණක් ප්රමාණවත් යනාවන අතර යමම පවුේවලට එම 

ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර අවම වශයයන් ඔවුන්යේ වර්තමාන ආදායම් මට්ටමට යහෝ ඊට වැි 

ප්රමාණයකට ළඟා වීමට අවශය සහය ලබාදීම සහතික කිරීම ද වැදගත් යව්. සමාජ සමීක්ෂණයට අනුව 

ජලාශය ඉදිකිරීම යහත්ුයවන් ඔවුන්ට අයත් යහෝ පරිහරණය කරන ඉඩම් අක්කර 1054ක් පමණ 

අත්හැරීමට නියමිතය. යමම ඉඩම්වලට යගාඩ ඉඩම්, යගවතු සහ කුඹුරු ඇතුළත් යව්. 

   

වගා කළ යබෝග යකයරහි වන බලපෑමට අමතරව දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ ගස් අහිමි වීම නිසා ද සැලකිය 
යුතු අහිතකර බලපෑමක් ඇතියව්. යමය ද විපතට පත් පවුේවල ආදායමට සෘජුවම බලපානු ඇත. 
අහිමි වන ගස් පිලිබඳ වැිදුර විස්තර පහත වගුයව් දැක්යව්.  

4.13 වගුව: දිය ගිල්ම ප්රරේශරේ බලපෑමට ලක්වන දැව වර්ග හා ගස්ත ස්ිංඛ්යාව   

ගස්ත වර්ගය  ස්ිංඛ්යාව  ගස්ත වර්ගය  ස්ිංඛ්යාව  ගස්ත වර්ගය  ස්ිංඛ්යාව  

යත්ක්ක   5907  යහාම්පිේල   4  පුවක්  3739  

යකාස්  1910  කහට   27  මිේල  59  

මිේල   93  රුක් අත්තන   1  සපු  10  

දමුණු   195  දඹ   3  හුළං හික්  1  

යකායළාන්   26  යකායහාඹ   6  ගම්මාලු   12  

යහාර   26  සියඹලා   51  කරව්   3  
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කුඹුක්   89  සපු   46  සූරිය   39  

කැට කෑල   166  ඇට්යට්රිය   478  යබෝදිය   1  

හූරිය මාර   56  යකෝන්   27  Aladu  1  

කිතුේ   280  කැන්ද   4  මයහෝගනි  135  

අඹ   54  ඇටඹ   4  දුනුමඩල   1  

යවලන්   125  ගම්මාලු   5  කළුවර   15  

බුරුත   184  හේ මිේල   14  ගං සූරිය  3  

යපාේ   530  ලුණු මියදේල   14  මාර   5  

හුළං හික්   7  මයහෝගනි   23  යකල යබෝ   1  

බුළු   3  හූරිමාර    2       

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය -2019, ඉන්රෆාරටක්ස් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත  

 

4.14 වගුව: බලපෑමට ලක් වන පලුරු ගස්ත   

වර්ගය   ස්ිංඛ්යාව  වර්ගය   ස්ිංඛ්යාව  වර්ගය   ස්ිංඛ්යා

ව  

නාරං   542  අන්නාසි   8610  යදළුම්   3  

යදහි   2233  අඹ   1574  අයනෝදා   11  

යකයසේ   18262  දිවුේ   5  ජම්බු   5  

රඹුටන්   347  දූරියන්   6  ජම්යබෝල   1  

අලි ගැට යප්තර   136  කජු   7  යබලි   1  

යදාඩම්   583  යප්තර   23        

නාරං   226  පැයපාේ   15        

මූලාශ්රය : ස්මාජ ස්මීක්ෂණය -2019, ඉන්රෆාරටක් කන්ස්ල්ටන්ට්ස්ත  

  

යගවතු සම්බන්ධයයන් ගත් කල, පවුයේ මූලික යපෝෂණ හා ඖෂධ අවශයතා සපුරාලිය හැකි යහාඳින් 
ස්ථාපිත පාරම්පරික යගවත්තක් යකටි කාලයක් තුළ සථ්ාපිත කළ යනාහැක. සාම්ප්රදායික 
යගවත්තක් බහු වාර්ික, අර්ධ බහු වාර්ික යහෝ සෘතුමය ශාක වන යභෝග සහ ඖෂධීය ශාක වියශ්ෂ 
මිශ්රණයකින් සමන්විත යව්. ප්රධාන බහු වාර්ික යබෝග පැල අතරට යපාේ, යකාස්, කජු, කරාබු නැටි, 
ගම්මිරිස්, අයනකුත් පලතුරු ගස් ඇතුළත් වන අතර අර්ධ බහු වාර්ික සහ සෘතු යභෝග යලස වියළි 
කලාපීය ප්රයද්ශවලට අනුවර්තනය වූ යකයසේ, අල, ධානය යභෝග, බඩ ඉරිඟු සහ එළවළු වියශ්ෂ 
ඇතුළත් යව්. 

  

විපතට පත් පවුේවලට සහය විය හැකි ක්ෂණික ක්රමය නම්, තම යගාවිබිම්වලින් පමණක් යැයපන්නට 
හැකිවනතුරු මනාව සැලසුම් කළ ජීවයනෝපාය ආධාර වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීමයි. යමය යකටි 
කාලීන උපාය මාර්ගයක් පමණක් වනු ඇති අතර, සහනාධාර වැඩසටහන් මත යැපීයමන් ස්වයං 
ආධාරක වැඩසටහනක් යවත ගමන් කිරීමට සහය වීම වැදගත් යව්. පවුේවලින් 90%කට වැි 
ප්රමාණයක් කෘිකර්මාන්තයයන් යැයපන බැවින් කුඹුරු, යගාඩ ඉඩම්, යගවතු සහ කිරි නිෂ්පාදනවල 
ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා මනා සැලසුම් සහගත වැඩපිළියවළක් හඳුන්වා දී ක්රියාත්මක කළ 
යුතුව ඇත. 

 

4.4.5 කඩිනම් කෘෂිකර්මානතය වහ්තුව න අවප්තක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම් 

දමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර කෘිකාර්මික ඵලොයිතාව ඉහළ යනු ඇතැයි ෙ , එමඟින්ත්ර 
ප්රදේශදේ දවදසන දගාීන්ත්රදේ ශුේධ ආොයම සහ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංීමට දහ්ු වනු ඇතැයි 
ෙ අදේක්ෂා දකදර්. දකදස් දවතත්, දේ ආකාරදේ සංවර්ධන වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීදේදී, 
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පාරිසරික විපත් ඇතිීමට ඉඩ ඇති අතර වයාපෘතිය ආරේභ කිරීමට දපර ධනාත්මක හා ඍණාත්මක 
බලපෑේ ිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම අවශය දේ. දමම බලපෑේ සෘජු හා වක්ර දමන්ත්ර ම දිගු කාලීන හා 
දකටි කාලීන බලපෑේ ෙ විය හැකිය. බලපෑදේ විශාලත්වය මධයස්ථ සිට සැලකිය යුු මට්ටමක 
පැවතිය හැකිය. දමම අදේක්ිත බලපෑේ හඳුනාගැනීදේ දී ඵලොයිතාව ඉහළ නැංීම සඳහා වයාපෘති 
ප්රදේශවල කඩිනේ කෘිකාර්මික තාක්ෂණය දයාො ගනු ඇති බව උපකේපනය දකදර්. 

එය ප්රජාවට සහ රදට් ආර්ිකයට ප්රදයෝජනවත් වනු ඇත. කෘිකාර්මික හා ආශ්රිත දස්වා අංශවල 

රැකියා අවස්ථා උත්පාෙනය වනු ඇත. රැකියා අවසථ්ා 2,000 ක් පමණ නිර්මාණය කළ හැකිය. රැකියා 
අවස්ථා වැඩි ීමට දහ්ු වලට වගා කළ හැකි ඉඩේ වැඩි කිරීම සහ දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග වගාදේ 
වැඩි ීම (එය වඩා වැඩි ශ්රමොයකත්වයක් අවශය දේ.)යන දෙකම ඇුළත් දේ. දයෙවුේ සැපයීම, 

කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙන අදලවිකරණය සහ දයෙවුේ හා නිමැවුේ ප්රවාහනය සේබන්ත්රධ ක්දෂ්රවල ෙ 
නව රැකියා උත්පාෙනය කළ හැකිය. වයාපෘතිදයන්ත්ර ජනනය වන කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙනය ආහාර 
ආනයන මට්ටම අඩු කරන අතර විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමට දමය ොයක දේ. වයාපෘතිදේ 

අස්පෘශය ප්රතිලාභ වශදයන්ත්ර දගාවිපල ආොයම වැඩි ීම, ආයතනික සවිමත් ීම, ේවිතීයික අංශ 
සංවර්ධනය, ප්රදේශදේ දවදසන ප්රජාදේ සමාජ ආර්ික ප්රමිතීන්ත්ර වැඩිදියුණු කිරීම සහ කලාපීය 
සංවර්ධනය දලස හැඳින්ත්රවිය හැකිය. 

 

4.4.6 ඉදිකිරීම් අ දිවේ ඇති න බලපෑම්  

ඉදිකිරීේ කාලය ුළ ඇතිවන බලපෑේ තාවකාලික හා දකටිකාලීන වනු ඇති නමුත් ඒවා හඳුනාදගන 
ඒවා අවම කිරීම සඳහා අවශය ුහුකිරීදේ ියවර ගැනීම වැෙගත්ය. එම කාලය ුළ දගාීන්ත්රදේ 
ආොයමට දමන්ත්රම ප්රජාදේ දසෞඛය තත්ත්වයට සෘජුවම බලපෑේ කළ හැකිය. වයාපෘති මැදිහත්ීේ 

ුළින්ත්ර දගාීන්ත්රට දිගු කාලීනව ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කළත්, දේලි හා ඇළ ඉදිකිරීදේ කාල 

සීමාව ුළ තාවකාලිකව වුවෙ, යටි ගං ප්රජාවට බලපානු ඇත. 

ඉදිකිරීේ කාලය ුළ ධනාත්මක හා ඍණාත්මක බලපෑේ යන දෙවගයම ඇති දේ. එක් අතකින්ත්ර, 

ඉදිකිරීේ අවදිදේදී, පුහුණු / නුපුහුණු ශ්රමිකයින්ත්ර සඳහා වැඩි ඉේුමක් ඇති වනු ඇති බැවින්ත්ර ආොයේ 
ඉපැයීදේ අවස්ථා උත්පාෙනය දේ. අදනක් අතට, ඉදිකිරීේ අදියදර් ඇතිවන දූවිලි හා දූෂණය 
දහ්ුදවන්ත්ර (තාවකාලිකව වුවෙ) දසෞඛයයට තර්ජනය ඇති වනු ඇත.  

 

දැනෙ ප තින වගාවි වමවහයුම් ලෙ බාධා ඇතිීම: 

ඉදිකිරීේ කටයුු ආරේභ කිරීමත් සමඟ දගාීන්ත්රට තම දගාවිතැන්ත්ර කටයුු සඳහා විවිධ 
දුෂ්කරතාවන්ත්රට මුහුණ දීමට සිදු දේ. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශවල වාහන ගමනාගමනය සහ ඉඩේ 
සංවර්ධන කටයුු, දගාීන්ත්රට තම කෘිකාර්මික උපකරණ තම දගාවිපල දවත දගන යාමට 

බාධාවක් විය හැකිය. ඉඩේ දහළි දපදහළි කිරීම, කැණීේ, පාෂාණ ිිරීේ, භූමිදයන්ත්ර භූමියට ද්රවය 
ප්රවාහනය සහ දවනත් ඉදිකිරීේ කටයුු වැනි විවිධ ක්රියාකාරකේ ඉදිකිරීේ කටයුුවලට ඇුළත් 
දේ. කුඹුරුවල හා නිදවස්වල සහ දවනත් දගවුවල දබෝග මත දූවිලි තැන්ත්රපත් ීමට ෙ ඉඩ ඇත. 
බලපෑදේ මට්ටම මධයසථ් වන අතර සංවර්ධන කටයුු අවසන්ත්ර කිරීමට ගතවන කාලය ක්රියාකාරකේ 
වර්ගය අනුව දවනස් දේ. 

 

 

 ප්ර ාහනය, සනනිවේදනය, විදුලි බල සැපයුම  ැනි යටිතල පහසුකම් ආදිය සඳහා  න බලපෑම්. 

වයාපෘති මැදිහත්ීේ සඳහා දවන්ත්ර කර ඇති විවිධ භූදගෝලීය ිහිටීේවල හා ඒ අවට පවත්නා යටිතල 
පහසුකේ පහත විස්තර දකදර්: 

 

ජල සැපයුම 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ප්රදේශය ුළ ජීවත්වන පවුේ සඳහා නල ජල සැපයුම දනාමැත. ඔවුහු 
දනාගැඹුරු ළිං හරහා තම ජල අවශයතා සපුරා ගනිති. ප්රදේශදේ දබාදහෝ නිදවස්  පානීය ජලය ලබා 



 

128 
 

ගැනීම සඳහා දනාගැඹුරු ළිං භාවිතා කරයි. ආරක්ිත ජලය හිඟ ීම දහ්ු දවන්ත්ර පානීය සහ ගෘහසථ් 
කටයුු සඳහා ජලය ලබාගැනීම දමම ප්රදේශදේ වැඩි ප්රමුඛතාවයක් සහිත කටයුත්තකි. ජලය 
ජනතාවදේ මූලික අවශයතාවයකි. ජලාශය නිම කිරීදමන්ත්ර පසු සැලකිය යුු ජල ප්රමාණයක් පානීය 
ජලය සඳහා දවන්ත්ර කරනු ලැදබ්. පානීය ජලය සැපයීමත් සමඟ වඩා වැඩි ඍජු හා වක්ර ප්රතිලාභ 
ලැදබනු ඇත. 

 

ප්ර ාහනය, සනනිවේදනය හා විදුලිබල සැපයුම 

දමම ප්රදේශය ප්රධාන මාර්ගයට නිසි දලස සේබන්ත්රධ ී ඇත. රත්නපුර, වැේලවාය හරහා දිදවන 

දකාළෙ - මඩකලපුව (A4) ප්රධාන මාර්ගය වයපෘති ප්රදේශය අසලින්ත්ර වැටී ඇත. දමම මාර්ග වයාපෘති 
ප්රදේශය අදනකුත් මාර්ග ජාලය දවත සේබන්ත්රධ කරයි. දයෝජිත ජලාශදේ දිය ගිේම ප්රදේශදේ 
ජිවත්වන ජනතාව දමම පහසුකේ විඳින මුත් ඔවුන්ත්ර දවනත් ස්ථානයක පදිංචි කරීම නිසා එම 
පහසුව අහිමි දේ. ප්රදේශය  ුළ ඇති සමහර මාර්ග ජලදයන්ත්ර යටීමට නියමිත බැවිනි. ඔවුන්ත්ර නව 
ප්රදේශයක නැවත ස්ථානගත කළ විට ඔවුන්ත්රට නව යටිතල පහසුකේ සැපයීමට අවශය වනු ඇත. 
මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය කර ප්රධාන මාර්ගයට සේබන්ත්රධ කළ යුුය.  

සමහර ඍණාත්මක බලපෑේ ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශය හරහා දිදවන මාර්ග දෙකක්  මත පෙනේ දේ. 
ඉන්ත්ර එකක් වන තරවනාදගාඩ හරහා පේලගම - බඩේකුඹුර මාර්ගය බී පන්ත්රතිදේ මාර්ගයක් වන 
අතර මාර්ගදේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලදයන්ත්ර යට දේ. දෙවැන්ත්රන රත්තනදෙනිය - දකඳවින්ත්රන මාර්ගය 
යි. එය පළාත් මාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව යටදත් සී පන්ත්රතිදේ නඩත්ු වන්ත්රනකි. පවත්නා මාර්ග 
එකිදනක සේබන්ත්රධ කිරීම සඳහා විකේප මාර්ග සැපයිය යුුය. 

සමස්ත වයාපෘති ප්රදේශයටම ජාතික විදුලිබල පේධතිදයන්ත්ර විදුලිය ලබා ගත හැකිය. ප්රදේශදේ 
බහුතර ප්රජාවන්ත්රට විදුලිය ලබා දී ඇත. ප්රදේශය ුළ ස්ථාවර දුරකථන දමන්ත්රම ජංගම සන්ත්රනිදේෙන 
ආවරණයක් ෙ ඇත. ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශදයන්ත්ර ජනතාව ඉවත් කිරීමත් සමඟ විදුලිය හා 
සන්ත්රනිදේෙනය දනාමැති දුෂ්කරතාවන්ත්රට ඔවුන්ත්ර මුහුණ දෙනු ඇත. 

 

සංස්කෘතික සහ ආගමික පැතිකඩ / සැලකිය යුතු කරුණු   

සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුු මත සැලකියයුු බලපෑමක් ඇති දනාදේ. මයිලගස්  තැන්ත්රන ග්රාම 
නිලධාරි වසදේ කිරවන්ත්රනාදගාඩ නේ ගදේ අසරණ සරණ ආරණය දසනසුන නමින්ත්ර එක් 
විහාරස්ථානයක් ඇත. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම දහ්ුදවන්ත්ර දමම  විහාරස්ථානයට අයත් 

අක්කර ½ ක බිේ ප්රමාණයක් හා ධර්මශාලාව වශදයන්ත්ර භාවිතා කරන දගාඩනැගිේලක දකාටසක් ෙ 
ජලදයන්ත්ර යට ී  යාමට නියමිත ය. එම දගාඩනැගිේදේ වර්ග ප්රමාණය වර්ග  අඩි1800 ක් පමණ දේ. 
ජලදයන්ත්ර යට වන ප්රදේශදේ ජීවත්වන ජනතාව දමම විහාරස්ථානය ඔවුන්ත්රදේ ආගමික කටයුු 
සඳහා දයාො ගනී. ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශදේ මිනිසුන්ත්ර නැවත ස්ථානගත කිරීම නිසා පන්ත්රසලට 

සැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති දනාවනු ඇත. දකදස් දවතත්, නැවත පදිංචි වූවන්ත්රට ආගමික කටයුු 
සඳහා භාවිතා කළ විහාරස්ථානය අහිමි වනු ඇති බැවින්ත්ර ඔවුන්ත්රදේ ආගමික කටයුු සඳහා දයාො ගත 
හැකි පන්ත්රසලක් ඔවුන්ත්රට ලබා දීමට ියවර ගත යුුය. 

 

වපාදු පහසුකම්   

තැන්ත්රදනයාය ප්රාථමික පාසලට අයත් දගාඩනැගිලි කිහිපයක් දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ 
වයාපෘතිදයන්ත්ර අර්ධ වශදයන්ත්ර බලපෑමට ලක් වනු ඇති බව සමීක්ෂණවලින්ත්ර අනාවරණය ී තිදබ්. 

දමම පාසල පේදලගම ග්රාම නිලධාරි වසදේ ිහිටා ඇත. දේ වන විට සිසුන්ත්ර 35 දෙදනකු සහ 

ගුරුවරුන්ත්ර 6 දෙදනකු සිටින දමම පාසදේ වැසිකිළි 6 ක පේධතියක් දමම ජලාශදේ බලපෑමට 
දගාදුරු දේ. පාසදේ බලපෑමට ලක්වූ වුහයන්ත්ර නැවත ස්ථාිත කළ යුුය. දපාදු පහසුකේවල 
ප්රතිලාභීන්ත්රදගන්ත්ර බහුතරයක් ෙ පීඩාවට පත් වූවන්ත්ර ය. 
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4.5 කෘෂිකර්මානතය ව ත ඇති න බලපෑම්  

දයෝජිත වයාපෘති භූමිදේ ෙැනට පවතින වාරිපහසුකේ සහිත පහත් බිේවල වගා කරනු ලබන ප්රධාන 
දබෝගය ී වන අතර අදනකුත් ක්දෂ්ර දබෝග වලින්ත්ර ඉතා සුළු ප්රමාණයක් යල කන්ත්රනදේ දී වැසි 
ජලදයන්ත්ර වගා දකදර්. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය ආරේභ කිරීමත් සමඟ මහ හා යල යන කන්ත්රන 

දෙදකහිම දබෝග නිෂ්පාෙනය සඳහා ෙැනට පවතින හා නව වාරිපහසුකේ සහිත  ඉඩේ අක්කර 13,000 
ක් පමණ ලබා ගත හැකිය. දබෝග වගා සැලැස්මට ඇුළත් කිරීම සඳහා සුදුසු විවිධ දබෝග 
කණ්ඩායේවල සංයුතිය ිළිබඳව අොළ පාර්ශවයන්ත්ර සමඟ සාකච්ඡා කර වයාපෘති දයෝජකයා විසින්ත්ර 
තීරණයක් ගත යුුය. 

ඵලොයිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දයදෙන නීන කෘිකාර්මික තාක්ෂණයන්ත්ර වාරි ජලය සහ ඉහළ 
මට්ටදේ බාහිර දයෙවුේ මත රඳා පැවතීම නිසා ඍනාත්මක පාරිසරික බලපෑේ ඇති කරයි. ඒ හා 

සමානව, කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිදේ දමදහයුේ ආරේභ කිරීමත් සමඟ සුදුසු කෘිකාර්මික තාක්ෂණය 
හා වාරි ජලය ඵලොයිතාව ඉහළ නංවන අතර එමගින්ත්ර ෙරිද්රතාවය ිටුෙැකීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය 
සහ වයාපෘති ප්රදේශදේ සහ ඒ අවට ජීවත්වන ජනතාවදේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංීම ආදියට 

සැලකිය යුු ොයකත්වයක් සපයයි. දකදස් දවතත්, විවිධ දහ්තූන්ත්ර මත වාරි පහසුකේ සහිත 
කෘිකර්මාන්ත්රතදේ තිරසාරභාවය ආර්ික හා පාරිසරික වශදයන්ත්ර ප්රශ්න දකදර්. ජලාශය ඉදිකිරීදේ 
හා කෘිකාර්මික වැඩසටහන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීදේ දී පරිසරයට බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ප්රධාන අදියර 
දෙකක් තිදබ්. 

 

A. ඉදිකිරීම් අදියර  

වර්තමාන කෘිකාර්මික කටයුු සඳහා ඉදිකිරීේ කටයුු වල බලපෑම තාවකාලික වුවෙ පරිසරයට 
අහිතකර දලස බලපෑ හැකිය. කෘිකාර්මික කටයුු සඳහා ඉදිකිරීේ අවදිදේදී ඇතිවන අහිතකර 
බලපෑේ ස්ථාන-නිශ්චිත දේ. දමම ඍණාත්මක බලපෑේ කේතියාම හඳුනාගත යුු අතර එමඟින්ත්ර 
බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ුහු කිරීදේ ියවර ගත හැකිය. 

ඉදිකිරීේ අවදිදේදී කෘිකර්මාන්ත්රතයට බලපාන ප්රධාන ඍණාත්මක බලපෑම වන්ත්රදන්ත්ර වායු දූෂණය 
වැඩි ීමයි. ප්රධාන වශදයන්ත්ර ඉදිකිරීදේ දී අධිකව නැංදවන දූවිලි ඉදිකිරීේ ප්රදේශවල වැඩ කරන හා 
පදිංචිව සිටින දගාීන්ත්රට බලපායි. දබෝග වියන්ත්ර මත දූවිලි තැන්ත්රපත් ීදමන්ත්ර දබෝග වලටෙ බලපෑේ 

ඇති විය හැකි අතර එමඟින්ත්ර ශාකදේ විවිධ කායික විෙයාත්මක ක්රියාවලීන්ත්රට, විදශ්ෂදයන්ත්ර 
ප්රභාසංශ්දේෂණයට, බලපෑේ ඇති ීදමන්ත්ර නිෂ්පාෙනයට හා ගුණාත්මකභාවයට බලපෑේ ඇති දේ. 

නිවාස, වාරිබල ප්රදේශ සහ වාරිමාර්ග පේධතිය සඳහා නව ඉඩේ සංවර්ධනය දකදරන ප්රදේශවල 
දමම තත්වය ඇතිවිය හැකිය. 

 

B. වමවහයුම් අ දිය  

දමදහයුේ අවදිදේ ප්රධාන ක්රියාකාරකම වන්ත්රදන්ත්ර අුතින්ත්ර සංවර්ධනය කරන ලෙ ඉඩේවල 

කෘිකාර්මික වැඩසටහන්ත්ර ආරේභ කිරීමයි. කලින්ත්ර සඳහන්ත්ර කළ පරිදි, අළුතින්ත්ර සංවර්ධනය කරන ලෙ 
ඉඩේ දබාදහාමයක් සහේ හැර දවනත් දබෝග වගා කළ හැකි උස්බිේ වාරිමාර්ග පේධතියක් යටදත් 
පවතිනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. 

 

4.6. පුරා විදයා ස්ථාන වකවරහි ඇති න බලපෑම්  

පුරා විෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර ි ළිදයළ කරන අලෙ AIA වාර්තාව අනුව, වයාපෘති ප්රදේශය ු ළ 
පුරාවිෙයා වැෙගත්කමක් සහිත ස්ථාන 41ක් හඳුනාදගන තිදබ්. එම ස්ථාන 41 අතරින්ත්ර ස්ථාන 11 ක් 

ඍජු දලස බලපෑමට ලක්වන අතර 10ක් වක්ර දලස බලපෑමට ලක්දේ. අදනකුත් ස්ථාන 20 ට 
බලපෑමක් ඇති දනාදේ. හඳුනාගත් ස්ථාන ිලිබඳ විසත්ර පහත 4.14 වගුදේ හා 4.9 රූපදේ ෙක්වා 
ඇත.  
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4.15 වගුව: පුරා විදයාත්තමක හා ඓතිහාසික ස්තථාන රවත ඇතිවන බලපෑම්ප් 

A) ඍජු වලස බලපෑමෙ ලක් න ස්ථාන  
 

අංකය  ස්ථාන අංකය  නම      විස්තරය  

1 
L1 දුේමලතැන්ත්රන විහාරය  

දයෝජිත දේේල නිසා දමම ස්ථානය ඍජු 
බලපෑමට ලක්දේ  

2 
L4 

දහාරදගාේල මැටි 
බඳුන්ත්ර නිධිය   

දයෝජිත දේේල නිසා දමම ස්ථානය ඍජු 
බලපෑමට ලක්දේ 

3 
L6 සිේවාදේ වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් ඉදිකිරීේ නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ. 

4 

L7 යදබාර  
දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් ඉදිකිරීේ නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ.. 

5 
L15 

බිඳුණුකඩ වැව ගේ 
දේළිය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වැව නැවත ඉදිකිරීේ නිසා ඍජු 
බලපෑමට ලක්දේ. 

6 
L41 වට්ටාරම වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ. 

7 
L16 හබසස් වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ. 

8 
L19 

දකදසේ වත්ත පැරණි 
දේේල  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ. 

9 
L31 ඉත්තෑකටුව වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ. 

10 

L32 පණු ආර බැේම  
දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා ඍජු බලපෑමට 

ලක්දේ. 

11 

L23 ඉපැරණි ඇල  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා ඍජු බලපෑමට 
ලක්දේ. දමහි දබාදහෝ දකාටස් ෙැනටමත් 
දගාීන්ත්ර විසින්ත්ර විනාශ කර ෙමා ඇත. 

B)  ක්ර වලස බලපෑමෙ ලක් න ස්ථාන  
 

1 
L10 දවදහරගල නටබුන්ත්ර  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

2 
L11 

දවදහරගල මැටිබඳුන්ත්ර 
නිධිය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

3 
L12 හබසස් පැරණි විහාරය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

4 
L13 

බිඳුණුකඩ වැව - 
නටබුන්ත්ර වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
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ලක්දේ. දමහි දබාදහෝ දකාටස් දගාීන්ත්ර විසින්ත්ර 
විනාශ කර ෙමා ඇත.   

5 

L14 
බිඳුණුකඩවැව - මැටි 
බඳුන්ත්ර නිධිය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 

ලක්දේ. 

6 
L17 දිේදගාඩ යාය නටබුන්ත්ර  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

7 
L18 

දිේදගාඩ යාය -
මැටිබඳුන්ත්ර නිධිය   

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

8 
L29 දතනගේලන්ත්රෙ වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

9 
L30 

ඉත්තෑකටුව - 
මැටිබඳුන්ත්ර නිධිය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 
ලක්දේ. 

10 

L34 දස්නගලඅරාව නටබුන්ත්ර  
දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇති නමුත් වයාපෘතිය නිසා වක්ර බලපෑමට 

ලක්දේ. 

(C) බලපෑමෙ ලක් වනා න ස්ථාන  
 

1 
L2 

දවදහරබැඳී තැන්ත්රන 

විහාරය  
දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

2 
L3 දවදහරදගාඩ විහාරය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

3 
L5 පැරණි දේේල  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

4 
L8 

බටුගේමන මැටි බඳුන්ත්ර 
නිධිය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

5 
L9 මයුරගිරි විහාරය   

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

6 
L20 දකදසේවත්ත ස්ුපය 

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

7 
L21 දවදහරයාය වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

8 
L22 නයි දපනයායවැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

9 
L24 දෙමට මේ විහාරය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

10 
L25 

ගේ ටැේ මණ්ඩිය 
විහාරය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

11 
L26 මාලිගාවිල බුදු ිළිමය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

12 
L27 

ෙදේ දගාඩ දබෝසත් 
ිළිමය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

13 
L28 ඇතිමදේ වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

14 
L33 තිස් දලන්ත්ර විහාරය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 
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15 
L35 වත්ත්ගම විහාරය  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

16 
L36 ඇතිමදේ යදබාර  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

17 
L37 

දමාර මේ දපාකුණ 
නටබුන්ත්ර  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

18 
L38 

දමාර මේ දපාකුණ 
වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

19 
L39 දකාටියාගල වැව  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 

20 
L40 වට්ටාරම නටබුන්ත්ර  

දමම ස්ථානය ජලධාරා ප්රදේශදයන්ත්ර බැහැරව 
ිහිටා ඇත. බලපෑමට ලක් දනාදේ. 
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4.16 වගුව: බලපෑම්ප් නයාස්ය 

   

වයෝජිත කුඹුක්කන ඔය ජලාශය නිසා වභෞතික, ජජීය, සමාජ ආර්ික පරිසරය ව ත ඇතිවිය හැකි  බලපෑම් [(0) - අදාළ වනාවේ, (-1) - වනාගිනිය හැකි ඍනාත්මක බලපෑමකි,  (-2) – මධයස්ථ ඍනාත්මක 

බලපෑමකි, (-3) බරපතල ඍනාත්මක බලපෑමකි, (+1) වනාගිනිය හැකි ධනාත්මක බලපෑමකි, (+2) - මධයස්ථ ධනාත්මක බලපෑමකි, (+3) - බරපතල ධනාත්මක බලපෑමකි) 

ඉදිකිරිම් අ දිය  වමවහයුම් අ දිය  

ඉ
ඩ
ම්
 අ
ත්
ප
ත්
 ක
ර
ග
ැනී
ම
  

ඉ
ඩ
ම්
 ව
හ
ළි
 ව
ප
ව
හ
ළි
 කි
රී
ම
  

වි
දුම්
 හ
ා 
ි
ි
ර
ී
ම්
  

ප්ර
 
ාහ
න
ය
  

ව
ේ
ල්
ල
 ඉ
දි
කි
රි
ම
  

ධූ
ල
ක
 අ
ප
ද්ර 
ය
 මු
දා
 හ
ැරි
ම
  

ඉ
දි
කි
රී
ම්
 අ
ප
ද්ර 
ය
  

න
 
 ජ
න
ා 
ාස
  

න
 
 ප්ර
 
ාහ
න
 ම
ාර්
ග
 ඉ
දිකි

රි
ම
  

උ
ම
ග
 ඉ
දිකි

රි
ම
  

බ
ල
ාග
ාර
ය
 හ
ා 
ස
ම්
ව
ේ
ෂ
ණ
  
ම
ග
  

ඇ
ල
 ම
ාර්
ග
 ඉ
දි
කි
රී
ම්
  

ජ
ල
ව
ය
න
 ය
ෙ
ී
ම
  

ි
ෙ
 
ාන
 ක්රි
ය
ාත්
ම
ක
 කි
රී
ම
  

න
ැ 
ත
  
න
  
ග
ා 
  

වි
දුලි
 උ
ත්
ප
ාද
න
ය
  

 

ක
ෘෂි
 ර
ස
ාය
න
 භ
ාවි
ත
ය
  

ජ
ල
 ප්ර
 
ාහ
ය
 නි
ය
ාම
න
ය
  

ප
ාං
ශු
 ස
ංර
ක්ෂ
ණ
ය

 

ප
රි
ස
ර
 ප්ර
 
ාහ
   

ප
ානී
ය
 ජ
ල
 ස
ැප
යු
ම
  

ක
ෘෂි
ක
ාර්
මි
ක
 ක්රි
ය
ාක
ාර
ක
ම්
  

ජ
ජ
 
 වි
දය
ාත්
ම
ක

 

1-1 ස් ාභාවික  ාසස්ථාන ල විශාලත් ය  0 -3 -1 -1 -1 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 0 0 1 0 0 -2 

1-2  ාසස්ථාන ල අඛණ්ඩත් ය  0 -2 0 -1 -2 0 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 1 0 0 0 1 0 0 -2 

1-3  ාසස්ථාන ල ගුණාත්මක බ   0 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 1 0 -3 0 1 0 0 -2 

1-4 තීරණාත්මක  ාසසථ්ාන ල විශාලත් ය/ 

ගුණත් ය  
0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -3 -1 1 0 0 -1 

1-5 වභෞමික විවශ්ෂ  0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -2 0 1 0 0 -2 

1-6 ජලජ / අර්ධ ජලජ විවශ්ෂ   0 -2 -2 -1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 0 -1 2 -1 1 0 -3 0 2 0 0 -2 

1-7 අර්බුදකාරී විවශ්ෂ  0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -2 0 1 0 0 -2 

1-8 සත්  සංක්රමණ  0 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -1 2 0 -2 0 1 0 0 -2 

1-9 මිනිස් අලි ගැටුම  0 -3 -1 -1 0 0 -2 -3 -2 0 0 -1 -1 0 2 0 -1 -1 0 0 0 -3 

ජ
ල
 වි
දය
ාත්
ම
ක

 

2-1 මතුිෙ ජල ප්රමාණය  0 -2 0 0 +2 0 -2 -1 0 -2 0 0 3 1 2 0 0 2 0 1 2 2 

2-2 මතුිෙ ජල ගුණත් ය  0 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 -3 -1 2 1 2 -2 

2-3 අප හන රො  0 -2 -1 0 -2 0 -2 -1 -2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -2 

2-4 භූගත ජල මට්ෙම  0 -2 -1 0 0 0 0 -2 0 -3 0 0 +3 0 2 0 0 2 3 1 0 2 

2-5 භූගත ජල ගුණත් ය  0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 -1 0 0 1 0 2 0 -3 1 3 1 0 0 

ප
ස

 

3-1 පාංශු ඛාදනය   -2 -2 0 -1 -2 0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 3 0 0 1 3 1 0 -1 

3-2 පවස් සාර ත් බ   -1 -2 0 -1 -2 0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 -1 

3-3 බෑවුම් අස්ථායිතා -1 -1 -2 -1 -2 0 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -1 2 0 0 1 2 0 0 -1 

3-4 දැදුරු සහිත පාෂාණ ල ස්ථායි බ  ගිලිහීම  -2 -2 -3 -1 -2 0 -1 -1 -1 -3 -3 -1 -1 -1 1 0 0 0 1 0 0 -1 

3-5 ඛනිජ සම්පත්  -2 -2 -2 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
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ාත
ය

 
5-1  ාතවේ ගුණත් ය  0 -2 0 -1 -2 -1 -2 -2 -2 0 0 -1 0 0 2 0 -1 0 2 0 0 -2 

5-2 ශබ්දය   0 -2 -3 -1 -2 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

5-3 කම්පන  0 -2 -3 -1 -2 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

ස
ම
ාජ
 ආ
ර්
ි
ක

 

6-1 ඉඩම් අගය  -1 0 0 0 0 0 0 3 3 -1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 

6-2 රැකියා අ ස්ථා  -3 1 1 0 2 0 0 3 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

6-3 යළි පදිංචි කරීම  -3 0 0 0 0 0 0 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-4 ජී වනෝපායයන -3 1 0 0 2 0 0 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3 3 

6-5 දිළිඳු කම ිටුදැකීම  0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 

6-6 සංස්කෘතික /පුරාවිදයාත්මක  ටිනාකම ඇති 
ස්ථාන  

0 -2 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-7 වසෞඛය  0 -2 0 -1 -1 -2 -1 0 -1 0 0 -1 2 0 2 0 -2 0 0 0 3 0 

6-8 ජලය හා සනීපාරක්ෂා   0 -1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 0 0 0 3 0 

6-9 යටිතල පහසුකම්  -2 -1 -1 -1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
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පරිච්වේදය 5 

5. ලුහු කිරීවම් ිළියම්  

5.1 මතුිෙ හා භූගත ජල විදයාත්මක කරුණු  

5.1.1 ගංගාවේ හා ඉවුරුබද  ාසස්ථාන නඩත්තු   

අවම සමාජ විෙයාත්මක අවශයතා දමන්ත්රම ගදේ සහ දේේදලන්ත්ර දහෝ අමුණුවලට පහළින්ත්ර ිහිටි ඉවුරුබෙ 
වාසස්ථානවල  පාරිසරික අවශයතා සපුරාලීම සඳහා  අඛණ්ඩ ජල සැපයුම පහසුවන පරිදි කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 
ජලාශදේ සහ නුගමණ්ඩිය අමුදණ් ිටමුව වුහයන්ත්ර සැලසුේ කළ යුුය. 

 

5.1.2 ජලගැල්ම  

ජීවිත හා වුහයන්ත්රදේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර ුහුයීදේ ියවර අනුගමනය කළ යුුය. 

1. ගංගාව ියීම සඳහා පස් ිරීම, දේේල ඉදිකිරීදේ වැඩ සටහදන්ත්ර අවසාන අයිතමය විය යුුය. 
ප්රධාන වුහයන්ත්ර ඉදිකිරීම සහ ගංගාව ි යවා ෙැමීම ආරේභ කිරීමට දපර ගංගා දකාටස හැර දේේදේ 
ඉතිරි දකාටස්  සේපූර්ණ කළ යුුය. 

2. ගංගාව ියීම වියළි කාල පරිච්දේෙයකදී සිදුකිරීමට සැලසුේ කළ යුු අතර, සේපූර්ණ කරන ලෙ 
ිටමුව වුහයන්ත්ර හරහා ගඟ තාවකාලිකව හරවා යැවිය යුුය. 

3. ගංගාව ියීදේ කාල සීමාව ු ළ දස්වකයින්ත්රට හා ෙැනටමත් නිම කර ඇති වැඩ කටයුුවලට සිදුවන 

හානිය අවම කිරීම සඳහා දමන්ත්ර ම, යටි ගං ප්රදේශදේ ජනතාවට අස්වාභාවික ගංවුරකට මුහුණ දීමට 
සිදු දනාවන දස්, ඇති විය හැකි කුළු ගංවුරකට මුහුණ දීම සඳහා හදිසි සූොනේ සැලැස්මක් සකස්කර 
තිබිය යුු ය.  

4. දයෝජිත ජලාශය ඉදිකිරීදමන්ත්ර පසු ගදේ පහළට ගලා බසින අස්වාභාවික ගංවුර ඇතිීම වැළැක්ීම 
සඳහා පහත සඳහන්ත්ර ෙෑ ඇුළත් ස්ථාවර නිදයෝගයක් තිබිය යුුය. 

I. ජල දයෝජනා ක්රමය ිළිබඳ සේපූර්ණ දතාරුරු. (පහළින්ත්ර ඇති ජීවිත හා දේපළවලට 
අවම වශදයන්ත්ර හානි සිදු වන පරිදි දේේල කඩ කළ හැකි සථ්ාන ඇුළු )  

II. වැේ බැේම සහ ප්රධාන වුහයන්ත්ර පරීක්ෂා කිරීදේ කාලසටහන. 

III. හදිසි ක්රියාකාරී සැලැස්ම (අරිය දේට්ටු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ උපදෙස් දමන්ත්රම යටි 
ගං ප්රදේශයට පූර්ව අනුරු ඇඟීදේ දේලාව සහ ක්රම ඇුළත් දේ. 

IV. හදිසි සූොනේ සැලැස්ම (හදිසි අවස්ථාවක දී අවශය වන මානව සේපත්, ද්රවය, සහ 
උපකරණ තිදබන ස්ථාන ෙ ඇුළත්)  

 

5.1.3 දිය බරිත ීම හා ල ණතා ය ඇතිීම  ැළැක්ීම  

වයාපෘති සැලසුේ කිරීදේ අදියදර්දී ඵලොයී ස්වාභාවික අපවහන මාර්ග හඳුනා ගැනීමටත්, වාරිකරණ බිේවලට   
ප්රමාණවත් දුරක් තබා ගනිමින්ත්ර හා එම ස්වාභාවික අපවහන මාර්ග සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් ඉතිරි කරමින්ත්ර 
වාරිමාර්ග ජාලය සැලසුේ කිරීමටත් සැලකිලිමත් විය යුුය. 

ඉඩේ දහළි දපදහළි කිරීදේ අදියදර්දී ස්වාභාවික අපවහන මාර්ග අවහිර වන දස් සුන්ත්රබුන්ත්ර බැහැර කිරීම 
වළක්වා ගත යුුය. මන්ත්රෙයත් ඒවා ජලාපවහනය අවහිර ී ලවණතාව හා අදනකුත් පාරිසරික ගැටළු ඇති විය 
හැකි බැවිනි. 

සූක්ෂම බිේ මට්ටේ කිරීම සහ කුඹුරු සමතලා කිරීම වැෙගත් වන්ත්රදන්ත්ර එදස් කිරීදමන්ත්ර ඒකාකාරී ජල ගැඹුරක් 
පවත්වා ගැනීමට හැකිීම, සීඝ්ර වාරිකරණය හා ජලාපවහනය කිරීමට හැකි ීම හා වාරිකරණය සඳහා අවශය 
ජල ප්රමාණය අදිවුම සිදුවන දහයිනි. දමමගින්ත්ර ලවණතාවය ඇතිීම, දියරැඳීම දමන්ත්ර ම පාංශු ඛාෙනය ප්රමාෙ 
දකදර්.  

 වාරිජලාපවහනය සහ අතිරික්ත ජලය එකු කිරීම සඳහා දගාවිපල ු ළ කානු  ඉදිකරනු ලැදබ්. දමය දියබරිත 
ීම හා ලවණතාව ඇතිීම දමන්ත්ර ම ඛාෙනය ෙ අවම කරනු ඇත.  
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5.2 භූ විදයාත්මක සහ පස-සබැඳි බලපෑම් ලුහුකිරීම  

භූ විෙයාත්මක සහ  පස හා සබැඳි බලපෑේ පාලනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර ුහුයීදේ ිළියේ 
නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. 

• ප්රධාන ඉදිකිරීේ වැඩ වියළි කාලදේ සිදු කළ යුු යි. 

• ඉදිකිරීේ ද්රවය දගාඩගසා තබන ස්ථාන ජලකඳන්ත්ර වලින්ත්ර ඈත්ව ස්ථානගත කළයුු අතර 
භාවිතා දනාකරන අවස්ථාවන්ත්ර හි දී  ආවරණය දකාට තැබිය යුු ය. 

• අපද්රවය බැහැර කරන ස්ථානවල අනාවරණය වූ පෘෂ්ට නැවත වනවැස්ම ඇතිකිරීදමන්ත්ර 
ස්ථාවර කළ යුු ය.  

• දයෝජිත ඉදිකිරිේ ප්රදේශය ුළ පවතින අපවහන මාර්ගවල භූ ලක්ෂණ දවනස් කිරීේ හැකි 
තරේ අඩු කළ යුු ය.  

• අපවහනය අවහිර දනාකිරීම සඳහා තාවකාලික අපවහන මාර්ග ඉදි කළ යුු ය.   

• බුරුේ පාංශු ද්රවය සේමත සුසංහසන ප්රමාණය ෙක්වා සුසංහසනය කළ යුු ය.   

• යටි ගං ප්රදේශදේ ජල මාර්ගවල දරාන්ත්රමඩ උගුේ ඉදි කිරීදමන්ත්ර කුඹුක්කන අමුදණ් සහ 
හුලන්ත්රො ඔදේ අවසාදිත තැන්ත්රපත්ීම පාලනය කළ යුු ය.   

• දයෝජිත ඇල මාර්ගවල අවශය ස්ථාන රළපනාව දයදීදමන්ත්ර දහෝ තණදකාළ ිඩලිවලින්ත්ර  
ආවරණය කළ යුු ය.  

• ගංගා ඉවුරුවල, ඇල ඉවුරුවල සහ අුතින්ත්ර දහළි දපදහළි කළ ඉඩේවල රුක් දරෝපණය 
කළ යුු ය.  

• අධික බෑවුේ සහිත ඉඩේවල කුඩා පාංශු සංරක්ෂණ බැමි ඉදි කළ යුු ය. 

• උමං මාර්ගය ඉදිකිරීමට දපර සහ අතරුර භූගත ජල තලය නිරීක්ෂණය කළ යුු අතර 
බලපෑමට ලක්වුවදහාත් භූගත ජලය අඩු ීදමන්ත්ර පීඩාවට පත් වූවන්ත්රට ජලය සැපයීමට සුදුසු 
ියවර ගත යුුය. 

• දේේල ිරීමට දපර ිරීදේ ක්රියාවලිය සඳහා පූර්ව සැලැස්මක් සකස ්දකාට ක්රියාත්මක 
කළයුු අතර එමගින්ත්ර සුන්ත්රබුන්ත්ර නිසා දේේලට සිදුවිය හැකි හානි වළකා ගත හැකි ය. 

• දකාන්ත්රරාත්කරු විසින්ත්ර මධයම පරිසර අධිකාරිදයන්ත්ර (CEA)  සහ භූ විෙයා සමීක්ෂණ හා පතේ 

කාර්යාංශය (GSMB)මගින්ත්ර නිකුත් කරන ලෙ දරගුලාසි/ මාර්දගෝපදේශ අනුගමනය කළ 
යුු ය.  

• තවද, එම ප්රයද්ශය මැණික් ඇති බවට ප්රකට බැවින්, කිසියම් කැණීම් කටයුත්තක් සිදුකිරීමට 
යපර, මැණික් විදයාත්මක සම්පත් අඩංගු පස සම්බන්ධයයන් අනුගමනය කළ යුතු නිසි ක්රියා 
පටිපාටි පිළිබඳව මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියයන් උපයදස් ලබා ගත යුතු අතර, 
ඒවායේ නිර්යද්ශ හැමවිටම පිළිපැදිය යුතුය. 

• සියලු උමං කැණීම් කටයුතු GSMB හි අධීක්ෂණය යටයත් සිදුකළ යුතු ය.. 

• ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී අස්ථායි පාෂාණ කැබලි හඳුනාදගන ඒවා ඉවත් කළ යුු ය.  

• අස්ථායී පාෂාණ දකාටස් සහ උපරිබර සඳහා ි ළිදවලින්ත්ර පාෂාණ බෙැන සහ දෂාට්ක්රිට් කිරීම 
සිදු කළ යුුය. 

• දේේලට ආසන්ත්රනව ඇති දහෝ අතහැර ෙමා ඇති මැණික් හා වැලි කැණීේ වලවේ හඳුනාදගන 
දේලි ඉදිකිරීම ආරේභ කිරීමට දපර ස්ථාවර කළ යුුය. 

• උප පෘෂ්ටීය භූ විෙයාව අවදබෝධ කර ගැනීම සඳහා දේලි අක්ෂය, උමං ුළුමග, උමං / ඇල 
මාර්ග සහ ජලාශ ප්රදේශවල භූ විෙයාත්මක හා වුහාත්මක සිතියේ ගත කළ යුුය. 

• අත්තිවාරේ විස්තර තීරණය කිරීම, ඉඩේ ස්ථායිතාව අවදබෝධ කර ගැනීම සහ කාන්ත්රදුීේ 

තත්ත්වයන්ත්ර පුදරෝකථනය කිරීම සඳහා දේලි අක්ෂය, උමං ුළු මං, උමං / ඇල මාර්ග සහ 
ජලාශ ප්රදේශයන්ත්රහි භූ තාක්ෂණික හා භූ දභෞතික පරීක්ෂණ සිදු කළ යුුය. ඕනෑම අහිතකර 
තත්වයන්ත්ර වළක්වා ගැනීම සඳහා ුහු කිරීදේ ියවර ගත හැකිය. 

• පාෂාණ දබෝේට්, දෂාට්ීට්, ග්රවුටින්ත්ර, ප්රාථමික හා ේවිතීයික ආස්තරණ වැනි වඩාත් සුදුසු භූ 
තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරමින්ත්ර උමදගහි අස්ථායී ප්රදේශය සථ්ාවර කළ යුුය. 

• භූ විෙයාත්මක/ වුහාත්මක සිතියේ කරණය (ඇඳීම), සහ භූගත ජලතලදේ ගැඹුර (වාර්තා ) 
අනාගත පරිහරණය සඳහා වාර්තාගත දකාට තැබිය යුු ය.   

• යකාන්ත්රාත්කරු විසින් NBRO වාර්තායව් දක්වා ඇති නිර්යද්ශය PMU සහ NBRO සමඟ 
නිසි සම්බන්ධීකරණයක් සහිතව දැි යලස පිළිපැදිය යුතු අතර අනුගමනය කළ යුතුය 
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දේ වනවිට භූ තාක්ෂණික විමර්ශන ෙත්ත ලැබී ඇත්දත් දයෝජිත දේලි අක්ෂදේ ෙකුණු ඉවුර සඳහා 
පමණකි. එබැවින්ත්ර, දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ උප-පෘෂ්ටදේ භූ විෙයාත්මක තත්ත්වය දේඛනගත 
කිරීම සඳහා විස්තරාත්මක භූ විෙයා, භූ තාක්ෂණික හා භූ දභෞතික විමර්ශන සිදුකළ යුුව තිදබ්.      

 

5.3  නජීී  ාසස්ථාන අහිමි ීම හා මිනිස්-අලි ගැටුම තීව්ර ීම සඳහා හානි පූරණය 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය සහ එහි වාරිබල ප්රදේශය, විදශ්ෂදයන්ත්ර සංවර්ධනය කළ යුු නව 
ඉඩේ සහ නැවත පදිංචි කිරීදේ ස්ථානය, ගංගාශ්රිත වනාන්ත්රතර, වියලි මිශ්ර සොහරිත වනාන්ත්රතර, 

හායනය වූ වියළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්ත්රතර සහ ලඳු වැනි ස්වාභාවික වාසස්ථාන කිහිපයකට බලපානු 
ඇත.  දමම වාසසථ්ාන සාරවත් සත්ත්ව හා ශාක දකෝෂ්ඨාගාරයක් දලස ක්රියා කරයි. දකදස් 

දවතත්, දමම බලපෑම සැලකිය යුු දලස විශාල වූවත්, සේපූර්ණදයන්ත්ර ුහු කළ දනාහැක. එකම 
ුහුයීදේ ියවර වනුදේ වයාපෘති ප්රදේශය ුළ ෙැනටමත් හායනය ී ඇති  ප්රදේශ සාරවත් කිරීම 
දමන්ත්රම වයාපෘති ප්රදේශය ුළ වන හා වනජීී රක්ෂිත ප්රතිසංස්කරණය කිරීම ය. වනජීී සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ උපදෙස් ඇතිව දමම වයාපෘතිය සඳහා සුන්ත්ර ගලවාගැනීදේ සැලැස්මක් සකස ්
කර ජලාශය ිරීදේදී එය ක්රියාත්මක කළ යුුය. එදස්ම, ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශදේ ආදේණික 
හා තර්ජනයට ලක් වූ විදශ්ෂ ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කරන ලෙ අතර එම නිසා දමම විදශෂ් 

සමහරක්, . විදශ්ෂදයන්ත්ර දුර්ලභ හා සීමා සහිත පරාසයක පවතින  විදශ්ෂයක් වන Celastrus 

paniculatus (දුහුඳු) නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා සුදුසු ප්රතිසාධන වැඩසටහනක් සකස් කර 
ක්රියාත්මක කළ යුුය. 

වයාපෘති කටයුු අවසන්ත්ර වූ පසු, ඉදිකිරීේ ද්රවය ගබඩා කිරීම, කඳවුරු බිේ ආදිය සඳහා තාවකාලිකව 
භාවිතා කරන සමහර ප්රදේශ නැවත වන වගා / ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් මඟින්ත්ර දපර තත්වයට 
පත් කළ යුුය. නැවත වන වගාව සහ සාරවත් කිරීදේ දරෝපණ කටයුු සඳහා ස්ථාන සහ වර්ග 

ප්රමාණයන්ත්ර හඳුනා ගැනීම සඳහා සවිස්තරාත්මක සමීක්ෂණයක් කළ යුුය. ිවිසුේ මාර්ග, ඇල 
මාර්ග, තාවකාලික කේකරු කඳවුරු සහ ගස් ආවරණයකින්ත්ර දතාරව පවතින දවනත් ප්රදේශවල ගස ්

සිටුවිය හැකිය. එදසම්, ජලාශදේ ි රි සැපයුේ මට්ටම සිට මීටර් 100 ක රක්ිතය දවන්ත්ර කරවා ගැනීම 
සඳහා ගස් සිටුවනු ලැදබ්. 

වයාපෘති ප්රදේශය, විදශ්ෂදයන්ත්ර වාරිබල ප්රදේශය, යාල ජාතික වදනෝෙයානයට ආසන්ත්රනදේ ිහිටා 

ඇති අතර එම නිසා අලි ඇුන්ත්ර දමම ප්රදේශවල දබාදහෝ මාසවල, විදශ්ෂදයන්ත්ර වියළි මාසවලදී 
ෙක්නට ලැදබ්. එබැවින්ත්ර වාරිබල ප්රදේශය මධයම පරිමාණදේ මිනිස්-අලි ගැටුේ ප්රදේශයක් දලස 
වර්ග කළ හැකිය. වාරිමාර්ග ජලය ලබා ගැනීමත් සමඟ දබෝග වගා රටාවන්ත්ර දවනස් වන අතර 
එමඟින්ත්ර වාසස්ථාන අහිමිීදේ ප්රතිඵලයක් දලස අලි ඇුන්ත්ර අවතැන්ත්ර ීම දහ්ුදවන්ත්ර මිනිස්-අලි 
ගැටුම උත්සන්ත්රන දේ. එබැවින්ත්ර මිනිස්-අලි ගැටුම ුහු කිරීම සඳහා ියවර ගත යුුය. සිදු කළ හැකි 
ප්රධාන ි යවර වන්ත්රදන්ත්ර බහු වාර්ික දබෝග වගා කර ඇති ප්රදේශ දමන්ත්රම ජනාවාස ප්රදේශ සඳහා ස්ිර 
විදුලි වැටවේ ඉදිකිරීමයි. ආර්තව දබෝග වගා කරන ප්රදේශ තාවකාලික වැටවේ වලින්ත්ර ආරක්ෂා කළ 
යුුය. වනජීී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ අධීක්ෂණය යටදත් විදුලි වැට ඉදිකිරීම හා නඩත්ු 
කිරීදේ වගකීම ප්රාදේශීය ප්රජාව විසින්ත්ර භාර ගත යුු අතර එය ප්රාදේශීය දේකේ හා වාරිමාර්ග 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර සේබන්ත්රධීකරණය කළ යුුය. විදුලි වැටවේ ඉදිකිරීම සඳහා අවශය අරමුෙේ 

වයාපෘතිය හරහා ලබා දිය යුුය. තවෙ, වැට නඩත්ු කිරීම සඳහා වන මූලය අවශයතා සපුරාලීම 

සඳහා ආධාර අරමුෙලක් ිහිටුවිය යුුය. එදස්ම, දයෝජිත වයාපෘතිය ස්ථාිත කිරීම දහ්ුදවන්ත්ර නව 
ගැටුේ මධයසථ්ාන ඇති වුවදහාත් අවම වශදයන්ත්ර කිදලෝමීටර 50 ක විදුලි වැටවේ ඉදිකිරීම සඳහා 
අමතර අරමුෙේ දවන්ත්ර කළ යුුය. 

කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ වයාපෘතිය යහ්තුයවන් ඇතිවන වනාන්තර හානිය අවම කිරීම සඳහා වම් ඉවුර 
සහ දකුණු ඉවුර ඇල මාර්ග ඔස්යස් රක්ිත ප්රයද්ශ, HFL සහ BTL අතර රක්ිත ප්රයද්ශය සහ 
යයෝජිත පුබ්බර නැවත පදිංචි කිරීයම් අඩවියේ බෑවුම් සහිත ප්රයද්ශ හඳුනායගන ඇති ප්රයද්ශවල 
යහක්ටයාර 152 ක පමණ ඉඩම් නැවත වන වගා ප්රයද්ශ යලස යයෝජනා කර ඇත. තවද, නැවත වන 
වගා වැඩසටහන ඇතුළු පාරිසරික ගැටළු ලුහු කිරීයම් වැඩ සටහන් සඳහා වයාපෘති පිරිවැයට රුපියේ 
මිලියන 200ක් යවන් කර ඇත. වයාපෘතිය යටයත් යයෝජිත නැවත වන වගා ප්රයද්ශ රූප සටහන 5.1 
සහ රූප සටහන 5.2 හි යපන්වා ඇත 
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5.1  රූපය:වයාපෘතිය යටරත්ත රයෝජිත නැවත වන වගා ප්රරේශ 
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5.2 රූපය:වයාපෘතිය යටරත්ත රයෝජිත නැවත වන වගා ප්රරේශ



 

141 
 

5.4 ස්මාජ බලපෑම්ප් ලුහු කිරීම  

5.4.1 ඉඩම්ප් රේපල අත්තපත්ත කරගැනීම  බලපෑම්ප් ලුහු කිරීම  

 

කුඹුක්කන් ඔය වයාපෘතියේ බලපෑමට ලක්වූ මුළු පවුේ සංඛයාව 579ක් වන අතර ඉන් පවුේ 298ක් 
යළි පදිංචි කළ යුතුව ඇත. එබැවින් යමම වයාපෘතිය A කාණ්ඩඩයේ යළිපදිංචි කිරීයම් වයාපෘතියක් 
යලස වර්ග කළ හැක. එබැවින් වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව විසින් කුඹුක්කන් ඔය වයාපෘතිය සඳහා 
පුළුේ යළිපදිංචි කිරීයම් ක්රියාකාරී සැලැස්මක් (RAP) සකස් කර වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට යපර එය 
ක්රියාත්මක කළ යුතුය. යයෝජිත වයාපෘතියේ සැලසුම් අදියයර්දී RAP සම්ූර්ණ කළ යුතුය. බලපෑමට 
ලක්වන්නන් සහ යද්පල පිළිබඳ විස්තර RAP සකස ්කිරීමට යපර හඳුනා ගැයන්. යමම වයාපෘතිය 
යහ්තුයවන් යපෞද්ගලික පාර්ශ්ව සතු  යගාඩ ඉඩම් සහ කුඹුරු ඉඩම් (අක්කර 909.5) ජලයයන් යටවීම 
යහ්තුයවන් ඔවුන්යේ ජීවයනෝපාය අහිමි යව්. තවද, පවුේ 298ක් සෘජුවම අවතැන් වන අතර පවුේ 
281ක් ආර්ික වශයයන් අවතැන් වනු ඇත. 

වයාපෘතිය යහ්තුයවන්  සිදුවන මිනිසුන්යේ යභෞතික අවතැන්වීම්, ආර්ික අවතැන්වීම් සහ/යහෝ 
ජීවයනෝපාය අහිමිවීම් වයාපෘතියේ සමාජමය අහිතකර බලපෑම් වනු ඇත. උප වයාපෘති ප්රයද්ශවල 
සහ ඒ අවට සිටින දුප්තපතුන්යේ සහ ආන්තික ජනතාවයේ ජීවයනෝපාය වැිදියුණු කරන අතරම 
වයාපෘති ප්රතිලාභ සාධාරණ යලස යබදී යන බව සහතික කිරීම සඳහා, විපතට පත් පාර්ශ්වයන්යේ 
දුක්ගැනවිලි සම්ූර්ණයයන් විසඳීමට ආරක්ෂක පියවර ගත යුතුය. යමම ගැටළු අතරින් ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීම සහ ආක්රමණය කරන ලද ඉඩම් නැවත පවරා ගැනීම යහ්තුයවන් ස්ිර යභෞතික හා 
ආර්ික අවතැන් වීම ඕනෑම වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන්යනකුට ඇති අතිශය තීරණාත්මක සහ 
බරපතල අභියයෝගය වනු ඇත. 

පුද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සංකීර්ණ වන අතර සාමානයයයන් ඉතා සංයව්දී කාරණයකි. 
මිනිසුන්ට වියශ්ෂ බැඳීම් ඇති ප්රජා සංස්කෘතික සම්පත් වලට සිදුවන හානිය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම ඊටත් 
වඩා දුෂ්කර විය හැකිය. ඥාතීන් අහිමි වීම, කෘිකාර්මික ඉඩම් සහ තණබිම් සඳහා ඇති ප්රයව්ශය 
අහිමි වීම, යවනත් ආදායම් උත්පාදන මාර්ග සඳහා ප්රයව්ශය අහිමි වීම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ 
යළිපදිංචි කිරීම යහ්තුයවන්  ඇති යකයරන අහිතකර බලපෑම් යව්. 

පීඩාවට පත් වූ ජීවයනෝපාය මාර්ගවල ස්වභාවය මත පදනම්ව ජීවයනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීයම් සැලසුම් සකස ් කළ යුතුය. යයෝජිත වයාපෘති ප්රයද්ශයේ පවුේ යබායහාමයක් 
කෘිකර්මාන්තය මත යැයපන පවුේ බැවින් යමම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා සහනදායී ඉඩම් 
කැබැේලක් ලබා දීම ඔවුන්යේ යහපතට යහ්තු යව්. වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ජනතාවයේ 
ජීවයනෝපාය සඳහා වයාපෘතියේ විභව බලපෑම පිළිබඳ NIRP ප්රතිපත්තිය අනුගමනය කරනු ඇති අතර 
වයාපෘතිය මගින්     ජීවයනෝපායන් යකයරහි ඇති කරන බලපෑම ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශය සියලු 
ක්රමයව්ද සිදු කරනු ඇත. 

යමම යපෞද්ගලික යද්පළ හැරුණු විට සැලකිය යුතු භූමි ප්රමාණයක් වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්න්තුව සතු යව්. වියශ්ෂයයන්, නව වාරි ප්රයද්ශ යලස හඳුනායගන ඇති ඉඩම්වලින් වැි 
ප්රමාණයක් වන සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව (FD) සහ ප්රායද්ශීය යේකම්වරුන් (DS) විසින් 
කළමනාකරණය යකයරන අතර  තඹාන GND හි පුබ්බර සහ පැයපලයදණියේ ප්රජාව විසින් වඩාත් 
කැමති නැවත පදිංචි කිරීයම් ස්ථාන වන සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව යටයත් පවතී. වයාපෘති 
කටයුතු සඳහා යමම ඉඩම් භාවිතා කිරීමට වන සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයව් අනුමැතිය අවශය යව්. 
යගාඩ ඉඩම් අහිමි වීම සඳහා අතියර්ක වන්දි මුදලක් ලබා දීම අවශය යව්. ජීවයනෝපාය උත්පාදනය 
සඳහා විකේපයක් යනාමැති නම්, නව ඉඩම් මිලදී යගන ඒවා ආදායම් උත්පාදන අරමුණු සඳහා 
(එනම් වගාව) භාවිතා කිරීමට ජනතාවට සිදුවනු ඇත. බලපෑමට ලක්වන යමම පවුේවලට යගාඩ 
ඉඩමක් සහ කුඹුරු ඉඩමක් ඇතුළුව ඉඩම් පැයක්ජයක් ලබාදිය යුතුය. තවද, ඉඩම් හා ආදායම් 
ප්රතිෂ්ඨාපනයේ අනාගත වටිනාකම් සැලකිේලට ගනිමින් ප්රමාණවත් වන්දි පැයක්ජයක්  සැලසුම් 
කිරීම අවශය යව්. 

 

5.4.2 වාණිජ ක්රියාකාරකම්ප්  රකරරහි ඇති රකරරන බලපෑම්ප් ලුහු කිරීම   

දිය ගිේම ප්රයද්ශය තුළ ප්රමුඛ කටයුත්තක් යනායව්. යකයස් යවතත්, ප්රයද්ශයේ කුඩා පරිමාණ 
වයාපාර තියබ්. වාණිජ ඉඩම් අක්කර 4ක් පමණ හඳුනායගන ඇත. බලපෑමට ලක් වූ ප්රයද්ශවල 
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සංවර්ධනය කරන ලද වයාපාර සඳහා වියශ්ෂ අවධානයක් ලබා දීම අවශය යව්. යමම අවසථ්ා වලදී, 
ඔවුන්යේ වයාපාර යවනත් ස්ථානයකට යගන යාමට සහ පාරියභෝගික සහාය නැවත ස්ථාපිත කිරීමට 
හැකි වන යතක් වයාපාර හිමියන්යේ ආදායමට හානි වීමට ඉඩ ඇත. යමම කාල සීමාව තුළ, යමම 
වයාපාර හිමියන්ට ආදායම් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ලැයබන අයුරින් වන්දි පැයක්ජයක් ලබා දිය යුතුය. 

 

5.4.3 ආගමික ස්තථාන හා රපාදු රේපළ රවත ඇති රකරරන බලපෑම්ප්  
 කිරවන්නායගාඩ ගම්මානයේ (මයිලගස්තැන්න ග්රා.නි. යකාට්ඨාශයට අයත්) පිහිටි 

විහාරස්ථානයකට බලපෑම් එේල යව්. එක් වුහයක් (ධර්මශාලාව) අහිමිවී යන අතර නිසි 

ආකාරයයන් නැවත ස්ථාපිත කළ යුතුය. වන්දි මුදලට අමතරව විහාරස්ථානය සඳහා තවදුරටත් සුදුසු 

ඉඩමක් ලබා දිය යුතුය. 

තැන්යන්යාය ප්රාථමික විදයාලයට අයත් යගාඩනැගිලි යදකක් වයාපෘතිය නිසා අර්ධ වශයයන් 
බලපෑමට ලක්යව්. පාසයේ වැසිකිළි පද්ධතිය පමණක් අධි ජලගැලුම් මට්ටමට ඇතුළත් ප්රයද්ශය 
තුළ පිහිටා ඇති අතර අයනකුත් සියලුම යගාඩනැගිලි සහ වුහයන් එම සීමායවන් පිටත පිහිටයි. 
එබැවින්, බලපෑමට ලක් වූ වූහයන් පමණක් නැවත ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

 

ප්රවාහනයට ස්ම්ප්බන්ධ බලපෑම්ප් ලුහු කිරීම  

ප්රවාහන මාර්ග 2: තරවනායගාඩ හරහා පේයේගම - බඩේකුඹුර මාර්ගය (බී යශ්ර්ණියට අයත් 
මාර්ගයකි.) සහ රත්තණ යදනිය - යකඳවින්න මාර්ගය (සී යශ්ර්ණියට අයත් මාර්ගයකි.) ජලයයන් යට 
යව්. ප්රජාවට අවම බාධාවක් ඇතිවන පරිදි විකේප මාර්ග ඉදිකර ඒවා ප්රවාහන ජාලයට සම්බන්ධ කළ 
යුතු ය.   

 

5.4.4 කඩ ඉම්ප් දිනයක් ප්රකාශයට පත්ත කිරීම  

වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ප්රජාව යවත කඩ ඉම් දිනයක් ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ය.   යමය 
අවශයවන්යන් අනිකුත් මැදිහත්වීම් මගහැරීමට ය. එයස් යනාවුන යහාත්, යවනත් ප්රජා සාමාජිකයින් 

වයාපෘති ප්රයද්ශයේ සලකුණු කර ඇති අයිතිය ආක්රමණය කිරීම යහෝ මැදිහත් වීම සිදු කරනු ඇත. 
වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව විසින් අවශය අයිතිය සලකුණු කරන අතර ප්රයද්ශයේ ග්රාම නිලධාරීන් 
සහ ප්රායද්ශීය යේකම් වැනි අයනකුත් අදාළ පාර්ශවකරුවන් ඇතුළුව වයාපෘති ප්රයද්ශයේ ප්රජාවන්ට 
දැනුම් යදනු ඇත. 

 

5.4.5 ඉඩම්ප් හා වුහයන් ස්ඳහා වන්දි ලබාදීම  

බලපෑමට ලක් වූ යද්පල සඳහා වන්දි ලබා දීම සඳහා අවශය අරමුදේ වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව 
විසින් තීරණය කරනු ඇත. ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශය බලපෑමට ලක්වන පවුේ සඳහා නැවත පදිංචි 
කිරීයම් සැලැස්ම ක්රියා කිරීම සඳහා එම සැලැස්ම නිශච්ිත විස්තර සහිතව සකස් යකයර්. නැවත පදිංචි 
කිරීයම් සැලැස්ම (RAP) සකස් කළ පසු, වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් අදියයර්දී වාරිමාර්ග 
යදපාර්තයම්න්තුවට එය ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

වයාපෘතිය සඳහා අත්පත් කරගන්නා  ඉඩම් ප්රමාණය අවම කිරීමට සැලකිය යුතු උත්සාහයක් දරනු 
ඇත. බලපෑමට ලක්වන ප්රයද්ශයේ පදිංචි නිවාස යහෝ වාණිජ වයාපාර පිහිටා ඇති බලපෑමට ලක්වන 
පවුේවලින් අවම ඉඩම් අවශයතා පමණක් අත්පත් කර ගැනීම අවශය යව්. ජලාශය, ඇල මාර්ග, උමං 
මාර්ග සහ ප්රවාහන මාර්ග ඉදිකිරීයම් සෘජු ප්රතිඵලයක් යලස වත්කම් අහිමි වන යහෝ සම්පත් 
පරිහරණය කරන සියලුම පුද්ගලයන්ට නිසි යලස වන්දි යගවිය යුතුය. 

  

වයාපෘතියයන් බලපෑමට ලක්වන සියලුම පුද්ගලයින්ට සුදුසු වන්දි පැයක්ජයක් යහෝ නැවත පදිංචි 
කිරීයම් වැඩසටහනක් යහෝ යයෝගයතාවය මත යදකම යහෝ ලබා දිය යුතුය. 
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එම අහිතකර බලපෑම් මැඩ පැවැත්වීමට යහෝ අවම කිරීමට පහත සඳහන් පියවර ගත යුතු ය.  

1 පනතාව යකයරහි ඇති යකයරන බලපෑම් මැඩ පැවැත්වීමට යහෝ අවම කිරීමට විකේප වයාපෘති 
සැලසුම් ගයව්ෂණය කිරීම; 

2 ඉඩම් සඳහා ඔප්තපු අහිමි අයට වන්දි ලබාදීම; 

3 යළි පදිංචි කරවීයම් විකේප පිළිබඳව බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයින් විමසා බැලීම; 

4 බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව හා ඔවුන්යේ සත්කාරක ප්රජාව  අතර සාර්ථක සමාජ හා ආර්ික 

ඒකාබද්ධතාවයක් සඳහා කටයුතු සැලසීම; 

5 බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයින්යේ ූර්ණ සමාජ හා ආර්ික පුනරුත්ථාපනය. 

 

ඉඩම් යහෝ මුලය වන්දි ලබා ගැනීමට පුද්ගලයන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය. නිවාස අහිමිවන 
පුද්ගලයින්ට නැවත පදිංචි කිරීයම් ප්රතිපත්ති යටයත් අවස්ථා ලබාදිය යුතුයි. ඔවුන්යගන් සමහයරක්  
මුලයමය වන්දි ලබා ගැනීමට සහ විකේප නිවාස යසායා ගැනීමට තමන්යේම විධිවිධාන සලසා 
ගැනීමට කැමති විය හැකි අතර තවත් සමහරු තම නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා විකේප ඉඩමක් ලබා 
ගැනීමට කැමති විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවලදී ලබා දී ඇති ඉඩයම් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා මුදේ 
ලබා දිය හැකිය. යකයස් යවතත්, යමම සියලු විකේප පිළිබඳව බලපෑමට ලක්වන්නන් සමඟ 
තවදුරටත් සාකච්ඡා කළ යුතුය. 

 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්යේ අදහස් විමසීයම් දී පහත සඳහන් මනාපයන් එළි දැක් වුණි. 

 

a) ඔවුන්ට දැනට යයදී සිටින වෘත්තියේම නියැලීමට අවශය ය. 

b) ඔවුන්යේ ඤාති සබඳතා පවත්වා ගැන්ම අවශය ය.; 

c) පාසේ, කඩ සාප්තපු, රැකියා යවළඳපල ආදියට ආසන්න පරිසරයක ජීවත්වීම අවශයය. 

d) යනාදන්නා පරිසරයකට යගාස් අලුතින් හැඩ ගැසීම අසීරු ය.  

 

යකයස් යවතත්, ඔවුන්යේ යවන් යවන් පුද්ගලික මනාපයන් තීරණය කිරීම සඳහා ප්රශ්නාවලිය අදාළ 
සියලුම පුද්ගලයින්ට ලබා දිය යුතුය. එම පුද්ගල මනාපයන් මත නැවත පදිංචි කිරීයම් වැඩසටහන 
ක්රියාත්මක කිරීයම් උපාය මාර්ග සකස් කළ යුතුය. 

 

● බලපෑමට ලක් වූ නිවාස අයත් බලපෑමට ලක්වන්නන් හට ඔවුන්යේ බලපෑමට ලක් වූ යගවතු 
නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉඩම් අවශය යව්. යයෝජිත වයාපෘතිය යහ්තුයවන් අහිමි වූ තම ඉඩමට 
විකේපයක් යලස ඔවුන්ට ලබා දී ඇති ඉඩයම් යහෝ ඉතිරිව ඇති ඉඩම් යකාටයස් නිවාසයක්  
ඉදිකිරීමට මුදලින් වන්දි ලැබීමට ඔවුහු කැමැත්තක් දක්වති. 

● ඉඩම් පමණක් අහිමි වන පුද්ගලයන්ට විකේප ඉඩම් අවශයයි. ඔවුන්යේ දැනට පවතින 
යගවත්යත් යකාටසකට යහෝ හානියක් සිදුවුවයහාත්, වයාපෘතිය සඳහා අත්පත් කරගත් ඉඩම් 
ප්රමාණය සඳහා වන්දි වශයයන් මුදේ අවශය යව්. 

 

5.4.6 සිය කැමැත්තරතන් රතාරව සිදු රකරරන යළි පදිිංචි කරවීම අවම කිරීම ස්ඳහා ගත ප්රයත්තනයන්   

සවිස්තරාත්මක ඉංජියන්රු සැලසුම් සකස් කිරීයම්දී, නිසි ප්රමිතීන්ට හා පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව 
ප්රායද්ශීය ප්රජාව විස්ථාපනය වීම සහ ඔවුන්ට අහිතකර බලපෑම් ඇතිවීම අවම කිරීමට සෑම 
උත්සාහයක්ම දරනු ඇත. 
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● යගවනු ලබන වන්දිය යවළඳපල වටිනාකම මත තීරණය කළ යුතුය. 

● දැනට පදිංචි ස්ථානයයන් පිටවීමට යපර වන්දි ලබා දිය යුතු ය.   

● වයාපෘතිය යහ්තුයවන් ඉඩම්වල වටිනාකම් වැි විය හැකි බව ගිණුම්ගත කිරීයම්දී වියශ්ෂයයන් 
සැලකිය යුතුය. 

● ප්රයද්ශයේ ජිවත්වන යබායහෝ මිනිසුන් තම ජීවයනෝපාය සඳහා තම ඉඩම් මත යැයපන අතර ඔවුන් 
නැවත පදිංචි කිරීයම්දී ඔවුන්යේ ජීවයනෝපාය කරයගන යාමට ප්රමාණවත් ඉඩම් ලබාදීම අවශය 
යව්. 

● ඉවත් යකයරන වයාපාරිකයන් සඳහා නව ස්ථානයක් ලබාදීයම්දී අවශය නිසි පහසුකම් සැපයීම 
සහ රජයේ අයනකුත් ආධාර ලබාදීම වැනි කරුණු පිළිබඳව රජයේ අවධානය යයාමු විය යුතු ය. 

● බලපෑමට ලක්වන  පවුේවලට සමීපස්ථ ස්ථානයක යළි පදිංචි වීමට උපකාර කළයහාත් ඔවුන්යේ 
දරුවන්ට සුපුරුදු පාසේවලට යගාස් ඔවුන්යේ සමාජ හා සංස්කෘතික සම්මතයන් ආරක්ෂා කර 
ගත හැකිය. 

● යළි පදිංචි වීමට ඉඩම් ලබා දීයම් දී ප්රමාණවත් බිම් යකාටසක් ලබා දිය යුතු ය.  

 

5.4.7. නිවාස් ප්රතිස්තථාපනය  

යළි පදිංචි කිරීයම් විෂය පථයට ඒ නිසා ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළිබඳව නිසි සැලකිේලක් දක්වමින් 
සුදුසු සථ්ාන ලබා දීම ඇතුළත් යව්. රාජය ආයතනයක් යලස වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 
කළමනාකරණ අමාතයාංශයට ඉඩම් පවරා ගැනීම සඳහා ඉේලා සිටීමට (ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීයම් 
පනත) බලතල පවරා ඇත. නීතිමය අවශයතාවලට අමතරව, ඉදිකිරීම් කටයුතු යහ්තුයවන් අවතැන් 
වූ සහ යවනත් ස්ථානයක පදිංචි කරවීමට නියමිත වූවන්ට වියශ්ෂ වන්දි මුදලක් ලබාදිය යුතු බවට 
සිය කැමැත්යතන් යතාරව නැවත පදිංචි කිරීයම් ප්රතිපත්තිය මගින් සහතික කර ඇත. 

 

ස්ම්ප්පත්ත ප්රතිස්තථාපනය  

යළි පදිංචි කරවීම සඳහා අවශය සම්පත් වන්යන්; 

● යළි පදිංචි කරවීම සඳහා හඳුනාගත් සුදුසු හා ප්රමාණවත් ඉඩම්    

● බලපෑමට ලක්වන ප්රජාවන් සමග වැඩ කිරීමට ප්රමාණවත් වියශ්ෂඥතාවය - 

● නිසි කලට වන්දි යගවීම සඳහා ප්රමාණවත් මුලයමය සම්පත්   

 

නිවාස් ස්හ වාණිජ ආයතන නැවත ස්තථානගත කිරීම 

බලපෑමට ලක්වන වුහයන් කාණ්ඩඩ තුනකි. - 

1. යන්වාසික පවුේ  

2. කුඹුරු සහ/යහෝ යගාඩ ඉඩම් බලපෑමට ලක්වන පවුේ  

3. කුඩා වයාපාරික පවුේ    

 

ප්රතිස්තථාපන විකල්ප   

යයෝජිත වයාපෘතිය මගින් නිවාස විශාල සංඛයාවක් (298) සහ වාණිජ ස්ථාන හතරක් (04) 
සම්ූර්ණයයන්ම බලපෑමට ලක්වනු ඇති අතර, සුදුසු තැනක ප්රතිස්ථානගත කළ යුතුය. අර්ධ 
වශයයන් බලපෑමට ලක්වන සැලකිය යුතු පවුේ සංඛයාවකට (281) නිවසින් පිටව යාමට අවශය 
යනාවන නමුත් ඉඩම් හා යද්පළ අහිමි වන අතර හානි වූ යද්පළ යවනුයවන් වන්දි යගවිය යුතුය. 
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සම්ූර්ණයයන්ම විපතට පත් යබායහෝ මිනිසුන්යේ පැතුම වී ඇත්යත් තම පැරණි ඉඩම්වලට සමීපව 
සිටීමයි. 

 

යළි පදිිංචි කරවීම ස්දහා සුදුසු බිම්ප්    

කුඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ දිය ගිේම ප්රයද්ශයේ ප්රධාන පවුේ 236කට සහ අනු පවුේ 25කට 
(සම්ූර්ණයයන්ම 261) නිවාස අහිමිවීම යහ්තුයවන් යවනත් ස්ථානවලට යාමට සිදුව ඇත. තවද උමං 
ප්රයද්ශයේ පවුේ 22ක් සහ නව ඇළ ප්රයද්ශයේ පවුේ 15ක් නැවත පදිංචි කිරීමට අවශය යව්. ඊට 
අමතරව වයාපාරික කටයුතුවල යයදී සිටින පවුේ 9කට වන්දි ලබාදිය යුතුයි. ඔවුන්යගන් යබායහෝ 
යදයනක් දැනට පදිංචි ස්ථානයයන් දුර බැහැර ප්රයද්ශයක නැවත පදිංචි වීම ප්රතික්යෂ්ප කළහ. 
මිනිසුන් තම නිජබිම්වලින් ඈත්වීම නිසා කලින් භුක්ති විඳි යබායහෝ සමාජ හා ආර්ික වාසි අහිමි 
යව්. බලපෑමට ලක්වන පවුේවලට නව නිවසක් නැවත ඉදිකිරීමට ඉඩම් ඉතිරිව නැත. එයස්ම නව 
නිවසක් තැනීම සඳහා සුදුසු ඉඩමක් යසායා ගැනීම ද දුෂ්කර ය. පදිංචි ඉඩම් සහ කුඹුරු ඉඩම් යදකම 
අහිමි වූවන් සඳහා ලබා යදන විකේප ඉඩම් මුේ පදිංචි ස්ථානයට ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 
යගවතු සහ යගාඩ යබෝග වගා කිරීම සඳහා ලබා යදන ඉඩම් අතර දුර කියලෝමීටර 4 කට වඩා අඩු 
නම් එය විශිෂ්ට තත්ත්වයකි.  

 

යයෝජිත යළි  පදිංචි කිරීම් ස්ථාන යමාණරාගල දිස්ික්කයේ මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් 
යකාට්ටාශයේ පුබ්බර, තඹාන සහ කීනයගාඩ ග්රාම නිලධාරී වසම්වලට වැයටන පුබ්බර, පැපලයදණිය 
සහ ලුේවැටිය යන ප්රයද්ශවල පිහිටා ඇත. වයාපෘති බලපෑමට ලක් වූ පවුේ සඳහා වගා කිරීමට සහ 
නැවත පදිංචි කිරීමට විකේප ඉඩම් ලබා දීම සඳහා අක්කර 532 (යහක්ටයාර 215) ක සම්ූර්ණ භූමි 
ප්රමාණයකින් යුත් නැවත පදිංචි කිරීයම් ස්ථාන තුනක් (පුබ්බර, පැපලයදණිය සහ ලුේවැටිය) 
හඳුනායගන ඇත. යමම සථ්ාන අතරින් පැපලයදණියේ යහක්ටයාර 50.6ක් සහ පුබ්බර ප්රයද්ශයේ 
යහක්ටයාර් 30.4ක් (යහක්ටයාර් 123.8කින්) නැවත පදිංචි කිරීයම් කටයුතු සඳහා යයාදා ගැයන්. ඉතිරි 
ඉඩම් පුබ්බර යහක්ටයාර 93.4 ක් සහ ලුේවැටිය යහක්ටයාර් 41 ක් වන අතර ඒවා වගා කිරීම සඳහා 
ඉඩම් ලබා දීමට යයාදා ගැයන්. යමම ඉඩම්වල වත්මන් හිමිකරුවන් විසින් නව වාරි ප්රයද්ශ වගා 
කරන බැවින් වයාපෘතියේ අණයදන ප්රයද්ශයේ නැවත පදිංචි කිරීම් සිදු යනායව්. නැවත පදිංචි කිරීයම් 
ස්ථාන හඳුනායගන ඇති සථ්ාන සිතියම රූප සටහන 5.3 හි දක්වා ඇත. 

 

5.1 වගුව: යළි පදිිංචි කරවීම ස්ඳහා ඇති ඉඩම්ප් හා ඉඩම්ප් ප්රමාණ පිළිබඳ ස්ාරාිංශය 

අිංකය  ප්රා.රල්. ග්රා.නි. ඉඩම්ප් ප්රමාණය  හිමිකාරිත්තවය  ඉඩරම්ප් නම  ස්ටහන්  

1 

 

මැදගම  පුබ්බාර අක්කර 306 
(යහක්. 124). 
යපර වගාකරන 
ලද බවට සාක්ෂි 
සහිත අත් හැර 
දැමූ ඉඩමකි.  

රජය  
(වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්
න්තුව)  
 

 

 

 

 

පුබ්බාර බලපෑමට ලක්වන ප්රජාව 
යමම ඉඩම දන්නා අතර 
එම ඉඩයම් පදිංචි වීමට 
කැමැත්ත දක්වති. වගා 
කරන ලද ඉඩම්වලින් වැි 
ප්රමාණයක් බලපෑමට 
ලක්වන පාර්ශ්වයන්ට 
ලබා යදන අතර බෑවුම් 
සහිත ප්රයද්ශය නැවත වන 
වගා වැඩසටහන සඳහා 
යයාදා ගැයන්. නැවත 
පදිංචි කිරීයම් ප්රයද්ශයේ 
සිට වගා ප්රයද්ශයට ඇති 
දුර කියලෝමීටර් 2.5ක් 
පමණ යව් 

2 තේබාන   යළි පදිංචි කිරීම 
සඳහා 
හඳුනායගන 
ඇති ඉඩම් 
අක්කර 125 

 
රජය  
(වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්
න්තුව)  

පැපලයදණිය 
(පුබ්බාරට 
විරුද්ධ 

යදසින් ) 

වාරිමාර්ග 
යදපාර්තයම්න්තුව විසින් 
දිස්තික් සේබන්ත්රධීකරණ 
කමිටුව සමඟ සාකච්ඡා 
කර ඉඩේ සෙහා එහි 
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(යහක්ටයාර 
50.6) පමණ.  
යමම ප්රයද්ශයේ 
නිවාස සහ යපාදු 
යටිතල 
පහසුකම් ඉදි 
යකයර්. 

 කැමැත්ත ලබා දගන 
ඇත.   
ඉඩේ නිෙහස් කර ගැනීම 
සෙහා වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්න්තුව සමඟ 
සාකච්ඡා කරමින්ත්ර පවතී. 
වගා බිම්වල සිට නැවත 
පදිංචි කළ ප්රයද්ශයට ඇති 
දුර කියලෝමීටර් 3.8ක් 
පමණ යව්. 

3 කීනයගාඩ  මිනිසුන් නැවත 
පදිංචි කිරීම 
සඳහා 
හඳුනායගන 
ඇති ඉඩම් 
අක්කර 101 
(යහක්ටයාර 
41) පමණ යව්. 
බලපෑමට 
ලක්වන පාර්ශ්ව 
සඳහා නිවාස 
යමම ප්රයද්ශයේ 
ඉදිකරනු ලැයබ් 

රජය  
(වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්
න්තුව)  

ලූේවැටිය  වාරිමාර්ග 
යදපාර්තයම්න්තුව විසින් 
මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් 
යකාට්ටාශය සමඟ 
සාකච්ඡා කර එහි 
කැමැත්ත ලබා දගන 
ඇත. 
ඉඩේ නිෙහස් කර ගැනීම 
සෙහා වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්න්තුව සමඟ 
සාකච්ඡා කරමින්ත්ර පවතී. 
වගා ප්රයද්ශයට ඇති දුර 
කියලෝමීටර් 3.5ක් පමණ 
යව් 

 

වන ස්ිංරක්ෂණ රදපාර්තරම්ප්න්ුරේ, ප්රාරේශීය රල්කම්ප්වරුන්රේ ස්හ වාරිමාර්ග රදපාර්තරම්ප්න්ුරේ 

නිලධාරීන්රේ ස්හභාීත්තවරයන් 2021 ඔක්රතෝම්ප්බර් 15 වන දින නැවත පදිිංචි කිරීරම්ප් ස්තථාන රතෝරා 

ගැනීම ස්ඳහා සිදු කරන ලද ඒකාබේධ පරීක්ෂණ ක්රෂතත්ර පරීක්ෂණරේ වාර්තාව V– (C) ඇමුණුරම්ප් දක්වා 

ඇත. 

 

සමාජ සමීක්ෂණ සහ මහජන අදහස් විමසීම් වලදී මයිලගස්තැන්න, පේයේගම සහ රත්තනයදණිය ග්රාම 
නිලධාරී වසම්වල යබායහෝ යදනා මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශයේ පුබ්බර සහ පැපලයදණිය යළි 
පදිංචි කිරීයම් ස්ථානවල නැවත පදිංචි වීමට කැමැත්ත පළ කළ බව අනාවරණය විය. සම්පුර්ණයයන් 
බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශ්ව විසින් ලබා යදන ලද මනාප ලැයිස්තුව V-(B) ඇමුණුයම් ඇත.  

හඳුනාගත් ස්ථාන දිගු කලක් තිස්යස් මාරු යවමින් පවතින වගා තන්ත්රය යටයත් කළමනාකරණය කරන 
ලද හායනයට ලක් වූ වනාන්තර භූමියක් යලස අර්ථ දැක්විය හැකිය. හඳුනායගන ඇති ප්රධාන ඉඩම් 
පරිහරණ වර්ග අතරට හිස් ඉඩම් සහ පසුව ලඳු කැලෑව දක්වා වර්ධනය වූ අතහැර දැමූ ඉඩම් ඇතුළත් යව්. 
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5.3 රූපය: පුබ්බර, පැපලරදණිය ස්හ ලුල්වැටිය ප්රරේශවල රයෝජිත නැවත පදිිංචි කිරීරම්ප් ස්තථානවල චන්ිකා ඡායාරූපය
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5.4 රූපය : පුබ්බර නැවත පදිිංචි කිරීරම්ප් අඩවිය අවට පවතින පහසුකම්ප් (මූලාශ්රය: RAP අධයයනය, 

2018) 
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තවද, හඳුනාගත් යළි පදිංචි කිරීයම් ස්ථාන නැවත පදිංචි කිරීයම් කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කළ 
යුතු අතර, යමම භූමිය තුළ නව ජනාවාසවලට ඉඩ යනාතැබිය යුතුය. යයෝජිත ජලාශය යහ්තුයවන් 
යද්පළ අහිමි වන පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා යමම ස්ථානය භාවිතා කිරීමට වාරිමාර්ග 
යදපාර්තයම්න්තුව වන සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයවන් අවශය එකඟතාව ලබා ගත යුතු බව ද 
නිර්යද්ශ යකයර්. අවසාන වශයයන්, නැවත පදිංචි කිරීම් සිදු කළ යුතු බව තරයේ නිර්යද්ශ කරනුයේ 
නැවත පදිංචි කරන පුද්ගලයින් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීම ඇතුළුව නව නැවත පදිංචි කිරීයම් භූමියේ 
අවශය යටිතල පහසුකම් සැලසීයමන් පසුව පමණක් බවයි. එපමනක් යනාව, වයාපෘති යයෝජකයා 
සංක්රාන්ති කාලසීමාව තුළ ඔවුන්යේ ජීවයනෝපාය සම්ූර්ණයයන්ම යථා තත්ත්වයට පත් කරන 
යතක් සුදුසු දීමනාවක් ලබා දිය යුතුය. 

දයෝජිත යළි පදිංචි කරවන ස්ථාන ිහිටා ඇත්දත් දමානරාගල දිස්ික්කදේ පුබ්බර හා තෙන 
ග්රාමනිලධාරී වසේවලට අයත්  පුබ්බර හා පැපලදෙණිය යන ගේමානවලය. දයෝජිත යළිපදිංචි 

කිරීදේ ස්ථානවල මුළු වර්ග ප්රමාණය ෙළ වශදයන්ත්ර අක්කර 500 ක් වන අතර මැෙගම ප්රාදේශීය 
දේකේ දකාට්ටාශය යටතට වැදටන  පුබ්බර සහ තෙන ග්රාම නිලධාරි වසේ ුළට වැදට්. පුබ්බර 
නේ වූ ස්ථානය ිහිටා ඇත්දත් මැෙගම - දමානරාගල ප්රධාන මාර්ගදේ දයෝජිත ජලාශයට කිදලෝ 
මීටර 4 ක් පමණ ඈතිනි. එනේ ඔවුන්ත්ර ෙැනට ජීවත්වන ප්රදේශය යි. සමාජ සමීක්ෂණ හා මහජන 
අෙහස් විමසීේ අතරුරදී අනාවරණය වූදේ මයිලගසත්ැන්ත්රන සහ පේදලගම ග්රාම නිලධාරි වසේ වල 
දබාදහෝ දෙනා පුබ්බර නේ නැවත පදිංචි කිරීදේ ස්ථානදේ  පදිංචි කරවනු ලැබීමට කැමැත්ත පළ 
කළ බවත් ඔවුන්ත්ර තම මනාපය ලබා දී ඇති එකම භූමිය එය බවත් ය. බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින්ත්ර 

විසින්ත්ර දමම භූමියට දබදහවින්ත්ර කැමති හා නිර්දේශ කර ඇති දහයින්ත්ර, නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා දේ 
හැර දවනත් විකේප භූමියක් දයෝජනා කරන දතක් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක දනාවනු ඇත.    

හඳුනාගත් ස්ථාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්දස් බිේ මාරු වගා ක්රමයක් යටදත් කළමනාකරණය කර ඇති 
හායනයට පත් වනාන්ත්රතරයක් දලස අර්ථ ෙැක්විය හැකිය. හදුනාගත් ප්රධාන ඉඩේ පරිහරණ ක්රම 
අතරට හිස් ඉඩේ සහ අතහැර ෙැමූ ඉඩේ ඇුළත් දේ. 

තවෙ, නැවත පදිංචි කිරීදේ භූමිය නැවත පදිංචි කිරීදේ අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිතා කළ යුු අතර 

දමම අඩවිදේ නව ජනාවාසවලට ඉඩ දනාදිය යුුය. දයෝජිත ජලාශය දහ්ුදවන්ත්ර දේපළ අහිමි වන 
පුේගලයින්ත්ර නැවත පදිංචි කරීම සඳහා දමම ස්ථානය භාවිතා කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ත්රුදවන්ත්ර අවශය එකඟතාවය ලබා ගත යුු බව ෙ 

නිර්දේශ දකදර්. අවසාන වශදයන්ත්ර, නැවත පදිංචි කරීම සිදු කළ යුු බව තරදේ නිර්දේශ කරනුදේ 
නැවත පදිංචි කරවන්ත්රනන්ත්ර සඳහා නිවාස ඉදිකිරීම ඇුළුව අවශය යටිතල පහසුකේ සැපයීදමන්ත්ර පසුව 
පමණි. එපමණක් දනාව, වයාපෘති දයෝජකයා විසින්ත්ර ඔවුන්ත්රදේ ජීවදනෝපායන්ත්ර සේපූර්ණදයන්ත්ර යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන දතක් ගතවන සංක්රාන්ත්රති සමදේ සුදුසු දීමනාවක් ලබා දිය යුුය. 
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 5.5 රූපය: මැදගම ප්රා. වල්. වකාට්ොශවේ පුබ්බර ගවම් හඳුනාගත් යළිපදිංචි කරීවම් භූමිය  

 

5.4.8 දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීවම් යානත්රණය ස්ථාපනය කිරීම 

ප්රජාවට දහෝ බලපෑමට ලක්වූ පවුේවලට ජලාශ ඉදිකිරීම දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවන බලපෑේ ුහු කිරීදේ 
පේධතියදවත අොළ ගැටළු ිළිබඳව හඬ නැීමට සහ විසඳා සඳහා සහන සැලසීවම් යානත්රණය 
ගැනීමට විශ්වාසොයක ක්රමයක් අවශය වන අතර ප්රජා අවශයතා සපුරාලීම සඳහා වාරිමාර්ග 

දෙපාර්තදේන්ත්රුවට ෙ ඵලොයී ක්රමයක් අවශය දේ. එබැවින්ත්ර, ප්රජාව සහ වයාපෘතිය එකට එක්ව 
ඵලොයී විසඳුේ දසවිය හැකි විශ්වාසොයක වුහයක් සහ ප්රදේශයන්ත්ර සමූහයක් සහිත ප්රජා පාෙක 
දුක්ගැනවිලි විසඳීදේ යාන්ත්රරණයක් ස්ථාිත කළ යුුය. අොළ පාර්ශවකරුවන්ත්රදේ නිදයෝජිත 
ආයතන සහ දගාවි සංවිධාන සහ දවනත් ප්රජා සංවිධානවල  සාමාජිකයන්ත්රදේ නිදයෝජනය සහිතව 
කමිටුවක් ිහිටුවනු ලැදබ්. ස්ථාිත දුක්ගැනවිලි කමිටුව ප්රජාවදේ විශ්වාසය දගාඩනැංීම සඳහා 
සියු පාර්ශවයන්ත්රට විනිවිෙ දපදනන සහ විශ්වාසනීය ක්රියාවලියක් සපයන දහාඳින්ත්ර ක්රියාත්මක වන 
දුක්ගැනවිලි යාන්ත්රරණයක් විය යුුය.   
 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදේ ක්රියාවලිය ුළ ඵලොයී දුක්ගැනවිලි හැසිරීදේ පේධතියක් නිර්මාණය 
කර ක්රියාත්මක කිරීමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර කටයුු කරනු ඇත. දුක්ගැනවිලි 
ක්රියාවලිය ිළිබඳව දස්වාොයකයාට නිසි අවදබෝධයක් අවශය දේ. දයෝජිත සහන යාන්ත්රරණදේ 

පරමාර්ථය වන්ත්රදන්ත්ර අඩුපාඩු හඳුනාදගන RAP ක්රියාත්මක කිරීදේ ක්රියාවලිය විධිමත් කිරීම සඳහා 
ිළියේ දයදීමයි. 
 

 GRC හි සංයුතිය  

ප්රාදේශීය දේකේ  (DS- බඩේකුඹුර / මැෙගම )     - සභාපති  

ක්රියාත්මක කිරීදේ ආයතනදේ සාමාජිකදයක් (PMU/DoI)  - දේකේ  

ඉඩේ නිලධාරි සහ සමාජ නිලධාරි (PMU/DoI)    - සාමාජික  

ග්රාම නිලධාරිවරු        - සාමාජික  
සමාජ සංවිධාන නිදයෝජිතයින්ත්ර (පුරුෂ / ස්ී )     - සාමාජික  

අොළ පලාත්පාලන ආයතනදේ නිලධාරිදයක් (අවශය නේ )   - සාමාජික  

 දකාන්ත්රරාත්කරුදේ නිදයෝජිත (වැඩබිම)    - සාමාජික  

ප්රජා නිදයෝජිතදයක්        - සාමාජික  
දමම කමිටුදේ මුලසුන ෙරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර බඩේකුඹුර දහෝ මැෙගම ප්රාදේශීය දේකේ වන අතර 
ක්රියාත්මක කිරීදේ ආයතනදේ නිදයෝජිතයා එහි දේකේවරයා දේ. 
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දුක්ගැනවිලි විසඳීවම් මූලධර්ම හා යහපුරුදු   

1. දුක්ගැනවිලි ලබාගැනීම, වාර්තා කිරීම/දේඛනගත කිරීම සහ සහන සැලසීම සඳහා බලපෑමට 
ලක්වන ප්රජාවට පහසුදවන්ත්ර ගමයවන හා දත්රුේ ගත හැකි අන්ත්රෙදේ ක්රියාොමයක් ස්ථාපනය 

කිරීම. 

2. ෙැනුවත් කිරීදේ ක්රියාවලිදේ දී එම යාන්ත්රරණය ිළිබඳව බලපෑමට ලක්වන ප්රජාවට ෙැනුේ දීම. 

3. බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාව සහභාී කරවාදගන ඔවුන්ත්ර සමඟ සහදයෝගදයන්ත්ර පැමිණිලි වලට විසඳුේ 
දසවිය යුත්දත් කවොෙ සහ දකදස්ෙ යන්ත්රන සලකා බැලීම  

4. වයාපෘතිය නිසා ඇති විය හැකි අවොනේ සහ අහිතකර බලපෑේ සඳහා දුක්ගැනවිලි යාන්ත්රරණදේ 
පරිමාණය  සැකසීම  

5. බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාවන්ත්රදේ සියුම ඛණ්ඩවලට පහසුදවන්ත්ර ප්රදේශ විය හැකි දත්රුේගත හැකි 
සහ විනිවිෙ දපදනන ක්රියාවලියක් භාවිතා කරමින්ත්ර ගැටුවලට වහාම අවධානය දයාමු කිරීම. 

6. ප්රජා සංවිධානය ුළ ස්ථාවර, පළපුරුදු සහ සුදුසුකේ ලත් පුේගලයින්ත්ර පත් කිරීම. 
7. දුක්ගැනවිලි ලැබීමට හා ප්රතිචාර ෙැක්ීමට ඇති වගකීම. 

8. ලැබුණු දුක්ගැනවිලි දේඛනගත කිරීම, සහ ලබා දුන්ත්ර ප්රතිචාර නැවත ප්රජාවට වාර්තා කිරීම 

9. දුක්ගැනවිලි යාන්ත්රරණය එම ප්රජාවන්ත්රට අොළ යැයි හඳුනාදගන ඇති ගැටළු ි ළිබඳ වාර්තා සැපයීම. 
 

5.4.9 මහජනතා වේ අදහස් විමසීම   

ගැෙලු සහ විසඳුම් හඳුනාගැනීම සඳහා මහජනතා වේ අදහස් විමසීම  

වයාපෘතිය ිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීම දමන්ත්රම නැවත ස්ථානගත ීදේ හැකියාව ිළිබඳව ප්රජාවදගන්ත්ර 

විමසීමක් කරන ලදී. මු කරන ලෙ සහ සාකච්ඡා කරන ලෙ කරුණු අතර: 

• වයාපෘතිදේ විස්තර හා ක්රියාත්මක කිරීමට අොළ ගැටළු; 

• නැවත ස්ථානගත ීදේ විභවය දමන්ත්රම ඒ සේබන්ත්රධ ගැටළු. 

ෙ විය. 

සාකච්ඡාවට භාජනය වන මාතෘකා දකදරහි ප්රජාදේ ප්රතිචාර ලබා ගැනීම සඳහා සහභාීත්ව ප්රදේශ 
ක්රමය භාවිතා කරන ලදී. දමම ක්රමය සඳහා ප්රතිචාර අනුපාතය ඉතා ඉහළ විය. දමම කරුණු සාකච්ඡා 

කළ පාර්ශවයන්ත්ර අතර ප්රජාව, ඊට සේබන්ත්රධ නිලධාරීන්ත්ර, අදනකුත් පාර්ශවකරුවන්ත්ර දමන්ත්රම 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර බලපෑමට ලක්වන සියු පාර්ශ්වයන්ත්ර ෙ ඇුළත් ය. බලපෑමට ලක්වූ 
පාර්ශ්වයන්ත්ර විසින්ත්ර ඉදිරිපත් කරන ලෙ දුක්ගැනවිලි සාකච්ඡා කරන ලෙ අතර, අවශය අන්ත්රෙමින්ත්ර 
ප්රාදයෝගිකව විසඳුේ ලබා දෙනු ලැදබ්. 

 

පාර්ශවකරුවන්ත්ර සහ ප්රජාවදේ අෙහස් විමසීම අතරුර, පහත කරුණු ඉස්මු විය. 

. 

• බඩේකුඹුර සහ මැෙගම ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ටාශවලට යත ග්රාම නිලධාරි වසේ 3 හි ෙැනට 
ජීවත්වන පූර්ණ වශදයන්ත්ර වයාපෘතිදේ බලපෑමට ලක්වූ නිවාස සහිත බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්රට 
ඔවුන්ත්රදේ බලපෑමට ලක් වූ නිවාස නැවත ස්ථාිත කිරීම සඳහා ඉඩේ අවශය දේ. ඔවුන්ත්රදේ 
ජීවදනෝපායන්ත්ර ප්රධාන වශදයන්ත්ර රඳා පවතින්ත්රදන්ත්ර උස්බිේ වාණිජ දබෝග වගාව මත වන අතර 

කුඹුරු ඉඩේවලට අමතරව අවම වශදයන්ත්ර අක්කර 1 ක උස් බිේ ප්රමාණයක් බලාදපාදරාත්ු 

දේ. තවෙ, දයෝජිත වයාපෘතිය දහ්ුදවන්ත්ර අහිමි වූ ඉඩමට විකේපයක් දලස ඔවුන්ත්රට ලබා දී ඇති 
ඉඩදමහි නිවස ඉදිකිරීම සඳහා මුෙේ ලබා ගැනීමට ඔවුහු කැමැත්තක් ෙක්වති. 

• වයාපෘතිදේ පූර්ණ බලපෑමට ලක්වන දබාදහෝ අයදේ කැමැත්ත ඔවුන්ත්රදේ දපර ඉඩේවලට 
ආසන්ත්රනදේ සිටීමටයි.  

• පාසේ යන වයදස් ෙරුවන සිටින පවුේ යළිපදිංචි කරවන ස්ථානයට නුදුරින්ත්ර සුදුසු පාසලක් 
බලාදපාදරාත්ු දවති.  

• එදස්ම ඔවුහු තම බැංකු ගිණුේ යළිපදිංචි කරවන ස්ථානයට නුදුරු බැංකුවකට මාරු කරගැනීම 
සඳහා සහාය ලබා දෙන දමන්ත්ර ඉේලා සිටියහ.  
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• නිවාස අහිමිීම දහ්ුදවන්ත්ර නැවත පදිංචිීමට සිදු වූ පවුේ, ඔවුන්ත්රදේ වර්තමාන වාසස්ථානයට 
දබාදහෝ දුරින්ත්ර ිහිටි ප්රදේශයක නැවත පදිංචි කිරීම තරදේ ප්රතික්දෂ්ප කළහ. ඔවුන්ත්රදේ මතය 
වන්ත්රදන්ත්ර ආසන්ත්රනදේ ප්රමාණවත් තරේ රජයට අයත් ඉඩේ ඇති බවයි.  

• ජනතාවදගන්ත්ර වඩාත් සුලබ පැමිණිේල වන්ත්රදන්ත්ර ෙැනට ඔවුන්ත්ර භුක්ති විඳිමින්ත්ර සිටින ඤාතිමිරාදීන්ත්ර 
සහ අසේවාසීන්ත්ර සමඟ තිබූ සේබන්ත්රධතාවය නැතිීම ගැන ඇති සංදේගය යි. 

• යටිතල පහසුකේ ඇගයීම සේබන්ත්රධදයන්ත්ර, ජනතාවදේ මතය වන්ත්රදන්ත්ර තමන්ත්රට විදුලිය හා 
ප්රවාහන මාර්ග සේබන්ත්රධව අවාසියකට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි බවයි.  

• ප්රතිස්ථානගත කිරීම හා යළිපදිංචි කරීදේ පැතිකඩ ට අොළ මනාපයන්ත්ර ිළිබඳව විමසීේ කළ 

විට, ප්රජාදේ සාමාජිකයන්ත්ර අතර එවැනි එකඟතාවයක් දනාමැති බව දපදන්ත්ර. සෑම මට්ටමක දීම 
තමන්ත්රට සිදුවිය හැකි සියු  පාඩු ියවා ගැනීමට ප්රමාණවත් ඉඩේ හා වන්ත්රදි මුෙලක් සමග යළි 
පදිංචි කරීමට සැලකිය යුු ප්රතිශතයක් කැමැත්ත පළ කරති. 

• බලපෑමට ලක්වූවන්ත්රදේ අෙහස් විමසීේවලින්ත්ර සාමානයදයන්ත්ර දපන්ත්රනුේ කදළ් ඔවුන්ත්ර තම 

වර්තමාන රැකියාදවහි නිරත ීමට, ඔවුන්ත්රදේ ඤාති සබඳතා පවත්වා ගැනීමට, පාසේ හා කඩ 
සාේපු ඇති පරිසරයක ජීවත් ීමට අවශය  බවයි. 

• පශු පාලනදේ දයදී සිටින අය දපන්ත්රවා දුන්ත්රදන්ත්ර ඔවුන්ත්රදේ සුන්ත්රට තණබිේ අවශය බවයි.  

• සුරක්ිත පානීය ජලදේ අවශයතාවය ගැනෙ ඔවුහු සඳහන්ත්ර කළහ.   

එදස්ම උපරිම විනිවිෙභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා වයාපෘතිය සියු විස්තර ප්රජාවට පැහැදිලි කරන 
ලදී. වයාපෘති ප්රතිොනවල අවසාන ප්රතිලාභීන්ත්ර ප්රජාව වන බැවින්ත්ර දමය විදශ්ෂදයන්ත්ර වැෙගත් යැයි 
සැලදක්. 

 

 

 (A1) පේදේගම ග්රා.නි.වසම  

(A2) පේදේගම ග්රා.නි. වසම  

(B1) මයිලගස් තැන්ත්රන ග්රා.නි. වසම  (B2) මයිලගස් තැන්ත්රන ග්රා.නි. වසම 
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(C1) රත්තනදෙණිය ග්රා.නි.වසම  (C2) රත්තනදෙණිය ග්රා.නි.වසම 

 5.6 රූපය: පල්වල්ගම, මයිලගසත්ැනන සහ රත්තනවදනිය ග්රාම නිලධාරි  සම් හි දී ප ත් න ලද 

මහජන අදහස් විමසීවම් සාකච්ඡා 

 

5.4.10 විමංසනය හා ඇගයීම   

යළිපදිංචි කරීදේ සැලැස්මට, වාර්තා කිරීම, විමංසනය සහ ඇගයීම සඳහා වන විධිවිධාන ඇුළත් 
කළ යුුය. තාර්කික රාමුවක් ඇුළත් කිරීම ෙ සුදුසු ය: දමය අරමුණු සහ පරමාර්ථ ිළිබඳ අෙහස ්
පැහැදිලි කිරීමට දමන්ත්රම වැඩසටහදන්ත්ර බලපෑම සහ ක්රියාත්මක කිරීම ිළිබඳ ෙර්ශක හඳුනා ගැනීමට 
ෙ උපකාරී දේ. පුනරුත්ථාපන කාර්ුමය හා වඩාත් සවිස්තරාත්මක වාර්ික වාර්තා ක්රියාත්මක 
කිරීදේදී සිදුවන ප්රමාෙයන්ත්ර හා දුෂ්කරතාවයන්ත්ර ට දමන්ත්ර ම, සැලැස්දේ ප්රගතිය වාර්තා කිරීදේ කාල 
ිරිවැය විශ්දේෂණය කිරීම ෙ ක්රියාත්මක කිරීදේ ආයතනය  වගකිව යුුය. 

නැවත පදිංචි කිරීයම් කටයුතු නියාමනය කිරීයම්දී, සම්ූර්ණයයන්ම යහෝ අර්ධ වශයයන් බලපෑමට 
ලක් වූ පාර්ශවය යකයරහි අවධානය යයාමු කළ යුතුය. ඍණාත්මක බලපෑම් සාර්ථකව අවම කිරීම 
සඳහා නිරීක්ෂණ වැඩසටහනක් අතයවශය යව්. නියාමනය කළ යුතු බලපෑම්වල විශාලත්වය 
සැලකිේලට ගනිමින්; නැවත පදිංචි කිරීමට අවශය පවුේ 298කයේ වාසස්ථාන, යගවතු සහ 
ජීවයනෝපාය සඳහා ඍජු බලපෑම් එේල වනු ඇත. ඊට අමතරව ජීවයනෝපායවලට බාධා එේල වන 
පවුේ සංඛයාව 281කි. සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් සමීක්ෂණයට අනුව, යමම බලපෑමට ලක් වූ පවුේවල 
ජීවයනෝපාය කෘිකර්මාන්තය යහෝ කෘිකර්මාන්තය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් මත සම්ූර්ණයයන්ම 
යහෝ අර්ධ වශයයන් රඳා පවතී. 

ඉහත බලපෑමට ලක්වූ දේපලවල වන්ත්රදි මුෙල විමංසනය කිරීම සහ සිදුවිය හැකි ආොයේ පාඩු යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීම සහතික කිරීම අවශය දේ. විමංසන ක්රියා පටිපාටිය යළිපදිංචි කරීදේ ිරිවැය 
ඉලක්ක කර ගත යුුය. දමය දබාදහෝ විට සැලසුේ කර ඇත්දත් බලපෑමට ලක් වූ ජනගහනය 
සේබන්ත්රධ කර ගනිමින්ත්ර බැවින්ත්ර ිරිවැය ඉක්මවා යාම හා සේපත් හිඟයකට ුඩු දෙන අතර බැවින්ත්ර 
යළිපදිංචි කරීදේ සැලැස්දේ අංගයන්ත්ර විනිවිෙබවින්ත්ර යුක්ත විය යුු අතර මහජනයාට ඒ ිළිබඳ 
වාර්තා ලබා දිය යුු ය. විමංසනය මගින්ත්ර බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශ්වයන්ත්රදේ බලපෑම සහ ඔවුන්ත්ර 
තවදුරටත් ෙරිද්රතාවයට පත්ීම දමන්ත්රම එහි දභෞතික ජනගහන ප්රගතිය ෙ ආවරණය කළ යුු අතර 
එක් එක් සංරචකවල ප්රමාණවත් බව ිළිබිඹු කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුුය.  ස්වාධීන හා වඩාත් 
සේපූර්ණ ආර්ික ඇගයීමක් වන්ත්රදන්ත්ර අවශය වන්ත්රදි විමංසනය හා විගණනය කිරීමයි. 

 

යළිපදිංචි කරීවම් අභයනතර විමංසනය  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය සඳහා අභයන්ත්රතර විමංසනය වයාපෘතිය හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව 
විසින්ත්ර සිදු කළ හැක. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිය සඳහා දවන්ත්ර කර ඇති ප්රතිපාෙන අනුව 
වයාපෘතිදේ ප්රතිඵල මැනීම සඳහා වැඩ සැලැසම්ක් තිදබ්. වයාපෘතිදේ අවසාන ඉලක්කය ප්රකාශිත 

සංවර්ධන අරමුණු කරා සාර්ථකව ළඟා ීම යි. එබැවින්ත්ර, RP හි ෙක්වා ඇති කාල රාමුව, අයවැය, 
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ක්රියාකාරකේ, හිමිකේ,  විමංසනය කළ යුුය. අධීක්ෂණය පහළ සිට ඉහළ මට්ටමට පැමිණිය යුුය. 
එයින්ත්ර අෙහස ්වන්ත්රදන්ත්ර ආොන සහ ක්රියාකාරකේ මට්ටදමන්ත්ර ආරේභ ී ප්රතිොනයන්ත්ර සහ ප්රතිඵල ෙක්වා 
සිදුකළ යුු බවයි. තවත් ප්රධාන දෙයක් නේ ක්රියාකාරකේ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසු ෙර්ශක 
සකස් කිරීමයි. 
 

බාහිර විමංසනය හා ඇගයීම   

විනිවිෙ දපදනන හා ජවෂයික විමංසනය සහතික කිරීම සඳහා ස්වාධීන ආයතනයක් විසින්ත්ර බාහිර 
අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම සිදු කළ යුුය. යළිපදිංචි කරීම ිළිබඳ පශ්චාත් ඇගයීම වයාපෘති චක්රදේ 
අනිවාර්ය අංගයකි. බාහිර නිදයෝජිතායතනදේ කාර්යයන්ත්ර සහ වගකීේ තිදබ්. ඔවුන්ත්ර අභයන්ත්රතර 

විමංසනදේ ප්රතිඵල සතයාපනය කිරීම, යළිපදිංචි කරීදේ අරමුණු ඇගයීම, ජීවදනෝපාය හා ජීවන 

තත්ත්වයන්ත්ර වැඩිදියුණු කිරීම, නැවත පදිංචි කිරීදේ කාර්යක්ෂමතාව, ඵලොයීතාවය, බලපෑේ සහ 
තිරසාර බව ඇගයීම, යළිපදිංචි කරීදේ හිමිකේ අරමුණු සපුරාලීම සඳහා සුදුසු ෙ යන්ත්රන සහ අරමුණු 
බලපෑමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර දේ දකාන්ත්රදේසිවලට ගැලදේ ෙ යන්ත්රන දසායා බැලිය යුුය. 

 

ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම සහ නැවත පදිංචි කිරීම අභයන්ත්රතරව වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව, වයාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකය, සහ LARC මගින්ත්ර ෙ බාහිරව ස්වාධීන ආයතනයක් විසින්ත්ර ෙ විමංසනය කරනු 
ලැදබ්. එහි අරමුණ වන්ත්රදන්ත්ර එම කාර්යයන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීම ි ළිබඳ කළමනාකරණයට ප්රතිදපෝෂණ 
ලබා දීම සහ ක්රියාත්මක කිරීදේ විධිවිධාන කාලානුරූපව සකස් කිරීම සඳහා පහසුකේ සැපයීම සඳහා 

හැකි ඉක්මනින්ත්ර ගැටළු සහ සාර්ථකත්වයන්ත්ර හඳුනා ගැනීම යි. PMU සහ LARC, උපදේශකයින්ත්රදේ 

සහ CBOs / රාජය දනාවන සංවිධානවල සහාය ඇතිව සහ අවශය නේ ප්රාදේශීය ආයතන හා 
ප්රාදේශීය සංවිධාන සමඟ සහදයෝගදයන්ත්ර නැවත පදිංචි කිරීදේ සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීම ිළිබඳ 
අභයන්ත්රතර විමංසනදේ වගකීම උසුලයි. උපදේශකයින්ත්ර සහ යළි පදිංචි කරීදේ නිලධාරීන්ත්ර / 
සහායකයින්ත්රදේ සහාය ඇතිව ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීදේ නිලධාරීන්ත්ර විසින්ත්ර විමංසනය සිදු කරනු 
ලබන අතර මාසික හා කාර්ුමය ප්රගති වාර්තා සකස් කර එය PMU දවත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 

අමාතයාංශය දවත වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීදේ වගකීම PMU සුවන අතර අමාතයාංශය විසින්ත්ර 
කාර්ුමය ප්රගති වාර්තා අොළ ප්රොයක  ආයතනයට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 

 

අරමුදල්, විවශ්ෂඥ දැනුම සහ පහසුකම් ලබා ගැනීවම් හැකියා   

වයාපෘති දයෝජකයා විසින්ත්ර ඉහත නියම කර ඇති පරිදි විමංසන සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

අරමුෙේ ලබා දෙනු ඇති අතර, සියු විශ්දේෂණයන්ත්රහි ගුණාත්මක භාවය පවත්වා දගන යන බව 
සහතික කරනු ඇත. සියළුම විශ්දේෂණයන්ත්ර ෙැනටමත් මධයම පරිසර අධිකාරිය සහ අදනකුත් 
ිළිගත් බලධාරීන්ත්ර සමඟ ලියාපදිංචි කර ඇති සංවිධාන විසින්ත්ර සිදු කරනු ලබන අතර ි ළිගත් ප්රමිතීන්ත්රට 
අනුකූලව සියු පරීක්ෂණ සිදු කරන බවට සහතික විය යුුය. පාටාංක කියීේ නිවැරදි බව තහවුරු 
කර ගැනීම සඳහා නිෂ්පාෙකයා විසින්ත්ර නියම කර ඇති පරිදි සියුම විමංසන පේධති ක්රමාංකනය කළ 
යුුය 

වයාපෘති දයෝජකයා, මධයම පරිසර අධිකාරිය සහ PMU විසින්ත්ර ඉදිරිපත් කරන දයෝජනා, අෙහස්, 

සංදශෝධනවලට අනුකූලව ක්රියා කරනු ඇත. PMU සමඟ වයාපෘති දයෝජකයා විසින්ත්ර නිසි 
වාර්තාකරණ යාන්ත්රරණයක් සඳහා එකඟ වන අතර එය වයාපෘතිය පුරා ක්රියාත්මක දේ. සියළුම 
වාර්තා දසෝදිසි කිරීම සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිදේ විමංසන ඒකකයට භාර දිය යුුය. එවැනි 

වාර්තාවක් ිළිගැනීමත් සමඟ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර (EPLs) ලබා ගැදන්ත්ර. 

සුමට විමංසන වැඩසටහනක් පවත්වාදගන යාම සඳහා විමංසන ප්රීණතාව සැපයිම, විමංසන 
සැලැස්ම සඳහා අවශය අරමුෙේ දවන්ත්ර කිරීම සහ දයෝජිත ුහුකිරීදේ ිළියේ සඳහා අරමුෙේ ලබා 
ගත හැකි බවට වග බලා ගැනීම  වයාපෘති දයෝජකයාදේ වගකීමදේ. 

බලපෑේ ුහුයීම සහ විමංසන සැලැස්ම කිසිදු බාධාවකින්ත්ර දතාරව අඛණ්ඩව ඉදිරියට යා හැකි වන 
පරිදි සුමට විමංසනය සඳහා සහ බලපෑේ ුහුයීදේ ියවර ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය සියු 
පහසුකේ කේතියා ලබා දිය යුුය. සියළුම විමංසන කටයුු PMU හි අනුමැතිය ඇතිව කළ යුුය. 
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5.5 පුරා විදයාත්මක  ැදගත්කමක් සහිත බිම් ව ත ඇති න බලපෑම් සඳහා ලුහුයීවම් ිළියම්  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘති ප්රදේශය ුළ පුරා විෙයාත්මක වැෙගත්කමක් සහිත බිේ 41ක් හඳුනාදගන 
තිදබ්. දමම බිේවලින්ත්ර 21කට යළි පදිංචිකරීම නිසා ඍජු දහෝ වක්ර බලපෑේ ඇති දේ. එබැවින්ත්ර  
අදේක්ිත බලපෑේ අවම කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර ුහුයීදේ ිළියේ ක්රියාත්මක කළ යුු දේ.  
 

ඍජු වලස බලපෑමෙ ලක් න බිම්   

L1  දුම්මලතැනන විහාරය - දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශය ුළ ිහිටා ඇත. බර යන්ත්රර භාවිතය නිසා 
බලපෑමට ලක්විය හැකිය. එනිසා ඉදිකිරීේ අතරුර ස්මාරකය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙැඩි 

පූර්දවෝපාය ගත යුුය. දමම භූමිය පුරාවිෙයාත්මක ක්රම අනුව දමම භූමිය දේඛනගත කළ 
යුුය. ආරාම සංකීර්ණයට බාධා දනාකිරීමට ියවර ගැනීමට පරිශීලකයින්ත්ර ෙැනුවත් කළ 
යුුය. 

L4 වහාරවගාල්ල මැටිබඳුන නිධිය- පුරාවිෙයාත්මක ක්රම අනුව භූමිය දේඛනගත කළ යුුය. 
කුෙේ නිධියට බාධා දනාකිරීමට අවශය ියවර ගත යුු වන පරිදි පරිශීලකයින්ත්ර ෙැනුවත් කළ 
යුුය. 

L6    සිල් ා වේ  ැ  - වැව ුළ කිසියේ සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කළ යුු නේ, ස්මාරකයට බාධා 
දනාකිරීමට අවශය පූර්දවෝපායන්ත්ර අනුගමනය කරන දලස පරිශීලකයින්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුුය. 

L7  යවබාර - පුරාවිෙයාත්මක ක්රම අනුව දමම භූමිය දේඛනගත කළ යුුය. භූමියට බාධා 
දනාකිරීමට අවශය ියවර ගත යුු වන පරිදි පරිශීලකයින්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුුය. 

L15 බිඳුණුකඩ  ැ  ගල් වප්තළිය - පුරාවිෙයාත්මක ක්රම අනුව දමම භූමිය දේඛනගත කළ යුුය. 
බර යන්ත්රර සූර භාවිතා කිරීදේදී භූමියට කැළඹීේ ඇති විය හැකිය. එනිසා ඉදිකිරීේ කාලය ුළ 
ස්මාරකය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙැඩි ියවර ගත යුුය.  

L16 හබසස්  ැ  - දමය අත්හැර ෙැමූ වැවක් දලස ලියාපදිංචි කළ යුු ය. දේඛනගත කළ යුු ය. 
ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී කිසියේ අවදශ්ෂයක් සියාගනු ලැබුවා දහාත් (දසාදරාේව දහෝ වැදේ 

දවනත් යේ දකාටසක්)  දමය දේඛනගත කර වහාම අධිකාරීන්ත්ර ට ෙන්ත්රවා සිටිය යුු ය.   

L19  වකවසල්  ත්ත පැරණි වේල්ල - දමය පැරණි දේේලක් දලස වාර්තාගත කළ යුු ය. එය 
දේඛනගත කිරීම සේපූර්ණ කිරීම නිර්දේශ දකදර්. 

L23 පැරණි ඇල මාර්ගය - එය ෙැනටමත් අතහැර ෙමා ඇතත්, ඇල මාර්ගය පුරාණ වාරිමාර්ග 
තාක්ෂණය නිදයෝජනය කරයි. එය පුරාණ ඇල මාර්ගයක් දලස ලියාපදිංචි කළ යුු අතර 
සියු විස්තර සහිතව දහාඳින්ත්ර සටහන්ත්ර කළ යුුය. ඉදිකිරීේ කාලය ු ළ කිසියේ පුරාවිෙයාත්මක 
නටබුන්ත්ර දසායාගනු ලැබුවදහාත් වහාම බලධාරීන්ත්රට ෙැනුේ දිය යුුය. 

L31 ඉත්තෑකටු   ැ  - වැවට අොළ ඉදිකිරීේ දහෝ අුත්වැඩියා කටයුු තිදබ් නේ එය වාරිමාර්ග 
නිලධාරිදයකුදේ අධීක්ෂණය යටදත් සිදු කළ යුුය. 

L32 පණු ආර බැම්ම - අතහැර ෙැමූ වැවක් දලස වැව ලියාපදිංචි කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. වැවට 
අොළව කිසියේ ඉදිකිරීේ දහෝ අුත්වැඩියා කටයුු සිදු කිරීමට නේ එය වාරිමාර්ග 
නිලධාරිදයකුදේ අධීක්ෂණය යටදත් සිදු කළ යුුය. 

L41  ට්ොරම  ැ - අතහැර ෙැමූ වැවක් දලස ලියාපදිංචි කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. වැවට අොළව 
කිසියේ ඉදිකිරීේ දහෝ අුත්වැඩියා කටයුු සිදු කිරීමට අවශය නේ එය වාරිමාර්ග 
නිලධාරිදයකුදේ අධීක්ෂණය යටදත් සිදු කළ යුුය. 

 

 ක්ර බලපෑමෙ ලක් න භූමි  

L10  ව වහරයාය නෙබුන භූමිය - ස්මාරක ප්රදේශයට බාධා දනාවන දස් පූර්දවෝපායයන්ත්ර 
අනුගමනය කිරීමට ඉඩේ භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුුය.  

L11   ව වහරයාය මැටි බඳුන නිධිය - නිධිය වයාේත ී ඇති ආකාරය පැහැදිලි නැත, එබැවින්ත්ර, 

එමඟින්ත්ර එම අඩවියට බාධා දනාකිරීමට අවශය ි යවර ගත යුු බවට භූමිය භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර 
ෙැනුවත් කළ යුු ය. 



 

156 
 

L12  හබසස් පැරණි විහාරය - සියුම සංවර්ධන කටයුු පුරාවිෙයා දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර දවන්ත්ර 
කර ඇති සීමාදවන්ත්ර ිටත සිදු කළ යුුය.  

L13  බිඳුණුකඩ  ැ  (නටබුන්ත්ර වැවකි.) - වැවට අොළ කිසියේ ඉදිකිරීේ දහෝ අුත්වැඩියා කටයුු 
සිදු කිරීමට දවදතාත් එය වාරිමාර්ග නිලධාරිදයකුදේ අධීක්ෂණය යටදත් කළ යුුය. දමම 
වැව අතහැර ෙැමූ වැවක් දලස ලියාපදිංචි කර දහාඳින්ත්ර දේඛනගත කිරීම දරකමොරු කරනු 
ලැදබ්.  

L14  බිඳුණුකඩ  ැ  කුඹල් නිධිය - කුෙේ නිධිදේ වයාේතිය එතරේ පැහැදිලි නැත, එබැවින්ත්ර භූමිය 
භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුු අතර එමඟින්ත්ර භූමියට බාධා දනාකිරීමට අවශය ියවර 
ගත යුුය. 

L17  දිේවගාඩයාය නෙබුන - භූමිදේ ඇති වැෙගත්කම ිළිබඳව ගේවාසීන්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුුය. 
ස්මාරකවලට බාධා දනාකිරීමට පූර්දවෝපායයන්ත්ර අනුගමනය කිරීමට භුමිය භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර 
දයාමු කළ යුු ය. පුරාවිෙයාත්මක ක්රම අනුව එම භූමිය දේඛනගත කිරීම නිර්දේශ කරනු 
ලැදබ්. 

L18   දිේවගාඩයාය කුඹල් නිධිය - කුෙේ නිධිදේ වයාේතිය එතරේ පැහැදිලි නැත, එබැවින්ත්ර භූමිය 
භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුු අතර එමඟින්ත්ර භූමිය ආරක්ෂා කිරීදේ පූර්දවෝපායයන්ත්ර 
දයදීමට අවශය ියවර ගත යුුය. 

L29  වතනගල්ලනද  ැ  - වැවට අොළ කිසියේ ඉදිකිරීේ දහෝ අුත්වැඩියා කටයුු සිදු කිරීමට 
දවදතාත් එය වාරිමාර්ග නිලධාරිදයකුදේ අධීක්ෂණය යටදත් කළ යුුය. එය 
පුනරුත්ථාපනය කරන ලෙ වැවක් දලස ලියාපදිංචි කරන දලස නිර්දේශ දකදර්.  

L30  ඉත්තෑකටු  කුඹල් නිධිය - භූමියට බාධා දනාවන දස් පූර්දවෝපායයන්ත්ර අනුගමනය කිරීමට 
ඉඩේ භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර ෙැනුවත් කළ යුුය.   

L34  වසනගල් අරා  නෙබුන - පුරාවිෙයා දරගුලාසි භාවිතා කරමින්ත්ර මුළු භූමියම දේඛනගත කිරීම 
සහ භූමිදේ මායිම දවන්ත්ර කිරීම නිර්දේශ දකදර්. 

 

 යාපෘති ප්රවද්ශය තුළ ිහිටි සියලු පුරාවිදයාත්මක භූමි සඳහා නිර්වද්ශය  

1. වයාපෘති ප්රදේශදේ භූගත පුරාවස්ු දහෝ ස්මාරක ිළිබඳව අධයයනය කිරීම ඉතා අපහසුය, 
එබැවින්ත්ර පුරාවිෙයාත්මක අවදශ්ෂ හමු වුවදහාත් පුරාවිෙයා අධයක්ෂ ජනරාේවරයාට හැකි 
ඉක්මනින්ත්ර ෙැනුේ දිය යුුය. 

2. කිසියේ ඉදිකිරීේ දහෝ කැණීේ කටයුු තිදබ් නේ, පුරාවිෙයා අධීක්ෂණය නිර්දේශ දකදර්.  

3.  සෑම විටම දකාන්ත්රරාත්කරු පුරාවිෙයා නීතිය හා දරගුලාස වලට අනුකූලව ක්රියා කළ යුුය, 

විදශ්ෂදයන්ත්ර පුරාවිෙයා සංචිත සහ ආරක්ිත ස්මාරකවලට වයාපෘති ක්රියාකාරකේ දහ්ුදවන්ත්ර 
කැළඹීම දනාකළ යුුය 
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6. විස්තීර්ණ ිරි ැය - ප්රතිලාභ විශ්වල්ෂණය  

 

6.1 හැඳිනීම   

දමානරාගල දිස්ික්කය දේශගුණික තත්ත්වය සහ සංවර්ධන අවස්ථා දනාමැතිකම දහ්ුදවන්ත්ර රදට් අවම 

සංවර්ධිත ප්රදේශයක් දලස හඳුනාදගන තිදබ්. දමානරාගල දිස්ික්කය සඳහා වාරිමාර්ග, ගෘහස්ථ කටයුු  
හා කර්මාන්ත්රත සඳහා ජල හිඟය සංවර්ධනයට ඇති ප්රධාන බාධකයකි. දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ 
බහුතරයකදේ ෙැනට පවතින ප්රධාන ආර්ික ක්රියාකාරකේ වන්ත්රදන්ත්ර කෘිකර්මාන්ත්රතය හා ඒ ආශ්රිත 
ක්රියාකාරකේ ය. කෘිකර්මාන්ත්රතය සඳහා ජලය දනාමැතිකම දගාීන්ත්ර අඛණ්ඩව කන්ත්රනදයන්ත්ර කන්ත්රනය මුහුණ 
දෙන ප්රධාන බාධකයකි. නියමිත දේලාවට නිසි ස්ථානදේ ප්රමාණවත් තරේ ජලය ලබා ගැනීම වාණිජ 
කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙනය සඳහා අතයවශය අවශයතාවයකි.  

 ජල හිඟය දහ්ුදවන්ත්ර දයෝජිත වයාපෘති ප්රදේශදේ ජනතාව දුෂක්රතාවන්ත්රට මුහුණ දී සිටිති. දමම ගැටළුව 
මඟහරවා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජයන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ඉදිකිරීම මගින්ත්ර දිස්ික්කදේ ජල සේපත් සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා අධයයන ආරේභ කර ඇත. දයෝජිත ජලාශය කුඹුක්කන්ත්ර ඔය හරහා දෙහිකිඳගම නේ ගේමානදේ 
ඉදි දකදර්. ප්රතිලාභී ප්රදේශය කුඹුක්කන්ත්ර ඔය සහ විල ඔය ගංගා දද්රෝණිවලින්ත්ර දකාටසක් ආවරණය කරමින්ත්ර 
ෙැනට පවතින ජලාශ දෙකක් වන දකාටියාගල සහ ඇතිමදේට ෙ ජලය ලබා දෙයි. 

වයාපෘතිදේ ප්රධාන ප්රතිලාභ අතරට :  නව ඉඩේ අක්කර 10,315 කට වාරි ජල පහසුකේ සැපයීම, බුත්තල 

ප්රදේශදේ හඳුනාගත් ෙැනට වගා දකදරන අක්කර 3,100ක දබෝග තිව්රතාවය වැඩි කිරීම, අයත් දේ. නීන 
කෘිකාර්මික තාක්ෂණයන්ත්ර වාරිමාර්ග ජලය මත රඳා පැවතීම සහ ඵලොයිතාව ඉහළ නැංීම සඳහා ඉහළ 
මට්ටදේ බාහිර දයෙවුේ භාවිතා කිරීම සිදු දකදරනිදේ ඍණාත්මක පාරිසරික බලපෑේ දනාමැතිව දනාදේ. 
කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය ආරේභ කිරීමත් වාරිමාර්ග ජලය සහිත  සමඟ සුදුසු කෘිකාර්මික තාක්ෂණ භාවිතය 

ඵලොයිතාව ඉහළ නංවන අතර ෙරිද්රතාවය ිටුෙැකීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ වයාපෘති ප්රදේශදේ සහ ඒ 
අවට ජීවත්වන ජනතාවදේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංීමට සැලකිය යුු ොයකත්වයක් සපයයි. 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිය සඳහා වන මුළු ආදයෝජන ිරිවැය රු. බිලියන 44 ක් වන අතර 30 වන වසර 

අවසානදේදී ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම රු. බිලියන 93.9 කි. තවෙ, වාරිමාර්ග වයාපෘති සියේලම පාදහ් නිසි 

නඩත්ු කිරීමකින්ත්ර පරේපරා ගණනාවක් තිස්දස් රටට හා සමාජයට ප්රතිලාභ ලබා දෙයි; දේ අනුව, වර්තමාන 
වයාපෘතිය මගින්ත්ර රටට හා සමාජයට ප්රතිලාභ සැලසීමට විශාල හැකියාවක් ඇත. 

වර්තමාන විශ්දේෂණදේ මූලික පරමාර්ථය වන්ත්රදන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර 
ඇතිවන ආර්ික බලපෑේ විස්තර කිරීම සහ ඇගයීමයි. වත්මන්ත්ර මිල ගණන්ත්ර මත පෙනේව මූලය හා ආර්ිකමය 
වශදයන්ත්ර වයාපෘතිදයන්ත්ර ලැදබන ප්රතිලාභ සහ ිරිවැය ඇගයීමට එය උත්සාහ කරයි. 

 

 6.2  යාපෘතිවේ ආකෘතිය  

විවිධ වයාපෘති සංරචකවල විකේප ප්රගාමී දලස පරික්ෂා කිරීම ුළින්ත්ර වයාපෘතිදේ ආකෘතිය සාක්ෂාත් 

කරගන්ත්රනා ලදී. දමම වාර්තාදේ සලකා බලන වයාපෘතිදේ ආකෘතිය දමදස් ය.:  

• ප්රධාන දේේල, ඇල මාර්ග හා ආශ්රිත වුහයන්ත්ර ඉදිකිරිම    

• ෙකුණු ඉවුර ුළු මං වුහය ඉදිකිරීම    

• වේ ඉවුර ුළු මං වුහය ඉදිකිරීම    

• උමග ඉදිකිරීම  

• ෙකුණු ඉවුරු බලාගාරය ඉදි කිරීදේ   

• වේ ඉවුර බලාගාරය ඉදි කිරීම   

• ෙකුණු ඉවුරු වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය කිරීම   

• වේ ඉවුරු වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධන කිරීම   

• යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය   

• ප්රදේශදේ පවුේ 10,000 කට පමණ පානීය ජල සේපාෙනය   

• පශු සේපත් සංවර්ධනය   
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ඉඩේ සහ ජලය දවනුදවන්ත්ර අදේක්ිත ප්රතිලාභ වැනි ආර්ික නිර්ණායක මත පෙනේව දමම පරීක්ෂාව සහ 
පසුව ප්රශස්තිකරණය සිදු කරන ලදී. දමම ඇගයීදේ දී ප්රධාන වශදයන්ත්ර අවධානය දයාමු කර ඇත්දත් 

කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙනය, සත්ව පාලනය, දගවු සංවර්ධනය, මසුන්ත්ර ඇේලීම, ජල විදුලි උත්පාෙනය සහ 

ගෘහස්ත කටයුු , වාණිජ කටයුු හා කර්මාන්ත්රත  සඳහා ජලය සැපයීම යන ප්රතිලාභ මත ය.; දකදස් දවතත්, 
රැකියා උත්පාෙනය සහ පරිසර සංචාරක සංවර්ධනය වැනි අමතර ප්රතිලාභ ගණනාවක් තිදබ්. දමම සන්ත්රෙර්භය 
ුළ දමම දකාටදසහි ඉදිරිපත් කරන ලෙ ආර්ික විශ්දේෂණය සිදු කර ඇත්දත් වයාපෘතිය රහිත ව දමන්ත්රම 
වයාපෘතිය සහිතව යන අවස්ථා දෙකම සැලකිේලට ගනිමිනි.    

 

6.3 මූලික උපකල්පන   

1. දපාදුදේ ිළිගත් ිළිදවත් වලට අනුකූලව වයාපෘතිදේ ආයු කාලය අවුරුදු 30 ක් දලස සැලදක්. 

2. VAT සහ  NBT රජදේ ප්රතිලාභයක් දලස සලකා  වයාපෘති ිරිවැදයන්ත්ර අඩු කරන ලදී.  

3. කෘිකර්මාන්ත්රතදේ වර්ධනයන්ත්රහි දවනස්කේ සලකා බැලීදේදී; අස්වැන්ත්රන දහක්ටයාරයකට දමට්රික් 

දටාන්ත්ර 6.2 ෙක්වා වැඩිීමක් දපන්ත්රනුේ කරඋ ඇතැයි උපකේපනය දකදර්.; දමම ප්රමාණය ඇඹිලිිටිදේ 
මහවැලි වයාපාරදේ සාමානයදයන්ත්ර ලබාගන්ත්රනා අස්වැන්ත්රන යි. 

4. පවත්නා කෘිකාර්මික ඉඩේවල දබෝග තීව්රතාව යල කන්ත්රනදේ දී 1.0 ෙක්වා වැදී ීමක් දපන්ත්රනුේ කරනු 
ඇත. 

5. නව කෘිකාර්මික ඉඩේවල දබෝග තීව්රතාව මහ කන්ත්රනදේ සහ යල කන්ත්රනදේ 0.0 සිට 1.0 ෙක්වා වැඩි 
කිරීම දපන්ත්රනුේ කරයි 

  

වයාපෘතිය විසින්ත්ර පරිදභෝජනය කරන කාල සීමාව ුළ මහ හා යල කන්ත්රනදේ පවත්නා කෘිකාර්මික රටාවන්ත්ර 
හි  දවනස්කේ දහෝ වැඩිදියුණු කිරීේ සිදුී ඇත. දගාවිතැන්ත්ර ක්රම වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජල කළමනාකරණය 

දහ්ුදවන්ත්ර මිරිස,් මුන්ත්ර ඇට, රට කජු, බඩ ඉරිඟු, බී ළූණු සහ එළවළු වැනි දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග හඳුන්ත්රවා දීම 
සිදු දකදර්. දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග දතෝරා ගැනීදේ නිර්ණායක දගාවි ප්රජාවන්ත්ර අතර ඉතා ජනප්රියය.  

 දහක්ටයාර 6,785 ක් (නව ඉඩේ 3,822 ක් සහ පවත්නා ඉඩේ දහක්ටයාර් 2,963 ක්) වගා කිරීම සඳහා 
වාරිමාර්ග ජලය සැපයීම වයාපෘතිදේ ප්රධාන අරමුණ වන බැවින්ත්ර දමම වැඩිීම යුක්ති සහගත ය.  ෙැනට 
පවතින ඉඩේ යල කන්ත්රනදේ වගා දනාදකදර්. කුඹුක්කන්ත්ර ඔය වයාපෘතිදේ අදනකුත් ක්දෂ්ර දබෝග වගාවන්ත්ර 

සඳහා ප්රමුඛතාවය දෙනු ලැදබ්. දමම මුළු ප්රමාණදයන්ත්ර දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග සඳහා දහක්ටයාර් 3,685 ක් 

මහ කන්ත්රනදේ දී  ෙ  යල කන්ත්රනදේ දී දහක්ටයාර 5,285 ක් ෙ දවන්ත්ර කර ඇත. හඳුනාගත් දභෝග වන්ත්රදන්ත්ර ී, 

මුන්ත්ර ඇට, කේි, රටකජු, දලාකු ළූණු, මිරිස් සහ එළවළු ය.  

පරිසරය හා සමාජ ආර්ික තත්වයන්ත්ර වැඩිදියුණු කිරීම සේබන්ත්රධ ේවිතියික බලපෑේ ගණනාවක් ඇති නමුත් 

දේවා දභෞතික දහෝ මූලයමය වශදයන්ත්ර ගණනය කළ දනාහැක. පානීය ජලය සැපයීදේ ප්රතිඵලයක් දලස 
දසෞඛයය ප්රවර්ධනය, කාලය ඉතිරි කිරීම, රැකියා උත්පාෙනය, කාබන්ත්ර විදමෝචනය වළක්වා ගැනීම, යටිතල 
පහසුකේ සැපයීම දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවන බලපෑේ ආදිය දේ සඳහා උොහරණ දලස ෙැක්විය හැකිය. 

  

6.4 ක්රමවේදය   

මුලයමය හා ආර්ිකමය ස්වශක්තතාව විනිශ්චය කරන ලේදේ දවන්ත්ර දවන්ත්ර උපමාන 3ක් මත පෙනේ දවමිනි. 

එනේ ;  

1. අභයන්ත්රතර ඉපැයුේ අනුපාතිකය (FIRR & EIRR)  

2. ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම (NPV)  

3. ප්රතිලාභ  – ිරිවැය අනුපාතය    

ිරිවැය සහ ප්රතිලාභ මූලයමය දකාන්ත්රදේසි වලින්ත්ර ආර්ික වයවහාරයනට පරිවර්තනය කර ඇත. සහනාධාර 
සහ බදු දහ්ුදවන්ත්ර දයෙවුේ හා ප්රතිොනයන්ත්රහි මූලය මිල විකෘති ී ඇති දහයින්ත්ර මූලය දබෝග අයවැය ආර්ික 
වයවහාරවලට පරිවර්තනය දකදර්. 

සහේ අඛණ්ඩව ආනයනය කරන බැවින්ත්ර සාමය මිල  අනුව එය අගය කරනු ලැදබ්. නියමිත ආර්ික ප්රතිලාභ 

තක්දස්රු කිරීම සඳහා එකු කරන ලෙ අගය සමඟ සේමත පරිවර්තන සාධකය 0.9 ක් සහ ඡායා වැටුේ 

අනුපාතය 0.7 ක් සහ දවනත් දයෙවුේ සහ ප්රතිොනයන්ත්ර සඳහා අොළ පරිවර්තන සාධක දයාො ගන්ත්රනා ලදී. 
ඉතිරි කාලය සඳහා වත්කේවල දශ්ෂ වූ අගයන්ත්ර ප්රතිලාභයක් දලස සැලදක්. දවළඳාේ කළ හැකි භාණ්ඩ සඳහා 
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පරිවර්තන සාධක ආනයන දහෝ අපනයන සාමය මත පෙනේ වූ දේශසීමා ක්රියාවලියක් දවත දයාමු දේ. 
දපාදහාර සහ කෘි රසායනික ද්රවය දේ වන විට ආනයනය කරනු ලබන අතර ඒවා ආනයන සාමය මිල ගණන්ත්ර 
යටදත් අගය කර ඇත. දර්ගු බදු සහ ගාස්ු නවතම පවතින මූලාශ්රයන්ත්රදගන්ත්ර උපුටා ෙක්වා ඇත. දවනත් මිල 
ගණන්ත්ර විවිධ මූලාශ්රයන්ත්රදගන්ත්ර, වෘත්තිකයන්ත්ර සමඟ සාකච්ඡා කිරීදමන්ත්ර ලබාදගන ඇති අතර දහෝ එකු කරන 
ලෙ දතාරුරු මත පෙනේව උපදේශක විසින්ත්ර තක්දස්රු කර ඇත. 

  

විශ්දේෂණදේ දී භාවිතා කරන ලෙ පරිවර්තන සාධක පහත 6.1 වගුදේ සාරාංශ දකාට ෙක්වා ඇත.    

 6.1  ගු  : භාවිතා කරන ලද පරි ර්තන සාධක 

ඉදිකිරිම    

සිවිේ වුහයන්ත්ර   0.85  

යාන්ත්රික උපකරණ හා වාදන්ත්ර වුහයන්ත්ර   0.85  

විදුලි උපකරණ   0.85  

කෘෂිකාර්මික වයදවුම්     

බීජ 1.00  

දපාදහාර *    

නිමැවුම්     
ී  1.27  

බඩ ඉරිඟු 1.15  

මුන්ත්ර ඇට  SCF  

රටකජු   SCF  

දලාකු ලූනු  SCF  

මිරිස්   SCF  

එළවු   SCF  

දස්වා   SCF  

සේමත පරිවර්තන සාධකය (SCF)  0.90  

    *ආනයන අනුපාතිකය   

   

6.5  යාපෘති ිරි ැය   

යළි පදිංචි කරීම සහ පාරිසරික බලපෑේ ුහුයිදේ ිරිවැය ඇුළත්ව කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිදේ 

සේපූර්ණ ආදයෝජන ිරිවැය රුියේ මිලියන 44,000 කි. ආදයෝජන ිරිවැය තීරණය කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර 
වයාපෘතිදේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා ඉටු කලයුු වුහාත්මක හා දමදහයුේ අවශයතා අනුව ය. 
වුහාත්මක අවශයතා සහ ිරිවැය ිළිබඳ විස්තර ප්රධාන වාර්තාදේ සාකච්ඡා කර ඇත.   

  

ිරිවැය 2020 මිල මට්ටමින්ත්ර මූලයමය වශදයන්ත්ර ප්රකාශ වන අතර ඉදිකිරීේ, දභෞතික අවිනිශ්චිතතා, 

ඉංජිදන්ත්රරුමය, පරිපාලනමය සහ අධීක්ෂණ ිරිවැයත් සහ පදිංචිකරුවන්ත්ර සඳහා ලබාදෙන  සහායත් ඇුළත් 
දේ. 

වයාපෘතිදේ සේපූර්ණ ිරිවැය අනුඛන්ත්රඩණය පහත ෙැක්දේ.  
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 6.2  ගු : ආවයෝජන ිරි ැය   

  ිරි ැය විෂය  
රුියල් 

මිලියන  

1 මූලික වියදම්  740.00 

  සිවිල් ඉදිකිරීම්    

2 දේේල ඉදිකිරිම  17,650.48 

3 ෙකුණු ඉවුරු ුළුමග ඉදිකිරීම  222.00 

4 වේ ඉවුරු ුළුමග ඉදිකිරීම  296.00 

5 උමග ඉදිකිරීම  2,658.08 

6 ෙකුණු ඉවුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම  814.00 

7 වේ ඉවුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම  1,110.00 

8 ෙකුණු ඉවුර වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය  636.40 

9 වේ ඉවුර වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය  2,664.00 

  උප එකතු  – සිවිල් වියදම්   26,790.96 

  ලුහුයිවම් ිරි ැය    

10 ඉඩේ අත්පත් කරගැනීම හා යළිපදිංචි කරීම  2,664.00 

11 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය  2,336.00 

12 යටිගං ප්රදේශය සංවර්ධනය  800.00 

13 පාරිසරික බලපෑේ ුහුයීම  200.00 

14 පුරා විෙයාත්මක බලපෑේ ුහුයීම  50.00 

  උප එකතු  - ව නත්  ැඩ  6,050.00 

15 දභෞතික අවිනිශ්චිතතා  (15%) 3,284.00 

16 
තත්ත්ව පාලනය ඇුළු ඉංජිදන්ත්රරුමය හා පරිපාලනමය වියෙේ 
10% 

1,970.00 

17 මිල අවිනිශ්චිතතා  (12.5%) 2,645.78 

  බදු හැර එකතු   40,740.74 

18 වැට් 8% 3,259.26 

  මුළු  යාපෘති ිරි ැය   44,000.00 

 

6.6 යළිපදිංචි කරීවම් ිරි ැය   

 පවුේ 261 ක් යළිපදිංචි කරීම අවශය දේ. දමයින්ත්ර දබාදහෝ දෙනා සුව වත්මන්ත්ර පදිංචි දේපල සඳහා හිමිකේ 
ඔේපු දහෝ අවසර පර තිදබ්. එදස් ම රජය සු ඉඩේවල අනවසරදයන්ත්ර පදිංචිව සිටින අයෙ සැලකිය යුු 
ප්රමාණයක් ඇත. යළිපදිංචි කරීදේ දී දමම ජනතාවට දගාවිතැන්ත්ර සඳහා ඉඩේ කට්ටියක් සහ පදිංචියට 
ඉඩමක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව විසින්ත්ර ලබා දෙනු ඇත. යළිපදිංචි කරීදේ ිරිවැයට, ඉඩේ හා ඉඩේ 

සංවර්ධනය සඳහා වන්ත්රදි ලබා දීම, දීමනා ගණනාවක් සහිත ආදේශන ිරිවැය, ආොයේ ප්රතිෂ්ටාපනය සඳහා 
වන ිරිවැය සහ නව භූමිදේ ඔවුන්ත්ර පදිංචි වන දතක් දගවනු ලබන දවනත් ආධාර ඇුළත් දේ. යළිපදිංචි 

කරීදේ මුළු වියෙම රුියේ මිලියන 2,664 කි. දමදස් පදිංචි කරවනු ලබන ජනතාවට පහසුකේ සපයනු 
ලබන්ත්රදන්ත්ර රජදයනි. ඊට අමතරව, වයාපෘතිය මගින්ත්ර වාරිමාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය සහ සමාජ යටිතල 

පහසුකේ සංවර්ධනය සිදු කරනු ලැදබ්. (ප්රාදේශීය මධයස්ථාන, ග්රාමීය මධයස්ථාන).    

  

6.7 නඩත්තු ිරි ැය   

භාවිතා කරන කාලය ුළ දී වත්කේ නිසි නඩත්ුවකින්ත්ර පවත්වා දගන යාම අනිවාර්ය දේ. අඛණ්ඩ 
ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා වයාපෘතිදේ ආයු කාලය ු ළ දී ආයුකාලය ඉකුත් වන වත්කේ, ක්රියාත්මක 

කිරීදේ කාලය ුළ ප්රතිස්ථාපනය දකදර්. සිවිේ වුහයන්ත්ර හි (ඇල මාර්ග) ආයු කාලය වසර  40-50 අතර 
දවතැයි උපකේපනය දකදර්. වයාපෘති කාලය අවසන්ත්ර ීදමන්ත්ර පසුව තවමත් භාවිතා කළ හැකි වත්කේ වල 
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අනුපාතය සැලකිේලට ගනිමින්ත්ර ආරේභක ි රිවැදයන්ත්ර 20% ක් දශ්ෂව ඇති වටිනාකමක් දලස 30 වන වසරට 
ප්රතිලාභයක් දලස එකු කර ඇත.  වයාපෘති කාලය ුළ වාර්ික නඩත්ු ිරිවැය දලස මුළු ිරිවැදයන්ත්ර 

සියයට 0.005 ක් ඇුළත් කර ඇත. නඩත්ු වියෙේ වාර්ිකව සියයට 2 කින්ත්ර වැඩි දකදර්. දකත් ඇල නඩත්ු 
කිරීම දගාවි සංවිධාන විසින්ත්ර සිදු කළ යුුය.  

  

6.8  නයෙ හා ආශ්රිත පරිසර පද්ධති ලෙ සිදු වූ හානි නිසා සිදු  න අලාභ   

 කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ඉදිකිරිම නිසා ජලදයන්ත්ර යටීදමන්ත්ර වනාන්ත්රතර හානියක් සිදු දේ. දිය ගිේම ප්රදේශදේ 

එක් එක් ආකාරදේ වනවැස්ම සහිත ප්රමාණ 6.3 වගුදේ ෙක්වා ඇත.    

 

 6.3 වගුව: දිය ගිේම ප්රදේශයට අයත්වන වනාන්ත්රතර ප්රදේෙය හා වර්ග ප්රමාණයන්ත්ර   

  නානතර ප්රවේදය   වහක්. 

ඝන කැලෑ   168.8  

විවෘත කැලෑ   92.6  

එකුව   261.4  

  

ජලදයන්ත්ර යට වූ ප්රදේශය විවිධ ඉඩේ පරිහරණයන්ත්රදගන්ත්ර සමන්ත්රවිත වූ අතර එවැනි වෘක්ෂලතාදී භූ ෙර්ශන 
මගින්ත්ර සැලකිය යුු කාබන්ත්ර ඉවත් කිරීදේ කාර්යයක් ඉටු කරයි. වනාන්ත්රතරයක කාබන්ත්ර ඉවත් කිරීදේ කාර්යය 

ප්රධාන වශදයන්ත්ර රඳා පවතින්ත්රදන්ත්ර ජජව විදශ්ෂ මිශ්රණය, ජජව විදශ්ෂවල කාබනික ද්රවය අන්ත්රතර්ගතය, 

කාලානුවයාේතිය, පදසහි වර්ගය, දේශගුණික ලක්ෂණ සහ භූගත ජජව ස්කන්ත්රධය මත ය. Bundestag 

(1990) සහ Houghton සහ දවනත් අය (1987)විසින්ත්ර විවිධ නිවර්තන කලාපීය ඉඩේ පරිහරණයන්ත්ර සඳහා 
පදසහි කාබන්ත්ර අන්ත්රතර්ගතය සහ ජජව ස්කන්ත්රධය ඇස්තදේන්ත්රු කර ඇත.      

  

එම අගයයන්ත්ර ඉහත වනන්ත්රතර ප්රදේශවලට දයදීදමන්ත්ර සේපූර්ණ කාබන්ත්ර ඉවත්ීම ගණනය කළ හැකිවන අතර 
වනන්ත්රතර ඉවත් කිරීම නිසා වායුදගෝලයට මුො හැදරන කාබන්ත්ර දටාන්ත්ර එකක් නිසා සිදුවන හානිය තක්දස්රු 
කිරීම එය පෙනේ කරදගන සිදු දකදර්. ඒ අනුව මුළු හානිය රුියේ මිලියන 155 කි. විස්තර පහත වගුදේ 
ෙැක්දේ.    

 6.4 වගුව: අහිමි වූ කාබන්ත්ර ඉවත්කිරීදේ කාර්යදේ ආර්ික වටිනාකම ගණනය කිරීම   

වනාන්ත්රතර 
ප්රදේෙය   

වර්ග ප්රමාණය  
(ha)  

සේපූර්ණ කාබන්ත්ර 

ඉවත්ීම (t/ha)  
දගෝලීය උණුසුේ හානිය  
(Rs)  

ඝන කැලෑ   168.8 194.5 114,253,968  

විවෘත කැලෑ   92.6 128.5 41,408,868  

එකුව    261.4  155,662,836  

  

6.9. ප්රතිලාභ   

 මහවැලි ජල ආරක්ෂණ ආදයෝජන වයාපෘතිය වන දමාරගහකන්ත්රෙ, කළුගඟ, එන්ත්ර.සී.පී. සහ මාදුරුඔය ෙකුණු 
ඉවුර වයාපෘති සඳහා විදශ්ෂ අවධානයක් දයාමු කරමින්ත්ර සමාන වාරිමාර්ග වයාපෘතිවල අතීත අත්ෙැකීේ භාවිතා 
කරමින්ත්ර  ප්රතිලාභ තක්දසර්ු කළ යුු ය. දබාදහෝ ගණනය කිරීේ රඳා පවතින්ත්රදන්ත්ර කෘිකර්ම 

දෙපාර්තදේන්ත්රුව, සංගණන හා සංඛයාදේඛන දෙපාර්තදේන්ත්රුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්ත්රුව සහ ශ්රී 
ලංකාදේ මහවැලි අධිකාරිය හරහා ලබා ගත හැකි ෙත්ත හා දතාරුරු මත ය. සෘජු ප්රතිලාභ වශදයන්ත්ර 

කෘිකර්මාන්ත්රතය, ජල විදුලිය, සත්ව පාලනය, පරිසර සංචාරක වයාපාරය, දගවු සංවර්ධනය හා මසුන්ත්ර 

ඇේලීම ගැදනන අතර  දසෞඛය හා සනීපාරක්ෂාව, පානීය හා ගෘහස්ථ ජල සැපයුම වැනි වයාපෘතිය ස්ථාිත 

කිරීදමන්ත්ර ලැදබන වක්ර ප්රතිලාභ ෙ සැලකිය යුු ය. දහක්ටයාර 6,785 ක් වගා කිරීම සඳහා වාරි ජලය 

සැපයීමට අදේක්ෂා දකදර්. අදේක්ිත වාර්ික නිෂප්ාෙන ප්රමාණය ී දමට්රික් දටාන්ත්ර 28,520 ක් සහ 

අදනකුත් ක්දෂ්ර දබෝග (දමට්රික් දටාන්ත්ර 53,636) දේ.  
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 6.5  ගු :  යාපෘතිය නිසා අවප්තක්ෂිත  ගාබිම් ප්රමාණය හා  ාර්ෂික නිෂ්පාදනය   

දබෝගය   

 මහ කන්ත්රනය    යල කන්ත්රනය   

දබෝගය 
වගා 
කරන බිේ 
ප්රමාණය 
(ha.)  

සාමානය 
නිෂප්ාෙනය 

(Mt/ha)  

අදේක්ිත 
නිෂප්ාෙනය   
(Mt.)  

දබෝගය 
වගා කරන 
බිේ 
ප්රමාණය 

(ha.)  

සාමානය 
නිෂප්ාෙනය 

(Mt/ha)  

අදේක්ිත 
නිෂප්ාෙනය 

(Mt.)    

ී   
3100 6.2 19220.0 1500 6.2 9300.0 

බඩ ඉරිඟු   
1000 3.5 3500.0 1500 3.5 5250.0 

අමු මිරිස ්  
700 5 3500.0 875 5.0 4375.0 

මුන්ත්ර ඇට 
450 2 900.0 500 2.0 1000.0 

කේපී  
125 1.2 150.0 250 1.2 300.0 

රට කජු   
210 2.3 472.5 375 2.3 843.8 

දලාකු ලූනු         425 13.4 5684.2 
එළවු  

1200 10.8 12966.0 1360 10.8 14694.8 
එකුව    6,785.00    40,708.53 6,785.00   41,447.79 

  වාර්ික මුලයමය ප්රතිලාභ සලකා බලන ලෙ විට සේපූර්ණ ශුේධ ආොයම රුියන්ත්ර මිලියන 4318ක් වන අතර 
ආර්ිකමය වශදයන්ත්ර සලකා බැලූ විට එය රුියේ මිලියන 4829කි. වයාපෘතිය නිමකිරීමට වසර 4 ක් ගතවන 
බැවින්ත්ර පස් වන වසදර් සිට ප්රතිලාභ ලැදබනු ඇත.     

  

6.9.1 ී  ගා    

 වයාපෘතිය යටදත් වගා කළ හැකි මුළු බිේ ප්රමාණය දහක්. 6,785 කි. එයට නව සංවර්ධිත ඉඩේ දහක්. 3822 

ක් ෙ ෙැනට වගා දකදරමින්ත්ර පවතින ඉඩේ දහක්. 2,963 කි. ෙැනට ී වගා දකදරමින්ත්ර පවතින දහක්. 2963 න්ත්ර 
මුළු බිේ ප්රමාණය වගා දකදරනුදේ මහ කන්ත්රන දේ දී පමණකි. මහ කන්ත්රනදේ දී දබෝග තිව්රතාවය 1.0 ක් වන 
අතර යල කන්ත්රනදේ දී එය 0.33 සිට 0.75 ෙක්වා විචලනය දේ. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත්ර පසු 
දෙකන්ත්රනදේ ම දබෝග තිව්රතාවය 1.0 ෙක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්.    

 වයාපෘතිය නිමීදමන්ත්ර පසු වගා ප්රදේශයට අඛන්ත්රඩ ජල සැපයුමක් ලැදබනු ඇත. කෘිකාර්ම වයාේති 
වැඩසටහන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීමත් සමග අස්වැන්ත්රන දහක්දටයාරයකට දමට්රික් දටාන්ත්ර 6.2 ක් ලබාගත හැකි 
දවතැයි උපකේපනය දකදර්. එය ෙකුණු පළාදත් ප්රධාන වාරිමාර්ග වයාපාර ආශ්රිතව ෙැනට ලබා ගැදනන 
අස්වනු ප්රමාණය යි. උඩවලදේ මහවැලි වයාපාරය ුළ ෙැනට ලැදබන සාමානය අස්වැන්ත්රන 
දහක්දටයාරයකට දමට්රික් දටාන්ත්ර 6.3 කි.      

  

අස්වනු ප්රමාණය දහක්දටයාරයකට දමට්රික් දටාන්ත්ර 2.0 කින්ත්ර ඉහළ යනු ඇතැයි උපකේපනය දකදර්. එම 
නිසා අතිදර්ක ී නිෂප්ාෙනය වර්ෂයකට දමට්රික් දටාන්ත්ර 8100 ක් දවතැයි අදේක්ෂා කරන අතර ී 

නිෂප්ාෙනදයන්ත්ර ලැදබනු ඇතැයි අදේක්ෂිත ශුේධ ආොයම රුියේ මිලියන 1335 කි. ී කිදලෝ ග්රෑමයක මිල 
මුලයමය වශදයන්ත්ර රුියේ 50 ක් වන අතර එකු කළ අගය සහිත ආර්ිකමය මිල රුියේ 63 කි. නමුත් 
දවළඳපල මිල සමග සසඳා බලන විට සමුලිතතා ලක්ෂයය පහළ මට්ටමක පවතී. සමුලිතතා ලක්ෂයය 
සැලකිය යුු මට්ටමකට පහත දහලීමට දහ්ු වන්ත්රදන්ත්ර ජලය දනාමිදේ නිකුත් කිරීම සහ දපාදහාර සඳහා 
රජදේ සහනාධාරයක් ලබා දීමයි. එබැවින්ත්ර ී වගාව වර්තමානදේ ජනප්රිය වගාවකි . 

  

6.9.2. ව නත් වක්ෂ්ත්ර වබෝග  ගා    

 දයෝජිත වයාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීදමන්ත්ර පසු මහ කන්ත්රනදේ ඉඩේ දහක්ටයාර 3685 ක් සහ යල කන්ත්රනදේ 

ඉඩේ දහක්ටයාර 5285 ක දවනත් දක්්ෂර දබෝග වගා කළ හැකිය. ඒ සඳහා දතෝරාගත් දබෝග වන්ත්රදන්ත්ර මිරිස්, 

මුං ඇට, බඩ ඉරිඟු, රටකජු, දලාකු ලූනු සහ දමම ප්රදේශදේ දගාීන්ත්ර අතර ජනප්රිය එළවළු හා වර්තමාන 
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ආනයන අඩු කර ගත හැකි රටට විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගත හැකි දබෝග වන බැවිනි. පවත්නා දේශගුණික 

තත්ත්වයන්ත්ර සැලකිේලට ගත් විට, වැඩිදියුණු කළ ජල කළමනාකරණදයන්ත්ර ධනාත්මක ප්රතිඵල අදේක්ෂා 
කළ හැකි අතර කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙනය වඩාත් ලාභොයී ප්රතිඵල ලබා දෙනු ඇත. කාර්යක්ෂම ජල 
කළමනාකරණය ුළින්ත්ර කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙනදේ නියැලීම ුළින්ත්ර දවනත් දක්්ෂර දබෝගවල ප්රතිලාභ වැඩි 
කිරීමට දගාීන්ත්ර දපළෙවිය හැකිය. 

 6.6  ගු : ප්රතිලාභ දර්ශක (ආර්ිකමය) 

වබෝගය  

මහ කනනය     යල කනනය   සම්පූර්ණ 

 ාර්ෂික 

ආදායම   
(Rs./ Mn.)  

වබෝග බිම් 

ප්රමාණය   
නිෂප්ාදනය   

ශුද්ධ ආදායම   වබෝග බිම් 

ප්රමාණය   
නිෂප්ාදනය   ශුද්ධ 

ආදායම   

Ha  Mt  Rs. Mn  Ha  Mt  Rs. Mn  

ී 3100 19220.0         899.4  1500 9300.0           435.2       1,334.6  

බඩ ඉරිඟු  1000 3500.0              68.4  1500 5250.0           102.5          170.9  

මිරිස් (අමු හා වියළි)  
700 3500.0            542.3  875 4375.0           677.8       1,220.1  

මුන්ත්ර ඇට  450 900.0            128.7  500 1000.0           143.0          271.7  

කේපී  125 150.0              16.5  250 300.0             33.0            49.5  

රට කජු   210 472.5              63.2  375 843.8           112.8          176.0  

දලාකු ලූනු                      -    425 5684.2           226.0          226.0  

එළවු   1200 12966.0            297.4  1360 14694.8           337.1          634.5  

එකුව   6,785.00 40,708.5       2,015.8  6,785.00 41,447.8        2,067.5       4,083.3  

  

ඉහත හා පහත ෙැක්දවන වගු අනුව, වයාපෘතියට අනුව කෘිකාර්මික ප්රතිලාභ සමාදලෝචනය කිරීම සඳහා 
භාවිතා කරන නිර්ණායකය වන්ත්රදන්ත්ර වාරිමාර්ග යටදත් ඇති ඉඩේවල ලාභොයීතාවයයි. ෙළ ආොයම 
නිෂප්ාෙනදේ මුළු වටිනාකම ෙැක්ීමට දයාො ගනී. දහක්ටයාරයකට නිෂ්පාෙනදේ අවසාන වටිනාකම දලස 
අර්ථ ෙක්වා ඇති ෙළ ආන්ත්රතිකය ගණනය කර ඇත්දත් නිෂප්ාෙන ිරිවැය දහෝ දයෙවුේවල වටිනාකම අඩු 

කරමිනි. දමය විචලය ි රිවැය දලස හැඳින්ත්රදේ. බීජ, දපාදහාර, කෘි රසායන හා කුලී ශ්රමදේ ි රිවැය ෙ විචලය 

ිරිවැයට ඇුළත් දේ. දකදස් දවතත්, පවුේ ශ්රමය දමයට ඇුළත් දනාදේ. 

 6.7  ගු : ප්රතිලාභ දර්ශක (මුලයමය) 

 වබෝගය   

මහ කනනය    යල කනනය   මුළු  ාර්ෂික 

ආදායම   
(Rs. / Mn.)  

වබෝග බිම් 

ප්රමාණය   
නිෂප්ාදනය   ශුද්ධ 

ආදායම   
වබෝග බිම් 

ප්රමාණය   
නිෂප්ාදනය   ශුද්ධ 

ආදායම   

Ha  Mt  Rs. Mn  Ha  Mt  Rs. Mn  

ී 
3100 19220.0           649.5  1500 9300.0         314.3         963.8  

බඩ ඉරිඟු  
1000 3500.0              53.3  1500 5250.0             80.0          133.3  

මිරිස් (අමු හා 

වියළි)  700 

 
3500.0            626.3  875 4375.0         782.8       1,409.1  

මුන්ත්ර ඇට  
450 900.0            143.2  500 1000.0            123.9          267.1  

කේපී  
125 150.0              14.5  250 300.0              26.2            40.7  

රට කජු   
210 472.5              55.4  375 843.8              93.9          149.3  

දලාකු ලූනු        425 5684.2            226.0          226.0  

එළවු   
1200 12966.0            375.2  1360 14694.8            307.7          682.9  

එකුව   

6,785.0 
 
40708.5          1,917.4  6,785.00 41,447.8 

          
1,954.9       3,872.3  
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ආර්ිකමය වශදයන්ත්ර ප්රතිලාභ තක්දස්රු කිරීම සඳහා, එකු කළ අගය අොළ කර ඇත. තවෙ, ප්රතිොනයන්ත්ර 

සහ දයෙවුේවල ආර්ිකමය අගය ගණනය කිරීම සඳහා ඒවාදේ පරිවර්තන සාධකය (SCF) භාවිතා දකදර්. 

වැඩි වටිනාකමින්ත්ර යුත් දභෝග සඳහා දබෝග රටාව දවනස ්කිරීම, නිමැවුේවල මිල වැඩිීම සහ කෘිකාර්මික 
වයාේතිය සහ නව ප්රදේෙ හඳුන්ත්රවාදීම දහ්ුදවන්ත්ර දහක්ටයාරයකට අස්වැන්ත්රන වැඩි ීම වැනි වැඩිදියුණු කළ 
තත්ත්වයන්ත්ර අනුව, ලැදබන ප්රතිලාභ ප්රමාණය වැඩි විය හැකිය. 
  

6.9.3 පානීය හා ගෘහසථ් ජලය   

දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර දමානරාගල දිස්ික්කදේ අවට ගේමාන ඇුළුව දමානරාගල නාගරික ප්රදේශවල 
පානීය හා ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා ජලය සපයයි. පුේගලයින්ත්ර විශාල ිරිසකට දමම ප්රතිලාභය ලැදබනු ඇත. 

පානීය ජලය සඳහා දවන්ත්ර දකදරන ජලප්රමාණය  වසරකට MCM 12 කි. පානීය ජල සැපයුදමන්ත්ර අදේක්ිත 

ආොයම රු. මිලියන 144 කි. ආර්ික ප්රතිලාභ මීට වඩා ඉහළ ය.   

  

6.9.4 විදුලිය උත්පාදනවයන ලැවබන ප්රතිලාහ   

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිදේ විදුලිබල උත්පාෙනය ෙ වැෙගත් ය. 52% ිරියත් සාධකයක් සහිතව එය 

වාර්ිකව ගිගාදවාට් පැය 16.2 ක ශක්තියක් ජනනය කරනු ඇත. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලදේ 2018 මිල 

දතාරුරු වලට අනුව ජල විදුලි ඒකකදේ වටිනාකම කිදලෝ දවාට් පැයකට රු. 18 ක් දලස සැලදක්. මුළු 

ප්රතිලාභ රුියේ මිලියන 292 කි.  

ජලවිදුලි වයාපෘතිදේ ක්රියාකාරිත්වය මඟින්ත්ර විදුලිබල උත්පාෙනය සඳහා දවනත් විකේප විදුලි උත්පාෙන  

මාර්ගයක අවශයතාවය මග හැදරනු ඇත.; විදශ්ෂදයන්ත්ර ඩිසේ හා ගේ අඟුරු භාවිතදයන්ත්ර විදුලි උත්පාෙනය 
අඩු දකදර්. කාබන්ත්ර ඩදයාක්සයිඩ් දටාන්ත්ර එකක් විදමෝචනය කිරීදේ දගෝලීය හානිය ිරිවැය දඩාලර් 10 සිට 

20 ෙක්වා පරාසයක පවතී. ඩීසේ සහ ගේ අඟුරු භාවිතා කරන තාප බලාගාරයක සාමානය CO2 විදමෝචනය 

962 t / GWh වන අතර ඒකක වටිනාකම දඩාලර් 15 ක් දලස ගනු ලැදබ්.  

6.8 වගුව: කාබන් ඩරයාක්ස්යිඩ් විරමෝචනය වැළැක්වීරමන් වන ඉතිරිය    

  CO2 විදමෝචනය  
Ton/GWh  

වැළැක්වූ වියෙම Rs. /GWh @ $ 

15/Ton of CO2  
වාර්ික ජලවිදුලි 

උත්පාෙනය –GWh  
වාර්ික ඉතිරිය Rs. 

Mn.   

962  962x 15x 175=2,525,250  16.2  40.9  

 වයාපෘති ඉදිකිරීම වසර 4 ක් ුළ අවසන්ත්ර කරනු ඇති අතර වයාපෘතිදේ 5 වන වසදර් සිට ප්රතිලාභ ආරේභ 
දකදර්. පස්වන වසර ුළ පානීය ජලදේ වාර්ික ප්රතිලාභ සලකා බැලීදේදී අදේක්ිත ආොයම රු. මිලියන 

942.17 ක් වන අතර 20 වන වසදර් දී එය රු. මිලියන 1020 ෙක්වා වර්ධනය දේ.  

  

6.9.5 මිරිදිය ධී ර කර්මානතය සං ර්ධනය   

මිරිදිය ධීවර කර්මාන්ත්රතය සංවර්ධනය සඳහා ෙ දයෝජිත ජලාශය භාවිතා කළ හැකිය. දයෝජිත ජලාශදේ ධීවර 

පවුේ 75 කට පමණ ධිවර කටයුුවල දයදීමට ඉඩ සැලසිය හැකිය. ජෙනික අස්වැන්ත්රන දමට්රික් දටාන්ත්ර 4 ක් 

දලස උපකේපනය කර ඇති අතර කි.ග්රෑ.1 ක මිල රු .200 ක් පමණ දේ. එබැවින්ත්ර, මිරිදිය ධීවරයින්ත්රදගන්ත්ර 

අදේක්ිත ආොයම ගණනය කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර අවම වශදයන්ත්ර දහක්ටයාරයකට කි.ග්රෑේ 200 ක අස්වැන්ත්රනක් 

පෙනේ කරදගන වන අතර දිනකට ධීවරදයකුදේ ආොයම රු. 4,000 කි. එබැවින්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශදයන්ත්ර 

පමණක් මිරිදිය ධීවරයින්ත්රදගන්ත්ර අදේක්ිත ශුේධ වාර්ික ආොයම රු. මිලියන 63 කි. 
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 6.8  ගු : මිරිදිය ධී ර කෙයුතු ලින ලැවබන ආදායම   

ධිවර සමිතිදේ සාමාජික සංඛයාව   75  

ධීවරදයකුදේ ජෙනික මත්සය අස්වැන්ත්රන  20kg  

කිදලෝ ග්රෑමයක සාමානය මිල   200  

ධීවරදයකුදේ ජෙනික ආොයම  4,000  

ධීවරදයකුදේ වාර්ික ආොයම (2 X දින 100 කන්ත්රන දෙකක්)  800,000  

සාමාජිකයින්ත්ර  75 දෙදනකුදේ මුළු වාර්ික ආොයම   63,000,000  

  

 6.9.6 ජනා ාසකරණය සහ වග තු සං ර්ධනය   

දගවු වගාව ුළින්ත්ර අමතර ආොයමක් අදේක්ෂා කළ හැකිය. දමම නිෂ්පාෙන වැඩිපුරම භාවිතා කරනුදේ 
පවුදේ පරිදභෝජනය සහ අතිදර්ක ආොයමක් උපයා ගැනීම සඳහා වන අතර එය ගණනය කිරීමට අපහසුය. 

දගවු වගාව සඳහා දවන්ත්ර කර ඇති ඉඩම දහක්ටයාර් 800 ක් දලස උපකේපනය කර ඇති අතර මුළු පවුේ 

සංඛයාව 2000 කි. දමම සංඛයා සලකා බැලීදේදී පවුේ ආර්ිකයට හා ජාතික ආර්ිකයට සැලකිය යුු 

ආර්ික බලපෑමක් ඇත. අදේක්ිත ප්රතිලාභය රු. මිලියන 144 කි.  

  

6.9.7 පශු පාලනය සං ර්ධනය   

පශු සේපත් දගාවිතැන්ත්ර කටයුු ුළින්ත්ර ප්රජාවට සැලකිය යුු ආර්ික බලපෑමක් ඇති කරයි. කිරි 

නිෂප්ාෙනදයන්ත්ර පමණක් ලීටර් 432,000 ක් උත්පාෙනය වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. ඇස්තදේන්ත්රුගත 

ශුේධ ප්රතිලාභය රු. වාර්ිකව මිලියන 302 කි. වැඩි විස්තර පහත ෙැක්දේ. 

  

 6.9  ගු : පශු නිෂ්පාදනය - අර්ධ - කඩිනම් ක්රමය  

මධයනය රංචුවක ප්රමාණය             දෙනුන්ත්ර 3  

සාමානය ජෙනික කිරි අස්වැන්ත්රන   ලීටර 8  

සුන්ත්ර 3 දෙදනකුදගන්ත්ර මාසයකට ලැදබන කිරි අස්වැන්ත්රන (8 *3*30)  720  

මුළු මාසික ආොයම @Rs70/litre  Rs. 50,400  

මාස 10ක කිරි චක්රයක් සඳහා මුළු ආොයම   Rs. 504,000  

වාර්ික ආොයම   Rs. 302 million  

 කාබනික දපාදහාර භාවිතා කිරීම සහ දගාවිතැන, කමත් වැඩ සහ ප්රවාහනය වැනි විවිධ කෘිකාර්මික 
කටයුු සඳහා සුන්ත්ර දයාො ගැනීම වැනි සාධක ඇුළුව ගණනය කළ දනාහැකි අමතර ප්රතිලාභ පශු සේපත් 
දගාවිතැදනන්ත්ර ලැදබ්. දේ සියේල ආර්ික වශදයන්ත්ර නිශච්ිතව ගණනය කළ දනාහැකි නමුත් ඒවා දබාදහෝ 
ආකාරවලින්ත්ර සැලකිය යුු ආර්ික ප්රතිලාභයක් දලස සැලකිය යුුය. 

  

6.10  ක්ර ප්රතිලාභ   

 රැකියා නියුක්තිය    

 කෘිකාර්මික දයෙවුේ සැපයීම, කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙන අදලවිකරණය සහ දයෙවුේ හා ප්රතිොන ප්රවාහනය 

සේබන්ත්රධ ක්දෂ්රවල ෙ නව රැකියා උත්පාෙනය කළ හැකිය. මීට අමතරව, ඉදිකිරීේ කාලය ුළ ඉදිකිරීේ 
අංශදේ නව රැකියා අවස්ථා ඇති දේ. වයාපෘතිදයන්ත්ර ජනනය වන කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙනය ආහාර ආනයන 
මට්ටම අඩු කරන අතර විදේශ විනිමය සුරැකීමට දමය ොයක දේ. 

 වයාපෘතිදේ අස්පෘශය ප්රතිලාභ දලස දගාවිපල ආොයම වැඩි ීම, ආයතනික ශක්තිමත් කිරීම, ේවිතීයික අංශ 

සංවර්ධනය, ප්රදේශදේ දවදසන ප්රජාදේ සමාජ ආර්ික ප්රමිතීන්ත්ර වැඩිදියුණු ීම සහ කලාපීය සංවර්ධනය 
හැඳින්ත්රවිය හැකිය. 
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6.11 මුලයමය විශ්වල්ෂණය    

දයෝජිත වයාපෘතිදේ සංවර්ධනදයන්ත්ර පසු මහ කන්ත්රනදේ දහක්ටයාර 3685 ක් සහ යල කන්ත්රනදේ දහක්ටයාර් 

5285 ක දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග වගා කළ හැකිය. ප්රතිලාභ ගණනය කිරීදේදී සලකා බලනු ලබන්ත්රදන්ත්ර 

වයාපෘතිදයන්ත්ර උපයන ප්රතිලාභ පමණි. අළුතින්ත්ර සංවර්ධනය කරන ලෙ දහක්ටයාර 3822 හැරුණු විට මහ හා 
යල යන දෙකන්ත්රනදේම දවනත් ක්දෂ්ර දබෝග වගාව සඳහා බහුතරය දවන්ත්ර කර ඇත. මහ කන්ත්රනදේ ී  වගාව 

සඳහා දහක්ටයාර් 3100 ක් දවන්ත්ර කර ඇත. ෙැනට පවතින දහක්ටයාර 1356 ක භූමි ප්රමාණය මහ කන්ත්රනදේ 

දී ී වගා කර ඇති අතර ප්රතිලාභ ගණනය කිරීදේ දී එම ප්රමාණය අඩුකර තිදබ්. වසර 30 ක උපකේිත 
සැලසුේ කාල සීමාව ුළ අොළ වන ිරිවැය සහ ප්රතිලාභ ප්රවාහයන්ත්ර සඳහා මූලය මිල ගණන්ත්ර ගණනය කර 
ඇත්දත් කන්ත්රන දෙකක දී (මහ හා යල )කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙනදේ ශුේධ ප්රතිලාභ සැලකිේලට ගනිමිනි. 
ඇගයීමට මූලයමය දමන්ත්රම ආර්ිකමය වශදයන්ත්ර විශ්දේෂණයක් ඇුළත් දේ. 

6.11 වගුදේ දපන්ත්රවා ඇති පරිදි වාර්ිකව ඍජු මුලයමය ප්රතිලාභ වශදයන්ත්ර රුියේ බිලියන 4.3 ක් ලැදබන 

අතර වක්ර දලස ෙ සැලකියයුු ප්රතිලාභ ලැදබ්. ආර්ික වටිනාකම අනුව බලන කල, රුියේ බිලියන 4.8ක් 
ප්රතිලාභ දලස ලැදබ්.   

 6.10  ගු : ආදායම් හා අලාභ -  යාපෘතිය සහිත  සහ  යාපෘතිය රහිත අ ස්ථා   

   
මුලයමය අගය   
(Rs. Mn)  

ආර්ික අගය  
 (Rs. Mn)  

 යාපෘතිය සහිත         

කෘෂිකර්මය   3,872.3 4,083.3 

මාළු  63.0 63.0 

සත්ත්  පාලනය   302.4 378.0 

වග තු සං ර්ධනය   144.0 172.8 

පරිසර සංචාරක කර්මානතය  200.0 250.0 

ජලවිදුලිය   291.6 364.5 

පානීය ජලය   144.0 216.0 

කාබන විවමෝචනය  ැළැක්ීම   40.9 40.9 

සමස්ත ප්රතිලාභය   5,058.2 5,568.5 

 යාපෘතිය රහිත        

කෘෂිකර්මය   583.7 583.7 

 නානතර හා ආශ්රිත පරිසර පද්ධතියෙ සිදු න හානි    155.7 155.7 

මුළු අලාභය   739.4 739.4 

ශුද්ධ  යාපෘති ආදායම ( යාපෘතිය සහිත -  යාපෘතිය රහිත)  4,318.7 4,829.1 

 

6.12 ආර්ික විශ්වල්ෂණය   

ආර්ික තක්දස්රුදේ දවනස මූලය තක්දස්රුවට වඩා දවනස් වන අතර, පරිවර්තන සාධක දයදීදමන්ත්ර මූලය 
අගයන්ත්ර ආර්ික වටිනාකේ බවට පරිවර්තනය විය. නිමැවුේ මිල දමන්ත්රම ආොන මිල සඳහාෙ පරිවර්තන සාධක 
දයාෙන ලදි. ආර්ික වටිනාකේ මගින්ත්ර ිරිවැය සහ ප්රතිලාභ සමාජයට සැබෑ වටිනාකම ිළිබිඹු දේ. 

නව වාරිමාර්ග කටයුු ආරේභ කරන 5 වන වසදර් සිට ප්රතිලාභ ආරේභ දේ. එබැවින්ත්ර 5 වන වර්ෂදේ සිට 

මුෙේ ප්රවාහය ධනාත්මක බවට පත්දේ. 4 වන වසදර් සිට ඉදිකිරීේ ආදයෝජනය අවසන්ත්ර කර වාර්ික ශුේධ 

ආොයම එහි උපරිම මට්ටම වන රු. මිලියන 4193 කි. ආර්ික අභයන්ත්රතර ඉපයුේ අනුපාතිකය  (EIRR) 10.9 

කි. දපාදුදේ ගත් කල, ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම රු. බිලියන 93.9 ක් වන අතර 8% වට්ටේ අනුපාතය 

යටදත් එය රු. බිලියන 9.2 කි 
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 6.11  ගු :  යාපෘතිවේ කාර්ය සාධන දර්ශක (ආර්ිකමය)  

          උපමානය  ඒකකය   EIRR  

 ට්ෙම් අනුපාතිකය  (%)  

8  10  12  

අභයන්ත්රතර ඉපැයුේ අනුපාතිකය  %  10.9  9.8 9.7 8.7 

ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම (NPV)  Rs. Mn.  93,970  9,152.0 2,590.7 -2529.2 

ප්රතිලාභ / ිරිවැය අනුපාතය         1.31 1.09 0.91 

 

6.13 සංවේදිතා සහ අ දානම් විශ්වල්ෂණය   

ඉහත ඉදිරිපත් කර ඇති සියුම තීරණ නිර්ණායකයන්ත්ර දපන්ත්රනුේ කරන්ත්රදන්ත්ර කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ සංවර්ධන 
වයාපෘතියට මුෙේ දයෙයීම ආර්ිකමය වශදයන්ත්ර යුක්ති සහගත වනු ඇති බවයි. අභයන්ත්රතර ප්රතිලාභ අනුපාතය 
මඟින්ත්ර සියු සේපත් ණයට ගත්දත් නේ වයාපෘතියකට දගවිය හැකි උපරිම දපාලී අනුපාතය ලබා දේ. 

ආර්ික වටිනාකේ සලකා බැුවදහාත් එය 10.9% ෙක්වා ළඟා වන නමුත් මූලය තත්වයන්ත්ර යටදත් 7.2% 
බවට පත්දේ. ප්රතිලාභ අවම මට්ටමින්ත්ර ගණනය කරන ලදී. 

10% ක වට්ටේ අනුපාතිකයක් යටදත් ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම මිලියන 2,590 ක් වන අතර එය ධනාත්මක 

අගයකි. වයාපෘතිය සඳහා මුළු ආදයෝජන ිරිවැය රු. බිලියන 40 ක් වන අතර 30 වන වසර අවසානදේදී 

ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම රු. බිලියන 93.9 කි 

 6.12  ගු : සංවේදිතා විශ්වල්ෂණය (මුලයමය)  

   
IRR  

ප්රතිලාභ ිරිවැය අනුපාතය   ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම  

8%  10%  12%  8%  10%  12%  

පාෙක සිේධිය   7.2 0.92 0.76 0.63 -3084.4 -8504.7 -12639.1 

a). ිරිවැය   + 10%  6.3 0.81 0.67 0.56 -7996.8 -12964.8 -16725.9 

b)  ප්රතිලාභ  - 10%  6.2 0.83 0.69 0.57 -6515.2 -11238.4 -14807.1 

c)  ිරිවැය +10%, ප්රතිලාභ - 
10%  5.4 0.75 0.62 0.52 -10254.4 -14822.6 -18239.0 

 

 6.13  ගු : සංවේදිතා විශ්වල්ෂණය (ආර්ිකමය)  

   
IRR  

ප්රතිලාභ ිරිවැය අනුපාතය   Net Present Value  

8%  10%  12%  8%  10%  12%  

පාෙක සිේධිය   10.9 1.31 1.09 0.91 9152.0 2,590.7 -2529.2 

a). ිරිවැය    + 10%  9.8 1.15 0.96 0.80 4894.6 -1204.6 -5952.3 

b)  ප්රතිලාභ    - 10%  9.7 1.18 0.98 0.81 5315.7 -466.1 -4953.4 

c)  ිරිවැය  +10%, ප්රතිලාභ 

– 10%  8.7 1.07 0.89 0.74 2394.7 -3263.8 -7630.6 

 

වාරිමාර්ග වයාපෘති සාධාරණීකරණය කිරීදේදී, ආර්ික අගයන්ත්ර පමණක් සලකා බලන අතර 10% ක 

අභයන්ත්රතර ඉපැයුේ අනුපාතිකයක් ප්රමාණවත් දේ. දකදස් දවතත්, වර්තමාන අවස්ථාදවහිදී, වයාපෘතිය 

ආර්ිකමය වශදයන්ත්ර අභයන්ත්රතර ඉපැයුේ අනුපාතිකය (EIRR) 10.9% ෙක්වා ළඟා ී තිදබ්. එබැවින්ත්ර 

වයාපෘතිය සෑම මට්ටමකින්ත්රම ශකය යැයි අනුමාන කළ හැකිය. තවෙ, වාරිමාර්ග වයාපෘති සියේලම පාදහ ්නිසි 

නඩත්ු කිරීමකින්ත්ර පරේපරා ගණනාවක් තිස්දස් රටට හා සමාජයට ප්රතිලාභ ලබා දෙයි; දේ අනුව, වර්තමාන 
වයාපෘතිය ුළින්ත්ර රාජයයට හා සමාජයට ප්රතිලාභ සැලසීමට විශාල හැකියාවක් ඇත. 
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 6.14 විස්තීර්ණ ිරි ැය ප්රතිලාභ විශ්වල්ෂණවේ නිගමනය 

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශය ඉදිකිරීදේ ප්රතිඵලයක් දලස ප්රදේශදේ සමස්ත ආර්ික පේධතියම යහපත් අතට 

හැරීම සඳහා විශාල පරිවර්තනයක් සිදු කර ඇත. තවෙ, එමඟින්ත්ර ප්රදේශදේ දස්වා ආකර්ෂණය කර 

ගැනීමටත්, ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමටත්, සමස්තයක් දලස ප්රජාදේ ආර්ික ප්රමිතීන්ත්ර ඉහළ නැංීමටත් 
දහ්ු ී තිදබ්. වයාපෘතිදේ ආරේභදේ සිටම වක්රව උපයන අමතර ප්රතිලාභ ගණනාවක් ෙ තිදබ්. 

  

 කෘිකාර්මික නිෂප්ාෙන වැඩිීම කෘිකාර්මික භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සහ නිෂ්පාෙන වැඩි දියුණු කරන්ත්රනන්ත්ර 

සඳහා වියෙේ කරන මුෙේ අඩු කිරීදේ බලපෑමක් ඇති කරයි; දගීේ ඉතිරිය වාර්ිකව රුියේ බිලියන 4.0 
කි. ප්රාථමික කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙනය ඉහළ යාම ේවිතීයික නිෂප්ාෙන හා දස්වා දවළඳදපාදළ් සමගාමී 
වැඩිීමක් ඇති කිරීදේ චීය බලපෑමක් ඇති කරයි. දමම සීඝ්ර වැඩිීම රැකියා අවස්ථා සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා 

දෙනු ඇත; වයාපෘතිදේ ප්රතිඵලයක් දලස ආසන්ත්රන වශදයන්ත්ර 7,000 ක් පමණ එවැනි අවස්ථාවන්ත්ර ප්රදරෝචනය 
වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය සඳහා දමම වයාපෘතිය උපකාරී වනු ඇතැයි 

අදේක්ෂා දකදර්; එය ෙ  වයාපෘතිය ආරේභ කිරීදේ ප්රතිඵලයක් දලස ඇතිවන්ත්රනකි. යටිතල පහසුකේ 
සංවර්ධනය දුරදිග යන ප්රතිඵල ලබා දෙන අතර දසෞඛය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකේ ඇුළු විවිධ ක්දෂ්රයන්ත්රහි 

වැඩිදියුණු ීමට ුඩු දෙනු ඇත. නිෙසුනක් වශදයන්ත්ර, ිරිසිදු හා ප්රමාණවත් ජලය සැපයීම, වකුගඩු ආශ්රිත 
දරෝග වැනි ප්රමාණවත් දහෝ ිරිසිදු ජලය දනාමැතිකම නිසා උේගතවිය හැකි දසෞඛය තත්ත්වයන්ත්රහි සැලකිය 
යුු අඩුීමක් ඇතිීමට බලපායි.  

 

වයාපෘති ප්රදේශ ුළ භූගත ජල මට්ටම ඉහළ නැීම සාමානය පාරිසරික තත්ත්වයන්ත්ර වැඩිදියුණු ීමට දමන්ත්රම 

කෘිකාර්මික ළිං අසල උස්බිේ වගා කිරීමටත් දගවු වගාව වැඩිදියුණු කිරීමටත් බලපායි. දපාදුදේ ගත් කල, 
ප්රමාණවත් තරේ ජලය ලබා දීදමන්ත්ර වගාව සඳහා ඇති උේදයෝගය ඉහළ යනු ඇතැයි උපකේපනය කළ හැකි 

අතර, මිනිසුන්ත්රදේ නවය දත්රීේ සඳහා දපළදෙනු ඇති අතර, සමහර විට කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙනදේ 
දමදතක් තරණය දනාකළ මායිේ දවත තේු ීමට ෙ ඉඩ තිදබ්.     

වසර 30 ක කාලයක් ුළ වයාපෘතිය හා සේබන්ත්රධ ිරිවැය සහ ප්රතිලාභ විශ්දේෂණය කිරීදේදී පහත සඳහන්ත්ර 

නිගමනවලට එළඹිය හැකිය:  

  

• ඉදිකිරීේ ිරිවැය අනදේක්ිත දලස ඉහළ යාම නිසා ඇති විය හැකි අවොනේ (ඉහත වගුදේ a 

සිේධිය), ද්රවයමය මිල හා අොළ ආොන මිල ඉහළ යාම දහ්ුදවන්ත්ර ශකයතාවයට තර්ජනයක් දනාමැත. 

• දභෞතික අලාභ හා කෘිකාර්මික භාණ්ඩ මිල පහත වැටීම දහ්ුදවන්ත්ර ප්රතිොනයන්ත්ර අඩු ීම  (‘ආ’ 

සිේධිය )දහෝ අනදේක්ිත දේශගුණික තත්ත්වයන්ත්ර දහ්ුදවන්ත්ර නිෂ්පාෙනය අඩු ීම, නමුත් සාර්ථකත්වයට 
තර්ජනයක් දනාදේ. 

• නරකම අවස්ථාව සලකා බැුව දහාත්, 10% වැඩි ිරිවැයක් සහිතව,  10% ප්රතිලාභ අඩු වූ 
අවස්ථාදේ පවා වයාපෘතියට තර්ජනයක් දනාමැත.  

  

සාරාංශයක් දලස ගතදහාත් (සහ සමස්ථයට නිශ්චිත සඳහනක් සහිතව) වයාපෘතිදේ සියුම අංග ඉහළම 
මට්ටමට ශකය බව නිගමනය කළ හැකිය. 
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පරිච්වේදය 7 

7. පාරිසරික කළමනාකරණ සහ විමංසන සැලැස්ම  

 

 7.1  ගු : පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම   

 

ක්රියාකාරකම සහ බලපෑම  ලුහුයීවම් ිළියම්   ගකීම් දරන 

ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

නිර්මාණ හා සැලසුම් අ දිය  
ජිවදනෝපාය හා වත්කේ, 

අහිමිීම, ජිවදනෝපාය 
/වත්කේවලින්ත්ර ලැදබන 
ආොයම අඩු ීම  

වන්ත්රදි ිරිනැමීම, යළිපදිංචි කරීම, සහ 
දවනත් ප්රතිලාභ   

වාරිමාර්ග 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

(ID) 

 නිවාස හා පුේගලයින්ත්ර 
හඳුනාගැනීම   

ඉදිකිරීේ අවදියට 
දපර  

ඉදිකිරීම් හා වමවහයුම් අ දිය  
පාංශු ඛාෙනය, ජල 
මාර්ගවල දරාන්ත්රමඩ හා 
අවසාදිත තැන්ත්රපත්ීමට ඉඩ 
සලසමින්ත්ර වැේ ිටිදේ භූමි 
දහළි දපදහළි කිරීම සහ 
වනවැස්ම ඉවත්කිරීම  

ඇල, වුහයන්ත්ර සහ දවනත් පහසුකේ 
ඉදිකිරීම සඳහා දහළි දපදහළි දකදරන 

ප්රදේශය අවම කිරීම; වියළි කාලවලදී වැඩ 

කිරීම; අවශය පරිදි දරාන්ත්රමඩ උගුේ සහිත 
ප්රමාණවත් ජලාපවහන මාර්ග සැලසුේ 
කිරීම 

විමංසනය -ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් සමස්ත වයාපෘති 
බලපෑේ ප්රදේශය  

ඉදිකිරීේ අවදිය  
 

 

යළි පදිංචි කරීම හා වගා 
කිරීම සඳහා හඳුනාදගන 
ඇති ප්රදේශ දහළි දපදහළි 
කිරීම  

එම   විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් යළි පදිංචි කරීම හා 
වගා කිරීම සඳහා 
හඳුනාදගන ඇති 
ප්රදේශ 

ඉදිකිරීේ අවදිය 

ිවිසුේ මාර්ග, නව මාර්ග 

ඉදිකිරිම, සහ අපවහන 
මාර්ග දවනස් ීම හා පාංශු 
ඛාෙනයට ඉවහේ වන ෙැනට 
පවතින මාර්ග ඇදතාත් ඒවා 
නීකරණය කිරීම   

ප්රමාණවත් දබෝක්කු සහ බෑවුේ 
ආරක්ෂාවක් සැපයීම ඇුළුව දමම 
ඍණාත්මක බලපෑේ වළක්වා ගැනීම 
සඳහා සියුම මාර්ග සැලසුේ කර ඉදිකිරිම  
 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් වයාපෘතිය යටදත් 
ිහිටුවන පාරවේ  

ඉදිකිරීේ අවදිය  
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ක්රියාකාරකම සහ බලපෑම  ලුහුයීවම් ිළියම්   ගකීම් දරන 

ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

ජලාශ මායිම ඔස්දස් ෙැඩි 
බෑවුේ සහිත ස්ථානවල 
බෑවුේ කඩාවැටීම  

ගැලී ඇති /අස්ථායී ගේ, ගේ කුට්ටි; 
ගැඹුරු /අස්ථායී බෑවුේ වල මළු ඉදිකිරිම 

හා දකාන්ත්රීට් ආස්තරණය; දකාන්ත්රරාත් 
ලියකියවිලි වල නියම කර ඇති පරිදි 
අනිකුත් සියු ිළියේ  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් ප්රධාන ඇල හා දබදුේ 
ඇලවේ  

ඉදිකිරීේ අවදිය 

ඇල ඉදිකිරීම සඳහා 
වෘක්ෂලතාදිය හා පස ඉවත් 
කිරීම නිසා බෑවුේ කඩා 
වැටීම හා පාංශු ඛාෙනය 

ගැලී ඇති /අස්ථායී ගේ, ගේ කුට්ටි; මීටර 
15 දහෝ ඊ ට වඩා ගැඹුරු කැණීේ සිදුකළ 
ස්ථානවල මළු ඉදිකිරිම හා දකාන්ත්රීට් 

ආස්තරණය; දකාන්ත්රරාත් දේඛනවල 
ෙක්වා ඇති අදනකුත් සියුම ක්රියාමාර්ග 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් ප්රධාන ඇල හා දබදුේ 
ඇලවේ 

ඉදිකිරීේ අවදිය 

ඉදිකිරීේ අංගන, රථ ගාේ, 

ඉනවලවේ, ගේවලවේ සහ 
උමං පස් බැහැර ලන ස්ථාන  

ඉවත ෙැමූ ද්රවය ඉවත් කර සමතලා 
කිරීදමන්ත්ර පසු එම ස්ථාන සියේලම වන 
සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ත්රුදේ 
අධීක්ෂණය යටදත් සුදුසු දේශීය ශාක 
විදශ්ෂ දරෝපණය කර පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම. 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

 

 25 ha. 

දකාන්ත්රරාත් කරු  - 

රුියේ මිලියන 15 

උමං පස්  සහ දවනත් 
ඉදිකිරීේ අපද්රවය 

බැහැලන ස්ථාන, 
ඉදිකිරීේ ද්රවය ගබඩා 

කරන ප්රදේශ, ගේ 
වළවේ සහ 
ඉනවලවේ ආදිය 

ඉදිකිරීේ අවදිය 

ඇල මාර්ග ඉදිකිරීදේදී 
ස්වාභාවික ජලාපවහන 
රටාවන්ත්රට හා ගංගා හරස ්
මාරුවලට බාධා ඇති ීම  

ඉදි කිරීම කාලය දකටි කිරීම; ස්වාභාවික 
අපවහන මාර්ගවල අවම දලස බාධා 

කිරීම; සුදුසු අපවහන ක්රම ක්රියාත්මක 

කිරීම; ගංගා පුල ප්රතිසාධනය   

විමංසනය ID 
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් සේපූර්ණ වයාපෘති 
ප්රදේශය  

ඉදිකිරීේ අවදිය  

පරිසර ප්රවාහය සහතික 
කිරීම  

වියළි කාලදේ දී පරිසර ප්රවාහය සහතික 
කිරීම සඳහා දසාදරාේ දමදහයීම   

ක්රියාත්මක කිරීම - 
ID 

අමතර ිරිවැයක් නැත  දයෝජිත දේලි 
භූමිදයන්ත්ර යටාවත 
ප්රදේශය  

දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය  
 

මුිට ජලදේ ගුණත්වය 
අඩු ීම   

අනුමත කරන ලෙ ඝන හා ද්රව අපද්රවය 
කළමනාකරණ සැලසුේ වලට අනුගත 

දවමින්ත්ර ජල දූෂණය වැළැක්ීම; CEA 
විසින්ත්ර නියමිත ජල ගුනත්ව ප්රමිතීන්ත්ර 
පවත්වා ගැනීම  

විමංසනය - ID 
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් 
ජල ගුනත්ව පරීක්ෂණ 
සඳහා අතිදර්ක රු. 
මිලියන 2 (පරික්ෂාව 
දකාන්ත්රරාත් කරු )  

වයාපෘතිදේ සියු 
ඉදිකිරීේ ස්ථාන  

ඉදිකිරීේ අවදිය  

 නියම කරන ලෙ බැහැරලන ස්ථාන 
පමණක් භාවිතා කිරීම, ගංගා, ඇලඉවුරු 

හා , බෑවුේ අසල අපද්රවය බැහැර කිරීම, 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

 ඉදිකිරීේ අවදිය  
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ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

බැේම සෑදීම සඳහා භාවිතා කරන පස් 
ඛාෙනය වැළැක්ීම  

කේකරු පහසුකේ හා 
හැසිරීේ නිසා ජල දූෂණය 
ීම  

දස්වකයින්ත්ර ෙැනුවත් කිරීම, කඳවුරු හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකේ සඳහා සුදුසු 

ස්ථාන දවන්ත්ර කිරීම; නිසි අපද්රවය බැහැර 

කිරීදේ ක්රම; කඳවුරුවලට සුදුසු ජල 

සැපයුේ; 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් වයාපෘති ප්රදේශදේ 
ඇති සියු දස්වක 
කඳවුරු හා පහසුකේ   

ඉදිකිරීේ අවදිය 

ඉහළ දබෝග තීව්රතාවදේ 
ප්රතිඵලයක් දලස අධික 
කෘි රසායන භාවිතය නිසා 
ප්රදේශදේ ජලය දූෂණය ීම  

සැපයුේ ඇළ මාර්ගවල සහ කෘිකාර්මික 
දකත්වල දවේපහු ජලය ජලදේ 
ගුණාත්මකභාවය කෘි රසායන සඳහා 
පරීක්ෂා කර දිගු කාලීනව සුදුසු ියවර 

ගැනීම; කෘි රසායන භාවිතය අවම කිරීම 
සඳහා වැඩිළිදවළක් සකස් කිරීම 

දේ ිළිබඳව 
පාෙක දතාරුරු 
ලබාගැනීම හා 
මුිට ජලදේ 
කෘි රසායන 
මට්ටම විමංසනය 

කිරීම - ID 
(ස්වාධින 
උපදේශකවරදය
කු හරහා )  

ID - පාෙක ෙත්ත 
ලබාගැනීමට රු. මිලියන 

1   

 

දකාන්ත්රරාත්කරු - 

රුියේ මිලියන 1.0 පස් 
වසරක විමංසනය සඳහා   

මාරු ඔය ෙකුණු ඉවුරු 
ඇල වාරිබල ප්රදේශය  

දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය   

වාහන හා යන්ත්රර සූර 
ක්රියාත්මක කිරීදේ දී වාත 

දූෂණය ඇති දේ. (වායු, 

PM) 

සියු වාහන සඳහා වරින්ත්ර වර විදමෝචන 
පරීක්ෂණ සිදු කළ යුු ය. ඉහළ බලපෑමක් 
සිදුවනු ඇතැයි සැලදකන ප්රදේශවල වායු 
ගුණත්වය විමංසනය කිරීම  
 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත්  

DI – ස්වාධින 
කණ්ඩායමක් දයාෙවා 
වාතදේ ගුණත්වය 
විමංසනය කිරීම  

රුියේ මිලියන 10  

අොළ සියුම ස්ථාන  ඉදිකිරීේ අවදිය 

ඉදිකිරීේ කටයුු නිසා සහ 
ද්රවය ප්රවාහනය නිසා දූවිලි 
මට්ටම ඉහළ යාම  

පස් නිරාවරණය වන ප්රමාණය හා කාලය 

අවම කිරීම; ඉදිකිරීේ ප්රදේශ ජලදයන්ත්ර 

දතත් කිරීම; බැහැරලන ලෙ හා ප්රවාහනය 
දකදරන ද්රවය ආවරණය දකාට තැබීම  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

කැණීේ නිසා ඛනිජ සේපත් 
දවත ඇතිවන බලපෑේ  

දකාන්ත්රරාත් දකාන්ත්රදේසිවලට අනුව 
හදිසිදේ හමුවන වටිනා ඛනිජ ගැන 

ප්රාදේශීය දේකේ, GSMB සහ මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය දවත ෙැනුේ දීම   

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

අමතර ිරිවැයක් නැත අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය  
දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය   
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ක්රියාකාරකම සහ බලපෑම  ලුහුයීවම් ිළියම්   ගකීම් දරන 

ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

උමං කැණීම හා බර යන්ත්රර 
ක්රියාකරීම නිසා ඇතිවන 
ශබ්ෙය හා කේපනය  

ශබ්ෙ මට්ටේ විමංසනය කිරීම; ිිරීේ 

වලට දපර හා පසු විමර්ශන; ශබ්ෙය 

ඇතිවන ක්රියාකාරකේ දපව 7- පව.6 

වනුරු පමණක් සිමාකිරිම; ිිරීේ 
සිදුකරන බිේ සඳහා GSMB බලපර 

ලබාගැනීම; තාක්ෂණික දකාන්ත්රදේසිවලට 
අනුගත ීම  
උමදේ අක්ෂයට ආසන්ත්රනව ිහිටි 
නිවාසවල ඉරිතැලීේ සිදු ව ඇතිෙැයි 
විමර්ශනය කිරීම  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

 

දකාන්ත්රරාත්කරු - සිවිේ 
ිරිවැදේ ඇුළත්  

DI - රු. මිලියන 20 
(ශබ්ෙය, කේපන හා 
ිිරීේ විමර්ශනය හා 
ඉරිතැලීේ විමර්ශනය සිදු 
කිරීම සඳහා ) 

අොළ සියුම ස්ථාන, 
විදශ්ෂදයන්ත්ර උමං 
මාර්ගය ඔස්දස්  

ඉදිකිරීේ අවදිය 

ප්රවාහනය හා දවනත් වාහන 
නිසා ඇතිවන ශබ්ෙ 

ශබ්ෙ ප්රමිතිය පවත්වා ගැනීමට වාහන නිසි 
දලස නඩත්ු කිරීම  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

අමතර ිරිවැයක් නැත අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

කැණීේ, උමං කැණීේ හා 
දවනත් ඉදිකිරීේ කටයුු 
නිසා ඇතිවන අපද්රවය 
බැහැර ලෑම. 

පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීදේ  හඳුනාදගන 
නියම කරන ලෙ බැහැරලන  ස්ථානවල 

පමණක් අපද්රවය බැහැර කිරීම; 
දකාන්ත්රරාත් දේඛනවල මාර්දගෝපදේශ 
ිළිපැදීම.  

සියුම බැහැරලන ස්ථාන සඳහා EPL 
ලබාගැනීම. 
ඉදිකිරීේ කාලය අවසන්ත්ර වන විට ස්ීර 

බැහැරලන ස්ථාන සමතලා කිරීම, භූමි 
අලංකරණය කිරීම සහ වසා ෙැමීම. 
තාවකාලිකව බැහැරලන ස්ථානවලින්ත්ර 
සියුම අපද්රවය ඉවත් කිරීම. 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

ඝන කසළ බැහැරලීදේ 
ගැටළු  

පළාත් පාලන ආයතන සමඟ සාකච්ඡා 
කර ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීදේ 

කළමනාකරණ සැලසුේ සකස් කිරීම; 
දකාන්ත්රරාත්කරු මාර්දගෝපදේශවලට 

අනුකූල වන බව සහතික කිරීම; විමංසන 
වැඩසටහන පවත්වාදගන යාම 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 
පළාත්පාලන 
ආයතන සමග 
එක්ව ස්වාධින 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත්  

DI - රු. මිලියන 2 
ඉදිකිරීේ භූමිවල ඝන 
අපද්රවය බැහැර කිරීම 
විමංසනය සඳහා  

නියමිත බැහැරලන 
ස්ථාන සහ අොළ 
සියුම ස්ථාන  

ඉදිකිරීේ අවදිය 
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ක්රියාකාරකම සහ බලපෑම  ලුහුයීවම් ිළියම්   ගකීම් දරන 

ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

දකාන්ත්රරාත්කරුව
න්ත්ර දයාෙවා  

පුපුරන ද්රවය ගබඩා කිරීම   බාධක, අගුු හා මුරකරුවන්ත්ර දයදීදමන්ත්ර 
දසාරුන්ත්ර දගන්ත්ර හා ගින්ත්රදනන්ත්ර ආරක්ෂාව 
සහතික කිරීම  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

දස්වක කඳවුරු සහ 
කාර්යාලවල සනීපාරක්ෂක 
පහසුකේ 

ජලය, පස දූෂණය ීම වැළැක්දවන දස් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකේ ඇති ස්ථානය හා 
සැලසුේ කිරීම සහතික කිරීම 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

වයාපෘතිය නිසා ජජව 
වාසස්ථාන හානිය හා 
හායනය  

නැවත වන වගාව /ඇල ඔස්දස් සහ 
හායනය වූ ප්රදේශවල ධනාදරෝපණ 

වගාව; භූමිය අනුව හා FD හි 
මාර්දගෝපදේශ අනුව  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සැලසුේ අවදිදේ දී දවන්ත්ර 
කර තිදබ්. 

FD දේ උපදෙස ්
අනුව ස්ථාන ිලිබඳ 
අවසන්ත්ර තීරණ ගත 
යුු ය. 

ඉදිකිරීේ අවදිය  
දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය   

සත්ව සංචරණ මං දපත් 
අවහිර ීම හා අඩු ීම  

හඳුනාගත් සංචරණ මං දපත් ප්රකාශයට 
පත් කිරීම   

විමංසනය - ID, 

FD හා DWC දේ 
සහාය ඇතිව  

FD හා DWC උපදෙස ්
අනුව  

වයාපෘති බලපෑේ  
ප්රදේශය ුළ 
හඳුනාගත් සත්ව 
සංචරණ මාර්ග  

දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය  සහ 
දීර්ඝ කාලින  

මිනිස ්අලි ගැටුම තීව්ර ීම  වයාපෘතිදේ වාරි බල ප්රදේශදේ මිනිස් අලි 
ගැටුම අඩු කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන 
සැලැස්මක් සකස් කිරීම  

ක්රියාත්මක කිරීම - 

ID, DWC හා 
දවනත් 
පාර්ශ්වකරුවන්ත්ර  

DI - මිනිස් අලි ගැටුම 
ුහුයීම සඳහා රු. 

මිලියන 100  

කුඹුක්කන්ත්ර ඔය 
වයාපෘතිදේ වාරිබල 
ප්රදේශය  

දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය  සහ 
දීර්ඝ කාලින 

ආරක්ෂිත ප්රදේශ හා 
සවාභාවික ජජව 
වාසස්ථානවලට 
මිනිසුන්ත්රදේ ප්රදේශය 
වැඩිීම නිසා වෘක්ෂලතා හා 
සුන්ත්රට තර්ජනයක් ඇතිීම   

ඉදිකිරීේ කටයුුවලදී කේකරුවන්ත්ර සහ 
සබැඳි පුේගලයින්ත්ර ෙැඩි දලස විමංසනය  

කිරීම; වයාපෘති භූමිදේ සත්ව ෙඩයේ 

කිරීේ, නීති විදරෝධී දලස වන සේපත් හා  
වනාන්ත්රතර ඉවත් කිරීම ආදිය විමංසනය 
කිරීම   
ශ්රී ලංකාදේ සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ 
ආඥා පනදත්, විදශ්ෂදයන්ත්ර ෙඩයේ කිරීම 
සහ වනාන්ත්රතර සේපත් නීති විදරෝධී දලස 
ඉවත් කිරීම ිළිබඳ දරගුලාසි හා ඒවා  
උේලංඝනය කිරීම සඳහා ෙඬුවේ ආදිය 

ක්රියාත්මක කිරීම - 

ID සහ 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

FD හා DWC 
සමග  
 

සිවිේ ිරිවැදේ හා 
විමංසන ිරිවැදේ 
ඇුළත් 

වාරිබල ප්රදේශ 

සමීපදේ ිහිටි DWC 

හා  FD ආරක්ෂිත 
ප්රදේශ  

ඉදිකිරීේ අවදිය, 
දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය  සහ 
දීර්ඝ කාලින 
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ක්රියාකාරකම සහ බලපෑම  ලුහුයීවම් ිළියම්   ගකීම් දරන 

ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

ඇුළත් හුරු පුහුණුවක් සියු 
කේකරුවන්ත්රට ලබාදීම  

ිටතින්ත්ර පැමිදණන 
ආක්රමණික (AIS) ජජව 
විදශ්ෂ  

වයාපෘති ප්රදේශය ුළ ෙැනට ඇති පරදේශි 

ආක්රමණික විදශ්ෂ ඇගයීම; පරිසර 
අමාතයංශදේ මාර්දගෝපදේශවලට අනුව 

විස්තරාත්මක AIS කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස් කිරීම හා අුතින්ත්ර එන 

AIS දමන්ත්ර ම ෙැනට ඇති AIS ෙැඩි දලස 
විමංසනය කිරීම   

ක්රියාත්මක කිරීම - 
ස්වාධීන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID  

රුියේ මිලියන 2.0  වයාපෘතිදේ වාරිබල 
ප්රදේශය  

ඉදිකිරීේ අවදිය  
දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය  සහ 
දීර්ඝ කාලීන 

දස්වකයින්ත්රදේ වෘත්තීය 
සුරක්ිතතාව 

ශ්රී ලංකාදේ වෘත්තීය සුරක්ිතතා 
මාර්දගෝපදේශවලට අනුකූලව 

ක්රියාකිරීම; සියු කේකරුවන්ත්රට 
ආරක්ෂක උපකරණ , දහේමට්, 
ආරක්ෂක ඇස් ආවරණ, දූවිලි මුවවැසුේ 
ආදිය සපයන බව ෙැඩි දලස විමංසනය 

කිරීම, සියු කඳවුරුවලට හදිසි ප්රථමාධාර 

කට්ටල ලබාදීම, දසෞඛය හා සුරක්ෂිතතාව 
හා දරගුලාසි ිලිබඳ හුරු පුහුණුවක් සියු 
දස්වකයින්ත්රට ලබා දීම  

විමංසනය - ID 
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

ප්රජාවදේ දසෞඛය, 
සුරක්ෂිතතාව හා ආරක්ෂාව  

හදිසිදේ සිදුවියහැකි ඉහිරීේ හා විෂ වායු 
නිකුත් ීේ සඳහා විස්තරාත්මක 
කළමනාකරණ වැඩසටහනක් සකස ්
කිරීම  

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

අමතර ිරිවැයක් නැත අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

 වාෂ්පශීලී රසායනික ද්රවය ඇුළු විෂ ද්රවය 
නිසි දලස ගබඩා කර ඇති බව සහතික 
කිරීම 

විමංසනය - ID  
ක්රියාත්මක කිරීම - 
දකාන්ත්රරාත්කරු 

අමතර ිරිවැයක් නැත අොළ සියුම ස්ථාන ඉදිකිරීේ අවදිය 

 දඩංගු මදුරුවන්ත්ර වැනි දරෝග ජෙශික 
ගහනයන්ත්ර විමංසනය කිරීම හා 

කළමනාකරණය කිරීම; දරෝග ජෙශික  
දබෝවන ස්ථාන සඳහා ිළියේ දයදීම 

PMU 
දකාන්ත්රරාත්කරු  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් අොළ සියුම ස්ථාන  ඉදිකිරීේ අවදිය 
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ක්රියාකාරකම සහ බලපෑම  ලුහුයීවම් ිළියම්   ගකීම් දරන 

ආයතනය   
ිරි ැය  ස්ථාන  ක්රියාත්මක කිරීම  

පුරා විෙයාත්මක හා 
ඓතිහාසික ස්ථානවලට 
සිදුවන ඍජු බලපෑේ  

මාර්ග දවනස් කිරීදමන්ත්ර හැකි තාක් දුරට 
පුරාවිෙයාත්මක ස්ථාන මඟ හැරීම සහ 

AIA හි ෙක්වා ඇති නිර්දේශයන්ත්රට 
අනුකූලව ක්රියා කිරීම  

ක්රියාත්මක කිරීම - 

ID හා පුරා විෙයා 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව  

සිවිේ ිරිවැදේ ඇුළත් පුරාවිෙයා ඇගයීදේ දී 
හඳුනාගත් ස්ථාන  

නිර්මාණ හා සැලසුේ 
අවදිය හා  ඉදිකිරීේ 
අවදිය 

ිටස්තරයින්ත්රදේ පැමිණීමට 
අවකාශ වැඩිීම දහ්ුදවන්ත්ර 
දකෞුක වස්ු සහ 
අදනකුත් සංරචක 
දසාරකම, දකදලසීම  හා 
ඉවතරැදගන යාදේ 
අවොනම  

වයාපෘති ප්රදේශදේ පුරාවිෙයාත්මකව 
ලැයිස්ුගත කර ඇති සියුම ස්ථාන 

හඳුනා ගැනීම ; ඒවාදේ තත්වය සහ 
ආරක්ෂාව විමංසනය කිරීම සඳහා 

වැඩිළිදවළක් සකස් කිරීම; 

ක්රියාත්මක කිරීම - 

ID හා පුරා විෙයා 
දෙපාර්තදේන්ත්රුව 

අමතර ිරිවැයක් නැත පුරාවිෙයා ඇගයීදේ දී 
හඳුනාගත් ස්ථාන 

ඉදිකිරීේ අවදිය 
දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය   

දකෞුක භාණ්ඩ දහෝ 
පුරාවිෙයා ස්ථාන ආකස්මික 
හමුීේ  

එවැනි අයිතම සහ අඩවි ිළිබඳ DI දවත 
ෙැනුේ දීමට සහ සියු නීති සහ දරගුලාසි 
ිළිපැදීමට දකාන්ත්රරාත්කරු බැඳී සිටී. 

ක්රියාත්මක කිරීම 

- ID හා පුරාවිෙයා 
දෙපාර්තදේන්ත්රු
ව 

අමතර ිරිවැයක් නැත පුරාවිෙයා ඇගයීදේ දී 
හඳුනාගත් ස්ථාන 

ඉදිකිරීේ අවදිය 
දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිය   
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7.2  ගු : පාරිසරික විමංසන  ැඩ සෙහන  

 

විමංසන පරාමිතීන  නියැදි ස්ථාන ල ිහිටීම්  විමංසන  ාර ගණන   ගකීම් දරන 

ආයතන  

විමංසන ක්රමවේදය  අරමුදල්  
(Rs Mn) 

ප්රජාව ප්රතිස්ථානගත කිරීම . 
වන්ත්රදි දගීම  

ප්රතිස්ථානගත කළ සියු පවුේ  ප්රතිස්ථානගත 
කිරීදේ කාලය ුළ 
මසකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

ID විසින්ත්ර පවත්වාදගන යන 
ප්රතිස්ථානගත කිරීම ිලිබඳ 
පරීක්ෂණ වාර්තා සහ බලපෑමට 
ලක්වන පාර්ශ්වයන්ත්ර හමුී කරන 
සමීක්ෂණ   

1.00 

දරාන්ත්රමඩ උගුේවල රැඳී ඇති දරාන්ත්රමඩ 
ප්රමාණය  
දරාන්ත්රමඩ උගුේ ිරිම හා දරාන්ත්රමඩ 
ඉවත් කිරීම  

අපවහන මාර්ගවල ිහිටුවන 
ලෙ දරාන්ත්රමඩ උගුේ   

වැසි සමදේ සති 
දෙකකට වරක් හා 
වියළි කාලදේ 
මසකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම හා 
ඉදි කිරීේ භූමිවල අවසාදිත 
මට්ටේ මැනීම 

2.00 

දේේදේ සහ පස් ලබාගන්ත්රනා ඉනවල 
වල වනාන්ත්රතර එළි දපදහළි කිරීදේදී  
දේලි අක්ෂයට හා පස් ලබාගන්ත්රනා 
ඉනවල ප්රදේශවලට පමණක් සීමා කිරීම  

දේලි අක්ෂය හා නියමිත 
ඉනවල ප්රදේශ  

දේේල ඉදිකරන 
කාලය ුළ සති 
දෙකකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

2.00 

ඇල මාර්ග ඔස්දස් ගස් සිටුීම, 
හඳුනාගත් වනාන්ත්රතර වාසස්ථාන 
ප්රතිස්ථාපනය  

ඇල මාර්ග ඔස්දස් හා ජලාශදේ 
අධි ජලගැුේ මට්ටම ඔස්දස් 
ගස් සිටුීම  

FD විසින්ත්ර හඳුනාගත් බිේවල 
වනාන්ත්රතර ප්රතිස්ථාපනය  

පස් අවුරුදු කාලයක් 
ුළ ුන්ත්ර මසකට 
වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම සහ 
වන ප්රතිස්ථාපන ප්රදේශවල 
වනාන්ත්රතර අේලී විමංසනය කිරීම  

5.00 

පරදේශි ආක්රමණික විදශ්ෂ පැතිරීම 
වැළැක්ීම ිණිස ඉදිකිරීේ ද්රවය ගබඩා 
කිරීම සඳහා දයාො ගත් සියු බිේ නිසි 
දලස පුනරුත්ථාපනය කිරීම  

ඉදිකිරීේ ද්රවය ගබඩා කිරීම 
සඳහා දයාො ගත් සියු බිේ 

ුන්ත්ර මසකට වරක් 
සහ පුනරුත්ථාපන 
වැඩ සේපූර්ණ 
කිරීදමන්ත්ර වසරකට 
පසු  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

4.00 

ඉදිකිරීේ අපද්රවය හා උමං අපද්රවය බැහැර 
කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සියුම 

ස්ථාන බෑවුේ ස්ථායීකරණය, 

ජලාපවහන කළමනාකරණය, දූවිලි 
කළමනාකරණය සහ ඛාෙනය අවමවන 
දස් නිසි දලස නඩත්ු කිරීම  

ඉදිකිරීේ අපද්රවය හා උමං 
අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා 
භාවිතා කරන සියුම ස්ථාන 

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
මසකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

සිදු කරන ලෙ ුහුයීදේ ිළියේ 
ිළිබඳව පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම 
විසින්ත්ර ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 
සහ අපද්රවය බැහැරලන 
ස්ථානවල අවසාදිත හා දූවිලි 
මට්ටේ මැනීම   

4.00 
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සියු කඳවුරු බිේ වල සනීපාරක්ෂාව, 
කසළ කළමනාකරණය, ආරක්ෂිත 
උපකරණ භාවිතය, හා නිසි නිවාස 
පහසුකේ සහතික කිරීම  

සියු කඳවුරු බිේ හා තැනුේ 
දපාළ කාර්යාල  

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
මසකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

4.00 

ශබ්ෙ හා කේපන (විදශ්ෂදයන්ත්ර උමන්ත්ර 

මාර්ගය ඔස්දස් ), භූගත ජල මට්ටම හා 
උමන්ත්ර මාර්ගය මත දහෝ අසල ඇති 
නිවාසවල ඉරිතැලීේ සමීක්ෂණය 

සියු ඉදිකිරීේ බිේ හා උමං 
මාර්ගය ඔස්දස්, ගේ මැඩුවේ 
ිරියත්  

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම සහ 
ශබ්ෙය හා කේපන මැනීම සහ 
භූගත ජල මට්ටම සහ ඉරිතැලීේ 
ිළිබඳ සමීක්ෂණ වාර්තා  

10.00 

සියළුම ඉදිකිරීේ ස්ථාන සහ ඉදිකිරීේ 
වාහන නිර්දේශිත වාතදේ ගුණාත්මක 
ප්රමිතීන්ත්රට අනුකූල බව සහතික කිරීම 

සඳහා, දූවිලි විදමෝචනය අවම කිරීම සහ 
වාහන විදමෝචනය ඇුළු දවනත් 
වාෂ්පශීලී ද්රවය විදමෝචනය අවම කිරීම 
සඳහා දකාන්ත්රරාත්කරු විසින්ත්ර ප්රමාණවත් 
ියවර ගැනීම . 

සියු ඉදිකිරීේ බිේ, ගේ 

වලවේ, ඉනවලවේ, 

දකාන්ත්රීට් මිශ්රක ිරියත්, ගේ 
මැඩුවේ ිරියත්  

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

දූවිලි විදමෝචනය සහ අදනකුත් 
වායු දූෂක අවම කිරීමට ගන්ත්රනා 
ියවර ිළිබඳව පවරනු ලැබූ 
කණ්ඩායම විසින්ත්ර ෙෘශය 
පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම සහ 
කාර්ුවක් පාසා වාතදේ 
ගුණත්වය මැනීේ  

10.00 

අපද්රවය දහෝ විෂ සංදයෝග මුො හැරීම 
දහ්ුදවන්ත්ර ජලදේ ගුණාත්මකභාවය 
අඩුීම, අධික දලස අවසාදිත තැන්ත්රපත් 
ීම සහතික කිරීම සඳහා මුිට ජලදේ 
ගුණාත්මකභාවය 

සියු ඉදිකිරීේ බිේ, ගේ 
වලවේ, ඉනවලවේ, 

දකාන්ත්රීට් මිශ්රක ිරියත්, ගේ 
මැඩුවේ ිරියත් සහ වාරි බල 
ප්රදේශය  

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
සහ දමදහයුේ 
අවදිදේ දී වගා 
කන්ත්රන 4 ක් ුළ 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම සහ 
ප්රධාන ජල ගුනත්ව පරාමිතීන්ත්ර 
භාවිතා කර කාර්ුමය ජල 
ගුණත්ව ඇගයීේ  

10.00 

සියුම ඉදිකිරීේ ස්ථාන සහ වාරිබල 
ප්රදේශවල ආක්රමණික ජජව විදශ්ෂ 
කළමනාකරණදේ ඵලොයීතාවය 

සියු ඉදිකිරීේ බිේ, ගේ 

වලවේ, ඉනවලවේ, වාහන 

අංගන, ඉදිකිරීේ ද්රවය ගබඩා 
කරන ස්ථාන සහ වාරිබල 
ප්රදේශය  

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
හා දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිදේ දී 
වර්ෂයක් ු ළ මසකට 
වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

5.00 

කෘි රසායනික භාවිතය ිළිබඳ ජාතික 
වශදයන්ත්ර සේමත පෙනමට එදරහිව 
භාවිතදේ මට්ටම අධීක්ෂණය කිරීදමන්ත්ර 
කෘි රසායනික භාවිතය අවම කිරීම 
ිළිබඳ දගාවි පුහුණුව 

නව සංවර්ධන ප්රේශය  වගා කන්ත්රන 4 ක් ුළ 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම සහ 
කෘිරසායන දශ්ෂයන්ත්ර තිදබ්ෙැයි 
දසීමට කාර්ුමය ජල ගුණත්ව 
ඇගයීම  

10.00 
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භූමිය සමතලා කිරීම හා වගා බිේ 
සැකසීම , එදස් ිළිදයළ කරන ලෙ 
දගාවිපළ සංඛයාව විමංසනය  

නව සංවර්ධන ප්රදේශදේ 
දගාවිපළ 10 කින්ත්ර 1 ක් 

වගා කන්ත්රන 4 ක් ුළ 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

2.00 

දගාවිපළ ජල කළමනාකරණය ිලිබඳ 
පුහුණුව ලැබූ දගාවින්ත්ර සංඛයාව   

වගා කර ඇති සියුම යායවේ වගා කන්ත්රන 4 ක් ුළ 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

2.00 

නිර්දේශිත ක්රියාමාර්ග දගන ඇත්ෙැයි 
සහතික කිරීම සඳහා හඳුනාගත් පුරාවිෙයා 
ස්ථාන විමංසනය කිරීම  

පුරා විෙයා ඇගයීදේ දී 
හඳුනාගත් සියු බිේ  

ඉදිකිරීේ අවදිදේ දී 
හා දමදහයුේ හා 
නඩත්ු අවදිදේ දී 
මසකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 
ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම 

3.00 

මිනිස-්අලි ගැටුම අඩු කිරීමට ගත් ියවර 
අදේක්ිත ප්රතිඵල ලබා දී ඇත්ෙැයි විමසා 
බැලීම  

වයාපෘතිදේ වාරිබල ප්රදේශය  දෙවසරක් ුළ 
මසකට වරක්  

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 

ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම, 

දබෝග හානි, දේපල හානි දහෝ 
මිනිසුන්ත්රට සිදුවන හානිය ිළිබඳව 

GND සහ DWC විසින්ත්ර 
පවත්වාදගන යනු ලබන වාර්තා  

3.00 

යටාවත ප්රදේශදේ ගංගාදේ හා ගංගාව 
භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්රදේ අවශය තා මුො 
හැදරන පරිසර ප්රවාහදයන්ත්ර ිරිමැදස් 
ෙැයි විමසා බැලීම 

වැේ බැේදේ සිට කුඹුක්කන්ත්ර 
ඔය යටාවත දපදෙදස් ඊළඟට 
හමුවන ප්රධාන අු ගංගාදේ 
දෙමුවාවත ෙක්වා  

දෙවසරක් ුළ 
මසකට වරක් 

ස්වාධීන 
විමංසන 
කණ්ඩායමක් 

හරහා ID 

පවරනු ලැබූ කණ්ඩායම විසින්ත්ර 

ෙෘශය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම, 
දෙවසරක් ුළ දතත් සහ වියලි 
කාලවලදී මත්සය සමීක්ෂණ සහ 
ගංගා භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර සමග  
සේමුඛ පරීක්ෂණ  

3.00 

එකුව  80.00 
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පරිච්වේදය 8 

8. නිගමන හා නිර්වද්ශ  

 

දමම පාරිසරික බලපෑේ තක්දස්රුව මගින්ත්ර දමානරාගල දිස්ික්කදේ ජනතාව ෙැනට මුහුණ දෙන 
වාරිමාර්ග හා පානීය ජල හිඟ යන දෙකටම විසඳුේ දසීම සඳහා දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ 

වයාපෘතිදේ සමාජ, පාරිසරික හා ආර්ික බලපෑේ තක්දස්රු කර ඇත. තවෙ, දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර 
ජාතික විදුලිබල පේධතියට හරිත බලශක්තිය ොයක කරයි. වයාපෘති මැදිහත්ීේ දබාදහෝ ධනාත්මක 

ප්රතිඵල ලබා දෙන අතර, එය ඍණාත්මක සමාජ ආර්ික හා පාරිසරික බලපෑේ ගණනාවකට ෙ දහ්ු 

වනු ඇත. එබැවින්ත්ර, වයාපෘතිය මඟින්ත්ර ධනාත්මක බලපෑේ වැඩි දියුණු කිරීම හා දගාඩනැීම අතර 
ඍණාත්මක බලපෑේ විසඳීමට අවශය ි යවර ගැනීම වැෙගත් වන අතර එමඟින්ත්ර ඒවා වළක්වා ගැනීමට 
දහෝ අවම කිරීමට දනාහැකි නේ දමම බලපෑේ ුහු කර ගත හැකිය.  

 

දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර ජලාශයට පහළින්ත්ර බුත්තල, දමානරාගල සහ සියෙලාණ්ඩුව යන ප්රාදේශීය 
දේකේ දකාට්ටාශවල හඳුනාදගන ඇති අක්කර 9,440 ක් සහ ෙැනට පවතින ඉඩේ අක්කර 3,975 

ක් සඳහා වාරිමාර්ග පහසුකේ සපයයි. ඒ අනුව දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර අක්කර 13,415 ක භූමි 
ප්රමාණයක් සංවර්ධනය කිරීමට අදේක්ෂා දකදර්. ඉදිකිරීේ නිම කිරීදමන්ත්ර පසුව වයාපෘතිය මඟින්ත්ර 

වාරිබල ප්රදේශවල දබෝග තීව්රතාව (CI) 2.0 ෙක්වා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආර්ික ක්රියාකාරකේ 
ඉහළ නංවනු ඇත. තවෙ, දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර දමානරාගල, නක්කල, කුඹුක්කන, ඔක්කේිටිය 

යන ප්රදේශවල පානීය ජල අවශයතා සපුරාලීම සඳහා වාර්ිකව පානීය ජලය MCM 12 ක් ලබා දෙන 

අතර දමම වයාපෘතිය මඟින්ත්ර වාර්ිකව ගිගාදවාට් පැය 16 ක ි රිසිදු බලශක්තියක් උත්පාෙනය කරනු 
ඇත.  

 

වයාපෘතිය ුළින්ත්ර ලබා ගත යුු ආර්ික හා සමාජීය ප්රතිලාභ වයාපෘතිදේ අදේක්ිත පරමාර්ථය 
සපුරාලනවා පමණක් දනාව සමස්ත ජාතික සංවර්ධන ෙැක්ම සමඟ දහාඳින්ත්ර ගැලදේ. එබැවින්ත්ර ජල 
හිඟයකට මුහුණ දී සිටින දමානරාගල දිස්ික්කදේ ජනතාවදේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංීමට 
උපකාරී වන විවිධ ප්රතිලාභ ලබා දිය හැකි බැවින්ත්ර දමම වයාපෘතිය ජාතික වැෙගත්කමක් ෙරයි. එවැනි 
සමාජ හා ආර්ික ප්රතිලාභ ිළිබඳ විස්තරයක් වාර්තාදේ අොළ අංශවලට ඇුළත් කර ඇත. 

 

දයෝජිත කුඹුක්කන්ත්ර ඔය ජලාශ වයාපෘතිදේ මුළු ආදයෝජන ිරිවැය රු. මිලියන 40,740 කි. 

වයාපෘතිදයන්ත්ර අදේක්ිත ශුේධ වාර්ික ප්රතිලාභය රු. මිලියන 4193.5 කි. අභයන්ත්රතර ඉපැයුේ 
අනුපාතිකය (10.9%) සහ ශුේධ වර්තමාන වටිනාකම (රු. බිලියන 93.9) අනුව දමම වයාපෘතිය 
ආර්ික වශදයන්ත්ර ශකය දේ. 

 

දයෝජිත වයාපෘතිය දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවිය හැකි ප්රධාන දිගු කාලීන දහෝ දකටිකාලීන අහිතකර 
පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ දමම පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ වාර්තාව ුළ ප්රදේශදමන්ත්ර අගයා 
ඇත. දමම බලපෑේවල තීව්රතාව සහ විශාලත්වය ිළිබඳව විශ්දේෂණය කර ඇති අතර දමම 

වාර්තාදේ 4 වන පරිච්දේෙදේ විස්තර කර ඇත. 

 

යයෝජිත කුඹුක්කන්ඔය ජලාශය පිහිටුවීම යහ්තුයවන් නිවාස සහ වගා බිම් ජලයයන් යටවීම අයප්තක්ෂා 
කරන ප්රධාන බලපෑමයි. සමස්ත පවුේ 579ක් බලපෑමට ලක් වනු ඇත. යමයින් පවුේ 298ක් 
සම්ූර්ණයයන් බලපෑමට ලක් වනු ඇති අතර එයින් අදහස් වන්යන් ඔවුන්යේ නිවාස සහ ඉඩම් 
යදකම ජලයයන් යට වනු ඇති බවයි. ඉතිරි පවුේ 281ට අර්ධ වශයයන් බලපානු ලබන්යන් ඔවුන්යේ 
පදිංචිය ගංවතුර ප්රයද්ශයයන් ඔබ්යබ් පිහිටා ඇති නමුත් ඔවුන්යේ කෘිකාර්මික ඉඩම් (යගාඩ ඉඩම්, 
කුඹුරු ඉඩම් යහෝ යදකම) ජලයයන් යටවන බැවිනි. යමම බලපෑම ලුහු කිරීයම් පියවරක් යලස 
බලපෑමට ලක් වන පුද්ගලයින්ට සුදුසු වන්දි පැයක්ජයක් පිරිනමනු ලබන අතර යමාණරාගල 
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දිස්ික්කයේ මැදගම ප්රායද්ශීය යේකම් යකාට්ටාශයේ පුබ්බර, පැපලයදණිය සහ ලුේවැටිය යන 
ප්රයද්ශවලින් අක්කර 532 ක පමණ භූමි ප්රමාණයක් සම්ූර්ණයයන් හා අර්ධ වශයයන් බලපෑමට 
ලක්වන පවුේ.නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු සථ්ාන යලස හඳුනායගන ඇත. 

 

දයෝජිත ජලාශදේ ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශය වැඩි වශදයන්ත්ර (92%) සමන්ත්රවිත වන්ත්රදන්ත්ර මිනිසා විසින්ත්ර 

සාෙන ලෙ ජජව වාසස්ථාන වන දහ්න්ත්ර ඉඩේ (58%), දගවු (31%) සහ කුඹුරු (3%) ය. ස්වාභාවික 

වාසස්ථාන (8%) දබාදහෝ දුරට ගංගා ඇලදොළ හා ගංගා හා අු ගංගා ආශ්රිත ගංගාධාර වාසස්ථාන 

වලට සීමා දේ. දකදස් දවතත්, දමම ස්වාභාවික වාසස්ථාන දමන්ත්රම මිනිසා විසින්ත්ර සාෙන ලෙ 
වාසස්ථාන සරු ජජව විදශ්ෂ සමූහයක් ෙරාදගන සිටී. දමම වයාපෘතිය නැදගනහිර අතරමැදි 
පහත්බිේ ශාක කලාපදේ සහ වියළි හා ශුෂ්ක පහත් බිේ ශාක  කලාපදේ ිහිටා ඇත. දයෝජිත 

වයාපෘතිදයන්ත්ර බලපෑමට ලක් වූ දබාදහෝ ප්රදේශවල දමම වාසස්ථාන මිනිසා විසින්ත්ර සාෙන ලෙ කුඹුරු, 
ආර්තව දබෝග වගා කළ ඉඩේ දහෝ රබර් වැනි බහු වාර්ික දභෝග බවට පරිවර්තනය කර ඇති 
දහයින්ත්ර දමම ශාක කලාපවල ඇති සාමානය ස්වාභාවික වෘක්ෂලතාදී භූමි සංස්ථානයන්ත්ර නිරීක්ෂණය 
දනාදේ. ජලදයන්ත්ර යටවන ප්රදේශදේ ආදේණික (ශාක - 33 සහ සත්ත්ව විදශෂ් 32) සහ ජාතික 

වශදයන්ත්ර තර්ජනයට ලක් වූ විදශ්ෂ (ශාක - 40 සහ සත්ත්ව - 11) කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
දමම ජාතික වශදයන්ත්ර තර්ජනයට ලක් වූ විදශ්ෂවලින්ත්ර එකක් වන දසලැස්ට්රස් පැනිකුලටස් අේවිතීය 
හා සීමිත පරාස විදශ්ෂයක් දලස ලැයිස්ු ගත කර ඇත. දයෝජිත ජලාශය විසින්ත්ර දමම විදශ්ෂදේ 
වාසස්ථාන ජලදයන්ත්ර යටී ආපසු හැරවිය දනාහැකි ආකාරයකින්ත්ර ජලාශ භූමිදයන්ත්ර අවතැන්ත්ර වනු 
ඇත. . යකයස් යවතත්, අවම කිරීයම් පියවරක් යලස වයාපෘති යයෝජකයා විසින් නැවත වන වගා 
වැඩසටහන සඳහා දකුණු ඉවුර සහ වම් ඉවුර ඇළ මාර්ග, යව්ලි රක්ිතයේ සහ පුබ්බර නැවත පදිංචි 
කිරීයම් භූමියේ ප්රයද්ශ හඳුනායගන ඇත. 

 

දයෝජිත සංවර්ධන ප්රදේශදේ දබාදහෝ ඉඩේ ෙැනටමත් සංවර්ධනය කර ඇති අතර (සෘුමය හා බහු 

වාර්ික කෘිකාර්මික ඉඩේ, දගවු, අතහැර ෙැමූ ඉඩේ) එවැනි ඉඩේවල වාසය කරන්ත්රදන්ත්ර සුලබ 
සත්ව හා ශාක විදශ්ෂ පමණි. එබැවින්ත්ර එවැනි ඉඩේ සංවර්ධනය කිරීම හා සේබන්ත්රධ බලපෑේ අඩු වනු 
ඇත. සමහර විට එමඟින්ත්ර ප්රදේශදේ ජල සැපයුම ඉහළ යනු ඇති බැවින්ත්ර එය  සත්ත්ව හා 
වෘක්ෂලතාදිය දකදරහි ධනාත්මක දලස බලපානු ඇත.  

  

සංවර්ධනය සඳහා හඳුනාදගන ඇති ප්රදේශය, විදශ්ෂදයන්ත්ර වාරි ජලය ලබා ගන්ත්රනා වාරිබල ප්රදේශ 
මධයම මට්ටදේ මිනිස්-අලි ගැටුේ සහිත ප්රදේශයක් දලස වර්ග කළ හැකි අතර, වර්තමානදේ වගා 

දනාකරන කාලදේ දී අලි ඇුන්ත්රට නිෙහදස් ිවිසිය හැකි එම ඉඩේ සංවර්ධනය ීම දහ්ුදවන්ත්ර ගැටුේ 
තත්ත්වය ඉහළ යනු ඇත. දයෝජිත සංවර්ධනයත් සමඟ අතහැර ෙමා ඇති සියුම ඉඩේ කෘිකාර්මික 

ඉඩේ බවට පරිවර්තනය වන අතර දබෝග තීව්රතාවය ෙ දෙගුණ දේ. එබැවින්ත්ර, අලි ඇුන්ත්රට නිෙහදස ්
සැරිසැරිය හැකි ඉඩේ දයෝජිත සංවර්ධනය දහ්ුදවන්ත්ර අඩු වනු ඇති අතර එමඟින්ත්ර මිනිස්-අලි ගැටුම 
උත්සන්ත්රන දේ. 

 

භූ විෙයාව සේබන්ත්රධදයන්ත්ර ගත් කල, පාරිසරික අවොනම, විදශ්ෂදයන්ත්ර භූගත උමං මාර්ග ඔස්දස ්
ජලතලය ක්ෂය ීම සේබන්ත්රධදයන්ත්ර, ඇගයීම අවශය දේ. භූගත ජලතලය පහත වැටීම හා අස්ථායී 
බෑවුේවල භූගත ජල තලය ඉහළ නැංීම දහ්ුදවන්ත්ර නායයෑේ සිදුීම වැනි ඍණාත්මක පාරිසරික 
බලපෑේ අවම කිරීම අතයවශය දේ. උමග අධික දලස ෙැදුරු සහිත පාෂාණ ස්ථර (විදේෙ කලාපය) 
හරහා ගමන්ත්ර කළ හැකිය. එබැවින්ත්ර සවිස්තරාත්මක භූ තාක්ෂණික පරීක්ෂණ මත පෙනේව උමං 

වැඩිදියුණු කිරීදේ ක්රමදේෙයන්ත්ර වන දෂාට්ීට්, ග්රවුටින්ත්ර, ලකනක බෙැන දයදීම සහ ආසත්රණය සිදු 
කළ යුුය. 
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පුපුරණ ද්රවය ගබඩා කිරීම, ප්රවාහනය, ආදරෝපණය කිරීම සහ ිිරීම අතරුරදී ිිරුේ 
විදශ්ෂඥයින්ත්රදේ අධීක්ෂණය යටදත් ප්රදේශමින්ත්ර හැසිරවිය යුුය. පාංශු ආශ්රිත බලපෑේ අවම කිරීම 
සඳහා වියළි කාලය ුළ ප්රධාන ඉදිකිරීේ / සිවිේ කටයුු සිදු කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. ඊට 

අමතරව, පහළින්ත්ර දරාන්ත්රමඩ උගුේ තැනීම, වෘක්ෂලතාදිය ඉවත් කිරීම අවම කිරීම, ජල මාර්ග අසල 
අතිරික්ත පස් බැහැර කිරීම වළක්වා ගැනීම, නිරාවරණය වූ ප්රදේශ ඔස්දස් තණදකාළ ිඩලි ඇේලීම 
හා බුරුේ පස් සේමත සුසන්ත්රහසනයට ලක් කිරීම තරදේ නිර්දේශ දකදර්.   

 

බෑවුේ / පාෂාණ කඩාවැටීේ වළක්වා ගැනීම සඳහා අබේධ අසථ්ායී පාෂාණ කැබලි ඉවත්දකාට සහ 
ගේ ඇසුරුේ/රැඳවුේ බැමි සහ / දහෝ  බෑවුේ / නිරාවරණය වූ ඉඩේ සඳහා සුදුසු රලපනාවක් දයදීම 

තරදේ  නිර්දේශ දකදර්. උමං මාර්ග ඔස්දස ්භූගත ජල තලය විමංසනය කළ යුු අතර දෂාට්ීට්, 

ග්රවුටින්ත්ර, ලකනක බෙැන දයදීම සහ ආසත්රණය වැනි භූ තාක්ෂණික විසඳුේ භාවිතා කරමින්ත්ර සිදුවිය 
හැකි කාන්ත්රදුීේ පාලනය කළ යුුය. 

 

ඉදිකිරීේ අවදිදේදී, විදශ්ෂදයන්ත්ර කැණීේ හා පසු ිරීදේදී පාංශු ඛාෙනය, දූවිලි හා ශබ්ෙ දූෂණය 
මගින්ත්ර දකටිකාලීන බලපෑේ ඇති දේ. 

 

තවෙ, පුරාවිෙයාත්මකව වැෙගත් අඩවි 41 ක් වාර්තා ී ඇත. ඒවායින්ත්ර අඩවි 11 ක් සෘජුවම බලපෑමට 

ලක්වනු ඇති අතර අඩවි 10 කට වක්ර බලපෑේ ඇතිවනු ඇත. එබැවින්ත්ර, AIA මත පෙනේව 5 වන 
පරිච්දේෙදේ ෙක්වා ඇති ුහුයීදේ ියවර වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීදේදී සිදු කළ යුුය. 

 

 දයෝජිත වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදේ ප්රතිඵලයක් දලස ඇතිවිය හැකි හඳුනාගත් සැලකිය යුු 

ඍණාත්මක බලපෑේ සඳහා දමම වාර්තාදේ 5 වන පරිච්දේෙදේ ුහුයීදේ ියවරයන්ත්ර දයෝජනා කර 
ඇත. 

 

අවසාන වශදයන්ත්ර, දමම වයාපෘතිය මගින්ත්ර දමානරාගල දිස්ික්කදේ දවදසන ප්රජාවට ධනාත්මක 
බලපෑේ ගණනාවක් ලබා දෙනු ඇත. සුදුසු ියවර මගින්ත්ර ඍණාත්මක බලපෑේ ුහු කර ගත හැකිය. 

 

ඉහත දහ්ු නිසා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට නිර්දේශ දකදර්. දකදස්දවතත්, වයාපෘතිය 
දහ්ුදවන්ත්ර ඇතිවන සැලකිය යුු ඍණාත්මක බලපෑේ ඵලොයී දලස ආමන්ත්රරණය කිරීම සහතික 
කිරීම සඳහා ඉදිකිරීේ හා දමදහයුේ අවදීන්ත්රහිදී දමම වාර්තාදේ ෙක්වා ඇති පරිදි ුහුයිදේ ක්රියාමාර්ග 
නිසි අධීක්ෂණය යටදත් සිදු කළ යුුය. 

 


