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අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) iv

කෙටි කෙදුම් ලැයිස්තුව
AG - කිෂිකාර්මික වගා
AQ - ජලාජ වාසස්ථාන
BOD - ජජව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම
CBA - ළිරිවැ - ්රයලාභ විශයල්ෂස
CBR - ළිරිවැ - ්රයලාභ අුකපාත
CEA - මධ්යම පරිසර අිවකාරි
CEB - ලාංකා විදුිකබල මණ්ඩල
CEP - මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය
CFS - යරසාරත්මකව ුයදසා යක්න්ද්ර
CKAH – යකොළඹ- ුකවර විකල්ප මහාමාර්ග
CO – යපොල් වගා
COD - රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම
CSC - ඉදිකිරීම් අධීක්ෂස ුපයශශක
DO - ද්රාවිත ඔක්සිජන්
ECBA - විස්තාරිත ළිරිවැ - ්රයලාභ විශ්යල්ෂස
EIA - පරිසර බලපෑම් ඇගයුම
EMMP - පරිසර කළමනාකරස සහ අධීක්ෂස සැලබිම
EMP - පරිසර කළමනාකරස සැලබිම
EO - පරිසර නිලධ්ාරි ා
ESCM - පරිසර ආරක්ෂස අුකූලලතා අත්මකයපොත
ESDD - පරිසර සහ සමාජ සාංවර්ධ්න අාංශ
ESIA - පරිසර සහ සමාජ බලපෑම් ඇගයුම
FP - වන වගාව
GP – තිස සහිත තැන්න
GSMB - භූ විදයා සමීක්ෂස සහ පතල් කැනීම් කාර් ාාංශ
HeIA - ුරුම න් වලට සිදුවන බලපෑම් ඇගයුම
HG – යගවතු වගා
IAS - ආක්රමණික වියශශ වියශේෂ
IRR - අභයන්තර ඉපැයුම් අුකපාත
NAAQ - ජායක පැයරුණු වායු ස්වභාව
NBRO - ජායක යගොඩනැගිික හා පර්යපෂස ආ තන
NCS - ජායක සාංරක්ෂස තත්මකව
NE - ඇගයුමකට ලක් යනොකරන ලද

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) v

NEA - ජායක පරිසර පසත
NF - ස්වභාවික වනාන්තර
NIRP - ජායක අනිච්චුකගත ්රයස්ථාපන ්රයපත්මකය
NPV - ශුශධ් වර්තමාන අග
NWP - ව ඹ පළාත
NWP-EA - ව ඹ පළාත- පරිසර අිවකාරි
NWS&DB - ජායක ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල
OCH - ළිටත වටරවුම් මාර්ග
PE - ය ෝජිත ඒකයශිලක
PF - කුඹුරු
PMU - වයාපිය කළමනාකරස ඒකක
RAP - ්රයස්ථාපන කාර් සැලබිම
RO - පාෂාස මතුවීම්
RS - ගාංගාබද ීනරු
SAIRC-සමාජ ඇගයුම සහ අනිච්චුකගත ්රයස්ථාපන අුකූලලතාව
SF - අතරින් පතර ළිහිටි වනාන්තර
SIA - සමාජ බලපෑම් විශ්යල්ෂස
SLLRDC - ශ්රී ලාංකා ඉඩම් යගොඩකිරීයම් සාංවර්ධ්න කිරීයම් සාංස්ථාව
SMEC- ස්යනොවී මවුන්ටන් ඉාංජියන්රු සාංස්ථාව
SPL - ශබ්ද පීඩන මට්ටම්
SPM - අවලම්භිත අාංශුම ද්රවය
TIN - ත්රියකෝස ආධ්ාරය න් මනින ලද අක්රමවත්මක ජාල
TOR - කාර් නිර්යශශ
TP - පූර්ස යපොස්පරස්
TSS - පූර්ස අවලම්භිත ඝන ද්රවය
VOC - රථවාහන ක්රි ාකිරීයම් ළිරිවැ
WBS - කටයුතු යබදා අයම් සැලබිම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) vi

ඇමිණුම් ලැයිස්තුව
1.1

කාර් නිර්යශශ

1.2

වාර්තායග ළිටුවල ලැයිස්තුව

2.1

බලපෑමට ලක්වූ පාලන යකොට්ටාශ වල සිය ම

2.2

වයාපිය විනයාස සැලබිම

2.3

යගෝීම තැන යසවුම් පශධ්යයප ඛ්ණ්ඩාාංක

2.4

සැලබිම් නයා පත්ර

2.5

ආකියක හරස්කඩ

2.6

අන්තර්හුවමාරු නිර්මාස

2.7

දියුණු කල හැකි ද්රවයම ළිහිටීම්

3.1.1

ජල තත්මකත්මකව වාර්තාව

3.2.1

සයමෝච්ච සහ භූමි විශ්යල්ෂස

3.2.2

ඉඩම් භාවිත ළිිකබඳ සිය ම

3.2.3

භූ විදයා සිය ම

3.2.4

පාාංශු සිය ම

3.3.1

වික්ෂලතා ළිිකබඳ ලැයිස්තුව

3.3.2

සත්මකව වර්ග ළිබදබඳ ලැයිස්තුව

3.3.3

සාංයග අ ්රයශශ වල සිය ම

4.1

බලපෑම් හඳුනාගැනීයම් අුකකිය

4.2

්රධ්ාන මාර්ග කැපුම් වල සැලබිම හා පැයකඩ

4.3

භූමි ්රයශශ

5.1

ය ෝජිත හිමිකම් අුකකිය

7.1

පරිසර කළමනාකරස සැලබිම

7.2

පරිසර අධීක්ෂස ලැයිස්තුව

8.1

යර්ඛී ආ තන විකන් ලැබුණු ිකළි

8.2

ූලිකක අදහස් ුදහස් සහ ්රකාශ න්යේ සාරාාංශ

8.3

මහජන යතොරතුරු පත්රිකාව

9.1

ය ොණ කිරීම් වල ලැයිස්තුව

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) vii

රූපසටහන් ලැයිස්තුව
රූපසටහන 1.1: ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග
රූපසටහන 2.1 අදි ර 1 සදහා ය ොදාගත්මක මාර්ග යකොරියඩෝ (Corridors) සහ අදි ර 2,3 සහ 4 සදහා යතෝරාගත්මක ූලිකක
අුකයර්ඛ් (traces)
රූපසටහන 2.2 අදි ර 1 සදහා සැලකිල්ලට ලක් කල අුකයර්ඛ් (Traces)
රූපසටහන 2.3 අදි ර 2 සහ 4 සදහා සැලකිල්ලට බදුන් කල විකල්ප න්
රූපසටහන 2.4 ; මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අවසාන මාර්ග පථ (Alignment)
රූපසටහන 3.1: කාලගුස විදයා යදපාර්තයම්න්තුව මගින් සකසන ලද ජනවාරි, අය්රේල්, ජූික සහ ඔක්යතොම්බර් මාස වලට අදාල
බිළාං ්රවාහයප දිශාව දක්වන සටහන්
රූපසටහන 3.2: වයාපිය ්රයශශ තුල පවයන ජලමාර්ග
රූපසටහන 3.3: 2013 මැයි ගාංගවතුර ඇයවූ අවස්ථායග අ ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප යකොටසක ගුවන් යා ාරූප ක් (ූලලාශ්ර : ද
සන්යේ ටයිම්ස් (The Sunday Times) පුවත්මකපත)
රූපසටහන 3.4: ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට ගමන් කිරීම (ූලලාශ්ර: ද අයිලන්ේ (The Island) පුවත්මකපත)
රූපසටහන 3.5: කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයප සිදුවූ නා
සාංවිධ්ාන - NBRO)

ාම් නිසා හානිවූ නිවසක් (ූලලාශ්ර: ජායක යගොඩනැගිික පර්යපෂස

රූපසටහන 3.6: මීරිගම යකොස් කැයල් වනාන්තර
රූපසටහන 3.7 (a): නිකමඩ වත්මකත (කිරිදියගොල්ල වනාන්තර ට මායිම් වන (Ch ≈ 0 +200) ) සහ(b) කිරිදියගොල්ල
වනාන්තරයප අභයන්තර
රූපසටහන3.8: දි තුර වනාන්තරයප ඇතුලත (යහේනයගදරලන්ද)
රූපසටහන 3. : යහවනතැන්න වනාන්තර තුල යශශාුකූලලකිත (Naturalized) ්රයශශ න්
රූපසටහන 3.10: ඕමාරයගොල්ල වනාන්තර
රූපසටහන 3.11: යගරගල්කන්ද ලදුකැලෑ ්රයශශ
රූපසටහන 3.12: (a) බඹරකන්ද වනාන්තරයප යකොටසක් වන නටාංගල වනාන්තර (Ch ≈ 114+ 300) සහ (b) නටාංගල ඇය
ගල්ගුහාවක්
රූපසටහන 3.13: කැයගානා කන්ද
රූපසටහන 3.14: (a) මාිකගාතැන්න වනාන්තර ( (Ch≈ 127+100) (බණ්ඩක්කාගල වනාන්තර සාංකීර්සයප විශාල
්රයශශ ක යකොටසක් වන) සහ (b)මාිකගාතැන්යන් වවුල් ගුහාවක් )
රූපසටහන 3.15: මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිථියප අදි ර 4 මගින් යේදන වන යහෝ ආසන්නව පවයන වනාන්තර
දැක්යවන සිය ම
රූපසටහන 3.16: අිවයගී  මාර්ග ගාංගා හරහා ගමන් කරන ස්ථාන (a) දැදුරු ඔ (Ch≈ 0+300), (b) මිරිස්යගෝනි ා ඔ
(Ch≈ 135+700) සහ (c) දඹුලු ඔ (Ch≈ 128+300) )
රූපසටහන 3.17: සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්වන වැග
රූපසටහන 3.18: ළක් ළක් වාසස්ථානවල හණ වූ වියශේෂ සාංඛ්යා (The species richness)
රූපසටහන 4.1: මීරිගම යකොස් කැයල් වනාන්තරයප වාසස්ථාන හානි වීම සහ කැබිකකරස (Ch 6+540 to 6+840)
රූපසටහන 4.2: යහොරකැයල් වනාන්තරයප වාසස්ථාන හානි වීම සහ කැබිකකරස
රූපසටහන 4.3: යගරගල්කන්ද වනාන්තරයප වාසස්ථාන විනාශවීම සහ කැබිකකරස (Ch 58+550)
රූපසටහන 4.4: කිරිදියගොල්ල වනාන්තරයප වාසස්ථාන විනාශවීම සහ කැබිකකරස (Ch 0+020)
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) viii

රූපසටහන 4.5: හැවන්තැන්න වනාන්තර (Ch 106+100) කැබිකවීම සහ වාසස්ථාන විනාශ වීම
රූපසටහන 4.6: ඕමාරයගොල්ල වනාන්තර කැබීමවීම සහ වාසස්ථාන අහිමිවීම (Ch ≈ 110 + 350)
රූපසටහන 4.7: නැටාංගල කදුගැට ද සමග බමරකන්ද වනාන්තරයප ළිහිටීම
රූපසටහන 4.8: කැයගානා කන්ද වනාන්තර
රූපසටහන 4. : දැදුරු ඔ
රූපසටහන 4.10: ළිළිරවීම් මමට විරුශධ්ව / සමාන්තරව නිවාස ළිහිටා ඇත
රූපසටහන 4.11: වාහන වල යවනස් යගග න් වල අ CO2 ළිටවීම් මට්ටම්
රූපසටහන 5.1: භූමි පාලම් සඳහා ුදාහරස ක්
රූපසටහන 5.2: වි න් පාලම් ආකිය සඳහා ුදාහරස
රූපසටහන 5.3: සතුන්ට ගමන් කිරීම සඳහා සැළබිම් කරන ලද ටිමාං මාර්ග සහ යබෝක්කු
රූපසටහන 5.4: පක්ෂි ළි ාසර මාර්ග හැරවීයම් වුහයප දළ සටහන

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) ix

වගු ලැයිස්තුව
වගුව A.: ය ෝජිත වයාපියය න් අය්ක්ෂිත ්රධ්ාන බලපෑම් සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ය ෝජිත ක්රි ාමාර්ග වල සාරාාංශ
වගුව 1.1: මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර න්
වගුව 1.2: සත්මකත්මකව සමීක්ෂස සදහා භාවිත කල නි ැදි ක්රම
වගුව 1.3: වයාපිය සදහා අවශය වන අුකමැීනන්වල සාරාාංශ
වගුව 2.1: අදි ර 1 හි විකල්ප යකොරියඩෝවන් ළිිකබද සාරාාංශ
වගුව 2.2: මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 මගින් බලපෑම් සිදුවන පරිපාලන යකොට්ටාශ
වගුව 2.3: මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 හි අන්තර් හුවමාරු ළිබදබද විස්තර
වගුව 2.4: සි ලුම වයාපිය සාංරචක වල සැලබිම් යතොරතුරු
වගුව 2.5: මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 සදහා අවශය යග ැයි ඇස්තයම්න්තු කර ඇය ඉදිකිරීම් ද්රවය
්රමාස න්
වගුව 2.6: ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් වැඩසටහන
වගුව 2.7: මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප වි දම් සාරාාංශ
වගුව 3.1: යකොළඹ නගරයප යශශගුස දත්මකත න්
වගුව 3.2: කුරුසෑගල නගරයප යශශගුස දත්මකත
වගුව 3.3: අදි ර 1 හි ය ෝජිත යපලගැන්වුයම් පවයන ජලවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක ීනර න් (Stretches)
වගුව 3.4: අදි ර 2 හි ය ෝජිත යපලගැන්වුයම් පවයන ජලවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක ීනර න් (Stretches)
වගුව 3.5: අදි ර 4 හි ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අුකයර්ඛ්යප පවයන ජලවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක ීනර න් (Stretches)
වගුව 3.6: මතුළිට ජලයප ගුසාත්මකම අධ්ය න කල ස්ථාන
වගුව 3.7: පාදස්ථ (baseline) මතුළිට ජල ගුසාත්මකම විපරම් කිරීයම් ්රයලල
වගුව 3.8: වායු ගුසාත්මකම විපරම් කල ස්ථාන වල විස්තර
වගුව 3. : ළක් ළක් නි ැදි සිදුකල ස්ථාන වල ළක් ළක් වායු ගුසාත්මකම වල පරාමිීනන් හි සාරාාංශ
වගුව 3.10: අදි ර 4 වයාපිය ්රයශශ තුල අවට වායු තත්මකත්මකව මිණුම් ්රයලල
වගුව 3.11: අවට (ambient) ශබ්ද මට්ටම් සහ කම්පන මට්ටම් පරීක්ෂාව සදහා ය ොදාගැුකුක ස්ථාන ළිබදබද විස්තර
වගුව 3.12: ළක් ළක් නි ැදි ස්ථාන වල පැ 24 ක් පුරා නිරීක්ෂස කරන ලද ශබ්ද මට්ටම්
වගුව 3.13: ළක් ළක් නි ැදි ස්ථාන න්හි පැ ක් පුරා නිරීක්ෂස කරන ලද කම්පන මට්ටම්
වගුව 3.14: පරියගෂී (ambient) ශබ්ද මට්ටම් මැනීම් සිදුකල ස්ථාන (මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර 4)
වගුව 3.15: ක්යෂේත්ර අධ්ය නයප අ වාර්තාව වූ ශාක වියශේෂ න් ළිබදබද සාරාාංශ
වගුව 3.16: වයාපිය ්රයශශය න් වාර්තාව වූ ආයගනික ශාක වියශේෂ ලයිස්තුව
වගුව 3.17: වයාපිය ්රයශශය න් වාර්තාව වූ වදවී ායම් තර්ජන ට ලක්වූ ශාක වියශේෂ ලයිස්තුව
වගුව 3.18: වයාපිය ්රයශශය න් වාර්තා වූ ආරක්ෂිත ශාක වියශේෂ ලයිස්තුව (වන සත්මකත්මකව සහ වික්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනත 200 ටයත්මක - 200 )
වගුව 3.1 : වයාපිය ්රයශශ තුල වාර්තා වූ සත්මකත්මකව වියශේෂ න්යේ සාරාාංශ
වගුව 3.20: නි ැදි සිදුකල නිවාස වල සාමාජික න්යේ ව ස අුකව වයා්ය

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) x

වගුව 3.21: නි ැදි සිදුකල නිවාස වල සාමාජික න්යේ අධ්යාපන මට්ටම් අුකව වයා්ය
වගුව 3.22: පවුයල් මාසික අදා යම් වයා්ය (සාමානය ආදා ම)
වගුව 3.23: පවුයල් මාසික වි දයම් වයා්ය (සාමානය )
වගුව 3.24: රැකි ාව අුකව ගිහූලිකක න්යේ වයා්ය
වගුව 3.25: සාංනියගදන, මාධ්ය සහ යතොරතුරු තාක්ෂස පහබිකම් වල සාරාාංශ , (අග න් බහුවිධ් ුත්මකතර විකනි)
වගුව 3.26: විදුික බල බිලභතාව
වගුව 3.27: ජල ්රභව
වගුව 3.28: ුරුම යශපල (Heritage Properties)
වගුව 4.1: බලපෑම් නයාස
වගුව 4.2: අදි ර 1 හි ඉදිකිරීම් අවදිය හි මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇයවි හැකි ස්ථාන
වගුව 4.3: අදි ර 2 හි ඉදිකිරීම් අවදියප අ මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇයවි හැකි ස්ථාන
වගුව 4.4: අදි ර 2 හි අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ඉදිකිරීම් අවදියප අ මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇයවි හැකි ස්ථාන
වගුව 4.5: අදි ර 4 හි ඉදිකිරීම් අවදියප අ මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇයවි හැකි ස්ථාන
වගුව 4.6: අදි ර 1 හි ක්රි ාත්මකමක අවිවයප මතුළිට ජල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ ස්ථාන
වගුව 4.7: අදි ර 2 හි ක්රි ාත්මකමක අවිවයප මතුළිට ජල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ ස්ථාන
වගුව 4.8: අදි ර 4 හි ක්රි ාත්මකමක අවිවයප මතුළිට ජල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ ස්ථාන
වගුව 4. : ජනාවාස වලට සිදුවන සමාජ බලපෑම්
වගුව 4.10: ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීයම් බලපෑම්
වගුව 4.11: කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා ඇයවීමට හැකි බලපෑම් මට්ටම් වල සාරාාංශ
වගුව 4.12: ඉදිකිරීම් අවදියප අ අය්ක්ෂිත බලපෑම්
වගුව 4.13: ඉදිකිරීම් න්ත්රසූතත්ර මගින් ළිටවන ශබ්ද මට්ටම්
වගුව 4.14: යතෝරාගත්මක ඉදිකිරීම් ුපකරස වල කම්පන ්රභව මට්ටම්
වගුව 4.15: ශ්රී ලාංකා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයග පවයන සහ ය ෝජිත දුම්රි මාර්ග මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අිවයගී 
මාර්ග මගින් යේදන වන ස්ථාන න්යේ සාරාාංශ
වගුව 5.1: ළිළිරවීම් සඳහා කම්පන ්රමිීනන්
වගුව 7.1: විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප  අ භාවිතා කළ ්රධ්ාන යමවලම් සහ ළළැඹුණු ුපකල්පන
වගුව 7.2: ඉදිකිරීම් ළිරිවැ වල සාරාාංශ
වගුව 7.3: ආවස්ථික ළිරිවැ වල ආකාර සහ පාරිසරික හානි හා ඒවා ඇස්තයම්න්තුගත කරන ක්රම
වගුව 7.4: ආවස්ථික ළිරිවැ

ටයත්මක ළිරිවැ අයිතම සහ පාරිසරික හානි හා දත්මකත ූලලාශ්ර

වගුව 7.5: අදි ර සාංකලන 1, 2 සහ 4 සඳහා ජදනික VKT අග න්
වගුව 7.6: වාහන වර්ග විශ්යල්ෂසයප අ භාවිත කළ රථවාහන යමයහයුම් ළිරිවැ (VOC)
වගුව 7.7: Daily VHT for පදනම් අවස්ථාව සහ මධ්යම අිවයගී  මාර්ග සඳහා ජදනික VKT අග න්
වගුව 7.8: වාහන වර්ග සහ ගමයන් අරණ ස මත රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ (VOC)
වගුව 7. : මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප 201 -2048 ්රක්යෂේළිත ්රයලාභ
වගුව 7.10: වයාපියය න් අය්ක්ෂිත මනිුක යනොලැබූ ්රයලාභ
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) xi

වගුව 7.11 : ECBA හි ්රයලල
වගුව 7.12a: සාංසිශිව 1 ටයත්මක කළ CBA අධ්ය නයප BCR, NPV සහ IRR අග න්
වගුව 7.12b: සාංසිශිව 2 ටයත්මක කළ CBA අධ්ය නයප BCR, NPV සහ IRR අග න්
වගුව 7.12c: සාංසිශිව 1 ටයත්මක කළ CBA අධ්ය නයප BCR, NPV සහ IRR අග න්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) xii

විධාෙෙ සාරාාංශෙ
ශ්රී ලාංකා රජ , යපොතුහැර ්රයශශය න් ආරම්භ වී ගලයගදර දක්වා ගමන්කරන අිවයගී  මාර්ග සබැදි ක් ද සහිතව කඩවත
්රයශශය න් ආරම්භ වී දඹුල්ල දක්වා ගමන් කරන මධ්යම අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීමට ීනරස කර ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග
වයාපිය (CEP) පහත දැක්යවන පරිදි අදි ර හතරකට යවන්කර ඇත:





අදි ර 1 – කඩවත සිට මීරිගම, දිග ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර 37.0
අදි ර 2 – මීරිගම සිට කුරුසෑගල, දිග ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර 39.7
මීරිගම සිට අයේපුස්ස, දිග ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර 9.1
අදි ර 3 –යපොතුහැර සිට ගලයගදර, දිග ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර 32.5
අදි ර 4 – කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල, දිග ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර 60.3

මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ සම්බන්ධ් යවනත්මක අදාල නීයරීය සහ ්රයපත්මකය යමන්ම ජායක පාරිසරික පනත (NEA) සහ ආශ්රිත
යරගුලාසි ටයත්මක පනවා ඇය අදාල නිය ෝග තහවුරු කිරීම ළිණිස පරිසර කළමනාකරස සහ පබි විපරම් සැලැස්ම (EMMP) ද
සමග යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ළිබදය ල කරන ල අ. ළයසේම යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් (EIA) වාර්තාව
සකසා ඇත්මකයත්මක මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා ීනරයප අදි ර 1, 2 සහ 4 හි ඇගයීම් සදහා . යමම
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් වපසරිය න් (scope) කඩවත පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව හැර කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා ය ෝජිත
අිවයගී  මාර්ග යකොරියඩෝව, සහ විල්වත්මකත සිට අයේපුස්ස දක්වා සබැදි මාර්ග (අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ) ආවරස යග.
වයාපියය න් විශාල භූමි ්රමාස ක් ආවරස යකයරන බැවින් යවනත්මක අවසර න් සහ අුකමැීනන් ගසනාවක් ලබාගැනීමට
අවශය වන අතර ඉන් සමහරක් දැනටමත්මක ලබායගන ඇය අතර තවත්මක සමහරක් යම් දක්වාත්මක ලැීමමට නි මිතව පවීන.
කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා අිවයගී  මාර්ගයප සම්පූර්ස දිග කියලෝමීටර් 136.9 කි. ළ ගම්පහ, කුරුසෑගල, කෑගල්ල සහ
මාතයල් න දිස්ත්රික්ක හතර හරහා ගමන් කරයි. අයේපුස්ස මාංසන්ිව ඇතුලු යසේවා අන්තර්හුවමාරු 12 ක් සහ පශධ්ය
අන්තර්හුවමාරු 3 ක් (කඩවත, විල්වත්මකත සහ යපොතුහැර) ඇතුලුව අන්තර්හුවමාරු 14 ක් යමම අිවයගී  මාර්ග තුල පවීන.
(කඩවත පශධ්ය අන්තර්හුවමාරුව යමම වයාපිය ට අ ත්මක යනොවන යලස සැලයක්). යමම යපලගැන්වුයම් (alignment)
සාමානයය න් වැටී ඇත්මකයත්මක රජ ට අ ත්මක භූමි ්රයශශ සහ ආ තන කිහිප ක් හැර වැඩි වශය න් යපෞශගිකක ඉඩම් හරහා .
මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය යකොරියඩෝයග මාර්ග සදහා වන සීමාව (ROW) හදුනායගන
ඇය අතර ළ ට අදාල සි ලුම ඉඩම්, 1 50 ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීයම් පනත (LAA) ටයත්මක පවරාගුක ඇත. වයාපිය ආරම්භ
කිරීමට ්රථම සි ලුම යශපල අත්මකපත්මකකරගැනීම අවසාන කරුක ඇත. අිවයගී  මාර්ග ළසවූ ඉදිකිරීමක් (elevated structure)
යලස කුළුුක මත පාලම් (viaducts), පාලම්, යබෝක්කු සහ පස් ළිරවූ බැමි භාවිතය න් ඉදිකයරුක ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග
වයාපිය සදහා සම්මත මාර්ග ඉදිකිරීයම් තාක්ෂස භාවිත කරුක ඇය අතර යබොයහොම ක් ඉදිකිරීම් කටයුතු බර
න්යත්රෝපකරස සහ න්ත්රසූතත්ර භාවිතය න් සිදුකරුක ඇත.මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සදහා සම්පූර්ස වි දම ආසන්න
වශය න් ශ්රී ලාංකා රුළි ල් මික න 445.30 ක් වුක ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 සදහා පමසක්
සම්පූර්ස වයාපිය වි දම ආසන්න වශය න් ශ්රී ලාංකා රුළි ල් මික න 350.64ක් වුක ඇත.

වර්තමානකේ පවතින පරිසරෙ
යමම පාරිසරික බලපෑම් අධ්ය න සැකසීම අතරතුර අ ඇගයීමට ලක් කළ අධ්ය න ්රයශශ වන්යන් මධ්යම පරිසර අිවකාරි
(CEA) මගින් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම සදහා නිකුත්මක කරන ලද කාර්
නිර්යශශයප (TOR) වියශේෂස කර ඇය ්රයශශ යග.
යමහි අ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ අන්තර්හුවමාරු ළිහිටන ස්ථාන සදහා වියශේෂ අවධ්ාන ක් ය ොණ කරන ල අ. ඉහත සදහන්
කල යකොරියඩෝව සීමායග පවයන යභෞයක, ජජව විදයාත්මකමක සහ සමාජ පරිසර ළිබදබදව පාදස්ථ (baseline) තත්මකත්මකව ළිිකබද
ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ. ළ ට අමතරව මාර්ග පථයප සිට ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර් 1 ක පමස දුරක් දක්වා පවයන
හදුනාගත්මක සි ලු සාංයග අ ්රයශශ යමම ඇගයීම සදහා සැලකිල්ලට භාජන කරන ල අ.
අදිෙර 1(ෙඩවත සිට මීරිගම): අිවයගී  මාර්ග ආරම්භ වන්යන් ළිටත වටරවුම් මාර්ගයප (OCH) අන්තර්හුවමාරුව සමගින් වන
අතර මාර්ග අුකයර්ඛ් ්රධ්ාන වශය න්ම කුඹුරු සහ වගා යනොකරන ලද ඉඩම් පබිකරමින් ගමන් කරයි. ගම්පහින් පබිව මාර්ග
අුකයර්ඛ් (trace) වැඩි වශය න් පවයන දුම්රි මාර්ග ට සමාන්තරව ගමන් කරයි.
අදිෙර 2 (මීරිගම සිට කුරුණෑගල): යමම අදි ර ළිහිටා ඇත්මකයත්මක කුඹුරු, යපොල්වතු සහ වගා යනොකරන ලද ඉඩම් ුඩිනි. යමම
අදි ර තුල අ අිවයගී  මාර්ග යගරගලකන්ද සාංරක්ෂිත වනාන්තරයප දකුණු මායිම පබිකරමින් ඒ දියේ ගමන් කරයි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 1

(මීරිගම සිට අකේපුස්ස ): යමම සබැදි මාර්ග ආරම්භ වන්යන් විල්වත්මකත (මීරිගම ුතුර) අන්තර්හුවමාරුයවනි. යමම
යපලගැන්වුම (alignment) කදුකර භූමි ක් සහිත “මීරිගම යකොස් කැයල්” වන වගා වනාන්තරයප යකොටසක් වන වනාන්තර
කැබැල්ලක් පබිකරමින් ගමන් කරයි. යමම මාර්ග අවසාන වන්යන් අයේපුස්ස A001/ A006 මහාමාර්ග සන්ිවයප සිට
කියලෝමීටර් යදකක් කුරුසෑගල යදසට වන්නට A006 මහාමාර්ග සමග ඉදිවන සන්ිවස්ථාන කි.
අදිෙර 4 (කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල): මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප යමම අදි ර ළිහිටා ඇත්මකයත්මක කුඹුරු, යපොල්වතු සහ වගා යනොකරන
ලද ඉඩම් ුඩිනි. යමම අදි ර තුල අ අිවයගී  මාර්ග කිරිදියගොල්ල, යහවන්තැන්න, ඕමාරයගොල්ල, බමරකන්ද, කැයගානාකන්ද
සහ බණ්ඩක්කාගල න වනාන්තර ඔස්යසේ ළවා පබි කරමින් ද ගමන් කරයි.
සමස්ථ පරිසරෙ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග , යතත්මක කලාප සහ අතරමැදි කලාප මැදින් නිරන්තරව ජලගැීමම් සිදුවන කුඹුරු සහ පහත්මකමම් ්රයශශ
යබොයහොම ක් හරහා ්රධ්ාන වශය න් ගමන් කරයි. ළ ට අමතරව මාර්ග ගාංගා, ඇළ යදොළ සහ වාරි ඇළ මාර්ග රාශී ක් හරහා
යහෝ ඒවාට ආසන්නය න් ගමන් කරයි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ස්ථානගත කරුක ලබන්යන් ශක්යමත්මක පාදස්ථ පාෂාස මත
වන අතර භූමි සමතල සහ මතුළිට රැික සහිත බව අඩුයවන් පවයන බැවින් නා ාම් ්රණ ඛ් යනොයග. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප
භූවිදයාත්මකමක විමර්ෂස මගින් භූමි ගිලා බැසීම සදහා පවයන්යන් අඩු තර්ජන ක් බව දක්වා යයබ්.
ය ෝජිත මාර්ග විවිධ්ාකාර වූ ස්වභාවික, අර්ධ් ස්වභාවික සහ මිනිසා විසින් යවනස් කරන ලද භූ දර්ශන සහ කිෂි පරිසර පශධ්ය
සහ යගවතු හරහා ගමන් කරන අතර ඒවා ය ෝජිත වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වන ්රධ්ාන භූමි පරිහරස න් ද යග. මාර්ග
වනාන්තර කැබික කිහිප ක් හරහා ගමන් කරන නණ දු කිසිදු ජායක ුදයාන ක්, අභ භූමි ක් යහෝ ්රකාශ ට පත්මක කරන ලද
යතත්මකමමක් යහෝ හරහා ගමන් යනොකරයි. ළයහත්මක අධ්ය න ්රයශශ තුල වන සතුන්යේ සාංක්රමස මාර්ග (ුදා. අික මාං) හණ වි .
ය ෝජිත වයාපිය ගම්පහ, කෑගල්ල, කුරුසෑගල සහ මාතයල් න පරිපාලන දිස්ත්රික්ක හතරකට අ ත්මක ්රායශශී යල්කම්
බල්රයශශ 18 ක ග්රාමනිලධ්ාරී වසම් 163 ක් හරහා හරහා ගමන් කරයි. ජනාවාස අය බහුතර ක් ග්රාමී මට්ටමයම් පවයන නණ ත්මක
අිවක යලස ටිතල පහබිකම් නවීකරස ට සහ නාගරීකරස වයා්තවීමට ලක්ව ඇත. ්රයශශයප ආර්ථික සාංවර්ධ්න ළිිකබද
යහොදින් පැහැදිික වුවද ජනගහනය න් සැලකි යුතු යකොටසක් දු්පත්මකකමින් පීඩා විදිුක ලබයි.

අකේක්ෂිත බලපෑම් සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ක්රිොමාර්ග
බලපෑම් හදුනා ගැනීයම් නයාස ක් හරහා හදුනාගන්නා ලද වැඩිපුරම බලපෑමට ලක්වි හැකි අාංශ වන්යන් ළිිකයවිකන්
ජලවිදයාත්මකමක, සමාජ සාංස්කියක අාංශ සහ පරිසර විදයාත්මකමක අාංශ යග. ය ෝජිත වයාපිය නිසා ඇයවි හැකි ්රධ්ාන
බලපෑම් සහ ඒවා අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග වල සාරාාංශ වගුව A හි දක්වා ඇත.
වයාපිය සැලකි යුතු තරම් වන කුඹුරුමම් සහ පහත්මකමම් ්රමාස ක් හරහා ගමන් ගන්නා බැවින් වයාපිය ඉදිකිරීම් කටයුතු හා
සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම් සමග බැදුුක, ජලගැීමම් සිදුවීම් ඉහල ාම, ජල ගලා ායම් රටා යවනස්වීම, වාරි ඇලවල් වල
අඛ්න්ඩතාව ට බාදා ඇයවීම් වැනි සැලකි යුතු ජලවිදයාත්මකමක බලපෑම් ඇයකිරීමට යහේතුයග. යම්වා මගහැරීම සදහා මනා
සැලබිම් මගින් බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග රාිල ක් ගත යුතු යග. ළයසේම ඉදිකිරීම් කටයුතු වි ික කාලයප අ සිදුකිරීම ද
තහවුරු කරුක ඇත.
ය ෝජිත වයාපිය මගින් මානව ජනාවාස වලට ඇයවි හැකි ළක් ්රධ්ාන අහිතකර බලපෑමක් වන්යන් වයාපිය මගින් ඉඩම්
අත්මකපත්මක කර ගැනීම නිසා සහ සැලකි යුතු සාංඛ්යාවක් ්රයස්ථානගත කිරීමට සිදුවීම නිසා ්රයශශ ට දිගුකාීමන යවනස්කම්
ඇයකිරීමයි. භූමි පරිහරස රටායග සිදුවන යවනස්කම් නිසාද ්රායශශී ආර්ථික ට සහ ජීවිකාවිත්මකීනන්ට සැලකි යුතු බලපෑමක්
සිදුවුක ඇත. යමම ගැටලු වලට ්රයකර්ම යසවීම සදහා මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප වයාපිය පබිවිපරම් ඒකක ක් (PMU) තුිකන්
සහ බලපෑමට ලක්වූ යකොටස් වල ුපයදස් ලබාගැනීම මගින්, පවුල් සහ ආ තන ස්ථිර සහ තාවකාිකක ්රයස්ථානගත කිරීම්
සදහා විස්තරාත්මකමක ්රයස්ථානගත කිරීයම් සැලැස්මක් (RAP) සැකසීම සිදුවුක ඇත. ඉදිකිරීම් අතරතුර කාලයප අ ඒ ආශ්රිත ්රජාව
යපොදු ුපය ෝී තාව න්ට සහ ටිතල පහබිකම් වලට බාදා ඇයවීම වැනි ඇතැම් යකටිකාීමන බලපෑම් වලට ලක්වුක ඇය බැවින්
ඒවා අවම කිරීම සදහා අදාල අිවකාරීන් සමග සාකච්යා කිරීම සහ ඉදිරි කාලයප අ සිදුවි හැකි මදවැටීම් සම්බන්ධ්ව යපොදුජනතාව
දැුකවත්මක කිරීම සිදුවුක ඇත. යපොදු ජනතාවයේ සහ වැඩමම් යසේවක න්යේ යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ්ව සැලකිල්ල
ය ොණ  කරුක ඇය අතර ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම් කාලයප සහ ක්රි ාත්මකමක කාලයප න යදයකහිම යපොදු
මහජනතාවයේ ආරක්ෂාව සහ යසෞඛ්ය තහවුරු කිරීම ළිණිස ගතහැකි සි ලු ක්රි ාමාර්ග ගුක ඇත.
අයනක් අතට, ය ෝජිත වයාපිය ගමන් කාල අඩුවීම, ටිතල පහබිකම් වැඩිදියුුක වීම, ඉඩම් වල අග වැඩිවීම සහ ශවීයයික
සාංවර්ධ්න න් සහ රැකි ා අවස්ථා වැඩිවීම ආදි මගින් ්රායශශී සහ කලාප සාංවර්ධ්න සමග බැඳී පවීන.
ය ෝජිත වයාපිය සැලකි යුතු ්රයශශ ක් හරහා ගමන් කරන බැවින් පාරිසරික බලපෑම් අනිවාර් යග. අිවයගී  මාර්ගයප
ූලිකක සැලබිම් සිදුකිරීයම් අ සාංයග අ ස්වභාවික වාසස්ථාන යබොයහොම ක් මගහැර ළ සිදුකලද ස්වභාවික යභෞමික වාසස්ථාන
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 2

ඛ්ණ්ඩන වීමක් සිදුවන අතරම විශාල කුඹුරු ීනර න්, යපොල් වගාවන් සහ යවනත්මක අතුරු යබෝග වගාවන් සහ යගවතු සැලකි යුතු
විශාල ්රමාස ක ස්ථිර විනාශ වීමක් සිදුයග. සාංයග අ ්රයශශ හැකි සෑම අවස්ථාවකම මගහරිුක ලැබ ඇය අතර තාක්ෂණික
ක්රි ාමාර්ග යහේතුයවන් ළයලස මගහැරි යනොහැකි අවස් ථාවල ඒවා භාවිත කර ඇය ණ ත්මක ස්වභාවික වාසස්ථාන සහ වන සතුන්
සහ ශාක වලට සිදුවි හැකි අවහිරතා අවම කිරීමට කටයුතු කරුක ඇත.
මාර්ග අුකයර්ඛ් (trace) ජල යශහ කිහිප ක් හරහා ගමන් කරන නිසා ජලයප ගුසාත්මකම ට සිදුවි හැකි බලපෑම සැලකි යුතු
මට්ටමක පැවය හැක. ඉදිකිරීම් සහ ක්රි ාත්මකමක අවධීන් වල අ ජල යශහ යවත සිදුවි හැකි අපධ්ාව න් (run off ) සහ විසිරීම්
(spills) අවම කිරීමට අවශය සි ලු ක්රි ාමාර්ග ගත යුතු යග. යමහි අ හපත්මක ගිහපාලන (housekeeping) භාවිත න් ද ය ොදාගුක
ඇත. ඉදිකිරීම් යසේවක කදවුරුවල නි මිත අපද්රවය කලමනාකරස පහබිකම් පැවීනම තහවුරු යකයරුක ඇත. කඳු සහිත ්රයශශ
දියේ මාර්ග කැපුම් සිදුකරන විට පාාංශු ස්ථායිතාව ට සහ භූමි ස්ථායිථාව ට බලපෑම් ඇයවි හැකි අතර ඇතැම් විට මාර්ග කැපුම්
කන්යශ යමොයහොර බෑවුම් හරහා ගමන් කරන විට ගල් කඩාවැටීම් පවා සිදුයග ැයි අය්ක්ෂා කල හැක. අවශය වූ විට මාර්ග
කැපුම් සහ භූමි ස්ථාවර ිලල්පී ක්රම ක්රි ාවට නැාංවීම සම්බන්ධ්ය න් භූවිදයාඥ/භූතාක්ෂණික ඉාංජියන්රුවන් යේ මගයපන්වීම්
බලායපොයරොත්මකතු වුක ඇත. නා ාම් වලට නැඹුරුවක් දක්වන ්රයශශ න්යේ ඉදිකිරීම් වල අ අවශය බෑවුම් ස්ථාවර කිරීයම්
ක්රමයගද ය ොදාගුක ඇත.
දූවිික වියමෝචන , ශබ්ද සහ කම්පන වායු දූෂස ට ්රධ්ාන යහේතුව යග. ළ ට අමතරව වි ික කාලයප ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන
විට මනා ගිහපාලන (house-keeping) කටයුතු හරහා දූවිික ජනන වීම අවම කිරීම සදහා ගතහැකි සි ලු ක්රි ාමාර්ග අුකගමන
කරුක ඇත. ඉදිකිරීම් අවදියප අ ශබ්ද මට්ටම් විපරම් කිරීම සහ නි මිත මට්ටම් වලට අඩුයවන් පවත්මකවායගන ාම සිදුවුක ඇය
අතර ඉහල ශබ්ද ක් ජනන වීම අනිවාර් වන වැඩමම් වල යසේවක න්ට බිදුබි ආරක්ෂක යමවලම් (protective gear) සප ුක
ඇත. ඉදිකිරීම් න්ත්ර සහ ුපකරස විකන් ජනන වන ශබ්ද අඩු කිරීමට අවශය ක්රි ාමාර්ග ගුක ඇත. ළිළිරවීම් කටයුතු, නි මිත
කාලාන්තර ක් සහිතව පමසක් ද අවට ජනතාව දැුකවත්මක කිරීයමන් පබිව පමසක් ද සිදුකරුක ඇත. ළිළිරවීම් කටයුතු විකන් පබිව
අවට පවයන යගොඩනැගිික වුහ න්යේ අස්ථාවරවීම් ඇයවන්යන් දැයි යහෝ ඒවාට හානි සිදුවන්යන්දැයි පරීක්ෂා කරුක ළිණිස
නිරන්තරව විපරම් කරුක ඇත.
යමම වාර්තායග ය ෝජිත පාරිසරික කලමසාකරස සැලැස්ම (EMP) විස්තරාත්මකමක සැලබිම් අවදියප අ සාංයශෝධ්න ට ලක්වි
හැකි අතර ාවත්මකකාීමන පාරිසරික කලමසාකරස සැලැස්ම (EMP) යකොන්ත්රාත්මක ික කි විික වල යකොටසක් ද වුක ඇත.
පාරිසරික කලමසාකරස සැලැස්ම ක්රි ාත්මකමක කිරීම සම්බන්ධ්ව ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්මක කරුවන් ඉදිකිරීම් අවිව තුල අ
වගකිවයුතු අතර පාරිසරික කලමසාකරස සැලැස්යම් සාංක්ෂි්තව දක්වා ඇය බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාවට
නැාංවීම පබිවිපරම් කරුක ඇත.
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමට අුකව, ය ෝජිත වයාපියය න් නි ත වශය න්ම සිදුවුක ඇතැයි අය්ක්ෂිත සැලකි යුතු තරයම්
අහිතකර බලපෑම් පැවය ත්මක, ඒවා ය ෝජිත බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ය ොදාගැනීම හරහා අවම කරගැනීමට හැකි වුක
ඇය බව අවසාන වශය න් දැක්වි හැක. අසාර්ථකවීමකින් යතොරව බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාවට නැාංවීම තහවුරු
කිරීමට සහ අවම පාරිසරික බලපෑම් සහිත බව තහවුරු කිරීම ළිණිස වයාපිය අඛ්න්ඩව විපරම් කිරීමට පාරිසරික බලපෑයම් ඇය
ය ෝජිත පාරිසරික කලමසාකරස සැලැස්ම (EMP) සහ EMoP දැඩිව ළිිකපැ අම අවශයය න්ම කලයුතු .
දිගු කරන ලද ළිරිවැ -්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප අ (Extended Cost Benefit Analysis (ECBA)) සම්මත තක්යසේරුකරස යමවලම්
භාවිතය න්, හදුනාගන්නා ලද බලපෑම් වලට මිලක් නි ම කරන ල අ. සිදුකරන ලද ුපකල්පන න් ටයත්මක ූලිකක තත්මකත්මකවයප අ,
වයාපිය රුළි ල් මික න 9.73 ක සම්පූර්ස වර්තමාන අග ක් (net present value) දක්වමින් සිදුකල හැකි ළකක් (viable)
බව තහවුරු වි .
වගුව A.: කෙෝජිත වයාපිතිකෙන් අකේක්ෂිත රධාන බලපෑම් සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග වල සාරාාංශෙ
අාංෙෙ
පාරිසරිෙ ස්වරූපෙ බලපෑම
බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
ජලවිදයාත්මකමෙ
1
බලපෑම්
පාාංශු ඛ්ාදන සහ ආරක්ෂා යනොකරන ලද මම් ළිරවුම් අිවක වර්ෂාපතන ක් අය්ක්ෂිත යනොකරන මාස
1.1
තැන්පත්මකවීමට
විකන් සිදුවන පාාංශු ඛ්ාදන සහ වල ජලගැීමම් සිදුවන ්රයශශ න්යේ භූමි ළිරවීම්
සිදුවන බලපෑම්
ඒවා ළිටාර තැන්යන් කුඹුරු, ගාංගා සම්බන්ධ් ඉදිකිරීම් කටයුතු සැලබිම් කිරීම
ඇල යදොළ, වැග, අණ ණු ආදියප
තැන්පත්මක වීම
කුඹුරු
වලට
ජල
යබෝක්කු හරහා නිවැරදි ටි න විස්තරාත්මකමක සැලබිම් සකසන අවදියප අ, සෑම
1.2
සැපයීමට
සහ මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවා වාරි ඇළ මාර්ග ක්ම සහ ජල වහන ඇළ
බැස ාමට ඇයවන යනොගත යහොත්මක වාරි ජල
මාර්ග ක්ම වාරි ජල සැපයීමට යහෝ කුඹුරු
බලපෑම්
සැපයීමට සහ කුඹුරු වල ජල
විකන් ජල
ජලා බැසීමට සිදුවන අවහිර
ගලාබැසීමට බාදා ඇය වි හැක.
මගහැයරන අයුරින් සැලබිම් කිරීම සහ සථානගත
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 3

අාංෙෙ

පාරිසරිෙ ස්වරූපෙ

බලපෑම

1.3

පවයන
රටාවට
බලපෑම

ජලවහන
සිදුවන

පාලම් සහ කණු මත පාලම්
(viaducts)
වල
අවිිවමත්මක
ස්ථානගතකිරීම් සහ දිශානීනන්
නිසා පවයන ජලවහන රටාවට
බාදා ඇයවීම.

1.4

අණ ණු වලට සිදුවන
බලපෑම

අිවයගී  මාර්ග
මගින් අණ ණු
කිහිප ක් යේදන යග.
අිවයගී 
මාර්ගයප
මතුළිට
අපධ්ාව න්
අණ ණු
අසලට
ළකතුවි හැක.

1.5

අිවයගී  මාර්ග
නිසා
ජලගැීමම්වලට
සිදුවන බලපෑම්
ජල ගැීමම් මට්ටම්
වලට
සිදුවන
බලපෑම්

නිරන්තර ජලගැීමම් නිසා අිවයගී 
මාර්ගයප ක්රි ාකාරිත්මකව ට බාදා
ඇය වි හැක.

1.6

1.7

වැග වලට සිදුවන
බලපෑම්

2

සමාජ – සාංස්ෙිතිෙ
බලපෑම්
ජනාවාස
වලට
සිදුවන
සමාජ
බලපෑම්

2.1

2.2

නැවත
පදිාංිතකරවන
්රජාවට
සිදුවන
සමාජ බලපෑම්

2.3

භූමි
අත්මකපත්මක
කරගැනීයමන්
සිදුවන බලපෑම්

බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
කිරීම සිදුකරුක ඇත. යම සිදු කිරීම සදහා අදාල
වාරිමාර්ග ඉාංජියන්රු යහෝ යගොවිජන නිලධ්ාරීයේ
සහ/යහෝ අදාල යගොවි සාංවිධ්ානයප ළකගතාව ලබා
ගුක ඇත.
පාලම් සහ යබෝක්කු ජල ගලන දිශාව දියේ
දිශානත කරුක ලබන අතර ඇතැම් කණු මත
පාලම්
(viaducts)
දිගු
කිරීමට
යහෝ
නැවතස්ථානගත කිරීමට සිදුවුක ඇත. ළමගින්
වර්තමානයප පවයන ගැීමම් රටාවට බාදා සිදු
යනොවුක ඇත.
අදාල වාරිමාර්ග ඉාංජියන්රු යහෝ යගොවිජන
නිලධ්ාරීයේ ළකගත්මකව මත අණ ණු පවයන ්රයශශ
නිදහස් කිරීම සදහා කණු මත පාලම් (viaducts)
සප ුක ලැම හැකි අතර යහෝ විස්තරාත්මකමක
සැලබිම් සකසන අවිවයප අ සැලබිම් වල යවනස්
කම් සිදුකරුක ලැම හැකි .
මාර්ගයප මතුළිටින් ගලා න ජල , මාර්ග
කණ්ඩි පත්මකයල් සකසා ඇය ජලවහන කාුක
මගින් අණ ණු පවයන ්රයශශ විකන් ඉවතට
ය ොණ කරවුක ලැයබ්.
අිවයගී  මාර්ග කණ්ඩි ජලගැීමම් මට්ටම් වලට
වඩා ්රමාසවත්මක ුසකින් පවත්මකවා ගැනීම.

අිවයගී 
මාර්ගයප
කණ්ඩි
ඉදිකිරීයමන් ජල
රදවාගන්නා
්රයශශ අඩුවී ගැීමම් ජලගැීමම්
මට්ටම් ඉහල ාමට හැකියග.
අිවයගී  මාර්ග මගින් කුඩා වැග
කිහිප ක වැග බැමි යේදන යග.

මාර්ග නිසා ගාංවතුර රදවාතබා ගන්නා ්රයශශ
අඩු වන අවස්ථාවල පහබියවන් ගාංවතුරට ගමන්
කිරීම සදහා බාදා විකන් යතොර ගමන් මාර්ග ක්
මාර්ග කණ්ඩි ට ාබදව ඉයරි කරුක ලබයි.
අදාල වාරිමාර්ග ඉාංජියන්රු යහෝ යගොවිජන
නිලධ්ාරීයේ ළකගත්මකව මත වැග පවයන ්රයශශ
නිදහස් කිරීම සදහා කණු මත පාලම් (viaducts)
සප ුක ලැම
හැකි අතර යහෝ මාර්ගයප
කණ්ඩියප සැලබිම් යවනස් කිරීම යහෝ බලපෑම්
සිදුවන වැග කන්ඩි යකොටස ්රයස්ථානගත කිරීම
සිදුකරුක ඇත.

යගොඩනැගිික 4500 කට ආසන්න
්රමාස ක් බලපෑමට ලක්වීමට
නි මිත අතර ඉන් 75% කට පමස
ස්ථිර ්රයස්ථානගත (relocation)
කිරීම් අවශය යග.

- වන්දි පැයක්ජයප අ ඔවුන්යේ යශපළ, වයාපාර,
ජීවිකා විත්මකීනන් සදහා ඉහලම යවලදපල
වටිනාකම පදනම් කර ගැනීම
- බලපෑමට ලක්වන කාණ්ඩවල ද ුපයදස්
ලබායගන නැවත පදාංිතකරවීයම් සැලැස්ම සෑ අම
- මහජන දුක් ගැනවිික ළිිකබද ක්රි ාකිරීම සදහා
කාර් ක්ෂම ාන්ත්රස ක් පවත්මකවා ගැනීම
විස්තරාත්මකමක නැවත පදිාංිතකරවීයම් ක්රි ාකාරී
සැලැස්ම (RAP) නීයම අවශයතාවන්ට අුකූලල
වීම සහ දුක්ගැනවිික වලට සහන සලසන
ාන්ත්රස

අත්මකපත්මකකරගත්මක භූමියප පදිාංිතව සිට
පවුල් සහ පැවය ආ තන ස්ථිර
්රයස්ථානගත කිරීම සහ ඉදිකිරීම්
ක්රි ාකාරකම්
සදහා
ඇතැම්
පවුල්/ආ තන
තාවකාිකක
්රයස්ථානගත කිරීම
ඇතැම් පවුල් වලට ඉඩකම්
යනොමැයවීම, ඉයරි වන භූමි
යකොටයසේ ්රය ෝජනවත්මක භාවිත
ක්ෂ වීම, කුඹුරු ඉඩම් අඩුවීම

- භූමි අත්මකපත්මක කරගැනීම නීයම ්රයපාදන
වලට අුකූලල වීම සහ දුක්ගැනවිිකවලට සහන
සලසන ාන්ත්රස (Grievance Redress
Mechanism) . පවරාගැනීමට යපර වන්දි
යගවීම.
- භාවිත ට අදාල යකොන්යශසි සහිත විිවමත්මක
ළකගතාව කට පබිව පමසක් තාවකාිකක
අත්මකපත්මක කරගැනීම් සිදුකිරීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 4

අාංෙෙ

පාරිසරිෙ ස්වරූපෙ

බලපෑම

2.4

ජීවිකා විත්මකය ට
සිදුවන බලපෑම්

අස්වැන්න, කිෂිකර්ම
සදහා
ය ොදවන ශ්රමය න් සිදුකරන
ුප ාගැනීම්, වයාපාර, යගවතු සහ
යවනත්මක
ආකාර න්
වල
ජීවිකාවිත්මකීනන් සම්පූර්සය න්ම
යහෝ අර්ධ් වශය න් අහිමිවීම

2.5

ටිතල
වලට
බලපෑම්

2.6

ආරක්ෂාව
සහ
යසෞඛ්ය ට සිදුවන
බලපෑම්

ක්රි ාකාරිත්මකව සාමානය තත්මකවයප
පවයන යපොදු ුපය ෝී තාව න්
සහ යවනත්මක
ටිතල පහබිකම්
කඩාක්පල් වීම
ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් සහ යසේවක
කදවුරු නිසා, හදිසි අනතුරු සහ
යසෞඛ්ය ුපද්රව ඇයවි හැක.

පහබිකම්
සිදුවන

බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
- වන්දි ගනන කිරීම සදහා පවයන යවළදයපොළ
අග න් භාවිත කිරීම
- ජීවිකා විත්මකීනන් ්රයස්ථාපන
- බලපෑමට ලක්වූ ජනතාවයේ ආහාර
බිරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමට දුක්ගැනවිික
වලට සහන සලසන ාන්ත්රස
බලපෑමට ලක්වූ කන්ඩා ම් වයාපිය
ක්රි ාකාරකම් සදහා යසේවයප ය ොදවා
ගැනීමට
මදවැටුම් සිදුවි හැකි ස්ථාන
හදුනාගැනීම සහ සප ා ඇය ්රයකර්ම
ක්රි ාමාර්ග ය ොදවා ගැනීමට.
-

-

2.7

රථවාහන
ගමනාගමන ට
සිදුවන බලපෑම්

රථවාහන ගමනාගමන යවනස්
කිරීම (Traffic diversions) සහ
ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහන
නිසා
්රයශශයප සාමානය රථවාහන
ගමනා ගමන ට බාධ්ා ඇයවීම

-

-

3
3.1

පරිසර විදයාත්මකමෙ
යභෞමික ස්වභාවික
වාසස්ථාන වලට
සිදුවන බලපෑම්

අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම මගින්
ස්වභාවික වාසස්ථාන හා න ට
ලක්වීමට සහ කැබික වලට
කැඩී ාමට යහේතුවුක ඇත.

-

-

-

-

-

3.2

යභෞමික ශාක වලට
සිදුවන බලපෑම්

ඉදිකිරීම් කාලයප අ කැපීම්/ළිරවීම්
කටයුතු, මතුළිට පස් ඉවත්මකකිරීම්,
වාහන ගමනාගමන , දූවිික සහ
යසේවක
ක්රි ාකාරකම්
නිසා
වික්ෂලතා විනාශ වීම සහ ළවාට
බාධ්ා ඇයවීම සිදුවුක ඇත.

-

පැහැදිිකව
ගිවිසගත්මක
ආරක්ෂක
මාර්යගෝපයශශ
මගින්
වයාපිය
ක්රි ාකාරකම් පාලන
කිරීම සහ
යකොන්ත්රාත්මක කරුවන් සහ ශ්රමබලකා ඒ
ළිිකබද දැුකවත්මක කිරීම.
HIV/AIDS සහ අයනකුත්මක යබෝවන
යරෝග සම්බන්ධ්ය න් වියශේෂ අවධ්ාන
ය ොණ කිරීම.
රථවාහන ගමනාගමන
සම්බන්ධ්ව
ගැටලු සිදුවි
හැකි සි ලු ස්ථාන
කිකන්ම හදුනා ගැනීම සහ ඒවා
කළමනාකරස ට බිදුබි ක්රි ාමාර්ග
ය ොදාගැනීම.
වැඩකිරීයම් කාලසටහන් සීරුමාරු කිරීම
සහ රථවාහන ගමනාගමන යවනස්
කිරීම .
පරිසර විදයාත්මකමකව සාංයග අ වාසස්ථාන
හදුනාගැනීම සහ හැකිතරම් ඒවා
මගහැරීම.
ජජව සබැදි (bio links) යහෝ සතුන්ට
මාර්ග ුඩින් යහෝ ටින් ගමන්
කිරීමට හැකි මාර්ග (over passes or
underpasses) මගින් කැබික වලට
කැයඩන වාසස්ථාන අතර
සම්බන්ධ්තාව න් පවත්මකවායගන ාම
විනාශ වන වාසස්ථාන වලට හිලග
කිරීමක් යලස යතෝරාගත්මක ්රයශශ වල
ශාක ්රමාස වැඩිකිරීම සදහා අමතර
ශාක සිටුවීම (Enrichment planting)
ද්රවය, කැනීම් කරන ලද පස් සහ
බින්බුන්, නිවැරදි ආකාර ට ආරක්ෂිතව
ගබඩා කර තැීමම සහ බැහැරීමම
යහොදම ඉාංජියන්රු භාවිත න්
යතෝරාගැනීම ළිිකබද වැඩකරුවන් සහ
යකොන්ත්රාත්මක කරුවන් දැුකවත්මක කිරීම
වැඩකරුවන් සහ යකොන්ත්රාත්මක කරුවන්
දැුකවත්මක කිරීම සහ ය ෝගය
මාර්යගෝපයශශ සහ යකොන්යශසි
යකොන්ත්රාත්මක ිකළියල්ඛ්න වලට ඇතුලත්මක
කිරීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 5

අාංෙෙ

පාරිසරිෙ ස්වරූපෙ

බලපෑම
ආක්රමණික ශාක වියශේෂ පැයරීම ද
සිදුයග.

3.3

යභෞමික
සත්මකත්මකව න්ට
සිදුවන බලපෑම්

වාසස්ථාන අහිමිවීම, හා න සහ
කැබික වීම, ශබ්දය න් බාධ්ා
ඇයවීම, ක්රි ාත්මකමක අවිවයප අ
මාර්ග අනතුරු නිසා මි
ාම

3.4

ජලජ පරිසර, ශාක
සහ සතුන්ට සිදුවන
බලපෑම්

ජලජ වාසස්ථාන අහිමි වීම සහ
හා න , ජලජ ජීවීන්යේ ගමන්
කිරීමට බාධ්ා ඇයවීම, ජල දූෂස

බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
ශාක ්රමාස වැඩිකිරීම සදහා අමතර
ශාක සිටුවීම (Enrichment planting)
ශබ්ද සහ දූවිික බාධ්ක න් යලස හරිත
ීනරු ස්ථාපන
ආගන්තුක ආක්රමසශීීම වියශේෂ (IAS)
ණ ිකන් ුපුටා දැමීම භූදර්ශන නඩත්මකතු
සැලබියම් යකොටසක් යලස ඇතුලත්මක
කරුක ඇත.
ජජව සබැදි (bio links) යහෝ සතුන්ට
මාර් ුඩින් යහෝ ටින් ගමන් කිරීමට
හැකි මාර්ග (over passes or
underpasses) මගින් වාසස්ථාන අතර
සම්බන්ධ්තාව න් පවත්මකවායගන ාම
විනාශ වන වාසස්ථාන වලට හිලග
කිරීමක් යලස යතෝරාගත්මක ්රයශශ වල
ශාක ්රමාස වැඩිකිරීම සදහා අමතර
ශාක සිටුවීම (Enrichment planting)
ශබ්ද සහ දූවිික බාධ්ක න් යලස හරිත
ීනරු ස්ථාපන
සතුන් අිවයගී  මාර්ග ට ඇතුලු වීම
අඩුකිරීම, වාහන වලට දර්ශන වන
පරිදි අනතුරු ඇගවීම් සාංඥා සවිකිරීම,
සහ අිවයගී  මාර්ග ුඩින් අඩු
ුසකින් පක්ෂීන්ට ළි ාඹීමට යනොහැකි
වන පරිදි වුහාත්මකමක බාධ්ක ඉදිකිරීම
-

-

4

ජලෙ
ඉදිකිරීම් කාලයප අ
ජලයප
ගුසාත්මකම ට සිදුවන
බලපෑම්

ඉදිකිරීම් කාලයප අ අවාසාදිත න්
යසේ අ ාම, කසල ද්රවය සහ
දූෂකාරක නිසා ජල යශහ න් වල
ජලයප ගුසාත්මකම , වියශේෂය න්ම
යබොරතාව සහ ණ ළු අවලම්භිත
අාංශු ්රමාස වැඩිවීම නිසා ළිරිහීමට
ලක්වීම

-

-

ක්රි ාත්මකමක
කාලයප අ ජලයප
ගුසාත්මකම ට සිදුවන
බලපෑම්

මාර්ග
යදපස සහ අයනකුත්මක
්රයශශවල සිට අපද්රවය සහ
දූෂකාරක යසෝදායගන ගලන ජල
නිසා ජලාපවහාන
නිසා ජල
යශහ න් වල ජලයප ගුසාත්මකම
ළිරිහීමට ලක්වුක ඇත.

-

-

වඩාත්මක ගැලයපන ඉදිකිරීම් ක්රි ාමාර්ග
ය ොදාගැනීම මගින් පාාංශු ඛ්ාදන සහ
අවසාදන
වීම නිසා වාසස්ථාන
හා න පාලන කල හැක.
ඝන අපද්රවය බැහැරීමම් ස්ථාන ජල
මාර්ග විකන් ඈත්මකව ස්ථානගත කිරීම
යබෝක්කු සහ ජලාපවාහන වුහ න්
ස්ථාපන කිරීම සහ ඒවා නිසි අයුරින්
නඩත්මකතු කිරීම

කම්කරු කදවුරු වල ජනන වන
අපජල ද ඇතුලුව, අපද්රවය ළක්රැස්
කිරීම, ළිරිපහදු කිරීම සහ බැහැරීමම
නිසි ාකාරව සිදුකිරීම
පාාංශු ඛ්ාදන සහ අවසාදන අාංශු
හබිකරගැනීම (entrapment),
දූෂකාරක සහ බින්බුන් පාලන කිරීම
ජලයප ගුසාත්මකම නිසි පරිදි විපරම්
කිරීම සහ දූෂස වැලැක්වීම සදහා
කාලාුකරූපව ක්රි ාකාරකම් හදුන්වා අම
වියගක ්රයශශයප අපද්රවය ළක්රැස්
කිරීම, ළිරිපහදු කිරීම, සහ බැහැරීමම
සදහා වඩා බිදුබි ක්රමයගද න්
ය ොදාගැනීම
සාංයග අ ග්රාහකස්ථාන වල (receivers)
මණ්ඩි ුගුල් (Sediment traps)
ස්ථානගත කිරීම ; කණ්ඩි බෑවුම
(embankment slopes) දියේ ස්ථිර

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 6

අාංෙෙ

පාරිසරිෙ ස්වරූපෙ
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පස/ භූවිදයාව
පාාංශු ඛ්ාදන

බලපෑම

පාාංශු ඛ්ාදන , තැන්පත්මකවීම සහ
බිසාංහන
මගින් මතුළිට ජල
යශහ න් වල ඉහල යබොරතාව ක්
ඇයවීම

බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
ස්වභාවික ශාක ස්ථාපන මගින්
පාාංශුඛ්ාදන සැලබිම් තහවුරු කිරීම
මාර්ග මතුළිට සිදුකරන නඩත්මකතු
කටයුතු අතයර් අ දූෂකාරක ජල
යශහ න්ට ඇතුලුවීම වැලැක්වීම
-

-

භූ රූප ට සහ
ස්ථාවරත්මකව ට
සිදුවන බලපෑම්

ස්වභාවික නා
ාම්, මාර්ග කැපුම්
දියේ නා ාම්, සහ සිදුවි හැකි
භූමි ගිලාබැසීම්

-

-

-
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වායුකගෝලකේ
ගුණාත්මකමෙ
ඉදිකිරීම් කාලයප අ
වායුයගෝලයප
ගුසාත්මකම ළිරිහීම

වාසර(air-borne) අාංශු මට්ටම්
ුත්මකසන්නවීම (Elevated) මගින්
වායුයගෝලයප ගුසාත්මකම ළිරිහීම







වැසිකාලයප අ හෑරීම් කටයුතු අවම
කිරීම.
බිළඟ මගින් සිදුවන ඛ්ාදන අඩුකිරීමට
හෑරූ පස් වලට වි ික කාලයප අ ජල
ඉසීම
පස් සහ අණ ද්රවය නිවැරදි අයුරින් ගබඩා
කිරීම
මතුළිට ජල යශහ වල යබොරතා මට්ටම්
(turbidity levels) සයපතා විපරම්
කිරීම
යගොඩනැගිික පර්යපෂස සාංවිධ්ානයප
මාර්යගෝපයශශ වයාපිය පුරාවටම
අවශය වුක ඇත.
විිවමත්මක බිපරීක්ෂාවක් ටයත්මක මාර්ග
කැපුම් සිදුකිරීම.
අවශය විටක  අ බෑවුම් ස්ථාවර කිරීයම්
ිලල්පක්රම ක්රි ාවට නැවීම
පස් බිසාංහන වැලයකන පරිදි පවයන
මාර්ග ජාල හරහා ද්රවය ්රවාහන
සිදුකිරීම.
ස්වභාවික නා
ාම් ්රයශශ ස්ථාවර
කිරීම.
මාර්ග අවට බෑවුම් ස්ථාවරත්මකව
ඉදිකිරීම් කාල තුල සහ ඉදිකිරීයමන්
පබිවත්මක නිරන්තර විපරම

දූවිික ජනන වීම් කටයුතු කාර් ක්ෂම
යලස කලමනාකරන .(භූමි සම්බන්ධ්
කටයුතු, අිවක බිලගක් පවයන විට යහෝ
වඩා
ස්ථාවර
තත්මකත්මකව
පවයන
අවස්ථාවක වුවත්මක බිලාං දිශාව ාබද
යන්වාසික ්රයශශ සහ යවනත්මක පහබිකම්
යදසට පවයන විට පස් සහ සූලහන න්
(aggregate) හැසිරවීයම්  අ සහ
්රවාහනයප අ, වැනි)
සි ලුම භූමි සම්බන්ධ් කටයුතු දූවිික
ජනන අවම වන අකාර ට ආවරස
කල යුතු . දූවිික ළිටවීම අවම කිරීම
සදහා නිරන්තරව යතත්මක කිරීම යහෝ දූවිික
සහිත මතුළිටට සහ ඕනෑම භූමි
නිරාවන වූ භූමිකටයුතු මතුළිටවල් වලට
සම්බන්ධ්
ජල
ඉසීම වැනි
ක්රයමෝපා න් භාවිත කල හැක.
කුඩු කරන
න්ත්රාගාර මගින් සහ
ගල්තාර
(asphalt)
න්ත්රාගාර,
යකොන්ක්රීට් කාණ්ඩ මිශ්ර කිරීයම්
න්ත්රාගාර වලට අණ ද්රවය පැටවීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 7

අාංෙෙ

පාරිසරිෙ ස්වරූපෙ

බලපෑම

ක්රි ාත්මකමක
කාලයප අ
වායුයගෝලයප
ගුසාත්මකම ළිරිහීම

වාසර(air-borne) අාංශු මට්ටම්
ුත්මකසන්නවීම (Elevated) මගින්
වායුයගෝලයප ගුසාත්මකම ළිරිහීම

බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
සිදුකරන විට දූවිික ජනන වීම පාලන
කරුක ඇත.
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ශබ්දෙ
ෙම්පනෙ

කාබන්
ඩය ොක්සයිේ
(CO2)
වියමෝචන න් අවයශෝෂන කල හැකි
හරිත ීනර ක් පවත්මකවාගැනීම සහ වැඩිපුර
ගස් සිටුවීම; SOx වැනි යවනත්මක
අනර්ථකාරී වායූන් ළිටවීම ඉහළ
ගුසාත්මකමය න් යුත්මක ඉන්ධ්න ආන න
සහ භාවිතය න් අඩුකරගත හැක.
ළ ට අමතරව, දූවිික සහ වාසර
(airborne) දූෂක න් රදවාගැනීමට
අිවයගී  මාර්ග අසල වික්ෂලතා
ආවරස ක් පවත්මකවාගැනීම සහ හැකි
තරම් ්රමාස ක් ගස් නැවත සිටවීම
සිදුකල යුතු .

සහ

ඉදිකිරීම්
කාලයප අ අසල
ඇය
ජනාවාස
වලට
සහ
වාසස්ථාන වලට
ශබ්දය න් සිදුවන
බලපෑම්

ඉහල ශබ්ද මට්ටම්, ඉදිකිරීම්
කටයුතු වල අ නි ම කරන ලද
සීමාවන්ට වඩා වැඩි නම්, අවට
ළිහිටි ්රයශශ වලට දරුණු යලස
බාධ්ා ඇයකරයි.











ඉදිකිරීම් අවිවයප අ භාවිත කිරීමට
අය්ක්ෂිත සි ලුම න්ත්ර සහ ුපකරස
සහ නිරන්තරව යහොදින් නඩත්මකතු කිරීම
සිදුකල යුතු යග.
ළිටකරන ශබ්ද අඩුකිරීමට සි ලුම
වාහන සහ ුපකරස වලට ුසස්
තත්මකත්මකවයප නිහඬකර න් (mufflers)
යහෝ සයිලන්සර් යම යුතු .
රාත්රි කාලයප අ ඉහල ශබ්ද ක් නිකුත්මක
කරන න්ත්ර සහ ුපකරස ක්රි ාත්මකමක
කරවීම සහ යවනත්මක ශබ්ද ඇයකරවන
ක්රි ාවන් සිදුකිරීම යනො කළ යුතු .
(යකොන්ක්රීට් මිශ්ර කිරීම සහ ණ බි කිරීම්,
ාන්ත්රික තැීමම්, කි ත්මක භාවිත ,
ළස්කැයගටර්ස් භාවිතය න් හෑරීම, ජැක්
හැමර්ස්, ගල් වි අම් න්ත්ර සහ ගල්
කැඩීම් න්ත්ර වැනි)
පවයන වුහ න් කඩා මද දැමීයම් අ ඒ
සදහා නිශ්ශබ්ද (quieter) ක්රම න්
භාවිත කල යුතු . (වියශේෂය න්ම
ජනාවාස අසල අ)
හැකි සෑම අවස්ථාවකම ඉදිකිරීම් භූමි
යවත ට්රක් රථ සහ බර වාහන ්රවාහන
මාර්ග න් යන්වාසික ්රයශශ වලට අවම
බලපෑමක් වන යලස යතෝරාගත යුතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 8

පරිච්කේදෙ 1: හැඳින්වීම
1.1.

වයාපිතිකේ පසුබිම

ඉන්දි ායග ගිණියකොන යවරළ ීනරයප සිට කියලෝමීටර් 28 ක් පමස දුරකින් ඉන්දි න් සාගරයප ශ්රී ලාංකාව ළිහිටා ඇත. ළ ට
වර්ග කියලෝමීටර් 65000 ක පමස භූමි ්රමාස ක් අ ත්මකවන අතර ජනගහන මිික න 20 ක් පමස යග. ළහි නිරිතදිග යකොටයසේ
ජන ඝනත්මකව ුපරිම වන අතර රයට් ්රධ්ාන වරා ළිහිටා ඇත්මකයත්මක සහ කාර්මික කටයුතු මධ්යගත වී ඇත්මකයත්මක යකොළඹ
්රයශශ ටයි. ළහි වාර්ෂික ජනගහන වර්ධ්න යගග 0.7% ක පමස අග ක් ගනී. ශ්රී ලාංකාව ඉහල-මධ්යම අදා ම් ලබන රටක්
බවට සාංක්රමන වීම සදහා පරිශ්රම දැරීමට දිගු කාීමන ුපා මාර්ගික සහ වුහාත්මකමක සාංවර්ධ්න අභිය ෝග යකයරහි යක්න්ද්රගත
වී ඇත. ඒ සදහා ්රධ්ාන අභිය ෝග යලස පවයන්යන් මානව ්රාේධ්න ද ඇතුලත්මකව ආය ෝජන වැඩිකරගැනීම, මධ්යම අදා ම්
රටකට අවශය ්රයපත්මකය සහ යපොදු වි දම් ්රයසාංවිධ්ාන කිරීම, නිශ්පාදන සහ අපන න ඉහල නැාංවීම සදහා බිදුබි පරිසර
ලබා අම ඇතුලත්මකව යපෞශගිකක අාංශයප භූමිකාව වැඩි කිරීම සහ ළම වර්ධ්න තහවුරු කිරීමයි.
වර්තමාන සමාජයප ළදියනදා පැවැත්මකම සදහා ්රවාහන
න සාධ්ක ්රධ්ාන අවශයතාවක් බවට පත්මකවී ඇත. ළබැවින් රයට්
සාංවර්ධ්න සදහා නිසියලස සැකසූත සහ යගගවත්මක ්රවාහන මාධ්ය න් පැවය යුතු . ශ්රී ලාංකායග නාගරික ්රයශශ වල පවයන
අිවක වාහන තදබද යපොදුජනතාවට භීය ක් ඇයකරන්නක් පමසක් යනොව රයට් දැවැන්ත ආර්ථික හා න ක් ඇයකරවමින්
සාංවර්ධ්න සදහා පවයන ්රධ්ානතම බාධ්ක ක් බවටද පත්මකව ඇත. ළමනිසා ්රවාහන පශධ්ය සමස්ථ ක් යලස සලකා ළහි
පවයන අවශයතා තුල ඇය වියශේෂිත අවශයතා සැළිරි හැකි අයුරින් ්රවාහන පහබිකම් වල ධ්ාරිතාව ඉහල නැාංවි යුතුව ඇත.
ශ්රී ලාංකා රජ , මීරිගම සිට අයේපුස්ස සහ යපොතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා අිවයගී  සබැදි මාර්ග යදකද ඇතුලත්මකව කඩවත
්රයශශය න් ආරම්භ කර දඹුල්ල දක්වා මධ්යම අිවයගී  මාර්ග නමින් අිවයගී  මාර්ග ක් ඉදිකිරීමට ීනරස කර ඇත.
මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ සම්බන්ධ් යවනත්මක අදාල නීයරීය සහ ්රයපත්මකය යමන්ම ජායක පාරිසරික පනත (NEA) සහ ආශ්රිත
යරගුලාසි ටයත්මක පනවා ඇය අදාල නිය ෝග තහවුරු කිරීම ළිණිස පරිසර කළමනාකරස සහ පබි විපරම් සැලැස්ම (EMMP) ද
සමග යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ළිබදය ලකරන ල අ.
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය (CEP) පහත 1.1 වගුව හි දක්වා ඇය ආකර ට අදි ර (4) ක් යලස සලකුක ලබයි.
වගුව 1.1: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ අදිෙරෙන්
අදිෙර
1 අදි ර
2 අදි ර
3 අදි ර
4 අදි ර

විස්තරෙ
කඩවත සිට මීරිගම දක්වා
මීරිගම සිට කුරුසෑගල දක්වා
මීරිගම (විල්වත්මකත) සිට අයේපුස්ස (අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ) දක්වා
යපොතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා
කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා

දිග (කිකලෝමීටර)
37.0
39.7
9.1
32.5
60.3

මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප මාර්ග ගමන් කරන පථ (Expressway alignment) ය ෝජනා කිරීමන් අනතුරුව, මධ්යම අිවයගී 
මාර්ග වයාපිය සදහා මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් යවන් වශය න් කාර්
නිර්යශශ (TOR) යදකක් මධ්යම පරිසර
අිවකාරිය න් ලබාගන්නා ල අ. ඒ ළක් කාර්
නිර්යශශ ක් කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා අිවයගී  මාර්ග සදහා ද (ඇමිුකම 1.1)
අයනක යපොතුහැර සිට ුකවර දක්වා සබැදි අිවයගී  මාර්ග සදහා ද වශය නි. යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම (EIA) සැකසීම
සදහා සැලකිල්ලට බදුන් කරුක ලැබුයග මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1, 2 සහ 4 සදහා පමසකි. අදිර 3 හි සහ
කඩවත පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව (System Interchange) සදහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම යවනත්මක අධ්ය න ක් යලස
සිදුකරුක ලබයි. වගුව 1.1 හි මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර න් යවන් වශය න් දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 9

රූපසටහන 1.1: කෙෝජිත අිවකගී  මාර්ගෙ
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 10

ශ්රී ලාංකා ්රජාතාන්ත්රික සමාජවා අ ජනරජයප මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි (RDA) සහ ශ්රී ජ වර්ධ්නපුර විශ්ව විදයාලයප
(USJP) වන හා පාරිසරික විදයා අධ්යනාාංශයප යරසාරත්මකව ුයදසා යක්න්ද්ර (Center for Sustainability - CFS) ළකතුව
මධ්යම පරිසර අිවකාරි (CEA) විසින් නිකුත්මක කරන ලද කාර්
නිර්යශශ ට (TOR) අුකව මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය
සදහා යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සකසන ල අ.

1.2.

වයාපිතිකේ අරණ ණ සහ සාධාරකරෙරනෙ

ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ජාල මගින් ුතුරු සහ නැයගනහිර ඇතුලු රයට් යබොයහෝ ්රයශශ අන්තර් සම්බන්ධ් කිරීමට යමන්ම
ළමගින් රයට් කඩිනම් සාංවර්ධ්න ක් ද අය්ක්ෂිත . මහාමාර්ග ජාල ට පහබිකම් සැපයීම සමග යශශී සහ අන්තර්ජායක
ආය ෝජන න යදකම ඉහල ාම සහ රයට් ආර්ථිකයප යගගවත්මක වර්ධ්න ක් අය්ක්ෂා කරුක ලබයි. ළමගින් සාංචාරක
ගමනාන්ත කර පහබියවන් ලගාවීමට ඇය හැකි ාව වර්ධ්න , ගමනාගමන සදහා ගතවන කාල අඩුවීම සහ ඉන්ධ්න
කාර් ක්ෂමතාව ඉහල නැී ම ආදි ද සිදුවන බැවින් පාරිසරික සහ සමාජයී බිරක්ෂිතතාව තහවුරු කරමින් යරසාර
සාංවර්ධ්න ක් සදහා දා කත්මකව ලබායදයි.
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප ්රධ්ාන වයාපිය අරණ ණු පහයන් දක්වා ඇත.







රයට් සාංවර්ධ්න සැලසම් කඩිනම් කිරීම සදහා කාර් ක්ෂම ්රවාහන ජාල ක් සැපයීම,
අිවයගී  මාර්ග ගමන්ගන්නා ්රයශශ සහ ඒ ආශ්රිත ්රයශශ වල ළිහිටා ඇය නගරාශ්රිතව අය්ක්ෂිත කාර්මික
සහ සමාජයී සාංවර්ධ්න සදහා වන අවශයතාව නට පහබිකම් සැපයීම,
යකොළඹ, ගම්පහ, කුරුසෑගල, ුකවර සහ දඹුල්ල වැනි ්රධ්ාන සාංවර්ධ්න මධ්යස්ථාන සහ රයට් ුතුරු නැයගනහිර ්රයශශ අතර පවයන සම්බන්ධ්තාව වැඩිදියුුක කිරීම,
්රමාසවත්මක තරම් යසේවාව සප මින් පුයරෝකථන කර ඇය රථවාහන ගමනාගමන කටයුතු හැසිරවීම
පරිසර බික්ෂිතතාව වර්ධ්න කිරීම, හැකිතාක් ආරක්ෂා කිරීම
ආර්ථික වශය න් ශකයතාව ක් සහිත අිවයගී  මාර්ග ජාල පශධ්ය ක් ස්ථාළිත කිරීම,

කඩවත-දඹුල්ල අදි යරහි වියශේෂිත අරණ ණු
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප කඩවත-දඹුල්ල අදි යරහි ්රධ්ානතම වියශේෂිත අරණ ස වන්යන් රයට් ුතුරු, මධ්යම සහ
නැයගනහිර ්රයශශ අතර යගගය න් ගමනාගමන ට සහ ්රවාහන ට අවස්ථාව ලබා අමයි.
ළ ට අමතරව මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සම්පූර්සකිරීයමන් පබි පහත දැක්යවන ්රයලාභ ද මහජනතාවට ලැයබුක
ඇතැයි අය්ක්ෂිත .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ුතුරු, නැයගනහිර, ව ඹ, ුතුරුමැද සහ මධ්යම පළාත්මක යවත කාර් ක්ෂම ්රවාහන පශධ්ය ක් පැවීනම,
ුතුරු සහ නැයගනහිර පළාත්මකවල පවයන දුරස්ථ නගර නව ආය ෝජන අවස්ථා සදහා විවර වීම,
වියශශී සහ යපෞශගිකක අාංශයප ආය ෝජක න් ආය ෝජන සදහා යපළඹීම වැඩිකිරීම මගින් නව රැකි ා
අවස්ථා පුළුල් කිරීම සදහා දා කත්මකව සැපයීම,
යකොළඹ සහ ගම්පහ, කුරුසෑගල, ුකවර, දඹුල්ල, ාපන , ත්රිකුසාමල අතර ගමන් කිරීමට ගතවන කාල
අඩුවීම,
ඉන්දන වි දම සහ ්රමාද නිසා ඇයවන වි දම අඩුවීම මගින් රයට් ජායක ආර්ථික නගාසිටුවීමට දා කත්මකව ,
සාංචාරක කර්මාන්තයප වයා්ය ට මගපාදන සාංචාරක ගමනාන්ත සදහා ්රයගශ වැඩිදියුුක කිරීම
හදුනාගත්මක අන්තර්හුවමාරු අවට ඇය නගර ආර්ථික මධ්යස්ථාන යලස සාංවර්ධ්න කිරීම
අිවයගී  මාර්ග ආශ්රිත ්රයශශවල ඉඩම් සහ යශපල වල අග ඉහල ාම,
දඹුල්ල වැනි කිෂිකර්ම පදනම් කරගත්මක නගර වල ආර්ථික සහ සමාජයී සාංවර්ධ්න වැඩිදියුුක කිරීම,
ුතුරු සහ නැයගනහිර පළාත්මක වලට ඒකාකාරී යලස සම්පත්මක වයා්ය පහබිකිරීම,

ඉහත අය්ක්ෂිත ්රයලාභ පදනම් කරයගන සහ ශ්රී ලාංකායග සාංවර්ධ්න සහ රයට් දුරස්ථ ්රයශශ අතර සම්බන්ධ්තාව
වැඩිදියුුක වීම තහවුරුවීම මත යමම සම්පූර්ස වයා්ය සාධ්ාරකරකරස සිදුකල හැක.

1.3.

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාකග අරණ ණු

යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (EIAR) කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා කියලෝමීටර් 137 ක් දිගැය අිවයගී  මාර්ග
සහ විල්වත්මකත සිට අයේපුස්ස (අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ) දක්වා කියලෝමීටර් .1 ක් දිගැය සබැදි මාර්ග සාංවර්ධ්න ට සදහා
පමසක් අදාල වන අතර ළම සාංවර්ධ්ස වයාපිය සැලබිම් කිරීයම් අ, ඉදිකිරීයම් අ සහ පවත්මකවායගන න අවදිවල  අ ඇයවි

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 11

හැකි ැයි අය්ක්ෂිත හපත්මක සහ අ හපත්මක පාරිසරික බලපෑම් වලට අදාලව අය්ක්ෂිත වයාපිය ්රයලල ළිිකබදව ගැඹුරින්
ඇගයීමකට ලක් කර ඇත. වයාපිය නිසා ජජව-යභෞයක සහ සමාජ ආර්ථික පරිසර ට සිදුවි හැකි ඕනෑම අහිතකර
බලපෑමක් කිකන් ම හදුනායගන වයාපියයප පාරිසරික ශකයතාව ීනරස කිරීම සහ ළවැනි සිදුවි හැකි අහිතකර බලපෑම්
අවම කිරීම සදහා අවශය බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග (migratory measures) ය ෝජනා කිරීම යමම වාර්තායග
අරණ සයි. නිර්යශිලත බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග නිසියලස ළිිකපදින්යන්ද න්නත්මක ළම ක්රි ාමාර්ග කාර් ක්ෂම යලස
අය්ක්ෂිත අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීමට යහේතුවන්යන්ද න්නත්මක තහවුරු කිරීම සදහා පබිවිපරම් සැලැස්මක් ද
ය ෝජනා කරුක ලබයි. දර්ශක යලස භාවිත කල හැකි හදුනාගත්මක පරාමිීනන්, පබිවිපරම් කල යුතු ීනව්රතාව සහ වයාපියයප
ඉදිකිරීම් සහ පවත්මකවායගන ායම් අවිවවල  අ පබිවිපරයම් අ ීනරස කරුක ලබන ඕනෑම අනය්ක්ෂිත බලපෑමක් අවම
කිරීමට වයාපිය ය ෝජක සහ වයාපිය පබිවිපරම් සදහා වගකිවයුතු අදාල නි ාමන ආ තන විසිුක සිදුකල යුතු වගකීම්,
පබිවිපරම් සැලැස්මට ඇතුලත්මක .
වයාපිය ළිහිටා ඇත්මකයත්මක මධ්යම පරිසර අිවකාරියප බල්රයශශයප බැවින් 1 80 අාංක 47 දරන ජායක පාරිසරික පනත
්රකාරව පාරිසරික අුකමැය ලබාගැනීම සදහා යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සකසා ඇත. වයාපිය ය ෝජක වන මාර්ග
සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් මධ්යම පරිසර අිවකාරි යවත ඉදිරිපත්මක කරන ලද ූලිකක වයාපිය යතොරතුරු මත යමම පාරිසරික
බලෑම් ඇගයීම සිදුකිරීම සදහා වන කාර්
නිර්යශශ (TOR) මධ්යම පරිසර අිවකාරි විසින් වයාපිය ය ෝජක යවත නිකුත්මක
කර ඇත.

1.4.

පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සැෙසීම සදහා භාවිතෙල ක්රමකගද සහ ිලල්පක්රම

1:50,000 සහ 1:10,000 අාංකිත සිය ම්, මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව විසින් නිකුත්මක කරන ලද පාාංශු සහ භූවිදයාත්මකමක
සිය ම් ආධ්ාරය න් යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සදහා අවශය වන සිය ම්, ුගයගෝීම යතොරතුරු පශධ්ය
වියශේෂඥ කු විසින් (GIS Specialist) සකසා ඇත.
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 හි භූ ලක්ෂස මිනින්යදෝරු සිය ම් සහ ගූගල් ය්රෝ සිය ම් (Google
Pro maps) ද යමම අධ්ය න සදහා භාවිත කර ඇත.

1.4.1. පාරිසරිෙ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සැෙසීම සදහා භාවිතෙල ක්රමකගද සහ ිලල්පක්රම
පහත සදහන් මාර්යගෝපයශශ සහ ්රයපත්මකය ය ොදාගන්නා ල අ:






පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ක්රි ාවික ක්රි ාවට නැාංවීයම් මාර්යගෝපයශශ අාංක. 1159/22 (2000
යනොවැම්බර්)
මාර්ග අාංශයප වයාපිීනන් සදහා පාරිසරික මාර්යගෝපයශශ, මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි 2005
පාරිසරික සහ සමාජ අුකූලලතා අත්මකයපොත, පලණ  යවළුම - පාරිසරික ආරක්ෂස අුකූලලතා අත්මකයපොත
(ESCM), මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි , 2009
පාරිසරික සහ සමාජ අුකූලලතා අත්මකයපොත, යදවන යවළුම, සමාජ ඇගයීම් සහ ස්වකැමැත්මකයතන් යතොරව
නැවත පදිාංිත කරවීයම් අුකතූලතා අත්මකයපොත (SAIRC), මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි , 2009
මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ ක්රි ාත්මකමක කිරීම් වලට අදාල ්රයපත්මකය, පනත්මක සහ යවනත්මක ජනයක ික කි විික

1.4.2. පාරිසරිෙ සමීක්ෂණ
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් වපසරි (scope) මගින් කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා ය ෝජිත අිවයගී මාර්ග යකොරියඩෝව සහ
විල්වත්මකත සිට අයේපුස්ස දක්වා සබැදි මාර්ග (අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ) ආවරස යකයරන අතර කඩවත පශධ්ය අන්තර්
හුවමාරුව ඇතුලත්මකව යනොමැත.
ුතුර අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2,4, අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග සදහා සහ යකොළඹ-ුකවර විකල්ප මහාමාර්ග
සදහා සකසන ලද පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා/ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා යකටුම්පත්මක, යකොළඹ-ුකවර විකල්ප
අිවයගී  මාර්ගයප 1+000 – 10+000 කියලෝමීටර් දුර අතරට අදාලව සහ ුතුරු අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර 1,2,4 සහ
අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ට අදාලව සකසා ඇය නැවත පදිාංිතකරවීමට අදාල ක්රි ාකාරී සැලැස්ම ඇතුලු ඒ වන විට පැවය
ූලිකකව පරිශීලන කල හැකි යතොරතුරු ගැඹුරින් අධ්ය න කර පවයන දත්මකත න් සහ හිදැස් හදුනාගන්නා ල අ. ඉන්පබි
පවයන දත්මකත න් භාවිත කර වැඩිදුර අධ්ය න සිදුකරන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 12

1.4.3. පවතින කතොරතුරු ගකගෂණෙ
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සැකසීයම් අ පහත දක්වා ඇය ිකළියල්ඛ්ස/යපොත්මකපත්මක පරිශීලන කරන ල අ:
•

•
•
•
•

අිවයගී  මාර්ග සදහා ශකයතා වාර්තායග මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සදහා වන ආර්ථික ශකයතා
විශ්යල්ෂස , ්රවාහන ඉාංජියන්රු යකොට්ටාශය, සිවිල් ඉාංජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුව, යමොරටුව විශ්ව විදයාල ,
2016 අය්රේල්
ගම්පහ, කෑගල්ල, කුරුසෑගල සහ මාතයල් දිස්ත්රික්ක සදහා ජන හා සාංඛ්යායල්ඛ්න යදපාර්තයම්න්තුව 2010
වසයර් සකසන ලද සාංඛ්යායල්ඛ්න අත්මකයපොත්මක
යකොළඹ සහ ුකවර අතර විකල්ප මහාමාර්ග (අිවයගී  මාර්ග) සදහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, මාර්ග
සාංවර්ධ්න අිවකාරි ,2001-යදසැම්බර්,
ශ්රී ලාංකායග ආපදා පැයකඩ (Hazard Profile of Sri Lanka) - ආපදා කළමනාකරස මධ්යස්ථාන , ආපදා
කලමනාකරස යදපාර්තයම්න්තුව, 2012-යදසැම්බර්
යපර අ ය ෝජනා කරන ලද ුතුරු අිවයගී  මාර්ග සදහා මාර්ග සදහා සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් සකසන ලද
සි ලු වාර්තා

1.4.4. බලපෑම් හදුනාගැනීම සදහා වපසරිෙ (Scoping)
ූලිකක සමීක්ෂස විකන් පබිව ්රයශශයප පරිසර (සමාජයී සාංඝටක ද ඇතුලත්මකව) ළිබදබද සැලකිල්ලට යගන බලපෑම්
නයාස ක් (impact matrix) සකසන ල අ. ළහි අ පරිසර අාංග න් (aspects) පරිසරයප ්රධ්ාන කාන්ඩ වලට වර්ී කරස
කර ඇත. බලපෑම් නයාසයප වයාපිය කටයුතු (පූර්ව ඉදිකිරීම්, ඉදිකිරීම් සහ පශ්චාත්මක- ඉදිකිරීම් අවදි කටයුතු යලස වර්ග
කල)) ළක් අක්ෂ කත්මක පාරිසරික පරාමිීනන් අයනක් අක්ෂයපත්මක සදහන් කර ඇත. ධ්න “+” සලකුස හිතකර බලපෑම් දැක්වීම
සදහා ය ොදා ඇය අතර සිස “-” ලකුයසන් අහිතකර බලපෑම් දැක්යග. බලපෑම් වල වැදගත්මකකම දැක්වීම සදහා 1, 2 සහ 3
න සාංඛ්යාත්මකමක අග න් භාවිත කර ඇය අතර ළමගින් අඩු (අාංක 1), මධ්යම (අාංක 2) යහෝ ඉහල (අාංක 3) බලපෑම් ඇය
බව දැක්යග. මධ්යම සහ ඉහල බලපෑම් සහිත වයාපිය කටයුතු, බලපෑම් ඇගයීම සදහා වැඩිදුරටත්මක විමර්ෂස කරන ල අ.
වපසරි හදුනාගැනීයම් අභයාස (scoping exercise) සදහා පුරවන ලද බලපෑම් නයාස ඇමිණුම 4.1 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

1.4.5. ක්කෂේත්ර විමර්ශන
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සදහා ය ොදාගැනීමට අය්ක්ෂිත මම් ීනර ට අදාල නව යතොරතුරු ළක්රැස් කිරීම සදහා
සහ පවයන යතොරතුරු සනාථ කිරීම්, ාවත්මකකාීමන කිරීම් සදහා 2015 සැ්තැම්බර් සිට 2016 යපබරවාරි දක්වා ක්යෂේත්ර
අධ්ය න සිදුකරන ල අ.

1.4.6. භූමි පරිහරණ අධයනෙ සදහා භාවිත ෙල ක්රමකගදෙ
ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග දියේ පවයන භූමිභාවිත න් යපර පැවය වාර්තා සහ ක්යෂේත්ර නිරීක්ෂස භාවිතය න්
ළකතුකරගත්මක යතොරතුරු භාවිතය න් අධ්යන කරන ල අ. මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුයග අාංකිත දත්මකත (digital data)
(පරිමාන 1:10,000) භාවිත කල අතර ඒවා ක්යෂේත්ර සාක්ෂි සමග ාවත්මකකාීමන කරන ල අ. ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී 
මාර්ග ගමන් ගන්නා මම් ීනර දියේ පවයන භූමි භාවිත යතොරතුරු, ගූගල් අර්ත්මක යා ාරූප භාවිතය න් (Google Earth
images) සහ පවයන චන්ද්රිකා යා ාරූප විකන් වැඩිදුරටත්මක වියශේයල්ෂස කරන ල අ. වියශේෂය න්ම සාංරක්ෂිත වනාන්තර
්රයශශ, වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුයග මෑත යතොරතුරු භාවිතය න් අාංකිත (digital) දත්මකත ගබඩාවට ඇතුලත්මක කරන
ල අ. ඉන්පබි ාවත්මකකාීමන කරන ලද අාංකිත භූමි පරිහරස දත්මකත අවසානයප අ පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ීනරස ගැනීම සදහා
භාවිත කරන ල අ.
්රධ්ාන වශය න්ම ස්වාරක්ෂක කලාප (buffer zones) නිර්යශශ කිරීම සදහා පවයන භූමි පරිහරස ළිබදබද අධ්ය න
සිදුකරන ල අ. මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප නිර්යශශ වලට අුකව, ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට මීටර්
60 ක දුරක් ූලිකක යකොරියඩෝව (ණ ලු පළළ මීටර් 120) සහ ූලිකක යකොරියඩෝව යකලවයර් සිට සිට මීටර් 100 ක් යවන්කල
්රයශශ (reservation area) යලස ද (ණ ලු පළල මීටර් 320) ය ෝජිත වයාපිය ආවරස වී ඇය විවිධ් භූමි පරිහරස න්
ගනන සදහා යවන් වශය න් භාවිත කරන ල අ. විවිධ් භූමි පරිහරස න් මගින් ය ෝජිත මාර්ග ආවරස වී ඇය ්රයශශ
්රයශත , යදන ලද පරිමාස අධ්ාරය න් භූයගෝීම යතොරතුරු පශධ්යයප (geographical information system -GIS)
අවකාශ සහ භූස්ථාවර විශ්යල්ෂස (special and geostatistical analyses) භාවිතය න් සාකච්යා කර ඇත. ය ෝජිත
අිවයගී  මාර්ග ආවරස යකයරන 1:10,000 සිය ම් ආසන්න වශය න් අාංක හැටක් (60) යම් සදහා භාවිත කර ඇත.
රට සදහා සකසා ඇය ්රක්යෂේළිත ජායක ජාල සමකක්ෂ පශධ්ය (Projected national grid coordinate system) (මීටර්
පරිමාසය න්) ගසන න් භාවිත කරන ල අ. ්රධ්ාන ගාංගා සහ මාර්ග සි ල්ල ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග හරහා ගමන් ගන්නා
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ස්ථාන (crossing points), අවකාශ විශ්යල්ෂස (spatial analyses) භාවිතය න් ඒවා හරහා ගමන් කරන සමකක්ෂ
(crossing coordinates) අුකබශධ්ය න් සාකච්යා කර ඇත.

1.4.7. භූ ලක්ෂණ විශ්කල්ෂණෙ සදහා භාවිතෙල ක්රමකගදෙ
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ඔස්යසේ පවයන භූලක්ෂස ඉතාවැදගත්මක පරාමිය ක් යලස ූලිකකව හදුනා ගැුකනි. ූලිකකව
නිරීක්ෂස කල භූලක්ෂස න්ට අුකව යකොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්රික්ක සමතලා වන අතර මතුළිට යගොඩැික සහිත බව
(surface undulations) අඩු . ළයහත්මක කුරුසෑගල සහ මාතයල් දිස්ත්රික්ක වල ය ෝජිත මාර්ගයප ගමන්මග වැටී ඇත්මකයත්මක
හුදකලා කදුගැට (hillocks) හරහා . ළමනිසා ය ෝජිත මාර්ග ඔස්යසේ පවයන භූලක්ෂස අධ්ය න කරන ලශයශ
ුන්නතාාංශ , සයමොච්ය යර්ඛ්ා, බෑවුම, බෑවුම් දිශානය සහ භූමි පරිහරස ආදි අුකසාරය නි. විස්තරාත්මකමක භූමි
පරිහරස අධ්ය න සදහා භාවිත කල ක්රමයගද, පවයන භූමිපරිහන යකොටයසේ දක්වා ඇත. ළයමන්ම ුන්නතාාංශ සහ
බෑවුම් සිය ම් මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව විසින් යගොඩනගන ලද 1:10,000 භූමි දත්මකත (terrain data) මත පදනම්ව
ඇත. භූ ලක්ෂස අධ්ය න ට ශ්රී ලාංකාව සදහා පවයන ්රක්යෂේළිත ජායක ජාල සමකක්ෂ පශධ්ය (මීටර් පරිමාසය න්)
සමග සයමෝච්ය යර්ඛ්ා සිය ම් හැටක් පමස භාවිත කරන ල අ. Triangulated Irregular Network (TIN) ක්රම
භාවිතය න් මතුළිට ුස යගොඩනැී ම සදහා Arc GIS 9.3 මිදුකාාංගයප ත්රිමාස විශ්යල්ෂස ය ොදාගන්නා ල අ. මීට
අමතරව, බෑවුම සහ බෑවුම් දිශානය (aspect) සිය ම් යගොඩනැාංවීම සදහා Triangulated Irregular Network (TIN) ක්රම
භාවිතය න් අවකාශ විශ්යල්ෂස තාක්ෂස ය ොදාගන්නා ල අ.
නිර්යශිලත ස්වාරක්ෂක කලාප සදහා ද භූලක්ෂස අධ්ය න සිදුකරන ල අ. භූලක්ෂස සමීක්ෂස සදහා මාර්ග සාංවර්ධ්න
අිවකාරියප නිර්යශශ වලට අුකව ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට මීටර් 60 ක දුරක් ූලිකක යකොරියඩෝව
(ණ ලු පළළ මීටර් 120) සහ ූලිකක යකොරියඩෝව යකලවයර් සිට සිට මීටර් 100 ක් යවන්කල ්රයශශ (reservation area)
යලස ද (ණ ලු පළල මීටර් 320) යලස යවන් වශය න් භාවිත කරන ල අ. ළ ට අමතරව, ්රධ්ාන අන්තර්හුවමාරු ළිහිටන ්රයශශ
විස්තරාත්මකමකව සලකාබලන ල අ. ළයසේවුවද, භූලක්ෂස අධ්ය න නිර්යශිලත ස්වාරක්ෂක කලාප ට පමසක් සීමා
යනොවුනි. ළ ට අමතරව, විවිධ් භූලක්ෂස අුකබශධ්ය න් ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග හරහා සිදුවි හැකි භූමි ගිලා බැසීම්
(subsidence) ස්ථාන ද අධ්ය න කරන ල අ.
මාර්ගයප භූමි කැපීයම් අ (road cuts) සිදුවි හැකි නා ාම් තත්මකත්මකව නිසා ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප පවයන
භූලක්ෂස සැලකිල්ලට ගැනීම ඉතා වැදගත්මක . ළමනිසා, ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීයමන් පබිව ඇයවි හැකි
නා ාම් තත්මකත්මකව මග හැරීම ළිණිස අවශය අධ්ය න න් ද සිදුකර ඇත.

1.4.8. භූවිදයාවප පස සහ ස්වභාවිෙ දපදා සදහා භාවිත ෙල ක්රමකගදෙ
සාමානය වශය න්, යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සදහා ශකයතා අධ්ය නයප භූ-තාක්ෂනික විමර්ෂස
(geotechnical investigations) සහ සැලබිම් වාර්තා භාවිත කරන ල අ. යමම යතොරතුරු භාවිතය න් පවයන භූ-විදයාව සහ
භූරූප විදයාව (geomorphology) තක්යසේරු කිරීමකට ද ලක් කරන ල අ. භූමියප ය ෝගයතාව, ස්ථාවරථාව (stability), පස
සහ ළහි ලක්ෂස සාකච්යා කිරීම සදහා ශකයතා අධ්ය නයප සිදුකරන ලද විදුම් සිදුරු කද (Borehole logs) සහ පාාංශු නි ැදි
වැඩිදුරටත්මක භාවිත කර යයබ්. භූ-තාක්ෂනික විමර්ෂස වල අ පස් නි ැදි (samples) වල ඇටර්බර්ේ සීමාව (atterberg
limit), පවයන යතතමන , අාංශු වල ්රමාස වයා්ය (particle size distribution), තැීමයම් හැකි ාව (compaction),
කාබනික ද්රවය ්රමාස සහ රසා නික පරාමිීනන් (pH, ක්යලෝරයිඩ සහ සල්ය්ට) නිර්න කිරීම සදහා විදයාගාර පර්යපෂස
සිදුකරන ල අ. අවශය අවස්ථාව වල අ ය ෝජිත වයාපිය අවට පවයන පයසහි තත්මකත්මකව සාකච්යා කිරීම සදහා යමම
පරාමිීනන් භාවිත කරන ල අ.
යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් භූවිදයාව (geology) සහ පාාංශු විමර්ශන (soil investigations) සිදුකරන ලශයශ ක්යෂේත්ර
විමර්ශන සහ භූවිදයා සමීක්ෂස සහ පතල් කාර් ාංශ (GSMB) විසින් යගොඩනාංවන ලද 1:100,000 භූවිදයා සහ වුහාත්මකමක
සිය ම් විශ්යල්ෂන මගිනි. අවශය අවස්ථාව වල අ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග හරහා පවයන පාදස්ථ පාෂාස වර්ග , යරස්ිතකා
(strike), ගිලුම් (dip) සහ යවනත්මක වුහ විස්තරාත්මකමකව අධ්ය න සිදුකරන ල අ. මාර්ග හරහා පවයන පාශස්ථ පාෂාසවල
(basement rocks) වුහ න් ඉතා සාංකීර්ස වන අතර ළබැවින් නැණ ම් (folds) සහ වයාකිය කලාප (shear zones)
කිහිප ක් විශ්යල්ෂස කරන ල අ. ඝනකම් පාාංශු තට්ටුවක් (soil overburden) පවයන බැවින් යකොළඹ සහ ගම්පහ
දිස්ත්රික්ක වල පාෂාස ුශගත න් (Outcrops) සීමාසහිත යග. ළබැවින් අධ්යන කරන ලද ස්වාරක්ෂක කලාප ය ෝජිත
අිවයගී  මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට මීටර් 500 ක් පමස දක්වා විස්ීනරස කරන ල අ. අයනක් අතට, කුරුසෑගල,
මාතයල් සහ ුකවර දිස්ත්රික්ක වල පාෂාන ුශගත න් කිහිප ක් දැකි හැක. සිදුවි හැකි පාෂාස ිකස්සා ාම් (rock slides)
සහ නා ාම් ඇතුලත්මකව ස්වභාවික ආපදා යමන්ම භූගත ජල සාංචලන (groundwater movements) විමර්ෂස ට
පාදස්ථයප (basement) වුහාත්මකමක භූවිදයාව අධ්ය න කරන ල අ. මහුකවර දිස්ත්රික්ක අවට  අ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග
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ගමන් කරන්යන් සාංකීර්ස භූවිදයාවක් (geology) සහ වුහ න් හරහා . ළමනිසා, ය ෝජිත පරිසර බලපෑම් ඇගයීම ළිබදබද
විස්තරාක්මක සාකච්යාවක් සිදුකරන ල අ.
ගම්පහ, කුරුසෑගල, ුකවර සහ මාතයල් දිස්ත්රික්කවල වගාකරන කුඹුරු දියේ ගමන් කරන මාර්ග යකොටස් ළිබදබදව
වියශේෂිතව, පයසේ සිදුවි හැකි බිසාංහසන (compaction) සහ හා න (erosion) සලකා ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ
ළිහිටන පස ළිබදබද වැඩිදුර අධ්ය න සිදුකරන ල අ. පරිශ්රවස ධ්ාරිතාව (infiltration capacity) යමන්ම යපෝෂක හානිවීම්
(nutrient losses) න සිදුවි හැකි ගැටලු සදහා ද පස අධ්ය න කරන ල අ. යම ට අමතරව, මාර්ගයප සිදුකරන භූමි
කැපුම් (cuts) දියේ සිදුවි හැකි නා ාම් තර්ජන වැලැක්වීම ළිණිස පාදස්ථ භූවිදයාව (basement geology) සහ වුහ න්
(structures) ළිිකබද සැලකිල්ලට ගනිමින් භූමි තත්මකත්මකව (terrain conditions) විමර්ෂස ක් සිදුකරන ල අ. වැඩිදුරටත්මක,
භූවිදයාව, පස සහ භූතාක්ෂණික වාර්තා පදනම් කරයගන සිදුවි හැකි භූමි ගිලාබැසීම් (land subsidence) විමර්ෂන
කරන ල අ. භූවිදයාව සහ වුහ න් ්රධ්ාන වශය න්ම අධ්ය න කරන ලශයශ අන්තර්හුවමාරු සහ පශධ්ය අන්තර්හුවමාරු
ළිහිටුවන ස්ථාන සහ ඒ අවට ්රයශශ වලයි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ගැඹුරු භූජල සාංචලන (groundwater movements)
සහ යවනත්මක සිදුවි හැකි ස්වභාවික ආපදා වල බලපෑම් සාකච්යා කිරීමට වයාපිය දියේ වුහාත්මකමක භූවිදයාව අධ්ය න
කරන ල අ.

1.4.9. ජල විදයාව ළිබදබද අධයෙනෙ
අදාල පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා, ශකයතා සහ ූලිකක සැලබිම් වාර්තා පරිශීලන ්රධ්ාන වශය න්ම පාදක
කරගනිමින් විමර්ෂන සිදුකරන ල අ. වාර්තා වල යතොරතුරු සදහන් ගාංවතුර තත්මකත්මකව ුග්ර යලස පවයන ඇතැම් ස්ථාන
ක්යෂේත්ර පරීක්ෂස මගින් තහවුරුකර ගන්නා ල අ. මාර්ග පථ (ROW) දියේ පවයන භූමි පරිහරස සහ භූලක්ෂස සමීක්ෂස
දත්මකත ලබාගැනීම සදහා චන්ද්රකා යා ාරූප භාවිත කරන ල අ. මාර්ග පථ (ROW) යකොරියඩෝව දියේ සහ මාර්ග පථයප සිට
මීටර් 100 ක් යදපසට ්රයශශයප පවයන ජලගැීමම් සහ ජල වහන ගැටලු සම්බන්ධ්ව අවධ්ාන ය ොණ කරන ල අ. යබොක්කු,
පාලම් සහ යවනත්මක සි ලු මාර්ග සහ සම්බන්ධ් ජල වුහ න් (hydraulic structures) යේ ජලාධ්ාර මායිම් (catchment
boundaries) තහවුරු කිරීමට මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව මගින් ණ ද්රස කරන ලද 1:50,000 සහ 1:10,000 සිය ම්
භාවිත කරන ල අ. ජල සහ ජල ගලාබැසීයම් බලපෑම් ්රධ්ාන වශය න්ම ඇගයීම සිදුකරුක ලැබුයග ලබාදුන් ුතුරු අිවයගී 
මාර්ග වයාපිය සහ යකොළඹ-ුකවර විකල්ප මහා මාර්ග වයාපියයප ශකයතා සහ ූලිකක සැලබිම් වාර්තා වල දැක්යවන
ය ෝජිත යබෝක්කු, පාලම්, ගාංවතුර බැස ායම් කාුක, ජල වහන සැලබිම සහ ගාංවතුර ්රයශශ නාදියප ළිහිටීම පදනම්
කරගනිමිනි. අදි ර 4 තුලම මාර්ගයප යවනස් දික්කඩවල් (stretches) ආවරස වන පරිදි යතොරතුරු රැස් කිරීම සහ
සම්පූර්ස කරගැනීම සිදුයකරිනි.
1. යකොළඹ-ුකවර විකල්ප මහාමාර්ග සහ ළිටත වටරවුම් මාර්ග සදහා යමොරටුව විශ්ව විදයාල විසින් 2006 සැ්තැම්බර්
මස සකසන ලද කඩවත සිට ගම්පහ දක්වා ීනරුව සදහා, පූර්ව-ශකයතා (Prefeasibility) අධ්ය න , යතෝරාගත්මක මාර්ග
අුකයර්ඛ් (Traces) සදහා සාංයශෝධ්ස සහ 2001 යදසැම්බර් Euro Infra Group සමග සම්පත්මක සාංවර්ධ්න ුපයශශක
ආ තන (Resource Development Consultants) ළක්වී යකොළඹ-ුකවර විකල්ප මහාමාර්ග සදහා සකසන ලද
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, අදාල යතොරතුරු ලබාගැනීම සදහා භාවිත කරන ල අ.
2. ගම්පහ සිට කුරුසෑගල දක්වා (අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ද ඇතුලත්මකව) යකොටස සදහා අදාල යතොරතුරු ලබාගැනීමට, ුතුරු
අිවයගී  මාර්ගයප ශකයතා අධ්ය න , ූලිකක සැලබිම් වාර්තාව, අදි ර 1 සහ 2, 3 යවලුම, ජල විදයාව සහ ජලවහන ,
SMEC සහ OCYANA, 2014 අය්රේල් සහ ුතුරු අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ස්කිල්ස් ජාතයන්තර (SKILLS International), 2014 ඔක්යතෝම්බර් ය ොදායගන
ඇත.
3. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අදි යර් ජලවිදයාත්මකමක සහ ජලවහන සම්බන්ධ් යතොරතුරු ලබාගැනීම සදහා කුරුසෑගල සිට
දඹුල්ල දක්වා ශකයතා අධ්ය න , ූලිකක සැලබිම් වාර්තාව, 4 අදි ර, 3 යවලුම, - ජල විදයාව සහ ජලවහන , SMEC සහ
OCYANA, 2014 අය්රේල් සහ ුතුරු අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 4, පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව අවසන්
යකටුම්පත, ස්කිල්ස් ජාතයන්තර (SKILLS International), 2014 ඔක්යතෝම්බර් පරිශීලන කරන ල අ.

1.4.10. පාරිසරිෙ සාංරචෙෙ (Ecological Component)


යපර සිදුකරන ලද පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා වල පවයන යතොරතුරු පාරිසරික ඇගයීම සදහා ශවීීනයික
දත්මකත යලස භාවිත කරන ල අ. යමම වාර්තා ඒවායප ්රමාසවත්මක බව ීනරස කිරීම සදහා සහ සිදුවි හැකි යතොරතුරු
අතර පරතර (gaps) හදුනාගැනීම යමන්ම වියශේෂ අවධ්ාන ක් අවශය පාරිසරික සාංයග අ ස්ථාන හදුනාගැනීම සදහා
විමර්ශන ට භාජන කරන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 15





යම ට යපර සිදුකරන ලද අධ්ය න වල අ කඩවත සිට ගම්පහ යකොටයසේ පාරිසරික තක්යසේරුව සම්පූර්ස කරන
ලශයශ 2001 වසයර් වන අතර ළම යතොරතුරු භාවිත කිරීමට හැක්යක් සීමිත හැකි ාවකි. ළබැවින් ගතවූ කාල
තුල සිදුවූ භූමි පරිහරස යවනස්වීම අුකව, යමම යකොටස සදහා පුළුල් පාරිසරික ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ.
ගම්පහ සිට මීරිගම, මීරිගම සිට අයේපුස්ස, සහ කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර න්ට
වඩාත්මක පුළුල් පාරිසරික ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ. ළහි අ වාසස්ථාන, සාංයග අ ස්ථාන, සිදුවි හැකි බලපෑම්, සහ
පවයන බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රයමෝපා න් ආ අ පාරිසරික යතොරතුරු ළිබදබද සම්පූර්ස විශ්යල්ෂස ක් සහ
්රමාසවත්මක නි ැ අන් අධ්ය න ද සිදුකරන ල අ. පූර්වව හදුනාගත්මක පාරිසරික සාංයග අ ස්ථාන වල යතොරතුරු තහවුරු
කිරීමද සිදුකරන ල අ.

කසොොගත කනොහැකි කතොරතුරු (missing information) ලබාගැනීම සදහා භාවිත ෙල ක්රමකගදෙ ූයකේ:
ගූගල් යා ාරූප (Google images), 1:50,000 සහ 1:10,000 පරිමාන භූලක්ෂස සිය ම් ය ොදායගන අධ්ය න
්රයශශ තුල ්රධ්ාන වාසස්ථාන / භූමි භාවිත ආකාර හදුනා ගන්නා ල අ. අධ්ය න ්රයශශ ට ආසන්නව පවයන
ආරක්ෂිත ්රයශශ හදුනාගැනීම සහ අධ්ය න සදහා ගූගල් යා ාරූප (Google images), සහ 1:10,000 පරිමාස
භූලක්ෂස සිය ම් භාවිත කරන ල අ. ක්යෂේත්ර නිරීක්ෂස මගින් වාසස්ථාන සිය ම් සනාථ කිරීම සිදුකරන ල අ. අධ්ය න
්රයශශ තුල තහවුරු කරුක ලැබූ වාසස්ථාන සිය ම් භාවිතය න් නි ැදි ීනව්රතාව සහ ළක් ළක් වාසස්ථාන/ඉඩම්
පරිහරන ආකාර සදහා නි ැදි ්රයශශ ීනරන කරන ල අ. හදුනාගත්මක ළක් ළක් නි ැදි ස්ථාන සදහා විස්තරාත්මකමක
අධ්ය න ක් සිදුකරන ල අ. විවිධ් වූ ක්රම න් භාවිතය න් ජලජ සහ යභෞමික න පරිසර න් යදයක්ම සත්මකත්මකව සහ ශාක
ඇගයීම සදහා සිදුකරන ලද ක්යෂේත්ර නි ැදි යමම අධ්ය න ට ඇතුලත්මක . භාවිත කරල ලද නි ැදි ක්රම න් පහත දක්වා
ඇත.
වන සතුන්


අධ්ය න ්රයශශයප ළක් ළක් හදුනාගත්මක වාසස්ථාන තුල යභෞමික සත්මකත්මකව න් ඇගයීම සදහා යර්ඛී හරස් කඩ
සමීක්ෂස (Line transect survey), නි ැදි මම්කඩ සමීක්ෂස (plot survey), ුගුල් ඇටවීම සහ අවස්ථාුකූලල
නිරීක්ෂස සිදුකල අතර ජලජ සත්මකත්මකව න් හදුනාගැනීම සදහා දැල් දැමීම සහ දිෂය නිරීක්ෂස න් සිදුකරන ල අ.
්රධ්ාන සත්මකත්මකව වර්ී කරස කාණ්ඩවල යතොරතුරු ළකතු කිරීම සදහා යර්ඛී හරස්කඩ සමීක්ෂස වල සහ නි ැදි
මම්කඩ සමීක්ෂස වල භාවිත කරන ලද ිලල්පී ක්රම පහත 1.2 වගුයවහි දක්වා ඇත.
වගුව 1.2: සත්මකත්මකව සමීක්ෂණ සදහා භාවිත ෙල නිෙැදි ක්රම
සත්මකත්මකව ොන්ඩෙ


කුරුල්ලන්




බත්මකකූරන් සහ සමනලුන්
උරගුන්ප උභෙජීවීන් සහ කභෞමිෙ
කගොලුකබල්ලන්



මත්මකසයයින්



ක්ෂීරපායින් (රයිකම්ටාවන්
ඇතුලුව)

අධයෙනෙ සදහා භාවිත ෙල ිලල්ීයෙ ක්රම






විචලය චක්රී මම්කඩ (සිජු සහ වක්ර නිරීක්ෂස ක්රම යදකම
භාවිත කරන ල අ )
අවස්ථාුකූලල නිරීක්ෂස
සිගරැස පෑ අම සහ අවස්ථාුකූලල නිරීක්ෂස (සිජු සහ වක්ර
නිරීක්ෂස ක්රම යදකම භාවිත කරන ල අ)
දැල් දැමීම (රාණ  දැල්, විසිදැල් සහ අත්මක දැල් ආදි ), ුගුල් සහ
දිෂය නිරීක්ෂස
අවස්ථාුකූලල නිරීක්ෂස සහ ගනන (සිජු සහ වක්ර
නිරීක්ෂස ක්රම යදකම භාවිත කරන ල අ)

ශාෙ
Gradsect (gradient-directed transect) නි ැදි ිලල්ප ක්රම ශාක විවිධ්ත්මකව ළිිකබද දත්මකත රැස් කිරීම සදහා භාවිත කරන
ල අ. අධ්ය න ්රයශශ තුල යභෞමික ශාක ළිිකබදව ඇගයීමට හදුනාගත්මක ළක් ළක් වාසස්ථාන තුල මීටර් 100 x 5 ්රමාසයප
නි ැදි මම්කඩවල් (Plots) ය ොදාගන්නා ල අ. ළක් ළක් නි ැදි මම්කඩ තුල හණ වූ ශාක, ඒවායප කුල , ගස සහ වියශේෂ
අුකව හදුනාගන්නා ල අ. හදුනායනොගත්මක වියශේෂ න්යේ ආදර්ශන අාංකන කර ළක්රැස් කරගත්මක අතර ඒවා වි ලා ය්රායදනි
ුශභිද ුදයානයප ළිහිටුවා ඇය ජායක ශාකාගාරයප තැන්පත්මක කර ඇය නිදර්ශක සමග සසදමින් හදුනාගැනීම සිදුකරන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 16

1.4.11. සමාජ-දර්ථිෙ විමර්ෂනෙ

1.4.11.1. පාදස්ථ (baseline) කතොරතුරු හදුනාගැනීම
ය ෝජිත වයාපියයප සමාජ බලපෑම් හදුනාගැනීම සදහා සහ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග පථ (ROW) ටතට වැයටන වයාපිය
්රයශශ , මාර්ග පථයප සිට මීටර් 100 දක්වා යදපසට වන ස්වාරක්ෂක කලාප යහෝ ාබදව පවයන ්රයශශ වල, සමාජ
ආර්ථික ලක්ෂස න් නිවැරදිව අවයබෝධ් කරගැනීම සදහා දත්මකත න් ්රාථමික ූලලාශ්ර (sources) සහ ශවීීනයික ූලලාශ්ර විකන්
ළකතුකරගන්නා ල අ. පවයන ශවීීනයික ූලලාශ්ර විකන් යතොරතුරු රැස්කර ගැනීයමන් පබි ක්යෂේත්ර අධ්ය න සිදුකරන ල අ.
වියශේෂය න්, අදාල ්රජාවන්යේ ජන විකසන (demographic) සහ සමාජ-ආර්ථික ලක්ෂස විස්තර කිරීම සදහා ජන හා
සාංඛ්යායල්ඛ්න යදපාර්තයම්න්තුයවන් ්රකාශ ට පත්මක කරන ලද නවතම යතොරතුරු අධ්යන කරන ල අ. වැඩිදුරටත්මක, අදාල
නගර සභා, ්රායශශී සභා, ්රායශශී යල්කම් කාර් ාල, ්රායශශී ඉාංජියන්රු කාර් ාල සහ රජයප යරෝහල් ශවීීනයික
යතොරතුරු ගයගෂස සදහා දත්මකත ූලලාශ්ර වි . වයාපිය ්රයශශයප පවයන ්රජාවන් (communities), ආ තන, වයාපාර,
ටිතල පහබිකම් සහ භූමි ඇතුලු සම්පත්මක වල භාවිත ළිිකබද පැයකඩක් ද සකසන ල අ. වැදගත්මක දත්මකත ලබාගැනීමට යපර
ය ෝජිතව පැවය ුතුරු අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සහ මෑත අීනතයප ය ෝජිතව පැවය මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය
සදහා සිදුකරන ලද සමාජ-ආර්ථික විමර්ශස වාර්තා ද පරිශීලන කරන ල අ. ජනතාව පදිාංිත ස්ථාන, කුටුම්බ (family), සහ
සමාජ ජීවිත ට සිදුවි හැකි අහිතකර සමාජ බලපෑම් ආ අ සාංයග අතාවය න් වැඩි කරුණු මගහැරවීම සදහා ළකම බලපෑම්
සම්බන්ධ්ව ළකම ්රයශශයප මෑතක අ නැවත නැවතත්මක සිදුකරන ලද සමාජ විමර්ෂස වල අ රැස් කරන ලද දත්මකත ුපක්රමික
යලස භාවිත කරන ල අ.
යකොළඹ-ුකවර විකල්ප මහාමාර්ගයප කියලෝමීටර් 1+000 – 10+000 අතර දුරකට සහ යපර ය ෝජිතව පැවය ුතුරු
අිවයගී  වයාපියයප අදි ර 1,2,4 සහ අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප සිදුකරන ලද විස්තරාත්මකමක නැවත පදිාංිත කරවීයම්
ක්රි ාකාරී සැලබිම් (Action Plans) ද ශවීීනයික දත්මකත යලස භාවිත කරන ල අ.
කාන්ඩ යදකකට අ ත්මක යපොදුජනතාව සහ ආ තන හදුනාගන්නා ල අ. පලණ  කාන්ඩ වන්යන් වයාපිය නිසා සිජුව බලපෑම්
සිදුවන පුශගල න් සහ ආ තනයි. පුශගල න්යේ විවිධ්වූ ්රමාසය න් නිවාස, ආ තන, සාංවිධ්ාන, යශපළ, වස්තුව
(possessions), ආය ෝජන, වයාපාර, ටිතල පහබිකම්, හිමිකම් (rights), ද්රවය ්රභව න් (material resources), සමාජ
ජීවිත , සාංස්කිය සහ පුශගල න්යේ සමාජ ක්රි ාකාරිත්මකව න් සි ල්ල යමම කාන්ඩ ට ඇතුලත්මක . ය ෝජිත වයාපිය
මගින් ළම පුශල න්, ආ තන සහ සමාජ ක්රි ාකාරිත්මකව ට සිදුවන සමාජ බලපෑම් වල ස්වභාව සහ විශාලත්මකව
පර්යපෂස ට ලක්කරන ල අ. යදවන කාන්ඩ ට ඇතුලත්මක වන්යන් වයාපිය නිසා දැකි හැකි යහෝ දැයනන අහිතකර
බලපෑමක් ඇය යනොවන නණ ත්මක ඒ ගැන ුනන්දුවක් දක්වන සහ ය ෝජිත වයාපිය මගින් ්රයලාභ ඇයවන සහ පුශගල න්
සහ ආ තනයි.

1.4.11.2. රාථමිෙ දත්මකත එෙතු කිරීම සහ විශ්කල්ෂණෙ.
උප ොර්ෙෙ 1. නිවාස වල සමාජ දර්ථිෙ සමීක්ෂණෙ.
2013 සහ 2014 වසර වල ුතුරු අිවයගී  මාර්ග සදහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සිදුකිරීමට මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි
විසින් නිර්දිශ්ඨ (prescribed) සම්මත යමවලම වන ්රශ්නාවික හරහා ළකතු කරන ලද දත්මකත, ය ෝජිත වයාපිය
ටයත්මක
ඇය ්රයශශ වලට ඇය අදාලත්මකව සලකා බලමින් භාවිත කරන ල අ. යපර අ අධ්ය න ට ලක් යනොකරන ලද, වයාපියයප
නව ගමන් පථ ට අ ත්මකවන යතොරතුරු ශවීයයික ්රභව යමන්ම ළම ්රයශශවිකන් යතෝරාගත්මක පුශගල න් සහ ආ තන සමග
පැවැත්මකවූ සම්ණ ඛ් සාකච්යා මගින් ද න ආකාර යදයකන්ම රැස්කරගන්නා ල අ.
උප ොර්ෙෙ 2. රාජය අාංශකේ දෙතන සහ කපපල සමීක්ෂණෙ.
වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වි හැකි, වයාපිය ්රයශශයප පවයන රාජය අාංශයප ආ තන සහ යශපල හදුනාගැනීම ළිණිස
මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප SAIRC විසින් නිර්දිශ්ඨ යවනත්මක ්රශ්නාවික ක් මගින් රැස් කරන ලද දත්මකත භාවිත කරන ල අ.
උප ොර්ෙෙ 3. කපෞපගලිෙ අාංශකේ දෙතන සහ කපපළ
වයාපිය ්රයශශයප ළිහිටා ඇය සහ වයාපිය නිසා බලපෑමකට ලක්වි හැකි වයාපාරික සහ යවනත්මක යපෞශගිකක අාංශයප
ආ තන සහ යශපල, මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප SAIRC විසින් නිර්දිශ්ඨ යවනත්මක ්රශ්නාවික ක් මගින් රැස් කරන ලද
යතොරතුරු ආධ්ාරය න් හදුනාගන්නා ල අ.

උප ොර්ෙෙ 4. කක්න්ද්රීෙ ෙන්ඩාෙම් (Focus group) සාෙච්ඡා .
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 17

වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන විවිධ් ්රජාවන්යේ සිදුකරන ලද යක්න්්රී කන්ඩා ම් සාකච්යා ආධ්ාර න් රැස් කරන ලද
යතොරතුරු මගින් වයාපිය සම්බන්ධ්ව සහ ළහි සමාජ බලපෑම ළිිකබද පුශගල න්යේ හැී ම් (Peoples’ perceptions),
අදහස් සහ ආකල්ප යමන්ම ඔවුන්යේ ය ෝජනා හදුනාගන්නා ල අ.
උප ොර්ෙෙ 5. රධාන කතොරතුරු සපෙන්නන් සමග සම්ණ  සාෙච්ඡා.
යතොරතුරු ්රභව වූයප ග්රාම නිලධ්ාරීන්, ්රායශශී යල්කම්වරු, නගරාිවපයවරු, ්රායශශී සභා සභාපයවරු, යපොිකස්
ස්ථානවල ්රධ්ානීන්, විදුහල්පයවරු, යපෞශගිකක ආ තන වල හිමිකරුවන් සහ කලමනාකරුවන් ඉඩම් නිලධ්ාරීන්, යරෝහල්
බලධ්ාරීන්, ආගමික නා ක න් සහ වයාපිය සම්බන්ධ්ව වියශේෂ ුනන්දුවක් දක්වන පුශගල න් ආ අ ්රධ්ාන යතොරතුරු
සප න්නන් කන්ඩා මයි.
විවිධ් ූලලාශ්ර විකන් රැස් කරන ලද යතොරතුරු MS excel, SPSS වැනි පරිඝනක මිදුකාාංග භාවිතය න් නි මාකාරය න්
විශ්යල්ෂස කරන ලද අතර ඒවා වයාපිය නිසා බලපෑම් සිදුවන ්රයශශයප සමාජ-ආර්ථික පැයකඩ යගොඩනැාංවීම සහ
ය ෝජිත වයාපිය ගැන මහජන අදහස් සහ හැී ම් ළිිකබද අදහසක් ලබා ගැනීමට භාවිතකරන ල අ.
1.4.12. සාංස්ෙිතිෙප ඓතිහාසිෙ සහ පුරාවිදයාත්මකමෙ උරුමෙ
පරිසරයප සාංස්කියක, ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න් සාංඝටක ළිිකබද අධ්ය න සහ සමාජ බලපෑම් ඇගයීම
(ESIA) ුරුම නට සිදුවන බලපෑම ඇගයීම (HeIA) යලස සිදුකරන ල අ.
ක්රමයගදය න් යක්න්ද්රගත කරන ලශයශ;
a) ය ෝජිත මාර්ග යකොරියඩෝව තුල පවයන මානවකිය (artifacts), භූමි (sites) සහ ඓයහාසික,
සාංස්කියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමක (ආගමික යශවල් ද ඇතුලත්මකව) ුරුම ්රයශශවල වැදගත්මකකම
හදුනාගැනීම
b) මානවකිය (artifacts), භූමි (sites) වල ළිහිටීම සහ ඓයහාසික, සාංස්කියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමකව
වැදගත්මක ුරුම ්රයශශ සිය ම්ගත කිරීම.
c) ඓයහාසික, සාංස්කියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න්ට මාර්ග යකොරියඩෝව මගින් සිදුවි හැකි බලපෑම
විස්තර කිරීම.
d) වයාපිය මගින් ඓයහාසික, සාංස්කියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න්ට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම
සදහා අවම කිරීයම් ක්රමයගද සහ බිදුබි නිර්යශශ යගොඩනැාංවීම.
පහත දැක්යවන පරාස තුල ුරුම යශපල ඇගයීම සදහා අධ්ය න වයා්ත කරන ල අ. (a) සාංස්කියක යශපල සහ ගුසාාංග
මගින් සි ලු සාංස්කියක වුහ න් සහ ඒවායප වර්තමාන සහ අීනතයප සිට පැවය කිතය ආවරස යග. (b) ඓයහාසික
යශපල සහ ගුසාාංග මගින් ිකඛිත කාලපරියේද ක සිට පැවයතන සි ලු ඓයහාසික වැදගත්මකකමක් සහිත වුහ න් සහ
කිතය න් සලකාබැීමම සිදුයග. (c) පුරාවිදයාත්මකමක යශපල සහ ගුසාාංග මගින් ්රාේ-ඓයහාසික සහ ්රාේ-ඓයහාසික
යුග ටත්මක ්රථම යුගයප (Proto-historical) ආවරස යග. ළයමන්ම පුරාවිදයාත්මකමක යශපල සහ ගුසාාංග ටයත්මක සලකුක
ලබන ඓයහාසික වුහ න් සහ ඒවායප කිතය න් පරීක්ෂා කිරීම සදහා පුළුල් පරාස ක ළිරික්බිම් තාක්ෂස න්
(reconnaissance techniques) මගින් පුරාවිදයාත්මකමක ්රයශශ සහ යශපල ස්ථානගත කල හැකි අතර ඒ සදහා පූර්වව කැනීම්
අවසර ක් අවශය යනොයග. පුළුල්, යම්ස මත සිට සිදුකරන (Desktop) අධ්ය න, භූමි මතුළිට විමර්ශන, භූයගෝීම යහෝ
භූරසා නික විමර්ශස සහ අකාශයප සිට සිදුකරන විමර්ශන (Aerial surveys) ආදි සිදුකල හැකි වුවත්මක සම්පත්මක/සහ
තාක්ෂසයප හිඟතාව නිසා සිදුකරන ලශයශ යම්ස මත සිට සිදුකරන අධ්ය න සහ භූමි මතුළිට සිදුකරන විමර්ශන පමණි.
ුරුම න් කලමසාකරන ක්යෂේත්රයප ළිබදගත්මක වියශේසඥ න් / ආ තන මගින් දැනටමත්මක සිදුකර ඇය ක්රමාණුූලල සහ
සාර්ථක ඇගයීම් අුකව; අධ්ය නයප වපසරි සපුරාගැනීම සදහා ක්රමයගද නිර්මාන කරන ල අ. ළමගින් ුරුම න්ට
සිදුවන බලපෑම් ඇගයීම පහත දක්වා ඇය වර්ී කරස ට අුකව ආවරස වුක ඇත.;
 සාංස්කියක යශපල සහ ගුසාාංග (Cultural Properties and attributes)
 ඓයහාසික යශපල සහ ගුසාාංග (Historical Properties and attributes)
 පුරාවිදයාත්මකමක යශපල සහ ගුසාාංග (Archaeological Properties and attributes)
(ආගමික යශපල ්රධ්ාන වශය න්ම සාංස්කියක සහ ඓයහාසික ස්වරූප න්යගන් ආවරස වී ඇත)
ක්යෂේත්ර සහ පවයන යතොරතුරු පදනම්ව අවශය යතොරතුරු සහ දත්මකත ළක්රැස් කරගැනීම සදහා පහත දැක්යවන යමවලම්
(tools) භාවිත කරන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 18









ිකඛිත යතොරතුරු ගයගෂස (Literature Survey) (පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විශ්ව විදයාල සහ යවනත්මක
පුස්තකාල, මධ්යම සාංස්කියක අරණ දල, ජායක යකෞතුකාගාර වැනි රජයප කාර් ාල, සහ යපොත්මකහල් ආදි )
්රධ්ාන යතොරතුරු සප න්නන් සමග සාකච්යා (පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව)
අර්ධ් වුහගත සම්ණ ඛ් සාකච්යා (ක්යෂේත්ර )
සිජු නිරීක්ෂස (ක්යෂේත්ර )
යපෞරානික පැයකඩ (Historical Profiles) (ක්යෂේත්ර )
ක්රමාුකූලල යනොවන ක්යෂේත්ර විමර්ශන (ක්යෂේත්ර )
යා ාරූප සාක්ෂි (ක්යෂේත්ර )

ක්යෂේත්ර අධ්ය න සදහා PRA යමවලම් (tools) වල ූලලධ්ර්ම ද සැලකිල්ලට ලක් කරන ල අ. ඉහත කාර්
විදයා යදපාර්තයම්න්තුව විසින් විස්තරාත්මකමක පුරාවිදයාත්මකමක බලපෑම් ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ.

1.5.

න්ට අමතරව පුරා

රාජය රතිපත්මකති සහ සැලසුම් සමග අුකකූලතාවෙ

වර්තමාන රජයප ්රයපත්මකය ්රකාශන
ටයත්මක මධ්යම අිවයගී  මාර්ග , මාර්ග අාංශයප ්රධ්ාන සාංවර්ධ්න වයාපිය ක් යලස
හදුනායගන ඇත. යමම අිවයගී  මාර්ග , යපොතුහැර පශධ්ය අන්තර්හුවමාරුව මගින් යපොතුහැර-ගලයගදර අදි ර සමග
සම්බන්ධ් වන අතර ළමගින් මහුකවර සිට කඩවත දක්වා ගමන් කාල පැ ළක හමාරක් දක්වා අඩුකරුක ඇත. මධ්යම
අිවයගී  මාර්ග කඩවත පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව මගින් ළිටත වටරවුම් අිවයගී  මාර්ග (OCH) (E2) සමග සම්බන්ධ් යග.
ළමගින් මධ්යම අිවයගී  මාර්ග භාවිත කරන්නන්ට, යකොළඹ-කටුනා ක අිවයගී  මාර්ග (E3) (ළිටත වටරවුම් මාර්ගයප
අදි ර 3 සමග), දක්ෂිස අිවයගී  මාර්ග (E1), සහ ය ෝජිත රුවන්පුර අිවයගී  මාර්ග සහ යකොළඹ ඉහිකන් ගමන් කරන
අිවයගී  මාර්ග (Elevated Highway) සමග සම්බන්ධ්වීමට පැහැදිික මාර්ග ක් ලබායශ. ළමගින් පරිපාලනම සහ
ආර්ථිකම වැදගත්මක ස්ථාන න් යබොයහොම ක් කරා යගගය න් ්රයගශවීම අවස්ථාව සැලයසේ.

1.6.

වයිපිතිෙ සදහා අවශය ූලලිෙ අුකමැීනන්

වයාපිය මගින් කුඹුරු සහ යපොල්වතු වලට සිදුවන බලපෑම යහේතුයවන් යගොවිජන යසේවා යදපාර්තයම්න්තුයවන්, වී
වගාකිරීයම් මණ්ඩල සහ යපොල් වගාකිරීයම් මණ්ඩලය න් අුකමැය අවශය වුක ඇත.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග
වාරිමාර්ග සහ ජලාපවාහන වුහ න් හරහා දියවන බැවින් ඒවාට බලපෑම් සිදුවන අතර
වියශේෂය න්ම ඒවාට වුහ න් සැකසීම අවශය යග. ළනිසා වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුයවන්, බස්නාහිර සහ මධ්යම පළාත්මක
වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තු විකන් අුකමැය ලබාගත යුතු .
වයාපියයප  අ ය ොදාගැනීමට අය්ක්ෂා කරන ජලාපවාහන සැකබිම් (drainage provisions) සම්බන්ධ්ය න් ශ්රී ලාංකා ඉඩම්
යගොඩකිරීම් සහ සාංවර්ධ්න කිරීයම් සාංස්ථාව (SLLRDC) යග ළකගතාව අවශය වුක ඇත.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ස්ථාන කිහිප ක අ ්රධ්ාන දුම්රි මාර්ග හරහා ගමන් කරුක ඇත. සැලබිම් සාංවර්ධ්න
ක්රි ාවිකයප අ යම් සම්බන්ධ්ව ශ්රී ලාංකා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුව සමග සාකච්යා සිදුවී ඇත.
වයාපිය යකොරියඩෝයග ළිහිටන යසේවා පහබිකම් සැපයුම් මාර්ග යවනස් කිරීමට සිදුවන බැවින් ලාංකා විදුිකබල මණ්ඩල
(CEB), ජායක ජලසම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩල (NWSDB) සහ ශ්රී ලාංකා යටිකයකොම් න ආ තන න් යේ
ළකගත්මකව අවශය යග.
අිවයගී  මාර්ගයප මැද යකොටස කුරුසෑගල දිස්ත්රි ක්ක ට අ ත්මක වන බැවින් ළම යකොටස සදහා ව ඹ පළාත්මක පාරිසරික
ආඥාපනත ක්රි ාත්මකමක යග. ළබැවින් ව ඹ පළාත තුල ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ ද්රවය කැනීම් නාදි වැඩකටයුතු කිරීම සදහා
පළාත්මක පරිසර අිවකාරිය න් අුකමැය ලබාගත යුතු .

අාංෙෙ
1
2

වගුව 1.3: වයාපිතිෙ සදහා අවශය වන අුකමැීනන්වල සාරාාංශෙ
අුකමැතිෙ ලබාගැනීම සදහා අවශයවීමට
අුකමැතිෙ පවතින තත්මකවෙ
දෙතනෙ/කදපාර්තකම්න්තුව
කහේතුොරණෙ
(Status of Concern)
යගොවිජන සාංවර්ධ්න
මාර්ග පථ කුඹුරු සහ කුඩා වාරිමාර්ග
වාර්තායග සාකච්යා කර ඇත.
යදපාර්තයම්න්තුව
වයාපාර ඔස්යසේ වැටී ඇය බැවින්
වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව
මාර්ග පථ බතලයගොඩ වැනි ්රධ්ාන
වාර්තායග සාකච්යා කර ඇත.
වාරිමාර්ග වයාපාර සහ අන්තර් පළාත්මක ගාංගා
යේදන කරන බැවින්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 19

අාංෙෙ

දෙතනෙ/කදපාර්තකම්න්තුව

3

ලාංකා විදුිකබල මණ්ඩ (CEB) /ශ්රී
ලාංකා යටිකයකොම් (SLT) /ජායක
ජලසම්පාදන සහ ජලාපවාහන
මණ්ඩල (NWS&DB)

4

ශ්රී ලාංකා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුව

5

වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව

6

වනජීවී සාංරක්ෂස
යදපාර්තයම්න්තුව

7

පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව

8

ශ්රී ලාංකා මහවැික අිවකාරි

අුකමැතිෙ ලබාගැනීම සදහා අවශයවීමට
කහේතුොරණෙ
මාර්ග පථ මගින් යේදන /බලපෑමක්
ඇයවන සම්ය්රේෂස මාර්ග/ජල සැපයුම්
ජාල සහ දුරකථන රැහැන් ජාල යවනත්මක
්රයශශ වලට ස්ථානගත කිරීම අවශය වන
බැවින්
මාර්ග පථ පවයන දුම්රි මාර්ග හරහා
ස්ථාන කිහිප කින් ගමන් කරන බැවින්
මාර්ග පථ වනාන්තර ්රයශශ කිහිප ක්
හරහා ගමන් කරන නිසා
මාර්ග පථ දඹුල්ල ආ අ අික සාංක්රමණික
මාර්ග (මාංකඩ) වලට ආසන්නව ගමන්
කරන බැවින් සහ වනාන්තර යකොටස් දියේ
වැටී ඇය බැවින්
ය ෝජිත මාර්ග පථ ගයගශන යනොකල
පුරාවිදයා භූමි හරහා ගමන් කිරීමට
හැකි ාවක් පවයන බැවින්
අදි ර 4 හි අවසාන යකොටයසේ අ මාර්ග පථ
මහවැික ්ර යශශ ක් හරහා ගමන් කරන
බැවින්

අුකමැතිෙ පවතින තත්මකවෙ
(Status of Concern)
අදාල ආ තන වල ළකගතාව
විස්තරාත්මකමක සැලබිම්
සිදුකිරීයම් අ ලබාගුක ඇත.
වාර්තායග සාකච්යා කර ඇත.
හැකි සෑම අවස්ථාවකම
වනාන්තර ්රයශශ මගහැර ඇය
අතර යවනත්මක අදහස් දැක්වීම්
වාර්තායග සාකච්යා කර ඇත.
ය ෝජිත මාර්ගයප සීමාව තුල
වනජීවී ්රයශශ යනොමැත.
පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව
විසින් පුරාවිදයාත්මකමක බලපෑම්
ඇගයීම සම්පූර්ස කර ඇත.
විස්තරාත්මකමක සැලබිම් වල අ
මහවැික අිවකාරියප ළකගත්මකව
ළිිකබද සාකච්චා කරුක ලබයි

අුකමැීනන් සහ ළකගත්මකව පලකරන ිකළි ඇමිණුම 8.1 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 20

පරිච්කේදෙ 2: කෙෝජිත වයාපිති විස්තරෙ සහ සාධාරණ විෙල්පෙන්
2.1.

විෙල්ප ඇගයීම

කඩවත සිට දඹුල්ලට අිවයගී  මාර්ග ක් ඉදිකිරීම කඩවත සිට ුකවර, කුරුසෑගල, දඹුල්ල, රයට් ුතුරු සහ නැයගනහිර
්රයශශ වලට පවයන සහ ්රක්යෂේළිත (projected) ්රවාහන ඉල්ලුම සැපයීමට අතයාවශය වුක ඇත. යමම යකොටයසේ අ
ය ෝජිත වයාපිය ට ය ොදාගතහැකි විකල්ප ළිබදබද සාකච්යා කර ඇත.

2.1.1. වයාපිතිෙක් සිදු කනොකිරීකම් විෙල්පෙ
වසර 30 ක සිවිල් යුශධ්ය න් පබි ශ්රී ලාංකායග ආර්ථික යගගය න් වර්ධ්න ක් යවමින් පවීන. යුශධ් නිසා සිජුවම
බලපෑමට ලක්වූ ුතුර සහ නැයගනහිර ්රයශශ වලට යමම සාංවර්ධ්න වයාපිය නිසා ්රධ්ාන වශය න්ම ්රයලාභ හිමිවන අතර
ළමගින් රයට් දළ යශශී නිෂ්පාදන ට සැලකි යුතු දා කත්මකව ක් ලබායදුක ඇත. ය ෝජිත බස්නාහිර ්රයශශ මහානගර
(Western Region Megapolis) සාංවර්ධ්න වයාපිය
ටයත්මක කටුනා ක, මීරිගම, යකොළඹ, යහෝමාගම, යහොරස නගර
අවට සහ යවනත්මක ්රධ්ාන නගර අවට සාංවර්ධ්න වුක ඇය අතර ළමගින් යපරයනොදුටූ විරූ ්රමාස ක අමතර රථවාහන
්රමාස ක් රයට් පවයන මාර්ග ජාල ට ළකතුවුක ඇත. සමාජ-ආර්ථික සාංවර්ධ්නයප යරසාරත්මකව ළිණිස ුතුරු,මධ්යම
සහ නැයගනහිර පළාත්මක, රයට් බස්නාහිර පළාත සමග “කාර් ක්ෂම” යගොඩමම් මහාමාර්ග පශධ්ය ක් හරහා සම්බන්ධ් වි
යුතුබව යපනී යි.
වයාපිය ්රයශශයප දැනට පවයන මහාමාර්ග පශධ්ය ්රධ්ාන වශය න්ම සමන්විත වන්යන් යකොළඹ – ුකවර (A001),
අයේපුස්ස – කුරුසෑගල – ත්රිකුසාමල (A006), ුකවර – ාපන (A009), මරදන්කඩවල – හබරන –
යරික්යකොන්ඩි ාඩිමඩු මහා මාර්ග (A011), දක්ෂිස අිවයගී  මාර්ග (E01) යකොළඹ-කටුනා ක අිවයගී  මාර්ග (E03)
සහ ළිටත වටරවුම් අිවයගී  මාර්ග (E02) විකනි. වර්තමානයප අ ුතුරු පළායත්මක ාපන සහ යකොළඹ අතර ආසන්න
වශය න් කියලෝමීටර 400 ක පමස දුරක් යහෝ නැයගනහිර පළායත්මක මඩකලපුව සහ ත්රිකුසාමලයප සිට යකොළඹ දක්වා
(ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර 300) ගමනාගමන සදහා පැ 12 කට වඩා වැඩි කාල ක් ගතයග. මෑත අීනතයප
්රයසාංස්කරස සහ මතුළිට ඇයරීම් (resurfacing) කටයුතු සිදුකල ද, යමම මාර්ග න්යේ මාංීනරු 4 ක් පවයන ්රධ්ාන නගර
්රයශශ කිහිප ක හැර වැඩිම ්රමාස ක පවයන්යන් මාංීනරු 2 ක් පමණි. ළයමන්ම මතුළිට ඇයරීම් මගින් මාර්ග වැඩිදියුුක
කළා වුවද යමම මාර්ග වල පවත්මකවා ගත හැකි ුපරිම යගග නගර සීමාවන්යේ පැ ට කියලෝමීටර 50 ක් පමස සහ නගර
්රයශශ විකන් ළිටත පැ ට කියලෝමීටර් 70 ක් පමස සීමාවක බවද සදහන් කිරීම අවශය .
ුතුරු සහ නැයගනහිර ්රයශශ වල ්රක්යෂේළිත (Projected) සමාජ-ආර්ථික වර්ධ්න සහ යවනත්මක ්රධ්ාන නගර ඉහත දක්වා
ඇය මාර්ග මගින් සම්බන්ධ් වන විට ළම මාර්ග වල පවයන වාහන ගැීමමට ඇය ඉල්ලුම වඩාත්මක ඉහල ුක ඇත. ළවැනි
තත්මකව ක අ කුරුසෑගල, දඹුල්ල, ාපන , ත්රිකුසාමල ,ුකවර වැනි නගර සහ යකොළඹ නගර ට අතර ගමන් කාල තවත්මක
වැඩිවුක ඇත. දැනටමත්මක A001 මහාමාර්ගයප යකොළඹ සහ අයේපුස්ස අතර යකොටසත්මක, A006 මහාමාර්ගයප අයේපුස්ස සහ
කුරුසෑගල අතර යකොටසත්මක අිවක වාහන තදබද කින් අවහිර වී ඇත. ගමන් කාල වැඩිවීම වාහන යමයහයුම් වි දම ද
ඉහල නැාංවීමට යහේතුවන අතර පවයන මාර්ග වල මතුළිටවල් ද වඩා වැඩි යගග කින් ළිරිහීමට ලක්වන අතර ළමගින්
නිරන්තර පුනරාවර්තන නඩත්මකතු කටයුතු සිදුකිරීමට ද මගපාදයි.
ඉහත සාකච්යා කර ඇය පවයන තත්මකත්මකව අුකව, මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සමග ඉදිරි ට ක්රි ාත්මකමක යනොකිරීයම්
විකල්ප සිතාබැීමමට යනොහැකි බව ළිබදගැනීමට සිදුයග. “වයාපිය සිදුයනොකිරීයම්” තත්මකව තුල කැමැත්මකයතන් යතොරව
නැවත පදිාංිතකරවීයම් බලපෑම් සහ බාධ්ා කිරීමට සිදුයනොවන බැවින් ස්වභාවික පරිසර පශධ්ය වලට ද සිදුවන බලපෑම් ද
ඇයයනොවුක ඇත. ආර්ථික වර්ධ්න විභව යගන ළන අහිතකර බලපෑම් සීමාකරවීම බරපතල යලස සලකා යමම බලපෑම්
මගහැරවීම සිතාබලා යනොමැත. ළයහත්මක වඩාත්මක බරපතලව පවයන්යන්. ළහි ්රයලල ක් යලස, වයාපිය සමග ඉදිරි ට
යනො ායම් විකල්ප සිතාබලා යනොබැීමම ළිිකයගන ඇය අතර ළබැවින් ඒ ළිබදබද වැඩිදුරටත්මක ළිරික්සීම යනොකරන ල අ.

2.1.2. A001, A006, A009 සහ A011 මහාමාර්ග වැඩිදියුුක කිරීම සහ පුළුල් කිරීම
A001, A006, A009 සහ A011 මහාමාර්ග වල වැඩි යකොටස් මෑත අීනතයප වැඩිදියුණු කර යයබන අතර හැකි සෑම
ස්ථාන කම වායේ මාංීනරු 4 ක් පවයන යලස පුළුල් කර ඇය අතර ඇතැම් යකොටස් මාංීනරු 4 ක් පවයන යලස පුළුල් කරමින්
පවීන. A001 මහාමාර්ගයප යකොළඹ-අයේපුස්ස යකොටස සහ A006 මහාමාර්ගයප අයේපුස්ස-කුරුසෑගල යකොටස, ය ෝජිත
අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1 සහ 2 ට සමාන වන බවට සිතාබැික හැක. වර්තමානයප යමම මහාමාර්ග යකොටස්
යදක ඒවායප ධ්ාරිතාව න් යබොයහෝ යසේ ඉක්මවා ඇත. අනාගත ්රවාහන ඉල්ලුම (traffic demand) යරසාර කරුක ළිණිස
A001 මහාමාර්ගයප යකොළඹ-අයේපුස්ස යකොටස මාංීනරු 6 ක් දක්වා පුළුල් කිරීම අවශය වුක ඇත. ළවැනි පුළුල් කිරීම අ
මාර්ග යකොරියඩෝවට වහාම ාබදව පවයන තදබද වූ භූමි භාවිත න්ට, භූමි අත්මකපත්මක කරගැනීයම් සහ නැවත පදිාංිත කරවීයම්
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අයවිශාල ්රමාස ක බලපෑමක් ඇයවුක ඇත. වැඩිදුරටත්මක, මහාමාර්ගයප යමම යකොටස මාංීනරු 6 ක් දක්වා වැඩිදියුණු කලද
ජායක මාර්ග සදහා බල පවත්මකවන ලබාදි හැකි ුපරිම යගග සීමා නිසා ගමන් කාල ට සැලකි යුතු හපතක් සිදුකිරීමට
අවස්ථාව ලබා යනොයශ. මීට අමතරව, පදික න්ට සහ වාහන න යදකටම හදිසි අනතුරු සිදුවීමට ඇය අවදානමද ඉහල ුක
ඇත.
ඉහත දැක්වූ සාධ්ක වල ්රයලල ක් යලස, යකොළඹ සහ ුතුරු සහ නැයගනහිර පළාත්මක අතර පවයන සබැදි න් නිය ෝජන
කරන ්රධ්ාන මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සහ පුළුල් කිරීම මගින් ගමන් කාල ට සැලකි යුතු හපතක් ඇය යනොවීම
සැලකිල්ලට යගන වයාපිය අරණ ණු සාංති්තකිරීයම් හැකි ාව ඇය විකල්ප ක් යලස ීනරස කර යනොමැත.

2.1.4. මධයම අිවකගී  මාර්ගකේ කෙොළ -දඹුල්ල (අදිෙර 1ප2 සහ 4) හි සෙලාබලා ඇති ගමන්මකගහි (Route)
විෙල්පෙන්
පහත දැක්යවන පරිදි ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප සබැදි න් (links) හදුනායගන ඇත:





අදි
අදි
අදි
අදි

ර I – යකොළඹ සිට මීරිගම
ර II – මීරිගම සිට කුරුසෑගල
ර III – ුකවර දක්වා අිවයගී  මාර්ග සබැදි (Link)
ර 1V – කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල

2.1.4.1 අදිෙර 1 සදහා විෙල්ප විශ්කල්ෂණෙ
අදි ර 1 සදහා මාර්ග යකොරියඩෝර හතරක් සමීක්ෂස ට ලක්කරන ල අ; ඉන් යදකක් ළයේරණ ල්ල සිට ආරම්භ යග; 1) ළක්
මාර්ග යකොරියඩෝවක් A1 මාර්ගය න් අිවයගී  මාර්ග ට ්රයගශ වීමට සහ ළිටවීමට දාංඕවිට යදසට අමතර අන්ත ක් සහිතව
(A‐B‐N), 2) අයනක් මාර්ග A-B- N යකොරියඩෝව අුකගමන කරමින් ළයේරණ ල්ල සිට ගම්පහ දක්වා පැමිස මීරිගම  අ AB_N යකොරියඩෝවට වැටීමට යපර බටහිරට අපගමන (deviating) වීම (A‐C‐N යලස නම් කරන ලද). අයනක් මාර්ග
යකොරියඩෝ යදක ආරම්භ වන්යන් නව අන්තර්හුවමාරුවකින් සහ ළිටත වටරවුම් අිවයගී  මාර්ගයප (OCH) කඩවත
අන්තර්හුවමාරුයවනි; 1) ළක් මාර්ග යකොරියඩෝවක් කඩවත සහ යකොතලාවල අන්තර්හුවමාරු අතරින් ආරම්භ වී පවයන A1
(D) මාර්ග ට නැයගනහිරින් වන අතර, 2) අයනක් යකොරියඩෝව කඩවත අන්තර්හුවමාරුයවන් ආරම්භ වී ගම්පහ දක්වා නව
අුකයර්ඛ්න ක් (trace) (Q) භාවිතය න් පැමින මීරිගම  අ අවසාන යග. ඉන්පබි ළ අයේපුස්ස දක්වා නව අුකයර්ඛ්න ක්
(trace) යලස (H) ගමන් කරයි. යමම අවසාන විකල්ප Q-B-H යලස නම් කරයි. රූපසටහන 2.1 මගින් අදි ර 1 සදහා
සලකා බලන ලද විකල්ප යකොරියඩෝවන් හතර (A-B-N, A-C-N, D සහ Q-B-H)දක්වා ඇත. රූපසටහන 2.2 හි ළම ය ෝජිත
විකල්ප අුකයර්ඛ් න් ගූගල් සිය මක (Google map) දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 22

රූපසටහන 2.1 අදිෙර 1 සදහා කෙොදාගත්මක මාර්ග කෙොරිකඩෝ (Corridors) සහ අදිෙර 2ප 3 සහ 4 සදහා කතෝරාගත්මක ූලලිෙ
අුකකර් (traces)

රූපසටහන 2.2 අදිෙර 1 සදහා සැලකිල්ලට ලක් ෙල අුකකර් (Traces)
යතෝරාගත්මක විකල්ප න් සම්බන්ධ් ූලිකක සාංසන්දන ක් වගුව 2.2 හි දක්වා ඇත. ළ සදහා අය්ක්ෂිත ඉදිකිරීම් වි දම, ළම
විකල්ප සමග පවයන සාය්ක්ෂ ්රයලාභ සහ අවාසි ඇගයීමක් ද වගුව 2.2 හි ඇතුලත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 23

වගුව 2.1: අදිෙර 1 හි විෙල්ප කෙොරිකඩෝවන් ළිලිබද සාරාාංශෙ
විෙල්ප
කෙොරිකඩෝවන්

A‐B‐N

දිග කි.මී
(km)

45

විෙදම් විෙහැකි
ඉදිකිරීම් විෙදම
(රුළිෙල් බිලිෙන)

සාකේක්ෂ රතිලාභ

129

• දුම්රි
මාර්ග යකොරියඩෝවට
ආසන්නය න් ගමන් කරන බැවින්
සමාජ බලපෑම් සහ නැවත පදිාංිතකරවීම්
අවම වීම.
• අවම යශපල සාංඛ්යාවකට බලපෑම්
සිදුවීම (791)

සාකේක්ෂ අවාසි

• අිවක ඉදිකිරීම් වි දම

• අිවක යශපල සාංඛ්යාවකට
බලපෑම් සිදුවීම (916).
A‐C‐N

46

113

•
බණ්ඩාරනා ක
ජාතයන්තර
ගුවන්යතොටුපලට
පහබි
්රයගශ
මාර්ග ක් ඇයකිරීම

• ්රතයක්ෂවන අිවක සමාජ
බලපෑම්
• අිවක ඉදිකිරීම් වි දම.
• අිවක යශපල සාංඛ්යාවකට
බලපෑම් සිදුවීම (900)

D

42

96

•නව කැලණි පාලයම් සහ ළිටත
වටරවුම්/යකොළඹ කටුනා ක අිවයගී 
මාර්ග මාංසන්ිව ට ඇයවන මාර්ග
තදබද අඩුවීම.

• යකොළඹ වරා ට
සබැදි ක් ඇය යනොකිරීම

සිජු

• ්රතයක්ෂවන අිවක සමාජ
බලපෑම්.
• ළිටත වටරවුම් මාර්ග ට නව
අන්තර්හුවමාරුවක්
ඇතුලත්මක
කිරීමට අපහබි වීම

Q-B-H

36.5

128

 නව කැලණි පාලයම් සහ ළිටත
වටරවුම්/යකොළඹ
කටුනා ක
අිවයගී 
මාර්ග
මාංසන්ිව ට
ඇයවන මාර්ග තදබද අඩුවීම
 දුම්රි
මාර්ග
යකොරියඩෝවට
ආසනනය න් ගමන් කරන බැවින්
සමාජ බලපෑම් සහ නැවත
පදිාංිතකරවීම් අවම වීම.
 ළිටත වටරවුම් මාර්ග ට සහ
දකුසට යකටිම දුරක් පැවීනම

 යකොළඹ
වරා ට
සිජු
සබැදි ක් ඇය යනොකිරීම.
 මධ්යස්ථ යශපල සාංඛ්යාවකට
බලපෑම් සිදුවීම (800)
 අිවක ඉදිකිරීම් වි දම.

වගුව 2.2 හි ලබා අ ඇය වි දම් යවනස් ගමන් පථ (routes) අතර අභි්රා (purposes) සාංසන්දන කිරීම සදහා පමසක්
විස්තර දක්වා ඇය අතර ළ විස්තරාත්මකමක වි දම් ඇස්තයම්න්තුවක් යලස භාරගතයුතු නැත. නිගමන යලස, ඉදිකිරීම් වි දම
සාය්ක්ෂව වැඩි වුවත්මක ළ සතුව අඩුම නැවත පදිාංිතකරවීම් සහ සමාජ ගැටලු අඩුම බැවින් සහ ළහි ්රයලල ක් යලස අවම
සාමාජයී වි දමක් (social costs) පවයන බැවින් වැඩිදුර අධ්ය න සදහා Q-B-H විකල්ප යතෝරාගුක ලැීම . ළිටත
වටරවුම් මාර්ග ට අවම දුරක් පැවීනම න අයයර්ක වාසි ද ළ සතුව පවයන සාධ්ක කි. ඉන් දකුණු යදසට ගමන් කරන
වාහන නගර මධ්යවල ළිහිටි කාර්
බහුල අන්තර්හුවමාරු මහහැර (by- pass) ගමන් කරවීමට ද හැකියග. ළමනිසා
සලකාබැලූ ගමන්පථ විකන් Q-B-H වඩා සතුටුදා ක විකල්ප යලස යතොරාගැුකනි. ළ ට අමතරව යවනත්මක විකල්ප වලට
වඩා අඩු යන්වාසික යශපල සාංඛ්යාවකට සිදුවන බලපෑම නිසා සහ ළමගින් ඉදිකිරීම් සදහා වැ වන අිවක ණ දලට අඩුම
වශය න් යකොටසකින් යහෝ හිලගවක් වන බැවින් ඇගයීමට ලක්කරන ල අ.
ළිටත වටරවුම් අිවයගී  මාර්ග ට (OCH) අඩුම දුරක් පවයන්යන්ද QBH ගමන්පථය හි (Route) යග. ඉන් දකුණු යදසට
ගමන් කරන වාහන නගර මධ්යවල ළිහිටි කාර්
බහුල අන්තර්හුවමාරු මහහැර (by- pass) ගමන් කරවීමට ද හැකියග.
දාංඕවිට ‘N’ සබැදි (link) ඉවත්මකකරන ලද අතර මීරිගම සිට අයේපුස්ස දක්වා A6 මාර්ග ට සම්බන්ධ් වන සබැදි මාර්ග
“H” ට වැඩි කැමැත්මකතක් පවීන. යමම යපලගැන්වුයම් (alignment) ්රධ්ාන වාසි වන්යන් දැනටමත්මක වැඩිය න් තදබද කට

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 24

ලක්වන අයේපුස්ස සිට දාංඕවිට දක්වා A1 මාර්ග දියේ ගමන් යනොයකොට පහබියවන් A6 මාර්ගයප සිට අිවයගී  මාර්ග ට
ඇතුලුවීමට රථවාහන වලට ඉඩකඩ පැවීනමයි.

2.1.4.2 අදිෙර 2 සදහා විෙල්ප විශ්කල්ෂණෙ
භාරගන්නා ලද යවනත්මක යකොරියඩෝවන් සමීක්ෂසට ලක්කලද, මීරිගම සහ කුරුසෑගල අතර යකටිම දුරක් සහිත සහ
හදුනාගත්මක සැලකි යුතු කිසි ම් ්රයලාභ ලබායදන වැදගත්මක විකල්ප න් හණ  යනොවී . යවනත්මක කිසිදු සිදු කළ හැකි
විකල්ප න් යනොමැය බැවින් අදි ර 2A සහ අදි ර 2B යලස හදුනාගත්මක විකල්ප න් යදක පමසක් සලකා බලන ල අ. අදි ර
2A මීරිගමින් ආරම්භ වී ආසන්න වශය න් ුතුරු-ව ඹ (N,NE) දිශාවට ගමන් කර A10 මාර්ගයප යපල්ලන්යදනි
්රයශශය න් අවසාන යග. අදි ර 2B, අදි ර 2A විකන් අපගමන වන්යන් යගොඩකුරුව/විල්ගණ ව ආසන්නය න් වන අතර
කුරුසෑගලට නැයගනහිර යදසින් අවසාන යග. ඉහත මාර්ග යදක අතර ළක් සැලකි යුතු තරම් යවනසක් පවීන. අදි ර 2 හි
ුතුරට වන්නට ළිහිටන 22 වන කියලෝමීටරයප සිට අදි ර 2B, අදි ර 2A විකන් අපගමන යග. යමම යපලගැන්වුයම්,
කුරුසෑගලට බටහිරින් ළිහිටන යපල්ලන්යදනිය න් A10 මාර්ග හා සම්බන්ධ්වී අවසානවීම යවුකවට ළ තවදුරටත්මක
නැයගනහිර යදසට වඩාත්මක බරවී ගමන්කර කුරුසෑගල දුම්රි ස්ථාන අසිකන් A10 මාර්ග සමග සම්බන්ධ් වී අවසාන යග.
අදි ර 2 හි ුතුරු යකොටස සදහා යමම ය ෝජනාව යතෝරාගැනීම, අදි ර 4 හි කුරුසෑගල දුම්රි ස්ථානයප සිට මැල්සිරිපුර
දක්වා දකුණු යකොටස නැයගනහිර යදසට යගන ාමට යහේතුවක් යග. අදි ර 4 ර යවත සහ කුරුසෑගල යවත සබැදුම ගැන
සලකා බලා අදි ර 2B වඩාත්මක ගැලයපන විකල්ප යලස යතොරාගන්නා ල අ. කුරුසෑගල සහ A6 හි රථවාහන ගමනාගමන
ගැටලු අඩු කිරීම සදහා අදි ර 2B හි දම්යබොක්ක සහ යපොතුහැර යලස කුරුසෑගලට දකුණින් අන්තර්හුවමාරු යදකක් සප ුක
ලබයි. රූපසටහන 2.3 මගින් අදි ර 2 සහ 4 සදහා සලකාබලන ලද විකල්ප න් දක්වා ඇත.

රූපසටහන 2.3 අදිෙර 2 සහ 4 සදහා සැලකිල්ලට බඳුන් ෙල විෙල්ප

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 25

2.1.4.3. අදිෙර 4 සදහා විෙල්ප විශ්කල්ෂණෙ
අදි ර 4 හි දකුණු යකොටස සදහා විකල්ප න් යදකක් ය ෝජනා කරුක ලැබූ අතර ඒවා අදි ර 4A සහ අදි ර 4B යලස නම්
කර ඇත. අදි ර 4A, A10 මාර්ගයප අදි ර 2A අවසාන වන සහ කුරුසෑගලට බටහිරින් ළිහිටන යපල්ලන්යදනිය න්
ආරම්භ යග. අදි ර 4A යපල්ලන්යදනි ආරම්භක ස්ථානයප සිට නැයගහිර යදසට ගමන්කර මැල්සිරිපුර ආසන්නයප අ A6
මාර්ග හරහා ගමන් කිරීයමන් පබිව A6 මාර්ග ට දළ වශය න් සමාන්තරව ළහි නැයගනහිර යදසින් ගමන් කරයි.
්රයශශයප පවයන භූලක්ෂස වල ්රයලල ක් යලස ගමන් පථ , පවත්මකනා A6 මාර්ග ට සැලකි යුතු තරම් දුරක් බටහිරින්
පැවය යුතු වීම සහ ළමනිසා පවයන සහ නව මාර්ග ජාල අතර යහොද සම්බන්ධ්තාව ලබා අමට අවශය වන අිවයගී 
මාර්ග සහ A6 මාර්ග සම්බන්ධ් කිරීමට වැඩි ණ දලක් වැ වන බව ඔ්පුවී ඇය බැවින් යමම ගමන් පථ වැඩිදුර
අධ්ය නය න් ඉවත්මක කරන ල අ. ළ ට අමරතව ලාංකා විදුික බල මණ්ඩල විසින් යමම ්රයශශයප නව අිව යවෝල්ටී තා
විදුිකබල සම්ය්රේශස මාර්ග ක් ඉදිකිරීම සදහා ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත්මක කර ඇය අතර ළමගින් සැලබිම සදහා අමතර දුෂ්කරතා
ද ඇයයග. ළමනිසා කුරුසෑගලට නැයගනහිරින් ආසන්න වශය න් A6 මාර්ග ට සමාන්තරව දඹුල්ල දක්වා යකොරියඩෝව
අුකගමන කිරීමට ීනරස කරන ල අ.
අදි ර 4B, A10 මාර්ගයප කුරුසෑගල නගර මධ්ය ට ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර් 1.7 ක් පමස නැයගනහිරින් සහ
කුරුසෑගල දුම්රි ස්ථාන අසිකන්ම නැයගනහිරින් ආරම්භ යග. භූලක්ෂස, පවයන ජනාවාස සහ වැග රාෂි ක් නිසා යමම
ගමන්පථයප ඇතැම් විශාල අපගමන න් සිදුවුවද ළහි දිග පුරාවටම, යපලගැන්වුම ගමන් කරන්යන් A6 මාර්ග ට ආසන්න
වශය න් සමාන්තරවයි. පවයන මාර්ගාසන්න සාංවර්ධ්න න් සහ වැග නිසා කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා පවයන
වර්තමාන A6 මාර්ග අිවයගී  ්රමිීනන්ට වැඩිදියුණු කිරීමට යනොහැකි . යතෝරාගත්මක යපලගැන්වුම ගමන් කරන්යන් A10
මාර්ග ට ුතුරින්, පවයන දුම්රි මාර්ග අවස්ථා යදකක අ යේදන කර සහ අිවක ජනගහන ක් ඇය ්රයශශ මගහැරීමට
රජ ට අ ත්මක ඉඩමක් හරහා නැයගනහිර දිශාවටයි. කුරුසෑගල සිට හබරස දක්වා දුම්රි මාර්ග ක් ඉදිකිරීමට ය ෝජිතව
පවයන බැවින් යමම ්රයශශ ට අදාල විස්තරාත්මකමක සැලබිම් වල අ ගමන් පථ ට අවසර යදන්යන්දැයි සැලකිිකමත්මකවීම
අවශය යග. යම් සම්බන්ධ්ව, දුම්රි මාර්ග  අර්ඝ කිරීම සහ අදි ර 4 හි සැලබිම් කරුවන් අතර කිට්ටු සම්බන්ධීකරස ක්
පවත්මකවා ගැනීම අතයාවශය යලස සලකුක ලැයබ්. ඉන්පබි ගමන් පථ සාමානයය න් ව ඹ දිශාණුූලලව ගමන් කර දැදුරු
ඔ යේදන කිරීමට ්රථම ්රධ්ාන වශය න් කුඹුරු ඉඩම් සහ වගාවන් හරහා ද ගමන් කර බතලයගොඩ වැවට නැයගනහිර
යදසට ගමන් කරයි. ඉන්පබි ුතුරු යදසට හැරී, මැල්සිරිපුරට ලගාවීමට ්රථම B409 යදොඩන්ගස්ලන්ද මාර්ග යේදන
කරමින් කුඹුරු ඉඩම් සහ වගාවන් හරහා ගමන් කරයි. යමම ය ෝජනායග මැල්සිරිපුරට ුකදුරුව යසේවා අන්තර්හුවමාරුවක්
ඇතුලත්මකව ඇත. ඉන්පබිව හණ වන තරමක් දුරට සමතලා ගයල්යවල යසේවා අන්තර්හුවමාරුව යදසට ලගාවීමට ්රථම
මැල්සිරිපුරට ුතුරු යදසට වන්නට භූමියප භූ-ලක්ෂස කදු සහිත බවට පත්මකවන අතර ළහි ්රයලල ක් යලස සමහර යකොටස්
වල ගැඹුරු කැපීම් සහ ළිරවුම් අවශය යග. මීලගට යපලගැන්වුම දඹුල්ල මධ්යයප සිට කියලෝමීටර් 4.5 කට ආසන්න දුරක්
දකුණුට වන්නට A9 මහුකවර- ාපන මහාමාර්ග යේදන කිරීමට ්රථම වැඩිපුර කුඹුරු ඉඩම් සහ වගාවන් හරහා ගමන්
කරයි. ඉන්පබි දඹුල්ලට නැයගනහිරට වන්නට A9 මාර්ග සහ A6 මාර්ග හණ වන මිරිස්යගෝනි ා මාංසන්ිවයප සිට
ආසන්නව කියලෝමීටර් 0.5 ක් ුතුරට ගමන් කර A6 මාර්ග හා සම්බන්ධ් වී අවසාන යග.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප යගොඩනැාංවීම සදහා අවසානයප අ යතෝරාගත්මක යකොරියඩෝවන් රූපසටහන 2.4 හි දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 26

රූපසටහන 2.4 ; මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ අවසාන මාර්ග පථෙ (Alignment)

2.1.5.3. අවසාන අුකකර් ෙ කතෝරාගැනීම (Selection of Final Trace)

සි ලුම විකල්ප න් ගැන සලකා බලා වැඩිදුර අධ්ය න සදහා අවසාන අුකයර්ඛ් යතොරාගැුකනි.:
1.

2.
3.

2.2.

අදි ර 1 –කඩවත – මීරිගම – අයේපුස්ස – Q-B-H කඩවත අන්තර්හුවමාරුයවන් ආරම්භ වී ගම්පහ දක්වා නව
අුකයර්ඛ් (Q) භාවිතය න් සහ අවසාන මීරිගමින් සහ අයේපුස්ස දක්වා නව අුකයර්ඛ් ක් (H) යලස අඛ්න්ඩව
සිදුකිරීම.
අදි ර 2 – මීරිගම – කුරුසෑගල – අදි ර 2B – මීරිගම ්රයශශය න් ආරම්භවී ආසන්නව ුතුරු,ඊසාන (N,NE)
හිසැයව දිශාුකගතව සහ කුරුසෑගල දුම්රි ස්ථාන ආසන්නය න් A-10 මාර්ගයප අ අවසාන යග.
අදි ර 4 – කුරුසෑගල – දඹුල්ල – අදි ර 4B - කුරුසෑගල නගර මධ්ය ට ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර් 1.7 ක්
නැයගනහිර යදසින් සහ කුරුසෑගල දුම්රි ස්ථාන ආසන්නව නැයගනහිර යදසින් ආරම්භ යග. ළ සම්පූර්ස
දුරම ගමන් කරන්යන් ආසන්න වශය න් A6 මාර්ග ට සමාන්තරවයි.

කෙෝජිත වයාපිතිකේ විස්තර

බස්නාහිර පළාත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග මගින් ුතුරු සහ මධ්යම ්රයශශ සමග සම්බන්ධ් යග. මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප
අදි ර 1,2 සහ 4 ශ්රී ලාංකායග බස්නාහිර, ව ඹ සහ මධ්යම පළාත්මක තුල ළිහිටා ඇත.
2.2.1. වයාපිතිකේ ළිහිමම
අිවයගී  මාර්ග ඉහත දක්වා ඇය පළාත්මක තුල අ ගම්පහ, කුරුසෑගල, කෑගල්ල සහ මාතයල් දිස්ත්රික්ක හරහා ගමන් කරයි.
අිවයගී  මාර්ග මගින් බලපෑම් සිදුවන ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ (DS), පළාත්මක පාලන ආ තන සහ ග්රාම නිලධ්ාරී වසම්
ගසන (GN) ළිබදබද සාංක්ෂි්ත විස්තර ක් පහත 2.2 වගුයග දක්වා ඇත. බලපෑම් සිදුවන පරිපාලන යකොට්ටාශ ළිිකබද
සිය මක් සහ ග්රාමනිලධ්ාරී වසම් ලයිස්තුව ඇමිණුම 2.1 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 27

වගුව 2.2: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ අදිෙර 1ප 2 සහ 4 මගින් බලපෑම් සිදුවන පරිපාලන කෙොට්ටාශ
අදිෙර

අදිෙර 1
(ෙඩවත
මීරිගම)

අදිෙර 1
(ෙඩවත
මීරිගම)

පළාත

දිස්ත්රික්ෙෙ

රාකපය ෙ
බලරකපශෙ

බස්නාහිර පළාත

ගම්පහ

මහර

5

මහ නගර සභා, නගර
සභා කහෝ රාකපය ෙ
සභා
මහර ්රා.ස.

ගම්පහ

18

ගම්පහ ්රා.ස.

සිට

කල්ෙම්

ග්රා.නි. වසම්
ගණන

ගම්පහ ම.න.ස.
මිුකවන්යගොඩ

4

මිුකවන්යගොඩ ්රා.ස.

අත්මකතනගල්ල

12

අත්මකතනගල්ල ්රා.ස.

මීරිගම

16

මීරිගම ්රා.ස.

බස්නාහිර පළාත

ගම්පහ

මීරිගම

ව ඹ පළාත

කුරුසෑගල

දිවුලළිටි
අලගව
නාරම්මල

2
7
9

දිවුලළිටි ්රා.ස.
අලගව ්රා.ස.
නාරම්මල ්රා.ස.

වීරඹුයගදර

6

යපොල්ගහයවල ්රා.ස.

යපොල්ගහයවල

14

කුරුසෑගල

6

සිට

මීරිගම ්රා.ස.

අදිෙර 2
(අකේපුස්ස සබැදි
මාර්ගෙ)

බස්නාහිර පළාත

ගම්පහ

මීරිගම

13

කුරුසෑගල ්රා.ස.
සහ
කුරුසෑගල
ම.න.ස.
මීරිගම ්රා.ස.

සබරගණ ව පළාත

කෑගල්ල

වරකායපොල

3

වරකායපොල ්රා.ස.

අදිෙර 4
(කුරුණෑගල සිට
දඹුල්ල)

ව ඹ පළාත

කුරුසෑගල

කුරුසෑගල

1

කුරුසෑගල ම.න.ස.

මල්ලවළිටි

7

කුරුසෑගල ්රා.ස.

මාවතගම

9

මාවතගම ්රා.ස.

ඉබ්බගණ ව

14

ඉබ්බගණ ව ්රා.ස.

රි අගම

5

රි අගම ්රා.ස.

ගයල්යවල

10

ගයල්යවල ්රා.ස.

දඹුල්ල

4

දඹුල්ල ්රා.ස.

18

163

17

මධ්යම පළාත
එෙතුව

4

මාතයල්
4

ම.න.ස. (MC ) - මහ නගර සභා (පළාත්මක පාලන ආ තන )
න.ස. (UC) – නගර සභා (පළාත්මක පාලන ආ තන )
්රා.ස.– ්රායශශී සභා (පළාත්මක පාලන ආ තන )

2.2.2. වයාපිති ළිරි-සැලසුම (Project layout plan)
යමම අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර න්හි ණ ලු දිග කියලෝමීටර් 136.9 (කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා) කි. යමම අිවයගී  මාර්ගයප
පශධ්ය අන්තර් හුවමාරු 3 ක් (කඩවත, මීරිගම ුතුර-විල්වත්මකත සහ යපොතුහැර), අයේපුස්ස මාංසන්ිව සහ යසේවා අන්තර්
හුවමාරු 11 ක් ද යලස අන්තර් හුවමාරු 14 ක් පවීන. ළක් ළක් අන්තර් හුවමාරු ළිබදබද විස්තර පහත 2.3 වගුයග දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 28

වගුව 2.3: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ අදිෙර 1ප2 සහ 4 හි අන්තර් වමවමාරු ළිබදබද විස්තර
අන්තර් වමවමාරු
ෙඩවත සිට දුර
අන්තර් වමවමාරුකග
සම්බන්ධ වන මාර්ගෙ/මාර්ග
ළිහිටා ඇති ස්ථාන (0.000 කිකලෝමීටර) ස්වභාවෙ
කඩවත
පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව
ළිටත වටරවුම් අිවයගී  මාර්ග සමග
0.000
ගම්පහ
යග න්යගොඩ
මීරිගම දකුස
මීරිගම ුතුර
අයේපුස්ස

11.3
22.0
33.37
37.8
47.1

නාකලගණ ව

යසේවා අන්තර් හුවමාරුව

ගම්පහ - මිුකවන්යගොඩ නව මාර්ග සමග

යසේවා අන්තර් හුවමාරුව
යසේවා අන්තර් හුවමාරුව

යග න්යගොඩ-රුවන්වැල්ල (B445) මාර්ග
සමග
මීරිගම-දිවුලුළිටි -මීගණ ව මාර්ග සමග

පශධ්ය/යසේවා අන්තර්
හුවමාරුව
මාංසන්දි

අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග සහ පස් ාල-ගිරිුල්ල
මාර්ග සමග
අයේපුස්ස-කුරුසෑගල මාර්ග (A006)

යසේවා අන්තර් හුවමාරුව

අලගව-දම්පැලැස්ස (B008) මාර්ග සමග

පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව

මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර 3 සමග (ුකවර
අිවයගී  සබැදි )
අයේපුස්ස -කුරුසෑගල-ත්රිකුසාමල (A006)
මාර්ග

55.5
යපොතුහැර
දම්යබොක්ක
කුරුසෑගල
රි අගම
මැල්සිරිපුර

62.8
70.4
75.8
92.6
101.9

ගයල්යවල

යසේවා අන්තර් හුවමාරුව
යසේවා අන්තර් හුවමාරුව
යසේවා අන්තර් හුවමාරුව
යසේවා අන්තර් හුවමාරුව
යසේවා අන්තර් හුවමාරුව

115.4
දඹුල්ල (A- 9)
දඹුල්ල

129.5
136.9

යසේවා අන්තර් හුවමාරුව
යසේවා අන්තර් හුවමාරුව

කටුගස්යතොට-කුරුනෑගල-පුත්මකතලම (A 010 )
මාර්ග
තල්යගොඩළිටි - ටවත්මකත-යදොඹයවල මාර්ග
(B409) මාර්ග
අයේපුස්ස-කුරුසෑගල-ත්රිකුසාමල
(A006)
මාර්ග
අයේපුස්ස-කුරුසෑගල-ත්රිකුසාමල
(A006)
මාර්ග
ුකවර – ාපන (A009) මාර්ග
අයේපුස්ස-කුරුසෑගල-ත්රිකුසාමල
මාර්ග

(A006)

2.2.3. වයාපිති භූමිකේ හිමිොරත්මකවෙ
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප (CEP) යපලගැන්වුයම් (alignment) අදි ර 1,2 සහ 4 හි ගමන්මග සාමානයය න් වැටී
ඇත්මකයත්මක රජ ට අ ත්මක භූමි ්රයශශ සහ ආ තන කිහිප ක් හැර වැඩි වශය න් යපෞශගිකක ඉඩම් හරහා යග.
මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය යකොරියඩෝයග මාර්ග සදහා වන සීමාව (ROW)
හදුනායගන ඇය අතර ළ ට අදාල සි ලුම ඉඩම්, 1 50 ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීයම් පනත (LAA) ටයත්මක පවරාගුක ඇත.
වයාපිය ආරම්භ කිරීමට ්රථම සි ලුම යශපල අත්මකපත්මකකරගැනීම අවසාන කරුක ඇත. ළමනිසා භූමි අත්මකපත්මක කරගැනීම
අවසාන වූ පබි ය ෝජිත යකොරියඩෝයග පවයන භූමි මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප හිමිකාරිත්මකව සතු යග.
2.2.4. සිෙලුම වයාපිති සාංරචෙවල සැලසුම් කතොරතුරු
වයාපිය කළමනාකරස ඒකක (PMU) මගින් ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අදි ර සදහා සැලබිම් දැනටමත්මක සකස්කර අවසන්ව
ඇත. දර්ශී හරස්කඩවල් සහ අන්තර්හුවමාරු සැලබිම් ඇමිණුම 2.5 සහ 2.6 හි දක්වා ඇත. භූමි අත්මකපත්මකකරගැනීම මාංීනරු
6 ක් සදහා ඉඩසලසන පරිදි පුළුල් යකොරියඩෝවක් දියේ සිදුකරුක ඇත. (අකේපුස්ස සබැදි මාර්ගෙ සදහා එෙ මාංීනරු 2 කි)
අිවයගී  මාර්ග ළසවූ ඉදිකිරීමක් (elevated structure) යලස කුළුුක මත පාලම් (viaducts), පාලම්, යබෝක්කු සහ පස්
ළිරවූ බැමි භාවිතය න් ඉදිකයරුක ඇත. සැලබිම් යතොරතුරු වල සාරාාංශ වගුව 2.4 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත. මීරිගම  අ යසේවා
්රයශශ ක් (service area) සැලබිම් කර ඇත. ළම වුහ න් වල විස්තරාත්මකමක යල්ඛ්න ක් ඇමිණුම 2.4 හි ලබා අ ඇත.
වගුව 2.4: සිෙලුම වයාපිති සාංරචෙ වල සැලසුම් කතොරතුරු
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 29

අදිෙර 1
අයිතමෙ
1
2

සැලසුම් විස්තර
පථයප දුර (කියලෝමීටර්)
කුළුණු මත පාලම් වල දිග
(කියලෝමීටර්)
කැපීම් සිදුකරන දිග (කියලෝමීටර්)
ළිරවීම් සිදුකරන දිග (කියලෝමීටර්)
කණ්ඩියප ුස (මීටර්)

3
4
5
6
7

මාර්ග පථයප (ROW# ) පළළ (මීටර්)
මාං ීනරු ගසන ූලිකක අවස්ථාව
අවසන් අවස්ථාව
අන්තර්
පශධ්ය
හුවමාරු ගසන යසේවා
මාංසාංිව

8

9

ටි මාං (underpasses) ගසන

10
11

ුඩු මාං පාළම් (over bridges )
ගසන
ජලවහන සදහා ඉඩකඩ සැපයීම

අදිෙර 2

අදිෙර 4

37.0

මීරිගම සිට
කුරුණෑගල
39.7

අකේපුස්ස සබැදි
මාර්ගෙ
9.3

60.3

10.2

1.6

-

0.8

3.3
23.3
08
75
04
06

5.0
33.0
06
70
04
06
01*
04

2.7
6.6

9.5
49.9
06
65
04
06
05

04

02
02
01

08

07

02

30

13

13

-

07

හැසිරවීමට ඇය ණ ළු ජල ්රමාස සහ විසර්ජන කාල විභජන සලකා
බලමින් මතුළිට සහ මතුළිටට මදක් ටින් ජල වහන සකසුක ඇත.
(විස්තරාත්මකමක ජල විදයා අධ්ය න ට අුකව). අවශය සි ලුම ජල බැස
ායම් වුහ ඉදිකරුක ඇය අතර නල-යබෝක්කු, පැය අගල්, රැදවුම් තටාක හා
ඉස්/පත්මක බැමි (head / wing walls) නාදි සකසුක ඇත.

යසේවා ්රයශශ
12
01 (මීරිගම)
01* - යපොතුහැර පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව # - මාර්ග පථයප (ROW) සාමානය

2.2.5. ඉදිකිරීම් ක්රමකගදෙ
2.2.5.1. ඉදිකිරීම් ොලකේදී කෙොදාගන්නා සාමානය ක්රමකගදෙන්
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සදහා සම්මත මාර්ග ඉදිකිරීයම් තාක්ෂස භාවිත කරුක ඇය අතර
යබොයහොම ක් ඉදිකිරීම් කටයුතු බර න්යත්රෝපකරස සහ න්ත්රසූතත්ර භාවිතය න් සිදුකරුක ඇත. මහා පරිමාසයප
න්ත්රසූතත්ර වන බැයකෝ, යඩෝසර්, යක්රේන්, දිගු අත්මක ඩැහැගැනීම් න්ත්ර (long arm grabbers) ආදි ඒ සදහා
ය ොදාගුක ලබයි. වියශේෂය න්ම ගාංගා ආදි යර්ඛ්න කරන (cross) ්රයශශ වල කාර් න් වල අ පාරු මත
සවිකරන න්යත්රෝපකරස (pontoon mounted equipment) වැනි ඇතැම් ජලය හි භාවිතකල හැකි
න්යත්රෝපකරස භාවිත සිදුකරුක ඇත. ළ ට අමතරව මාංීනරු සලකුණු කිරීම සහ නිමාවන් සිදුකිරීම (finishes)
වැනි ඇතැම් ශ්රමායික කාර් න්ද පවීන.

2.2.5.2. ඉදිකිරීම් සැලසුම්
ඉදිකිරීම් ක්රි ාදාම , වයාපිය ගුසාත්මකම සහ පාරිසරික පරමාර්ථ සැළියරන අයුරින් ඉදිරි ගැන සිතා සැලබිම්
කරුක ඇත. ඒ අුකව වයාපිය මහ සැලැස්ම (master plan) පදනම් කරයගන විස්තරාත්මකමක ඉදිකිරීයම්
වැඩසටහනක් සැකසි යුතුව ඇත.
ඉදිකිරීම් කටයුතු නිශ්ිතත වි යුතු අතරම ක්රමාණුූලලව කාර්
අුකඛ්ණ්ඩන වුහ ක් තුලට (Work Breakdown
Structure -WBS). වුහගත වි යුතු . පරිසර බලපෑම් අවම කිරීම සදහා සි ලුම කටයුතු, කාර් න් අතර
අන්තර්ක්රි ාව සැලකිල්ලට ය ොණ කරමින් කාර්
සැලැස්මකට අුකව සැකසීම අවශය යග. බලපෑම් අවම කිරීම
සදහා ඉහල පාරිසරික බලපෑමක් පවයන බවට හදුනාගත්මක කාර් න් සිදුකිරීයම් අ වියශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වුක ඇත.

2.2.5.3 ෙැකරම් (quarry) ෙලමනාෙරණෙ සහ අවශයවන ්රවය රමාණෙන්
ඉදිකිරීම් ද්රවය ලබාගැනීම සදහාම වියශේෂිත වූ කැකරම් වලවල් යමම අවිවයප අ හදුනායගන යනොමැය වුවත්මක, ඒ
සදහා ය ොදාගත හැකි කැනීම් වලවල් ලයිස්තුවක් හදුනායගන ඇත. වලාංගු පාරිසරික ආරක්ෂස බලපත්ර සහිත
කැනීම් වලවල් පමසක් ඉදිකිරීම් අවිවයප අ ්රසම්පාදිත ද්රවය ලබාගැනීම සදහා භාවිත කරුක ඇත. ඇතැම් නව
කැනීම් වලවල් සදහා යවනම අුකමැීනන් ලබාගැනීම අවශය වුක ඇත. භූවිදයා සමීක්ෂස සහ පතල් කාර් ාංශ /,
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 30

්රායශශී සභා, ්රායශශී යල්කම් කාර් ාල, සහ ව ඹ පළාත්මක පරිසර අිවකාරි (NWP-EA) සහ/යහෝ මධ්යම
පරිසර අිවකාරි ආ අ ආ තන විකන් අවශය අුකමැීනන් ලබාගුක ඇත.ඇණ ණුම 2.7 හි වයාපිය ්රයශශ ආශ්රිතව
පවයන බලපත්ර සහිත ගල්වලවල් (quarry sites) වල විස්තර ඉදිරිපත්මක කර ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග
වයාපියයප අදි ර 1, 2 සහ 4 සදහා අවශය යග ැයි ඇස්තයම්න්තු කර ඇය ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රමාස න් වල
සාරාාංශ ක් 2.5 වගුයග දක්වා ඇත.
වගුව 2.5: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ අදිෙර 1ප2 සහ 4 සදහා අවශය කගෙැයි ඇස්තකම්න්තු ෙර ඇති ඉදිකිරීම්
්රවය රමාණෙන්
දිග
පස්
ෙලු ගල්
සිකමන්ති
වැලි
වැරගැන්ුකම්
අදිෙර
කි.මී.
(Km)

ඝ.මී. (m3)

ඝ.මී. (m3)

කම.කටො.
(Mt)

ඝ.මී. (m3)

Reinforcement
යම.යටො. (Mt)

අදි ර 1
ෙඩවත-මීරිගම
(0+500-37+090)

36.59

3,036,601.55

1,063,871.81

266,491.63

400,180.53

72,393.52

අදි ර 2
මීරිගම-කුරුණෑගල
(37+090-76+810+
(9+300))

39.72
+ 9.3

7,415,348.31

1,046,832.40

151,277.32

220,570.93

36,902.20

අදි ර 4
කුරුණෑගල-දඹුල්ල
(76+810-137.110)

60.3

11,048,405.07

1,480,297.82

193,673.48

278,138.66

38,726.22

136.61

21500354.93

3591002.03

611442.43

898890.12

148021.94

එෙතුව

2.2.6. ශ්රම බලොකේ අවශයතාවෙ සහ සුලභතාවෙ
ඉදිකිරීම් කටයුතු ළිිකගත්මක ්රධ්ාන ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්මකකරුවන්ට ළිරිනමුක ලබන අතර ඔවුන් වයාපියයප අවිව පදනම්
කරයගන අවශය ශ්රම බලකා බදවාගුක ඇත. ශ්රමික න් යසේවා කාල ට අුකව වැඩමමට යගන ළුක ලබන අතර ශ්රමික
කදවුරු වලට සිටින කිසිදු යන්වාසික ශ්රමිකය ක් ROW තුල ඇය වැඩමම් වල යනොතබුක ඇත. ළනණ ත්මක සීමිත ශ්රමිකයින්
ගසනක් වැඩමම පවත්මකවායගන ාම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය වලට සහ ුපකරස වලට ආරක්ෂාව සැපයීම සදහා සම්පූර්ස
ඉදිකිරීම් කාල පුරාම වැඩමයම් රැ අ සිටිුක ඇත. පුහුණු සහ සහ ුකපුහුණු ශ්රමික න් වැඩි ්රමාස ක් අවට ගම්මාන විකන්
බදවාගුක ලබන අතර ඉතා ඉහල පුහුණුවක් සහිත සීමිත පුශගල න් ගසනක් යවනත්මක ්රයශශ විකන් බදවාගුක ඇත. ළයමන්ම
සීමිත සාංඛ්යාවක වියශශී ශ්රමික න්ද සිටිුක ඇත.
2.2.7. ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේදී අවශය වන නඩත්මකතු ෙටයුතු
අිවයගී  මාර්ග නඩත්මකතු කිරීම, මහජනතාවට ආරක්ෂිත, කාර් ක්ෂම, සහ ඉහල යගග ක් සහිත මාර්ග පශධ්ය ක් ලබා අම
න අිවයගී  මාර්ග අිවකාරියප පරමාර්ථ සාක්ෂාත්මක කරගැනීමට පවයන ූලිකකම ක්රි ාමාර්ග යග. අිවයගී  මාර්ග
නඩත්මකතු කිරීමට ඇතුලත්මක වුකයප වාහන ගමන් කරන මාංීනරු (carriageway), යෂොල්ඩර්ස් (the shoulders), ්රධ්ාන
වුහ න්, ජලාපවාහන වු න් සහ මතුළිටවල්, ආරක්ෂක ුපකරස (safety furniture) සහ අිවයගී  මාර්ගයප ුපකරස
(expressway furniture) නඩත්මකතු කිරීමයි.
අිවයගී  මාර්ගයප නඩත්මකතුව, නඩත්මකතු මධ්යස්ථාන ක් මගින් සිදුවුක ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය ට, අිවයගී 
මාර්ග සදහා නඩත්මකතු මධ්යස්ථාන ට අවශය ුපකරස සහ පහබිකම් සදහා ්රයපාදන න්ද ඇතුලත්මක .
නඩත්මකතු අත්මකයපොතක් (manual) සැකසීමටද නිර්යශශ කරුක ලබයි. ළම අත්මකයපොයතහි අිවයගී  මාර්ගයප ක්රි ාත්මකමක
අවිවයප අ සිදුකල යුතු චර් ාුකගත (routine) සහ යවනත්මක නඩත්මකතු ක්රි ාකාරකම් ළිිකබද විස්තරාත්මකමක ක්රමයගද න් ඇතුලත්මක
වි යුතු . ඒවා පහත දැක්යවන මාර්යගෝපයශශ මත පදනම් වුක ඇත:
•
අිවයගී  මාර්ග ට ලබාදි
කරන්නන්ට සැපයීම.

යුතු යසේවායග මට්ටම් සහ නඩත්මකතු ්රමිීනන් සම්බන්ධ්ය න් යතොරතුරු සමග භාවිත

•
අිවයගී  මාර්ග ට සිදුකල යුතු නඩත්මකතු ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ්ව නඩත්මකතු යදපාර්තයම්න්තුයග වගකීම් සටහන්
කිරීම (Outline)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 31

නඩත්මකතු යසේවා මට්ටම් වල ඒකාකාරත්මකව (uniformity) සහ අුකරූපත්මකව (consistency) තහවුරු කිරීම.

•

ඉඩම් අත්මකපත්මක ෙරගැනීමප පුනරුත්මකථාපනෙ/ රජාවන් නැවත ස්ථානගත කිරීම, වන්දි ලබා දීකම්
ක්රිොළිබදකවල ළිබදබද විස්තර
2.2.8.

මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප ළක් ළක් අදි ර න් ආවරස වන පරිදි ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීම, පුනරුත්මකථාපන සහ
්රජාවන් නැවත ස්ථානගත කිරීම ළිබදබද විස්තරාත්මකමක නැවත පදිාංිත කරවීයම් සැලැස්මක් සකසා ඇත. රජයප අදාල නීයරීය
සහ යරගුලාසි වලට අුකව වන්දි ලබා අම සිදුවුක ඇය අතර ඒ සදහා 2013 යරගුලාසි භාවිත කරුක ඇත.

2.2.9. අදිෙර මගින් නිම කිරීමට බලාකපොරාත්මකතු වන ෙටයුතු සහ ොල රාණ  විස්තර
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය රජයප ්රණ ඛ්තා වයාපිය ක් යලස හදුනායගන ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප
සි ලු අදි ර න්හි ඉදිකිරීම් ඉදිරි වසර පහ තුල අවසන් කරුක ඇත. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප සිවිල් කටයුතු (Civil
works) 2016 වසයර් යදවන කාර්තුව අවසානයප අ ආරම්භ කරුක ලබයි. වගුව 2.6 හි ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් වැඩසටහන
යපන්වා ඇත.
වගුව 2.6: ඉදිකිරීම් ක්රිොොරෙම් වැඩසටහන
අදි ර

අදිෙර 1
ෙඩවත
මීරිගම

ක්රි ාකාරකම
/ වසර

සිට

අදිෙර 2
මීරිගම
සිට
කුරුණෑගල

අදිෙර 2
මීරිගම
සිට
අකේපුස්ස
අදිෙර 4
කුරුණෑගල
සිට දඹුල්ල

වසයර්
කාර්තුව
යකොන්ත්රාත්මක
ළිරිනැමීම
සිවිල්
ඉදිකිරීම්
කටයුතු
යකොන්ත්රාත්මක
ළිරිනැමීම
සිවිල්
ඉදිකිරීම්
කටයුතු
යකොන්ත්රාත්මක
ළිරිනැමීම
සිවිල්
ඉදිකිරීම්
කටයුතු
යකොන්ත්රාත්මක
ළිරිනැමීම
සිවිල්
ඉදිකිරීම්
කටයුතු

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2.10. අනාගත පුළුල් කිරීම් (Future expansions)
මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර 2 යකොටයසේ අ යපොතුහැර පශධ්ය අන්තර් හුවමාරුව මගින් මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයපම
අදි ර 3 සමග සම්බන්ධ් වී මහුකවර ්රයශශ ට ්රයගශ සප යි. අනාගතයප අ යමම අිවයගී  මාර්ග දඹුල්යල් සිට රයට්
ුතුරු සහ නැයගනහිර යකොටස් වලට දිගු වුක ඇත. ළයසේම යමම අිවයගී  මාර්ග ට අනාගතයප ළිටයන් මාංීනරු යදකක්
ළකතු කර මාංීනරු 6 ක් දක්වා පුළුල් කිරීමට අවශය පහබිකම් පවත්මකවායගන ුක ලබයි.

2.2.11 වයාපිති විෙදම, දකෙෝජන සහ අරණ දල් රභව (funding sources)
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය සදහා සම්පූර්ස වි දම ශ්රී ලාංකා රුළි ල් මික න 445.30 පමස වුක ඇත. මධ්යම අිවයගී 
මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 සදහා සම්පූර්ස වි දම ශ්රී ලාංකා රුළි ල් මික න 350.64 පමස යග. මධ්යම අිවයගී 
මාර්ග වයාපියයප වි දම් සාරාාංශ පහත වගුව 2.7 දක්වා ඇත. කඩවත සිට මීරිගම දක්වා අදි ර සදහා චීනයප ළක්සිම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 32

බැාංකුව (EXIM Bank of China) අරණ දල් සප ුක ඇත. අදි ර 2 සඳහා ආසි ාුක සාංවර්ධ්න බැාංකුව (ADB) සහ අදි ර 4
සදහා ශ්රී ලාංකා රජ අරණ දල් සප ුක ඇතැයි අය්ක්ෂිත .
වගුව 2.7: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ විෙදම් සාරාාංශෙ
යකොන්ත්රාත්මක පැකක්ජෙ
(Contract package)

අදිෙර

දිග
කි.මී.
(km)

විෙදම රු. බිලිෙන
(වැට් රහිත)

විෙදම රු.
බිලිෙන
(වැට් සහිත)

අදි ර 1 - A

කඩවත - මීරිගම

36.54

127.88

141.95

අදි ර 2 - A

මීරිගම - කුරුසෑගල

39.72

77.08

86.71

අදි ර 2

අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග

9.3

9.60

10.81

අදි ර 3 - A

යපොතුහැර - ගලයගදර

32.5

94.66

106.51

අදි ර - A

කුරුසෑගල - කුරුසෑගල

60.15

136.08

153.10

445.30

අදි ර
ූලලාශ්ර (මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි )

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 33

පරිච්කේදෙ 3: පවතින පරිසරෙ ළිබදබද විස්තර
3.1.

වයාපිති රකපශෙ

යමම පාරිසරික බලපෑම් අධ්ය න සැකසීම අතරතුර අ ඇගයීමට ලක්කල අධ්ය න ්රයශශ වන්යන් මධ්යම පරිසර
අිවකාරි (CEA) මගින් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම සදහා නිකුත්මක කරන ලද කාර්
නිර්යශශයප (TOR) වියශේෂස කර ඇය
්රයශශ වි . යමම විමර්ශන ූලිකකව යක්න්ද්රගත වූයප පළල මීටර් 320 ක් වන ීනර ක් සදහා වන අතර ළම ීනර ට මාර්ග
පථ (ROW) ුදා- කඩවත (Ch 0+000) සිට දඹුල්ල (Ch 136+960) සහ විල්වත්මකත (Ch 0+000) සිට අයේපුස්ස දක්වා (Ch
9+174)අිවයගී  මාර්ග අුකයර්ඛ්යප (trace) මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට මීටර් 60 ක පමස දුරක් යදපසටම සහ මාර්ග පථයප
සීමායග සිට මීටර් 100 ක් යදපසටම යවන්කරන ලද කලාප ට (reservation zone) යග.
යමහි අ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ අන්තර්හුවමාරු ළිහිටන ස්ථාන සදහා වියශේෂ අවධ්ාන ක් ය ොණ කරන ල අ. ඉහත
සදහන් කල යකොරියඩෝව සීමායග පවයන යභෞයක, ජජව විදයාත්මකමක සහ සමාජ පරිසර ළිබදබදව පාදස්ථ (baseline)
තත්මකත්මකව ළිිකබද ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ. ළ ට අමතරව මාර්ග පථයප සිට ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර් 1 ක පමස දුරක්
දක්වා පවයන වනාන්තර, ආගමික ස්ථාන, පාසල් සහ පුරාවිදයාත්මකමකව වැදගත්මකවන ස්ථාන වැනි හදුනාගත්මක සි ලු සාංයග අ
්රයශශ යමම ඇගයීම සදහා සැලකිල්ලට භාජන කරන ල අ. ජලවිදයාත්මකමක බලපෑම් ඇගයීයම් අ යක්න්ද්රගත ්රයශශ ඉහල
ජලධ්ර (upstream catchment) ්රයශශ සහ ටිගාං ගමනාන්ත න් (downstream lead away destinations) දක්වා පුළුල්
කරන ල අ. ූලිකක ක්යෂේත්ර පරීක්ෂස 2013 ඔක්යතෝම්බර් මස සිට 2014 මැයි මස දක්වා සිදුකරන ලද අතර පවයන දත්මකත න්
තහවුරු/ ාවත්මකකාීමන කිරීම සදහා අමතර ක්යෂේත්ර පරීක්ෂස 2015 ඔක්යතෝම්බර් මස සිට 2016 යපබරවාරි මස දක්වා
සිදුකරන ල අ.

3.2.

කභෞතිෙ පරිසරෙ

3.2.1 භූලක්ෂණප භූවිදයාව සහ පස

3.2.1.1 පදනකමහි සාමානය සහ භූතාක්ෂිකෙ විස්තරෙ
පාෂාස ුශගතයප (rock outcrops) හීනතාව යහේතුයවන් ය ෝජිත මාර්ග යදපස කියලෝමීටර් 2 ක අවයරෝධ්ක කලාප ක්
තුල පදනම්ව භූවිදයාව අධ්ය න යකරිණි. භූවිදයා සමීක්ෂස සහ පතල් කාර් ාාංශ (GSMB) මගින් සකසන ලද 1:100
000 සිය ම් සහ ක්යෂේත්ර අධ්ය න න ආකාර යදකම භාවිතය න් විමර්ශස සිදුයකරිණි. යපොදුයග ගත්මක කළ සි ලුම පදනම්
පාශාස තට්ටු ය ෝජිත මාර්ග හරහා ස්ථානගතවී ඇය අතර ළබැවින් වඩා දුර්වල කාලාප සහ පාෂාස ස්පර්ෂිත මායිම්
ය ෝජිත මාර්ග හරහා ළිහිටයි. ්රයශශ තුල ඇය ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග පහත පරිදි විස්තර කල හැක. (ඇමිණුම 3.2.3.),









වියේදන යනොවූ චායනොකයිට් (Undifferentiated charnockite)
වියේදන යනොවූ පටි සහිත නයිස් (Undifferentiated banded gneiss)
චායනොකයිට් නයිස් (Charnockite gneiss)
ග්රැනයිට් නයිස් (Granite gneiss)
බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්ට් නයිස් (Biotite hornblende gneiss)
යහොර්න්බ්යලන්ේ බය ෝටයිට් නයිස් (Hornblende biotite gneiss)
ක්වාර්ට්සයිට් (Quartzite)
යපේමටයිටික් ග්රැනියටොයිේ (Pegmatitic granitoid)

විකේදනෙ කනොූය චාකනොෙයිට් / විකේදනෙ කනොූය පටි සහිත නයිස්
වියේදන යනොවූ චායනොකයිට් සහ පටි සහිත නයිස් පාෂාස මගින් ්රධ්ාන වශය න් යපන්ුකම් කරන්යන් ය ෝජිත අිවයගී 
මාර්ග ඔස්යසේ ඇය පාෂාස ුශගත න්යේ සීමාසහිත බවයි. යකයසේ යවතත්මක ාබද පදනම් සැකසීම සහ ය ෝජිත මාර්ග
අවට පවයන ක්යෂේත්ර සාධ්ක ආශ්රය න් පැවය හැකි පාෂාස තට්ටු ළිබදබදව විස්තර කල හැක. යමයලස වයාපිය ්රයශශ
තුල දැකි හැකි පාෂාස විස්තර කල හැක්යක් වියේදන යනොවූ චායනොකයිට් සහ පටි සහිත නයිස් පාෂාස යලස පමණි.
වියේදන යනොවූ චායනොකයිට් අලුපැහැය නයිස් පාෂාස වන අතර චායනොකයිට් යලස දිස්යවයි. ඛ්නිජ හයිපස්ීනන න්
(Mineral hypersthenes) විසිරී ඇය අතර ඒවා යබොයහෝවිට පවයන්යන් වැටි සැකබිම් ුශගත යලස . පාෂාස
ුශගත න්යේ ඌසතාව මගින් පදනයම් දැඩි ඛ්ාදන වැඩිදුරටත්මක යපන්ුකම් කරන අතර ළනිසා පස් තට්ටුව සැලකියුතු
අයුරින් යගොඩනැී  ඇත්මකයත්මක පදනම මතුළිට යග. (ඇමිණුම 3.2.3).
චාකනොෙයිට් නයිස් (Charnockite gneiss)
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 34

සීමාසහිත පාෂාස ුශගත න් යබොයහෝ විට වැටි යගොඩනගන සහ ආයගනික යකොළ පැහැ යතල් සහිත  අ්ය ක් සමග රළු
කනිකාම ලාක්ෂණික ස්වභාව ක් සහිත, හයිපස්ීනන න් ඌස වි හැකි, ළතැන්හිම පැල්ලම් සහිත චායනොක යිට්
පාෂාසද පාර්ශ්වික වශය න් ක්ෂ වුුක නිර්මිත න් ද යවයි.යමම පාෂාසවල ජීර්ස වීයම් යගග සහ භූතාක්ෂණික
ලක්ෂස න් යවනත්මක විපරීත පාෂාස න්ට වඩා ශක්යමත්මක බව යපනී යි. ළමනිසා සිවිල් ඉාංජියන්රු වුහ න් සදහා අවැසි
ඕනෑම පදනම් ඉදිකිරීමක් සදහා (foundation construction) යවනත්මක පාෂාස න්ට වඩා යම ස්ථායි යග.
ග්රැනයිට් නයිස් (Granite gneiss)
යමම ්රයශශ තුල දක්නට ලැයබන ග්රැනයිටික් නයිස් වන්යන් (granitic gneisses) 20% ක පමස යරුවානා (quartz)
්රයශත කින් සහ මයිකා බිළු ්රයශත කින් සමන්විත දැවැන්ත ිකයුයක්රොක්යර්ටික් ක්වාර්ට්යසොයපල්ේස්පයක්
(leucrocratic quartzofeldspathic) පාෂාස යි. ුග තාක්ෂණික ගුස අුකව ග්රැනයිටික් නයිස් (granitic gneisses)
පාෂාස චායනොකයිටික් නයිස් (charnockitic gneisses) පාෂාස ට තරමක් සමාන බවක් යපන්ුකම් කරයි. යකයසේවුවද
පාෂාස තුල අන්තර්ගත යපල්ේස්පාර් (feldspar) ්රමාස අුකව ළ ජීර්ස වීයම් යගග යවනස්වි හැක. ළයමන්ම
පාෂාසයප ශක්යමත්මකබවට යහේතුවන ලක්ෂන න් සැලකි යුතු පුළුල් පරාස කින් යවනස් වි හැක. ළබැවින් යමවැනි
පාෂාස සැකැස්මක් පවයන ස්ථාන වලට ඉහිකන් සිවිල් ඉාංජියන්රු ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීයම් අ ඒ ළිබදබද ඉතා ්රයගශම් සහගත
විමර්ෂස ක් සිදුකල යුතු .
බකෙෝටයිට් කහෝර්න්බ්කලන්ට් නයිස් (Hornblende biotite gneiss)
යම්වා යරුවානා (quartz) 20% ට වැඩි ්රයශත ක් සහ plagioclase සහ රබහ (garnet) 10% සහිත අලුපැහැය නයිස්
(grey gneiss) සාංයුක්ත ස්ථර සිට දැවැන්ත න් (massive) දක්වා පවීන. භූතාක්ෂණික ලක්ෂසවලට අුකව
යහෝර්න්බ්යලන්ේ නයිස් සහ බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්ට් නයිස් පාෂාස සැලකි යුතු තරම් දුර්වල පාෂාස ක් යග.
ළයසේවුවද යමම පාෂාස quartzo-feldspathic පාෂාස වලට වඩා තරමක් ශක්යම ත්මක .
තිරුවානා (ක්වාර්ට්සයිට් - Quartzite)
අධ්ය න ්රයශශ තුල සිිකමනයිට් (sillimanite), යකඔිකනයිට් යෙල්ේස්පාර් (kaolinised feldspar) යහෝ බය ෝටයිට්
(biotite) ්රයශත <5% ට වඩා අඩුයවන් ඇය ශුශධ් රළු කනිකාම වැටි සාදන යරුවානා ද දක්නට ලැමණි. ක්වාර්ට්සයිට්
(Quartzite) ද quartzo-feldspathic gneiss යමන් භූතාක්ෂනිකව දුර්වල පාෂාස කි. ළ විශාල වශය න් පැලුම් සහිත
පාෂාස ක් වන අතර භූගත ජල රදා පැවීනමට ඉවහල් වන සැකබිමක් වශය න් සැලකි යුතු තරම් වැදගත්මක යග. ළයසේ වුවද
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ට අදාල ්රයශශයප යරුවානා පාෂාස බිලභව හණ  යනොයග. ළයමන්ම යරුවානා පාෂාස කිසිදු
ඉදිකිරීමක් සදහා සැලකිල්ලට ගත හැකි අයුරින් ස්ථාවර යනොයග.
කපග්මටයිටික් ග්රැනිකටොයි (Pegmatitic granitoid)
මැේමටයිට් (magnetite) සහ/යහෝ ඇලනයිට් (allanite) සහිත සරළ ක්වාර්ට්ස්-යපල්ේස්පාර් යපේමටයිට් (quartzfeldspar pegmatite) පවීන. යවනත්මක බය ෝටයිට් නයිස් පාෂාස වලට වඩා ක්වාර්ස්යසො-යපල්ේස්පයක් (quartzofeldspathic) බිලභ පාෂාසවල ජීර්ස වීයම් යගග සහ භූතාක්ෂණික ගයගුස දුර්වල බව යපනී යි. ළබැවින් ක්වාර්ස්යසොයපල්ේස්පයක් නයිස් පාෂාස මත වැදගත්මක සිවිල් ඉාංජියන්රුම වුහ න්යේ අත්මකයවාරම් සැලබිම් කිරීයම් අ ඒවායප
කල්පැවැත්මකම ළිබදබද සලකා ඒ ළිබදබද වැඩි අවධ්ාන ක් ය ොණ කල යුතු .
දර්ථිෙ නිජ තැන්පතු (Economic mineral deposits)
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ කිසිදු ආර්ථික වැදගත්මකකමක් සහිත ඛ්නිජ තැන්පතු හදුනායගන යනොමැත. ළබැවින් ය ෝජිත
මාර්ග මගින් රයටහි පවයන වටිනා භූ-සම්පත්මක යකයරහි බලපෑමක් ඇය යනොයග.

3.2.1.2. වුහාත්මකමෙ භූවිදයාව (Structural geology )
වියශේෂය න්ම භූගත ජල , මතුළිට ජල , ස්වභාවික විපත්මක සහ සිවිල් ඉාංජියන්රුම ඉදිකිරීම් වලට ඇයවන පාරිසරික
බලපෑම් දැඩි යලස රදාපවයන්යන් පාදස්ථ පාෂාස න්යේ වුහම යවනස්කම් මත යග. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ
පවයන පාදස්ථ පාෂාස න්, වුහාත්මකමක සිය ම් සමග ඇමිණුයම් ඉදිරිපත්මක කර ඇත. පාෂාස ස්ථර වල සාමානය නැඹුරු
දිශානය වන්යන් බටහිර සිට නැයගනහිර දිශාවට වන අතර ගිල්වීම් (dipping) නිතරම දකුණු සහ ුතුරු දිශාවලට සිදුයග.
(ඇමිණුයම් ඇය වුහාත්මකමක සිය ම් බලන්න). ක්යෂේත්ර සහ රසා නාගාර අධ්ය න විකන් තවදුරටත්මක යපනී න්යන් පාෂාස
ස්ථර න් යබොයහොම ක් ය ෝජිත මාර්ග හරහා වයා්තව ඇය බවයි. ළමනිසා, ඉදිකිරීම් වල අ පාදස්ථ පාෂාස වල සහ
වුහ න්යේ සැලකි යුතු පාර්ශ්වික විචලන ක් හදුනාගැනීමට හැකි ාවක් පවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 35

ක්යෂේත්ර නිරීක්ෂස සහ ිකඛිත යතොරතුරු විමර්ෂස ට අුකව පාෂාස සාමානයය න් ඉතා විශාල සහ ළමනිසා සන්ිව සහ
පැලුම් ඝනත්මකව සාය්ක්ෂව අඩු . යම භූගත ජල ළක්රැස්වීමට සහ භූජල තලයප (aquifer) චලන ට ඇය හැකි ාව
අඩුකිරීමට මගපාදයි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ශක්යමත්මක පාදස්ථ පාෂාස මත ස්ථානගත වී ඇත. ළයහත්මක ගුවන් යා ාරූප
අධ්ය නයප අ දුර්වල කලාප (වයාකිය කලාප) කිහිප ක් හදුනාගන්නා ල අ. ළ ට අමතරව, පාෂාස සීමාවන් (rock
boundaries) යබොයහොම ක් ය ෝජිත මාර්ග හරහා පවයන බව සහ ඒවා භූවිදයාත්මකමකව සහ වුහාත්මකමකව දුර්වල ්රයශශ
යලස සැලයක්.

3.2.1.3. භූමිෙ ගිලා බැසීම් සහ කවනත්මක ස්වභාවිෙ දපදා
භූමි ගිලා බැසීම් සහ නා ාම්, යගගවත්මක සාංවර්ධ්න වයාපිීනන් සමග වාර්තා වී ඇය බරපතල පාරිසරික ගැටලුවකි. ළයහත්මක
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප භූවිදයාත්මකමක සමීක්ෂසයප අ භූමි ගිලා බැසීම් වලට ඇය තර්ජන අඩුබව දක්වා ඇත. භූමියප,
භූවිදයාත්මකමක සහ වුහම තත්මකත්මකව යබොයහෝයසයින් ස්ථාවරවන අතර සාමානයය න් ගිලාබැසීම් සිදුවීම හගවන කාස්ට්
(kast) ලක්ෂස තත්මකත්මකව න් යනොමැත. ළයහත්මක ස්ලටිකීකරස වූ කුඩා පරිමාසයප කිරිගරුඩ (marble) තට්ටු මාර්ග
දියේ තැනින් තැන හණ වි .
භූගත ජල අිවක යලස ුකහාගැනීම් නිසාද භූමි ගිලාබැසීම් ඇයවි හැක. ළමනිසා පස් කන්ඩි ට සිදුවි හැකි කිසි ම්
හානි ක් වලක්වාීමම සදහා ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අවට භූගත ජල සහ මතුළිට ජල ්රභව නිසියලස කලමනාකරස
කල යුතුව ඇත. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ සිදුකරන ලද භූ-රූපවිදයාත්මකමක අධ්ය න න් මගින් භූමියප සමතලා බව
පැවීනම සහ මතුළිට රැික සහිත බව අඩු නිසා නා ාම් ්රණ ඛ් යනොවන බව තහවුරු වී ඇත. ළනණ දු , මාර්ග කුරුසෑගල
්රයශශ යදසට ගමන්කරන විට ළහි තල (level) පවත්මකවායගන ුක ළිණිස මාර්ගයප දැඩියලස ජීර්ස වූ පස් සහිත ්රයශශ
සහ සහ පාදස්ථ (basement ) දියේ බෑවුම් කැපීම අවශය යග. ළමනිසා සිදුවි හැකි භූමි ිකස්සා ාම් (earth slips)
ස්ථාවර කිරීම සදහා පාෂාස කාන්ඩ සහ පාාංශු කාන්ඩ ළිිකබද සළකා බලා ගැලයපන කැපීම් සහ ආනය න් සැලබිම්
කල යුතු . සාමානයය න්, ඇතැම් ස්ථාන සදහා ගැලයපන බෑවුම් ස්ථාවර කිරීයම් ක්රමයගද න් සිතාබැික යුතු යග. ්රායශශී
භූමිකම්පා විකන් තර්ජන ක් යනොමැය බව භූවිදයාත්මකමක සමීක්ෂසයප අ වැඩිදුරටත්මක අනාවරස වි . ළයහත්මක කලාප
පරිමාසයප භූමි කම්පාවලට ්රායශශී භූමි කම්පන ය්රේරස කල හැකි නිසා, ය ෝජිත වයාපියයප අත්මකයවාරම්, සිදුවි
හැකි කුඩා පරිමානයප කම්පන න් සැලකිල්ලට ගනිමින් සැලබිම් කිරීම අවශය යග.

3.2.1.4. පස ළිබදබද සාමානය විස්තරෙ (General description of soil)
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප ්රධ්ාන වශය න් දක්නට ලැයබන පස් වර්ග වන්යන් රතු කහ යපොේයසොිකක් පස වන අතර ළ
මිදු සහ දිඩ ලැටරයිට් (කයබොක්) යලසින් දැකි හැකි . කයබොක් සැකැස්ම අවට බෑවුම් සහිත කදු සහ තදින් පුල්ික වැටුණු
රතු කහ යපොේයසොිකක් පස් දැකි හැකි . ළ ට අමතරව, යවනස්වන ජල බැස ාමක් සහ ව න ක් සහිත දි ලු පස ද
කලාතුරකින් පවයයි. හැල සහ අර්ධ් හැල පස් දක්නා ලශයශ වියශේෂය න් වගුරු මම් වල ස්ථාන කිහිප ක පමණි. ළම පස
රතු, කහ යහෝ දුඹුරු පාටින් යුක්ත වන අතර සාමානය වයවහාරයප අ කයබොක් පස් යලස හදුන්වයි. ස්වභාවික භූමිය හි යමම
පස යසන්ටිමීටර් 25 සිට යසන්ටිමීටර් 40 දක්වා ඝනකමින් පවයයි. යකයසේ වුවද වගා මම්වල යමම පාාංශු ස්ථර ඉතා තුනී
ස්වභාව ක් ගනියි. තවද යමම පස ආම්ිකක බවකින් යුක්ත වන අතර පහබියවන් ඛ්ාදන ට ලක් යනොයග.

3.2.1.5. රධාන පස් ොන්ඩ වල සාමානය ඉාංජිකන්රු ගතිගුණ (General engineering properties of major soils)
රතු ෙහ කපො කසොලික් කහෝ ලැටරයිට් පස (Red yellow podzolic/Laterite soil)
කයබොක් පස ුණුබිම් හා ආර්ද්රතාවය න් යුතු යශශගුස තත්මකව න් සහිත නිවර්තන සහ ුපනිවර්තන කලාප වල ස්ථානී
ජීර්ස කට යහෝ විය ෝජනට ලක්වූ පාෂාස න්යගන් සැකබිුක දැඩි යලස ජීර්ස වූ යශේෂ පාෂාස වර්ග කි. ජීර්ස වීයම්
ක්රි ාවිකය න් පබිව ඇයවන පස ඝනකම, පාංය , රසා න සහ ඛ්නිජ විදයාව අුකව විවිධ්ත්මකව ක් යපන්ුකම් කරයි. කයබොක්
සහ ඇලුමිනි ම් ඔක්සයිේ, අ න් ඔක්සයිේ විකන් යපොයහොසත්මක අතර සිිකයක්ට අඩු ්රමාස ක්ද යකය ොිකනයිට් සැලකි
යුතු ්රමාස ක් ද සමන්විත යග. යමම පස සාරවත්මක බවින් අඩුවන අතර සාමානයය න් වගා කටයුතු වලට බිදුබි යනොයග.
පාාංශු පරීක්ෂස විකන් ලබාගත්මක ්රයලල අුකව කයබොක් පස මාර්ග යදපස පස් වැටි ඉදිකිරීමට සහ යගොඩනැගිික අණ ද්රවය යලස
ඉදිකිරීම් ඇතුලත්මකව ඉාංජියන්රු ඉදිකිරීම් කටයුතු ගනනාවකට ය ොදගතහැකි බව යපනී යි. යකයසේවුවද ග්රැනයිට් නයිස්
පාෂාස විකන් ඇයවුුක කයබොක් පස් මාර්ග යදපස කණ්ඩි ළිරවීමට ය ොදාගතහ හැකි බව යපනී යගොස් ඇත. ළයසේම
ඇම්ෆියබොලයිට් විකන් ඇයවුුක කයබොක් පයසහි ඉාංජියන්රුම ගුස වැඩි කිරීමට ළ සාංගත කල යුතු .
ළබැවින් ය ෝජිත මාර්ග යපළගැන්වුම ඔස්යසේ පවයන කයබොක් පයසහි ඉාංජියන්රුම ගුසාාංග න්යේ සැලකි යුතු තරම්
යවනස් වීමක් දැකගත හැක. ්රයශශ තුළ වඩා බිලභව පවයන්යන් කඩ විකන් යපොයහොසත්මක කයබොක් පස වන අතර
වාත ට නිරාවරස වීම නිසා සහ හිමටයිට් සහ ජිය ෝතයිට් (goethite) වැනි ශවීීනයික ඛ්නිජ අඩාංගුව පවයන බැවින් ළහි
මතුළිට තත්මකත්මකව යබොයහෝවිට තද ගය කින් යුක්ත යග. ළමනිසා ඩක බහුල කයබොක්, සිවිල් ඉාංජියන්රු කටයුතු වල අ
ඉදිකිරීම් ද්රවය ක් (කයබොක්ගල්) යලස සාමානයය න් භාවිත කරුක ලබයි. වැඩිදුරටත්මක, ්රණ ඛ්ව පවයන කඩ විකන්
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 36

යපොයහොසත්මක කයබොක් සැකැස්ම තුල මිදු ඇලුමිනි ම්විකන් යපොයහොසත්මක පාාංශු ස්ථර න් ද පවීන. කයබොක් පයසහි
පැයකඩ න් යරස් අතට ඒකාකාරී බවක් යපන්ුකම් කරන අතර වියශේෂය න් ඇලුමිනි ම් විකන් යපොයහොසත්මක ්රයශශ වල
මැටි සාමානයය න් සිතුම ධ්ාරිතා යවනස්කම් (seasonal volume changes) වලට මගපාදයි. ළමගින් අත්මකයවාරම් දුර්වල
කල හැකි බැවින් ඕනෑම සිවිල් ඉාංජියන්රු ඉදිකිරීමට යපර නි මිත අයුරින් පස බිසාංහන (compaction) කිරීම සිදුකල
යුතු .
කඩ විකන් යපොයහොසත්මක කයබොක් පාෂාසය හි ස්වභාවික සැකැස්ම ය ෝජිත මාර්ගයප කැපුම් සිදු කරන ස්ථාන වල ඇය
වි හැකි නා
ාම් වැලැක්වීමට ඉවහල් වුක ඇත. ළයසේම මාර්ග කැපීයම් අ ලැයබන අමතර කයබොක් පස් මාර්ගයප
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුයකයරන අයනකුත්මක ්රයශශ වල පස් වැටි සැ අයම් අ ය ොදාගත හැක. මන්ද ත්මක කයබොක් පස සිවිල්
ඉාංජියන්රුම කටයුතු වල අ භූමි ළිරවීම සදහා ය ෝගය වන යභෞයක-රසා නික ගුස න්යගන් සමන්විත වන බැවිනි. +
දිෙළු (ඇලුවිෙල්) පස
දි ළු පස යපෝෂස සාංඝටක න්යගන් සාරවත්මක පසක් වන අතර බැර යලෝහ ද ඇතුලත්මකව යම හැක. ගාංගා සහ දි පහරවල්
අඩු යගග කින් ගලා න විට යමම පස් ඇයයග. අවලම්භිත පස් අාංශු බරින් වැඩි බැවින් අඩු යගග කින් ගලා න ජලපහරට
ගසායගන යනො න අතර ඒවා ගාං පත්මකයලහි සහ ගාං ඉවුයරහි තැන්පත්මක යග. කලාපී ්රයශශයප භූවිදයාත්මකමක සැකැස්ම අුකව
දි ළු පස් ඛ්ණිජ සාංයුයය න් සහ නිශ්ිතත පාාංශු ලක්ෂස න්යගන් යවනස් යග.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ආශ්රිතව දැකි හැකි දි ළු පස් ශක්යමත්මකව යගොඩනැී  යනොමැය අතර ළ ට ්රධ්ාන යහේතුව ්රයශශ
තුල නිතර ඇයවන ගාංවතුර තත්මකව යි. යම් යහේතුයවන් දි ළු පාාංශු ස්ථර තද සහ මිදු කයබොක් සැකැස්ම මත සෑයශ. ක්යෂේත්ර
ය න් ලද සාක්ෂි අුකව පාාංශු ස්ථරය න්යේ ඝනකම මීටර් 1 ක් පමන බව යපනී යි. යමම පස් යබොයහෝ විට යහොදින් ජල
කාන්දු වන වැිකවිකන් ගහන ළිටාර තැන්යනහි හා ළහි ඇල මාර්ගයප ඉවුරු වල තැන්පත්මක වී ඇය යරොන් මඩ හා යරොන්මඩ
සහිත මැටි විකන් සමන්විත යග. භූතාක්ෂණික ගුස න්ට අුකව යමම පස් අත්මකයවාරම් ඉදිකිරීමට ය ෝගය ැයි සැලයක්.
යකයසේවුවද ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප අත්මකයවාරම සවිමත්මක කිරීම මගින් ළහි ඉාංජියන්රු ගුස න් ඉහල නැාංවීමට අවශය
මට්ටයම් සාංගතතාව ක් ය ොදාගත යුතු .
වී වගා ෙරන පස
වී වගා කරන පස ද, ව න , ජලවහන , යපෝෂය තත්මකත්මකව න් සහ පස විසින් ඇය කරන ගැටලු වැනි ගුසාාංග න්යේ
විචල ක් දක්වයි. යමම පස්, විවිධ් භූ සැකැස්මවල් තුල, විවිධ් වූ භූලක්ෂස, පාාංශු විදයාත්මකමක සහ ජලවිදයාත්මකමක තත්මකත්මකව න්
ටයත්මක පවීන.
ගම්පහ ්රයශශයප ්රධ්ාන වශය න් වී වගා යකයරන පස් රයටහි යතත්මක කලාප ට අ ත්මක යග. (WL1 කිෂි පාරිසරික කලාප ට
අුකව). යමම ඛ්ණිජ පයසහි මධ්ය කාීමන සහ යකටි කාීමන වී වර්ග කන්න යදක තුලම වගා යකයර්. සමහර කුඹුරු මම් වල
්රධ්ානම ගැටළුව වී ඇත්මකයත්මක කඩ විෂවීමයි (Iron toxicity) . කලාපයප ්රධ්ානතම පස් වර්ග වන්යන් තැනිතලා මම් වල
ඇය මිදු කයබොක් මත පවයන රතු කහ යපොේයසොිකක් පස් සහ සමතලා මම් වල පවයන විවිධ් ජල ගලාබැසීයම් පාංය වලට
අ ත්මක දි ළු පස් . ළබැවින් පයසහි ඉාංජියන්රුම ගුස කයබොක් සහ දි ළු පස් වලට සමාන .
කුරුසෑගල ්රයශශය හි ්රධ්ාන වශය න් වී වගා යකයරන පස පහත රට අතර මැදි කලාප ට අ ත්මක යග. (IL1කිෂි පාරිසරික
කලාප ට අුකව) යමම ්රයශශයප වී වගා යකයරන පස් වර්ග වන්යන් රැික සහිත මයමහි පවයන හියුමික් අඩු ේයල් පස් සහ
තැනිතලා මයමහි පවයන ගාංගා දි ළු පසයි. තදින් පුල්ික වැටුුක ුපපාාංශු වර්ග සහිත යහොදින් ජල බැස යනො න රතු කහ
යපොේසිකක් පසද වී වගාව සදහා ම් ්රමාස කට ය ොදා ගැයන්. යහොදින් ජල බැස න සහ තරමක් ජල බැස න පස්
යවනත්මක ආහාර යබෝග(ළලවලු) සදහා බිදුබි .
හැල සහ අර්ධ හැල පස (Bog half bog soil)
ශාක වැයවන සහ ඒවා දිරාපත්මකවන ස්ථාවන වල ඇයවන කාබනිද ද්රවය න් වල ළකතු වීයමන් හැල පස සෑයශ. ළම පස්
සාමානයය න් අදුරු පැහැ ක් ගන්නා අතර සම්පීඩයතාව ඉතා ඉහල බැවින් අත්මකයවාරම් වලට ුදග අම සදහා කිසියසේත්මක
ය ෝගය යනොයග. යකයසේවුවද යමම පස් ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ බිලභව හණ  යනොවන අතර, ඒවා දක්නට
ලැයබන්යන් වගුරු පරිසර වල (කියලෝමීටර් 0 - 2 ීනරයප) සහ ගාංපත්මකල වල් වල පමණි.

3.2.1.6. කෙෝජිත අිවකගී  මාර්ගෙ දිකග් භූවිදයාත්මකමෙ සහ පස් වල සුවිකශේෂ විස්තරෙ
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දියේ පවයන වැදගත්මක ස්ථාන වල පවයන භූවිදයාත්මකමක, පාාංශු සහ ජලවිදයාත්මකමක බිවියශේෂ විස්තර
කිරීම් සදහා ක්යෂේත්ර නිරීක්ෂස, භූතාක්ෂණික වාර්තා, භූ විදාත්මකමක සිය ම් (1:50 000), වුහාත්මකමක සිය ම් (1:50 000),
පාාංශු සිය ම් (1:50 000) සහ දුරස්ථ යගෝචරග්රහන (remote sensing) දත්මකත භාවිත කරන ල අ.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 37

3.2.1.7. රධාන අන්තර්කේදන/අන්තර්වමවමාරු ළිහිටන ස්ථාන
මාර්ග පථ දියේ ්රධ්ාන අන්තර්යේදන/අන්තර්හුවමාරු යදොලහක් පවීන. දැනට පරිසරයප පවයන පාාංශු ද්රවය න්යේ
තත්මකත්මකව පහත පරිදි විස්තර කල හැක.
(i) ෙඩවත පපධති අන්තර්වමවමාරුව
යමම ්රයශශ ද අස්ලටික පාෂාස විකන් ආවරස වී ඇය අතර යහෝන්බ්යලන්ේ නයිස් පාෂාස සමග ස්පර්ශ කලාප
ඇයකරයි.
පාෂාස වර්ග යදකක ස්පර්ශ කලාප දියේ දුර්වල කලාප ක් යගොඩනැයේ. වයාකිය කලාපයප (shear zone) සැලකි යුතු
මට්ටමක පාෂාස ජීර්ස වීමක් සහ පාාංශු ඛ්ාදන ක් අය්ක්ෂා කල හැක. ළබැවින් ළම ්රයශශ හරහා යකයරන ඉදිකිරීම්
වල අ වයාකිය කලාප ළිිකබද සලකා බැික යුතු . ්රයශශයප ්රධ්ාන වශය න්ම දක්නට ලැයබන පස් වර්ග වුකයප හියුමික්
අඩු වී පස හා ළ ට ටින් ඇය රතු කයබොක් පසයි.
(ii) ගම්පහ අන්තර්වමවමාරුව
අන්තර්හුවමාරුව ළිහිටා ඇත්මකයත්මක වගාකරන ලද කුඹුරක් මත . භූවිදයාත්මකමක සිය ම් වලට අුකව, පවයන් ්රධ්ාන පාෂාස
වර්ග වන්යන් ග්රැනයිට් නයිස්, යකොර්ඩි රයිට් නයිස් (cordierite gneiss), යහෝර්න්බ්යලන්ට් බය ෝටයිට් නයිස්
(hornblende biotite gneiss) සහ අස්ලටික නයිස් (undifferentiated gneisses) පාෂාස යග. ළයහත්මක වඩා ්රණ ඛ් වන්යන්
අස්ලටික නයිස් (undifferentiated gneisses) පාෂාස යග. ළම පාාංශු ස්ථර පවයන්යන් අිවයගී  මාර්ග හරහා ගමන්
කරන පටු පාෂාස ීනරු යලසයි. ළබැවින් ස්පර්ෂ සීමාවන් (contact boundaries) කිහිප ක් පවයන අතර අිවක ජීර්ස
වීම යහේතුයවන් ළම සීමාවන් සාමානයය න් දුර්වල වි හැක.
්රයශශ ආශ්රිතව ස්වභාවික භූමියප පවයන ්රධ්ාන පස් කාණ්ඩ වන්යන් රතු කයබොක් පසයි. අයනක් අතට, කුඹුරු වල
අිවක යලස ජීර්ස වූ කහ පැහැය හියුමික් අඩු යග්රේ පස් (low humic grey soils) පවීන. ළයසේවුවද, අත්මකතනගලු ඔ ආශ්රිත
කුඹුරු වල ඇය පස, කාබනික ද්රවය න්යගන් සාරවූ පසකින් වැබිුක දි ලු සැකැස්මක් දක්වයි.
(iii) කගෙන්කගොඩ අන්තර්වමවමාරුව
යමම ්රයශශයප ්රධ්ාන වශය න් දක්නට ලැයබන පාෂාස වර්ග වන්යන් ග්රැනයිට් නයිස්, චායනොකයිට් නයිස් සහ බය ෝටයිට්
යහෝර්න්බ්යලන්ේ නයිස් පාෂාස යග. පාදස්ථ භූවිදයාවට අුකව, යමම ්රයශශ ඕනෑම ආකාර ක සිවිල් ඉාංජියන්රුම
ඉදිකිරීම් සදහා ස්ථාවර යග. මන්ද ත්මක, චායනොකයිට් සහ ග්රැනයිට් පාෂාස සාමානයය න් අයවිශාල අයුරින් පවයන අතර
ඒවාට කැඩීම අ ාම් (fractures), සන්ිව (joints) සහ දුර්වල කලාප (shear zones) වැනි දුර්වල පිෂ්ඨ න් ඇත්මකයත්මක
සාය්ක්ෂව අඩු ඝනත්මකව කිනි.
ය ෝජිත අන්තර්හුවමාරුව ළිහිටා ඇත්මකයත්මක වගා කරන ලද කුඹුරු මත . භූමි අවට පවයන යවනස් යනොකරන ලද පස
සාමානයය න් කයබොක් පසින් සමන්විත යග. යකයසේවුවද, වී වගා කරන පස දි ලු මැටි පසක් වන අතර කාබනික
ද්රවය න්යගන් යපොයහොසත්මක බැවින් කළු පාටට හුරු දුඹුරු පැහැ ක් ගනී. යමම පස් ආසන්න ගාංගා මාර්ගවිකන් ්රවාහන
වන්නට ඇත.
(iv) මීරිගම අන්තර්වමවමාරුව
මීරිගම අන්තර්හුවමාරුව පවයන ්රයශශයප පවයන ්රධ්ාන පාෂාස කාන්ඩ වන්යන් චායනොකයිට් නයිස්, යපේමටයිටික්
ග්රැනියටොයිේ නයිස් සහ ග්රැනයිට් නයිස් පාෂාස යග. යමම පාදස්ථ පාෂාස න් සාමානයය න් පලුදු යනොමැය සහ දැවැන්ත
වන අතර අන්තර්හුවමාරුව ඉදිකිරීමට ය ෝජනා කර ඇත්මකයත්මක මීරිගම ්රයශශයප ඇය වයාකිය කලාප තුයනන් ඉවතට
වන්නටයි. ළබැවින් අත්මකයවාරම්වල ස්ථාවරබවට වලට සැලකි යුතු තරම් තර්ජන ක් යනොමැත.
්රයශශයප පවයන ්රධ්ාන පාාංශු කාන්ඩ වන්යන් මිදු සහ තද කයබොක් පස සමග රතු කහ යපොේයසොිකක් පසයි. කුඹුරු වල
්රණ ඛ්ව පවයන්යන් අඩු හියුමික් යග්රේ වර්ස සහිත යපොේයසොිකක් පසයි. කයබොක් පස දක්නට ලැයබන්යන් ස්වභාවික
භූමියප . භූරූප විදයාත්මකමක නිරීක්ෂස න්ට අුකව අන්තර් හුවමාරුව ආශ්රිතව මාර්ග කැපීම අවශය වුක ඇය බව යපනී යි.
යකයසේ වුවද තද කයබොක් සැකැස්ම දියේ ය ොදන බෑවුම් කැපුම් යබොයහෝ විට රැදවුම් මත්මකය යනොමැයව ස්ථාවරව පවයුක
ඇත. අයනක් අතට, මිදු කයබොක් හරහා මාර්ග කැපුම් ය ොදන්යන් නම් නා
ාම් වලක්වා ගැනීම සදහා බිදුබි බෑවුම්
ආනය ක් පවත්මකවා ගත යුතු .
(v) විල්වත්මකත කසේවා අන්තර්වමවමාරුව
යමම ්රයශශයප ්රධ්ාන වශය න් දක්නට ලැයබන පාෂාස වර්ග වන්යන් අස්ලටික චායනොකයිට් (undifferentiated
charnockite) සහ යකොර්ඩිළරයිට් නයිස් (cordierite gneiss). ළබැවින් ස්ථාවර ඉදිකිරීමක් සදහා පාදස්ථයප ශක්යමත්මක
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බව ්රමාසවත්මක . අන්තර්හුවමාරුව කුඹුරු මත ස්ථානගත කිරීමට ය ෝජිත අතර භූරූප විදයාව අුකව ළම ්රයශශ
සායපක්ෂව සමතලා . ළබැවින් නා
ායම් සහ පාෂාස ිකස්සීම් වලට සැලකි යුතු අවදානමක් යනොමැත. ්රයශශයප
්රධ්ාන වශය න් පවයන පාාංශු වර්ග වන්යන් මිදු සහ තද කයබොක් පස සමග රතු කහ යපොේයසොිකක් පසයි. යකයසේවුවද
කුඹුරු සාමානයය න් හියුමික් අඩු යග්රේ පසින් සමන්විත යග.
(vi) නාකුළුගණ ව අන්තර්වමවමාරුව
නාකලගණ ව අන්තර්හුවමාරුව ළිහිටා ඇත්මකයත්මකද සමතලා ුගමි ්රයශශ කයි. ්රයශශයප ්රධ්ාන වශය න්ම පවයන පාෂාස
වර්ග වන්යන් අස්ලටික චායනොකයිට් . යකයසේවුවද අතරින් පතර ග්රැනයිට් නයිස් (granite gneiss) සහ ීනරුසහිත
අස්ලටික නයිස් (banded undifferentiated gneiss) ද පවීන.
(vii) කබෝෙගකන් අන්තර්වමවමාරුව
යබෝ ගයන් අන්තර්හුවමාරුව ූලිකකව ස්ථානගතව ඇත්මකයත්මක දැවැන්ත චායනොකයිට් පාෂාස සැකැස්මක් මත බැවින් යමම
පරිසර තුල අත්මකයවාරම් ඉතා ස්ථාවර යග. චායනොකයිට් වලට අමතරව යහොදින් සැකසී නැය යරුවානා (quartzite) ීනරු
ද යමම ්රයශශයප අතරින් පතර දැකි හැකි . යකයසේවුවද යරුවානා පාෂාස මගින් අත්මකයවාරම් වල ස්ථාවර බවට
සැලකි යුතු බලපෑමක් සිදු යනොයග. තවද යමම ්රයශශයප පස, වැඩි වශය න් ශක්යමත්මක පුල්ික සහිත රතු කහ යපොේයසොිකක්
පසක් සහ රතු දුඹුරු පසක් වල බැවින් කිකන් විස්තර කල ස්ථාන වලට වඩා ම් ්රමාස ක යවනස් ස්වභාව ක් ගනී.
(viii) කුරුණෑගල අන්තර්වමවමාරුව
යමම ්රයශශයප ්රධ්ාන වශය න් දක්නට ලැයබන පාෂාස වර්ග වන්යන් ග්රැනයිට් නයිස් වන අතර ළ අත්මකයවාරයමහි
ස්ථාවරභාව ට ඉතාම බිදුබි යග. ළයසේම වුහම භූවිදයාව අුකව කුරුසෑගල අන්තර්හුවමාරුව ආශ්රිතව කිසිදු දුර්වල
කලාප ක් යනොමැත. යමම ්රයශශයප පස යම ට යපර විස්තර කල ස්ථානයප පසට සමාන වන අතර යබොයහෝවිට ළ තදින්
පුල්ික වැටුුක රතු කහ යපොේයසොිකක් පසින් සහ රතු දුඹුරු පසින් සමන්විත යග.
(ix) රිදීගම අන්තර්වමවමාරුව
යමම ්රයශශයප පවයන ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග වන්යන් ග්රැනයිට් සිිකමනයිට් බය ෝටයිට් නයිස් (granite silimanite biotite
gneiss) සහ යහෝර්න්බ්යලන්ේ බය ෝටයිට් නයිස් (hornblende biotite gneiss) . ඒවා සතුව ස්ථාවර අත්මකයවාරම් සදහා
ශක්යමත්මක හැකි ාවක් පවීන. ළයමන්ම, පාෂාස වල වුහ න්ට අුකවද රි අගම අන්තර්හුවමාරු ්රයශශ අවට දුර්වල කලාප
යනොළිහිටයි. ්රයශශයප පසද යම ට යපර විස්තර කල ස්ථානවල පසට සමාන වන අතර යබොයහෝවිට ළ තදින් පුල්ික වැටුුක
රතු කහ යපොේයසොිකක් පස යග.
(x) මැල්සිරිපුර අන්තර්වමවමාරුව
මැල්සිරිපුර ්රයශශයප පවයන ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග වන්යන් ක්වාර්යසො-යපල්ේස්පයක් නයිස් (quartzo-feldspathic
gneiss) වන අතර කුඩා කිරිගරුඩ (මාබල්)තට්ටුවක් ද පවීන. ක්වාර්යසො-යපල්ේස්පයක් නයිස් සහ මාබල් න පාෂාස වර්ග
යදයකහිම අයනක් පාෂාව වලට වඩා දුර්වල ලක්ෂස පවීන. ළයමන්ම, පාෂාස වුහ න් වලට අුකවද මැල්සිරිපුර අන්තර්
හුවමාරුව අවට ්රයශශයප දුර්වල ෂි ර් කලාප (weak shear zones) පවීන. යමම ්රයශශයප පස යම ට යපර විස්තර කල
ස්ථානවල පසට සමාන වන අතර යබොයහෝවිට ළ තදින් පුල්ික වැටුුක රතු කහ යපොේයසොිකක් පසින් සහ රතු දුඹුරු පසින්
(reddish brown earth) සමන්විත යග.
(x) ගකල්කවල අන්තර්වමවමාරුව
ගයල්යවල ්රයශශයප පවයන ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග වන්යන් ග්රැනයිට් නයිස්, බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්ේ නයිස්,
යමටාගයරෝ (metagabro) සහ ක්වාර්යසො-යපල්ේස්පයක් නයිස් (quartzo-feldspathic gneiss) . ක්වාර්යසොයපල්ේස්පයක් නයිස් හැර අයනක් සි ලු පාෂාස සතුව අත්මකයවාරම් ශක්යමත්මකව තැීමම සදහා ශක්යමත්මක හැකි ාවක් ඇත.
ළයමන්ම, පාෂාස වුහ න් වලට අුකවද ගයල්යවල අන්තර්හුවමාරුව ්රයශශ අවට දුර්වල කලාප යනොමැත. යමම
්රයශශයප පස යම ට යපර විස්තර කල ස්ථානවල පසට සමාන වන අතර යබොයහෝවිට ළ තදින් පුල්ික වැටුුක රතු කහ
යපොේයසොිකක් පසින් සහ රතු දුඹුරු පසින් (reddish brown earth) සමන්විත යග.
(xi) දඹුල්ල A 9 අන්තර්වමවමාරුව
දඹුල්ල A 9 ්රයශශයප පවයන ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග වන්යන් බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්ේ නයිස් සහ යහෝර්න්බ්යලන්ේ
බය ෝටයිට් නයිස් . යමම පාෂාස සතුව අත්මකයවාරම් ස්ථාවරව පවත්මකවා ගැනීයම් ශක්යමත්මක හැකි ාවක් ඇත. පාෂාස
වුහ න් වලට අුකව දඹුල්ල A 9 අන්තර්හුවමාරුව ්රයශශ අවට දුර්වල කලාප ක් පවීන. ළනණ දු ළම ්රයශශයප සමතලා

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 39

භූමි ක් පවයන බැවින් ය ෝජිත ඉදිකිරීම් ළහි සදහා බලපෑමක් සිදුයනොයග. ්රයශශයප පවයන්යන් රතු දුඹුරු පස වන අතර
ළ ළතැන්හිම ජීර්ස වන තත්මකත්මකව ක් යපන්ුකම් කරයි.
(xii) දඹුල්ල අන්තර්වමවමාරුව
දඹුල්ල අන්තර්හුවමාරුව ළිහිටන ්රයශශයප සැලකි යුතු තරම් යවනස් පාෂාස වර්ග ළිහිටා යයබන අතර ළමගින් සිදුවි
හැකි පාරිසරික ගැටලු යනොමැත.

3.2.1.8. මාර්ග ීනරෙ දිකග් ඇති කවනත්මක වැදගත්මක ළිහිමම්
(i) කිකලෝමීටර් 1 සිට කිකලෝමීටර් 5 දක්වා ීනරෙ
ය ෝජිත මාර්ග ීනරයප පලණ වන කියලෝමීටර් 5 ක ීනරයප ්රණ ඛ්ව පවයන්යන් අත්මකහැර දමන ලද කුඹුරු සහ වගුරු මම් විකනි.
කුඹුරු වල පස සාමානයය න් කාබනික ද්රවය න්යගන් යපොයහොසත්මක වන අතර ්රයශශ ආශ්රිත නාගරික ජනාවාස තුල
පවයන වාරි ඇළ මාර්ග මිනිබින් විසින් බැහැරලන ද්රවය යහේතුයවන් සැලකි යුතු තරමකට දූෂස වී ඇත. ළයසේම
අත්මකහැරදමන ලද කුඹුරු මධ්යයප තාවකාිකකව ජල ළක්රැස්වීම සාමානය තත්මකව කි. යම ට යහේතුව කුඹුරු වල ජීර්ස
පැයකයඩහි කාච ක හැඩ ට සම්ළිණ්ඩිත මැටි තට්ටු පැවීනම වි හැක. යමම මැටි තට්ටු ඒකාකාරී යනොවන අතර ජල
ළක්රැස්වීම සෑමතැනකම දැකි හැකි සාමානය තත්මකත්මකව ක් යනොයග. යමම ඉඩම් දැනට කිෂිකාර්මික කටයුතු සදහා භාවිත
යනොකලද ඒවා භූගත ජල නැවත ළිරී ායම් ්රායශශී සහ කලාප ක්රි ාකාරකම් යලස වැදගත්මක යග. භූවිදයාත්මකමකව කුඹුරු
සලකුක ලබන්යන් පාදස්ථයප අිවකව දැදුර කලාප (fractured zones) පවයන ්රයශශ යලසින් වන අතර ළබැවින් පයසේ
පාරගමයතාව (permeability) සහ සවිවරතාව (porosity) යමන්ම අර්ධ්ව ජීර්ස වූ පාෂාස ද ඉතා අිවක . යම
සැලකි යුතු මට්ටමක වැසි ජල කාන්දුවීමට (infiltration) සහ අිවක භූගත ජල ගල න ට මගපෑදි හැක.
්රයශශයප කුඹුරු අවට වගුරු මම් පවීන. වගුරු මම් වල පීට් (Peat) සහ හැල පස් (bog soils) බිලභ වන අතර පස් ස්ථර වල
ඝනකම සැලකි යුතු තරම් යනොවන බව යපනී යි. ්රයශශයප වගුරු මම් ්රධ්ානව වර්ධ්න වී ඇත්මකයත්මක යපර පැවය වාරිමාර්ග
ඇලවල් විකනි. මානව බලපෑම් නිසා යමම වාරි ඇළවල ජල ගලා ාම අවහිර වී ඇය බැවින් යමම ඇලවල් කුඹුරු යදසට
වයා්ත වී පුළුල් මිරිදි වගුරු සාදයි.
(ii) කිකලෝමීටර් 12 සිට කිකලෝමීටර් 20 දක්වා සහ කිකලෝමීටර් 24 සිට කිකලෝමීටර් 26 දක්වා ීනරෙ
ය ෝජිත මාර්ගයප ඉහත ීනර දියේ අත්මකතනගලු ඔයප ළිටාර තැන්න විහි අ ඇය අතර විශාල යලස යගොඩනැගුුක දි ලු පාාංශු
නිිව විකන් සමන්විත . යමම පස් අත්මකතනගලු ඔ සහ ළහි අතු ගාංගා ආශ්රිත කුඹුරු වල වැඩි වශය න් පවීන. යමම
්රයශශයප අ ය ෝජිත මාර්ග සැලකි යුතු අයුරින් දි ලු තැන්පතු (alluvial deposit) හරහා ගමන් කරයි. ළබැවින් ඉදිකිරීම්
කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ්රථම ය ෝගය භූතාක්ෂණික විමර්ෂස ක් සිදුකිරීම අවශය යග. දි ලු තැන්පතු වල ්රධ්ාන වශය න්ම
පවයන්යන් කාබනික ද්රවය න්යගන් යපොයහොසත්මක සම්ළිණ්ඩිත යනොවුුක පස් (unconsolidated soil) නිසා කිෂිකාර්මික
කටයුතු සදහා වැඩි සරුතාව ක් පවීන. ක්යෂේත්ර සමීක්ෂසයප අ ්රයශශයප අිවක යලස යගොඩනැගුුක සියුම් කනිකාම වැික
ස්ථර න්යගන් සමන්විත වැික ස්ථර න් සහිත ඇතැම් පාාංශු පැයකඩ න්ද නිරීක්ෂන වි .
(iii)කිකලෝමීටර් 5 සිට කිකලෝමීටර් 7 දක්වාප කිකලෝමීටර් 42 සිට කිකලෝමීටර් 45 දක්වාප කිකලෝමීටර් 49 සිට කිකලෝමීටර්
50 දක්වාප කිකලෝමීටර් 67 සිට කිකලෝමීටර් 69 දක්වා සහ කිකලෝමීටර් 74 සිට කිකලෝමීටර් 76 දක්වා ීනරෙ
මාර්ගයප ඉහත දක්වා ඇය යකොටස් ්රධ්ාන වශය න්ම නැමි පාදස්ථ පාෂාස තට්ටු (folded basement rock layers) විකන්
සමන්විත . යබොයහෝ අවස්ථා වල, පාෂාස වල නැණ ම් අක්ෂ (fold axis)ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග හරහා ස්ථානගතවී
ඇත. ළබැවින් සෑම ළිහිටීමකම දුර්වල පාදස්ථ ක් නිරීක්ෂස යග. යකයසේවුවද පාෂාස ස්ථර ගිීමම (dipping) ය ෝජිත
මාර්ග ට ලම්භකව සිදුවන අතර ළමගින් යපනී න්යන් සිදුවි හැකි මාර්ග කැපුම් දියේ අභිනත-ිකස්බිම් (dip -slip)
ආකරයප නා
ාම් විකන් ස්ථාවර තත්මකත්මකව ක පවයන බවයි.
(iv) කිකලෝමීටර් 68 සිට කිකලෝමීටර් 76 දක්වා ීනරෙ
භූවිදයායවන් සලකා බලන විට, යමම ්රයශශ හුදකලා පාෂාස කදු තැන්නට (rock hill plain) යබොයහෝ දුරට සමානව
පවයන බැවින් ය ෝජිත මාර්ග සදහා වඩාත්මක සැලකිල්ලට ගතයුතු යකොටසකි. සිය ම් විශ්යල්ෂනය න් සහ ක්යෂේත්ර
විමර්ෂන මගින් හුදකලා පාෂාස නිරාවරන වූ ස්ථාන කිහිප ක් හදුනාගත හැකි වි . ීනර දියේ පවයන වඩාත්මක බිලභ
පාෂාස වර්ග වන්යන් චායනොකයිට් නයිස් (charnockite gneiss). ඒවා අඩු ඉරිතැලුම් (fractures) සහ සන්ිව (joint)
ඝනත්මකව ක් පවයන අතර සාමානයය න් දැවැන්ත සහ මි ර යගොඩනගන ආකාර (ridge forming) යග. චායනොකයිට්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 40

පාෂාසයප වයාස්ථරස (Exfoliation) අකාරයප ජීර්ස ක් සාමානයය න් පවයන අතර ළමනිසා පාෂාස ුශගත
යබොයහොම ක් විත්මකතාකාර හැඩ ක් ගනී.
ළ ට අතරව, ග්රැනයිට් නයිස්, යහෝර්න්බ්යලන්ේ බය ෝටයිට් නයිස් වැනි පටිසහිත නයිස් (banded gneisses) පාෂාස සහ
ක්වාර්ට්ස් ්රයශශයප පවීන. සාමානයය න් ග්රැනයිට් නයිස් සහ යහෝර්න්බ්යලන්ේ බය ෝටයිට් නයිස් ය ෝජිත අිවයගී 
මාර්ග හරහා පවීන. ඒවා නිතරම නැමි පාදස්ථ (folded basements) මායිම් ආශ්රිතව පවීන. ළනණ දු, චායනොකයිට් නයිස්
පාෂාස වලට වඩා ඉහල ජීර්ස ීනව්රතාව ක් පවයන බැවින් ක්යෂේත්රයප අ හදුනාගත හැකි වූයප සීමිත ුශගත න් (outcrops)
ගසනක් පමනි. ළම ීනරුව දියේ දැකි හැකි අයනක් ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග වන්යන් යරුවානා (Quartzite) පාෂාස යි.
යමම පාෂාස නිතරම පවයන්යන් නැමි පටි ආකාර ට (folded bands) වන අතර ය ෝජිත මාර්ග දිගට (along ) යමන්ම
හරහට (across) ද පවීන. ඒවා බිලභව හණ වන්යන් දැඩිව ඉරිතැලුණු සහිත ආකාරය න් සහ යපල්ේස්පාර් ඛ්නිජ ්රධ්ාන
ඛ්නිජ යලස පවයන ආකාරය න් ද වන බැවින් ජීරස වීම ළිරිසිදු යරුවානා වලට සාය්ක්ෂව වැඩි . ළමනිසා ්රයශශයප
පවයන යරුවානා භූගත ජල ළක්රැස් වීම සදහා බිදුබි යග.
අිවයගී  මාර්ග වැනි විශාල පරිමාසයප වයාපිීනන් සදහා පාෂාස වර්ග සහ ඒවායප ඉාංජියන්රු ගුසාාංග න් වැදගත්මක .
ය ෝජිත ීනර දියේ, ්රයශශයප පවයන පාෂාස වර්ග යබොයහොම ක යගොඩනැී ම පාෂාස ුශගත (outcrops) කිහිප කින්
සිදුවී ඇත. ුදාහරස ක් වශය න් කි තයහොත්මක, චායනොකයිට් සහ ග්රැනයිට් නයිස් වර්ගයප පාෂාස ළිළිරවීම, වායු ගුසාත්මකම
(air quality) සහ භූමි කම්පන වීම (earth vibrations) වැනි සිදුවි හැකි පාරිසරික බලපෑම් ළිබදබද ්රයගශයමන්
සිතාමතා සිදුකල යුතු . ළනණ දු, ළ පවත්මකනා අයවිශාල ස්වභාව සහ අඩු ඉරිතැලුම් ඝනත්මකව ක් (low fracture density)
පවයන බැවින් මාර්ග කැපුම් දියේ ීනව්ර බෑවුමක් (steep slope) පවත්මකවාගත හැකි යග. අයනක් අතට යහෝර්න්බ්යලන්ේ
බය ෝටයිට් නයිස් සහ ක්වාර්සයිට් සාය්ක්ෂව දුර්වල . ළමනිසා මාර්ග කැපුම් දියේ ීනව්ර බෑවුමක් පවත්මකවාගත යහොත්මක ළ
පබිවට පාෂාස කඩාවැටීම් (rock slides) ඇය කල හැක. ළ ට අමතරව, ්රයශශයප පවයන වඩා දුර්වලම පාෂාස වර්ග
වන්යන් යරුවානා (quartzite) පාෂාසයි. සැලකි යුතු මට්ටමක යපල්ේස්පාර් සහිත ක්වාර්ට්සයිට් පාෂාසවල ඇයකරන
මාර්ග කැපුම් සාමානයය න් දුර්වල ඒවා වන අතර බිලභව පාෂාස කඩාවැටීම් ඇයවීම ආරම්භ කරවයි (trigger). පාරිසරික
හානි වලක්වා ගැනීමට යමන්ම වැඩිදුර බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම් සහ ළ වටා ඇය භූගත ජල කලමනාකරස සදහා
ක්වාර්ට්සයිට් ආකාරයප පාෂාස හරහා මාර්ග කැපුම් සිදුකරන විට ඒ දියේ ගැලයපන බෑවුම් ස්ථාවර කිරීයම් ක්රමයගද න්
ය ොදාගැනීම අවශය යග.
(v) කිකලෝමීටර් 107+680 සිට කිකලෝමීටර් 107+900 දක්වා ීනරෙ
භූවිදයායවන් සලකාබලන විට ුමගක් ඉදිකිරීමට ය ෝජිත නිසා, යමම යකොටස අිවයගී  මාර්ග සදහා වඩාත්මකම බිවියශේෂ
්රයශශ කි. යමම ්රයශශ හුදකලා පාෂාස කදු තැන්නට (rock hill plain) සමාන . සිය ම් විශ්යල්ෂනය න් සහ ක්යෂේත්ර
විමර්ෂන මගින් හුදකලා පාෂාස නිරාවරන වූ ස්ථාන කිහිප ක් හදුනාගත හැකි වි . ීනර දියේ පවයන වඩාත්මක බිලභ
පාෂාස වර්ග වන්යන් ක්වාර්ට්යසො යපල්ස්පයක් නයිස් සහ ක්වාර්ට්සයිට් යග. සාමානයය න් ක්වාර්ට්යසො යපල්ස්පයක්
නයිස් දුර්වල පාෂාස ක් වන අතර පහබියවන් ජීර්ස ට ලක්වි හැක. අයනක් අතට ක්වාර්ට්සයිට් ුක අිවකව ඉරිතැලුුක
(fractured) පාෂාස වර්ග කි. ළමනිසා යමම පාෂාස මත සිදුකරන ඕනෑම ආකාර ක ඉදිකිරීමක් සදහා පුළුල් ශකයතා
අධ්ය න ක් අවශය යග.
(vi) කිකලෝමීටර් 108+110 සිට කිකලෝමීටර් 108+390 දක්වා ීනරෙ
විකල්ප ක් යලස ුමගක් ඉදිකිරීමට ය ෝජනා කර ඇය නිසා යමම යකොටස ද අිවයගී  මාර්ග සදහා වැදගත්මක ්රයශශ ක්
යග. යමම ්රයශශ හුදකලා පාෂාස කදු තැන්නට (rock hill plain) සමාන .සිය ම් විශ්යල්ෂස අුකව යමම ීනර දියේ
වඩාත්මක බිලභව පවයන පාෂාස වර්ග වන්යන් යරුවානා (ක්වාර්සයිට් - quartzite) .
(vii) කිකලෝමීටර් 110+890 සිට කිකලෝමීටර් 111+240 දක්වා ීනරෙ
යමම ්රයශශ හුදකලා පාෂාස කදු තැන්නට (rock hill plain) සමාන . සිය ම් විශ්යල්ෂස අුකව යමම ීනර දියේ
වඩාත්මක බිලභව පවයන පාෂාස වර්ග වන්යන් ක්ටාර්යසො යපල්ේස්පයක් නයිස් සහ බය ෝටයිට්-යහෝර්න්බ්යලන්ේ නයිස් .

3.2.2. කපශගුිකෙ සහ ොලගුිකෙ ලක්ෂණ
දකුණු-මධ්යම කලාපයප කඳුකර භූලක්ෂස සහ නිරිත දිග සහ ඊසාන දිග යමෝසම් බිලාං ්රවාහ මගින් ශ්රී ලාංකායග
යශශගුස ට දැඩි බලපෑමක් ඇයකරයි. (කාලගුස විදයා යදපාර්තයම්න්තුව 2013). රයට් යශශගුස සම න් (seasons)
හතරකට ලාක්ෂනික කර ඇත:


මාර්තු සිට අය්රේල් දක්වා පලණ  අන්තර් යමෝසම් සම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 41





මැයි සිට සැ්තැම්බර් දක්වා නිරිත දිග යමෝසම් සම
ඔක්යතෝම්බර් සිට යනොවැම්බර් දක්වා යදවන අන්තර් යමෝසම් සම
යදසැම්බර් සිට යපබරවාරි දක්වා ඊසාන දිග යමෝසම් සම

ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග යපලගැන්ුකයම් අදි ර 1,සහ 2 අදි ර න් යගන් වැඩියකොටසක් ළිහිටා ඇත්මකයත්මක යශශගුණික
වශය න් යතත්මක කලාප යලස හදුන්වන දිවයියන් නිරිත දිග යකොටස තුලයි. අදි ර 2 හි යකොටසක් සහ අදි ර 4 හි මාර්ග
පථය හි යකොටසක් අතරමැදි කලාප තුල ළිහිටයි. කිෂි-පාරිසරික විදයාත්මකමක වශය න් ගම්පහ සහ මීරිගම ළිහිටා ඇත්මකයත්මක
WL3 කලාප තුල වන අතර අයේපුස්ස WL2b කලාපයප සහ කුරුසෑගල WL2b කලාපයප ළිහිටා ඇත. 75% ක
අය්ක්ෂිත මට්ටමක් අුකව සලකන විට යමම කලාප 3 ට ළිබදයවිකන් මිිකමීටර් 1,700, මිිකමීටර් 2,200 සහ මිිකමීටර් 1,400
ට වැඩි වාර්ෂික වර්ෂාපතන ලැයබ්.
අවකාශම වශය න් දිවයියන් මධ්ය (average) වාර්ෂික මධ්යනය (mean) ණ හුදු මට්ටයම් අ වායුයගෝීම පීඩන
යහක්යටොපැස්කල් 1010 (hPa) සහ 1012(hPa) අතර විචන යග. මැයි, ජූනි, ජූික සහ අයගෝස්තු මාස අතර දිවයිනට
ඉහිකන් පීඩන සාමානය ය න් අඩු අග ක් ගන්නා අතර ළ යදසැම්බර්, ජනවාරි, යපබරවාරි සහ මාර්තු මාස වල ුපරිම
අග ක් ගනී.
රයටහි සහ බටහිර සහ ව ඹ කලාප වල බිලයේ දිශාව සහ බිලයේ යගග සයිීමරි ාුක අිවක (Siberian high) සහ
මැස්කරි ාුක අිවක (Mascarine high) අතර වර්ධ්න වන පීඩන අුකක්රමස මත පදනම් යග. කාලගුස විදයා
යදපාර්තයම්න්තුව මගින් ජනවාරි, අය්රේල්, ජූික, සහ ඔක්යතෝම්බර් මාස සදහා යගොඩනගන ලද බිළාං ්රවාහයප දිශාව දක්වන
්රස්ථාර (Wind roses ) පහත 3.1 රූපසටහයන් දක්වා ඇත. ළම ්රස්ථාර (wind roses) වලට අුකව බටහිර සහ ව ඹ කලාප
තුල බිලයේ දිශා සහ යගග පහත පරිදි විස්තර කල හැක.





ජනවාරි - පැ ට කියලෝමීටර් 7.2 - .4 සාමානය යගග කින් ුතුරු දිශාුකගතව
අය්රේල් - පැ ට කියලෝමීටර් 5.4 - 7.6 සාමානය යගග ක් සහිත මද බිලග
ජූික - පැ ට කියලෝමීටර් 7.6 - 15.5 සාමානය යගග කින් නිරිත දිශාුකගතව
ඔක්යතෝම්බර් - පැ ට කියලෝමීටර් 5.8 - .0 සාමානය යගග කින් නිරිත දිශාුකගතව

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 42

රූපසටහන 3.1: ොලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුව මගින් සෙසන ලද ජනවාරිප අකරේල්ප ලිලි සහ ්ක්කතොම්බර් මාස වලට
අදාල සුළාං රවාහකේ දිශාව දක්වන සටහන්
(ූලලාශ්රෙ: ජාතිෙ සිතිෙම්ප කදවන සාංස්ෙරණෙ)

හිරුයේ සිතුම චලන සමග වර්ෂාපතන මගින් ඇයකරවන ම් මැදිහත්මකවීම් මත රයටහි මධ්යනය මාසික ුශ්නත්මකව
යවනස් යග. යකොළඹ සහ කුරුසෑගල මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 අදි ර න්ට අදාල ්රධ්ාන නගර
යදකක් වන අතර යමම නගර යදයකහි යශශගුස තත්මකත්මකව ළිබදබද විස්තර ක් පහත යකොටස් විකන් දැක්යග.
යකෝයපන්(Köppen) යශශගුණික වර්ී කරස ට අුකව යකොළඹ යශශගුස

නිවර්තන යමෝසම් යශශගුස ක් යලස

හැදින්වි හැකි අතර නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර යශශගුස ට වඩ මදක් යකටිවන තත්මකව ට වැයට්. යකොළඹ යශශගුස
වර්ෂ පුරාම තරමක යසෞමය බමක් යපන්ුකම් කරයි. මාර්තු සිට අය්රේල් දක්වා ුපරිම ුශ්නත්මකවයප සාමානය යසන්ටියග්රේ
අාංශක 31 ක (310C) ක අග ක් ගනී. යකොළඹ කාලගුස තත්මකත්මකවයප යවනසක් යපන්ුකම් කරන්යන් මැයි සිට අයගෝස්තු
දක්වා සහ ඔක්යතෝම්බර් සිට ජනවාරි දක්වා වන යමෝසම් සමයප පමසකි. වර්ෂයප තද වැසි අය්ක්ෂා කල හැක්යක් යමම
කාල පරියේද තුලයි. යකොළඹ නගරයප අවම සාමානය ුශ්නත්මකව යසන්ටියග්රේ අාංශක 22 (220C) ක් වන වි ික ශීත
මාස න් වල තරමක වැඩි අග ක් සටහන් කලද ුශ්නත්මකවයප ජදනික අන්තර සාය්ක්ෂව අඩු . නගරයප වර්ෂාපතනයප

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 43

සාමානය වසරකට මිිකමීටර් 2,4000 ක පමස අග ක් ගනී. යකොළඹ නගරය හි යශශගුණික දත්මකත සාරාාංශ පහත 3.1
වගුයවහි දැක්යවයි.
වගුව 3.1: කෙොළ නගරකේ කපශගුණ දත්මකතෙන්
මාසෙ
ඉහල සාමානය
0C (යස.අ.)

ජන
30.9

කපබ
31.2

මාර්තු
31.7

අකරේ
31.8

මැයි
31.1

ලිනි
30.4

ලිලි
30.0

අකගෝ
30.0

සැේ
30.2

්ක්
30.0

කනො
30.1

කදසැ
30.3

සාමාණය
30.64

දිනපතා මධ්යනය
0C (යස.අ.)

26.6

26.9

27.7

28.2

28.3

27.9

27.6

27.6

27.5

27.0

26.7

26.6

27.38

0C

22.3

22.6

23.7

24.6

25.5

25.5

25.2

25.1

24.8

24.0

23.2

22.8

24.11

58.2

72.7

128.0

245.6

392.4

184.9

121.9

119.5

245.4

365.4

414.4

175.3

2,523.7

69

69

71

75

78

79

78

77

78

78

76

73

75

පහළ සාමානය
(යස.අ.)
වර්ෂාපතන
(මි.මී.)mm
% ආර්ද්රතාව

ූලලාශ්ර: කලෝෙ කපශගුණ කතොරතුරු මධයස්ථානෙ- කෙොල , කලෝෙ ොලගුණ සාංවිධානෙ
යකෝයපන් යශශගුස වර්ී කරස ට අුකව කුරුසෑගල නගරය හි යශශගුස
නිවර්තන වැසි වනාන්තර
යශශගුස ට සමාන යග. වසර පුරාම නිවර්තන සහ ුශ්ස යශශගුස ක් නගරය හි පවීන. කුරුසෑගල නගරයප කාලගුස
යකයරහි ළ වටටී ඇය ගල් පර්වත යබොයහෝ යසයින් බලපායි. මන්ද ත්මක ඒවා මගින් දිවා කාලයප ුශ්නත්මකව ඉහල දැමීම
සහ පවත්මකවා ගැනීම සිදුකරන බැවිනි. අය්රේල් මාස තුල ුෂ්සත්මකව 35 0C පමන දක්වා ඉහල ා හැකි . කුරුසෑගල
නගරයප කාලගුස ්රධ්ාන වශය න් යවනස් වන්යන් මැයි සිට අයගෝස්තු සහ ඔක්යතෝම්බර් සිට ජනවාරි දක්වා වන යමෝසම්
කාලයප . වර්ෂයප තද වැසි අය්ක්ෂා කල හැක්යක් යමම කාල පරිච්යේද තුලයි. ජනවාරි සහ යපබරවාරි මාස තුල
නගරය හි සැලකි යුතු වි ික කාලගුස තත්මකත්මකව ක් පැවය ද ළ සතය වශය න්ම වි ික කාලගුස තත්මකත්මකව ක් යසේ
සැලකි යනොහැක. මන්ද ත්මක මාස යදයකහිම වර්ෂාපතන මිිකමීටර් 60 ට වඩා වැඩි වන බැවිනි. යපොදුයග ගත්මක කල යමහි
යනොවැම්බර් අග සිට යපබරවාරි මැද දක්වා කාල තුල වසයර් ඉයරි කාල පරියේද ට වඩා අඩු ුශ්නත්මකව ක් පවයයි.
කුරුසෑගල නගරයප සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාපතන මිිකමීටර් 2,000 ක් පමස යග. කුරුසෑගල නගරය හි යශශගුණික
දත්මකත පහත 3.2 වගුයවහි දැක්යග.
වගුව 3.2: කුරුණෑගල නගරකේ කපශගුණ දත්මකත
ජන

කපබ

0C

30.8

33.1

34.5

33.5

32.2

31.0

30.8

31.1

31.5

31.3

30.9

30.1

31.7

දිනපතා මධ්යනය 0C
(යස.අ.)

25.7

27.0

28.4

28.6

28.3

27.6

27.3

27.4

27.5

27.0

26.5

25.9

27.3

20.7

20.9

22.4

23.6

24.4

24.2

23.9

23.8

23.5

22.8

22.1

21.7

22.8

වර්ෂාපතන
(මි.මී.)mm

62

92

138

262

194

156

114

93

159

359

327

139

2,095

% ආර්ද්රතාව

65

59

60

69

73

74

73

71

71

74

74

72

69.6

මාසෙ
ඉහල සාමානය
(යස.අ.)

පහළ සාමානය
(යස.අ.)

0C

මාර්තු

අකරේ

මැයි

ලිනි

ලිලි

අකගෝ

සැේ

්ක්

කනො

කදසැ

සාමාණය

ූලලාශ්ර: කලෝෙ කපශගුණ කතොරතුරු මධයස්ථානෙ- කෙොල , කලෝෙ ොලගුණ සාංවිධානෙ
3.2.4

මතුළිට සහ භූගත ජලකේ ජලවිදයාව සහ ජලාපවාහනෙ

3.2.4.1 ජලවිදයාත්මකමෙ භූසැෙසුම් (Hydrological Landscape) වල වැදගත්මක ලක්ෂණ
අදිෙර 1
ය ෝජිත මාර්ගයප කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කියලෝමීටර් 38.2 ක සම්පූර්ස දුරක් පවයන අතර ඉන් කියලෝමීටර් 29.6 ක
පමස ණ ලු දුරක් මාර්ග වැටී ඇත්මකයත්මක කුඹුරු සහ පහත්මක මම් ්රයශශ තුිකනි. කඩවත සිට මිරිගම දක්වා පවයන කුඹුරු
යබොයහොම ක් පහත්මක මම් වන අතර ජලගැීමම් නිරන්තරව සිදුයග. ජලගැීමම් ්රයශශ වල සම්පූර්ස දිග කියලෝමීටර් 24.5 කි.
ඌරුවල් ඔ , අත්මකතනගලු ඔ ,  අඇික ඔ ,  අ ඇික ඔයප ශාඛ්ාවක්, මහ ඔ සහ අයේපුස්යසේ අ කුඩා ඔ , ය ෝජිත මාර්ගයප අ
හණ වන ්රධ්ාන ගාංගාවන් යග. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග යපලගැන්වුයම් (alignment) පවයන ජලවිදයාත්මකමක වැදගත්මකකමක්
සහිත යකොටස් (sections) වල විස්තර වගුව 3.3 හි දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 44

වගුව 3.3: අදිෙර 1 හි කෙෝජිත කපලගැන්වුකම් පවතින ජලවිදයාත්මකමෙව වැදගත්මක ීනරෙන් (Stretches)
ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් කෙොටස්
0+000 - 1+700
2+800 - 3+500
3+900 - 4+100
4+400 - 4+900
4+900 - 13+900

14+100 - 19+650

දිග
භූමි භාවිතෙ
(මීටර්)
1700
700
200
500
9000

කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු

5550 කුඹුරු

ජල ගැලීම්
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
අිවක ජල ගැීමම්

අිවක ජල ගැීමම්

19+650 - 20+050

400 කුඹුරු

අිවක ජල ගැීමම්

20+300 - 20+450

150 කුඹුරු

අිවක ජල ගැීමම්

20+650 - 20+750

100 දකුණු පැත්මකයත්මක

අිවක ජල ගැීමම්

20+900 - 21+650

750 කුඹුරු /වගුරු

අිවක ජල ගැීමම්

වගුරු

21+700 - 22+200

500 කුඹුරු

අිවක ජල ගැීමම්

22+450 - 22+750

300 කුඹුරු

අිවක ජල ගැීමම්

22+800 - 25+450

25+700 - 26+150

26+300 - 27+600

2650 කුඹුරු

450 කුඹුරු

1300 කුඹුරු / වගුරු

අිවක ජල ගැීමම්

අිවක ජල ගැීමම්

අිවක ජල ගැීමම්

27+800 - 28+500

700 කුඹුරු

අිවක ජල ගැීමම්

29+125 - 29+250
29+500 - 34+000

125 කුඹුරු
4500 කුඹුරු

අිවක ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්

මාර්ග පථකේ
වඩාත්මක සාංකගදී
කෙොටස්
8+500
13+250
13+800
15+100
15+500
16+200
17+700
18+200 18+450
19+000
19+600
19+300
19+900 20+000
20+300 20+450
20+650 20+750
21+000
21+100
21+250
21+250 21+650
21+450
21+625
22+200
22+550
22+600 22+650
23+050
23+100
23+100 23+300
23+300 25+100
23+900 24+700
24+900
25+050
25+850
25+925
25+500 25+900
26+600
26+900
26+900 27+300
27+150
27+800 28+500
29+550
29+600
29+900
29+950
30+000
30+600 34+000

සටහන
ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි (local drainage)
ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි
ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි
ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි
ඌරුවල් ඔ
යකටවල අණ ස - මාර්ග කන්ඩියප සිට මීටර් 25 ක පමස ඈයන්
ඇත.
අත්මකතනගලු ඔ
යදොරසායගොඩ අණ ස - මීටර් 225 පමස ඈයන් ළිහිටයි
 අ ඇික ඔ
යබම්ණ ල්ල අණ ස මීටර් 275 පමස ඈයන් ළිහිටයි
 අ ඇික ඔ
 අ ඇික ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරයි. (අක්පායග (toe) සිට මීටර් 20
කට වඩා අඩු දුරකි)
 අ ඇික ඔ
 අ ඇික ඔ
මාඕවිට අණ ස - මීටර් 170 පමස ඈයන් ළිහිටයි
 අ ඇික ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරයි (මධ්යනය යර්ඛ්ාව දියේ
පවයන අතර හරහා ගමන් කිරීම - 19+950)
 අ ඇික ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරයි (කන්ඩියප අක්පාව
(embankment toe) යදොළපහරක් මත ළිහිටයි)
යදොළපහරට සමාන්තරව ගමන් කරයි (කන්ඩියප අක්පාව
(embankment toe) යදොළපහරක් මත ළිහිටයි)
 අ ඇික ඔ
වාරි ඇල
්රධ්ාන ජලාපවාහන ඇල
්රධ්ාන ජලාපවාහන ඇල සමාන්තරව ගමන් කරයි (ගාංගාධ්ාර
හැසිරවීම (river training) ය ෝජනා කරුක ලබයි)
පුකගල අණ ස මීටර් 250 පමස ඈයන් ළිහිටයි
්රධ්ාන ජලාපවාහන ඇල
කච්යච්රි අණ ස ඉතා ලගින් ළිහිටන අතර ළිටවීම් මයේ බෑවුම
(ramps) අණ සයනහි ළිටාරමගට බාදා සිදුකරයි.
 අ ඇික ඔ
යමෝයල් අණ ස කන්ඩියප අක්පාව (toe of the embankment )
ණ ල ළිහිටයි. කන්ඩියප අක්පාව වාංගුවක  අ ඇික ඔ ස්පර්ෂ කරයි. .
වාරි ජලාපවාහන ඇල (Irrigation drainage canal)
 අ ඇික ඔයප ශාකාවක්
යදොළපහරකට සමාන්තරව/ යදොලපහර මයන් ගමන් කරයි
ළිටාර තැන්යනන් 20% ක් පමස කන්ඩි මගින් ්රයස්ථාපන යග.
වාරි ජලාපවාහන ඇල හැරවීම අවශය යග.
්රධ්ාන වාරි ජලාපවාහන ඇල
වාරි ඇල
වාරි ඇල
 අ ඇික ඔ
වාරි ඇලකට සමාන්තරව සහ ුඩින් ගමන් කරයි.
කුඹල්ඔලුව අණ ස මීටර් 90 ක් පමස ඈයන් ළිහිටයි
 අ ඇික ඔ
 අ ඇික ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරයි (ඔ ට ුඩින් මාර්ග පවයන
අතර ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (river training) ය ෝජනා කරුක ලබයි)
පලු ඔ
පටු (පළල මීටර් 70-30) ළිටාර තැන්න

වාරි ඇල
පල්යලවල අණ ස මීටර් 90 පමස ඈයන් ළිහිටයි
යදොළපහර (Stream)/ වාරි සහ ජලාපවාහන ඇල
අණ ස මීටර් 100 ක් පමස ඈයන්
වාරි ජලාපවාහන ඇල (Irrigation drainage canal)
යදොළපහරට සමාන්තරව ගමන් කරයි. ළිටාර තැන්න මීටර් 100-200
දක්වා පුළුල්
.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 45

ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් කෙොටස්

34+000 - 34+750
35+700 - 37+600
37+600 - 38+200

දිග
භූමි භාවිතෙ
(මීටර්)

750 වම් පැත්මකයත්මක

කුඹුරු
1900 දකුණු පැත්මකයත්මක
කුඹුරු
600 කුඹුරු

ජල ගැලීම්

මාර්ග පථකේ
වඩාත්මක සාංකගදී
කෙොටස්
31+600,
31+750,
32+150,
32+550,
32+650,33+900

සටහන
වාරි සහ ජලාපවාහන ඇලවල්

ජල ගැීමම් නැත

ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි

ජල ගැීමම් නැත

ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි

ජල ගැීමම් නැත

ස්ථානී ව සිදුවන ජලාපවාහන පමණි

A. ඌරුවල් ඔ
අිවයගී  මාර්ගයප කියලෝමීටර් 3+900 සිට කියලෝමීටර් 8+700 දක්වා යකොටස ගමන් කරන්යන් ඌරුවල් ඔයප ළිටාර
තැන්න (flood plain) හරහා වන අතර කියලෝමීටර් 8+500 ස්ථානයප අ මාර්ග ඌරුවල් ඔ හරහා ගමන්කරයි. ුතුරුනැයගනහිර අිවයගී  මාර්ග වයාපිය (යකොළඹ- ුකවර විකල්ප මහා මාර්ග ) සදහා ශ්රී ලාංකා පහත්මකමම් යගොඩකිරීම් සහ
සාංවර්ධ්න කිරීම් මණ්ඩල මගින් (SLLRDC) 2011 වසයර් සිදුකරන ලද ජලවිදයාත්මකමක අධ්ය න ට අුකව, වසර 100 ක
්රතයාවර්ත කාල ක් සදහා (return period) ඌරුවල් ඔයප පැවය හැකි ුපරිම ජල ගැීමම් මට්ටම මධ්යනය ණ හුදු මට්ටයම්
(MSL) සිට මීටර් 7.6 ක පමසයග. ඉහල ගාංවතුර අවස්ථාවල් වල අ කියලෝමීටර් 8+000 සිට කියලෝමීටර් 10+000 දක්වා
යකොටයසේ ළිටාර තැන්න, ඌරුවල් ඔයප ළිටාර ගැීමම නිසා අත්මකතනගලු ඔ සමග ළකට ළක්වී ළකම ජලගැලුම් තටාක ක්
සාදයි.
B. අත්මකතනගලු ඔ
අිවයගී  මාර්ග පථයප, කියලෝමීටර් 9+000 සිට කියලෝමීටර් 14+000 දක්වා යකොටස අත්මකතනගලු ඔ ගලන දිශාවටම ළිහිටා
ඇත. අිවයගී  මාර්ග ට බටහිර යදසින් කියලෝමීටර් 12+500 ආසන්නයප අ අත්මකතනගලු ඔ සහ  අ ඇික ඔ ළකට ළකතු
යග. ළයහත්මක අිවක ගාංවතුර තත්මකව ක අ ළිටාර ගැීමම නිසා යමම ගාංගා යදක කියලෝමීටර ක පමස දුරක් ුඩුගාං (upstream)
ස්ථාන ක අ ළක්වීම සිදුයග. කියලෝමීටර් 13+100 සිට කියලෝමීටර් 13+900 දක්වා යකොටයසේ අ අිවයගී  මාර්ග ළිහිටන්යන්
අත්මකතනගලු ඔයප සිට මීටර් 50 ක දුරකින් පමස යග. 2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම,
අවිව 3, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන් යමම අදි යර් වසර 100 ක ුපරිම ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව (peak discharge)
තත්මකපර ට ඝන මීටර් 1700 ක් (1700 m3/s) යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. ය ෝජිත යපලගැන්වුම (alignment) කියලෝමීටර්
13+800 ස්ථානයප අ අත්මකතනගලු ඔ හරහා ගමන් කරන අතර ඉන්පබි නැයගනහිර යදස ුඩුගාං ළිටාර තැන්නට යදසට
ගමන් කරයි. ඉහත වාර්තාව අුකව අත්මකතනගලු ඔ මගින් වසර 100 ක කාල ක ගාංවතුරක අ  අ ඇික ඔ සමග යබදාගන්නා
යපොදු ළිටාර තැන්නට තත්මකපර ට ඝනමීටර් 1060 (1060 m3/s) ක ජල ්රමාස ක් නිදහස් කරන බව දැක්යග.
C.  අ ඇික ඔ
කියලෝමීටර් 14+100 සිට කියලෝමීටර් 22+750 දක්වා සහ කියලෝමීටර් 25+700 සිට කියලෝමීටර් 34+750 දක්වා, ය ෝජිත
මාර්ග යපලගැන්වුම (alignment)  අ ඇික ඔයප සහ ළහි අතු ගාංගා වල සාමානය දිශාවට අුකව පවීන. වගුව 3.4 හි දක්වා
ඇය පරිදි, ය ෝජිත මාර්ග  අ ඇික ඔ හරහා ගමන් කරන්යන් කියලෝමීටර් 17+700, කියලෝමීටර් 19+000, කියලෝමීටර්
19+600, කියලෝමීටර් 21+000, කියලෝමීටර් 22+550, කියලෝමීටර් 25+925 සහ කියලෝමීටර් 26+900 න ස්ථාන වල අ .
මාර්ග  අ ඇික ඔ ට ඉතා ආසන්නව ගමන් කරන අතර, වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් ස්ථාන කිහිප ක අම යේදන කරයි.
යමම සි ලුම ස්ථාන පායහේ මෑත අීනතයප අ කිහිප වරක්ම මහා ගාංවතුර තත්මකව න්ට ලක්වි . 2014 SMEC විසින් සකසන
ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 3, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන්, කියලෝමීටර් 16+000 ස්ථානයප වසර
100 ක ුපරිම ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 800 ක් යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. කියලෝමීටර් 22+800
යග න්යගොඩ සිට කියලෝමීටර් 25+450 දක්වා ය ෝජිත මාර්ග පටු නිම්න ක් හරහා ගමන් කරන අතර ළහි වසර 100 ක
ගාංවතුර ුපරිම ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 210 (210 m3/s) ක් යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇය ගාංවතුරක
20% පමස රදවා තබා ගන්නා ්රයශශ කි. වැඩිදුරටත්මක, කියලෝමීටර් 30+600 සිට කියලෝමීටර් 34+000 දක්වා ය ෝජිත
මාර්ගයප කන්ඩි (embankment) මීටර් 100 සිට 200 දක්වා පළල නිම්න ක් ුඩ ළිහිටුක ඇත.
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D. මහ ඔ
ය ෝජිත මාර්ගයප අයේපුස්ස සබැදියප කියලෝමීටර් 7+000 ස්ථානයප අ ය ෝජිත මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ාව (centre line)
ළිහිටන්යන් මා ඔ ඉවුයර් සිට මීටර් 100 ක් පමස කිට්ටු දුරක් ඇතුලත යග. ළයසේවුවත්මක මාර්ග පථ (ROW) මා ඔ යේදන
යනොකරන අතර මා ඔ ළිහිටන ුන්නතාාංශ , මාර්ග ළිහිටන ුන්නතාාංශයප සිට මීටර් 30 කට ආසන්න ්රමාස ක්
පහිකන් ළිහිටා ඇත.
E. අත්මකතනගලු ඔ වාරිමාර්ග වයාපාර
ය ෝජිත මාර්ග කියලෝමීටර් 4+000 සිට කියලෝමීටර් 33+000 දක්වා ගමන් කරන්යන් වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුයග
අත්මකතනගලු ඔ වාරිමාර්ග ය ෝජනා ක්රම දියේ . යමම ය ෝජනාක්රම
ටයත්මක කුඹුරු අක්කර 3800 ක් පමස ඇත. යමම
පශධ්යයප අණ ණු, යේට්ටු සහ ජලමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කිරීම සහ නඩත්මකතු කිරීම සිදුකරුකයප ගම්පහ වාරිමාර්ග ඉාංජියන්රු
මගිනි. යමම පශධ්යයප අණ ණු (Anicuts) 37 ක් සහ වාරි ඇලවල් යබොයහෝ ගනනක් පවීන. යකටවල, යදොරසායගොඩ,
යබම්ණ ල්ල, මාඕවිට, පුකගල, කච්යච්රි අණ ස, යමෝයල් අණ ස, කුඹල්ඔලුව සහ පල්යල්යවල අණ ස න අණ ණු වල සිට මීටර්
250 ක දුර සීමාව තුලක අ ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ගමන් කරයි. යග න්යගොඩ අන්තර්හුවමාරුයග ළිටවීම් බෑවුම් මාං (Exit
ramps) කච්යච්රි අණ යසහි ළිටාර මයගහි මායිමක් යේදන කරයි. ය ෝජිත ගාංගාධ්ාර හැසිරවීයම් (river training) කටයුතු
මගින් කියලෝමීටර් 26+900 සිට කියලෝමීටර් 27+300 දක්වා, කුඹල්ඔලුව අණ යසහි ජල රදවාගැනීයම් ්රයශශ
නැයගනහිර යදසට විතැන් (shift) කරුක ඇත.

අදිෙර 2
අදි ර 2 හි ය ෝජිත මාර්ග , කියලෝමීටර් 38.1 ක් වන මීරිගම සිට කුරුසෑගල දක්වා වන යකොටයසේ ආසන්න වශය න්
කියලෝමීටර් 23.4 ක ණ ලු දිගක් සහ අයේපුස්ස සබැදියප කියලෝමීටර් 9.1 ක දුර ්රමාසය න් කියලෝමීටර් 3.3 ක්, පවයන්යන්
කුඹුරු සහ පහයමම් ්රයශශ මයන් යග. ළම ්රයශශයප ජීවත්මකවන ජනතාවට අුකව, කුඩා ඔ යද්රෝණියප ළිහිටි කුඹුරු මම්
(කියලෝමීටර් 44+000 සිට කියලෝමීටර් 59+000 දක්වා) මෑත අීනතයප කිහිපවරක් ගාංවතුර තත්මකව න්ට ලක්වූ බව සදහන්
කල හැක. ගාංවතුර පවයන ්රයශශයප සම්පූර්ස දිග ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර් 13.5 ක් පමස යග. ය ෝජිත මාර්ගයප අ
හණ වන ්රධ්ාන ගාංගා වන්යන් මහ ඔ , කුඩා ඔ සහ මගුරු ඔයප ුඩු ගාං ්රයශශයි (upstream reaches). ය ෝජිත අිවයගී 
මාර්ග යපලගැන්වුයම් ජලවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක යකොටස් ළිබදබද විස්තර වගුව 3.4 න් දක්වා ඇත.
වගුව 3.4: අදිෙර 2 හි කෙෝජිත කපලගැන්වුකම් පවතින ජලවිදයාත්මකමෙව වැදගත්මක ීනරෙන් (Stretches)
ජලවිදයාත්මකමකව
අවදානම් යකොටස්
38+400 - 41+450

දිග
(මීටර්)
3050

භූමි භාවිත

ජල ගැීමම්

කුඹුරු

41+650 - 41+900
42+350
42+900 - 43+450
43+750 - 44+050

250

කුඹුරු

550
300

කුඹුරු
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්

44+050 - 44+300

250

යපොල් වගාව

ජල ගැීමම් නැත

44+300 to 46+850

2550

කුඹුරු / පහත්මක
මම්

අිවක ජල ගැීමම්

මාර්ග පථයප වඩාත්මක
සාංයග අ යකොටස්
39+950 - 40+300
40+600
40+750 - 41+100
41+100
41+350 - 41+400

350

47+800 - 49+900

2100

කුඹුරු
පහත්මක මම්/ ලදු
කැලෑ

50+100
50+300 - 50+550

250

50+700 - 50+900
51+050 - 51+150
51+250 - 52+250

200
100
1000

ලදු කැලෑ /
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු

වාරි ජලාපවාහන ඇල
වාරි ජලාපවාහන ඇල
පටු (මීටර් 80 ක් පමස පලලැය ) නිම්න
වාරි ජලාපවාහන ඇල
වාරි ජලාපවාහන ඇල
මහ ඔ , ුස් ඉවුරු, ගැඹුරු යදොරුව (deep gorge)

44+800
45+700
46+000
45+100 - 45+400
45+550 - 45+750
47+100
47+150 - 47+500

ඇළ කදොළ සහ ජලාපවාහන මාර්ග

ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්

කුඩා ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරන අතර කුඩා ඔ ට
ඇත්මකයත්මක මීටර් 70 ක දුරක් පමණි
කුඩා ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරන අතර කුඩා ඔ ට
ඇත්මකයත්මක මීටර් 40-150 ක දුරක් පමණි
කුඩා ඔ
කුඩා ඔ
කුඩා ඔ
කුඩා ඔ ුඩින් මාර්ග වැටී ඇත. හැරවීම අවශය යග
කුඩා ඔ ුඩින් මාර්ග වැටී ඇත හැරවීම අවශය යග
කුඩා ඔ

අිවක ජල ගැීමම්

48+000 - 48+450

කුඩා ඔ ුඩින් මාර්ග වැටී ඇත. හැරවීම අවශය යග

අිවක ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම් නැත

48+450
49+600

කුඩා ඔ
කුඩා ඔයප ශාකාවක් , වාරි ඇල

යදොළ

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්

51+400

වාරි ජලාපවාහන ඇල

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 47

ජලවිදයාත්මකමකව
අවදානම් යකොටස්

දිග
(මීටර්)

භූමි භාවිත

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්

52+450
ලදු කැලෑ /
කුඹුරු

52+750 - 53+100

350

53+250
54+250 - 54+500

250

55+050 - 55+650

600

55+650 - 56+750

1100

56+750 - 57+650

900

57+650 - 59+200

1550

60+000 - 60+250

250

60+650 - 61+250

600

62+050 - 62+850

ලදු කැලෑ
ලදු කැලෑ /
කුඹුරු
ලදු කැලෑ /
කුඹුරු
කුඹුරු
ලදු කැලෑ /
ුස් මම්

ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්

වාරි ජලාපවාහන ඇල
වාරි ජලාපවාහන ඇල

යදොළ
කුඩා ඔ

54+400

කුඩා ඔ
කුඩා ඔ

අිවක ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්

කුඩා ඔ මීටර් 100 කට අඩු දුරක් ඈයන් ළිහිටයි
57+450

800

63+420 - 64+150
64+430 - 64+820
64+900 - 65+120
65+720 - 65+820
66+650 - 67+700

730
390
220
100
1050

කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

68+800 - 69+350

450

69+450 - 69+650
70+350 - 70+520

200
170

ලදු කැලෑ/
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු

70+650 - 72+300

650

කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

74+020 - 75+520

1500

කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

75+700 - 76+250
අකේපුස්ස සබැදි
මාර්ගෙ
ජලවිදයාත්මකමකව
අවදානම් යකොටස්
2+200 - 3+900
4+900 - 5+600
6+100 - 6+200
6+900 - 7+200

550

කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

දිග
(මීටර්)
1700
700
100
300

භූමි භාවිත

ජල ගැීමම්

කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
ුස් භූමි

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

ළිටාර තැන්න

ජල ගැීමම්

වාරි ජලාපවාහන ඇල
කුඩා ඔ මීටර් 50-100 පමසක් ඈයන් ළිහිටයි to 100

ජල ගැීමම්

ජල ගැීමම් නැත

500

ඇළ කදොළ සහ ජලාපවාහන මාර්ග

ජල ගැීමම්

කුඹුරු
ලදු කැලෑ /
කුඹුරු
කුඹුරු

8+500 - 9+000

මාර්ග පථයප වඩාත්මක
සාංයග අ යකොටස්
51+500
52+050
52+150

57+870
57+950
59+050 to 59+100
60+220

කුඩා ඔ
කුඩා ඔ
කුඩා ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරයි. හැරවීම අවශය යග.
වාරි ජලාපවාහන ඇල

62+350
62+600 - 62+700
63+600

වාරි ජලාපවාහන ඇල
කුඹුයර් ඇය කුඩා ඇල . හැරවීම අවශය යග.
වාරි ජලාපවාහන ඇල

66+930
67+100

කුඹුයර් ඇය කුඩා ඇල
කුඹුයර් ඇය කුඩා ඇල

69+300

මගුරු ඔ

74+400 to 75+000
75+170
75+350

පටු (මීටර් 50 - 150 දක්වා පලලැය) ළිටාර තැන්න . ජල
රැදවුම් ්ර යශශ අහිමි යග.
වාරි ජලාපවාහන ඇල. හැරවීම අවශය යග.
වාරි ජලාපවාහන ඇල
යගඩරු වැයග දකුණු ඉවුරු වාන් ජල බැස ාම

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

මාර්ග පථයප වඩාත්මක
සාංයග අ යකොටස්

8+950

ඇළ කදොළ සහ ජලාපවාහන මාර්ග

මහ ඔ ට සමාන්තරව ගමන් කරයි. ළයහත්මක ඉතා ඉහල
ුන්නතාාංශ ක් ඇත.
අයේපුස්ස කුඩා ඔ

A. මහ ඔ (මා ඔ )
ය ෝජිත මාර්ගයප යමම අුකයර්ඛ්යප අ (stretch) හණ වන ්රථම ්රධ්ාන ගාංගාව වන්යන් කියලෝමීටර් 42+350 ස්ථානයප
පවයන මහ ඔ යි. ුපඛ්යාත (anecdotal) සාදක වලට අුකව මා ඔ ළිටාර තැන්යන් 1957 සහ 1978  අ මහ ගාංවතුර
තත්මකත්මකව යදකක් ඇයවී ඇත. පාලම ළිහිටන භූමි ුස් භූමි ක් බැවින් ගාංවතුර ඇයවීමට හැකි ාවක් යනොමැත. ළයහත්මක
මාර්ගයප කියලෝමීටර් 39+500 සිට කියලෝමීටර් 41+900 දක්වා යකොටයසේ අ කුඹුරු සහ පහත්මක මම් ්රයශශවල ජල මා ඔ ට
ගලාබසින බැවින් ළහි ජලගැීමම් ඇයයග. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප මා ඔ පාලම ළිහිටන ස්ථානයප සිට මීටර් 150 ක්
පමස ුඩුගාං (upstream) යදසට වන්නට ුසින් අඩු යගල්ලක් සහ ජල ලබාගැනීයම් තුලුමගක් (water intake) පවීන.
කුඩා ඔ මා ඔ ට වැයන්යන් ළහි කියලෝමීටර් 2 ක් පමස ගඟ පහළට වන්නට දකුණු ඉවුයරනි.
B. කුඩා ඔ
කියලෝමීටර් 44+000 සිට කියලෝමීටර් 59+000 දක්වා, අිවයගී  මාර්ග යපලගැන්වුම කුඩා ඔයප සාමානය දිශානය ටම
පවීන. ළ වරින්වර ස්ථාන 10 කින් පමස කුඩා ඔ හරහා ගමන් කරන අතර ස්ථාන 5 ක  අ පමස කුඩා ඔ හැරවීම අවශය
වුක ඇත. ්රයශශයප ජීවත්මකවන නිවැසි න්ට අුකව කියලෝමීටර් 43+800 සිට කියලෝමීටර් 49+900 දක්වා සහ කියලෝමීටර්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 48

54+300 සිට කියලෝමීටර් 56+300 දක්වා නිරන්තර ගාංවතුර තත්මකත්මකව ඇයයග. කියලෝමීටර් 47+250 ස්ථානයප අ අලගවයබො වලාන මාර්ගය හි ජලගැීමම් ුස මීටර් 1 ඉක්මවා ගි අවස්ථා රැසක් මෑත අීනතයප ඇයවී යයබ්.
C. මගුරු ඔ
කියලෝමීටර් 66+920 ස්ථානයප, කියලෝමීටර් 67+100 ස්ථානයප සහ කියලෝමීටර් 69+300 ස්ථානයප අ ය ෝජිත මාර්ග
මගුරු ඔයප ඉහල යකලවරවල් (upstream ends) හරහා ගමන් කරයි. වඩා මෑත අීනතයප ළනම් 2012 වර්ෂයප ඇයවූ
ගාංවතුර තත්මකවයප අ කියලෝමීටර් 68+900 සිට කියලෝමීටර් 69+350 දක්වා යකොටයසේ කුඹුරුවල මධ්යනය (average) මම්
මට්ටයම් සිට මීටර් 1 කට වඩා වැඩි මටටමකට ගාංවතුර පැවීන ඇත.
D. යගඩරු වැව ඇල
සිට යගඩරු වැයග වැග බැම්යම් සිට මීටර් 400 ක් පමස දුරකින් වැයග පහල යපයදයසේ (downstream) ය ෝජිත මාර්ගයප
කියලෝමීටර් 74+400 සිට කියලෝමීටර් 75+500 දක්වා යකොටස ළිහිටා ඇත. යගඩරු වැයවන් ආරම්භ වන ඇල මාර්ග තුනක්
ය ෝජිත මාර්ගයප කියලෝමීටර් 75+350, කියලෝමීටර් 74+900 සහ කියලෝමීටර් 75+530 න ස්ථාන වල අ මාර්ග කන්ඩි
හරහා ගමන් කරයි. ය ෝජිත මාර්ග ජලවහන ඇල ුඩින් ගමන් කරන බැවින් කියලෝමීටර් 74+700 සිට කියලෝමීටර්
74+900 දක්වා ජලවහන ඇල යවනත්මක අතකට හැරවීම අවශය යග.
E. අයේපුස්ස කුඩා ඔ
අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප අවසාන යදසට වන්නට කියලෝමීටර් 8+950 ස්ථානයප අ අිවයගී  මාර්ගය න් 2014 SMEC
විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 3, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන් යමම අදි යර් වසර 100 ක
ුපරිම ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව (peak discharge) තත්මකපර ට ඝන මීටර් 400 ක් (400 m3/s) යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇය
අයේපුස්ස කුඩා ඔ යේද න යග. යමම යකොටයසේ මීටර් 400 ක පමස දුරක් ජලගැීමම් වලට ලක්වන බව දැනගන්නට ඇත.

අදිෙර 4
කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා වන කියලෝමීටර් 61.1 ක දිගකින් යුත්මක ය ෝජිත මාර්ගයප තහරවන අදි යර් කියලෝමීටර් 28.6
ක සම්පූර්ස දුරක් පවයන්යන් කුඹුරු සහ පහත්මක මම් මතයි. ්රයශශයප පවයන සාය්ක්ෂ වි ික බව නිසා ස්ථාන කිහිප ක
හැර පහත්මකමම් වගුරු ස්වභාව ක යනොපවයන නණ දු වැසි කාලයප ජලය න් ටවීම සිදුයග. සම්පූර්ස ජල ගැීමම් ්රයශශ වල
දිග කියලෝමීටර් 4.1 ක් පමස යග. ය ෝජිත මාර්ගයප අදි ර 4 හි හණ වන ්රධ්ාන ගාංගා වන්යන් දැදුරු ඔ , කිඹුල්වානා ඔ ,
වැලමිටි ා ඔ , දඹුලු ඔ සහ මිරිස්යගෝනි ා ඔ යි. මාර්ග නිසා සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්වි හැකි වැග ළල්ලාංගා
පශධ්ය (cascade systems) කිහිප ක් යමම අදිය යරහි පවීන. බතලයගොඩ වැව, කිඹුල්වානා වැව සහ ඉබ්බන්කටුව වැව
න ්රධ්ාන වාරි වැගවල ජල යපෝෂක ්රයශශ මාර්ග මගින් යේදන වීමකට ලක්යග. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අුකයර්ඛ්යප
පවයන ජලවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක ීනර න් ළිිකබද විස්තර වගුව 3.5 හි දක්වා ඇත.
වගුව 3.5: අදිෙර 4 හි කෙෝජිත අිවකගී  මාර්ග අුකකර් කේ පවතින ජලවිදයාත්මකමෙව වැදගත්මක ීනරෙන් (Stretches)
ජලවිදයාත්මකමකව
අවදානම් යකොටස්

දිග
(මීටර්)

භූමි භාවිත

ජල ගැීමම්

76+700 - 78+350
78+830 - 79+270
80+550 - 80+650
81+250 - 81+500

650
440
100
250

කුඹුරු, වගුරු, දුම්රි මාර්ග
කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

81+900 - 82+100

200

කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

82+450 - 82+550
83+150 - 83+600
83+600 - 83+700
83+700 - 84+830
84+830 - 86+400

100
550
100
1130
1570

කුඹුරු
කුඹුරු
ගාංගාව
යපොල්
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

86+700 - 87+620

920

අිවක ජල ගැීමම්
අිවක ජල ගැීමම්

මාර්ග පථයප
වඩාත්මක සාංයග අ
යකොටස්
77+950
79+000
80+600

ඇල/කදොළ, ජලෙ ගලාබැසීකම් ොුක
සහ වැග
වාරි ජලාපවාහන ඇල.
වාරි ජලාපවාහන ඇල.
වාරි ජලාපවාහන ඇල.

82+050,
82+100

වාරි ජලාපවාහන ඇල.

83+420

වාරි ජලාපවාහන ඇල.

දැදුරු ඔ

ජල ගැීමම් නැත

ජල ගැීමම් නැත

84+950
85+800
86+120

ඇල

ජල ගැීමම් නැත

86+360

ඇල

ජල ගැීමම් නැත

86+700

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්

වාරි ජලාපවාහන ඇල.
වාරි ඇල.
වාරි ජලාපවාහන ඇල

්රධ්ාන වාරි ඇල (ඉබ්බාගණ ව ළිටමාං
(offtake) ඇල)
්රධ්ාන වාරි ඇල (ඉබ්බාගණ ව ළිටමාං
(offtake) ඇල)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 49

ජලවිදයාත්මකමකව
අවදානම් යකොටස්

දිග
(මීටර්)

භූමි භාවිත

ජල ගැීමම්

මාර්ග පථයප
වඩාත්මක සාංයග අ
යකොටස්

ඇල/කදොළ, ජලෙ ගලාබැසීකම් ොුක
සහ වැග

ඇල

ජල ගැීමම් නැත

87+400

්රධ්ාන වාරි ඇල (ඉබ්බාගණ ව ළිටමාං
(offtake) ඇල)

92+200

වාරි ජලාපවාහන ඇල

94+850
97+200

යදොළ

87+950 - 88+300
89+350 -o 89+550
89+730 - 89+820
90+500 - 90+900
91+600 - 91+800
92+050 - 92+400
92+500 - 93+000
93+600 - 95+500
96+100 - 97+400
98+200 - 98+350
98+450 - 98+600
99+100 - 99+200
100+000 -o
100+200
101+150 - 101+900

350
200
90
400
200
350
500
1900
1300
150
150
100

කුඹුරු
කුඹුරු
කුඹුරු
ලදු කැලෑ
කුඹුරු
කුඹුරු
ලදු කැලෑ
ලදු කැලෑ, කුඹුරු
ලදු කැලෑ, කුඹුරු
වැව
කුඹුරු / වගුරු
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

200

කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

750

කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

102+750 - 103+050

300

පහත්මක මම්/ තිස

මීටර් 200 ක්
දක්වා ජල ගැීමම්
නැත

ගාංගාව

ජල ගැීමම් නැත

104+030
112+200
112+700 - 113+000
114+900 - 116+000
116+000 - 116+350

300
1100
350

117+250 - 119+000

1750

119+900 - 120+150

250

134+250 - 137+456

කුඹුරු
ලදු කැලෑ/ යහේන / කුඹුරු
ලදු කැලෑ/ යහේන / කුඹුරු
ලදු කැලෑ/ යහේන / කුඹුරු
/වැව
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත

102+800 102+900

600
500
450
2000
900
900
1400

3206

වැව
කිඹුල්වානා ඔ
අතුගාංගාව (Creek)

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

18+400

වැව

ජල ගැීමම් නැත

්රධ්ාන අන්තර් නිම්න ඇල (මහවැික
අිවකාරියප)

ඇල
950
1000

වාරි ජලාපවාහන ඇල

වැව

ජල ගැීමම්

120+150
120+150 - 121+100
121+100 - 122+100
122+100
122+100 -122+700
123+500
123+500 - 124+000
124+050
124+100 - 124+550
125+200 - 127+200
127+800 - 128+700
128+700
128+700 - 129+600
130+300
130+300 - 131+800

ජලය න් ටවීම
ජලය න් ටවීම

කුඹුරු
කුඹුරු
ගාංගාව
කුඹුරු
ගාංගාව
කුඹුරු
ගාංගාව
කුඹුරු
ලදු කැලෑ/ යහේන/ කුඹුරු
ලදු කැලෑ/ යහේන / කුඹුරු
ගාංගාව
ලදු කැලෑ/ යහේන / කුඹුරු
යදොළ (Stream)
ලදු කැලෑ/ යහේන / කුඹුරු
යදොළ
යදොළ
ඇල
යදොළ
වැව
කුඹුරු

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

යදොළ

ජල ගැීමම්

ඇල

ජල ගැීමම්

131+000
131+450
131+600
131+640
131+700
131+800
134+400
134+950 135+200
135+650

ගාංගාව

ජල ගැීමම්

136+300

ඇල

ජල ගැීමම්

ඇල
ඇල
ඇල
ඇල

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම්

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම් නැත

122+150

ජල ගැීමම්

ගාංගාව
වැලමිටි ා ඔයප ශාකාවක්
වැලමිටි ා ඔ

ජල ගැීමම් නැත

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

වැලමිටි ා ඔයප ශාකාවක්
125+250
126+750

ජල ගැීමම්
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

ජලය න් ටවීම
ජල ගැීමම්

ජල ගැීමම් නැත
ජල ගැීමම් නැත

136+350 136+550
136+580
136+700
137+080
137+180

යදොළ
යදොළ
දඹුලු ඔ
යදොළ
යදොළ
යදොළ
යදොළපහර හරවන වාන් මග
වාරි ඇල

යදොළපහර හරවන වාන් මග
ඉතා කුඩා වැව
යදොළ / ජලාපවාහන ඇල
යදොළ හැරවීම
ජලාපවාහන ඇල

මිරිස්යගෝනි ා ඔ / කන්ඩලම වැයග
වාන්මග හරවන ඇල
වාරි ඇල හැරවීම
වාරි ඇල

ජලාපවාහන ඇල
වාරි ඇල
වාරි ඇල

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 50

A. දැදුරු ඔ
ය ෝජිත මාර්ගයප අදි ර 4 හණ වන ්රථම ්රධ්ාන ගාංගාව වන්යන් කියලෝමීටර් 83+600 සිට කියලෝමීටර් 93+000 දක්වා
ීනර ආශ්රිතව ළිහිටි දැදුරු ඔ යි. මාර්ග කියලෝමීටර් 83+600 ස්ථානයප අ දැදුරු ඔ හරහා ගමන් කරන අතර ළහි ඊලග
කියලෝමීටර් 10 දැදුරු ඔයප සාමානය දිශානය අුකව පවීන. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග දැදුරු ඔ හරහා ගමන් කරන පාලම
ළිහිටි ස්ථානයප සිට කියලෝමීටර් 1.5 ක් පමස ගග පහබදන් ජල ලබා ගන්නා තුළුමගක් (intake) සහ ගග හරහා ුසින් අඩු
යගල්ලක් පවීන. කියලෝමීටර් 5 ක් පමන ගග ඉහලට වන්නට අණ සක් ද ළිහිටා ඇත (බතලයගොඩ වැවට ජල හරවන).
යකොස්යපොතු ඔ දැදුරු ඔ ට ළකතු වන්යන් කියලෝමීටර් 1.2 ක් පමස ගග ඉහලට වන්නට ළහි වම් ඉවුර හරහා . ුපඛ්යාත
(anecdotal) සාක්ෂි වලට අුකව මෑතක අම ළනම් 2012 වර්ෂයප ගාංවතුර ද ඇතුලත්මකව පබිගි වසර 10 තුල කිහිපවරක්ම ගග
ළිටාර ගලා ගාංවතුර ඇයවී ඇත. අිවයගී  මාර්ගයප පාලම ඉදිවන ස්ථානයප ගයේ නැම්මක් (bend) පවයන අතර ගාං පත්මකල
ගල් සහිත (rocky bed) ළකකි. ළයහත්මක නැම්මට ඇතුල් පැත්මකයත්මක යගොඩමම ුස්ව පවයන බැවින් අිවක ජලගැීමම්
තත්මකත්මකව ක අ වුවද යමම නැම්ම මගහරිමින් ගග ළිටාර ගැීමයම් හැකි ාවක් යනොමැත. 2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල
විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන්, වසර 100 ක ුපරිම ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව
තත්මකපර ට ඝන මීටර් 1250 (1250 m3/s) ක් යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. 2012 ගාංවතුයර් අ, ය ෝජිත පාලම ඉදිකරන
ස්ථානයප අ ජලගැලුම් ගැඹුර (flood depth) ගාංඉවුරු වලට ුඩින් මීටර් 2 ක් පමස වී ඇය අතර ගාංවතුර දින යදකක් පමස
පැවීන ඇත. ගාං පත්මකයල් පවයන අිවක බෑවුම් සහිත ස්වභාව නිසා රයට් පවයන යමම ්රමානයපම යවනත්මක ගාංගාවක් සමග
සාංසන්දන කිරීයම් අ දැදුරු ඔයප ජල ගලා ායම් යගග (flow velocities) ඉතා අිවක . ළයමන්ම ඉහල ගාංවතුර
තත්මකත්මකව ක අ විශාල ්රමාස ක බින්බුන් (debris) යගන න ගාංගාවක් යලසින් ද දැදුරු ඔ ්රකට . කියලෝමීටර් 90+600
සිට කියලෝමීටර් 90+850 දක්වා ීනරයප අ ය ෝජිත මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට දැදුරු ඔ ට පවයන්යන් මීටර් 50 ක
පමස ඉතා යකටි දුරක් පමණි. කියලෝමීටර් 83+700සිට කියලෝමීටර් 84+700 දක්වා සහ කියලෝමීටර් 90+500 සිට
කියලෝමීටර් 90+850 දක්වා යකොටස් වල අ දැදුරු ඔ සහ මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ාව අතර මීටර් 100 පමස දුරක් පවීන.
B. කිඹුල්වානා ඔ
කියලෝමීටර් 104+030 ස්ථානයප අ අිවයගී  මාර්ග යපලගැන්වුම කිඹුල්වානා ඔ යේද න කරයි. 2014 SMEC විසින්
සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තාවට අුකව, ඔයප වසර 100 ක ගාංවතුර
ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 230 (230 m3/s) ක් යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. ගාං ඉවුරු ුස්ව ළිහිටන බැවින්
ජල ගැීමම් අවස්ථාවක ළිටාර දැමීම සීමා සහිත වී ඇත.
C. වැලමිටි ා ඔ
කියලෝමීටර් 22+150, කියලෝමීටර් 123+500 සහ කියලෝමීටර් 124+050 න ස්ථාන වල අ ය ෝජිත මාර්ග වැලමිටි ා
ඔයප ඉහිකන් පවයන යකොටස් හරහා ගමන් කරයි. කියලෝමීටර් 123+500 ස්ථානයප අ වැලමිටි ා ඔ හරහා මාර්ග ගමන්
කරන අතර අයනක් ස්ථාන යදයක් අ ගමන් කරන්යන් ළහි අතුගාංගාවන් යදකක් හරහා . ුපඛ්යාත (anecdotal) සාක්ෂි
වලට අුකව, යමම ්රයශශ ්රධ්ාන ළිටාර තැන්න යනොවන නණ ත්මක වැලමිටි ා ඔයප සිට මීටර් 30 ක් පමන දුරකින් පවයන
කුඹුරු ඉහල ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ ජලය න් ටයග. 2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම,
අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තාවට අුකව, ඔයප වසර 100 ක ගාංවතුර ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 450 (450
m3/s) ක් පමස යග.
D. දඹුලු ඔ
ය ෝජිත මාර්ග මගින් කියලෝමීටර් 128+700 ස්ථානයප අ දඹුලු ඔ යේදන කරයි. දඹුලු ඔ ගලාබසින ඉබ්බන්කටුව
වැව කියලෝමීටර් 4 ක් පමන ටි ගාං (downstream) යදසින් ළිහිටා ඇත. අිවක ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ ඉහල නගින වැයග
ජලමට්ටම නිසා දඹුලු ඔයප ගලා ෑයම් යගග අඩුවන බැවින් අවට ළිහිටන කුඹුරුවලට ජල ගැීමම් ඇයකරයි. 2014 SMEC
විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තාවට අුකව, ඔයප වසර 100 ක
ගාංවතුර ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 258 (258 m3/s) ක් පමස යග.
E. මිරිස්යගෝනි ා ඔ
ය ෝජිත මාර්ග මගින් කියලෝමීටර් 136+300 ස්ථානයප අ මිරිස්යගෝනි ා ඔ යේදන කරයි. අිවක ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ
කියලෝමීටර් 134+700 සිට කියලෝමීටර් 136+900 දක්වා පවයන කුඹුරු ජලය න් ටයග. කන්ඩලම වැයග වාන් ජල
මාර්ග මිරිස්යගෝනි ා ඔ ට සිජුවම සම්බන්ධ් කර ඇය බැවින් ළහි වාන් දැමීම ගාංවතුර තත්මකත්මකව තවත්මක ුග්ර කරයි. 2014

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 51

SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තාවට අුකව, ඔයප වසර 100
ක ගාංවතුර ණ දාහැරීම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 505 (505 m3/s) ක් පමස යග.

3.2.4.2 කුඩා ජල වහන මාර්ග (Minor Drainages)
අදිෙර 1
කියලෝමීටර් 9+000 සිට කියලෝමීටර් 38+200 දක්වා යකොටසට සහ අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග සදහා, 2014 SMEC විසින්
සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 3, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායග , ය ෝජිත මාර්ග හරහා ජල
බැස ාම සදහා යබෝක්කු සැපයි යුතු කුඩා සහ මධ්ය පරිමාසයප යදොළ පහරවල් (streams), කුඩා ගාංගා (creeks), වාරි
සහ ජල වහන ඇලවල්, සහ නිම්න ස්ථාන 71 ක් හදුනායගන ඇත. ඉහත වාර්තායගම ඇමිණුම - C අවිව 3 ජල යපෝෂක
්රයශශයප දත්මකත, යමම ්රයශශයප ුපරිම ජල ණ දාහැරීම් (peak discharges) සහ යවනත්මක අදාල යතොරතුරු ලබා  අ ඇත. ළ ට
අමතරව කියලෝමීටර් 0+000 ස්ථානයප සිට 9+000 දක්වා යකොටස සදහා, පහත්මකමම් යගොඩකිරීම් සහ සාංවර්ධ්න කිරීයම්
සාංස්ථාව (SLLRDC) මගින් 2011 වසයර් ුතුරු-නැයගනහිර අිවයගී  මාර්ග (යකොළඹ-ුකවර විකල්ප මාර්ග ) සදහා
සිදුකරන ලද ජලවිදයාත්මකමක අධ්ය න වාර්තායග යදොලපහර (streams) සහ ඇලමාර්ග 34 ක් පමස හදුනායගන ඇත.

අදිෙර 2
මීරිගම සිට කුරුසෑගල දක්වා, 2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 2, ූලිකක
සැලබිම් වාර්තායග , ය ෝජිත මාර්ග හරහා ජල බැස ාම සදහා යබෝක්කු සැපයි යුතු කුඩා සහ මධ්ය පරිමාසයප යදොළ
පහරවල් (streams), කුඩා ගාංගා (creeks), වාරි සහ ජල වහන ඇලවල්, සහ නිම්න ස්ථාන 67 ක් හදුනායගන ඇත. යම් මහ
ඔ , කුඩා ඔ , මගුරු ඔ , ඒවායප අතු ගාංගා, සහ යගඩරු වැව වාන් ඇල න ජල මාර්ග ඉහිකන් ඉදිකිරීමට නි මිත ්රධ්ාන
පාලම් වලට අමතරවයි. ඉහත වාර්තායගම ඇමිණුම - C අවිව 2 ජල යපෝෂක ්රයශශයප දත්මකත, යමම ්රයශශයප ුපරිම ජල
ණ දාහැරීම් (peak discharges) සහ යවනත්මක අදාල යතොරතුරු ලබා  අ ඇත.

අදිෙර 4
කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා, 2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක
සැලබිම් වාර්තායග , ය ෝජිත මාර්ග හරහා ජල බැස ාම සදහා යබෝක්කු සැපයි යුතු කුඩා සහ මධ්ය පරිමාසයප යදොළ
පහරවල් (streams), කුඩා ගාංගා (creeks), වාරි සහ ජල වහන ඇලවල්, සහ නිම්න ස්ථාන 0 ක් හදුනායගන ඇත. යම්
දැදුරු ඔ , කිඹුල්වානා ඔ , වැලමිටි ා ඔ , දඹුලු ඔ සහ මිරිස්යගෝනි ා ඔ
න ගාංගා වලට ඉහිකන් ඉදිකිරීමට නි මිත
්රධ්ාන පාලම් වලට අමතරවයි. දැදුරු ඔ , කිඹුල්වානා ඔ , වැලමිටි ා ඔ , දඹුලු ඔ සහ මිරිස්යගෝනි ා ඔ . ඉහත
වාර්තායගම ඇමිණුම - C අවිව 4 ජල යපෝෂක ්රයශශයප දත්මකත, යමම ්රයශශයප ුපරිම ජල ණ දාහැරීම් (peak discharges)
සහ යවනත්මක අදාල යතොරතුරු ලබා  අ ඇත.

3.2.4.3 ජලෙ රදවාතබා ගන්නා රකපශ සහ ජලෙ ැදදී පවතින ොලෙන් ( Retention Areas and Retention Times)
අදිෙර 1
සාමානයය න් පහත්මකමම් වල ළිහිටන කුඹුරු සහ වගුරු මම් අිවක ගාංවතුර තත්මකත්මකව වල අ ජල රදවාතබා ගන්නා ස්ථාන යලස
ක්රි ාකරයි. අිවයගී  මාර්ග කඩවත සිට මීරිගම දක්වා, කියලෝමීටර් 2 .7 ක පමස සම්පූර්ස දුරක් පහත්මක මම් ්රයශශ යහෝ
කුඹුරු මයන් ගමන් කරයි. මාර්ග කියලෝමීටර් 3+300 සිට කියලෝමීටර් 32+000 දක්වා අත්මකතනගලු ඔ පශධ්යයප ළිහිටන
අතර ළ යබොයහෝ සමතලා භූමි කි. ළහි සාමානය බෑවුම 1:1000 යනොඉක්මවයි. ගාං දගර (River meanders,) බැමි
(bunds) රාෂි ක්, අණ ණු සහ යේට්ටු, ඝන වික්ෂලතා ආවරස, මාර්ග කන්ඩි (road embankments) ආදි මගින් යමම
්රයශශ ගාංවතුර රදවා ගැනීම (retention area) සදහා ඉතා බිදුබි ්රයශශ ක් බවට පත්මක කර ඇත. යමම ගාංවතුර රදවා
ගැනීයම් ්රයශශ යබම්ණ ල්ල, ගම්පහ, මිණුවන්යගොඩ, ජාඇල, ඒකල, යකොටුයගොඩ සහ යවනත්මක ටිගාං (downstream)
්රයශශයප ළිහිටන ජනාකීර්ස යපයදස් යවත ගාංවතුර ලගාවීම ්රමාද කිරීමට සහ දුර්වල කිරීමට ඉතාමත්මක වැදගත්මක යග.
ගයන්යගොඩ සිට ගම්පහ දක්වා කියලෝමීටර් 25 ක පමස දුරක් ගමන් කිරීමට ගාංවතුරට පැ 24 ක පමස කාල ක් ගතවන
අතර යමම ඉතාමත්මක අවදානම් ගාංවතුර ීනර ට ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග නිසා බලපෑම් සිදුයග. යමම රදවාගැනීම්
යනොවන්නට, ගාංවතුර පහළට ගලා ඒයම් යගග වඩාත්මක වැඩිවි හැකි අතර ඒ සදහා ගතවන කාල අඩකින් (50%) පමස
අඩුවි හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 52

අදිෙර 2
මාර්ගයප කියලෝමීටර් 44+000 සිට කියලෝමීටර් 59+000 දක්වා, කුඩා ඔ දියේ, ඉහල ගාංවතුරක අ ගාංවතුර රදවා තබා
ගන්නා ්රයශශ ක් යලස ක්රි ාකල හැකි විභව ක් සහිත පුළුල් ළිටාර තැනි පවීන. යමම ීනරයප නිවැසි න්ට පැ 24 කට
වඩා පවයන ඉහල ගාංවතුර මට්ටම් ළිිකබද අත්මකදැකීම් ඇත. ළමගින් දැක්යවන්යන් යමම පශධ්ය ලලදායී ගාංවතුර රදවා
තබාගැනීයම් ්රයශශ වන බවයි. ළ ්රධ්ාන වශය න්ම සිදුවන්යන් පටු ජල ගලා ළන මාර්ග කිහිප ක් පැවීනම සහ කුඩා
ඔ සහ ළහි ළිටාර තැන්න මහ ඔ යදසට පැයරී යීමමයි.

අදිෙර 4
ය ෝජිත මාර්ගයප යමම අදි රයප ඇය නිම්න යබොයහොම ක වැග පැවීනම, ගාංවතුර ගැීමම් යගග අඩුකිරීම සහ ගාංවතුයර්
ුස අඩුකිරීමට ුපකාරී යග. ගාංවතුර රදවා තබා ගැනිම සදහා වැගවල පවයන කාර් ක්ෂමතාව රදා පවයන්යන් ගාංවතුර
තත්මකව ක් ඇයවන විට වැඩි ජල ්රමාස ක් දරා ගැනීම සදහා වැග වල පවයන ධ්ාරිතාවයි (available capacities). ළමනිසා
වැග වල රදවාතබා ගත හැකි ගාංවතුර ්රමාස කන්න (season) අුකව යවනස් යවයි. අිවක ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ
යබොයහොම ක් කුඹුරු සතුව ද ගාංවතුර රදවාතබාගන්නා ්රයශශ යලස ක්රි ාකිරීමට විභව පවීන. ළයහත්මක ළිටාර තැනි ළතරම්
පුළුල් නැය බැවින් ගාංවතුර රදවා තබාගැනීයම් හැකි ාව අවම යග.

3.2.5.

ජලකේ ගුණාත්මකමෙ සහ ජල දූෂණ රභවෙන්

අදිෙර 1 සහ 2
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අුකයර්ඛ් සදහා පවයන විකල්ප කැමය (alternative options) මගින් සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑමට
ලක්වන ජලයශහ න් ක්යෂේත්ර සාංචාර වලට ්රථම ්රයගශයමන් සටහන් කරගන්නා ල අ. ඉන්පබි ගාංගා/යදොළ, වැග සහ යවනත්මක
පහත්මක මම් ්රයශශ කිහිප ක පවයන ජලයප ගුසාත්මකම ළිිකබද පරාමිීනන් මැනීම සිදුකරන ල අ. ය ෝජිත වයාපියයප
්රයලල ක් යලස ජලදූෂස න් සිදුවි හැකි ැයි පුයරෝකථන කර ඇය අවස්ථා සහ පබිව සිදුවන බලපෑම් ්රමාසන
(quantified) කරන ල අ.
වයාපිය ්රයශශයප ස්ථාන 60 ක පමස ුගගත සහ මතුළිට ජල නි ැදි ලබා ගැනීම සිදුකරන ල අ. පාදස්ථ දත්මකත ස්ථාපන
කිරීම සදහා යමම ජල නි ැදි විශ්යල්ෂන කරන ල අ. වයාපිය ්රයශශයප වර්තමානයප පවයන ජලයප ගුසාත්මකම ඇගයීම
සදහා මතුළිට සහ භූගත ජල නි ැදි ළකතු කරන ලද අතර පහත දැක්යවන පරාමිීනන් ීනරස කිරීම සදහා විශ්යල්ෂන
කරන ල අ:
1.
2.

3.

යභෞයක පරාමිීනන්: pH, ුශ්සත්මකව , විදුත්මක සන්නා කතාව (සහ ලවසතාව), යබොරතාව (Turbidity)
රසා කින පරාමිීනන්: ද්රාවය ඔක්සිජන් (DO) සාන්ද්රස , සම්පූර්ස දිඩ බව (Total Hardness (CaCO3 යලස),
සම්පූර්ස අවලම්භිත අාංශු (Total Suspended Solids (TSS)); ජජව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (BOD); රසා නික
ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (COD), නයියේට (Nitrates) සහ නිදහස් ඇයමොනි ා (යදකම නයිට්රජන් (N) යලස), යතල් සහ
ග්රීස්, ක්යලෝරයිඩ (Chlorides), සල්යෙේට් (Sulphates)
ක්ෂුද්රජීවවිදයාත්මකමක පරාමිීනන් : අසූතිත (Faecal) සහ සම්පූර්ස යකෝිකයෙෝර්ම් (Total Coliform)

සි ලුම නි ැ අම් සිදුකල ස්ථාන වල ළිහිටීම් විස්තර, පරීක්ෂාවට ලක්කල පරාමිීනන් ළිලබදව සහ ස්ථාන කිහිප ක පවත්මකනා
ජලයප ගුසාත්මකම ළිිකබදව, ළිබදයවිකන් වගුව 3.3 සහ 3.4 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත. ළක් ළක් නි ැදි සිදුකල ස්ථාන ට අදාල
මිණුම් කරන ලද පාදස්ථ මට්ටම් ඇමිණුම 1.3 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

නිෙැදි සිදුෙල
ස්ථාන
WP12
WP13
WP14
WP15
WP16

වගුව 3.6: මතුළිට ජලකේ ගුණාත්මකමෙ අධයෙනෙ ෙල ස්ථාන
එම ස්ථානකේ භූකගෝලීෙ න්ඩාාංෙ
එම ස්ථානකේ භූකගෝලීෙ න්ඩාාංෙ
නිෙැදි සිදුෙල
(උත්මකතර අක්ෂාාංශ සහ නැකගනහිර
(උත්මකතර අක්ෂාාංශ සහ නැකගනහිර
ස්ථාන
කපශාාංශ)
කපශාාංශ)
7° 5' 15.83" N 79°58' 46.96" E
WP37
7° 14' 41.76" N 80° 6' 44.10" E
7° 5' 46.30" N 79°59' 25.10" E
WP38
7° 15' 14.57" N 80° 7' 07.90" E
7° 6' 11.75" N 80° 0' 13.11" E
WP39
7° 16' 36.49" N 80° 8' 15.12" E
7° 6' 17.30" N 80° 0' 15.12" E
WP40
7° 17' 25.20" N 80° 8' 49.20" E
7° 6' 35.99" N 80° 0' 21.74" E
WP41
7° 17' 51.00" N 80° 9' 07.68" E

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 53

නිෙැදි සිදුෙල
ස්ථාන
WP17
WP18
WP19
WP20
WP21
WP22
WP23
WP24
WP25
WP26
WP27
WP28
WP29
WP30
WP31
WP32
WP33
WP34
WP35
WP36

එම ස්ථානකේ භූකගෝලීෙ න්ඩාාංෙ
(උත්මකතර අක්ෂාාංශ සහ නැකගනහිර
කපශාාංශ)
7° 6' 50.97" N 80° 0' 53.57" E
7° 7' 12.84" N 80° 1' 6.39" E
7° 7' 42.13" N 80° 1' 27.73" E
7° 7' 52.15" N 80° 2' 16.58" E
7° 7' 58.39" N 80° 2' 22.49" E
7° 8' 05.01" N 80° 2' 36.00" E
7° 8' 17.22" N 80° 2' 49.40" E
7° 7' 30.44" N 80° 1' 08.17" E
7° 9' 16.89" N 80° 3' 53.63" E
7° 10' 05.48" N 80° 4' 02.55" E
7° 10' 34.24" N 80° 4' 10.82" E
7° 10' 32.27" N 80° 4' 17.00" E
7° 10' 55.79" N 80° 4' 45.68" E
7° 10' 54.01" N 80° 4' 45.97" E
7° 10' 52.48" N 80° 4' 52.11" E
7° 11' 08.39" N 80° 4' 04.57" E
7° 11' 39.24" N 80° 5' 23.89" E
7° 11' 58.37" N 80° 5' 37.50" E
7° 12' 25.74" N 80° 6' 02.52" E
7° 13' 38.69" N 80° 6' 47.06" E

එම ස්ථානකේ භූකගෝලීෙ න්ඩාාංෙ
(උත්මකතර අක්ෂාාංශ සහ නැකගනහිර
කපශාාංශ)
7° 17' 58.73" N 80° 9' 08.93" E
7° 18' 11.59" N 80° 9' 16.59" E
7° 18' 22.63" N 80° 9' 10.65" E
7° 19' 04.28" N 80° 9' 28.49" E
7° 19' 08.98" N 80° 9' 37.67" E
7° 19' 20.20" N 80° 9' 47.12" E
7° 19' 34.56" N 80° 9' 56.21" E
7° 21' 04.00" N 80° 10' 37.2" E
7° 21' 54.1" N 80° 11' 04.0" E
7° 22' 19.3" N 80° 11' 31.8" E
7° 22' 31.6" N 80° 11' 48.7" E
7° 23' 17.0" N 80° 13' 26.3" E
7° 24' 15.3" N 80° 15' 50.5" E
7° 26' 44.8" N 80° 20' 24.9" E
7° 27' 03.2" N 80° 21' 25.8" E
7° 28' 25.6" N 80° 22' 12.0" E
7° 14.198' N 80° 05.032' E
7° 15' 09.0" N 80° 10' 44.3" E
7° 15' 33.7" N 80° 08' 18.5" E

නිෙැදි සිදුෙල
ස්ථාන
WP42
WP43
WP44
WP45
WP46
WP47
WP48
WP49
WP50
WP51
WP52
WP53
WP54
WP 55
WP56
WP57
WP58
WP59
WP60

වගුව 3.7: පාදස්ථ (baseline) මතුළිට ජල ගුණාත්මකමෙ විපරම් කිරීකම් රතිලල

සම්මත ුපමාන

පරාමිීනන්

පාංතිෙ බීමට
ගන්නා
ජලෙ
උෙහාගැනීම
II පාංතිෙ මත්මකසය
සහ ජල ජීවීන්

විදුත්මක
සන්නා ක
තාව
(S/cm)

pH

ස්වභාවික

-

6.0 - 9.0

ස්වභාවික

-

6.0 - 8.5

ුෂ්සත්මකව

(0C)

සම්පූර්ස
යකෝිකයෙො
ර්ම් (MPN/
100ml)

ද්රාවය
ඔක්සිජ
න්
(mg/l)

BOD5
(mg/l)

-

1,000

5

4

-

20,000

3

4

යබොරතාව
NTU

I

ස් WP17
ථා WP39
න WP43

25
25
25
25
25
25
25

29
43
54
163
72
508
305

5.7
5.8
5.6
5.6
4.8
6.6
5.4

12
04
04
24
01
13
01

900
7.13
250
6.17
250
5.98
WP49
1800
5.25
WP51
550
6.23
WP55
1800
7.01
WP57
900
6.88
සම්මත ුපමාන: “ශ්රී ලාංකායග යගොඩමම් පවයන ජල සදහා ය ෝජිත අවට ජල ගුසාත්මකම ්රමිීනන්” (මධ්යම පරිසර අිවකාරි
2001)

<0.0
07
06
01
<0.0
05
<0.0
,

3.2.5.1. මතුළිට ජලකේ ගුණාත්මකමෙ
සාමානයය න්, රයට් වඩාත්මක ජනාකීර්ස ්රයශශ පවයන බටහිර යකොටස සමග සාංසන්දන කරන විට අයනක් ්රයශශ න්යේ
මතුළිට සහ භූගත ජලයප ගුසාත්මකම සාය්ක්ෂව මානව ක්රි ාකාරකම් නිසා දූෂස යනොවී පවීන. ළයහත්මක කිෂිකාර්මික
කටයුතු, වියශේෂය න්ම වී වගාව, මතුළිට සහ භූගත ජල දූෂස කරන දූෂකාරක රාෂි ක්, (වියශේෂය න්ම නයිට්රජන්,
යපොස්පරස් සහ කිෂි රසා න බිලභ ණ දාහැරීම්) ස්ථානී යනොවන ්රභව ක් යලස ළක් කිරීමට දා ක යග. නගර යක්න්ද්ර
කිහිප ක්, නිවාස සහ කුඩා පරිමාස කර්මාන්ත වැනි ජනාකීර්ස ්රයශශ හරහා සිදුකරන සිදුකරන අපජල ණ දාහැරීම් මගින්
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 54

සැලකි යුතු ්රමාස ක ඔක්සිජන් අවධ්ානග්රාහී (demanding) අපද්රවය සිජුවම ්රධ්ාන ගාංගා සහ ඇලයදොල වලට ළකතු
යග. වර්තමානයප, ගාංගා ඇල යදොළ, වාරි වැග වැනි මතුළිට ජල ්රභව න්, නෑම, යසේ අම, කිෂිකාර්මික කටයුතු, ධීවර කටයුතු,
වියනෝදාත්මකමක භාවිත න්, කර්මාන්ත ක්රි ාකිරීමට සහ ම් පමසකින් පාන සදහා ද භාවිත කරයි. භූගත ජල යබොයහෝ
්රයශශ වල ූලිකකවම පානී ජල ්රභව ක් සහ ගිහාශ්රිත භාවිත න් සදහා ය ොදාගනී. ළයසේම, යබොයහෝ නාගරික ්රයශශ වලට
නල ජල සැපයුමක් පවීන.
වයාපිය ්රයශශයප සිදුකරන ලද ජලයප ගුසාත්මකම විශ්යල්ෂස න්ට අුකව කාබනික දූෂකාරක සාය්ක්ෂව වැඩි බව
යහිකදරග වි . (ඇමිණුම 3.1.1). දින පහකදි ජජව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම් (BOD5) මට්ටම් ීමටර ට මිිකග්රෑම් 4 (4 mg/L) සිට
ීමටර ට මිිකග්රෑම් 15 (15 mg/L) දක්වා විචන වන අතර ළ මධ්යම අිවකාරි විසින් අභයන්තර ජල සදහා ය ෝජිත
(ගැසට් කර යනොමැය) අවට ජල ගුසාත්මකම ්රමිීනන් (Ambient Water Quality Standards) ඉක්මවා ාමකි. යම් සදහා
යහේතු වීමට ඉඩ ඇත්මකයත්මක ගව ණ ත්ර සහ මළ ද්රවයන්යගන් (සම්පූර්ස (total coliform) සහ මළ යකෝික යෙොම් (feacal
coliform) න මට්ටම් යදකම < 1800 MPN / 100 mL) ජල අපවිත්ර වීම සහ ජල ගසායගන යනො ාම සහ තුකක
(dilution) යනොවීම ද වි හැක.
සි ලුම ජල මාර්ග සම්පූර්ස (total coliform) සහ මළ යකෝිකයෙොම් (feacal coliform) න යදයකන්ම අපවිත්ර වී ඇය බව
යපනී න අතර ළ සිදුවීමට යහේතු වි හැක්යක් මළ (faecal matter) වැනි ද්රවය න් අඩාංගු අපදාව න් (runoff) . සමග.
(ඇමිණුම 3.1.1). ජලය හි pH අග 6-9 පරාස ක පවයන අතර ළ යබොයහෝ ජජවී සාංඝටක න්යේ පැවැත්මකමට හිතකර
බව යපන්වයි. ළම මට්ටම් මධ්යම අිවකාරි විසින් ය ෝජිත අභයන්තර ජල ගුසාත්මකම ්රමිීනන් තුල පවීන.

3.2.5.2. භූගත ජලකේ ගුණාත්මකමෙ
්රයශශයප පවයන ජල රසා න මත (water chemistry) භූ තැන්පතු (ground deposits) මගින් ජලයප ගුසාත්මකම යවනස්
කරයි. ළවැනි ්රයශශ වල පවයන කඩ වල ද්රාවයතාව මගින් භූගත ජලයප කඩ ්රමාස ඉහල නාංවන අතර ළහි
පවයනාන්වූ ඔක්සි සහ නිර්ඔක්සි තත්මකත්මකව අුකව විවිධ් අ න සහ අ න හුවමාරුව සිදුයග.
යබොයහෝ ්රයශශ වල භූගත ජල ූලිකකවම පානී ජල ්රභව ක් සහ ගිහාශ්රිත භාවිත න් සදහා ය ොදාගනී. ළයහත්මක යබොයහෝ
නාගරික ්රයශශ වල නල ජල සැපයුමක් පවීන . භූගත ජලයප සැලකි යුතු තරමකට කඩ මට්ටම් (iron levels) පවයන
බවට අනාවාරස යනොවූ අතර pH මටට්ම් WHO සහ SLS 614 (පලණ  යකොටස, පානී ජල මාර්යගෝපයශශ, 2001) වලට
අුකූලලව ළිබදගත හැකි මට්ටයම් පවීන. ළයහත්මක සි ලුම භූගත ජල ්රභව න් පායහේ වැසිකිික විකන් ළිට වන ජල බැහැරීමම
සදහා ුරාගැනීයම් වලවල් භාවිත නිසා (soakage pits) (ඇමිණුම 3.1.1) මළ ද්රවය න්යගන් (faecal matter) අළිරිසිදු වී
ඇත. යබොරතා මට්ටම් (turbidity levels) > 4 NTU (limits stipulated for drinking waters by SL614:2013 සහ WHO,
2001 මගින් පානී ජල සදහා නි ම කර ඇය මට්ටම්) යලස පවීන.
වැඩිදුරටත්මක, පරීක්ෂා කල භූගත ජල නි ැදිවල, ජල දිඩ බව යපන්වන ළක් ස්ථාන ක හැර (ණ ලු දිඩතාව (total hardness)
150 mg/L සහ 300 mg/L අතර) (ස්ථාන 7) අයනක් සි ලු ස්ථාන වල තරමක් දිඩ බව යපයනන්නට යබුනි (ණ ලු දිඩතාව
(total hardness) 75 mg/L සහ 150 mg/L අතර). සම්පූර්ස ක්ෂාරී තාව (total alkalinity) සම්පූර්ස දිඩතාව ට වඩා අඩු
වන යලස (ඇමිණිම 3.1.1 බලන්න) කාබයන්ට් යනොවන දිඩතාව ත්මක පවයන බව යපනී යි.

5.2.5.3. ජල දූෂණ රභව
පහත දැක්යවන ජල මාර්ග වලට, ඒවා රසා නික යපොයහොර ය ොදුක ලබන කුඹුරු ්රයශශතුල ළිහිටීම යහේතුයවන් නයියේට්
(NO3-) සහ පූර්ස යපොස්පරස් (TP) බහුල කිෂිකාර්මික අපධ්ාව න් (runoff) ලැීමමට හැකි ාව පවීන:










වාරි ඇල; පහල ගැට්ටුවාන 77+450 km
යදනගණ ව ඇල (වාරි ඇල) 78+650 km
බතලයගොඩ වැවට ජල යගන න ඇල මාර්ග ; 86+000 km
බම්බාව විහාර වැව; 116+000 km
මහ වාරි ඇල; 119+750 km
කැයගානාකන්ද වැව ( වාරි වැව); 120+750 km (වලස්වැව ළිළිරීම් ්රයශශ ට ආසන්න)
වාරි වැව 118+100 km
වාරි වැව 131+300 km
මිරිස්යගෝනි ඔ 135+900 km

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 55

වයාපිය ්රයශශයප වැග සහ යසමින් ගලා න වාරි ඇලමාර්ග වල සාංස්කියක බියපෝෂස (cultural eutrophication)
පවයන බවට ලක්ෂස විදයාමාන යනොකරන නණ දු කියලෝමීටර් 86+000 ස්ථානයප පවයන බතලයගොඩ වැවට ජල යගන
න; (රූපසටහන 3.2 බලන්න) සහ කියලෝමීටර් 46+060 ස්ථානයප පවයන විශාල වාරි ඇල මාර්ග වැනි ඇතැම් ඇලවල්
යපෝෂස ද්රවය න්යගන් සරු බව ජපන් ජබර (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) වැනි ජලජ වල්පැලෑටි පැවීනම මගින්
දිෂය සාක්ෂි සප යි.

අවට පවයන කිෂිකාර්මික මම් හරහා ගලන කිෂිකාර්මික අපධ්ාව න් (run-off) ළකතු වීමට අධ්ාර වන ජල මාර්ග වල
අඩාංගු යපෝෂසද්රවය ්රමාන අිවක බව ජල ගුසාත්මකම විශ්යල්ෂස අධ්ය න මගින් යහිකදරග කරයි ඇමිණුම 3.1.1 ; ළහි
නයියේට් (NO3-) මට්ටම 5 mg/L ඉක්මවයි (මධ්යම පරිසර අිවකාරියප ය ෝජිත අවට අභයන්තර ජල ගුසාත්මකම ්රමිීනන්)
සහ ජලමාර්ග යබොයහොම ක යපොස්ය්ට් (PO34- ) මට්ටම් > 0.7 mg/L ඉක්මවයි. (මධ්යම පරිසර අිවකාරියප ය ෝජිත අවට
අභයන්තර ජල ගුසාත්මකම ්රමිීනන්). ඛ්න්ඩාාංක N-070 33.876’ E-0800 29.424 ස්ථානයප ළිහිටන යගොකරැල්ල ජල සැපයුම්
ඇල (stream) ද යපෝෂස මට්ටම් සහ මළ යකොිකයෙොම් (faecal coliform) ගසන ට අුකව දූෂස වී ඇත. ළයහත්මක ජලයප
ගුසාත්මකම සහ දි වී ඇය ඔක්සිජන් (DO) මට්ටම් අතර පවයන සබදතාව පමසක් සලකා බලා, දි වී ඇය ඔක්සිජන්
මට්ටම් 6-8 mg/L අතර පවයන බැවින් සි ලුම ජල මාර්ග මද වශය න් දූෂස ට ලක්ව ඇය බව පැවසි හැක
(ඉයල්යපරුම, 2000).. However, considering the relationship between water quality and dissolved oxygen
(DO) levels only, (ඉයල්යපරුම, 2000). ළයසේ වුවද ද්රාවය ඔක්සිජන් මට්ටම ≥ 2 mg/L ට පවයන බැවින් යබොයහෝ
මත්මකසයන්යේ පැවැත්මකම යනොනැසී පවීන.
කියලෝමීටර් 102+ 960 ස්ථානයප පවයන මැල්සිරිපුර යගොවිපයල් වැව ගවයින් නෑවීම සදහා භාවිත කරුක ලබන අතර ළම
වැව යගොවිපයල් යපෝෂස ද්රවය සළිරි අපධ්ාව න් සහ යගොම යපොයහොර සහ ගව ණ ත්ර වැනි යපෝෂස ද්රවය සළිරි යශ ළකතු වීමට
ඉඩඇය හැකි ස්ථාන කි. ළයහත්මක කිසිදු ජලදූෂස ක් පවයන බවට දිෂය සලකුණු යනොමැත. ඇතැම් වැග (ුදා- කැයගානා
වැව සහ ුඩ තුත්මකයරි වැව) වි ික කාලවල අ සම්පූර්සය න්ම සි අ ාමට ලක්යග. (රූපසටහන 3.2). ගාංගා විකන් අිවකයලස
වැික කැනීයමහි ්රයලල ක් යලස ව ඹ පලායත්මක දැදුරු ඔයප ස්ථාන රාිල ක මෑත අීනත තුල සැලකි යුතු මට්මින් සිදුවූ
ඉවුරු ඛ්ාදන යමන්ම භූගත ජල මට්ටම අඩුවීම සහ ණ හුයශ සිට ලවස ජල රට තුලට ගලා ඒමත්මක සමග කුඹුරු සහ සරු
යපොල් වගාවන්ට අිවක යලස හානි සිදුවීමකට ලක්ව ඇත. (කුලරත්මකන, 2014b). ළයසේම දැදුරු ඔයප ඇතැම් ්රයශශ සහ දඹුලු
ඔයප වම් ඉවුයර් ඇතැම් යකොටස්වල(කියලෝමීටර් 128 + 320) කුඩා ජල පහරවල් යලසින් (as rills) පාාංශු ඛ්ාදන ලක්ෂස
යපන්වයි. අිවක වැික කැනීම් නිසා ඇයවී ඇය අිවක යරොන්මඩ බැ අම (siltation) නිසා වැලමිටි ා ඔයප ටිගාං
(Downstream) ්රයශශ ජල ළකතැන රැ අ පැවීනම් (stagnant) යහෝ ඉතා අඩුයගග කින් ගලා ායම් තත්මකත්මකව න් යපන්ුකම්
කරයි. (ඇතැම් ්රයශශ වල ජල ළක් රැස් වී පවයන වලවල් (water pockets) ද දැකි හැක). වැඩිදුරටත්මක, වැලමිටි ා ඔයප
සැලකි යුතු තරම් ඉවුරු ඛ්ාදන ක් සිදුවන බව පැහැදිික වූ අතර ජලයප ඉතා යබොර තාව ක් (very turbid) යපනී යි.
(දිෂය නිරීක්ෂස) රූපසටහන 3.2).

ජපන් ජබර වැවී ඇය බතලයගොඩ වැවට සම්බන්ධ් ඇළ මාර්ගයප
දර්ශන ක්

පහළ ගැට්ටුවාන ්රයශශයප වැස්සකට පබි
යබොරතාවය න් යුත්මක ජල ගලා න වාරි ඇළක්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 56

අිවක

වැලමිටි ා ඔයප පහල යකොටයසේ අිවක යලස යරොන්මඩ
සහිත ළකතැන පල්යවන සහ දැඩි යබොරතාව ක් සහිත ජල
දැක්යවන ආසන්න දර්ශන - (දිෂය නිරීක්ෂස)
යදනගණ ව ඇළ (වාරි ඇළ)

ුඩතුත්මකයරි වැව (වම් යා ාරූප ) සහ කැයගානාකන්ද
වැව(දකුණු යා ාරූප ) වැනි සමහර වැග වි ික කාලයප අ
සම්පූර්සය න්ම වි ීම ාමට ලක්යවයි.
මිරිස්යගෝනි ඔ වි ික කාලයප අ යසමින් ගලා න ජලපහරක්
වන අතර සාය්ක්ෂව යබොර ජල සහිත (දිෂය නිරීක්ෂස)
රූපසටහන 3.2: වයාපිති රකපශෙ තුල පවතින ජලමාර්ග

3.2.6. අවට වාතකේ ගුණාත්මකමෙ
අදිෙර 01 සහ 02
2014 අය්රේල් කාල තුල අ අවට වායු තත්මකත්මකව මැනීම් සිදුකල ස්ථාන ළිිකබද විස්තර වගුව 3.8 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත. වගුව 3.
හි ඉහත විමර්ෂස න්යේ ්රයලල යමන්ම මනිුක ලැබූ අග න් සහ ජායක අවට වායු තත්මකත්මකව ්රමියන් (NAAQ) (2008)
අතර සාංසන්දන ක් සමග ඉදිරිපත්මක කර ඇත. විපරම් (monitoring) සිදුකල කාල තුල අ, කාලගුස වි ිකව සහ මදක්
බිලග සහිතව පැවතුනි.
වයාපිය අුකයර්ඛ් දියේ, වයාපිය ්රයශශ තුල අවට (ambient) වායු තත්මකත්මකව මට්ටම්, ූලිකක දත්මකත රැස්කිරීම හරහා
හදුනාගන්නා ල අ. අදි ර 1 සහ 2 සදහා මිණුම් කටයුතු සිදුකර ඇත්මකයත්මක SGS ලාංකා පුශගිකක ආ තන (SGS Lanka (Pvt)
Ltd) විසිනි. ගම්පහ, යග න්යගොඩ, මීරිගම, සහ කුරුසෑගල නගර මධ්ය න් හැර වයාපිය ්රයශශයප දැනට පවයන වායු
තත්මකත්මකව සැලකි යුතු තරම් දූෂස ට ලක්ව යනොමැය බව යපනී යි. සැලකි යුතු තරම් වාහන සාංඛ්යාවක් A006 මාර්ගයප
ගමන් ගන්නා නිසා අිවයගී  මාර්ග A006 මහාමාර්ග හරහා ගමන් කරන යබෝ ගයන් අවට වායුයගෝලයපද දූෂකාරක
අඩාංගුව ඇත. යමම ්රයලල වලට අුකව සි ලු වායු දූෂස මට්ටම් වගුව 3. හි අවසර  අ ඇය මට්ටම් වලට වඩා යබොයහෝ
අඩුයවන් පවයන බව පැහැදිික . ළයමන්ම වයාපිය ්රයශශයප අඩු කර්මාන්ත ශාලා ගනනක් පැවීනමත්මක, කිෂිකර්ම (වී
වගාව) ්රධ්ාන ආර්ථික කටයුත්මකත වී වගාව බැවිුකත්මක න සාධ්ක ද ඒ සදහා යහේතුයග. වැඩිදුරටත්මක, බස්නාහිර පලායත්මක යකොළඹ
්රයශශ වැනි ්රධ්ාන නගර සමග සන්සාංදන කරන විට වයාපිය ්රයශශයප පවයන්යන් සාය්ක්ෂව ඉතා අඩු මාර්ග
තදබද කි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 57

වගුව 3.8: වායු ගුණාත්මකමෙ විපරම් ෙල ස්ථාන වල විස්තර
ස්ථාන අාංෙෙ
A2
A3
A4
A5
A6
A7

න්ඩාාංෙ (G.P.S ස්ථානෙ)

රධාන නගරෙ
ගම්පහ
යග න්යගොඩ
මීරිගම
නාකලගණ ව
දම්යබොක්ක/ යබෝ ගයන්
කුරුසෑගල

N 07° 05.445'
N 07° 09.088'
N 07° 14.688'
N 07° 23.113'
N 07° 26.775'
N 07° 28.404'

E 079° 58.485'
E 080° 03.806'
E 080° 06.691'
E 080° 13.245'
E 080° 20.433'
E 080° 22.318'

වගුව 3.9: එක් එක් නිෙැදි සිදුෙල ස්ථාන වල එක් එක් වායු ගුණාත්මකම වල පරාමිීනන් හි සාරාාංශෙ
ස්ථාන
අාංෙෙ

නයිට්රජන්
ඩය ොක්සයි
ේ
(mg/m3)

සල්ෙර්
ඩය ොක්සයි
ේ
(mg/m3)

ඕයසො
න්
(mg/
m3 )

කාබන්
යමොයනොක්සයි
ේ
(mg/m3)

කාබන්
ඩය ොක්සයි
ේ
(ppm)

PM2.5

PM10

(mg/m3)

(mg/m3)

SPM

(mg/m3)

0.200
0.100
0.050
0.30
අදාල
(පැ
10 (පැ 8)*
(පැ 24 (පැ 24) (පැ 24)
යනොයග
1)*
)*
*
*
<0.02
A2
0.005
<0.025
3.1
456
0.042
0.023
0.052
0
<0.02
A3
0.004
<0.025
1.4
426
0.043
0.020
0.055
0
<0.02
A4
0.010
<0.025
2.9
412
0.040
0.028
0.041
0
<0.02
A5
0.008
<0.025
3.6
420
0.062
0.042
0.069
0
A6
0.007
<0.025 0.029
2.4
416
0.074
0.049
0.082
A7
0.005
<0.025 0.038
2.4
408
0.070
0.027
0.071
සටහන: * 2008 අයගෝස්තු No. 1562/22 දරස අයවියශේෂ ගැසට් පත්ර ටයත්මක නි ම කර ඇය පරිදි 2008 ලබා අ ඇත NAAQ නි ම
කර ඇය ** 1994ගැසට් කරන ලද NAAQ යරගුලාසි මත පදනම්ව අවලම්භිත අාංශුම ද්රවය (SPM) සදහා ුපරිම අවසර යදන මට්ටම්
NAAQ
්රමියන්

0.100
(පැ 24)*

0.080
(පැ 24)*

යතෝරාගත්මක ස්ථාන වල මනින ලද සි ලුම අවට වායු ගුසාත්මකම මට්ටම් මධ්යම පරිසර අිවකාරි විසින් පනවන ලද අවට වායු
ගුසාත්මකම ්රමිය වල දක්වා ඇය අවසර දි හැකි මට්ටම් තුල පැවතුනි.
අදිෙර 04
මධ්යම අදියගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 4 තුල ජායක යගොඩනැගිික සාංවිධ්ාන (NBRO) විසින් මෑතක  අ (2014) සිදුකරන
ලද අධ්යන න් මගින් SO2, NO2, CO, PM10 සහ PM2.5 න දූෂකාරක සම්බන්ධ්ය න් පවයන අවට වායු තත්මකත්මකව මට්ටම්,
2008 අයගෝස්තු, අයවියශේෂ ගැසට් අාංක 1562/22 හි දක්වා ඇය අවට වායු තත්මකත්මකව ්රමිීනන් වලට වඩා යබොයහෝ අඩු මට්ටම්
වල පවයන බව යහිකදරග වී ඇත. වගුව 3.10 හි ්රයලල දක්වා ඇත.
වගුව 3.10: අදිෙර 4 වයාපිති රකපශෙ තුල අවට වායු තත්මකත්මකව මිණුම් රතිලල

ස්ථාන
අාංෙෙ
AQ1

AQ2

AQ3
AQ4

GPS න්ඩාාංෙ

ස්ථාන විස්තරෙ

නිෙැදි
සිදුෙල දින

07⁰30’
24.04”N
80⁰25’49.35”E

M.K. මහතා, අාංක 26,
ඇඹලන් ා , ඔරැන්දන,
හිදයගොල්ල

1718.04.2014

07⁰37’
21.19”N
80⁰30’37.97”E

ුදම්මිට මහා විදයාල ,
ුදම්මිට

1718.04.2014

ජගත්මක වීරසූතරි මහතා,
රජයගදර පාර, කදවල,
මැල්සිරිපුර

1718.04.2014

07⁰38’
19.05”N
80⁰31’1.37”E
07⁰44’44.81”N

ොලකේ
සාමානය

සාන්්රණෙ

පැ 8

SO2
(g/mᶾ)
-

NO2
(g/mᶾ)
-

CO
(ppm)
<1

PM10
(g/mᶾ)
-

PM2.5
(g/mᶾ)
-

පැ 24

6

7

-

12

5

පැ 8

-

-

<1

-

-

පැ 24

11

16

-

15

8

පැ 8

-

-

1

-

-

12
-

18
-

1

25
-

14
-

පැ 24
පැ 8

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 58

80⁰34’20.48”E

AQ
(දූවිල්

පමණි)
AQ6

බම්බාව රජමහා
විහාර , පලාපත්මකයවල
පාර, ගයල්යවල

1718.04.2014

07⁰46’28.84”N
80⁰36’1.05”E

M.G. ජ යකොඩි මහතා,
අාංක 428, කැයගායන්,
වලස්වැව, ගයල්යවල

1718.04.2014

07⁰53’
18.18”N
80⁰39’20.46”E

සිරිල් රත්මකයන් විදුයසේන
මහතා,
මිරිස්යගෝනි ාවැව,
දඹුල්ල

1718.04.2014

පැ 24

13

පැ 24

-

පැ 8

-

පැ 24

20

20

-

19

11

-

-

10

5

-

2

-

-

26

-

38

20

සටහන- ළහි කිසි ම් ගු්ත තැන්පතුවක් පැවීනම යහේතුයවන් (SO2 සහ NOX අිවකව) සහ යතත්මක කාලගුස තත්මකත්මකව තුල අ අවලම්භිත
අාංශුවල යතත්මක තැන්පත්මකවීම් (ූලලාශ්ර: NBRO, 2014).

3.2.7. ශබ්ද සහ ෙම්පන මට්ටම් සහ ශබ්ද සාංකගදී ස්ථානෙන්
අදිෙර 1 සහ 2
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග යකොරියඩෝව ්රධ්ාන වශය න් කලබලකාරිත්මකවය න් යතොර පරිසර න් සහ ශබ්ද අඩුයවන් ජනන
වන ක්රි ාකාරකම් සහිත කුඹුරු, වගුරු මම් සහ යපොල්වතු හරහා පැයරී ඇත. යකයසේ වුවද මම් සකසන කාලයප අ සහ අස්වුක
යනලක කාලයප අ න්යත්රෝපකරස භාවිත යහේතුයවන් වැඩි ශබ්ද ක් ඇය වි හැක. තවද වයාපිය ්රයශශ තුල ළිහිටා
ඇය දුම්රි මාර්ගයප ගමන් කරන දුම්රි ද ශබ්ද ජනන කරන තවත්මක සාධ්ක ක් යලස සැලකි හැක. වයාපිය ්රයශශයප
දැනට පවයන මහා මාර්ග සහ ග්රාමී මාර්ග වල ගමන් කරන වාහන නිසා ජනන වන ශබ්ද ද යමම ශබ්ද මට්ටමට දා ක
වන තවත්මක සාධ්ක කි. ය ෝජිත වයාපිය යකොරියඩෝයග නිරීක්ෂස කල හැකි කම්පන මට්ටම යකයරහිද ඉහත සාධ්ක න්
ශවිත්මකව බලපායි. අවට ශබ්ද මට්ටම් සහ කම්පන මැන බැීමමට ය ොදා ගැුකන ස්ථාන 3.11 වගුයවන් දක්වා ඇය අතර
පැ 24 පුරා මැන බලන ලද ශබ්ද මට්ටම් සහ පැ 1 ක කාල ක් තුල මැන බලන ලද කම්පන මට්ටම් ළිිකයවිකන් වගුව
3.12 සහ 3.13 හි දක්වා ඇත.
වගුව 3.11: අවට (ambient) ශබ්ද මට්ටම් සහ ෙම්පන මට්ටම් පරීක්ෂාව සදහා කෙොදාගැුකුක ස්ථාන ළිබදබද විස්තරෙ
න්ඩාාංෙ ගත ළිහිමම (G.P.S අගෙ)

ස්ථානෙ

විස්තරෙ

N2/ V2

R.A. මැණිකා මහත්මකමි යේ පරිශ්ර , අාංක 88/D/1 G.
යහන්රයේවත්මකත, පහළගම, ගම්පහ

7°05' 27.03"N

N3/ V3

ය්රේම් වසන්ත ජ සිාංහ මහතායේ පරිශ්ර , අාංක 165, වටරවුම්
පාර, පත්මකතලයගදර, යග න්යගොඩ

7° 09' 5.98"N

N4/ V4

ශ්රී ණ නින්දාරාම , හල්ය්, මීරිගම

7°14' 42.05"N

N5/ V5

යේ. යහට්ටිආරච්ිත මහතායේ පරිශ්ර , නාකලගණ ව, නාරම්මල

7°23' 11.02"N

N6/ V6

සසස කාර් ාල , අාංක 1811, යබෝ ගයන්

7°26' 46.31"N

80° 20' 25.29"E

N7/ V7

ශ්රී විදර්ශනාරාම , ඇඹලන්ළිටි , කුරුසෑගල

7°28' 24.10"N

80° 22' 17.70"E

79° 59' 0.20"E
80° 03' 48.43"E
80° 06' 41.59"E
80° 13' 14.40"E

වගුව 3.12: එක් එක් නිෙැදි ස්ථාන වල පැෙ 24 ක් පුරා නිරීක්ෂණෙ ෙරන ලද ශබ්ද මට්ටම්
ඇගයීම සිදුෙරන
ඇගයීම සිදුෙරන ලද
ඇගයීම සිදුෙරන ලද
මැනීම
ලද ොලසීමාවොලසීමාවදිවා
dB(A)
ොලසීමාවරාත්රි dB(A)
දින
සිදුෙල
සවස් dB(A)
ස්ථානෙ
ABL

RBL

ENL

ABL

RBL

ENL

ABL

RBL

ENL

2014 ජනවාරි 04,05
N1
39
43
69
43
46
68
47
49
45
2014 ජනවාරි 30,31
N2
44
45
51
47
48
51
44
45
48
2014 මාර්තු 10,11
N3
39
43
53
42
45
50
42
43
46
2014 මාර්තු 17,18
N4
41
45
59
48
54
57
44
46
52
2014 මාර්තු 13,14
N5
40
42
52
38
41
49
31
32
41
2014 මාර්තු 20,21
N6
40
42
47
39
40
45
37
38
44
2014 මාර්තු 20,21
N7
38
41
49
40
44
40
42
44
48
සටහන: ABL-ඇගයීම පබිමම් මට්ටම් (LA90,15min), RBL- ්රමාසන පබිමම් මට්ටම් (LA90, 15min), ENL- පවයන ශබ්ද මට්ටම (LAeq,h) h- පැ

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 59

වයාපිය ්රයශශයප පාදස්ථ ශබ්ද මට්ටම් ස්ථාපන කිරීම සදහා ස්ථාන යතෝරාගුක ලැබුයග ඒවා පවයන දුම්රි මාර්ග න්ට,
පවයන මහාමාර්ග න්ට, වන්දනාමාන කරන ස්ථාන න්ට සහ ජනාවාස වලට පවයන ආසන්නතාව යහේතුයකොට යගන .
නි ැදි ස්ථාන හයතන් දිවා කාල සහ සවස් කාල තුල ඉහලම ශබ්ද මට්ටම් වාර්තා වූයප N1 නි ැදි ස්ථානය න් වූ අතර
ඊට යහේතුව යලස දුම්රි ගමනාගමන දැක්වි හැක. ඉහත දත්මකත තුල සිත්මකගන්නාබිලු නිරීක්ෂන ක් වන්යන් පන්සල් භූමි ක
ළිහිටි N4 නි ැදි ස්ථානයප රාත්රි කාලය හි සාය්ක්ෂ ඉහළ ශබ්ද ක් ඇයවීමයි. රාත්රි කාල තුල ළවැනි ඉහල ශබ්ද මට්ටමක්
කි වීමට ්රධ්ාන යහේතුව යලස නිරීක්ෂස වූයප නිශාචර කිමීන් සහ සතුන් නිපදවන යයුණු ශබ්දයි.

ස්ථානෙ

V1

V2

V3

V4

V5

V6

වගුව 3.13: එක් එක් නිෙැදි ස්ථානෙන්හි පැෙක් පුරා නිරීක්ෂණෙ ෙරන ලද ෙම්පන මට්ටම්
ොලෙ (මිනිත්මකතු)
ඇගයීම සිදුෙරන ලද
විස්තරෙ
ොලෙ
0-15
15 – 30
30-45
වුහයප කාණ්ඩ
දිවා කාල
වර්ග 3
වර්ග 3
වර්ග 3
රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම.
තුඩු (Peak) අග
0.089
0.109
0.312
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
>50
>50
>50
අය
්රණ ඛ්
96.50
67.00
67.50
සාංඛ්යාත (Hz)
වුහයප කාණ්ඩ
රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම
තුඩු (Peak) අග
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
අය
්රණ ඛ්
සාංඛ්යාත (Hz)

දිවා කාල

වුහයප කාණ්ඩ
රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම
තුඩු (Peak) අග
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
අය
්රණ ඛ්
සාංඛ්යාත (Hz)

දිවා කාල

වුහයප කාණ්ඩ
රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම
තුඩු (Peak) අග
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
අය
්රණ ඛ්
සාංඛ්යාත (Hz)
වුහයප කාණ්ඩ
රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම
තුඩු (Peak) අග
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
අය
්රණ ඛ්
සාංඛ්යාත (Hz)

දිවා කාල

වුහයප කාණ්ඩ

දිවා කාල

දිවා කාල

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

45-60
වර්ග 3

0.107
>50
68.50
වර්ග 3

0.085

0.075

0.078

0.080

0-10

10-50

10-50

10-50

8.00

22.50

11.00

11.00

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

0.083

0.084

0.085

0.090

>50

>50

>50

10-50

87.00

89.00

89.50

36.50

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

0.077

0.060

0.082

0.084

>50

>50

>50

>50

119.00

58.50

110.00

48.00

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

0.083

0.063

0.062

0.081

>50

>50

>50

>50

67.50

68.50

68.50

64.00

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 60

ස්ථානෙ

විස්තරෙ

ඇගයීම සිදුෙරන ලද
ොලෙ

0-15

ොලෙ (මිනිත්මකතු)
15 – 30
30-45

45-60

රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම
තුඩු (Peak) අග
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
අය
්රණ ඛ්
සාංඛ්යාත (Hz)
වුහයප කාණ්ඩ
රතිලල-ෙම්පනෙ
්රයගග ක්රමයප අ ුපරිම
තුඩු (Peak) අග
(mm/sec)
සාංඛ්යාත පරාස (Hz)
අය
්රණ ඛ්
සාංඛ්යාත (Hz)

V7

දිවා කාල

0.146

0.082

0.085

0.094

>50

10-50

>50

>50

100.00

38.50

82.00

81.50

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

වර්ග 3

0.075

0.081

0.120

0.082

>50

>50

>50

>50

87.00

71.50

73.50

70.00

නි ැදි ස්ථාන තුල අ නිරීක්ෂස කල සි ළුම වුහ න් ISO4966: 1990 (E) ්රමිීනන්ට අුකව 3 වන වර්ග ට ගැයන්. 3 වර්ගයප
වුහ න් යලස තනි මහල් සහ යදමහල් නිවාස සහ ගයඩොල්, සියමන්ය, බ්යලොක් ගල් වැනි සැහැල්ලු අණ ද්රවය ය ොදායගන භූමි
කම්පා විකන් ආරක්ෂාවීම සදහා නිර්මාස යනොයකරුස යගොඩනැගිික නිර්වචන කර ඇත. නි ැදි ස්ථාන වල කම්පන ්රභව
වාහන ගමනාගමන ට දර්ශී වන අතර V1 ස්ථානයප කම්පන ඇයවීමට යහේතුව යලස දුම්රි ගමනාගමන දැක්වි හැකි .
ඉහත කරුණු අණුව පවයන කම්පන මට්ටම් 3 වර්ගයප වුහ න් සදහා නි ම කරන ලද සීමාවන් තුල පවයන බව නිගමන කල
හැක.
අදිෙර 4
ග්රාමී ්රයශශ වල ශබ්ද මට්ටම් යඩසිබල් 50 ට අඩු අග ක පැවය ද ජායක යගොඩනැගිික පර්යපෂස සාංවිධ්ාන (NBRO)
විසින් 2014 වසයර් සිදුකරන ලද අධ්යන න්ට අුකව අදි ර 4 වයාපිය ්රයශශ තුල මාර්ගාසන්න ස්ථාන වල දිවා කාලයප
මනින ලද පාදස්ථ ශබ්ද මට්ටම් යඩසිබල් 70 (dB) කට ආසන්න සාය්ක්ෂව ඉහල අග ක පවයන බව යහිකදරග වී ඇත.
රාත්රි කාලයප මනින ලද පාදාස්ථ ශබ්ද මට්ටම් ග්රාමී ්රයශශ වල යඩසිබල් 58 ආසන්න අග ක පැවය අතර
මාර්ගාසන්නයපද පැවයයප යඩසිබල් 58 ක අග කි. (වගු 3.16 සහ 3.17 බලන්න).
වගුව 3.14: පරිකගෂී (ambient) ශබ්ද මට්ටම් මැනීම් සිදුෙල ස්ථාන (මධයම අිවකගී  මාර්ගකේ අදිෙර 4)
ස්ථාන අාංෙෙ:
GPS න්ඩාාංෙ
ස්ථාන විස්තරෙ
N1
70 30’ 26.12” N
හිදයගොල්ල, ඔරන්දන, දැදුරු ඔ ට ආසන්න මාර්ග
800 25’ 49.75” E
ුදම්මිට, ුදම්මිට මහා විදයාල ආසන්න මාර්ග
N2
70 37’ 19.88” N
800 30’ 39.16” E
මැල්සිරිපුර, කන්දවල, රායගදර පාර, ජගත්මක වීරසූතරි මහතායේ
N3
70 38’ 19.22” N
පරිශ්ර ට ආසන්න මාර්ග
800 31’ 1.62” E
N4
70 39’ 36.58” N
යකොස්කැයල්, ඇහැලයගොල ා
800 31’ 52.25” E
ගයල්යවල, පළාතපත්මකවල පාර, බම්බාව රජමහා විහාර පරිශ්ර
N5
70 44’ 44.60” N
800 36’ 16.08” E
ගයල්යවල, වලස්වැව, කැයගායන්, ළම්.ජී. ජ යකොඩි මහතායේ
N6
70 46’ 28.85” N
පරිශ්ර
800 36’ 0.73” E
N7
N8

70 50’ 40.55” N
800 39’ 15.75” E
70 53’ 18.18” N
800 39’ 20.46” E

දඹුල්ල, කපුවත්මකත, ූලන් පවර් යකොයට්ේ ආසන්න A-9 මාර්ග
දඹුල්ල, මිරිස්යගෝනි ාව, සිරිල් රත්මකයන විදුයසේන මහතායේ පරිශ්ර
ආසන්න මාර්ග

(ූලලාශ්ර: NBRO, 2014 - ක්යෂේත්ර මිණුම්)
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 61

3.2.8. ස්වභාවිෙ දපදා ළිලිබද පසුගිෙ වාර්තාවන්
ශ්රී ලාංකාව තුල බිලභවම ඇයවන ආපදාව වන්යන් ජලගැීමම් (ගාංවතුර). ජලගැීමම් ඇයවීමට ස්වභාවික යහේතූන් යමන්ම
මිනිස් ක්රි ාකරකම් න කරුණු යදකම බලපායි. අන්තර් යමෝසම් සහ නිරිත දිග යමෝසම් කාල අතර තුර අත්මකතනගලු ඔ
ළිටාර ගැීමයමන් ගම්පහ දිස්ත්රික්ක තුල ජනතාව අවතැන් වීම සහ යශපල හානි ඇයයග. 2010  අ ඇයවූ ගාංවතුර යහේතුයවන්
අත්මකතනගල්ල ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ ට අ ත්මක අලවල, යහාරි සහ කහයටෝවිට ගම්මාන වල පවුල් 150 ක පමස
නිවාස වලට හානි සිදුවි . 2013 මැයි මාසයප ඇයවු ගාංවතුයරන් පවුල් 500 ක් පමස විපතට පත්මකවි . පහයන් දැක්යවන්යන්
ගාංවතුර අවස්ථාවක අ ලබාගත්මක ගුවන් යා ාරූප සහ මිනිබින් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා ගමන් කරන යා ාරූප කි.

රූපසටහන 3.3: 2013 මැයි ගාංවතුර ඇතිූය අවස්ථාකගදී ගම්පහ දිස්ත්රික්ෙකේ කෙොටසෙ ගුවන් ඡාොරූපෙක් (ූලලාශ්රෙ: ද
සන්ක ටයිම්ස් (The Sunday Times) පුවත්මකපත)

රූපසටහන 3.4: ජනතාව දරක්ෂිත ස්ථාන වලට ගමන් කිරීම (ූලලාශ්ර: ද අයිලන් (The Island) පුවත්මකපත)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 62

අත්මකතනගලු ඔ ළිටාර ගැීමම යහේතුයවන් ඇයවූ ස්වභාවික ගාංවතුර තත්මකව න්ට අමතරව ජනාවාස න්හි අවිිවමත්මක
ජලාපවාහන කාුක අවහිරවීම ගම්පහ දිස්ත්රික්ක තුල ක්ෂණික ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක් ඇයවීමට යහේතු වී ඇත.
ගම්පහ දිස්ත්රික්ක හා සැස අයම් අ කුරුසෑගල දිස්ත්රික්ක ස්වභාවික විපත්මක වල යගොදුරුවීම අවම මට්ටමක පවීන. යකයසේවුවද
ඉතා මෑතක අ (2014 අය්රේල්) කුරුසෑගල නගර තද වැසි සහ බිළාංවල බලපෑමට ලක්වි . යමම අවස්ථායග මරස වාර්තා
යනොවුවද ්රයශශයප නිවාස රැසක්, යපොිකස් ස්ථාන , පාසලක්, විදුික සහ දුරකථන රැහැන් යමයින් හානි ට පත්මකවි .
ජායක යගොඩනැගිික පර්යපෂස සාංවිධ්ාන NBRO විසින් කෑගල්ල දිස්ත්රික්ක නා
ෑයම් අවදානමක් සහිත ්රයශශ ක්
යලස ්රකාශ ට පත්මකකර ඇත. 2011 මැයි මාස තුල පස් කදු කඩා වැටීම් 46 ක් වාර්තා වී ඇත. යම් අතරින් අවස්ථා 7 ක්
නා
ාම් යලස ජායක යගොඩනැගි පර්යපෂස සාංවිධ්ාන විසින් වර්ග කර ඇත. යමමගින් මාරක විපත්මක තුනක් සිදුවි .

රූපසටහන 3.5: ෙෑගල්ල දිස්ත්රික්ෙකේ සිදුූය නාෙොම් නිසා හානිූය නිවසක් (ූලලාශ්ර: ජාතිෙ කගොඩනැගිලි පර්කේෂණ
සාංවිධානෙ - NBRO)

3.3.

ජජව විදයාත්මකමෙ පරිසරෙ

3.3.1. වයාපිති රකපශෙ ළිලිබද සාමානය විස්තරෙ
කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා වූ ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අධ්ය න පථ ට අදි ර 1- කඩවත සිට මීරිගම
දක්වා, අදි ර 2 - අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ද ඇතුලත්මකව මීරිගම සිට කුරුසෑගල දක්වා සහ අදි ර 4 කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල
දක්වා යලස යකොටස් ඇතුලත්මක යග. ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ් (trace) රයට් යතත්මක කලාප (ගම්පහ සහ කෑගල්ල දිස්ත්රික්ක),
අතර මැදි කලාප (කුරුසෑගල දිස්ත්රික්ක ), සහ වි ික යශශගුණික කලාප (මාතයල් දිස්ත්රි ක්කයප යකොටසක්) හරහා වැටී
ඇත.
ජජවභූයගෝීම ව, කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා සම්පූර්ස ගමන් පථ ්රධ්ාන වික්ෂලතා කලාප 3 ක් ටතට වැයට්.;ඒවානම්
I I : වි ික සහ ශුෂ්ක පහත්මක මම් (වි ික කලාප තුල), III: ුතුරු අතරමැදි පහත්මක මම් (අතරමැදි කලාප තුල) සහ V: ුතුරු
යතත්මක පහත්මක මම් (යතත්මක කලාප තුල) (ඇෂ්ටන් සහ ගුසයලක, 1987) යලසිනි. වි ික සහ ශුෂ්ක පහත්මක මම් වල, වි ික-මිශ්ර
සදාහරිත වනාන්තර ්රණ ඛ් යග. වික්ෂලතා කලාප III හි හණ වන දර්ශී ස්වභාවික වික්ෂලතා සැකැස්මට අ ත්මක වන්යන්
නිවර්තන යතත්මක අර්ධ්-සදාහරිත වනාන්තර වන අතර නිවර්තන යතත්මක සදාහරිත වනාන්තර ුතුරු යතත්මක පහත්මක මම් වල
වික්ෂලතා කලාප V හි පවයන ස්වභාවික වික්ෂලතා සැකැස්ම යග. ය ෝජිත ගමන් පථ වි ික කලාප , ුතුරු අතරමැදි
කලාප සහ පහතරට යතත්මක කලාප යලස වැඩිදුරටත්මක ජජවයශශගුස කලාප 3 ක් ටතට වැයට්. (වියේසිාංහ සහ
කණ්ඩා ම., 1993).
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 ටයත්මක පවයන සම්පූර්ස ීනරයප මීටර් 100 පලල යකොරියඩෝවක්
දියේ පරිසර විදයාත්මකමක විමර්ෂස න් සිදුකරන ල අ. ය ෝජිත මාර්ග ස්වභාවික, අර්ධ් ස්වභාවික සහ මානව ා විසින්
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 63

යවනස් කරන ලද ආ අ භූමි දර්ශ මිශ්රස ක් හරහා ගමන් කරයි. ස්වභාවිකවම පැවය වනාන්තර ආවරසය න් වැඩි
්රමාස ක් මානව ජනාවාස, කිෂිකාර්මික වගාවන් සහ ටිතල පහබිකම් සාංවර්ධ්න සදහා යහිකයපයහික කර ඇත.
ය ෝජිත වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන ්රධ්ාන භූමි පරිහරස ආකර යදකක් වන්යන් කිෂි-පරිසර පශධ්ය සහ යගවතු .
යතත්මක සහ අතරමැදි කලාපයප පවයන යගවතු මිනිසා විසින් යවනස් කරන ලද වාසස්ථාන යලස පැවය ද, සත්මකත්මකව සහ
ශාක විවිධ්ත්මකවය න් යපොයහොසත්මක බව නිරීක්ෂස කරන ල අ.

3.3.2. ඕනෑම සාංකගදී රක්ෂිතෙෙට ඇති දසන්න බව
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග කිසිදු ජායක වයනෝදයාන ක්, අභ භූමි ක් යහෝ ්රකාශ ට පත්මකකරන ලද යතත්මකමමක් හරහා
ගමන් යනොකරයි. යකයසේවුවද ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අදි ර 1 හි කියලෝමීටර් 11+000
න ස්ථානයප අ ගම්පහ
යහනරත්මකයගොඩ ුශභිද ුදයාන ආසන්නය න් (මාර්ග මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට මීටර් 150 පමස දුරකින්) ගමන් කරයි.
මාර්ග ට ආසන්නය න්ම ළිහිටා ඇය වනජීවී රක්ෂිත වන්යන් යහොරයගොල්ල ජායක වයනෝදයාන යි. ළ ට මාර්ගයප
අදි ර 2 හි කියලෝමීටර් 21+500 න ස්ථානයප අ මාර්ග මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට ආසන්න වශය න් කියලෝමීටර් 2.5 ක
පමස සිජු දුරක් පවීන. අදි ර 2 හි අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප කියලෝමීටර් 7+000 සිට කියලෝමීටර් 7+400 දක්වා යකොටස
“මීරිගම යකොස් කැයල්” වනාන්තර හරහා ගමන් කරන අතර ළ ස්වභාවිකකරස වූ වන වගාවකි.
අදි ර 2 හි කියලෝමීටර් 58+200 සිට කියලෝමීටර් 59+600 දක්වා යකොටසට ආසන්නය න් යගරගලකන්ද නම් ලදු කැල ක්
යලසින් විස්තර කල හැකි වනාන්තර ක් පවයන අතර ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ළම වනයප දකුණු මායිම මත ළිහිටුක ඇත.
මාර්ගයප ගමන් මග වැටී ඇය යමම ්රයශශ හරහා මානව ජනාවාස, ගල් කැනීම් ස්ථාන සහ වගාවන් දැකි හැක . ය ෝජිත
අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර 4 යරහි මාර්ග පථ කියලෝමීටර් 90+200 ස්ථානයප අ කිරිදියගොල්ල වනාන්තර
හරහා/ආසන්නය න් ගමන් කරන අතර, කියලෝමීටර් 104+380 සිට කියලෝමීටර් 105+400 දක්වා යකොටස යහේයනයගදර
ලන්ද වනාන්තර හරහා ද, කියලෝමීටර් 107+650 ස්ථානයප අ යහවනතැන්න වනාන්තර හරහා ද, කියලෝමීටර් 110 +
350 ආසන්නයප අ ඕමාරයගොල්ල වනාන්තර හරහාද, කියලෝමීටර් 110 + 350 ආසන්නයප අ බඹරකන්ද වනාන්තර හරහා
ද, සහ කියලෝමීටර් 90+100  අ කැයගානාකන්ද වනාන්තර හරහා ද ගමන් කරයි. අිවයගී  මාර්ග දියේ ඇය සාංයග අ
්රයශශ ළිිකබද සිය ම ඇමිණුම 3.3.3 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

3.3.3. කෙොජිත මාර්ග කෙොරිකඩෝව දිකග් ඇති රධාන වාසස්ථාන වර්ග
ය ෝජිත මාර්ග II: වි ික සහ ශුෂ්ක පහත්මක මම්, III: ුතුරු අතරමැදි පහත්මකමම් සහ V: යතත්මක පහත්මකමම් න වික්ෂලතා
කලාප වල ඇය යභෞමික, ජලජ සහ අර්ධ් ජලජ පශධ්ීනන් ඇතුලත්මක විවිධ් වූ ස්වභාවික සහ මානව නිර්මිත වාසස්ථාන
වර්ග ගනනාවක් මයන් ගමන් කරයි. ක්යෂේත්ර අධ්ය නයප අ වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වන ්රයශශයප ්රධ්ාන යභෞමික
වාසස්ථාන/වික්ෂලතා කාන්ඩ 8 ක් සහ අභයන්තර ජලජ/යතත්මකමම් වාසස්ථාන 2 කක් ද හදුනා ගන්නා ල අ. ඒවා පහත
දක්වා ඇය පරිදි යභෞමික, ජලජ යහෝ යතත්මකමම් වාසස්ථාන යලසට වර්ග කල හැක.
I.

II.
III.
IV.

ස්වභාවික යභෞමික වාසස්ථාන: යතත්මක කලාපයප ස්වභාවිකකරන වූ (Naturalized) මිශ්ර වන වගා, අතරමැදි
කලාපයප යශශාණුූලලකිත මිශ්ර වන වගා, අතරමැදි කලාපයප ශවීීනයික යතත්මක අර්ධ් සදාහරිත වනාන්තර,
ලදුකැලෑ වනාන්තර , ගාංගාශ්රිත වනාන්තර, පාෂාස ුශගත මත ඇය වික්ෂලතා (Rock outcrops)
මානව නිර්මිත යභෞමික වාසස්ථාන: යගවතු, යපොල් වගාවන්, රබර් වගාවන්
ස්වභාවික ජලජ/යතත්මකමම් වාසස්ථාන: ඇල යදොළවල්/ගාංගා, වගුරු මම්
මානව නිර්මිත ජලජ/යතත්මකමම් වාසස්ථාන: කුඹුරු

ළක් ළක් වාසස්ථාන වර්ග ළිිකබද යකටි විස්තර යමතැන් සිට ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

3.3.3.1. ස්වභාවිෙ කභෞමිෙ වාසස්ථාන
A. කතත්මක ෙලාීයෙ ස්වභාවිෙෙරණෙ ූය මිශ්ර වන වගා
යතත්මක කලාප තුල අ (ුතුරු යතත්මක පහත්මකමම් වික්ෂලතා කලාප ) අධ්ය න යකොරියඩෝවට ආසන්නව හණ වන ්රධ්ාන
වනාන්තර වාසස්ථාන වන්යන් ස්වභාවිකකරන ට ලක්වූ වන වගාවන් . වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව විසින් යමම
වනාන්තර ූලිකකව ස්ථාපන කරන ලශයශ දැව ලබා ගැනීයම් අරණ යසන් වුවද, වසර ගනනාවක් යස්යසේ කලමනාකරන
කිරීමකින් යතොරව අත්මකහැර දමා පැවීනම නිසා සහ ළමගින් ස්වභාවික ශාක වියශේෂ වනාන්තර තුල නැවත වැවීමට
පටන්යගන ඇය නිසා දැන් යතත්මක කලාපයප ස්වභාවික වනාන්තර වල ආසන්න තත්මකත්මකව කට පත්මකව ඇය නණ ත්මක ගස් ුසින්
අඩු මට්ටමක පවයන අතර වට ්රමාන ද කුඩා . අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප කියලෝමීටර් 7+000 සිට කියලෝමීටර් 7+400
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 64

අතර අ හණ වන යකොස් කැයල් ළවැනි ස්වභාවිකකරස ට ලක්වුුක යතත්මකකලාපී මිශ්ර වන වගාවකි.

මීරිගම කෙොස් ෙැකල් (ෙැන්දකහේන)
මීරිගම යකොස් කැයල් වනාන්තර , වන සාංරක්ෂන යදපාර්තයම්න්තුව විසින් කලමනාකරස කරන යකොස් -මයහෝගනී මිශ්ර
වන වගාවකි. යමම වනාන්තර කැබැල්යල් විශාලත්මකව යහක්ට ාර් 57.9 ක් පමස යග. යමම වන වගාව වසර 100 කටත්මක
වඩා පැරණි අතර වරකර යහීමම් (selective felling) වලට ලක්වී ඇත. ළයසේවුවද වර්තමානයප, යමම වන වගාව යශශී
වික්ෂලතා වර්ධ්න වීම මගින් ස්වභාවික තත්මකව ට පත්මකව ඇත. යමම වනාන්තර කැබැල්යල් බිලභව දැකි හැකි ශාක
වියශේෂ කිහිප ක් යලස Macaranga peltata (කැන්ද), Trema orientalis (ගැඩුඹ), Mallotus tetracoccus (බූ කැන්ද),
Acacia caesia (හිගුරු වැල්), Alstonia macrophylla (හවරි ුකග), Anamirta cocculus (යත්මකත වැල්), Melia azedarach
(ලුුකමියදල්ල), Cipadessa baccifera (හාල් බැඹි ා), Microcos paniculata (යකොහු කිරිල්ල), Ziziphus rugosa (මහ
ළරමිනි ා), Mussaenda frondosa (ණ ස්සැන්ද), Acronychia pedunculata (අන්යකන්ද), Syzygium caryophyllatum
(දාං), Symplocos cochinchinensis (යබෝඹු), Michelia champaca (සපු), Pothos scandens (යපෝට වැල්), Caryota urens
(කිතුල්) සහ Helicteres isora (ිකහිණි ) දැක්වි හැක. යමම වන වගා වනාන්තරයප ශ්රී ලාංකාවට ආයගනික රිළවා සහ
වදවී ායම් තර්ජනට ලක්ව ඇය (තර්ජිත- (EN) කාන්ඩ ට ඇතුලත්මක) ශ්රී ලාංකා කලු වදුරා බිලභ . යමම වනාන්තරය න් හණ වූ
ශාක සහ සතුන් ළිබදබද විස්තරාත්මකමක ලයිස්තුවක් ළිබදයවිකන් ඇමිණුම 3.3.1. සහ 3.3.2. හි ලබා  අ ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 65

රූපසටහන 3.6: මීරිගම කෙොස් ෙැකල් වනාන්තරෙ

කහොරෙැකල්
යහොරකැයල් රක්ෂිත වනාන්තර අදි ර 2 හි අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගය න් Ch ≈ 1+970 සිට 2+170 දක්වා ස්ථාන අතර
යදකඩවීමකට ලක්යග. යමම ස්වභාවිකකරස (naturalized) වූ යකොස්-මයහෝගනී මිශ්ර වනාන්තර වන සාංරක්ෂස
යදපාර්තයම්න්තුව ටයත්මක පාලන යග. වර්තමානයප අ, හුදකලා වීම සහ කැබිකකරස ට ලක්වීම නිසා, යහොරකැයල්
රක්ෂිත වනාන්තර සාය්ක්ෂව අඩු ජජව විවිධ්ත්මකව ක් යපන්ුකම් කරයි. ළනණ දු භූදර්ශන සන්ධ්ර්භය න් ුරග සහ පක්ෂී
ඇතුලු සත්මකත්මකව වියශේෂ යබොයහෝ ගනනකට වැදගත්මක ආරක්ෂක ස්ථාන ක් (refuge) යලස ළ ක්රි ාකරයි. ළහි ශාක සහ
සතුන් ළිබදබද විස්තරාත්මකමක ලයිස්තුවක් ළිිකයවිකන් ඇමිණුම 3.3.1 සහ 3.3.2 හි ලබා  අ ඇත.

B. අතරමැදි ෙලාප ස්වභාවිෙෙරණෙ ූය මිශ්ර වන වගා
ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ්යප (trace) අධ්ය න කල යකොරියඩෝව දියේ සහ ළ ට ළිටයන් ස්වභාවිකකරස වූ මිශ්ර වන
වගා කිහිප ක් හණ යග. යමම වනාන්තර වන සාංරක්ෂන යදපාර්තයම්න්තුව විසින් වියශශී ශාක භාවිත කර ස් ථාළිත කරන
ලද අතර නිසි කලමසාකාරිත්මකව ක් යීම යනොමැය බැවින් ඒවා ස්වභාවිකරස ට ලක්ව ඇත.
වගාකරන ලද වනාන්තර වල ්රධ්ාන වියශශී වියශේෂ න් වන්යන් Artocarpus heterophyllus (යකොස්) සහ Swietenia
macrophylla (මයහෝගනී) . ළම වනාන්තර වල ටියරෝපනයප Mallotus philippensis (හම්පරිල්ල), Mallotus
rhamnifolius (යමොලබෑ), Macaranga peltata (කැන්ද), Polyalthia korinti (ුල් කැන්ද), Polyalthia suberosa
(කලටි), Miliusa indica (කිකිිකමැස්ස), Artabotrys zeylanicus (කළු බඹර වැල්), Nothopegia beddomei (බල),
Stenosiphonium cordifolium (බූ යනලු), Pagiantha dichotoma (ශවිකදුරු), Eranthemum capense, Pothos
scandens (යපෝට වැල්), Caryota urens (කිතුල්), Garcinia terpnophylla, Connarus monocarpus (රදික ), Maba
buxifolia, Adenanthera pavonina (මඩිය ), Derris parviflora (කලවැල්), Hydnocarpus venenata (මකුලු), Salacia
reticulata (යකොතලහිඹුටු), Curculigoorchioides (හීන් මම් තල්), Nothapodytesnim moniana, Neolitsea cassia
(දවුල් කුරුදු), Anamirtacocculus (යත්මකත වැල්), Antiaristoxi caria (රිටි), Streblus asper (නිටුල්), Streblus taxoides
(යගොන්යගොටු), Strombosia ceylanica (පුබ්යබ්රි ), Tropidia thwaitesii, Piper sylvestre (වල් ගම්මිරිස් වැල්),
Ventilago madraspatana ( කඩ වැල්), Ziziphus rugosa (මහ ළරමිනි ා), Ixora coccinea (රත්මකමල්), Atalantia
ceylanica ( කිනාරාං), Glycosmis mauritiana, Murraya paniculata (ඇට්යට්රි ා), Madhuca longifolia (මී),
Schleichera oleosa (යකොන්), Pterospermum suberifolium (යවලාං), Memecylon capitellatum (දැඩි කහ), Berrya
cordifolia (හල්මිල්ල), Celtis philippensis (මැඩිතල), Vitex altissima (මිල්ල), Elytraria acaulis, Polyalthia
coffeoides (ඔමාර), Combretum albidum (කදුරුයකටි වැල්), Margaritaria indicus (කරග), Leea indica (ගුරුල්ල),
Cipadessab accifera (හාල් බැඹි ා), Glycosmis pentaphylla (යදොඩාංපනා), Allophylus cobbe (යකොබ්බෑ), Dimocarpus
longan (යමොර) සහ Filicium decipiens (ළිහිඹි ා) වැනි ස්වභාවික ශාක (යශශී සහ ආයගනික) වියශේෂ වාස කරයි..
ආයගනික ශාක වියශේෂ පහක්, Derris parviflora (කලවැල්), Hydnocarpus venenata (මකුලු), Garcinia terpnophylla,
Uvaria sphenocarpa, Memecylon capitellatum (දැඩි කහ); ළක් ආයගනික ශාක වියශේෂ ක් ද අ ත්මකව වදවී ායම් තර්ජිත
(EN) කාන්ඩ ට ඇතුලත්මක ශාක වියශේෂ හතරක් (EN), Garcinia terpnophylla, Tropidia thwaitesii, Salacia reticulata
(යකොතලහිඹුටු), Polyalthia suberosa (කලටි); වදවී ායම් අවදානම් (VU) කාන්ඩ ට අ ත්මක ශාක වියශේෂ යදකක්,
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 66

Strombosia ceylanica (පුබ්යබ්රි ), Margaritaria indicus (කරග) සහ වදවී ායම් තර්ජනට ලක්වීමට ආසන්න (NT)
කාන්ඩයප ශාක වියශේෂ හ ක්, Nothapodytes nimmoniana, Antiaristoxi caria (රිටි), Vitex altissima (මිල්ල),
Madhuca longifolia (මී), Ziziphus rugosa (මහළරමිනි ා), Combretum albidum (කදුරුයකටි වැල්) යමම වන
වගායග ස්වභාවික ශාක වියශේෂ (යශශී සහ ආයගනික) අතරට අ ත්මක යග.
Alstonia macrophyl la (හවරි ුකග), Syngonium angustatum (වැල් යකොහිල) Castilla elastic (පැනමා රබර්), Coffea
arabica (යකෝළි) වැනි වියශශ විකන් හදුන්වාදුන් ශාක වියශේෂ කිහිප ක් ද වගා කරන ලද වියශශී ශාක වියශේෂ වලට
අමතරව යමම වනාන්තරයප අ හණ යග. වන වගායග සිදුකල ක්යෂේත්ර පරිසරවිදයාත්මකමක අධ්යනයප අ වාර්තා වූ ශාක වියශේෂ
ලයිස්තුව ඇමිණුම 3.3.1 හි ඇතුලත්මක කර ඇත.
කිරිදිකගොල්ල වනාන්තරෙ (Ch ≈ 90 +200 අසල)
ූලිකකව යකොස්-මැයහෝගනී ශාක වියශේෂ ය ොදායගන වන වගාවක් යලස ස්ථාළිත කරන ලද යමම වනාන්තර , වන
සාංරක්ෂන යදපාර්තයම්න්තුව මගින් වසර 50 ක් යස්යසේ වරකර යහීමම් සිදු කිරීමට අයපොයහොසත්මකවීම නිසා
ස්වභාවිකකරන ට පවත්මකව ඇත. ළමනිසා පබිව යමම වනාන්තර වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව විසින් රක්ෂිත ක්
යලසද ්රකාශ ට පත්මක කර ඇත. යමම වනාන්තරයප බහු-ස්ථරා න ක් පවයන අතර මීටර් 30-40 ුසට වැඩුුක ගස් ද පවීන.
ළම තත්මකත්මකව න් අළු කෑදැත්මකතන් වැනි යශශී ආයගනික පක්ෂී වියශේෂ වලට ඉතා බිදුබි රක්ෂාස්ථාන (refuge) සහ
කැදිකතැනීයම් වාසස්ථාන සප යි. යමහි වාර්තා වූ ක්ෂීරපායීන් අතර යත්මක ණ වන් ද ඇතුලත්මක . වදවී ායම් තර්ජන ට ලක්ව
ඇය ුඩවැඩි ා වියශේෂ සහ යවනත්මක ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශේෂ ගනනාවක් ද යමහි අ හණ වි . යමම වනාන්තර නිකමඩ වත්මකත
සහ දැදුරු ඔ ට මායිම් ව පවීන. දැදුරු ඔ ට මායිම් වන ීනරයප ගාංගාශ්රිත වනාන්තර දැකගත හැක. යමම වනාන්තරයප
ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව වියශේෂ න්ට ජල ලබා යදන ්රභව ක් යලස දැදුරු ඔ ක්රි ා කරයි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය
යමම වනාන්තර හරහා ගමන් ගන්යන් දැදුරු ඔ ට මායිම් වන වනාන්තර යකොටසිනි.

(a) නිෙමඩ වත්මකත

(b) කිරිදිකගොල්ල වනාන්තරෙ

රූපසටහන 3.7 (a): නිෙමඩ වත්මකත (කිරිදිකගොල්ල වනාන්තරෙට මායිම් වන (Ch ≈ 90 +200) ) සහ(b) කිරිදිකගොල්ල
වනාන්තරකේ අභයන්තරෙ
කහේනකගදර ලන්ද (Ch ≈ 103+700 අවට)
දි තුයර් යලසද වයවහාරකරන යහේයනයගදරලන්ද ද ස්වභාවිකකරස වූ වන වගාවකි. වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව
ටයත්මක පාලන වන ළ ය ෝජිත සාංරක්ෂිත වනාන්තර කි. ළ වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව සහ වනජීවී සාංරක්ෂස
යදපාර්තයම්න්තුව ළක්ව පාලන කරන විශාල පල්යල්කැයල් රක්ෂිත ට ද ආසන්නය න් ළිහිටයි. යමම වනාන්තර ද
කිරිදියගොල්ල වනාන්තර යමන් වන අතර බහු-ස්ථරා න පවයන අතර සාය්ක්ෂව නියරෝී  ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශේෂ වල
මිශ්රස ක් පවීන. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය යමම වනාන්තරයප මායියම් ස්ථාන යදකක් හරහා ගමන් කරන අතර
වනාන්තරයප වාස කරන සතුන්යේ ජල ්රභව ක් යලස ක්රි ාකරන්යන් ැයි සැලකි හැකි ාබද යදොළ පහරට පවයන
්රයගශ ද අවහිර කරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 67

රූපසටහන 3.8: දිෙතුර වනාන්තරකේ ඇතුලත (කහේනකගදරලන්ද)
කහවනතැන්න (්ෙකදෙ) (Ch ≈ 107+580)
යහවනතැන්න වනාන්තර ට ස්වභාවික සහ වගාකරන ලද යලසින් වනාන්තර යකොටස් යදකක් අ ත්මක යග. ළ
යහේයනයගදරලන්ද රක්ෂිත ට ාබදව ළිහිටා ඇය අතර වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව මගින් රක්ෂිත ක් යලස ද
්රකාශ ට පත්මක කර ඇත. යමහි ඉහල ුන්නතාාංශ වල පවයන වික්ෂලතාදි ස්වභාවික යග. යමම වනාන්තර ළහි
යපොල්වත්මකතකට (ළක් මායිමක්) ආසන්නව පවයන යකරවයල් අ බාධ්ාකිරීම් (disturbed) වලට ලක්ව ඇය නණ දු
අභයන්තර ට නවිට සායපක්ෂව අඩු බාධ්ාකිරීම් සහිත යග. ළහි වැදගත්මක ස්වභාවික සත්මකත්මකව සහ ශාක වියශේෂ දැකි හැක.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය යහවනතැන්න වනාන්තරයප ස්වභාවික ්රයශශ හරහා ගමන් කරයි.

රූපසටහන 3.9: කහවනතැන්න වනාන්තරෙ තුල කපශාුකකූලෙිත (Naturalized) රකපශෙන්

ඕමාරකගොල්ල (Ch ≈ 110 + 350 අවට)
ඕමාරයගොල්ල වනාන්තර ට ඇයක්ෂි ා (Acasia) වගාවන් අ ත්මක වන අතර වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ළ
රක්ෂිත වනාන්තර ක් යලස ්රකාශ ට පත්මක කර යයබ්. ළහි බෑවුම් වල ඇයක්ෂි ා ගස් දක්නට ලැබුනද යම් වන විට ස්වභාවික,
ආයගනික සහ තර්ජන ට ලක්වූ ශාක වියශේෂ රාිල ක් වනාන්තර තුලට ආක්රමන කර යයබ්. (රූපසටහන 3.10).
වනාන්තරයප ටියරෝපන බෑවුම් වල පවා සාය්ක්ෂව ඝනව පවයන අතර ළමගින් ුරග න් සහ පක්ෂීන්ට ගැලයපන
වාසස්ථාන සප යි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග මගින් ඕමාරයගොල්ල වනාන්තර සාංකීර්ස යදකඩවීමකට ලක්වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 68

රූපසටහන 3.10: ඕමාරකගොල්ල වනාන්තරෙ
C. අතරමැදි ෙලාීයෙ ලදු ෙැලෑ වනාන්තර
යම්වා ස්වභාවික වනාන්තර වන අතර දිගු කාල ක් යස්යසේ මානව බලපෑම් වලට ලක්ව පැවීන ඇය අතර වර්තාමානයප අ,
සාය්ක්ෂව විවිත ස්වභාවක් යපන්වන සහ අඛ්ණ්ඩ යනොවූ වි නක් සහිතව හා නට ලක්වූ/ලදුකැලෑ ලක්ෂස යපන්වයි.
කගරගල්ෙන්ද වනාන්තරෙ
යගරගල්කන්ද වනාන්තර වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව ටයත්මක පවයන රක්ෂිත වනාන්තර කි. යම යහක්ට ාර
164 ක විශාලත්මකව කින් යුක්ත . වනාන්තරයප නැයගනහිර මායියම් යකොටස් අීනතයප අ අනවසර අල්ලාගැනීම් වලට ලක්ව
පැවය අතර දැන් ළම ්රයශශයප ස්වභාවික පුනර්වර්ධ්න ක් පවීන. ළයසේවුවද ළමගින් වල්ඌරන්, රිලවුන්, ඉත්මකතෑවුන්, හාවන්
සහ දඩුයල්ුකන් වැනි ක්ෂීරපායී වියශේෂ රාිල කට රැකවරස සලසයි.

රූපසටහන 3.11: කගරගල්ෙන්ද ලදුෙැලෑ රකපශ

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 69

D. අතරමැදි ෙලාීයෙ පවීතියිෙ කතත්මක අර්ධ-සදාහරිත වනාන්තර
ුතුරු අන්තර් කලාපී පහත්මකමම් වික්ෂලතා කලාපයප (අතරමැදි කලාප තුල) දර්ශී ස්වභාවික වික්ෂලතා සැකැස්ම
වන්යන් යතත්මක අර්ධ්-සදාහරිත වනාන්තර යි. අධ්ය න යකොරියඩෝව දියේ හණ වන යමවැනි වනාන්තර කාල ක් යස්යසේ මානව
බලපෑමට ලක්ව පැවීන ඇය බැවින් ඒවා ශවීයිීනයික යතත්මක අර්ධ්-සදාහරිත වනාන්තර යලස විස්තර කල හැක.
වියශේෂ සාංයුය ට දර්ශී ව ඇතුලත්මක වන්යන් Vitex altissima (මිල්ල), Filicium decipiens (ළිහිඹි ), Pterospermum
suberifolium (යවලාං), Lepisanthes senegalensis (ගල්කුම), Neolitsea cassia (දවුල් කුරුදු), Dimocarpus longan
(යමොර), Mallotus philippensis (හම්පරිල්ල), Mallotus rhamnifolius (යමොලබෑ), Nothopegia beddomei (බල),
Artabotrys zeylanicus (කලු බඹර වැල්), Polyalthia coffeoides (ඕමාර), Uvaria sphenocarpa, Mitrephora
heyneana, Polyalthia korinti (ුල් කැන්ද), Stenosiphonium cordifolium (බූ යනලු), Miliusa indica (කිකිිකමැස්ස),
Grewia orientalis (යවල්කැික ), Glycosmis mauritiana, Streblus asper (නිටුල්), Clausena indica (මීයගොන්
කරළිාංචා), Gomphia serrata (යබෝ කෑර), Celtis philippensis (මැඩිතල), Berrya cordifolia (හල්මිල්ල),
Discospermum sphaerocarpum, Ventilago madraspatana ( කඩ වැල්), Anamirta cocculus (යත්මකත වැල්),
Streblus taxoides (යගොන් යගොටු), Pisonia aculeata (වවුල්ලැරිටි ), Margaritaria indicus (කරග), Combretum
albidum (කදුරුයකටි වැල්), Salacia reticulata (යකොතලහිඹුටු), Dioscorea oppositifolia (හිරිතල), Pachygone
ovata, Capparis rotundifolia (බලල්කටු), Connarus monocarpus (රදික ), Derris parviflora (කල වැල්) වැනි
බිලභව දක්නට ලැයබන ශාක වියශේෂ න් .
ආයගනික ශාක වියශේෂ යදකක්, Derris parviflora (කලවැල්), Uvaria sphenocarpa, වදවී ායම් තර්ජන ට (තර්ජිත
කාන්ඩ ට (EN) ඇතුලත්මක) ලක්වූ ළක් ශාක වියශේෂ ක්, Salacia reticulata (යකොතලහිඹුටු), වදවී ායම් තර්ජන ට
(අවදානම් කාන්ඩ ට (VU) ඇතුලත්මක) ලක්වූ ළක් ශාක වියශේෂ යදකක්, Margaritaria indicus (කරග), Pachygone ovata
සහ වදවී ායම් තර්ජනට ලක්වීමට ආසන්න (NT) කාන්ඩ ට අ ත්මක ශාක වියශේෂ පහක්, Mitrephora heyneana,
Dioscorea oppositifolia (හිරිතල), Pisonia aculeata (වවුල්ලැරිටි ), Vitex altissima (මිල්ල), Combretumalbidum
(කදුරුයකටි වැල්) ආ අ ශාක වියශේෂ අතරමැදි කලාප තුල ළිහිටන වනාන්තර වල පවයන ශාක වියශේෂ න්ට අ ත්මක යග.
වනාන්තර වල සිදුකල ක්යෂේත්ර පරිසරවිදයාත්මකමක අධ්යනයප අ වාර්තා වූ විස්තරාත්මකමක ශාක වියශේෂ ලයිස්තුව ඇමිණුම 3.3.1.
හි ඇතුලත්මක කර ඇත. බඹරකන්ද, අධ්ය න ්රයශශයප පවයන ශවීයයික යතත්මක අර්ධ්-සදාහරිත වනාන්තර කැබැල්ලකි.

බ රෙන්ද (Ch ≈ 110 + 350)
යමම වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව ටයත්මක රක්ෂිත ක් යලස ්රකාශ ට පත්මක කර ඇය ස්වභාවික වනාන්තර කි. යමම
වනාන්තරයප අශවිීන වුහ ක පාෂාස ුශගත න්, බෑවුම් සහ සමතලා භූමි ්රයශශ න් පවීන. ළමනිසා යමහි දැකි හැකි
වික්ෂලතාදි ද මිශ්ර ලක්ෂස යපන්වන අතර යවනස් භූලක්ෂස තත්මකත්මකව න් පවයන බැවින් ළයලස සිදුයග ැයි අය්ක්ෂා
කල හැක. වනාන්තර පරාසයප පවයන වික්ෂලතා වලට කුඩා ඈයන් ඈත ගස් ළිහිටන වනාන්තර වල සිට ුස සායපක්ෂ්කව
ඝන වනාන්තර දක්වා පවීන. තවත්මක අශවිීන ලක්ෂස ක් වන්යන් වනාන්තර අඛ්න්ඩව යනොපැවීන හුදකලා කදුගැට
කිහිප කට ළකතු වී යීමමයි. ළහි පවයන ළක් වියශේෂිත පාෂාස කන්දක් වන්යන් නැටන්ගල යහෝ යද න්ගල නමින් ්රකටව
පවයන කන්දයි. ළහි අශවිීන සැකැස්ම සහ ස්ථානගතවීම නිසා යමම නම සෑ අ ඇත. (රූපසටහන 3.12 බලන්න).
වනාන්තර ස්වභාවික සහ ආයගනික පක්ෂී, ක්ෂීරපායී (වවුලන්ද ඇතුලුව), ුරග සහ ුභ ජීවී වියශේෂ රාෂි කට අුකග්රහ
සප න බව යපනී යි. නැටාංගල පාෂාස ්රයශශ යසබි වනාන්තරය න් හුදකලා කරමින් ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ් යමම
වනාන්තර හරහා ගමන් කරයි.
Vitex altissima (මිල්ල), Filicium decipiens (ළිහිඹි ), Pterospermum suberifolium (යවලාං), Lepisanthes
senegalensis (ගල් කුම), Neolitsea cassia (දවුල් කුරුදු), Dimocarpus longan (යමොර), Nothopegia beddomei (බල),
Artabotrys zeylanicus (කලු බඹර වැල්), Croton laccifer (ගස් කැ්යපටි ා), Euphorbia antiquorum (දලුක්),
Phyllanthus polyphyllus (කුරටි ), Hiptage benghalensis (පුවක්යගඩි වැල්), Lannea coromandelica (හික්), සහ
Trema orientalis (ගැඩුඹ) ආ අ වියශේෂ යමම වනාන්තර වල පවයන දර්ශී වික්ෂලතා යග.
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(a)

(b)

රූපසටහන 3.12: (a) බ රෙන්ද වනාන්තරකේ කෙොටසක් වන නටාංගල වනාන්තරෙ (Ch ≈ 114+ 300) සහ (b) නටාංගල
ඇති ගල්ගුහාවක්
E. පාෂාණ උපගත මත වැකවන ශාෙ ( Rock outcrops)
අනනයවශය න්ම හණ  වන්යන් පාෂාස ුශගත ආශ්රිතව වන අතර යමම වික්ෂලතා සැකැස්ම වි ික මිශ්ර වනාන්තර වල
ඇය ශාක න්යේ ලක්ෂස වලට සමාන . ය ෝජිත මාර්ග දියේ වියශේෂය න්ම අතරමැදි කලාපයප සහ වි ික කලාපයප,
යවන්කර හදුනාගත හැකි පාෂාස ුශගත ආශ්රිත පවයන වනාන්තර කැබික කිහිප ක් හණ යග.

ෙැතිගානා ෙන්ද (Ch ≈ 90+200))
යමම වනාන්තර තුල පාෂාස ුශගත ආශ්රිත ශාක ්රජා කිහිප ක් සහ ස්වභාවික වික්ෂලතා පවයන අතර ළ කැයගානා
වැවට ආසන්නව ළිහිටා යයබ්. යමම වනාන්තර , යබොයහෝ විට ළහි විශාලත්මකව අඩු බැවින්, රක්ෂිත ක් යලස ්රකාශ ට
පත්මක කර යනොමැය නණ ත්මක කුඩා ක්ෂීරපායින්ට (ඉත්මකතෑවන්, මී න්), ුරග න්ට (හීරලුවන්, සර්ප න් සහ කටුස්සන්) සහ
සමනලුන්ට වැදගත්මක වාසස්ථාන කි. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග යමම වනාන්තර හරහා ගමන් කරන්යන් කැයගානා වැවට
පවයන ්රයගශ ට බාධ්ා කරමිනි.

රූපසටහන 3.13: ෙැතිගානා ෙන්ද
බන්ඩක්ොගල (Ch ≈127+600)
යමම වනාන්තර ගැසට් කර ඇත්මකයත්මක බණ්ඩක්කාගල නමින් වන අතර ළ ට පුාංිත දඹුලුගල ුකයවන්ද වයවහාර යකයර්.
ළ වනාන්තර කැබික සහ පාෂාස ුශගත ශාක ්රජා යශ්රේණි ක ළකතුව යගොඩනැී  ඇය අශවිීන ස්වභාවික භූදර්ශන කි.
පාෂාස ගහන ්රයශශ වල ලදු කැලෑ (Sparse forests) හණ වන අතර වඩා ුස ස්වභාවික වික්ෂලතා බෑවුම් සහ කදුවල
ළිහිටයි. වැග සහ යවනත්මක ජල ්රභව සමග ළක්ව සලකන විට, සමස්ථ වාසස්ථාන සතුව යපොයහොසත්මක ජජව සාංඝටක පවීන.
යමම වනාන්තරයප යකොටසක් ගැමි න් විසින් මාිකගාතැන්න යලස හදුන්වුක ලබයි. ළ ද බන්ඩක්කාගල නමින් හදුන්වන
රක්ෂිත වනාන්තර (වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව විසින්) සාංකීර්සයප යකොටසකි. ළ ට ස්වභාවික වනාන්තර කැබික
අතර පවයන ලදු කැලෑ ූලඥ්ඥ ක් අ ත්මක වන අතර ළ සතුන්ට වැදගත්මක මාංකඩක් (corridor) යලස ක්රි ාකරයි. යම තවත්මක
විශාල ගල් සහිත භූමි කින් සමන්විත වනාන්තර ක් වන අතර ළහි ්රයලල ක් යලස පාෂාස මත/අතර ජීවත්මකවන විවිධ් ජීවී
වියශේෂ න්ට අුකග්රහ සප යි. ළහි පාෂාසම ගුහාවක් ද නිරීක්ෂස කරන ලද අතර ළ යබොරත්මක අස්ලාඩම් වවුල් වියශේෂයප

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 71

(Rhinolophus rouxii) විශාල යකොලනි කට නිවස්න යග. (රූපසටහන 3.14). යමහි  අ වාර්තාවූ සිත්මක ඇදගන්නා යවනත්මක
සත්මකත්මකව වියශේෂ වන්යන් හීරළුවන් (හිකනලුන්) සහ කටුසන් වියශේෂයි.

(a) මාලිගාතැන්න

(b) ) මාලිගාතැන්කන් දැකිෙ හැකි වවුල් ගුහා

රූපසටහන 3.14: (a) මාලිගාතැන්න වනාන්තරෙ ( (Ch≈ 127+100) (බණ්ඩක්ොගල වනාන්තර සාංකීර්ණකේ විශාල
රකපශෙෙ කෙොටසක් වන) සහ (b)මාලිගාතැන්කන් වවුල් ගුහාවක් )
පාෂාස මත වැයවන ශාක ්රජා (rock outcrops) යග වාර්තාවූ බිලභව දක්නට ලැයබන ශාක වියශේෂ වන්යන් Croton
lacciferus (ගස් කැ්යපටි ා), Euphorbia antiquorum (දලුක්), Hugonia mystax (බූගැටි ා), Tarenna asiatica
(තරස), Grewia damine (දමිනි ), Phyllanthus polyphyllus (කුරටි ), Lannea coromandelica (හික්), Jasminum
angustifolium (වල් ළිච්ච), Vitex altissima (මිල්ල), Flueggea leucopyrus (හීාං කටු ළිල), Strychnos nux-vomica
(යගොඩ කදුරු), Trema orientalis (ගැඩුඹ), Osbeckia aspera (යබෝවිටි ා), Cipadessa baccifera (හාල බැඹි ා), Litsea
glutinosa (යබෝමී), Anisochilus carnosus (ගල් ක්පරවල්ික ), Agave vera-cruz (හන), Chionanthus zeylanica
(යගරටි ), Kalanchoe pinnata (අක්කපාන), Ziziphus oenoplia (හීාං ළරමිනි ා), Cissampelos pareira (දි මිත්මකත),
Albizia odoratissima (බිරි මාර) සහ Derris scandens (යබෝ කල වැල්) යග.
අතරමැදි කලාප සහ වි ික කලාප හරහා ගමන් කරන අදි ර 4 ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ් තුල පාෂාස මත වැයවන ශාක
්රජා (rock outcrops) වල වාර්තා වූ ශාක වියශේෂ න් අතර ළක් ආයගනික ශාක වියශේෂ ක්; Argyreia populifolia
(ගිරියල්ල), වදවී ායම් අවදානම් කාන්ඩ ට අ ත්මක ශාක වියශේෂ යදකක් (VU); Margaritaria indicus (කරග), Strychnos
nux-vomica (යගොඩකදුරු), සහ වදවී ායම් තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න ශාක වියශේෂ යදකක් (NT); Vitex altissima
(මිල්ල) සහ Osbeckia aspera (යබෝවිටි ා) ඇතුලත්මක වි .
ය ෝජිත වයාපිය නිසා සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්වන යමම සි ලුම වනාන්තර කැබික සාංයග අ වාසස්ථාන යලස
හදුනාගන්නා ල අ. අදි ර 4 යර් ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ් ට සහ අධ්ය න යකොරියඩෝවට අුකව යමම වනාන්තර කැබික වල
ළිහිටීම් රූපසටහන 3.15 හි දක්වා ඇත.
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රූපසටහන 3.15: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ අදිෙර 4 මගින් කේදනෙ වන කහෝ දසන්නව පවතින වනාන්තර
දැක්කවන සිතිෙම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 73

F. ගාංගාශ්රිත වික්ෂලතා
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග , විශාලත්මකව කුඩා සිට මධ්යම ්රමාස දක්වා පවයන ජල මාර්ග කිහිප ක් හරහා මින් යහෝ
ඒවාට සමාන්තරව ගමන් කරමින් ඒ ආශ්රිතව ළිහිටන ගාංගාශ්රිත (riverine/ riparian) වික්ෂලතා වලට සිජුව යහෝ වක්රව
බලෑම් සිදුකරුක ඇත. යමම වික්ෂලතා වලට සිදුවන බලපෑයම් ස්වභාව දැඩි යලස විචලන වි හැකි අතරම වටළිටායග
පවයන භූමි පරිහරස මත ද රදාපවයුක ඇත. ක්යෂේත්ර සමීක්ෂස තුල අ අත්මකතනගලු ඔ , මහ ඔ , දැදුරු ඔ සහ
මිරිස්යගෝනි ා ඔ
න ්රයශශ ගාංගාශ්රිත වික්ෂලතා වලට බලපෑම් ඇයවි හැකි ැයි හදුනාගත්මක ්රයශශ යග. යමම ගාංගා
බහුවාර්ෂික . වි ික කාලයප තාවකාිකකව ජල ගලා ායම් අඩුවක් සිදුවුවත්මක ඒවායප වසර පුරාම ්රමාසවත්මක තරම් විශාල
ජල ්රමාස ක් පවීන.
දැදුරු ඔ දියේ, මිරිස්යගෝනි ා ඔයප වැලමිටි වාංගුව, සහ දඹුලු ඔයප ගාංගාශ්රිත වික්ෂලතා ීනර න් පවයන අතර ළහි ුස්
ගස් සහ භූමි ආවරස ශාක ඇතුලත්මකව පවීන. යවනත්මක ්රයශශ වල පවයන ගාංගාශ්රිත වික්ෂලතා ීනර මීටර් 3 ක් පමන සිහින්
ඒවා වන අතර ුසින් අඩු ගස් සහ ඝන ටියරෝපන න් ඇතුලත්මක . ජල මාර්ග ආශ්රිතව බිලභව නිරීක්ෂස කරන ලද ශාක
වියශේෂ සමහරක් වූයප කුඹුක් (Terminalia arjuna), මගුල් කරද (Pongamia pinnata), ක් ළරබදු (Erythrina fusca),
අට්ටික්කා (Ficus racemosa), නිටුල් (Streblus asper), රත්මකමල් (Ixora coccinea), බක්මී (Nauclea orientalis), මකුලු
(Hydnocarpus venenata), ඔවිල (Polyalthia longifolia), කහ ුස (Bambusa vulgaris), කදුරුයකටි වැල්
(Combretum albidum), Eranthemum capense, බිදුපුරුක් (Justicia betonica), හීන් යතොලයබෝ (Crinum defixum),
ගහල (Colocasia esculenta), අයුඩ න් (Cryptocoryne beckettii), යහොඩපර (Dillenia indica), යඹිරි (Diospyros
malabarica), ඕකුරු (Cleidion spiciflorum), වැිකවැන්න (Dimorphocalyx glabellus), හල්මිල්ල (Berrya cordifolia)
සහ මී (Madhuca longifolia) යග.
ආයගනික ශාක වියශේෂ හතරක්, කලවැල් (Derris parviflora), ඇටඹ (Mangifera zeylanica), අයුඩ න්
(Cryptocoryne beckettii) සහ මකුලු (Hydnocarpus venenata), වදවී ාම් තර්ජන ට ලක්ව ළහි අවදානම් කාන්ඩ ට
(VU) ඇතුලත්මක වියශේෂ යදකක් (ළක් ආයගනික වියශේෂ ක් ද ඇතුලත්මකව) අයුඩ න් (Cryptocoryne beckettii) සහ ඕකුරු
(Cleidion spiciflorum) සහ වදවී ාම් තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න(NT) ශාක වියශේෂ යදකක් මී (Madhuca longifolia)
කදුරුයකටි වැල් (Combretum albidum), සහ ක් ළරබදු (Erythrina fusca) යමම වාසස්ථාන වල අ හණ  වි . ගාංගාශ්රිත
කලාපයප අ වාර්තා වූ ශාක වියශේෂ ලයිස්තුව අවශය යතොරතුරු සමග ඇමිණුම 3.3.1.b ලබා  අ ඇත.

3.3.3.2. මානව නිර්මිත කභෞමිෙ වාසස්ථාන
A. කගවතු
යගවතු, යබොයහෝ කාලක් යස්යසේ මානව පරිහරස ට ලක්වූ වාසස්ථාන යග. ළයහත්මක ය ෝජිත මාර්ග දියේ අතරමැදි කලාප තුල හණ  වූ
යගවතු, වික්ෂලතා වල ස්ථරීභවන ද සහිත සාම්්රදායික මහුකවර යගවතු පශධ්ය (traditional Kandyan home garden
systems) වල වුහ න්ට සමාන ලක්ෂස යපන්වයි. යමම වික්ෂලතා විකන් ගහන වූ යගවතු ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශේෂ න්ට වැදගත්මක
වාසස්ථාන සප න අතරම ස්වභාවික වාසස්ථාන අතර සබදකම් පවත්මකවා ගැනීම සදහා ුපකාරී වන වාසස්ථාන සබැදි ක් යලසද
වටිනාකමක් සහිත . ්රමාසය න් සහ සාංකීර්සත්මකවය න් අයශ විවිධ් වූ යගවතු යබොයහෝ ගනනක් ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග නිසා
බලපෑමට ලක්යග.

B. කපොල්වතු
වයාපිය ්රයශශ තුල පවයන යදයවනි ට වැඩිම බලපෑමක් ඇයවන භූමි පරිහරස රටාව යලස පවයන්යන් යපොල්
වගාවන් . යම්වා ූලිකකව ස්ථානගතව පවයන්යන් මීරිගම,කුරුසෑගල,දඹුල්ල අතර සහ අයේපුස්ස සබැදියප ඇතැම්
යකොටස් වලයි. යමම යපොල් වගාවන් යබොයහොම ක් ඉතා විශාල වන අතර සි ල්ලම යහොදින් ස්ථාළිත ඒවා . ඇතැම් වතු
වල සහ ඇතැම් වගාවන් වල අතුරු යබෝග න්ද භාවිත කර ඇත.
C. රබර් සහ කවනත්මක වගාවන්
රබර් සහ යත්මකක්ක, මයහෝගනී වැනි යවනත්මක වගාවන් ද ය ෝජිත යකොරියඩෝව දියේ වාර්තා වූ නණ ත්මක හදුනාගත්මක භූමි
පරිහරස න්යගන් සැලකි යුතු යකොටසක් ළම වගාවන්යගන් නිරූපන යනොකරයි.

3.3.3.3. ස්වභාවිෙ ජලජ/කතත්මකබිම් වාසස්ථාන
A. ගාංගා ඇල කදොළ
ස්වභාවික ගාංගා ඇල යදොළ රාිල ක් සහ මිනිසා විසින් සාදන ලද ඇල මාර්ග ද මාර්ග පථ තුල, ළ දියේ සහ රක්ෂිත
කලාප තුල ළිහිටයි. යම්වායින් යබොයහොම ක් සතුව පැහැදිික ජල පවයන (නිරීක්ෂස කල ඒවායප පමණි) බව සටහන්ව
ඇය අතර සැලකි යුතු සාංරක්ෂස වටිනාකමක් සහිත සත්මකත්මකව න් ද ජීවත්මක යග.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 74

වැදගත්මකෙම:


කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා මිරිදි වාසස්ථාන වැදගත්මක යග. මන්ද ත්මක ඒවා යශශී සහ ආයගනික මත්මකසය වියශේෂ
කිහිප කට සහ යවනත්මක ජලජ ජීවීන්ට ුපකාරී යග.



සමහර ස්වභාවික ඇල යදොළ සහ ගාංගා මගින් ුපකාර ලැයබන ගාංගාශ්රිත වික්ෂලතා ීනර , ඉවුරු ස්ථාවර කිරීමට
සහ ජජව විවිධ්ත්මකව ට වැදගත්මක යග.



ධීවර කටයුතු සදහා භාවිත කරන වැග යවත යමම ගාංගා ඇලයදොළ යබොයහොම කින් ජල යගන ුක ලබයි.



වාරිමාර්ග කටයුතු සදහා භාවිත කරන සිතුම (seasonal) වැග යවත යමම ගාංගා ඇලයදොළ යබොයහොම කින්
ජල සප ුක ලබයි. ළමනිසා කුඹුරු වල ජීවත්මකවන ජීවීන්ට යමම ඇල යදොල විකන් වක්ර හපතක් සැලයසේ.

වියශේෂය න් අවධ්ාන ය ොණ කල යුතු ස්ථාන:
 දැදුරු ඔ සහ ළහි අතු ගාංගා (Ch.≈ 90+300) ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ස්ථාන රාෂි ක අ දැදුරු ඔ හරහා ගමන්
කරන යහෝ ඉවුරු දියේ ගමන් කරුක ලබයි. ළයලස ගමන් ගන්නා ළක් ්රධ්ාන ස්ථාන ක් වන්යන් කිරිදියගොල්ල
වනාන්තර අසල ළිහිටයි. (Ch≈ 90+400).
 මිරිස්යගෝනි ඔ සහ ළහි අතු ගාංගා (Ch≈136+250)


ගාංගායග හැඩ සහ ළම ස්ථානයප ළිහිටීම නිසා වැලමිටි වාංගුව වියශේෂ අවධ්ාන ක් ය ොණ කල යුතු ස්ථාන ක් යග.
වැලමිටි ා ඔ (Ch≈ 123+480) සහ දඹුලු ඔ (Ch≈ 128+120) සහ ළහි අතු ගාංගා ය ෝජිත වයාපිය මගින්
ස්ථාන කිහිප ක අ යේදන කරුක ඇත.

(a) දැදුරු ්ෙ

(b) මිරිස්කගෝනිො ්ෙ

(c) දඹුලු ්ෙ
රූපසටහන 3.16: අිවකගී  මාර්ගෙ ගාංගා හරහා ගමන් ෙරන ස්ථාන (a) දැදුරු ්ෙ (Ch≈ 90+300), (b) මිරිස්කගෝනිො
්ෙ (Ch≈ 135+700) සහ (c) දඹුලු ්ෙ (Ch≈ 128+300) )

3.3.3.4. මානව නිර්මිත ජලජ/කතත්මකබිම් වාසස්ථාන
A. වැග
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 4 ර දියේ වැග විශාල ගනනක් ළිහිටා ඇත. ඒවායින් යබොයහොම ක් සිතුම
(seasonal) වන අතර සම්පූර්සය න්ම යහෝ සැලකි යුතු තරම් ්රමාන ක් වාසස්ථාන විමර්ශන සිදුකළ වි ික සිතුයග අ
වි ීම යි. වාසස්ථාන විමර්ෂස සිදුකරන කාලයප අ ඒවා වි ීම යගොස් පැවතුනි.
වැදගත්මකෙම:

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 75






වියශේෂය







ආදා ම් ුපදවන මාර්ග ක් යලසත්මක, අල්ලාගන්නා ලද මබින් ග්රාමී ්රජාවයේ යපෝෂස අයයර්ක ක් නිසාත්මක
අභයන්තර ධීවර කර්මාන්ත සදහා යමම වැග වැදගත්මක යග. යමම වැග විකන් බිලභව අල්ලා ගන්නා මත්මකසය වියශේෂ
යදක වන්යන් ලූලා සහ යලාළි ා වියශේෂයි. වි ික කාලයප ුපරිමයප  අ පවා මබින් අල්ලා ගන්නා බව නිරීක්ෂස
කරන ල අ. (ුදා. අහස්යපොකුස වැව ජල තටාක )
යපොකුණු තාවකාිකක යහෝ ස්ථිර ඒවා (පවයන ජල ්රමාස මත පදනම්ව) වන අතර ජලජ පක්ෂීන්යේ සහ ජලජ
ක්ෂීරපායින්යේ ආහාර බවට පත්මකවන මත්මකසය න්, ුභ ජීවීන්, ඉබ්බන් සහ අයනකුත්මක ජලජ ජීවීන්යේ
රක්ෂාස්ථාන ක් යලසද ක්රි ාකරයි. යමම වැග යබොයහොම ක් සතුව ජලජ පැලෑටි ද පවීන.
යමම වාරි වැග යබොයහොම ක් ම පැරණි ඒවා වන අතර පාරිසරිකව ස්ථායි වී ඇත. අවට ්රයශශයප පවයන
වික්ෂලතා සහ ජීවත්මකවන සත්මකත්මකවයින්, ජජව විදයාත්මකමකව ජල ළිරුණු යශහ ක් සහිත වන බැවින් වැග සමග
සමීප සබදතාව ක් පවීන. ළමනිසා වැග, ස්වාධීන පරිසරවිදයාත්මකමක ඒකක (ecological units) යලස ක්රි ාකරුක
ලබයි.
න් අවධ්ාන ය ොණ කල යුතු ස්ථාන:
බතලයගොඩ (බහුවාර්ෂික) – අිවයගී  මාර්ග යපලගැන්වුයමන් ළිටත
බම්බාව (බහුවාර්ෂික) (Ch≈ 116+160)
ඉපතවැව(සිතුම ) (Ch≈ 120+250)\
තුත්මකයරිවැව (සිතුම ) (Ch≈ 117+160)
ුඩවැව (Ch≈118+400)
අහස්යපොකුස වැව (සිතුම )

අහස්යපොකුණු වැව

බම්බාව වැව

තුත්මකයරිවැව

රූපසටහන 3.17: සිජුව කහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්වන වැග
A. කුඹුරු
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදිර 1,2 සහ 4 නිසා බලපෑමට ලක්වන ්රධ්ාන වගාවන්යගන් ළකක් වන්යන් වී
වගාවයි. මන්ද ත්මක ය ෝජිත මාර්ග වැඩිම දුරක් ගමන් ගන්යන් කුඹුරු මම් මයනි. ජනාවාස වලට සිදුවන බලපෑම හැකිතාක්
අවම කිරීම සදහා හැකි තරම් ්රමාස ක් කුඹුරු මම් ය ොදා ගැනීම වයාපිය සැලබිම මගින් බලායපොයරොත්මකතුව වි . යමම
වාසස්ථාන වල හණ වන ශාක වියශේෂ පරාස ඇමිණුම 3.3.1 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත. යමම වාසස්ථාන යභෞමික සහ ජලජ
සත්මකත්මකව න අාංශ යදයක්ම සරු සාංරචක පවත්මකවායගන ාම සදහා වැදගත්මක යග. සමහර ජලජ පක්ෂී වියශේෂ කුඹුරු ආශ්රිතව

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 76

බිලබව නිරීක්ෂස

කරන ල අ. ඔවුන්යගන් සමහයරක් නම් දි කාවුන්, යකොකුන් (herons, egrets), කිතලුන් (water

hens) , ළිිකහුඩුවන්,ඉපල්පාවුන් (stilts) සහ ලතුවැකි න් (storks) වි .
3.3.4. වර්තමාන පරිසර විදයාත්මකමෙ තත්මකත්මකවෙ ළිලිබද ඇගයීම

3.3.4.1. ශාෙ විවිධත්මකවෙ
මාර්ග පථ (ROW) දියේ (2013 ඔක්යතොම්බර් –2014 මැයි, 2015 ඔක්යතොම්බර් සහ 2016 යපබරවාරි කාල වල  අ)
සිදුකරන ලද ක්යෂේත්ර අධ්ය න න්ට අුකව ශාක කුල 126 කට අ ත්මක සපුෂ්ප ශාක වියශේෂ 72 ක් වාර්තා කරන ල අ. ක්යෂේත්ර
අධ්ය නයප අ වාර්තා කරන ලද ශාක වියශේෂ න්යේ සාරාාංශ ක් වගුව 3.15 හි දක්වා ඇත. වාර්තා කරන ලද ශාක
වියශේෂ න්යගන් වැඩි ගනනක් (58.43%) යශශී ශාක වියශේෂ වූ අතර ආයගනික ශාක වියශේෂ යහක් (30) ක් පමස ද
ක්යෂේත්ර අධ්ය නයප අ වාර්තාවිනි.(වගුව 3.16). 2012 ජායක රතු දත්මකත ලයිස්තුවට අුකව, තර්ජන ට ලක්වූ ශාක වියශේෂ
හතිකස් හ ක් (46) වදවී ාමට ආසන්න ශාක වියශේෂ යස් යදකක් (32) සහ දත්මකත ඌස ශාක වියශේෂ තුනක් (3) ක්යෂේත්ර
අධ්ය නයප අ වාර්තා වූ ශාක අතරින් හදුනාගන්නා ල අ. (වගුව 3.17). තර්ජන ට ලක්වූ සහ ආයගනික ශාක යබොයහොම ක්
්රධ්ාන වශය න්ම හණ වූයප යගවතු සහ කුඹුරු ආශ්රිතව වැනි මිනිසා විසින් සකසන ලද යහෝ වැඩිවශය න් යවනස් කිරීම්
වලට ලක් කරන ලද වාසස්ථාන තුලයි. ඇතැම් තර්ජිත (endangered) ශාක වියශේෂ යමම ්රයශශ වල ස්වභාවිකව හණ 
යනොවන ශාක වියශේෂ වන අතර ඒවා විසිතුරු/ආහාර ශාක යලස යහෝ ඖෂධී ශාක යලස යහෝ සිතාමතාම වවන ලද ඒවා
යග. (ුදා. ගග වැරැල්ල යහෝ වලස්ඇදිරි (Phyllanthus myrtifolius), නිවිය (Basella alba), යනල්ික (Phyllanthus
emblica). දැඩි යලස තර්ජන ට ලක්ව ඇතැයි නම් කර ඇය ශාක වියශේෂ යදකක් ද ක්යෂේත්ර අධ්ය නයප අ වාර්තා කරන ල අ.
ඉන් ළක් වියශේෂ ක් වදවී යගොස් ඇතැයි (possibly extinct) යලසද සැලයකන වියශේෂ කි. ළයහත්මක යමම දැඩි යලස
තර්ජන ට ලක්ව ඇතැයි සැලයකන වියශේෂ යදයක්ම සැලකි යුතු තරම් විශාල ගහන න් අධ්ය න කල ්රයශශයප යමන්ම
ඒ අවට ද නිරීක්ෂස වි . ළමගින් යහිකවන්යන් ජායක සාංරක්ෂස තත්මකත්මකව ීනරස කිරීම සදහා යමම වියශේෂ යදක
ඇගයීයම් අ කිසි ම් යදෝෂ ක් හට ගන්නට ඇය බවයි. ළයමන්ම ජායක සාංරක්ෂස තත්මකත්මකව (NCS) 2012 සැකසීයම් අ වියශශ
විකන් හදුන්වා දුන් ශාක ඇගයීමට ලක් කර යනොමැය බවද සදහන් කිරීම අවශය යග.
අධ්ය න ්රයශශය න් වාර්තා වූ ශාක වියශේෂ 26 ක් 200 අාංක 22 දරස වන සත්මකත්මකව සහ වික්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත
ටයත්මක ආරක්ෂිත ශාක වියශේෂ යලස නම් කර ඇය වියශේෂ න් . ළම පනතට අුකව යමම ශාක වියශේෂ ඒවා වැයඩන
ස්ථානය න් ඉවත්මක කිරීම යහෝ විනාශ කිරීම තහනම් කර ඇත. ළම නිසා ළම ශාක ඉවත්මක කිරීම සම්බන්ධ්ය න් වනජීවී
සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුයග නිර්යශශ/අුකමැීනන් ලබා ගැනීම අවශය යග. වාර්තා වූ ආරක්ෂිත ශාක ලයිස්තුව වගුව 3.18
හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
වයාපිය ්රයශශය න් විශාල ්රමාස ක් මානව කටයුතු නිසා යවනස්කම් වලට ලක්වී ඇත. ළහි ්රයලල ක් යලස
Stachytarpheta cayennensis, Pennisetum polystachion, වතුපාළු (Mikania cordata,) වැල් නිදිකුම්බා (Mimosa
invisa), Ludwigia peruviana, ගිනි තස (Panicum maxicum), අරුසයශවි (Sphagneticola trilobata),
යපොඩිසිාංයඥොමරාං (Chromolaena odorata) කටකලු යබෝවිටි ා (Clidemia hirta,) යවල් අයනෝදා (Annona glabra), පර
(Dillenia suffruticosa) සහ ගදපාන ( Lantana camara) වැනි ආක්රමනික ශාක වියශේෂ රාෂි ක් ද වාර්තා වි .

වගුව 3.15: ක්කෂේත්ර අධයෙනකේදී වාර්තාව ූය ශාෙ විකශේෂෙන් ළිබදබද සාරාාංශෙ
ශාක කුල
ගනන

ශාක
වියශේෂ
ගනන

126

729

ජායක සාංරක්ෂස තත්මකත්මකව 2012

සම්භව
ආයගනික

%

30

4.11

යශශී

426

%

හදුන්වා දුන්

%

CR

EN

VU

NT

LC

DD

NE

58.43

273

37.44

2

8

36

32

367

3

273

සටහන : CR- දැඩි තර්ජිත , EN - තර්ජිත, Vu – අවදානම්, NT- තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න, LC- LC- අඩු සැලකිල්ලක් දැක්වූ (වදවී ායම්
තර්ජන ක් යනොමැය) DD - දත්මකත ඌස, NE -ඇගයීමට ලක් යනොකල

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 77

වගුව 3.16: වයාපිති රකපශකෙන් වාර්තාව ූය දකගනිෙ ශාෙ විකශේෂ ලයිස්තුව
සාමානය භාවිත
නම (සිාංහල)

ශාෙ කුලෙ

උපභිද විදයාත්මකමෙ නාමෙ

Achariaceae
Anacardiaceae

Hydnocarpus venenata
Mangifera zeylanica

Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Araceae

Semicarpus nigro-viridis
Uvaria sphenocarpa
Goniothalamus gardneri
Walidda antidysenterica
Petchia ceylanica
Lagenandra praetermissa

Araceae
Asteraceae
Calophyllaceae
Calophyllaceae
Centroplacaceae
Clusiaceae

Cryptocoryne beckettii
Vernonia zeylanica
Calophyllum calaba
Mesua thwaitesii
Bhesa ceylanica
Garcinia terpnophylla

යකටල
අයුඩ න්
පුපුල
ගුරු කීන
දි නා
යපලාං
යකොකටි

Clusiaceae
Clusiaceae
Connvolvulaceae
Dilleniaceae
Dipterocarpaceae
Fabaceae

Garcinia zeylanica
Garcinia quaesita
Argyreia populifolia
Tetracera sarmentosa
Dipterocarpus zeylanicus
Derris parviflora

Lauraceae
Lauraceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Moraceae
Myristicaceae

ස්වරූපෙ

NCS 2012

T
T

LC
LC

T
C
T
S
S
H

LC
LC
VU
LC
NT
LC

H
S
T
T
T
T

VU
LC
LC
LC
LC
EN

ළල යගොරකා
රත්මක යගොරකා
ගිරියල්ල
යකොරස වැල්
යහොර්
කල වැල්

T
T
C
C
T
C

EN
LC
LC
LC
NT
LC

Litsea longifolia
Cinnamomum verum
Memecylon capitellatum
Osbeckia octandra
Artocarpus nobilis
Horsfieldia iryaghedhi

රත්මක කෑික
කුරුදු
වැික කහ
හීාං යබෝවිටි ා
බැදි යදල්
රුක්

T
T
S
S
T
T

LC
VU
LC
LC
LC
VU

Myrtaceae

Cleistocalyx operculatus

බට යදොඹ

T

LC

Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Poaceae

Phyllanthus myrtifolius
Aporosa lanceolata
Ochlandra stridula

ගගවැරැල්ල
හීාං කැයබල්ල
බට

S
T
S

VU
LC
LC

මකුලු
ඇටඹ
ගැට බදුල්ල
කලු කෑර
වල් ඉශද
වස කදුරු

සටහන : ස්වරූප - T - ගස්, S - පදුරු, C- වැල් (දිඩ කදක් සහිත වැල්ද ඇතුල්ව) H - පැලෑටි, NCS = ජායක සාංරක්ෂස තත්මකත්මකව CRදැඩි තර්ජිත , EN- තර්ජිත, Vu – අවදානම්, NT- තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න, LC- අඩු සැලකිල්ලක් දැක්වූ (වදවී ායම් තර්ජන ක්
යනොමැය)

වගුව 3.17: වයාපිති රකපශකෙන් වාර්තාව ූය වඳවී ොකම් තර්ජනෙට ලක්ූය ශාෙ විකශේෂ ලයිස්තුව
සාමානය භාවිත
නම (සිාංහල)

ස්වරූපෙ

වර්ී ෙරණ
තත්මකත්මකවෙ

NCS
2012

S

N

CR(PE)

වල් මිකාං

T

N

CR

Basella alba

නිවිය

C

N

EN

Celastraceae

Salacia reticulata*

යකොතලහිඹුටු

C

N

EN

Menispermaceae

Hyserpa nitida

නිරිවැල්

C

N

EN

ශාෙ කුලෙ

උපභිද විදයාත්මකමෙ නාමෙ

Combretaceae

Combretum acuminatum

Simaroubacea

Ailanthus triphysa

Basellaceae

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 78

ස්වරූපෙ

වර්ී ෙරණ
තත්මකත්මකවෙ

NCS
2012

Or

N

EN

කලටි

S

N

EN

කලුවර

T

N

EN

Garcinia terpnophylla*

යකොකටි

T

E

EN

Clusiaceae

Garcinia zeylanica*

ළලයගොරකා

T

E

EN

Nymphaeaceae

Nymphaea nouchali

මායනල්

aq-H

N

VU

Annonaceae

Artabotrys hexapetalus*

C

N

VU

Apocynaceae

Anodendron paniculatum

ගැරඩි දුල්

C

N

VU

Arecaceae

Calamus thwaitesii

මා යගවැල්

C

N

VU

Fabaceae

Caesalpinia globulorum

කලු වවුලැටි

C

N

VU

Menispermaceae

Pachygone ovata

C

N

VU

Menispermaceae

Tinospora cordifolia

රසකිද

C

N

VU

Moraceae

Plecospermum spinosum

කටු යයඹොල්

C

N

VU

Cactaceae

Rhipsalis baccifera

නවහාංදි

ep

N

VU

Poaceae

Coix lacryma-jobi

කිරිදි

G

N

VU

Aponogetonaceae

Aponogeton crispus

යකකටි

H

N

VU

Aponogetonaceae

Aponogeton natans

යකකටි

H

N

VU

Asteraceae

Erigeron sublyratus

H

N

VU

Dioscoreaceae

Trichopodium zeylanicum*

H

N

VU

Eriocaulaceae

Eriocaulon thwaitesii

H

N

VU

Rubiaceae

Hedyotis neesiana

ළිටබිදු පලා

H

N

VU

Orchidaceae

Vanda tessellata*

රාස්සන

Or

N

VU

Apocynaceae

Carissa inermis

S

N

VU

Anacardiaceae

Spondias pinnata

වල් ඇඹරැල්ලා

T

N

VU

Euphorbiaceae

Cleidion javanicum *

ඔකුරු

T

N

VU

Fabaceae

Pericopsis mooniana*

නැදුන්

T

N

VU

Loganiaceae

Strychnos nux-vomica

යගොඩකදුරු

T

N

VU

Loganiaceae

Strychnos potatorum

ඉගිනි

T

N

VU

Meliaceae

Aphanamixis polystachya

ළලහිරිල්ල

T

N

VU

Olacaceae

Strombosia ceylanica

කුක

T

N

VU

Phyllanthaceae

Phyllanthus emblica

යනල්ික

T

N

VU

Phyllanthaceae

Margaritaria indica

මහ කරග

T

N

VU

Rutaceae

Chloroxyclon swietania

බුරුත

T

N

VU

Sapotaceae

Manilkara hexandra

පලු

T

N

VU

Simaroubacea

Quassia indica

සමදරා

T

N

VU

Thymelaeaceae

Gyrinops walla

වල්ලපට්ටා

T

N

VU

Araceae

Cryptocoryne beckettii

අයුඩ න්

H

E

VU

Phyllanthaceae

Phyllanthus myrtifolius

ගගවැරැල්ල

S

E

VU

Lauraceae

Cinnamomum verum

කුරුදු

T

E

VU

Myristicaceae

Horsfieldia iryaghedhi

රුක්

T

E

VU

Annonaceae

Goniothalamus gardneri*

කලු කෑර

T

E

VU

ශාෙ කුලෙ

උපභිද විදයාත්මකමෙ නාමෙ

Orchidaceae

Tropidia thwaitesii*

Annonaceae

Polyalthia suberosa

Ebenaceae

Diospyros ebenum

Clusiaceae

සාමානය භාවිත
නම (සිාංහල)

කඩ වැල්

මම් යපොල්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 79

ස්වරූපෙ

වර්ී ෙරණ
තත්මකත්මකවෙ

NCS
2012

යපොයලොන්නරු
වැල්

C

N

NT

Mukia maderaspatana

යගොන් කැකිරි

C

N

NT

Dioscorea oppositifolia
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Poaceae

Hygroryza aristata
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Araceae

Typhonium roxburghii

යපොයලොන් අල
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Asperagaceae

Sansevieria zeylanica

මහ නි ද

H

N

NT

Pontederiaceae

Monochoria hastata

H

N

NT

Asperagaceae

Dracaena thwaitesii
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N

NT

Combretaceae

Combretum albidum

ජබර
යවඩියකොකා
ගස්
කදුරුයකටි ා
වැල්

S

N

NT

Cornaceae

Alangium salviifolium

රුක් අගුස

S

N

NT

Erythroxylaceae

Erythroxylum moonii

බට කිරිල්ල

S

N

NT

Malvaceae

Wissadula periplocifolia

කිරි කජු
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N

NT

Malvaceae

Helicteras isora

ික න්

S

N

NT

Melastomataceae

Osbeckia aspera

යබෝවිටි ා

S

N

NT

Olacaceae

Olax imbricata

යතලටි

S

N

NT

Pandanaceae

Pandanus thwaitesii

දුණ යකයි ා

S

N

NT

Rhamnaceae

Ziziphus rugosa

මහළරමිනි ා

S

N

NT

Annonaceae

Mitrephora heyneana

කුක
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N

NT

Apocynaceae

Hunteria zeylanica

යමඩි

T

N

NT

Fabaceae

Albizia lebbeck

සූතරි මාර
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N

NT

Fabaceae

Erythrina fusca

ක්ළරබදු
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N

NT

Icacinaceae

Nothapodytes nimmoniana

යගොඩ පනා
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N

NT

Lamiaceae

Gmelina arborea

ඇත්මක යදමට

T

N

NT

Lamiaceae

Vitex altissima

මිල්ල

T

N

NT

Lauraceae

Cryptocarya wightiana

ගුලු යමොර

T

N

NT

Lythraceae

Lagerstroemia speciosa

ණ රුත

T

N

NT

Moraceae

Antiaris toxicaria

රිටි

T

N

NT

Rhizophoraceae

Carallia brachiata

දවට

T

N

NT

Sapotaceae

Madhuca longifolia

මී

T

N

NT

Sapotaceae

Mimusops elengi

ූලනමල්
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N

NT

Apocynaceae

Petchia ceylanica*

වස කදුරු

S

E

NT

Dipterocarpaceae

Dipterocarpus zeylanicus

T

E

NT

Poaceae

Eragrostis zeylanica

යහොර
මල් ඇයටොර
තස

G

N

DD

Lamiaceae

Orthosiphon aristatus

H

N

DD

Rubiaceae

Spermacoce pusilla

H

N

DD

ශාෙ කුලෙ

උපභිද විදයාත්මකමෙ නාමෙ

Arecaceae

Calamus rotang

Cucurbitaceae
Dioscoreaceae

සාමානය භාවිත
නම (සිාංහල)

සටහන : ස්වරූප - T - ගස්, S - පදුරු, C- වැල් (දිඩ කදක් සහිත වැල්ද ඇතුල්ව) H - පැලෑටි, G- තිස, Or-ුඩවැඩි ා, ep- අළිශාක,
වර්ී ෙරණ තත්මකත්මකවෙ - N-යශශී , E - ආයගනික, NCS = ජායක සාංරක්ෂස තත්මකත්මකව CR(PE) - දැඩි තර්ජිත (වදවී යගොස් ඇතැයි
සැලයකන) CR- දැඩි තර්ජිත , EN- තර්ජිත, Vu – අවදානම්, NT- තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න, DD - දත්මකත ඌසප LC- අඩු සැලකිල්ලක්
දැක්වූ (වදවී ායම් තර්ජන ක් යනොමැය)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 80

වගුව 3.18: වයාපිති රකපශකෙන් වාර්තා ූය දරක්ෂිත ශාෙ විකශේෂ ලයිස්තුව (වන සත්මකත්මකව සහ වික්ෂලතා දරක්ෂෙ
දඥාපනත 2009 ෙටකත්මක)

ශාෙ කුලෙ

උපභිද විදයාත්මකමෙ නාමෙ

සාමානය භාවිත
නම (සිාංහල)
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Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Araceae

Artabotrys hexapetalus*
Goniothalamus gardneri*
Petchia ceylanica*
Lagenandra praetermissa*

කඩ වැල්
කලු කෑර
වස කදුරු
යකටල

C
T
S
H

N
E
E
E

VU
VU
NT
LC

Calophyllaceae
Celastraceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Dioscoreaceae
Euphorbiaceae

Calophyllum calaba*
Salacia reticulata*
Garcinia terpnophylla*
Garcinia zeylanica*
Trichopodium zeylanicum*
Cleidion javanicum *

ගුරු කීන
යකොතල හිඹුටු
යකොකටි
ළළ යගොරකා
මම් යපොල්
ඕකුරු

T
C
T
T
H
T

E
N
E
E
N
N

LC
EN
EN
EN
VU
VU

Fabaceae
Myrtaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Santalaceae

Pericopsis mooniana*
Cleistocalyx operculatus*
Tropidia thwaitesii*
Cymbidium bicolor*
Vanda tessellata*
Santalum album*

නැදුන්
බට යදොඹ

T
T
Or
Or
Or
T

N
E
N
N
N
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VU
LC
EN
LC
VU

විෂ දූික
රාස්සන
බිදු හදුන්

සටහන : ස්වරූප - T - ගස්, S - පදුරු, C- වැල් (දිඩ කදක් සහිත වැල්ද ඇතුල්ව) H - පැලෑටි, Or-ුඩවැඩි ා, වර්ී ෙරණ තත්මකත්මකවෙ - Nයශශී , E - ආයගනික, Ex - වියශශී NCS = ජායක සාංරක්ෂස තත්මකත්මකව EN- තර්ජිත, Vu – අවදානම්, NT- තර්ජන ට ලක්වීමට
ආසන්න, LC- අඩු සැලකිල්ලක් දැක්වූ (වදවී ායම් තර්ජන ක් යනොමැය)

3.3.4.2. සත්මකත්මකව විවිධත්මකවෙ
ක්යෂේත්ර සමීක්ෂනයප අ සත්මකත්මකව කුල 117 කට අ ත්මක සත්මකත්මකව වියශේෂ 30 ක් වාර්තා වි . ළයින් වියශේෂ යස් ළකක් (31) ක් ශ්රී
ලාංකාවට ආයගනික වියශේෂ වන අතර වියශේෂ යස් අටක් 2012 ජායත රතු ලයිස්තුයග වඳ වී ායම් තර්ජන ට ලක්ව ඇතැයි
සදහන් වියශේෂ යග. ක්යෂේත්ර සමීක්ෂස වල අ වාර්තා වූ සත්මකත්මකව වියශේෂ ළිිකබද සාරාාංශ ක් වගුව 3.1 හි දක්වා ඇය අතර
වාර්තා වූ ළක් ළක් සත්මකත්මකව කාන්ඩ ළිිකබද විස්තර පහයන් ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
 පක්ෂීන්
ශ්රී ලාංකාව තුල අ පක්ෂි වියශේෂ 4 6 ක් වාර්තා වී ඇය අතර ඉන් වියශේෂ 240 ක් නිවැසි පක්ෂී වියශේෂ යග. නිවැසි පක්ෂී
වියශේෂ න්යගන් 27 ක් ආයගනික වියශේෂ වන අතර තවත්මක වියශේෂ 6 ක් ආයගනික බවට ය ෝජනා කර ඇත
වැඩිම විවිධ්ත්මකව ක් නිරීක්ෂස කරන ලශයශ පක්ෂීන් අතරයි. ක්යෂේත්ර අධ්ය න තුල අ වාර්තා කරන ලද පක්ෂී වියශේෂ
ගනන 113 ක් තරම් විශාල සාංඛ්යාවක් වන අතර ඔවුන් කුල 54 කට අ ත්මකයග. ඔවුන් අතර ළක් දැඩි තර්ජිත වියශේෂ ක් නිල්
යපද මගුහර ා (Merops philippinus), ආයගනික වියශේෂ පහක් සහ ය ෝජිත ආයගනික වියශේෂ 5 ක් ක්යෂේත්ර සමීක්ෂසයප අ
නිරීක්ෂන කරන ල අ. ආයගනික වියශේෂ වූයප ශ්රී ලාංකා ගිරාමිකත්මකතා (Loricus beryllinus), ශ්රී ලාංකා යබොරග ළිරි යදමිකච්චා
(Pellorneum fuscocapillum), ශ්රී ලාංකා අළු කෑදැත්මකතා (Ocyceros gingalensis), ශ්රී ලාංකා වබදකුකුලා (Gallus lafayetii),
සහ ය ෝජිත ආයගනික වියශේෂ වූයප ළිට දම් බටයගො ා (Treron pompadora), යල් ළිට මහ කෑරලා (Chrysocolaptes
lucidus), කලු ඉසැසි යකොන්ඩ ා (Pycnonotus melanicterus), යපොදු වන සැරටිත්මකතා (Tephrodornis pondicerianus)
සහ නිතඹ රත්මක වැහිිකහිනි ා (Hirundo hyperythra).
කලු ුරිස් පතනකුස්සා (Elanus caeruleus), කහ මැටි යකොකා (Ixobrychus sinensis), සිලුබඹරකුස්සා (Pernis
ptilorhyncus) සහ ශ්රී ලාංකා අළු ගිරවා (Psittacula calthropae) තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න වියශේෂ (NT) යලස වර්ග
කර ඇත. අය්ක්ෂිත යලසම, වනාන්තර (ස්වභාවික සහ වන වගා යදකම) සහ ජලජ වාසස්ථාන වැඩි වියශේෂ සාංඛ්යාවකට
අුකග්රහ සප යි. වන වගා වල බිලභ යලස පක්ෂීන් ද නිරීක්ෂස කරන ල අ. වී වගාවන් සහ ජලජ පරිසර සාමානයය න්
පුලුල් ුගදර්ශසය න් ඈත්මකව පවයන අතර ජලජ පක්ෂීන්, වියලෝළික න්, සහ වී කුරුල්ලන්, වඩු කුරුල්ලන් සහ යේ
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 81

කුරුල්ලන් වැනි යවනත්මක කුඩා වියශේෂ රාිල කට පහබිකම් සප යි. ඇතැම් වාසස්ථාන සාංක්රමනික වියශේෂ කිහිප කට ද
අුකග්රහ සප යි. ුදා. අවිච්ිත ා, (Pitta brachyuran) සහ බිදුයරදි යහොරා (Terpsiphone paradise).
වැඩිම පක්ෂීන් සාංඛ්යාවක් නිරීක්ෂස කරුක ලැබුයග වගුරු සහ කුඹුරු මම් වලයි. ගයන්යගොඩ දුම්රි ස්ථාන ආසන්නයප
කුරුල්ලන් සූලහ වශය න් ූලඩු සෑ අම සදහා ය ොදාගන්නා ගස් යදකක් නිරීක්ෂස කරන ල අ. ඇමිණුම 3.3.2 විස්තරාත්මකමක
වියශේෂ ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
 සමනලයින්
2012 ජායක රතු ලයිස්තුවට අුකව ශ්රී ලාංකායග සමනල වියශේෂ 245 ක් වාර්තා වී ඇය අතර ඉන් වියශේෂ 26 ක් ශ්රී ලාංකාවට
ආයගනික යග.
සමනල් කුල 5 කට අ ත්මක වියශේෂ 55 ක් අධ්යනයප අ වාර්තා වි . වාර්තා වූ වියශේෂ අතුරින් වදවී ායම් තර්ජනට ලක්ව ඇය
වියශේෂ යලස වාර්තා වූයප වදවී ායම් අවදානම් කාන්ඩ ට අ ත්මක Dark Palmdart (Telicotabambuse Moore) සහ Blue
Glassy Tiger (Ideopsis similis) න වියශේෂ යදක පමණි. Nymphalidae කුල ට අ ත්මක සමනල් වියශේෂ වඩාත්මක බිලභව
වාර්තා වි . ළම කුල ට අ ත්මක වියශේෂ 20 ක් වාර්තා වි . සමනලුන්ට බිදුබි වාසස්ථාන යලස වාර්තා වූයප වනාන්තර මායිම්
වි . වඩාත්මක බිලභ සමනල් වියශේෂ වූයප Crimson Rose (Pachliopta hector), Common Tiger (Danaus genutia) සහ
Psyche (Leptosia nina). සමනල් වියශේෂ යබොයහොම ක්ම අඩු අවදානම් (Least Concerned) කාන්ඩ ට අ ත්මක වූ අතර
ඔවුන් වදවී ායම් තර්ජන ට ලක්ව යනොමැත. වාර්තා වූ සමනල් වියශේෂ වල විස්තරාත්මකමක ලයිස්තුවක් ඇමිුකම 3.3.2 හි
ඉදිරිපත්මක කර ඇත.


බත්මකකූරන් සහ ගිනිකූරන් (Dragonflies and Damselflies)

ශ්රී ලාංකාව තුල බත්මක ූලරන් සහ ගිනිූලරන් වියශේෂ 118 ක් වාර්තා වී ඇත. ඉන් වියශේෂ 47 ක් යමරටට ආයගනික යග. ක්යෂේත්ර
සමීක්ෂස තුල අ වයාපිය යකොරියඩෝව දියේ කුල 8 කට අ ත්මක වියශේෂ 37 ක් පමස වාර්තා වි . අධ්ය න අතර තුර අ
වාර්තාව වූ අයනකුත්මක සත්මකත්මකව කාන්ඩ හා සැස අයම් අ තර්ජන ට ලක්වූ වියශේෂ ්රයශත (35.13%) අ ත්මක වන්යන් යමම
කාන්ඩ ටයි. වදවී ායම් තර්ජිත කාන්ඩ ට අ ත්මක Green’s Gem (Libellago greeni), වදවී ායම් අවදානම් කාන්ඩ ට
අ ත්මක Adam’s Gem (Libellago adami), Painted Waxtail (Ceriagrion cerinorubellum), Oriental Greenwing
(Neurobasis chinensis), Black-tipped Flashwing (Vestalis apicalis), සහ Dark-glittering Threadtail
(Elattoneura centralis) සහ වදවී ායම් තර්ජනට ලක්වීමට ආසන්න වියශේෂ 7 ක් වාර්තා වූ වියශේෂ අතරට ඇතුලත්මක වි .
පබිව සදහන් වූ වියශේෂ හිගවීමට (සහ ගිනිූලරන් යනොමැය වීමට) යහේතුවි හැක්යක් ඔවුන්යේ වඩාත්මක යහොද වාසස්ථාන වන
ජල යශහ න් නි ග න් නිසා සි අමට ලක්ව පැවීනමයි.
** බත්මක ූලරන් සදහා යවන් යවන් වශය න් භාවිත වන සිාංහල නම් සාදා යනොමැය බැවින් ඔවුන් සදහා භාවිත කරන ඉාංග්රීසි
නාම ළයලසම භාවිත කර ඇත.
 උරගයින්
ශ්රී ලාංකාව තුල ුරග වියශේෂ යදසි නම ක් වාර්තා වී ඇය අතර ඉන් වියශේෂ 125 ක් ආයගනික වියශේෂ යග.
කටුබි වියශේෂ 3, හූණු වියශේෂ 3, සර්ප වියශේෂ 22, හීරළු වියශේෂ 4, යගොයින් වියශේෂ 2 සහ ඉම වියශේෂ 4 ක් ඇතුලු සමස්ථ
ුරග වියශේෂ 38 ක් ක්යෂේත්ර විමර්ෂස තුල අ නිරීක්ෂස කරන ල අ. ළ ට ආයගනික වියශේෂ 10 ක් ඇතුලත්මක වූ අතර ළම
වියශේෂ වන්යන් ශ්රී ලාංකා ළිණුම් කටුස්සා (Otocryptis weigmanni), පදුරු මාළිලා (Boiga barnesii), යල් මැඩිල්ලා
(Aspidura brachyorrhos), යපොඩි ගල් හූනා (Cnemaspis podihuna), කිරි ඉබ්බා (Lissemys ceylonensis), පලා යපොලගා
(Trimeresurus trigonocephalus), නිහාලුවා (Xenochrophis asperrimus), ශ්රී ලාංකා ණ දු කරවලා (Bungarus
ceylonicus), දි බරි ා (Xenochrophi asperrimus) සහ බිලභ ලක් හීරලුවා (Lankascincus fallax) . ළක් වියශශී
වියශේෂ ක් ද රතු ඇස් ඉබ්බා - Red-eared Slider (Trachemys scripta), වදවී ායම් අවදානම් කාන්ඩ ට අ ත්මක වියශේෂ
පහක් සහ වදවී ායම් තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න ළක් ුරග වියශේෂ ක් ද වාර්තා වූ වියශේෂ අතරට ඇතුලත්මක .
ුරගයින් අයනකුත්මක සත්මකත්මකව කාන්ඩ න් වලට වඩා යවනස් වන්යන් වනාන්තරයප යමන්ම ඔවුන් විශාල ගනනින් යපොල් වතු
සහ යගවතු වැනි මානව නිර්මිත වාසස්ථාන වලද හණ වීමයි. සමස්ථ ක් වශය න් වඩාත්මක බිලභ ුරග වියශේෂ වූයප පාෂාස
ුශගත වල පවයන ශාක ්රජා, යගවතු, යපොල්වතු සහ වනාන්තරවල බහුලව නිරීක්ෂස වූ ගරා කටුස්සා (Calotes
versicolor), බිලභ හිකනලා (Mabuya carinata) සහ තලයගො ා (Varunus bengalensis) යග.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 82

වාර්තා වූ සර්ප වියශේෂ අතරට බිලභව න ා (ළක් නයි හැවක් ද යගවත්මකතක යීම හණ වි ),යපොළගා, ඇහැටුල්ලා, ගැරඩි ා න
සර්පයින් ඇතුලත්මක වූ අතර වදවී ායම් අවදානම් කාන්ඩ ට අ ත්මක ළක් ජලයප ජීවත්මකවන සර්පය ක් සහ අලාංකාර මල්සරා
(Chrysopelea ornate) ද ඇතුලත්මක වි . ුභ ජීවීන් යමන් ුරගයින් ද පිකයබෝධ් පාලන කරන ස්වභාවික නිය ෝජිතයින්
යලස ක්රි ාත්මකමක වන බැවින් පරිසර පශධ්යව වල වැදගත්මක කාර් ක් ඉටුකරයි. විස්තර සහිත වියශේෂ ලයිස්තුව ඇමිණුම
3.3.2 හි ලබා අ ඇත.
 උභෙජීවීන්
ක්යෂේත්ර අධ්යනයප අ වාර්තා වූයප කුල 5 කට අ ත්මක වියශේෂ 10 ක් පමණි. ඒ අතරින් ආයගනික වියශේෂ යලස ලාංකා දි මැඩි ා
(Hylarana gracilis), වක රැික දි මැඩි ා (Lankanectis corrigatus) සහ බිලභ පහිඹු ගස් මැඩි ා (Polypedates
cruciger) න වියශේෂ 3 පමනක් වාර්තා වි .
මාර්ග පථයප අදි ර න්යේ සැලකි යුතු යකොටසක් කුඹුරු හරහා ගමන් කරන අතර කුඹුරු ුක ජලය න් ළිරී ඇය කාල
වල අ ුභ ජීවීන්ට ඉතා බිදුබි වාසස්ථාන සාදන ස්ථාන යග. ළයසේම ජලය න් ළිරීගි වැග (ජල පවයන), ඇල මාර්ග සහ
ගාංගා ඇල යදොල පශධ්ය යමම වියශේෂ න්ට රක්ෂාස්ථාන සප යි. Euphlyctis cyanophlyctis, E. hexadactylus සහ
Fejervarya limnocharis වැනි වියශේෂ සි අගි වැග වල සහ යපොල් වගාවන් තුල පවයන ජල ළිරුණු වලවල් වල බිලභව
හණ වි . ළයහත්මක පුල්ික ගස් මැඩි ා (Polypedates maculates) නිරීක්ෂස කරුක ලැබුයග වනාන්තර, යගවතු,
කිෂිකාර්මික මම් සහ ගාංගාශ්රිත වාසස්ථාන වලයි. යගයි යගම්බා (Duttaphrynus melanostictus) වාසස්ථාන කිහිප ක  අ
හණ වි . ළයසේ වුවත්මක යවනත්මක වර්ී කරස කාන්ඩ (taxa) වල යමන් යමහි අ වාර්තා යනොවූ යවනත්මක ුභ ජීවී වියශේෂ න් රැසක්
වයාපිය ්රයශශ ට මායිම් වී ඇය ්රයශශ වල යපර සිදුකරන ලද සමීක්ෂස වල අ වාර්තා වී ඇත. ළමනිසා ළම ුභ ජීවී වියශේෂ
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගය න් සිජු බලපෑම් ඇය වන ්රයශශ වලද සිටීමට විශාල විභව ක් පවීන. ුභ ජීවීන්, කිමීන් විශාල
්රමාස ක් ආහාර ට ගුක ලබන බැවින් ඔවුන් මානව ජනාවාස වල සහ කිෂිකාර්මික භූමි දර්ශන වල න යදයකහිම
කිමීන් පාලන කරන ස්වභාවික නිය ෝජිත න් යලස වැදගත්මක කාර් ක් සිදුකරුක ලබයි. ළමනිසා ඔවුන් සාංරක්ෂස
කලයුතු . විස්තර සහිත වියශේෂ ලයිස්තුව ඇමිණුම 3.3.2 හි ලබා අ ඇත.
 ක්ෂීරපායීන්
අධ්ය න කාලයප අ වාර්තා වූ කුල 18 කට අ ත්මක ක්ෂීරපායී වියශේෂ 27 තුලට වදවී ායම් අවදානම් කාන්ඩ ට අ ත්මක දි බල්ලා
(Lutra lutra), වදවී ායම් තර්ජිත කාන්ඩ ට සහ ආයගනික ශ්රී ලාංකා කලු වදුරා (Semnopithecus vetulus) සහ ආයගනික
ශ්රී ලාංකා රිලවා (Macaca sinica) ඇතුලත්මක යග. ළයසේ වුවත්මක යම ට වඩා වැඩි ක්ෂීරපායින් වියශේෂ ගනනක් වයාපිය ්රයශශ
අවට සිටීමට අවස්ථාව පවීන.
කුල 15 කට අ ත්මක යශශී ළි ාඹන සහ ළි ාඹන්යන් නැය ක්ෂීරපායී වියශේෂ 1 ක් මාර්ග දියේ වාර්තා වි . ඔවුන් අතර
වියශේෂ 5 ක් වන අතර වියශේෂ 6 ක් තර්ජන ට ලක්ව ඇත. ඔවුන් ඉතා සචල (mobile) බැවින් චර් ායග දිනපතා සහ
කාලඅුකව සිදුවන ක්රි ාකාරකම් වල අ විශාල දුරක් ආවරස කරන බැවින් ඇතැම් ක්ෂීරපායීන් වියශේෂ වලට (වියශේෂය න්ම
්රයියම්ටාවන්, ණ ව වර්ග, කලවැශදන් සහ මලාල න්) විශාල බලපෑම් ්රයශශ ක් අවශය වන බව සිය හැක.
වසයර් අතැම් කාල තුල අ ජීවත්මක වන වටළිටා යපයදස් අවදානම් සහිත වන විට වියශේෂය න්ම ්රයියම්ටාවන් (රිලවුන්,වදුරන්)
වනාන්තර අතර සාංක්රමන වන බව දන්නා කරුසකි. ඇතම් ක්ෂීරපායීන් සිජුව නිරීක්ෂස කල යනොහැකි වුවද ඇතැම්
සලකුණු (signs) මගින් ඔවුන් ළම පරිසරයප ජීවත්මකවන බව නිගමන කර හැක. දැදුරු ඔ ආසන්නයප සහ මිරිස්යගෝනි ා
ඔයප අතු ගාංගාවක දි බල්ලන් සිටින බවට සලකුණු (මල ද්රවය) නිරීක්ෂස කරන ල අ.
කුඹුරු සහ වැග ද යමම වියශේෂ න් සදහා බිදුබි වාසස්ථාන යග. වියශේෂය න්ම යපොල් වගාවන්ට ඔවුන් සිදුකරන ආර්ථික
හානි නිසා රිලවුන් යපොල් වගායග පිකයබෝධ් ක් යලස ද සලකුක ලැයබ්. දඩුයල්නා (Ratufa macroura) යගෝීම

වශය න් වද වී ායම් තර්ජන ට ලක්වී ඇය වියශේෂ ක් යලස වර්ග කළ ද සැලකි යුතු වි නක් සහිත යභෞමික
වාසස්ථාන වල වාර්තා වූ ඉතා බිලභ වියශේෂ කිහිප න්යගන් ළකකි. ණ ගටි වියශේෂ, පැනි කලවැශදා (palm civet),
දඩුයල්නා සහ යල්නා වැනි ක්ෂීරපායී වියශේෂ කිහිප ක් යගවතු විකන් බිලභව නිරීක්ෂස වි . යමම වියශේෂ න්ට, පලතුරු
ශාක සහ යවනත්මක ආහාර ්රභව පැවීනම නිසා මානව ජනාවාස විකන් ්රයලාභ හිමියග. මී වියශේෂ න්ට, ඉත්මකතෑවුන්ට, ණ ගටි
සහ කලවැදි වියශේෂ වලට කුඹුරු ද වැදගත්මක වාසස්ථාන යලස සැලකි හැක. විස්තර සහිත වියශේෂ ලයිස්තුව ඇමිණුම 3.3.2
හි ලබා අ ඇත.
වර්තමාන ක්යෂේත්ර වැඩසටහන් ක්රි ා කාල තුල අ සීමිත ක්යෂේත්ර චාරිකා ගනනක් පමසක් සිදුකල බැවින් වාර්තා යනොවුවද,
සි ලුම වර්ී කරස කාන්ඩ (taxonomic groups) වලට අ ත්මක යවනත්මක යබොයහෝ වියශේෂ ගනනක් පබිගි වසර 2 ඇතුලත
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග පථයප කියලෝමීටර් 1 ක සීමාව තුල නිරීක්ෂස කර යයබ්. ළබැවින් ළවැනි වියශේෂ න්ද වයාපිය
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 83

්රයශශයප ජීවත්මක වීමට හැකි ාව පවීන. ළම යතොරතුරු වල පවයන විස්ීනරස ස්වභාව
යනොකරන ලද නණ ත්මක ළවැනි යතොරතුරු ඉල්ීමම් වලට අුකව ලබාදි හැකි .

නිසා යමම වාර්තායග ඇතුලත්මක

 මිරිදිෙ මත්මකසයයින්
ය ෝජිත මාර්ග යමම සමීක්ෂස සිදුකල වි ික කාලයප ුපරිම අවස්ථායග අ පවා ම් තරමකට ජල පවයන බහුවාර්ෂික
යදොලපහර සහ ගාංගා කිහිප ක් යේදන කරයි. යමම සමීක්ෂස යතත්මක කාල ක (wet season) සිදු කයල් නම් යම ට
වඩා වැඩි මත්මකසය විවිධ්ත්මකව ක් සහ බිලබත්මකව ක් පවයන්නට යබුුක බවට අවධ්ාරස කල යුතු . ඉහිකන් ළල්ලුුක බට සහ
පන් යමන්ම විශාල ගස් විකන්ද යගොඩනැයගන ගාංගාශ්රිත ීනර මත්මකසය න්ට වඩාත්මක බිදුබි රක්ෂාස්ථාන ලබා යශ.
ය ෝජිත වයාපිය ්රයශශ දියේ පවයන ජල යශහ න් වල මිරිදි මත්මකසයයින් නිරීක්ෂස සිදුකරන ල අ. කුල 15 කට අ ත්මක
මත්මකසය වියශේෂ 2 ක් වාර්තා වූ අතර ළ ට ආයගනික වියශේෂ 5 ක් සහ වියශිලක වියශේෂ 6 ක් ඇතුලත්මක වි . ශ්රී ලාංකා ඇවිදින
මගුරා (Clarias brachysoma), යදපුල්ික ා (Puntius cumingii), ශ්රී ලාංකා කාමිකකායේ යපය ා (Puntius kamalika),
සහ යකොළ කස ා (Channa orientails) න වියශේෂ ආයගනික සහ තර්ජන ට ලක්ව ඇය න කාන්ඩ යදකටම අ ත්මක යග.
යපර අ තර්ජන ට ලක්වූ වියශේෂ ක් යලස ට නම් කර යබූ දාංයකොල යපය ා (Dawkinsia singhala), සහ වදවී ායම්
තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න ය ොන්නා (Xenentodon cancila) ද වාර්තා වූ වියශේෂ අතර පවීන.
මත්මකසය වියශේෂ වැඩිම ගසනක් (වියශේෂ ) වාර්තාවූයප දඹුලු ඔය නි (වියශේෂ බිලභතාව වැඩිම). ළයහත්මක දැදුරු ඔයපද තරමක
වැඩි මත්මකසය වියශේෂ ගසනක් (වියශේෂ 5) පමස වාර්තා වි . ළම වියශේෂ වූයප යපය න් (barbs), වැිකයගොගවන් (gobies),
මගුරා, යලාළි ා සහ ගුරාමි . වියශශ විකන් හදුන්වාදුන් වියශේෂ වූයප Tilapia spp, Trichogaster sp, Gambusia spp,
Poecilia reticulate, Trichogaster pectoralis සහ Pterygoplichthys multiradiatus. වඩාත්මක බිලභව ආහාර සදහා
අල්ලුක ලබන වියශේෂ වූයප ලූලා (Channa striata), හුාංගා (Heteropneustes fossilis), යත්මක යකොරබද ා (Etroplus
suratensis) සහ යලාළි වියශේෂයි. විස්තර සහිත වියශේෂ ලයිස්තුව ඇමිණුම 3.3.2 ලබා  අ ඇත.
වගුව 3.19: වයාපිති රකපශෙ තුල වාර්තා ූය සත්මකත්මකව විකශේෂෙන්කග් සාරාාංශෙ
සත්මකත්මකව
ාන්ඩෙ

කුලෙ

විකශේෂෙ

දකගනිෙ

ජාතිෙ සාංරක්ෂණ තත්මකත්මකව (NCS ) 2012

විකපය ෙ

කපය ෙ

CR

EN

VU

NT

LC

NE

0
(0%)

0
(0%)

2
(4%)
5
(14%
)
1
(3%)
1
(10%
)
5
(13%
)
0
(0%)
1
(4%)

0
(0%)
7
(19%
)
2
(7%)

53
(96%)

0 (0%)

15

16

4.9

309
5.2

සමනලයින්

5

55

0 (0%)

0 (0%)

55
(100%)

බත්මකූලරන්

8

37

3 (8%)

0 (0%)

34
(92%)

0
(0%)

1
(3%)

මත්මකසයයින්

15

29

5 (17%)

6 (21%)

18
(62%)

0
(0%)

2
(7%)

ුභ ජීවීන්

5

10

3 (30%)

0 (0%)

7 (70%)

0
(0%)

0
(0%)

ුරගයින්

12

38

10 (26%)

1 (3%)

27
(71%)

0
(0%)

0
(0%)

කුරුල්ලන්

54

113

5 (4%)
(5PE)

0 (0%)

ක්ෂීරපායීන්

18

27

5 (19%)

2 (7%)

96
(85%)
21
(78%)

1
(1%)
0
(0%)

0
(0%)
3
(7%)

1

6

117

309

31

9

257

10.0

2.9

83.0

එෙතුව
%

0
(0%)
1
(3%)
4
(4%)
2
(7%)

38
0.3

1.9

24
(65%)
18
(62%)

0 (0%)

9
(90%)

0 (0%)

31
(82%)
101
(89%)
19
(70%)

1 (3%)

255

16

82.5

5.2

6
(21%)

7 (6%)
2 (7%)

යමහි සැලකි යුතු ස්ථාන වන්යන් සාරවත්මක සත්මකත්මකව සූලහ කට අුකග්රහ සප න ස්වභාවිකකරස වූ වන වගාවන් .
(රූපසටහන 3.18 යපයනන පරිදි). වඩාත්මක බිලභව නිරීක්ෂස වූ ජීවින් වන්යන් පක්ෂීන් . ඔවුන් ළක් වනාන්තර ක් තුල
ළක් ක්යෂේත්ර සැසි ක අ වියශේෂ 18 ක් වාර්තා කිරීමට තරම් ඉහල විවිධ්ත්මකව ක් යපන්ුකම් කර ඇත. (ුදා- කිරිදියගොල්ල Ch ≈
90 +200). කටුබි වියශේෂ කිහිප ක්, සමනලුන් සහ ක්ෂීරපායීන් සිටින බවට සලකුණු (signs) (ුදා- වවුලන්, ඉත්මකතෑවුන්,
වල් ඌරන් සහ හාවුන් ) යමම වනාන්තර තුල අ හණ වි .
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වල් පැල සහ යවනත්මක පැලෑටි විකන් යුක්ත ඝන ටියරෝපන ක් සහිත නිතර විවිත මට්ටමක පවයන වික්ෂලතා ඇය ්රයශශ
වලට වැඩි කැමැත්මකතක් දක්වන බැවින්, යපොල් සහ වී වගාවන් (අස්වැන්න යනීමයමන් පබිව පවා) පක්ෂීන් සහ සමනලුන්
වැනි සත්මකත්මකව වියශේෂ රාිල කට ුපකාරී යග.
යමම ්රයලල ලබායගන ඇත්මකයත්මක වි ික කාලයප ුපරිම අවස්ථායග අ (height of the dry season) වන අතර යමම
වාසස්ථාන වල විවිධ්ත්මකව වර්ෂා කාලයප අ සැලකි යුතු යලසකින් ඉහල ුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරයි. වැඩිදුරටත්මකප
වියශේෂය න්ම සමනලයින්, පක්ෂින් සහ ක්ෂීරපායීන් වැනි වඩාත්මක සචල (mobile) යබොයහෝ වියශේෂ ගනනක් සදහා සිදුකරුක
ලබන්යන් යමම සමීක්ෂසයප අ යමන් සීඝ්ර ඇගයීමකි (rapid assessments). සාය්ක්ෂව ඉහල ්රයශත ක වියශේෂ ගනනක්
වාර්තා වී ඇය බැවින් යගවතු ද ජීවින් සදහා වැදගත්මක . රූපසටහන 3.17 හි යපයනන පරිදි, අයශ විවිධ් වන ජලජ
වාසස්ථාන, වියශේෂ සාංයුයය න් සහ ්රජාවට දක්වන සහය ෝී ත්මකවය න් යවනත්මක පරිසර පශධ්ීනන්යගන් යවනස් යග.

120

වියශේෂ ගනන

100
80
60
40
20
0
NF

FP

RI

SF

RO

GP

PF

CO

AG

HG

AQ

වාසස්ථාන වර්ග
රූපසටහන 3.18: එක් එක් වාසස්ථානවල හණ ූය විකශේෂ සාං යා (The species richness)
(ක්යෂේත්ර අධ්ය න තුල අ ය ෝජිත වයාපිය ්රයශශ තුල අ නිරීක්ෂස කල යභෞමික සහ ජල සත්මකත්මකව වියශේෂ න්)
(NF – ස්වභාවික වනාන්තර, FP – වන වගා, RI- ගාංගා අසල ීනරු, SF – ලදු කැලෑ, RO – පාෂාස ුශගත මත වැයඩන
ශාක, GP – තිස තැනි, PF – කුඹුරු , CO – යපොල් වගා, AG – කිෂිකාර්මික වගාවන් (කුඹුරු සහ යපොල් හැර ) , HG –
යගවතු, AQ – ජලජ වාසස්ථාන)
3.3.5. වන සතුන්කග් සාංක්රමිකෙ කහෝ නිශ්ිතතව ගමන් ගන්නා මාර්ග
සාංරක්ෂස සදහා වැදගත්මක කමක් ඇය සත්මකත්මකව වියශේෂ ක ස්ථිර යභෞමික ගමන් මාර්ග වයාපිය ්රයශශ තුල අ නිරීක්ෂස
යනොවී . දඹුල්ල සහ ගයල්යවලට ආසන්නව දැනට පවයන අයේපුස්ස-දඹුල්ල මාර්ග හරහා කලාතුරකින් අිකන් ගමන්
කරන බව වාර්තා වී ඇය නණ ත්මක ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග අිකන්යේ ගමන් මාර්ග ක් යලස යහොදින් හදුනායගන ඇය කිසිදු
සාංක්රමස මාර්ග කට බාධ්ා ඇය යනොකරයි. ළයසේ වුවද, ය ෝජිත අිවයගගි මාර්ග නිසා ්රයශශයප ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව ගහන
වල සාංක්රමස මාර්ග වලට බාධ්ා ඇයවීමට හැකි නණ ත්මක ඒවා සීමාගත බලපෑම් වි හැකි .

3.4.

සමාජ-සාංස්ෙිතිෙ පරිසරෙ

3.4.1 වයාපිති රකපශෙ තුල සහ අවට පවතින ජනාවාස
ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප 1, 2 සහ 4 අදි ර න් ශ්රී ලාංකායග, බස්නාහිර පළායත්මක ගම්පහ, සබරගණ ව පළායත්මක
කෑගල්ල, ව ඹ පළායත්මක කුරුසෑගල සහ මධ්යම පළායත්මක මාතයල් න පරිපාලන දිස්ත්රික්ක හතර හරහා ගමන් කරයි. ළ
ඉහත දිස්ත්රික්ක වල ්රායශශී යල්කම් බල්රයශශ 18 ක ග්රාමනිලධ්ාරී යකොට්ඨාශ 163 ක් හරහා ගමන් කරයි. ගම්පහ
දිස්ත්රික්කයප මහර, ගම්පහ, මිණුවන්යගොඩ, අත්මකතනගල්ල,මීරිගම සහ දිවුලළිටි
න ්රායශශී යල්කම් බල්රයශශ 6 ද
කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයප වරකායපොල ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ ද බලපෑමට ලක්වි හැක. ළයමන්ම කුරුසෑගල
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 85

දිස්ත්රික්කයප අලගව, නාරම්මල, වීරඹුයගදර, යපොල්ගහයවල, කුරුසෑගල, මල්ලවළිටි , මාවතගම, ඉබ්බාගණ ව, රි අගම න
්රායශශී යල්කම් බල්රයශශ
ද මාතයල් දිස්ත්රික්කයප ගයල්යවල සහ දඹුල්ල න ්රායශශී යල්කම් බල්රයශශ 2 ද
වයාපිය බලපෑමට ටත්මකවුක ඇත.
දිස්ත්රික්ක හතයර්ම පවයන මානව ජනාවාස ග්රාමී , අර්ධ් නාගරික සහ නාගරික යලස වර්ග කල හැක. කර්මාන්තකරස ට,
නාගරීකරස ට සහ ආර්ථික සාංවර්ධ්න ට අිවක යලස නිරාවරන වූ දිස්ත්රි ක්ක ක් යලස සහ සාංක්රමණික මධ්යස්ථාන ක්
යලස ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප යවනත්මක දිස්ත්රික්ක වලට වඩා නාගරික සහ අර්ධ්නාගරික ජනාවාස පවීන. 2012  අ ළහි ජනගහන
2,294,641 ක් යලස වාර්තා වී ඇත. ළ ශ්රී ලාංකායග ණ ලු ජනගහනය න් 11% වන පවයන ජනගහන ඝනත්මකව වර්ග
කියලෝමීටර ට 1654 ක් යග. කුරුසෑගල දිස්ත්රික්ක ද පබිගි මෑත කාල තුල යගගවත්මක නාගරීකරස ට ලක්යවමින්
පවයන අතර ජනගහන ඝනත්මකව වර්ගකියලෝමීටර ට පුශගල න් 334 ක් දක්වා වර්ධ්න වී ඇත. ළයසේවුවද කෑගල්ල
දිස්ත්රික්කයප ජන ගහන ඝනත්මකව වර්ග කියලෝමීටර ට පුශගල න් 4 4 ක් පමසක් වන අතර ළ කුරුසෑගල සහ මාතයල්
දිස්ත්රික්ක වල ජන ගහන ඝනත්මකව ට වඩා වැඩි . යමම දිස්ත්රික්ක හතර අතර අඩුම ජනගහන ඝනත්මකව ක් පවයන
දිස්ත්රික්ක යලස වාර්තා වී ඇයයත්මක මාතයල් දිස්ත්රික්කයප වන අතර ළ වර්ග කියලෝමීටර ට පුශගල න් 254 කි. වයාපිය
ක්රි ාත්මකමක වීමට නි මිත 163 ක් පමස වන සි ලුම ග්රාමනිලධ්ාරී යකොට්ටාශවල මානව ජනාවාස පවයන අතර යවනස්
යගග න් පවයන ජනගහන පැයරීමක් ඇත. ඉතා මෑත සාංඛ්යායල්ඛ්න වලට අුකව බලපෑමට ලක්වන ්රායශශී යල්කම්
බල්රයශශ 18 තුල ජීවත්මකවන සම්පූර්ස ජනගහන 1,919,592 වන අතර ළම ජනගහනය න් 56% ක ්රයශත ක් ජීවත්මක
වන්යන් ගම්පහ දිස්ත්රික්ක තුල යග. ඒ අුකව ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන පුශගල න්යගන්
බහුතර ක් අ ත්මක වන්යන් ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප ඉහයන් දක්වා ඇය ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ 6 තුලට බව පූර්වාය්ක්ෂා
කර ඇත. කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප ණ ලු ජනගහනය න් 30.6% ක ්රයශත ක් ඉහත ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ යප
ජීවත්මක වන අතර ඔවුන් යදවැනි ට ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන බහුතර යග. මධ්යම අිවයගී 
මාර්ග නිසා සිජුව බලපෑමට ලක්වන්යන් කෑගල්ල සහ මාතයල් දිස්ත්රික්ක වල සි ලුම ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ වල
ජීවත්මකවන ජනතාව නිය ෝජන වන ළිිකයවිකන් 5.8% ක සහ 7.6% ක ්රයශත පමණි. (ජන හා සාංඛ්යායල්ඛ්න
යදපාර්තයම්න්තුව 2012)
සිාංහල සහ යබෞශධ්ාගමික ජනතාව බහුතර නිය ෝජන කල ද, ය ෝජිත වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වන ජනාවාස
ජනවාර්ගික සහ ආගමික ලක්ෂස විකන් සමජාීන යනොයග. ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ 18 හි සම්පූර්ස ජනගහනය න්
92% කට වැඩි ්රයශත ක් සිාංහල ජායක න් යග. ශ්රී ලාංකා සහ ඉන්දි ාුක ද්රවිඩ ජනතාව 1.5% ක ්රයශත ක් නිය ෝජන
කරන අතර ජනගහනය න් 5.6% සදහා ශ්රී ලාංකා ණ ස්ිකම් ජනතාව දා ක යග. 87% ක ට වැඩි ජනතාවක් බුශධ්ාගම අදහන
අතර හිාංදු ආගම නිය ෝජන කරන්යන් 1.1% ්රයශත කි. ඉස්ලාම් ආගම 6% ක් පමසත්මක යරෝමාුක කයතෝිකක සහ
ක්රිස්ය ානි ජන ගහන ළිිකයවිකන් 4.6% සහ 0.8% ක් යලස නිය ෝජන කරන බවත්මක නිරීක්ෂස වි . (ජන හා
සාංඛ්යායල්ඛ්න යදපාර්තයම්න්තුව 2012)
වයාපිය ්රයශශයප පවයන නිවාස සහ ළහි ජීවත්මකවන්නන් ළිිකබද සිදුකල සමීක්ෂසයප අ අදි ර 1 සහ 2 හි ජනගහනය න්
65% කට වැඩි ්රයශත ක් ව ස් කාන්ඩ අවුරුදු 15-19 ටතට ගැයනන බවත්මක අදිර 4 හි ළම ව ස් කාන්ඩ ට ගැයනන
ජනගහන ්රයශත 58% ක් බවත්මක යපයන්. අදි ර 4 හි ව ස අවුරුදු 14 ට අඩු ජනගහන 13% ක් තරම් සාය්ක්ෂව අඩු
අග ක පැවතුන ද අදිර 1 සහ 2 සමග සන්සාංදන කරන විට ළහි ළම අග 19% ක් පමස යග. ළයසේම අදි ර 4 හි ව ස්
ගත ජනගහන අයනක් අදි ර න්ට සාය්ක්ෂව ඉහල ්රයශත ක් ජිවත්මක යග.
අදි ර 4 හි ව ස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජනගහන ්රයශත 29% මදක් වැඩි අග ක් ගන්නා අතර අදි ර 1 සහ 2 හි ළම
කාන්ඩයප ්රයශත ළිිකයවිකන් 15% සහ 18% යලස පවීන. (වගුව 3.21). බලපෑම් සිදුවන ්රයශශයප යමම ජනගහන
වයා්ය වයාපිය බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග සැලබිම් කිරීම සදහා අයශ වැදගත්මක යග. පුශගල න්යේ ව ස අුකව
්රයශශයප භූයගෝීම ව සහ සමාජ-ආර්ථිකම යවනස් කම් වලට හැඩ ගැනීමට ඇය ධ්ාරිතාව සහ ්රයස්ථානගත කිරීමට
අවශය තත්මකත්මකව න් යවනස් යග. වයාපිය වගකි න වියශේෂ අවධ්ාන
ටයත්මක ව ස් ගත ජනතාවට නව පරිසර සදහා
හැඩ ගැසීමට ඉයරිව පවයන්යන් සීමිත කාල පරියේද ක් පමණි.

වයාපි
ති
අදිෙර
අදි ර 1

වගුව 3.20: නිෙැදි සිදුෙල නිවාස වල සාමාජිෙෙන්කග් වෙස අුකව වයාේතිෙ
වෙස් ොණ්ඩ (අවුරුදු)
එෙතුව
60 ට වැඩි
0-14
15-59
පුරුෂ
ස්ත්රී
පුරුෂ
ස්ත්රී
පුරුෂ
ස්ත්රී
පුරුෂ
ස්ත්රී
706
699
2374
2396
536
588
3616
3683
(9.67%) (9.58%) (32.53%) (32.82%)
(7.35%)
(8.05%) (49.54% (50.46%
)
)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 86

වයාපි
ති
අදිෙර
අදි ර 2

0-14
ස්ත්රී
444
469
(8.92%) (9.96%)

පුරුෂ

වෙස් ොණ්ඩ (අවුරුදු)
60 ට වැඩි
15-59
පුරුෂ
ස්ත්රී
පුරුෂ
ස්ත්රී
1396
1455
365
403
(30.89%) (31.62%)
(9.19%)
(9.42%)

අදි ර 4

136
(6.51%)

134
(6.41%)

593
(28.37%)

611
(29.23%)

එෙතුව

1286
(9.24%
)

1302
(9.35%
)

4363
(31.34%
)

4462
(32.05%
)

312
(14.93%
)
1213
(8.71%)

304
(14.55%
)
1295
(9.30%)

එෙතුව
පුරුෂ
ස්ත්රී
2205
2327
(48.65% (51.35%
)
)
1041
1049
(49.81% (50.19%
)
)
6862
7059
(49.29% (50.71%
)
)

ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස
3.4.2 ජනගහනකේ සමාජ දර්ථිෙ තත්මකත්මකවෙන් (ජනගහනෙ, දදාෙම් උපදවන ෙටයුතුප ෙිෂිෙර්මෙප ෙර්මාන්තප

වයාපාර සහ කසේවා)
ජනතාවයේ සමාජ තත්මකත්මකව යත්මකරුම් ගැනීම සදහා වාස කරන නිවාස අයියයප ස්වභාව ඉතා වැදගත්මක යග. වාර්තා වූ
සාංඛ්යායල්ඛ්න වලට අුකව 89% ක් පමන නිවාස ළහි නිවැසි න්ටම අ ත්මක යග. මහර, ගම්පහ, මිුකවන්යගොඩ, සහ
කුරුසෑගල වැනි නාගරීකරස ට සහ ඒ අුකව සමාජ යවනස්කම් වලට අිවක යලස නිරාවරස වූ ්රයශශ වල, ජීවත්මකවන
නිවාස අයියයප ්රයශත නිවැසි න්ටම පැවීනම යවනත්මක ්රයශශ සමග සාංසන්දන කරන විට අඩු ්රයශත ක් යපන්වයි.
යපෞශගිකක හිමිකරුවන්ට අයිය වාසස්ථාන 5% කට වැඩි ්රයශත ක් වර්තමානයප නිවාසයප ජීවත්මකවන්නන්ට කුික ට යහෝ
බශදට ලබා  අ ඇත. ළයසේම 1.3% ක පමස නිවාස ඒකක රජ මගින් වර්තමානයප නිවාසයප ජීවත්මකවන්නන්ට කුික ට යහෝ
බශදට ලබා  අ ඇත. පුශගල න් විසින් ආසන්නවශය න් 0.9% ක් වන යන්වාසික යශපල බයලන් අත්මකපත්මක කරයගන ඇත.
නිවාසයප අයිය සම්බන්ධ්ය න් යමම යතොරතුරු වලට අුකව, වයාපිය නිසා, තමායේම නිවාසයප ජීවත්මකවන වැඩි
ළිරිසකට, තමාට නි ම හිමිකමක් යනොමැය ස්ථාන වල ජීවත්මකවන ළිරිසට වඩා විශාල බලපෑමක් සිදුයග.
ඕනෑම සමාජ ක ජනතාව ලබා ඇය අධ්යාපනය න් ජනතාවයේ යවනත්මක ස්වරූප ක් දර්ශන කරවන අතර බලපෑමට
ලක්වන ජනතාවට ්රමාසවත්මක තරම් අධ්යාපන මට්ටමක් පැවීනම ය ෝජිත වයාපිය නිසා ඇය වන අහිතකර බලපෑම්
නිරාකරස කර ගැනීම සදහා වැදගත්මක යග. වගුව 3.23 මගින් වයාපියයප අදි ර න් 3 හිම (1,2,4) ජීවත්මකවන ජනතාව ලබා
ඇය අධ්යාපන මට්ටම් යවන් වශය න් දක්වා ඇත. පාසල් අධ්යාපන ක් ලබා යනොමැය ජනතාවයේ ්රයශත අදි ර 1 සහ
2 හි 0.7% ක් වැනි ඉතා අඩු අග ක පවයන අතර අදි ර 4 හි ළ 1.4% කට අඩු අග ක් ගනී. අදි ර සි ල්යලහිම පාසල්
ාමට අය්ක්ෂිතව සිටින ්රයශත 7% කට අඩු අග ක පවීන. ළම අධ්යාපන මට්ටම් සාංඛ්යා යල්ඛ්න වලට අුකව අදි ර 1
සහ 2 හි වාස කරන ජනතාවයේ විිවමත්මක අධ්යාපන මට්ටම සාය්ක්ෂව අදි ර 4 හි ජීවත්මකවන ජනතාවයේ ට වඩා වැඩි බව
පැහැදිික යග. ළයසේ වුවද ුසස් අධ් ාපන සලකන විට යමම අදි රන් තුයනහිම සැලකි යුතු තරම් යවනසක් යනොපවීන.

වයාපිති අදිෙර

අධයාප
න
මට්ටම

වගුව 3.21: නිෙැදි සිදුෙල නිවාස වල සාමාජිෙෙන්කග් අධයාපන මට්ටම් අුකව වයාේතිෙ
අදිෙර 1
අදිෙර 2
අදිෙර 4

අකුරු කනොදන්නා
අත්මකසන් ෙල හැකි
පාසල් ොමට අකේක්ෂිත (අඩු
වෙස්)
1-5 වසර
6 වසර සිට - සාමානය කපල
අ.කපො.ස. සා.කප. සමත්මක
අ.කපො.ස. උ.කප. සමත්මක
උපාිව අකේක්ෂිත, උපාිව
පශ්චාත්මක උපාිව
කවනත්මක

%

ගනනෙ

%

ගනන
ෙ
40
48

0.55
0.66

52
32

1.15
0.71

430
761
2064
2018
1582
287
25
44
7299

5.89
10.43
28.28
27.65
21.67
3.93
0.34
0.60
100

292
570
1169
1348
878
161
4
26
4532

6.44
12.58
25.79
29.74
19.37
3.55
0.09
0.57
100

ගනනෙ
42
30
149
350
754
425
265
64
6
8
2090

%
2.0
1.4
7.1
16.7
36.0
20.3
12.7
3.1
0.3
0.4
100

එෙතුව
ගනනෙ

%

134
110

0.96
0.79

871
1681
3987
3791
2725
512
35
78
13921

6.26
12.08
28.64
27.23
19.57
3.68
0.25
0.56
100.00

ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 87

්රයශශයප ජන ායේ සමාජ ජීවිතයප ගුසාත්මකම ගැන අදහසක් ලබාගැනීමට ඔවුන්යේ නිවාස පහබිකම් විකන් සහ යවනත්මක
ූලිකක අවයශතා විකන් අර්ධ් වශය න් සාක්ෂි සප යි. නිවාස ඒකක වල ගුසාත්මකම සලකන විට 60.4% යදනා තම නිවස
යගොඩ නැී ම සදහා ගයඩොල් භාවිත කර ඇත. තවත්මක 28.2% ක් ඒ සදහා සියමන්ය බ්යලොක් ගල් සහ කලුගල් භාවිත කර
ඇත. තවත්මක 6.8% ක් වරිච්ිත මත්මකය සහිත නිවාස යග. යමෝඩ ගයඩොල් (soil brick) භාවිත ය න් සාදන ලද නිවාස ්රයශත
2.15% කි. මත්මකය සදහා වි න ලද යපොල්අතු, තල්අතු,ලෑික සහ යලෝහ තහඩු (ටකරාං) භාවිතය න් සාදා ඇය නිවාස ඒකකද
1.35% හණ වි . වහල යසවිික කිරීම සදහා ය ොදායගන ඇය ද්රවය න් සලකන විට නිවාස ඒකක 63.13% ක් සදහා ුළු
ය ොදායගන ඇත. තවත්මක 26% ක් ඒ සදහා ඇස්බැස්යටෝස් තහඩු ය ොදයගන ඇත. නිවාස 2.5% ක වහල යවුකවට පැවයයප
යකොන්ක්රීට් ලෑික . ආසන්න වශය න් නිවාස 6% ක වහල සදහා
යලෝහ තහඩු භාවිත කර යබුනි. 1.6% කට මදක්වැඩි නිවාස ්රයශත ක වහල යසවිික කර යබුයන් වි න ලද යපොල් අතු,
තල් අතු සහ ළිදුරු වැනි යසවිික ද්රවය න්යගනි. මත්මකය බැඳීම සදහා වහල යසවිික කිරීම සදහා, සහ යගමම (floors) සදහා
භාවිත කර ඇය ඉදිකිරීම් ද්රවය න් යගන් ඔවුන්යේ ගුසාත්මකම යහිකදක්වයි. 70.45% ක් පමස නිවාස වල යගමම සදහා
සියමන්ය භාවිත කර යබූ අතර ගැනයිට් යගමම සදහා ය ොදා යබුයන් 14.43% ක් පමණි. නිමා යනොකරන ලද යකොන්ක්රීට්
පමසක් අතුරා යබූ යගමම් ද 9.59% පැවතුන අතර ඉයරිය හි යගමම ස්වභාවික මැටි යපොලව වි . ස්ථිර සහ යහොදින්
ඉදිකරන ලද නිවාස පහබිකම් පවයන පවුල් ඒ සදහා දශක කිහිප ක් යස්යසේ ඔවුන්යේ ආදා යමන් සැලකි යුතු යකොටසක්
වි දම් කර යයබන අතර, ඔවුන්යේ නිවාස ඒකක සමාජ බිරක්ෂිතාව තහවුරු කරන වටිනා වත්මකකමක් යලස පවීන.
3.4.3. රධාන දර්ථිෙ ෙටයුතු
2012 සාංඛ්යා යල්ඛ්න වලට අුකව මහ කන්නයප අ යහක්ට ාර් 525,388 ක වී වගා කර යබූ අතර ඉන් 13.6% ක ්රයශත ක්
(යහක්ට ාර් 71,731) ක් වගා කර යබුයන් කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප . රයට් පවයන සහල් ඉල්ලුයමන් සැලකි යුතු
්රයශත ක් සප ුක ලබන්යන් කුරුනෑගල දිස්ත්රි ක්කයප වී වගාවන් විකනි. මාතයල්, ගම්පහ සහ කෑගල්ල දිස්ත්රික්ක විකන්
ළිිකයවිකන් 3%, 1.2% සහ 1.6% ක් වශය න් වී වගා කරන කුඹුරු ඉඩම් පවීන. (ජන හා සාංඛ්යායල්ඛ්න යදපාර්තයම්න්තුව
2012).
දිස්ත්රික්ක හතයරහි බලපෑම් සිදුවන ්රයශශයප ්රධ්ාන ආර්ථික සක්රිකරන (activation) නිරූපන කරන ්රධ්ාන කර්මාන්ත,
කිෂිකාර්මික සහ යවනස් ගාස්තු මත සිදුකරන යසේවා සලකාබලන ල අ. රයට්, යසේවක න් 5 යහෝ ළ ට වඩා යසේව කරන
සි ලුම කර්මාන්තා තන විකන් තුයනන් ළකක් (33.4%) ගම්පහ, කුරුසෑගල, මාතයල් සහ කෑගල්ල න දිස්ත්රි ක්ක
හතයරහි පවීන. ළ ට ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප 16.6% ක් ද සහ කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප 11.5% ක් ද ඇතුලත්මක . ආර්ථික
ක්රි ාකාරිත්මකවය න් බලන කල මාතයල් 2.2% ක් සහ කෑගල්ල 3.1% ක් යලස අඩුයවන් කාර්මීකරස වී ඇය බව
යපනී යි. රයට් සමස්ථ කර්මාන්ත වල යසේව කරන යසේවක සාංඛ්යායවන් 25.6% ක් ගම්පහ දිස්ත්රික්කය න් යග. 8% වැඩි
යසේවක ළිරිසක් කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප කර්මාන්ත විකනි. රයට් වගා කර ඇය සම්පූර්ස රබර් වගායවන් (යහක්ට ාර්
116,477) 30.5% වගා කර ඇත්මකයත්මක කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයප වන අතර සම්පූර්ස යපොල් වගායවන් (යහක්ට ාර් 394,836)
33.8% ක් පවයන්යන් කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කය හි වන අතර 11% ක් ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප පවීන. අයනකුත්මක දිස්ත්රික්ක වල
ආකාර තුනක ආර්ථික යබෝග වගාවන් පවයන්යන් 4% කට අඩු මට්ටමකයි. සි ලුම දිස්ත්රික්ක වල බලපෑම් ඇය වන
්රයශශ න්යේ ආර්ථික ලක්ෂස ඉතා පැහැදිික යග. කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප වී වගාව, රයට් යහක්ට ාර් 774,380 ක් වන
්රධ්ාන කන්නයප වී වගා කරන අවම භූමි ්රයශශය න් 10.4% ක් පමස යග. ගම්පහ, මාතයල් සහ කෑගල්ල දිස්ත්රික්ක වල
වගා කරන්යන් සම්පූර්ස වී වගා කරන මම් ්රමාසය න් 3% කටත්මක වඩා අඩු කුඹුරු ්රමාන කයි. (ජන හා සාංඛ්යායල්ඛ්න
යදපාර්තයම්න්තුව 2012).
නි ැදි අධ්ය න විකන් ආර්ථික සාංවර්ධ්න ඉතා පැහැදිික වුවද , යමම දිස්ත්රික්ක හතයරහි ජනගහනය න් සැලකි යුතු
යකොටසක් දු්පත්මකකමින් යපයලන බව සලකා බැික යුතු යග. දිස්ත්රික්ක හතයරහි ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ වල සමිර්ිව
ලාභීන්යේ ්රයශත 17 -35 ක පරාස ක පවීන. කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයප වාර්තා වූ දු්පත්මක පවුල් ්රයශත 18.4% ක්
වන අතර කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප ළ 12.9% කි. දු්පත්මක ජනතා සාංඛ්යායග (headcount) ්රයශත වන්යන් මාතයල්
19%, කුරුසෑගල 15% සහ කෑගල්ල 21% සහ ගම්පහ 9% යලසින් යග. සමස්ථ ක් යලස රයට් පවයන ්රයශත වන්යන්
15.2% කි. ඒ අුකව මාතයල් සහ කෑගල්ල දිස්ත්රික්ක වල දු්පත්මකකම රයට් සාමානය අග ට වඩා ඉහිකන් පවීන. (ජන හා
සාංඛ්යායල්ඛ්න යදපාර්තයම්න්තුව 2012)..
පවුයල් සාමානය ආදා ම වගුව 3.23 දක්වා ඇත. ඒ අුකව 30% කට ආසන්න පවුල් ්රමාස කට මාස කට රු. 50,000 ට
වැඩි මාසික ආදා මක් ලැයබ්. 63% කට වඩා පවුල් ්රයශත කට ලැයබන මාසික ආදා ම රු.15,000 සිට රු. 49,000 දක්වා
පරාස ක පවීන. ඉතා දු්පත්මක මට්ටයම් පවයන පවුල් 7% කට වැඩි ්රමාස ක් ජීවත්මක වන්යන් රු. 15,000 කට අඩු මාසික
ආදා මකින් යග..

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 88

වයාපිති
අදිෙර

වගුව 3.22: පවුකල් මාසිෙ අදාෙකම් වයාේතිෙ (සාමානය දදාෙම)
සාමානය මාසිෙ දදාෙම (ශ්රී ලාංො රුළිෙල්)
5,000 ට අඩු
5,001 –
15,000 – 49,999 50,000 ට වැඩි
14,999
ගනනෙ
ගනනෙ
ගනනෙ
ගනනෙ
%
%
%
%
50
2.71
68
3.69
1144
62.02
583 31.58
30
2.58
70
6.02
737
63.43
325 27.97
4
0.78
37
7.25
338
66.27
131 25.69
84
2.39
175
4.97
2220
63.10
1039 29.53

අදි ර 1
අදි ර 2
අදි ර 4
ළකතුව
ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස

එෙතුව
ගනනෙ
1845
1162
510
3517

%
100.00
100.00
100.00
100.00

මාසික ආදා යම් සාමානය සහ මාසික වි දයම් සාමානය සාංසන්දන කරන විට ජනතාවයේ සතය ආර්ථික තත්මකත්මකව
ඉතා පැහැදිිකව දක්නට ලැයබ්. වගුව 3.24 හි යපන්වා ඇය පරිදි සි ලුම අදි ර වල වයාපිය ්රයශශයප ජීවත්මකවන පවුල් ඔවුන්
මාසිකව ුප න ්රමාස ට වඩා මාසිකව වි දම් කරන ්රමාස වැඩි බවක් යපයන්. යමම හිඩැස ළිරිවීම සදහා යබොයහෝ
ජනතාව ස කරුවන් බවට පවත්මකවී ඇත.
වගුව 3.23: පවුකල් මාසිෙ විෙදකම් වයාේතිෙ (සාමානයෙ)
වයාපිති
අදිෙර

5,000 ට අඩු

සාමානය මාසිෙ විෙදම (ශ්රී ලාංො රුළිෙල්)
5,001 –
15,001 –
50,000 ට වැඩි

15,000
ගනනෙ
%
121
6.56
135 11.62
45
8.82
301
8.54

ගනනෙ
%
අදි ර 1
40
2.17
අදි ර 2
27
2.32
අදි ර 4
8
1.57
ළකතුව
75
2.13
ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස

50,000
ගනනෙ
%
1421 77.01
869 74.78
384 75.29
2674 76.02

ගනනෙ
263
131
73
467

%
14.26
11.28
14.31
13.29

එෙතුව
ගනනෙ
1845
1162
510
3517

%
100.00
100.00
100.00
100.00

නි ැදි ජනගහනයප ගිහූලිකක න්යේ ්රධ්ාන රැකි ා වයා්තව ඇය අකාර වගුව 3.26 හි යපන්වා ඇත. ඒ අුකව අදි ර 1
සහ 2 හි පවුල් 15% කට වැඩි ගනනක පුහුණු ශ්රමික න් යලස රැකි ාව කරන ජනතාව සිටින අතර අදි ර 4 හි ළ 7.8%
කි. අදි ර 4 හි තමායේම ඉඩයම් වගාකරන ස්ව ාංයපෝෂිත ැයි හැදින්වි හැකි පවුල් 31.2% ක් පවයන අතර අදි ර 2 හි
ළ 15.4% ක් ද අදි ර 1 හි 8.7% ක් පමසක්ද යග. යවනත්මක අදි ර සමග සැස අයම් අ පවුල් වැඩි ්රයශත ක් 6.7% ඔවුන්ටම
අයිය භූමියප වගාකරමින් ජීවත්මක යග. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග , ළහි සැලකි යුතු දිගක් කිෂිකාර්මික කටයුතු සදහා භාවිත
කරන ඉඩම් හරහා ගමන් කරන බැවින් යමම යසො ාගැනීම් වියශේෂය න්ම සැලකිල්ලට ගැනීම අවශය යග. අදි ර 2 සහ 4
හි යගොවි න් කිෂිකර්මාන්ත මත ැයපන බැවින් දැඩි යලස බලපෑමට ලක්වීමට හැකි ාවක් පවීන. අදි ර 1 සහ 2 හි
ආසන්න වශය න් 14% ක් රාජය අාංශයප රැකි ාව කරයි. අදි ර 1 හි පවුල් 8% ක් ද අදි ර 2 හි පවුල් 5.5% ද අදි ර 4 හි
පවුල් 4.8% ක ද යපෞශගිකක අාංශයප රැකි ා කරන්නන් වාස කරයි. අදි ර 4 සමග සාංසන්දන කරන විට අදි ර 1 සහ 2
හි රැකි ා විරහිත පවුල් ්රයශත සැලකි යුතු මට්ටමක පවයන බව යපනී යි. අදි ර 1 හි 15.3% වැඩි ගනනක් ද අදි ර 2
හි 13.7% ක් පමස ද අදි ර 4 හි 9.1% ක් ද රැකි ා විරහිත පවුල් වාස කරයි. විවිධ් සාධ්ක මගින් බලපෑම් සිදුවන, අක්රමවත්මක
ආදා ම් මත ැයපන පවුල් 60% කට වැඩි ්රයශත ක් පවයන බව සාරාාංශ වශය න් දැක්වි හැක. (වගුව 3.26).

වගුව 3.24: ැදකිොව අුකව ගිහූලලිෙෙන්කග් වයාේතිෙ
වයාපිති අදිෙර

ැදකිොව
/දර්ථිෙ
ෙටයුතු

තමාට අ ත්මක
ඉඩම්
වගා
කිරීම
තම ඉඩයමහි
වගා කිරීම

අදිෙර 1

අදිෙර 2

අදිෙර 4

එෙතුව

ගනනෙ
161

%
8.72

ගනනෙ
179

%
15.40

ගනනෙ
159

%
31.20

ගනනෙ
499

%
14.19

13

0.68

14

1.20

34

6.70

61

1.73

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 89

වයාපිති අදිෙර

අදිෙර 1

අදිෙර 2

අදිෙර 4

එෙතුව

ගනනෙ
285

%
15.46

ගනනෙ
178

%
15.32

ගනනෙ
40

%
7.80

ගනනෙ
503

%
14.30

123

6.68

91

7.83

35

6.90

249

7.08

6

0.34

2

0.17

0

0.00

8

0.23

යරදි විවීම

4

0.23

9

0.77

2

0.30

15

0.43

සත්මකත්මකව
පාලන
යවළද

2

0.11

4

0.34

1

0.20

7

0.20

79

4.3

54

4.65

45

8.80

178

5.06

විකුණුම් කරු

88

4.76

52

4.48

5

1.00

145

4.12

රාජය යසේව
/ විධ්ා ක
රාජය යසේව /
යවනත්මක
යශ්රේණි
යපෞශගිකක
අාංශ /
විධ්ා ක
යපෞශගිකක
අාංශ /
යවනත්මක
යශ්රේණි
ආරක්ෂක
බලකා
යපොිකසි ,
නිවාස
ආරක්ෂක/
යවනත්මක
ආරක්ෂක
ගිහණි
(Housewife)
විශ්රාමික
පුශගල න්
රැකි ා විරහිත
සහ යවනත්මක
ළකතුව

43

2.32

20

1.72

5

0.90

68

1.93

115

6.23

74

6.37

28

5.50

217

6.17

24

1.3

14

1.20

4

0.70

42

1.19

123

6.68

51

4.39

21

4.10

195

5.54

43

2.32

46

3.96

15

2.90

104

2.96

40

2.15

15

1.29

8

1.50

63

1.79

100

5.44

68

5.85

24

4.70

192

5.46

313

16.99

132

11.36

39

7.70

484

13.76

283

15.34

159

13.68

45

9.10

487

13.85

පුහුණු ශ්රමික
ුකපුහුණු
ශ්රමික
ධීවර

1845 100.00

1162 100.00

510 100.00

3517 100.00

ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස
3.4.4. සැලසුම්ගත සාංවර්ධන ක්රිොොරෙම්
දිස්ත්රික්ක හතර ළිිකබද සලකා බලන විට ජායක, පළාත්මක, දිස්ත්රි ක්, ්රායශශී යල්කම් බල ්රයශශ සහ ්රායශශී සභා (පළාත්මක
පාලන ආ තන) ගනනාවක් පදනම් කරගත්මක සාංවර්ධ්න වයාපිීනන් නිසා සැලකි යුතු යවනසක් සිදුයවමින් පවීන. 18 ක් වන
සි ලුම ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ (DSDs) වල ටිතලපහබිකම් සහ යවනත්මක ගැටලු විස අම පරමාර්ථය න් සි ගනනක්
සාංවර්ධ්න වයාපිීනන් සැලබිම් කර ඇත. සි ලුම පළාත්මක පාලන ආ තන සතුව ළම යකොට්ටාශ වල ජනතාවට බලපාන
විවිධ්ාකාර වූ ගැටලු විස අම සදහා ඔවුන්යේම සාංවර්ධ්න සැලබිම් ඇත. ටිතල පහබිකම් සප න වයාපියන් ළිිකබද සලකන
විට අයේපුස්ස-ත්රිකුසාමල මාර්ග (A006), දඹයදනි -රඹුක්කන මාර්ග (B475), කුික ළිටි -කුරුසෑගල මාර්ග
(B087) සහ රඹුක්කන-මාවතගම මාර්ග (B310) සාංවර්ධ්න සදහා හදුනායගන ඇත. කුරුසෑගල-ඉලුක්වැව මාර්ග
(C060) පළාත්මක සභාව මගින් සාංවර්ධ්න කරමින් පවීන. ඉහත දැක්වූ සාංවර්ධ්න ක්රි ාකාරකම් වලට අමතරව, දිස්ත්රික්ක තුල
පහත දැක්යවන වයාපිීනන් ද සැලබිම් කර ඇය බව සලකා බැීමම අවශය යග.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 90

දුම්රිෙ මාර්ගෙ
- කුරුසෑගල දක්වා දුම්රි මාර්ග වැඩිදියුුක කිරීම.
-යග න්යගොඩ සහ කලුතර අතර දුම්රි මාර්ග විදුික දුම්රි මාර්ග ක් බවට පත්මක කිරීම.
-කුරුසෑගල සිට හබරස දක්වා නව දුම්රි මාර්ග ක් ඉදිකිරීම.
-යග න්යගොඩ ්රයශශයප ය ෝජිත බහාලුම් අාංගන .
දපදා ෙළමනාෙරණෙ






ගම්පහ- ඇලමාර්ග සාංවර්ධ්න සහ ගාංවතුර අවම කිරීයම් වයාපිය
කුරුසෑගල- නි ග තක්යසේරුව සහ ගාංවතුර අවම කිරීයම් වයාපිය
කෑගල්ල- නා
ාමට අවදානම් බෑවුම් ශක්යමත්මක කිරීම
මිණුවන්යගොඩ- ඕමාන් රජයප සහය ෝග ඇයව ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ නිවාස වයාපිය
මහර ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ - ජල බැස ායම් මාර්ග සාංවර්ධ්න කිරීම

දකෙෝජන මණ්ඩලෙ
මීරිගම ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ - යලෝලුවායගොඩ අපන න කලාප සහ වදුරාළිටියප ළිහිටි කලාප ට ජල
ලබා ගන්නා ස්ථාන (ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ් ජල ලබා ගන්නා ස්ථාන සහ කලාප අතර ළිහිටයි)
්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ පදනම් කරගත්මක යවනත්මක ක්රි ාකාරකම්



ගම්පහ ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ - මාර්ග සාංවර්ධ්න වයාපිය සහ ජල සැපයීයම් වයාපිය
දිවුලළිටි ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ - “දිිකදු පවුල් වයාපිය ”. දිිකදු පවුල් 50 ක් යතොරායගන ළම පවුල් වල
ආර්ථික මට්ටම දියුණු කිරීම

පළාත්මක පාලන දෙතන පදනම් ෙරගත්මක සාංවර්ධන වයාපිති
 ගම්පහ ්රායශශී සභාවි - “යනලුම් යපොකුස” ගලහිටි ායග සාංචාරක සාංවර්ධ්න වයාපිය
කපොල් සාංවර්ධන මණ්ඩලෙ
 යවන්යනොරුව ්රයශශයප යපොල් පැල තවාන
 යපොල් සාංවර්ධ්න වයාපිය- සහනාධ්ාර සහ ස වැඩසටහන් සමග
කසෞ යෙ අමාතයාාංශෙ



හදිසි අනතුරු සහ හදිසි අවස්ථා යසේවා වයාපිය (2014-2017)
යසෞඛ්ය ජවදය නිලධ්ාරී කාර් ාල (MOH) අත්මකතනගල්ල
යසෞඛ්ය ජවදය නිලධ්ාරී කාර් ාල පරිශ්ර සදහා නව සා න - යග න්යගොඩ (විවිත කල යුතුව ඇත)

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත්මක ෙළමනාෙරණ අමාතයාාංශෙ
ගයල්යවල ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශ “NWP” ඇල වයාපිය . ය ෝජිත NWP ඇල, ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග
වයාපියයප අදි ර 4 හි කියලෝමීටර් 119+250 ස්ථානයප අ යේදන යග. යමම ඇල මාර්ග දඹුලු ඔයප සිට
ගල්ගණ ව ්රයශශ දක්වා යග.
නාගරිෙ සාංවර්ධන අිවොරිෙ
පළාත්මක සභා සහ පලාත්මක පාලන ආ තන අමාතයාාංශ
නාගරික සාංවර්ධ්න අිවකාරි හා ළක්ව

ටයත්මක පවයන “මහා දඹුල්ල” නාගරික සාංවර්ධ්න වයාපිය ,

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 91

3.4.5 ෙටිතල පහසුෙම් පැවීනම
මිනිබින් ළදියනදා භාවිත සදහා ය ොදා ගන්නා නූතන සන්නියගදන, ජන මාධ්ය සහ යතොරතුරු තාක්ෂස පහබිකම් පැවීනම
මගින් ඔවුන්යේ සමාජ තත්මකත්මකව වැඩිදුරටත්මක පැහැදිික යග. ජායක මාර්ග, පළාත්මක මාර්ග සහ පළාත්මක පාලන ආ තන මගින්
නඩත්මකතු වන මාර්ග සහ යපෞශගිකක මාර්ග මගින් සම්බන්ධ් වූ ජාල ක් මගින් වයාපිය ්රයශශ තුල මිනිබින්යේ සහ ආ තන
වල ගමනාගමන/්රවාහන අවශයතා සැළිරීම සදහා පහබිකම් සැපයප. වයාපිය මාර්ගයප අදි ර න්ට අුකව ළවැනි පවයන
පහබිකම් සහ ඒවා පැයරී පවයන අයුරු වගුව 3.25 යපන්වයි. අදි ර 1 හි 43% වැඩි සහ අදි ර 2 හි 37% සහ අදි ර 4 හි
34% ක් යලස පවුල් වලට ස්ථාවර දුරකථන පහබිකම් පවීන. වඩාත්මකම ජනප්රි සාංනියගදන මාධ්ය වන ජාංගම දුරකථන වල
පැවීනම සලකා බලන විට අදි ර 1 - 85.57% අදි ර 2 - 83.8% සහ අදි ර 4 හි 89.3% ක් යලස පවුල් වලට ජාංගම
දුරකථන පවීන. සි ලුම අදි ර න්යේ පවුල් වලට 91% කට වඩා වැඩි ්රයශත කින් රූපවාහිනී න්ත්ර පවීන. ගුවන්විදුික
න්ත්ර ද සි ළුම අදි ර න්යේ වාර්තා වූ නණ ත්මක පවුල් වල පවයන ඒවායප සාංඛ්යායග ්රයශත 75% ට අඩු අග ක් දක්වයි.
(වගුව 3.25). පවුල් වල සාංනියගදන සහ මාධ්ය ුපකරස පැවීනම මගින්, ජනතාවයේ සමාජ ජීවිතයප තත්මකත්මකව ඉහල ාම
සහ සමාජ අන්තර්සම්බන්ධ්තා වල කාර් ක්ෂමතාව ඉහල ාම ද යපන්වයි. මාර්ගයප අදි ර තුයනහිම ජනතාවයගන්
බහුතර ක් නිතර යමම පහබිකම් මගින් සම්බන්ධ් යග. අයනක් අතට යමම පහබිකම් පැවීනම සහ ඒවා නිතර භාවිත මගින්
ජනතාව රයට් සහ යලෝකයප සිදුවන ස්වභාවික සහ සමාජ සාංසිශිව යබොයහොම ක් ළිිකබදව දැුකවත්මකවීමක් සහ අධ්යාපන ක්
ද ලැයබ්. ඒ අුකව වයාපිය ්රයශශයප ජනතාවයේ සාමානය කට ්රමාසවත්මක තරම් ්රයගශ න් පවයන බැවින් සමාජයප
සිදුවන ඕනෑම යවනසක් ළිබදබද දැුකවත්මක කිරීමට සහ ඕනෑම යහේතුවක් නිසා ළක්රැස් කිරීමට ධ්ාරිතාව ක් පවීන. මාර්ගයප
අදි ර අුකව ළවැනි පහබිකම් වර්ග සහ ඒවායප වයා්ය වගුව 3.25 යපන්වා ඇත.

වගුව 3.25: සාංනිකගදනප මාධය සහ කතොරතුරු තාක්ෂණ පහසුෙම් වල සාරාාංශෙ, (අගෙන් බවමවිධ උත්මකතර
වලිනි)
වයාපිති අදිෙර
අදිෙර 1
අදිෙර 2
අදිෙර 4
එෙතුව
%
%
%
%
පහසුෙම
ගනනෙ
ගනනෙ
ගනනෙ
ගනනෙ
දුරකථන
ජාංගම දුරකථන
අන්තර්ජාල
පරිඝනක
රූපවාහිනී
ගුවන්විදුික
චන්ද්රිකා/
යක්බල්
රූපවාහනී (Cable TV)
DVD ධ්ාවක (Player)
Play Station

795
1579
294
504
1706
1137

43.08
85.57
15.94
27.29
92.46
61.62

435
974
92
211
1046
833

37.44
83.82
7.92
18.16
90.02
71.69

175
458
48
92
455
384

34.1
89.3
9.4
17.9
88.7
74.9

1405
3011
434
807
3207
2354

39.95
85.61
12.34
22.95
91.19
66.93

62
732
19

3.38
39.65
1.04

50
417
5

4.30
35.89
0.43

57
166
5

11.1
32.4
1

169
1315
29

4.81
37.39
0.82

132
7.16
පුවත්මකපත්මක
574
31.11
සගරා
122
6.59
Hifi Setup
28
1.53
Home
theater
systems
45
2.46
තැපැල් යසේවාව
1399
75.8
ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස

28
395
88
24

2.41
33.99
7.57
2.07

24
182
46
13

4.7
35.5
9
2.5

184
1151
256
65

5.23
32.73
7.28
1.85

74
660

6.37
56.80

7
365

1.4
71.2

126
2424

3.58
68.92

විදුත්මක
(Email)

තැපැල්

බලශක්ය ්රභව ගැන සලකන විට, ජායක විදුික පශධ්යය න්, සූතර්
විදුික බල සහ විදුික ජනක විකන් විදුික සප න
නිවාස 98% කට ආසන්නව පවීන. අදි ර 1 හි ජායක විදුික බල පශධ්යය න් විදුික සප න නිවාස 98.1% ක් සහ අදි ර 2
හි 96.3% ක් ද අදි ර 4 හි 94% ක් ද වශය න් පවීන. සි ලුම අදිර න්යේ භූමියතල් භාවිත අවම මට්ටමක පවීන. අදි ර
4 හි පමනක් බලශක්ය ්රභව යලස භූමියතල් භාවිත කරන නිවාස 4.7% ක් පැවය ද අයනකුත්මක අදි ර න්යේ ළ 3% ටත්මක
වඩා අඩු බව වාර්තා වී ඇත. (වගුව 3.26). සි ලුම නිවාස වලට පායහේ විදුික බල පැවීනම ්රයශශයප මිනිබින්යේ සමාජ
ජීවිත සහ ආර්ථික මට්ටයම් සාංවර්ධ්න දැක්යවන වැදගත්මක දර්ශක ක් බව සිය හැක. විදුික බල ්රධ්ාන වශය න්ම
ආයලෝක ලබා ගැනීම සදහා භාවිත කරන අතර යවනත්මක ගිහස්ථ භාවිත න් සදහාත්මක, යතොරතුරු තාක්ෂස භාවිත කිරීමට

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 92

සහ සන්නියගදන පහබිකම් වලටත්මක ය ොදා ගනී. විදුික බල පැවීනම සහ වියනෝදාශ්වාද කටයුතු වලට ය ොදාගන්නා
රූපවාහිනී, ගුවන්විදුික න්ත්ර, සහ යවනත්මක න්ත්ර භාවිත අතර පවයන සම්බන්ධ් ක්යෂේත්ර අධ්ය නයප අ ඉතා පැහැදිික
වි . මිනිබින්යේ සමාජ ජීවිතයප රූපවාහනී න්ත්ර සහ යවනත්මක න්ත්ර භාවිත වර්තමානයප සාංස්ථාගතවී යයබන බැවින්
සහ යතොරතුරු සන්නියගදන සහ වියනෝදාස්වාද ඒ මත ැයපන බැවින් අඛ්න්ඩව විදුික සැපයීම අතයාවශය
අවශයතාව ක් යලස පවීන.

වයාපිති
අදිෙර

ජාතිෙ ජාලෙ

ගනනෙ

%
98.10
96.33
93.92
96.98

වගුව 3.26: විදුලි බල සුලභතාවෙ
විදුලි රභවෙ
සූර්ෙෙ බලෙ
විදුලි ජනෙ ෙන්ත්ර
ගනනෙ
% ගනනෙ
%
2
0.11
5
0.27
2
0.16
4
0.64
2
0.39
5
0.98
6
0.17
14
0.40

අදි ර 1
1810
අදි ර 2
1122
අදි ර 4
479
එෙතුව
3411
ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස

භූමිකතල්

ගනනෙ

එෙතුව

%
1.52
2.87
4.71
2.45

28
34
24
86

ගනනෙ

%
100.00
100.00
100.00
100.00

1845
1162
510
3517

අදි ර න් 3 හි ම ජල සැපයුම වගුව 3.27 හි යපන්වා ඇත. ඒ අුකව ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයප නල ජල
සැපයුම අදි ර 1 හි 23.2% කට සහ අදි ර 2 හි 14.2% කට ද අදි ර 4 හි 23.1% කට ද පවීන. අදි ර න් 3 හිම ජල
ලබාගැනීම සදහා වැඩි වශය න් ිකාං භාවිත කරන බව වාර්තා කර ඇය අතර ළ සිත්මකගන්නාබිළු . අදි ර 2 හි ිකාං සහ නල
ිකාං විකන් ජල ලබා ගන්නා නිවාස 83% වැඩිය න් පවයන අතර අදි ර 1 හි ළ 75.6% ක් ද අදි ර 4 හි 73.9% ක් ද යග.
යපොදු ිකාං විකන් ජල ලබා ගන්නා නිවාස ්රමාස
2% ටත්මක අඩු මට්ටමක පවීන.

වයාපි
ති
අදිෙර

වගුව 3.27: ජල රභවෙ
ජල රභවෙ
ජාතිෙ ජල
සම්පාදන සහ
ජලාපවාහන
මණ්ඩලෙ
ගනනෙ

අදි ර
1
429
අදි ර
2
165
අදි ර
4

118
712

%

23.
25
14.
20
23.
14
20.
24

ලිාං/ නල ලිාං

ගනනෙ

1396
973
377
2746

කපොදු ලිද

%

ගනනෙ

75.6
6
83.7
3
73.9
2
78.
08

13
18
13
44

ස්වභාවිෙ ජල
මාර්ග

%

0.7
3
1.5
5
2.5
5
1.2
6

ගනනෙ

%

වාරි ඇල

ගනනෙ

5

0.
2
6
0.
4
3

0

0

2

10

0

5

5

2
1

එෙතුව

%

ගනනෙ

%

0.1
0

1845

100.0
0

0.0
9
0.3
9
0.
14

1162
510
3517

100.0
0
100.0
0
100.0
0

ූලලාශ්ර: වයාපිය ්රයශශයප නි ැදි නිවාස සමීක්ෂස
3.4.6 පවතින පරිසරකේ ඇති සාංස්ෙිතිෙප ඓතිහාසිෙ සහ පුරාවිදයාත්මකමෙ උරුම කපපල
අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීමට ය ොජනා කර ඇය පරිසර , පවයන සාංස්කියක ම , ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක
ුරුම න් ස්වරූපය න්ද වැදගත්මක යග. පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව විසින් යම් දක්වා ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප පුරාවිදයාත්මකමකව
වැදගත්මක ස්මාරක 150 ක් ද, කුරුසෑගල දිස්ත්රික්කයප 2 4 ක් ද,මාතයල් දිස්ත්රික්කයප 44 ක් ද වශය න් ික ාපදිාංිත කර යයබ්.
වැඩිදුරටත්මක, ළම දිස්ත්රික්ක වල ික ාපදිාංිත යනොකරන ලද පුරාවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක ස්මාරක/යමවලම්
(artefacts)/නශ්ටාවයශේෂ රාිල ක් විසිරී පවීන. ගම්පහ දිස්ත්රික්ක සමග සාංසන්දන කරන විට කුරුසෑගල සහ මාතයල්
දිස්ත්රික්ක වල ්රාේ ඓයහාසික, ළ ටත්මක යපර අවිවයප (proto-historical) සහ ඓයහාසික පුරාවිදයාත්මකමක
යශපල න්යගන් යමන්ම මෑත අීනත දක්වා ස්ථාළිතව පැවය සාංස්කියකම යශපල න්යගන්ද ඉතා සරු .
සැලබිම් කරන ලද අිවයගී  මාර්ග නිර්මාන සටහයන් (design) මීටර් 120 ක් පලල මාර්ග යකොරියඩෝව දියේ සහ යදපසටම
මීටර් 500 ක් දක්වා සීමායග පවයන කිසි ම් සාංස්කියකම , ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමවකව වැදගත්මක යශපල න්
(යභෞයකව) හදුනාගන්නා ල අ. වැඩි දුරටත්මක, ්රයශශයප පවයන ්රාේ ඓයහාසික, ළ ටත්මක යපර අවිවයප (proto-historical)
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 93

සහ ඓයහාසික ස්වභාව නිසා මීටර් 120 ක් පලල ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිජු අවදානමට ලක්යග
ැයි සිය හැකි මාර්ග
යකොරියඩෝයග සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා අවදානම් තත්මකත්මකව ට පත්මකවන මාර්ග යදපස මීටර් 500 ක් දක්වා සීමායග මතුළිට
සහ භූමි අභයන්තර ස්ථරවල ස්ථානගතවී ඇය පුරාවිදයාත්මකමක නශ්ටාවයශේෂ වැඩි ්රමාස ක් යසො ා ගැනීමට හැකි ාව
පවීන. පශ්චාත්මක - ජනපදකරස සහ නූතන කාලපරියේද තුල සිදුකරන ලද මානව ජනාවාස ඉදිකිරීම නිසා නාගරික ්රයශශ
දැනටමත්මක බාධ්ාවී ඇය සහ යගොඩනගන ලද පරිසර ුපය ෝී කර ගන්නා බව ්රදර්ශන වන බැවින් සහ භූරූපවිදයාත්මකමකව
ළම නාගරික ්රයශශ වල පුරාවිදයාත්මකමක නශ්ටාවයශේෂ යසො ාගැනීමට ඇත්මකයත්මක අඩු නැඹුරුතාව කි. ළනණ ත්මක, හෑරීම් කටයුතු
සිදුකරන විට සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු වල අ පුරාවිදයාත්මකමක නශ්ටාවයශේෂ පස්තුිකන් මතුවීමට (unearthed) ඉඩක් පවීන.
ළයමන්ම ක්ෂුද්ර ිලලා-පාෂාස (mirco-lithic stone) (ජයාමියක- (geometric) යසො ා ගැනීමට සහ මීයසොිකයක් යුග ට
අ ත්මක යවනත්මක යමවලම් සහ ළකලස්කරන ලද දෑ ද; ්රාේ ඓයහාසික යුග ටත්මක යපර අවිව ට (proto-historic period)
අ ත්මක මැටි විකන් සැකසූත යශවල් (pottery), යලෝහ, වීදුරු සහ යපොසිලම යමවලම් සහ ඓයහාසික යුග ට අ ත්මක කැඩුුක
සහ ගිලුුක වුහ න් ආදි ද හණ වීමට හැකි ාවක් පවීන.
ඇගයීයම් සිදුකරන ලද ක්යෂේත්ර නිරීක්ෂස වල අ මීටර් 120 ක් පළල මාර්ග යකොරියඩෝව තුල සහ ළ යදපස මීටර් 500 ක්
යහෝ ළ ට මදක් වැඩි ්රයශශ ක් තුල ස්ථානගතව ඇය යශපල/ස්ථාන 48 ක් හදුනාගන්නා ල අ. ළම යශපල අතරින් 37 ක්
විහාර සහ බුශධ්ාගමට සම්බන්ධ් ක් පවයන යශපල වන අතර, ණ ස්ිකම් පල්ික 5 ක්, ක්රිස්ය ානි/කයතෝිකක යශවස්ථාන 2 ක්,
යශවාල 2 ක් සහ ළක් පුරාවිදයාත්මකමක ස්මාරක ක් ද වි . නිරීක්ෂස කරන ලද යශපල න් 48 ට සාංස්කියකම අග
පවයන ස්ථාන 46 ක්, ඓයහාසික අග පවයන ස්ථාන 25 ක් සහ පුරාවිදයාත්මකමක අග සහිත ස්ථාන 11 ක් ද අ ත්මක .
සාංස්කියකම අග ක් පමසක් සහිත ස්ථාන 22, සාංස්කියකම සහ ඓයහාසික අග ක් සහිත ස්ථාන 15 ක් ඓයහාසික
සහ පුරාවිදයාත්මකමක අග සහිත ළක් ස්ථාන ක් සහ සාංස්කියකම ,ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක අග ක් පවයන ස්ථාන
11 ක් යලසද යමම නිරීක්ෂස කරන ලද යශපල විදහා දැක්වි හැක.

වගුව 3.28: උරුම කපපල (Heritage Properties)
ස්ථානකේ නම

උරුමකේ
දොරෙ

ශ්රී ජ බිමනාරාම

විහාර

7° 4'6.80"N
79°56'48.14"E

ටවත්මකත පුරාස විහාර

විහාර

7° 5'19.08"N
79°59'10.90"E

ශ්රී යබෝිව සාංවර්ධ්න සමිය

විහාර

ශ්රී මාංගලාරාම විහාර

විහාර

පූර්වාරාම පුරාස විහාර

විහාර

ශ්රී වර්ධ්න ළිරියවන් ූලල මහා විහාර

විහාර

GPS න්ඩාාංෙ

7° 5'54.35"N
79°59'30.97"E
7° 5'59.26"N
79°59'27.17"E
7° 6'12.44"N
80° 0'25.37"E
7° 7'30.84"N

පවතින වැදගත්මකකම්
දොරෙ
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික

සාංස්කියක

80° 1'43.60"E

කයදෝලුවාව යබෞශධ් සාංස්කියක
මධ්යස්ථාන

මගයල්යගොඩ පුරාස විහාර

විහාර

විහාර

7° 7'31.30"N

80° 2'10.40"E
7° 8'0.70"N
80° 2'11.50"E

සාංස්කියක

සාංස්කියක
ඓයහාසික

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 94

ස්ථානකේ නම

උරුමකේ
දොරෙ

GPS න්ඩාාංෙ

7° 8'11.60"N
බිමිත්මකත ශ්රී බිනන්දාරාම /දඩගණ ව රජමහා
විහාර

විහාර

ශ්රී ජිනරාජ විහාර - දන්විලාන

විහාර

ශ්රී ජ බින්දර විදර්ශනාරාම පුරාස රජමහා
විහාර

විහාර

ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක

7° 8'56.96"N
80° 3'35.99"E

සාංස්කියක
ඓයහාසික

7°10'35.28"N

යක්මාරාම ආරාම

විහාර
(ආරාම )
විහාර
(ආරාම )

ශ්රී ණ නින්දාරාම

විහාර

හකුරුකුඹුර පුරාස විහාර

විහාර

ශ්රී පුරාන පත්මකයනි යශවාල

යශවාල

ශ්රී ජශලාරාම ගල්යදනි විහාර

විහාර

සාංස්කියක

80° 3'6.60"E

80° 4'7.27"E
යසෝමාරාම ආරාම

පවතින වැදගත්මකකම්
දොරෙ

7°12'41.50"N
80° 6'19.80"E
7°13'18.10"N
80° 6'39.19"E
7°14'42.85"N
80° 6'41.22"E
7°15'19.70"N
80° 7'26.10"E
7°16'7.30"N
80° 8'10.20"E

සාංස්කියක

ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික

ශ්රී ගාංගාරාම විහාර

විහාර

ශ්රී ජශලාරාම පුරාස රජමහා විහාර

විහාර

මල්ළිටි ශාන්ත යසබස්ය න් යශවස්ථාන

යශවස්ථාන

තලගම රජමහා විහාර

විහාර

අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ආසන්නයප පවයන
යබෝතයල් වලගව

ස්මාරක

දිගම්ළිටි පුරාස විහාර

විහාර

7°22'27.95"N
80°11'49.44"E
7°22'57.85"N
80°12'16.74"E
7°26'31.34"N
80°20'24.46"E
7°15'2.91"N
80°10'53.27"E

සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
පුරාවිදයාත්මකමක

7°29'26.74"N
80°24'53.38"E

සාංස්කියක
ඓයහාසික
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උරුමකේ
දොරෙ

වලස්ගල පුරාස විහාර

විහාර

යකොන්ගස්වල ශ්රී නන්දාරාම විහාර

විහාර

යබොලගම කුබලන්ග පුරාස විහාර

විහාර

යකොන්ගහයගදර ශ්රී ධ්ර්මවිජ ාරාම

විහාර

රසවිරු ගම්මාන විහාර

විහාර

යශවාල ගහ ස්ථාන (Shrine Tree Place)

යශවාල

නෑඹිිකකුඹුර ගල්විහාර

විහාර

අල් මස්ජිශ ජුම්මා පල්ික

පල්ික

යදයිකන්ග ශ්රී ජිනරතනාරාම විහාර

විහාර

නිද-අ්-ඉස්ලාම් ජුම්මා පල්ික

පල්ික

කිරිදියගොල්ල යමගාගිරි යපෞරාණික විහාර

විහාර

අල් ්රයියඩොස් පල්ික

පල්ික

විහාර

විහාර

යගොපල්ලාව පුරාස ගල්යලන් විහාර

විහාර

ශ්රී බිමනාරාම විහාර

විහාර

ගන්ගණ ව රජමහා විහාර

විහාර

ශ්රී ජියන්න්ද්රාරාම විහාර

විහාර

හුම්බුලුගල ආරන්නය විහාර

විහාර

බම්බාව රජමහා විහාර

විහාර

ශාන්ත ජූේ යශවස්ථාන

යශවස්ථාන

මස්ජිශ හුඩා ජුම්මා පල්ික

පල්ික

නමදගහවත්මකත ජුම්මා පල්ික

පල්ික

අයශෝකාරාම

විහාර

GPS න්ඩාාංෙ
7°30'8.33"N
80°24'44.49"E
7°30'35.26"N
80°25'16.00"E

7°31'2.57"N
80°27'37.10"E
7°31'25.20"N
80°27'46.90"E
7°31'37.90"N
80°27'56.70"E
7°31'54.70"N
80°27'54.00"E
7°32'11.10"N
80°28'12.10"E
7°32'11.90"N
80°28'35.40"E
7°32'29.83"N
80°29'6.77"E
7°33'25.31"N
80°27'50.74"E
7°32'56.49"N
80°29'25.52"E
7°34'42.50"N
80°29'13.10"E
7°35'42.90"N
80°29'41.70"E
7°36'1.90"N
80°30'57.60"E
7°36'31.64"N
80°29'47.30"E
7°37'7.80"N
80°30'48.30"E
7°39'43.10"N
80°31'56.00"E
7°44'44.65"N
80°34'20.89"E
7°45'2.20"N
80°33'47.13"E
7°45'19.12"N
80°34'0.57"E
7°45'59.04"N
80°34'50.04"E
7°48'12.41"N

පවතින වැදගත්මකකම්
දොරෙ
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
සාංස්කියක
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උරුමකේ
දොරෙ

දඹුලු රජමහා විහාර

විහාර

ශ්රී යබෝිවරුක්ඛ්ාරාම විහාර

විහාර

GPS න්ඩාාංෙ
80°36'53.66"E
7°51'21.27"N
80°39'7.11"E
7°51'49.28"N
80°40'4.20"E

පවතින වැදගත්මකකම්
දොරෙ
සාංස්කියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක
සාංස්කියක

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 97

පරිච්කේදෙ 4: කෙෝජිත වයිපිතිෙ නිසා ඇතිකගෙැයි අකේක්ෂිත පාරිසරිෙ බලපෑම්
බලපෑම් හදුනාගැනීම් නයාසෙ (Impact Identification Matrix)
ූලිකක විමර්ශනවිකන් පබිව වයාපිය හා සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම්වල ්රයලල නිසා ඇයවි හැකි සැලකි යුතු මට්ටමක
පවයන බලපෑම් හදුනා ගැනීම සදහා බලපෑම් නයාස ක් යගොඩනගන ල අ. වයාපියයප ්රධ්ාන අවිව තුයනහි ළනම් ඉදිකිරීම්
වලට යපර අවදි (සැලබිම්), ඉදිකිරීම් අවදි සහ ඉදිකිරීම් වලට පබි අවදි (ක්රි ාත්මකමක) කාල න් හි අ වයාපිය
ක්රි ාකාරකම් ටයත්මක සිදුකරන සි ලුම ක්රි ාකාරකම් සැලකිල්ලට ලක් කරන ල අ. අධ්ය න කල ්රයශශ ට පරිසර ට
අදාල පාරිසරික ස්වරූප , යභෞයක, පරිසර විදයාත්මකමකව සහ සමාජ ආර්ථික ස්වරූප න් යලස පරිසරයප ්රධ්ාන කාන්ඩ
වලට වර්ී කරස කරන ල අ. බලපෑම් නයාසයප ළක් අක්ෂ කින් වයාපිය ක්රි ාකාරකම් ද අයනක් අක්ෂය න්පාරිසරික
පරාමිීනන් ද ඉදිරිපත්මක කර ඇත. ධ්න ලකුස “+” ය ොදා ඇත්මකයත්මක හිතකර බලපෑම් දැක්වීමට වන අතර සින ලකුණින් “-”
අහිතකර බලපෑම් දක්වා ඇත. බලපෑම් වල සැලකි යුතු බව දැක්වීම සදහා 1,2,3 වැනි සාංඛ්යාත්මකමක අග න් ලබා අයමන්
ළිිකයවිකන් අඩු බලපෑම්, මධ්යම බලපෑම් සහ අිවක බලපෑම් යලස දක්වා ඇත. බලපෑම් ඇගයීමට සහ මධ්යම සහ අිවක
බලපෑම් ඇයකරන ක්රි ාකාරකම් සදහා ය ෝජනා කරන බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග සදහා, මධ්යම සහ අිවක බලපෑම්
වැඩිදුර විමර්ෂස කරුක ලැීම . විෂ
නිර්යන් අරණ ස (scoping purposes) සදහා පුරවන ලද බලපෑම් නයාස වගුව
4.1 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
සිදුවීමට ඉඩ ඇය සැලකි යුතු බලපෑම් (3 යලස සාංඛ්යාත්මකමක අග න් ලබා  අ ඇය) සහ මධ්යස්ථ බලපෑම් (2 යලස
සාංඛ්යාත්මකමක අග න් ලබා  අ ඇය) ලයිස්තුව වයාපිය අවිව තුල සදහා යවන යවනම පහයන් දක්වා ඇත.
වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් අවදිෙට කපර අවදිෙ කහෝ සැලසුම් අවදිකේදී ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම්

ඇතිවීමට ඉඩ ඇති වඩාත්මක සැලකිල්ල දැක්විෙ යුතු බලපෑම් වන්කන් ;
සමාජ-සාංස්ෙිතිෙමෙ ස්වභාවෙ


ඉඩම් පවරා ගැනීයම් අ, නැවත පදිාංිත කිරීයම් අ ඉඩම් හිමි න් සමග කයකා කිරීම නිසා සමාජ
අන්තර්සම්බන්ධ්තා වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

ඇතිවීමට ඉඩ ඇති මධයස්ථ මට්ටකම් බලපෑම් වන්කන් ;
භූමි සම්පත්මක


්රයගශවීම ආරක්ෂා කිරීම (securing of access) නිසා භූමි ස්වභාව ට සහ පාාංශු ඛ්ාදන ට සිදුවන අහිතකර
බලපෑම්
මානව අයිීනන්
 හිමිකම් වාර්තා ළකතු කිරීයම් අ, යශපල අග තක්යසේරු කිරීයම් අ, ්රයගශ ආරක්ෂාකිරීයම් අ සමාජ
අන්තර්සම්බන්ධ්තා වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
 ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීම, නැවත පදිාංිත කිරීම් සහ ්රයගශ ආරක්ෂාකිරීම නිසා ජීවන රටාවට, යසෞඛ්ය ට
සහ ආරක්ෂාවට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
 ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීම සහ නැවත පදිාංිතකිරීම් නිසා දරුවන්යේ අධ්යාපන ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
ආර්ථික
 ඉඩම් අග තක්යසේරුව, ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීම සහ නැවත පදිාංිතකිරීම් නිසා ඉඩම් අග ට (මාර්ග පථ
ආසන්නයප ළයහත්මක මාර්ග පථ තුල යනොවන) සිදුවන හිතකර බලපෑම්
 ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීම සහ නැවත පදිාංිතකිරීම් නිසා මිනිබින්යේ ජීවිකා විත්මකය ට සිදුවන අහිතකර
බලපෑම්
 නැවත පදිාංිතකරවීම් නිසා ්රායශශී සහ කලාප ආර්ථික වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 98

වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් අවදිකේදී
ඇයවි හැකි ැයි සිය හැකි වඩාත්මකම සලකා බැික යුතු බලපෑම් වන්යන්;

ජලවිදයාව






භූමි යහිකයපයහික කිරීයම් කටයුතු සහ ඉඩම් ්රයසාංස්කරස කටයුතු නිසා ්රයශශයප ජලවහන රටාවට
අහිතකර බලපෑම්
ඉඩම් ්රයසාංස්කරස කටයුතු නිසා ජල ගැීමම් වලට අහිතකර බලපෑම්
භූමි හෑරීම් සහ මඩ හෑරීම් නිසා ජලවහන රටාවට අහිතකර බලපෑම්
පස් තැීමම/තද කිරීම (soil compaction) නිසා ජලගැීමම් සහ ජලවහන රටාවට අහිතකර බලපෑම්
කන්ඩි (embankment) සහ රැදවුම් බැමි (retaining walls) නිසා ජලගැීමම් සහ ජලවහන රටාවට අහිතකර
බලපෑම්

අකේක්ෂිත මධයස්ථ බලපෑම් වන්කන්;
ජලවිදයාව












භූමි යහිකයපයහික කිරීම් කටයුතු නිසා ජල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමමට (stream flow), භූජල මට්ටමට සහ භූගත
ජල නැවත ළිරීමට (recharge) අහිතකර බලපෑම්
මදයහීමම් (demolition) නිසා ජලවහන රටාවට අහිතකර බලපෑම්
ඉඩම් ්රයසාංස්කරස (reclamation) නිසා ්රවාහ ගැීමමට, භූජල මට්ටමට සහ භූගත ජල නැවත ළිරීමට
(recharge) අහිතකර බලපෑම්
හෑරීම (excavations) සහ මඩ කැනීම (dredging) නිසා භූජල මට්ටමට සහ ්රවාහ ගැීමමට අහිතකර බලපෑම්
පස් තදකිරීම (compaction) නිසා ්රවාහ ගැීමමට, භූගත ජල ගලා ාමට සහ භූගත ජල නැවත ළිරීමට
අහිතකර බලපෑම්
පාාංශු ස්ථාවර කිරීම් (soil stabilization), වැටවල් ගැසීම් (fencing) සහ බාධ්ක ඉදිකිරීම (barriers) නිසා
ජල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම් සහ ජලවහන රටාවට අහිතකර බලපෑම්
ගැඹුරු අත්මකයවාරම් (deep foundations) සහ ජම්බාර නිසා (piles) ජල ගැීමම් , භූගත ජල නැවත ළිරීමට
සහ ජලවහන රටාවන්වලට අහිතකර බලපෑම්
යබෝක්කු සහ පාලම් නිසා ජල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම්, සහ ජලවහන රටාවට අහිතකර බලපෑම්
භූගත වුහ න් නිසා භූජල මට්ටමට, භූගත ජල නැවත ළිරීමට සහ (recharge) ජලවහන රටාවට අහිතකර
බලපෑම්
වැසිජල ළිටණ ව (outlets), කාුක සහ පයි්ප ඉදිකිරීම මගින් ජල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම්, සහ ජලවහන රටාවට
අහිතකර බලපෑම්
අපද්රවය බැහැරීමම සහ භූදර්ශන සැකසීම (landscaping) නිසා ජල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම්, සහ ජලවහන
රටාවට අහිතකර බලපෑම්

භූමිෙ






භූමි යහිකයපයහික කිරීම් කටයුතු, භූමි හෑරීම් කටයුතු, ළිළිරවීම් සහ සිදුරු කිරීම්, මඩ හෑරීම් සහ ගැඹුරු
අත්මකයවාරම් සහ පයිිකාං ක්රි ාකාරකම් (piling activities) නිසා පාාංශු ඛ්ාදන , භූරූප ට (land form) සහ
භූමියප ස්ථාවරත්මකව ට අහිතකර බලපෑම්
පාාංශු ස්ථාවර කිරීම් සහ භූදර්ශන සැකසීම නිසා පාාංශු ඛ්ාදන ට සහ භූරූප ට හිතකර බලපැම්
පස් තැීමම/තද කිරීම (soil compaction) නිසා පාාංශු ස්ථාවරත්මකව ට, සම්ළින්ඩන ට සහ තැන්පත්මකවීමට
හිතකර බලපෑම්
භූගත වුහ න් නිසා පාාංශු සම්ළින්ඩන ට සහ තැන්පත්මකවීමට අහිතකර බලපෑම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 99

ජලෙ


භූගත වුහ න් නිසා භූගත ජල ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්



පවයන වුහ න් කඩා මද දැමීම් වල අ, භූමි හෑරීයම් අ සහ ඒ සදහා සිදුකරන ළිළිරීම් සහ සිදුරු කිරීම්
ක්රි ාකාරකම් වල අ ඇයවන ශබ්ද , කම්පන සහ දූවිික නිසා වායුයගෝලයප ගුසාත්මකම ට සිදුවන අහිතකර
බලපෑම්
කලුගල් ළිළිරවීම් සහ සිදුරුකිරීම් වල අ ඇයවන ශබ්ද සහ කම්පන නිසා වායුයගෝලයප ගුසාත්මකම ට
සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

වාතෙ



සතුන් සහ ශාෙ








සිදුකරන භූමි යහිකයපයහික කිරීයම් සහ ඉඩම් යගොඩකිරීයම් ක්රි ාකාරකම් නිසා යගොඩමම පරිසරයප
පවයන වියශේෂ විවිධ්ත්මකව ට සහ වදවී ායම් තර්ජන ට ලක්ව ඇය ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශේෂ වලට සිදුවන
අහිතකර බලපෑම්
භූමි යහිකයපයහික කිරීම, කසල බැහැර කිරීම, ළිළිරවීම සහ සිදුරු කිරීම ආදි නිසා යභෞමික සහ ජලජ
පරිසර වල ඇය වාසස්ථාන වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
මාර්ග කණ්ඩි සහ රැදවුම් මත්මකය මගින් සතුන්යේ ගමන් මාර්ග වලට (animal corridors) සිදුවන අහිතකර
බලපෑම්
භූමි යහිකයපයහික කිරීම, ඉඩම් යගොඩකිරීම, කසල බැහැර කිරීම නිසා වියශේෂ විවිධ්ත්මකව ට, වදවී ායම්
තර්ජන ට ලක්ව ඇය ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශේෂ වලට, යභෞමික සහ ජලජ වාසස්ථාන වලට ස්වභාවික
වික්ෂලතා වලට, යභෞමික යබෝග වගාවන් වලට සහ වියනෝදාත්මකමක භාවිත න්ට (recreational uses)
සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
කසල බැහැරීමම නිසා ජලජ මාධ්ය යප පවයන ආහාර දාම වල සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

භූමි භාවිතෙන්





භූමි යහිකයපයහික කිරීම, පවයන වුහ න් කඩාමද දැමීම, ළිළිරවීම සහ සිදුරු කිරීම, බාධ්ක සහ වැටවල්
ඉදි කිරීම, රථවාහන ගමනා ගමන යවනස් කිරීම සහ කසල බැහැරීමම නිසා යන්වාසික සහ ආර්ථික භූමි
භාවිත න්ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
භූමි යහිකයපයහික කිරීම, භූමි යගොඩකිරීම සහ භූමි දර්ශන සැකසීම මගින් කිෂිකාර්මික මම් වලට සහ
යතත්මකමම් වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
කසල බැහැරීමම නිසා වියනෝදාත්මකමක භාවිත න්ට (recreational uses) සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

කසෞන්දර්ොත්මකමෙ


කම්කරු කදවුරු, භූමි යහිකයපයහික කිරීම් සහ කලස බැහැරීමම නිසා යසෞන්දර් ාත්මකමක තත්මකත්මකව ට,
විවිත අවකාශ වලට තත්මකත්මකව ට සහ භූමි දර්ශන වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

මානව අයිීනන් (Human Interest)







පවයන වුහ න් කඩාමද දැමීම, ළිළිරවීම සහ සිදුරු කිරීම, බාධ්ක සහ වැටවල් ඉදි කිරීයම් ක්රි ාකාරකම්
නිසා නිවාස සහ සමාජ අන්තර්සම්බන්ධ්තා වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
කම්කරු කදවුරු, පවයන වුහ න් කඩාමද දැමීම, රථවාහන ගමනා ගමන යවනස් කිරීම නිසා
ජනතාවයේ ජීවන රටාවට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
වැඩකරුවන්යේ සාංක්රමස , වැඩකරුවන්යේ කදවුරු, පවයන වුහ න් කඩා මද දැමීම්, ළිළිරවීම් සහ සිදුරු
කිරීම්, ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහන කිරීම්, සහ රථවාහන ගමනාගමන යවනස් කිරීම් නිසා යසෞඛ්ය ට සහ
ආරක්ෂාවට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
ළිළිරවීම් සහ සිදුරු කිරීම් නිසා ුපය ෝී තා ජාල න්ට (utility networks) සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
පවයන වුහ න් කඩා මද දැමීම්,ළිළිරවීම් සහ සිදුරු කිරීම් නිසා නිසා ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක
වටිනාකමක් සතු ස්ථාන වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 100



පවයන යගොඩනැගිික කඩා මද දැමීම් නිසා අධ්යාපන ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්




ඉඩම් යගොඩකිරීම නිසා ඉඩම් වටිනාකම් වලට සිදුවන හිතකර බලපෑම්
වැඩකරුවන්යේ සාංක්රමස , වැඩකරුවන්යේ කදවුරු, ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ මාති පාෂාස දක්වා
ගිල්වන කුළුුක (piling), කන්ඩි සහ පැය/රදවාගැනීම් බැමි ඉදිකිරීම සහ භූමිදර්ශන සැකසීම ආ අ ක්රි ාවන්
නිසා රැකි ා අවස්ථාවන් වලට සහ ්රායශශ ආර්ථික ට සිදුවන හිතකර බලපෑම්

දර්ථිෙ

ගමනාගමනෙ


බාධ්ක, වැටවල් සහ රථවාහන ගමනා ගමන යවනස් කිරීම නිසා පවයන මාර්ග පශධ්ය ට , ්රයගශ වීම්
වලට, ්රවාහන ට සහ ගමනාගමන ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්

පශ්චාත්මක ඉදිකිරීම් අවදිෙ කහෝ වයාපිතිෙ ක්රිොත්මකමෙ වන අවදිකේදී
ඇතිවීමට ඉඩ ඇති වඩාත්මක සැලකිල්ල දැක්විෙ යුතු බලපෑම් වන්කන් ;
භූමි භාවිතෙ


විදුික බල ලබා අම, ආයලෝකරස සහ යවනත්මක පහබිකම් නිසා භූමි භාවිත ට (යන්වාසික, යවළද සහ
කාර්මික), ුපය ෝී තා ජාල න් වලට සහ අධ්යාපන ට සිදුවන හිතකර බලපෑම්



ශවීයයික සාංවර්ධ්න න් සහ ්රයගශයප සිදුවන යවනස්වීම් නිසා, ඉඩම් වල වටිනාකම් වලට, රැකි ා
අවස්ථාවලට සහ ජීවිකාවිත්මකීනන් වලට සිදුවන හිතකර බලපෑම්
ශවීයයික සාංවර්ධ්න න් සහ ්රයගශයප සිදුවන යවනස්වීම් නිසා, ්රායශශී ආර්ථික ට, ්රායශශී ආර්ථික
තත්මකත්මකව වලට, සහ කලාප ආර්ථික තත්මකත්මකව වලට සිදුවන හිතකර බලපෑම්

දර්ථිෙෙ



ගමනාගමනෙ





්රයගශයප සිදුවන යවනස්වීම් සහ රථවාහන හැසිරවීම කළමනාකරස මගින් ්රවාහන ට සිදුවන හිතකර
බලපෑම්
්රයගශයප සිදුවන යවනස්වීම් නිසා පවයන ්රවාහන පශධ්ය ට සිදුවන හිතකර බලපෑම්
්රයගශයප සිදුවන යවනස්වීම් සහ රථවාහන හැසිරවීම කළමනාකරස මගින් රථවාහන නවතා තැීමමට
සිදුවන හිතකර බලපෑම්
රථවාහන හැසිරවීම කළමනාකරස කටයුතු නිසා රථවාහන ආපදා (traffic hazards) වලට සිදුවන
හිතකර බලපෑම්

අකේක්ෂිත මධයස්ත බලපෑම් නම් :
ජල විදයාව


භූගත (underground) වුහ න් නිසා ්රවාහ ගැීමමට සහ ජල වහන රටා වලට ඇයවන අහිතකර බලපෑම්

භූමි භාවිතෙ


්රයගශවීමට ඇය හැකි ාව යවනස්වීම සහ ශවීීනයික සාංවර්ධ්න නිසා භූමි භාවිත සදහා හිතකර බලපෑම
(යන්වාසික සහ වානිජයම )

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 101

සමාජ සාංස්ෙිතිෙමෙ




්රයගශවීමට ඇය හැකි ාව යවනස්වීම සහ ශවීීනයික සාංවර්ධ්න නිසා සමාජ සම්බන්ධ්තා වලට,
කිෂිකාර්මික සහ කාර්මික භූමි පරිහරස න්ට සිදුවන හිතකර බලපෑම.
්රයගශවීමට ඇය හැකි ාව යවනස්වීම සහ ශවීීනයික සාංවර්ධ්න ජනගහන ඝනත්මකව ට, යසෞඛ්ය ට සහ
ආරක්ෂාවට ඇයවන හිතරක බලපෑම්
නඩත්මකතු කටයුතු වල අ විසිරී (spills) ා හැකි බැවින් ජල භාවිත ට සිදුවන අහිතකර බලපැම්

ගමනාගමනෙ




රථවාහන කලමනාකරස ක්රි ාකාරකම් නිසා වාහන නවතා තැීමයම් පහබිකම් වලට හිතකර බලපෑම්
රථවාහන කලමනාකරස ක්රි ාකාරකම් නිසා රථවාහන ුවදුරු (traffic hazards) වලට හිතකර බලපෑම්
ශවීයයික සාංවර්ධ්න කටයුතු නිසා රථවාහන ුවදුරු (traffic hazards) වලට අහිතකර බලපෑම්

බලපෑම් නයාස ට (impact matrix) අුකව ජලවිදයාවට සිදුවන බලපෑම ය ෝජිත වයාපිය නිසා සිදුවන වඩාත්මකම අහිතකර
බලපෑම යලස යපනී යි. ඉන්පබි වඩාත්මක බලපෑම් සිදුවන අාංශ ළිිකයවිකන් මානව අයිීනන්ට සිදුවන බලපෑම (Human
Interest impacts,) භූමි භාවිත ට සිදුවන බලපෑම සහ වනසතුන් සහ ශාක වලට සිදුවන බලපෑම යග.
නයාස විශ්යල්ෂන මාර්ගය න් සැලකි යුතු තරම් බවට හදුනාගත්මක බලපෑම් ඉන්පබි වැඩිදුරටත්මක අධ්ය න කරන ල අ.
ජලවිදයාත්මකමක බලපෑම්, සමාජ-සාංස්කියක ස්වරූප ට සිදුවන බලපෑම් (මානව අයිීනන්, භූමි භාවිත , ආර්ථික ,
යසෞන්දර් ාත්මකමක සහ ්රවාහන ස්වරූප න් ), පරිසර විදයාත්මකමක ස්වරූප ට, ජලට, යපොළවට සහ වායුවට සිදුවන බලපෑම,
යලස සිදුවි හැකි සැලකි යුතු තරම් අහිතකර බලපෑම් ළිිකබද සාකච්යාවක් ්රණ ඛ්තා අුකළිබදයවලට පහත සාකච්යා කර
ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4) 102

වගුව 4.1: බලපෑම් නයාසෙ

භූමි
පාාංශු ඛ්ාදන
භූමියප ස්වභාව
අවසාදන
ස්ථාවරථාව
සම්ළින්ඩන සහ
තැන්පත්මකවීම
(Consolidation
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විදුිකබල, ආයලොක්කරස සහ යවනත්මක
ුපය ෝී තාව න් සදහා ්රයපාදන

-1
-1

්රයගශවීයම් හැකි ායග යවනස් කම්

-1

-1
-1

-2
-2

මාර්ග යදපස ශවීීනයික ඉදිකිරීම්

-1

භූදර්ශන

ආයලෝකකරස

වැසි ජල ළිටණ ව, කාුක සහ පයි්ප

කන්ඩි සහ රැදවුම් බැමි

භූගත වුහ

-1
-1

-1
-1
-1

අපද්රවය බැහැරීමම

-1

යබෝක්කු සහ පාලම්

රථවාහන යවනතකට ැවීම

පස ස්ථාවර කිරීම

බාධ්ක-වැටවල් ගැසීම

තැීමම/තදකිරීම

බලපෑම් අගෙ

පශ්චාත්මක ඉදිකිරීම් අවස්ථාව

ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ පයිල්

-1
-1

ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහන

-1
-1
-1

මඩ හෑරීම

-1
-1
-1

වි අම සහ ළිළිරවීම

මදයහීමම් (Demolition)

භූමි යහික යපයහික කිරීම

භූමි හෑරීම

-1

-1
-1
-1

ඉඩම් ්රයසාංස්කරස

වානිජ ධීවර
කර්මාන්ත
ආහාර දාම
වාසස්ථාන
සාංක්රමස රටා

කම්කරු කදවුරු

ශ්රමික න් සාංක්රමස

පාංශු සමීක්ෂස

ඉදිකිරීම් අවස්ථාව

ආරක්ෂිත ්රයගශ

නැවත පදිාංිතකරවීම

භූමි අත්මකපත්මකකිරීම

ඉඩම් හිමිකරුවන් සමග කයකාව

නිශ්චල යශපල තක්යසේරුව

හිමිකම් වාර්තා ළකත්මකකිරීම

වැඩමම් විමර්ෂස (Site Surveying)

පරාමිීනන්

පූර්ව ඉදිකිරීම් අවස්ථාව

ශකයතා අධ්යන

බලපෑම
ක්රි ාකාරකම ->

0
-10
-16
-12
-61

ශාෙ- කභෞමිෙ

-61
ශාෙ- කභෞමිෙ

0
වියශේෂ විවිධ්ත්මකව

-2

-2

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

දුර්ලභ සහ
තර්ජන ට ලක්වූ
වියශේෂ
ස්වභාවික
වික්ෂලතා
වගාවන්

-2

-2

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-12
-12
-1

-1

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-16
-17
-57

ශාෙ - ජලජ

-57
ශාෙ - ජලජ

වියශේෂ විවිධ්ත්මකව

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1
-13

දුර්ලභ සහ
තර්ජන ට ලක්වූ
වියශේෂ
ස්වභාවික
වික්ෂලතා
භූමි භාවිතෙ
යන්වාසික
වානිජයම
කිෂිකාර්මික
යතත්මකමම්
කර්මාන්ත
වියනෝදාස්වාද
සදහා භාවිත

-1

-2

-1

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-12
-1

-1

-14
-39

-39
භූමි භාවිතෙ

-1

-1

-1
-1

-1

-1

-2
-2
-2
-2
-1
-1
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-1
-1
-1

-2
-2
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-1
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-1
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-1

-2
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-1
-1
-1
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-1
-1
-1

-1
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-1
-1
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-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1

1
1

1
1

-2
-2
-1
-1
-1
-2

-2
-2
-1

3
3
1
3
3

-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

2
2
-1

-1
-1

1

2
2
2
2

1
1

-16
-12
-21
-15
-5
-8
-77

යසෞන්දර් ාත්මකමක

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)

-77
යසෞන්දර් ාත්මකම
ක
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වැසි ජල ළිටණ ව, කාුක සහ පයි්ප

ආයලෝකකරස

අපද්රවය බැහැරීමම

භූදර්ශන

විදුිකබල, ආයලොක්කරස සහ යවනත්මක
ුපය ෝී තාව න් සදහා ්රයපාදන

මාර්ග නඩත්මකතුව

මාර්ග යදපස ශවීීනයික ඉදිකිරීම්
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-1
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-2

1

-2

-2

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

වාහන හැසිරවීම කලමනාකරස කටයුතු

කන්ඩි සහ රැදවුම් බැමි

-1

්රයගශවීයම් හැකි ායග යවනස් කම්

භූගත වුහ

-1

ඉරිතැලුම් (Spills)

යබෝක්කු සහ පාලම්

-1

භූගත වුහ න්

ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ පයිල්

-1

රථවාහන යවනතකට ැවීම

-1

පස ස්ථාවර කිරීම

-1

බාධ්ක-වැටවල් ගැසීම

වි අම සහ ළිළිරවීම

1

තැීමම/තදකිරීම

භූමි හෑරීම

-2

ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහන

මදයහීමම් (Demolition)

-1

මඩ හෑරීම

භූමි යහික යපයහික කිරීම

-1

ඉඩම් ්රයසාංස්කරස

කම්කරු කදවුරු

අලාංකාර දර්ශන
සහ ස්ථාන
(Scenic views &
sites)
විවිත අවකාශ
තත්මකත්මකව න්
(Open space
qualities)
භූදර්ශන සැලබිම්

බලපෑම් අගෙ

පශ්චාත්මක ඉදිකිරීම් අවස්ථාව

ශ්රමික න් සාංක්රමස

පාංශු සමීක්ෂස

ඉදිකිරීම් අවස්ථාව

ආරක්ෂිත ්රයගශ

නැවත පදිාංිතකරවීම

භූමි අත්මකපත්මකකිරීම

ඉඩම් හිමිකරුවන් සමග කයකාව

නිශ්චල යශපල තක්යසේරුව

හිමිකම් වාර්තා ළකත්මකකිරීම

වැඩමම් විමර්ෂස (Site Surveying)

පරාමිීනන්

පූර්ව ඉදිකිරීම් අවස්ථාව

ශකයතා අධ්යන

බලපෑම
ක්රි ාකාරකම ->

-9

-13
-1

1

-10
අශවිීන යභෞයක
ලක්ෂස (Unique
physical
features)
ස්මාරක
ජලය හි දර්ශන
(Appearance of
water)
භූරූප ලක්ෂස
(Topographic
character)

-1

-1
-5
-3
-1

-1
-7

-1

1

-1

-1
-5
-52

මානව අයිීනන්

Human
Interest
නිවාස
සමාජ
අන්තර්සම්බන්ධ්
තා
සාංස්කියක
රටා/ජීවන රටා
යසෞඛ්ය සහ
ආරක්ෂාව
ජනගහන
ඝනත්මකව
ුපය ෝී තා ජාල
Utility networks
ජල භාවිත

-52

මානව අයිීනන්
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1

2
2
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1

-2

1

2

2

2

1

-1

1

1

-1

1

1

0
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Human
Interest
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-2

-1

-1

-1

-1

1

-1

2

-18
1

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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4.1.

ජලවිදයාත්මකමෙ බලපෑම්

4.1.1. ඉදිකිරීම් අවිවකේදී
අදිෙර 1
ය ෝජිත යපලගැන්වුයම් කියලෝමීටර් 4+000 සිට කියලෝමීටර් 32+000 දක්වා ඉදිකිරීම් අවිවයප අ අිවක යලස ගාංවතුර අවදානමක්
පවීන. අීනත යදස බලන විට වසරක් පාසාම වායේ, යමම ීනරයප අවම වශය න් යකොටසක් යහෝ ගාංවතුර තත්මකත්මකව කට ණ හුසපා
ඇත. යමම ගාංවතුර තත්මකත්මකව ඇයවූ පබි ළ දින කිහිප ක් (ඇයවි හැකි දරුණුම ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ ) පැවය හැකි අතර
ඉදිකරන ලද වුහ න්ට හානි සිදුවි හැකි වීම සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට බාදා ඇයකරයි. ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩි
සහ ළිරවීම සදහා ය ොදාගන්නා ද්රවය යගොඩගසා ඇය ස්ථානවිකන් පාාංශු ඛ්ාදන වීමට හැකි . ළයලස යසෝදායගන න ද්රවය න්
වාරි වුහ න්, කුඹුරු සහ ගාංගා ඇලයදොල වල තැන්පත්මකවි හැකි අතර නැවත ලබාගැනීම වි දම් අිවක වි හැකි . ගාංගා ඇල
යදොල දියේ යසමින්ම ජල ගලා න ්රයශශ වන අණ ණු ළිහිටන ්රයශශ වල අ යසේ අ න ද්රවය න් තැන්පත්මකවීමට හැකි බැවින්,
ඉදල්වල, ගල්වාන, යකටවල, යදොරසායගොඩ, යබම්ණ ල්ල, මාඕවිට, පුකගල, කච්යච්රි අණ ස, යමෝයල අණ ස, කුඹල්ඔලුව සහ
පල්යල්යවල අණ ණු න අණ ණු ළිහිටන ස්ථාන වල අ යමම තත්මකත්මකව ුග්ර යග. ඉදිකිරීම් කාල වල අ විශාල ගාංවතුරක් ඇයවී
යමයලස යසෝදාපාලුව සිදුවුවයහොත්මක අත්මකතනගලු ඔ වාරිමාර්ග වයාපාරයප පවයන කුඹුරු අක්කර 3800 න් 75% ක ්රමස ක්
වත්මක සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාල තුල අ, නි ණ  මාර්ග නිසා යමන්ම යවනත්මක තාවකාිකක ඉදිකිරීම් නිසාද දැනට පවයන ජල ගලා බැසීයම් රටාවට
බාදා සිදුවි හැක. වර්ෂාව යනොමැය අවස්ථාවක ජල ගලා ාමක් යනොවන බැවින් යබොක්කු තබා යනොයයබන ස්ථාන වල යමම
තත්මකත්මකව වඩා ්රණ ඛ්ව සිදුවුක ඇත. මතුළිට ජල ගලා ායම් මාර්ග අඛ්න්ඩව යනොයීමම යහේතුයවන් ඉහල ගාං (upstream)
්රයශශයප ජල ළක් රැස්වුක ඇත (water logging). වැඩිදුරටත්මක, දැනට පවයන භූමි මතුළිටින් සිහින් තල ක් යලස ගලා ායම්
(sheet flow) තත්මකත්මකව නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු සහ පාලම් හරහා සාන්ද්රගත වූ ගලා ාමක් (concentrated flow) බවට
යවනස් වුක ඇත. වියශේෂය න්ම යබෝක්කු ස්ථාන ගතවී ඇත්මකයත්මක කුඹුරු වැනි මිදු මම් වල නම්, යබෝක්කු වල අ ජල අිවක
යගගකින් ගලා න බැවින්, පාාංශු ඛ්ාදන සිදුවි හැක. ජල ගලා ායම් යගග අඩු වන කුඹුරු සහ යවනත්මක පහත්මක මම් වල ද
ළම යසෝදායගන න ද්රවය න් තැන්පත්මක වි හැක. නි ණ  මාර්ග ඉදිකරුක ලබන්යන් ගාංවතුර ඇය වි හැකි ්රයශශ ක
කණ්ඩි ක් මත නම්, ළම කණ්ඩි නිසා ගාංගවතුර රදවා ගැනීයම් ්රයශශ අඩුවන බැවින් ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල ාමට හැකි .
කියලෝමීටර් 23+300 - 25+100, 27+800 - 28+500 සහ 30+600 - 34+000 අතර ඇය යකොටස් වල ළිටාර තැන්යන් පලල
ආසන්නව මීටර් 100 - 200 ක් පමසක් බැවින් ගාංවතුර රදවා තබා ගන්නා ්රයශශ අඩුවීම ීනරනාත්මකමක වි හැක.
යබෝක්කු හරහා ඇල මාර්ග වල අඛ්න්ඩත්මකව , නි මිත ටි න මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවාගැනීම සහිතව සහ ්රමාසවත්මක
විශාලත්මකව ක් සහිත යබොක්කු ය  අයමන් යතොරව සිදුකරමින්, නි ණ  මාර්ග නඩත්මකතු කල යහොත්මක වාරි ජල සැපයුමට බාදා සිදුවි
හැක. මාර්ග හරහා නිවැරදිව ස්ථානගත කරන ලද සහ ඉදියුම් (aligned) කල යබෝක්කු යනොතබා කුඹුරු වල ජල ගලා
බැස ාමට බාධ්ා සිදුකළ යහොත්මක ළහි ්රයලල ක් යලස ජල ළක්රැස් වුක ඇත. ඉදිකිරීම් අවදිය හි ම් බලපෑම් සිදුවීමට
හැකි ාවක් පවයන ්රයශශ ලයිස්තුවක් වගුව 4.2 හි දක්වා ඇත.
වගුව 4.2: අදිෙර 1 හි ඉදිකිරීම් අවදිකෙහි මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇතිවිෙ හැකි ස්ථාන
ජලවිදයාත්මකමෙ
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වඩා සාංකගදී
ස්ථාන

නි
නි
නි
නි

0+000 - 1+700
2+800 - 3+500
3+900 - 4+100
4+400 - 7+300
7+700 - 8+700

8+500

9+000 - 13+900

13+800

14+100 - 18+550

15+500
17+700

18+750 - 18+850

18+200 18+450

18+950 - 19+650

19+000,
19+600
19+900 20+000

19+900 - 20+050

අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම්
ණ  මාර්ග
ණ  මාර්ග
ණ  මාර්ග
ණ  මාර්ග

ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක කුඹුරු විකන් ජල
ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක කුඹුරු විකන් ජල
ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක කුඹුරු විකන් ජල
ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක කුඹුරු විකන් ජල

බැස
බැස
බැස
බැස

න ඇලවල් වල ගලා
න ඇලවල් වල ගලා
න ඇලවල් වල ගලා
න ඇලවල් වල ගලා

ාමට බාදා ඇයයග.
ාමට බාදා ඇයයග.
ාමට බාදා ඇයයග.
ාමට බාදා ඇයයග.

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක ඌරුවල් ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක අත්මකතනගලු ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් යබම්ණ ල්ල අණ යසහි සහ ටිගාං ්රයශශයප
(downstream reaches)තැන්පත්මක වි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
 අ ඇික ඔයප දිගින් මීටර් 100 ක ්රමාස ක් යවනත්මක යදසකට හැරවීම අවශය වන අතර ළිටාර තැන්න විශාල
්රමාස ක පැයර පවයන බැවින් අහිතකර බලපෑම් සිදුයනොවුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වඩා සාංකගදී
ස්ථාන

20+300 - 20+450

20+300 20+450

20+650 - 20+750

20+650 20+750

20+900 - 21+650

21+000
21+100
21+250
21+250 21+650
21+625

21+700 - 22+200
22+200
22+450 - 22+750

22+550
22+600

22+800 - 25+450

23+050
23+100
23+100 23+300

23+300 25+100
23+900 24+700
24+900
25+050
25+700 - 26+150

25+850
25+925

26+300 - 27+600

25+500 25+900
26+900
26+900 27+300

27+800 - 28+500
29+125 - 29+250
29+500 - 34+000

27+800 28+500
29+550
29+900

අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම්
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශ (downstream reaches) දියේ
තැන්පත්මක වි හැක.
 අ ඇික ඔයප දිගින් මීටර් 150 ක ්රමාස ක් යවනත්මක යදසකට හැරවීම අවශය වන අතර ළිටාර තැන්න විශාල
්රමාස ක පැයර පවයන බැවින් අහිතකර බලපෑම් සිදුයනොවුක ඇත. ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම්
ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන
වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශ (downstream reaches) දියේ තැන්පත්මක වි හැක.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශ (downstream reaches) දියේ
තැන්පත්මක වි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක ඉහල ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට හැකි යනොවුක ඇත
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක ඇතැම් කුඹුරු වල ජල
බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.
ගාංගාව හැරවීම නි ම ආකාරට සිදු යනොකල යහොත්මක ජල බැස ායම් රටාව යවනස් වුක ඇය අතර පහත්මක
ුන්නත ්රයශශවල ඇය ජල නිසිපරිදි බැස යනො ුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක පහත්මක ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
කුඹුරු වල ජල බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු තබා යනොයබුවයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇල වලට බාදා ඇයයග.
යග න්යගොඩ අන්තර්හුවමාරුයග ළිටවන බෑවුම් මයේ මායිම කච්යච්රි අණ යන් ළිටවායන් ජල බැස න ජල
මාර්ග මත ළිහිටන නිසා ඉදිකිරීම් අවදියප අ කච්යච්රි අණ යණ් ළිටවායනන් සිදුවන ණ දාහැරීම් සහ යවනස්
කරන ලද ඇලමාර්ගයප ජල ගලා ායමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් යමෝයල් අණ ස සහ ටිගාං ්රයශශ
(downstream reaches) දියේ තැන්පත්මක වි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක පහත්මක ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වල ජල බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක යදොළපහයර්
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
යදොල පහයර් (Stream) දිගින් මීටර් 200 ක ්රමාස ක් යවනත්මක යදසකට හැරවීම අවශය වන අතර පුළුල් ළිටාර
තැන්නක් පවයන බැවින් අහිතකර බලපෑම් සිදුයනොවුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශ (downstream reaches) දියේ
තැන්පත්මක වි හැක..
නි ණ  මාර්ගයප කන්ඩි නිසා ගාංවතුර රදවා ගැනීම් ්රයශශ අඩු කරන බැවින් ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල නැී මට
සිදුවි හැක.
ඇල හැරවීම නිසි පරිදි සිදුයනොවුන යහොත්මක ජලවහන රටාව යවනස් වි හැකි අතර සමහර ්රයශශ වල නිසි පරිදි
ජල ගලා බැසීම් සිදුයනොවි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප කන්ඩි නිසා ගාංවතුර රදවා ගැනීම් ්රයශශ අඩු කරන බැවින් ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල නැී මට
සිදුවි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක පහත්මක ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වල ජල බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක ඉහල ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට හැකි යනොවුක ඇත
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක ඉහල ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට හැකි යනොවුක ඇත
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක ඉහල ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට හැකි යනොවුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක  අ ඇික ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
යදොල පහයර් (Stream) දිගින් මීටර් 200 ක ්රමාස ක් යවනත්මක යදසකට හැරවීම අවශය වන අතර පුළුල් ළිටාර
තැන්නක් පවයන බැවින් අහිතකර බලපෑම් සිදුයනොවුක ඇත. ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක
ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ
යසේ අ න අවසාදිත න් කුඹල්ඔලුව අණ යන් තැන්පත්මක වි හැක.  අ ඇික ඔ සහ පලු ඔ යදකට යබයදන
ස්ථාන යමම ීනරයප ළිහිටා ඇය අතර නි ණ  මාර්ග  අ ඇික ඔයප වම් ඉවුර දියේ ඉදිකල යහොත්මක පලු ඔයප
ණ දාහැරීම් වලට බාදා ඇය වි හැක.
නි ණ  මාර්ග සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුවුක ඇත්මකයත්මක පටු ළිටාර තැන්නක විශාල යකොටසකයි. ළයසේවුවත්මක,
ඉතා කුඩා ගාංවතුර ණ දාහැරීමක් පවයන බැවින් සැලකි යුතු තරම් අහිතකර බලපෑම් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු තබා යනොයබුවයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇල වලට බාදා ඇයයග.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක ඉහල ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට හැකි යනොවුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක පහත්මක ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වල ජල බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ජලවිදයාත්මකමෙ
අවදානම් රකපශ

වඩා සාංකගදී
ස්ථාන

අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම්

30+000

නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක පහත්මක ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වල ජල බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.
මීටර් 100 සිට මීටර් 200 දක්වා පුළුල් ළිටාර තැන්නක 25% ක් පමස දක්වා නි ණ  මාර්ග ට සහ ඉදිකිරීම්
කටයුතු සදහා භාවිත වුක ඇත. ළයසේවුවත්මක, ඉතා කුඩා ගාංවතුර ණ දාහැරීමක් පවයන බැවින් සැලකි යුතු තරම්
අහිතකර බලපෑම් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු හරහා නිවැරදි මට්ටම් (levels) පවත්මකවායනොගත යහොත්මක පහත්මක ුන්නතාාංශ ක ළිහිටි
ඇතැම් කුඹුරු වල ජල බස්සවා හැරීමට හැකි යනොවුක ඇත.

30+600 34+000
31+600,
31+750,
32+150,
32+550,
32+650,
33+600,
33+900
34+000 - 34+750
35+700 - 37+600
37+600 - 38+200

නි ණ  මාර්ග ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් වල ගලා ාමට බාදා ඇයයග.
නි ණ  මාර්ග ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් වල ගලා ාමට බාදා ඇයයග.
නි ණ  මාර්ග ට යබොක්කු යනොතැබුවයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් වල ගලා ාමට බාදා ඇයයග.

අදිෙර 2
ය ෝජිත යපලගැන්වුම දියේ කියලෝමීටර් 44+000 සිට කියලෝමීටර් 59+000 දක්වා ළිහිටන කුඩා ඔ යද්රෝණි ඉදිකිරීම් අවදියප අ
ගාංවතුර ඇයවීමට අවදානම් යකොටසකි. යමම ගාංවතුර දිනක පමස කාල ක් (ඇයවි හැකි දරුණුම ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ )
පැවය හැකි අතර අඩ වශය න් ඉදිකරන ලද වුහ න්ට හානි සිදුවි හැකි වීම සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට බාදා ඇයකරයි.
ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩි සහ ළිරවීම සදහා ය ොදාගන්නා ද්රවය යගොඩගසා ඇය ස්ථානවිකන් පාාංශු ඛ්ාදන වීමට
හැකි අතර ළමගින් යසේ අ න ද්රවය කුඹුරු වල සහ ගාංගා ඇලයදොල වල තැන්පත්මක වි හැක.
යම ට අමතරව මාර්ගයප අයේපුස්ස සබැදියප කියලෝමීටර් 6+900 සිට 7+200 දක්වා බෑවුම් සහිත භූමි ක, කැපුමක් සිදුකල
යුතු යකොටසක මහ ඔ ළිහිටා ඇත්මකයත්මක ය ෝජිත මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට මීටර් 100 ක් පමස ඈයනි. ඉදිකිරීම් අවදියප අ
අවශය වැලැක්වීයම් ක්රි ාමාර්ග යනොගත යහොත්මක ඉදිකිරීම් ද්රවය මහ ඔ ට යපරීම ාම/යසෝදායගන ාම සිදුයග.
ඉදිකිරීම් කාල තුල අ, නි ණ  මාර්ග නිසා යමන්ම යවනත්මක තාවකාිකක ඉදිකිරීම් නිසාද දැනට පවයන ජල ගලා බැසීයම් රටාවට
බාදා සිදුවි හැක. වර්ෂාව යනොමැය අවස්ථාවක ජල ගලා ාමක් යනොවන බැවින් යබොක්කු තබා යනොයයබන ස්ථාන වල යමම
තත්මකත්මකව වඩා ්රණ ඛ්ව සිදුවුක ඇත. මතුළිට ජල ගලා ායම් මාර්ග අඛ්න්ඩව යනොයීමම යහේතුයවන් ඉහල ගාං (upstream)
්රයශශයප ජල ළක් රැස්වුක ඇත (water logging). වැඩිදුරටත්මක, දැනට පවයන භූමි මතුළිටින් සිහින් තල ක් යලස ගලා ායම්
(sheet flow) තත්මකත්මකව නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු සහ පාලම් හරහා සාන්ද්රගත වූ ගලා ාමක් (concentrated flow) බවට
යවනස් වුක ඇත. වියශේෂය න්ම යබෝක්කු ස්ථාන ගතවී ඇත්මකයත්මක කුඹුරු වැනි මිදු මම් වල නම්, යබෝක්කු වල අ ජල අිවක
යගගකින් ගලා න බැවින්, පාාංශු ඛ්ාදන සිදුවි හැක. ජල ගලා ායම් යගග අඩු වන කුඹුරු සහ යවනත්මක පහත්මක මම් වල ද
ළම යසෝදායගන න ද්රවය න් තැන්පත්මක වි හැක. නි ණ  මාර්ග ඉදිකරුක ලබන්යන් ගාංවතුර ඇය වි හැකි ්රයශශ ක කන්ඩි ක්
මත නම්, ළම කන්ඩි නිසා ගාංවතුර රදවා ගැනීයම් ්රයශශ අඩුවන බැවින් ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල ාමට හැකි .
ඉදිකිරීම් අවදියප අ වියශේෂය න්ම කියලෝමීටර් 44+000 සිට කියලෝමීටර් 59+000 දක්වා කුඩා ඔ ළිහිටන ීනරයප තාවකාිකක
ගාංගා හැරවීම් කිහිප ක් සිදුකිරීම අවශය වුක ඇත. ළමගින් වහාම ගැීමම යවනස් කල ඔයප ුඩුගාං සහ ටිගාං ්රයශශ සහ ඔයප
ගැීමම් රටාව යවනස් කල හැකි අතර ළහි යපර පැවය මාර්ගය න් මදක් නැවත යපලගැන්වුම සකසාගනිමින් නව තත්මකත්මකව සදහා
නැවත හැඩගැයසුක ඇත.
යබෝක්කු හරහා ඇල මාර්ග වල අඛ්න්ඩත්මකව , නි මිත ටි න මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවාගැනීම සහිතව සහ ්රමාසවත්මක
විශාලත්මකව ක් සහිත යබොක්කු ය  අයමන් යතොරව සිදුකරමින්, නි ණ  මාර්ග නඩත්මකතු කල යහොත්මක වාරි ජල සැපයුමට බාදා සිදුවි
හැක. මාර්ග හරහා නිවැරදිව ස්ථානගත කරන ලද සහ ඉදියුම් (aligned) කල යබෝක්කු යනොතබා කුඹුරු වල ජල ගලා
බැස ාමට බාදා සිදුකල යහොත්මක ළහි ්රයලල ක් යලස ජල ළක්රැස් වුක ඇත. ඉදිකිරීම් අවදිය හි ම් අහිතකර බලපෑම් සිදුවීමට
හැකි ාවක් පවයන ස්ථාන ලයිස්තුවක් වගුව 4.3 සහ 4.4 හි දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වගුව 4.3: අදිෙර 2 හි ඉදිකිරීම් අවදිකේදී මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇතිවිෙ හැකි ස්ථාන
ජලවිදයාත්මකමෙ
අවදානම් රකපශ

වඩා සාංකගදී
ස්ථාන

ඉදිකිරීම් කාල තුල අ අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම්

38+400 - 41+450

39+950 - 40+300
40+600
40+750 - 41+100
41+100
41+350 - 41+400

නි ණ  මාර්ගයප කන්ඩි මගින් කුඹුරු වල ජල බැස
න ඇලවල් අවහිර වි හැක. ඇතැම්
ඇලවල් හැරවීම සිදුකරුක ඇත. ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන
ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න
අවසාදිත න් පහයන් ඇය කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.

41+650 - 41+900
42+350

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක මහ
ඔයප නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන
ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් කුඩා ඔයප සහ
පහයන් ඇය කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.

42+900 - 43+450
43+750 - 44+050
44+050 - 44+300
44+300 - 46+850
44+800
45+700
46+000
45+100 - 45+400
45+550 - 45+750
47+100
47+150 - 47+500
47+800 - 49+900

48+000 - 48+450
48+450
49+600

50+100
50+300 - 50+550
50+700 - 50+900
51+050 - 51+150
51+250 - 52+250

52+450
52+750 - 53+100
53+250
54+250 - 54+500
55+050 - 55+650
55+650 - 56+750
56+750 - 57+650
57+650 - 59+200

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක
යදොළපහයර් නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන
ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් පහයන් ඇය කුඹුරු
වල තැන්පත්මක වි හැක.
51+400
51+500
52+050
52+150

54+400

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක කුඩා
ඔ නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කණ්ඩියප පවයන
ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් කුඩා ඔයප සහ
පහයන් ඇය කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.

57+450

ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන
ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් පහයන් ඇය කුඹුරු
වල තැන්පත්මක වි හැක.

57+870
57+950
59+050 - 59+100
60+000 - 60+250
60+650 - 61+250
62+050 - 62+850
63+420 - 64+150
64+430 - 64+820
64+900 - 65+120
65+720 - 65+820
66+650 - 67+700
68+800 - 69+350
69+450 - 69+650
70+350 - 70+520
70+650 - 72+300
74+020 - 75+520

75+700 - 76+250

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක කුඩා
ඔයප නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන
ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් කුඩා ඔයප සහ
පහයන් ඇය කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.

60+220

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක කුඩා
ඔ නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන
ිකහිල් ද්රවය න් (Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් කුඩා ඔයප සහ
පහයන් ඇය කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග
අවහිර වීමට හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම

62+350
62+600 - 62+700
63+600

66+930
67+100
69+300

74+400 - 75+000
75+170
75+350

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක මගුරු
ඔයප නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග
අවහිර වීමට හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක ළිටාර
ඇයල් නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග
අවහිර වීමට හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වගුව 4.4: අදිෙර 2 හි අකේපුස්ස සබැදි මාර්ගෙ ඉදිකිරීම් අවදිකේදී මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇතිවිෙ හැකි ස්ථාන
ජලවිදයාත්මකමෙ
අවදානම් රකපශ

වඩා
සාංකගදී
ස්ථාන

2+200 - 3+900
4+900 - 5+600
6+100 - 6+200
6+900 - 7+200
8+500 - 9+000

8+950

අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම්
නි ණ  මාර්ගයප නිවැරදි යනොවන ආකාර ට යබෝක්කු ඉදිකලයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් වලට බාදා
ඇය යග.
නි ණ  මාර්ගයප නිවැරදි යනොවන ආකාර ට යබෝක්කු ඉදිකලයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් වලට බාදා
ඇය යග.
නි ණ  මාර්ගයප නිවැරදි යනොවන ආකාර ට යබෝක්කු ඉදිකලයහොත්මක වාරි සහ ජලවහන ඇලවල් වලට බාදා
ඇය යග.
නි මාකාරය න් යනොහැසිරවුවයහොත්මක කැපුම් ද්රවය (Cut materials) මහ ඔ ට වැටීමට හැකි ාව පවීන.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක කුඩා ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.

අදිෙර 4
ය ෝජිත යපලගැන්වුයම් දැදුරු ඔ ළිහිටන ස්ථාන ඉදිකිරීම් අවදියප අ ගාංවතුර ඇයවීමට අවදානම් යකොටසකි. දැදුරු ඔයප
ජල ගැීමයම් ්රයගග ඉතා අිවක වන අතර අඩ වශය න් ඉදිකරන ලද වුහ න්ට හානි සිදුවි හැකි වීම සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු
වලට බාදා ඇයකරයි. ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩි සහ ළිරවීම සදහා ය ොදාගන්නා ද්රවය යගොඩගසා ඇය ස්ථානවිකන්
පාාංශු ඛ්ාදන වීමට හැකි අතර ළමගින් යසේ අ න ද්රවය ගාංපහල යපයදස් වල තැන්පත්මක වි හැක.
ඉදිකිරීම් කාල තුල අ, නි ණ  මාර්ග නිසා යමන්ම යවනත්මක තාවකාිකක ඉදිකිරීම් නිසාද දැනට පවයන ජල ගලා බැසීයම් රටාවට
බාදා සිදුවි හැක. වර්ෂාව යනොමැය අවස්ථාවක ජල ගලා ාමක් යනොවන බැවින් යබොක්කු තබා යනොයයබන ස්ථාන වල යමම
තත්මකත්මකව වඩා ්රණ ඛ්ව සිදුවුක ඇත. මතුළිට ජල ගලා ායම් මාර්ග අඛ්න්ඩව යනොයීමම යහේතුයවන් ඉහල ගාං (upstream)
්රයශශයප ජල ළක් රැස්වුක ඇත (water logging). වැඩිදුරටත්මක, දැනට පවයන භූමි මතුළිටින් සිහින් තල ක් යලස ගලා ායම්
(sheet flow) තත්මකත්මකව නි ණ  මාර්ගයප යබෝක්කු සහ පාලම් හරහා සාන්ද්රගත වූ ගලා ාමක් (concentrated flow) බවට
යවනස් වුක ඇත. වියශේෂය න්ම යබෝක්කු ස්ථාන ගතවී ඇත්මකයත්මක කුඹුරු වැනි මිදු මම් වල නම්, යබෝක්කු වල අ ජල අිවක
යගගකින් ගලා න බැවින්, පාාංශු ඛ්ාදන සිදුවි හැක. ජල ගලා ායම් යගග අඩු වන කුඹුරු සහ යවනත්මක පහත්මක මම් වල ද
ළම යසෝදායගන න ද්රවය න් තැන්පත්මක වි හැක. නි ණ  මාර්ග ඉදිකරුක ලබන්යන් ගාංවතුර ඇය වි හැකි ්රයශශ ක කන්ඩි ක්
මත නම්, ළම කන්ඩි නිසා ගාංවතුර රදවා ගැනීයම් ්රයශශ අඩුවන බැවින් ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල ාමට හැකි .
යබෝක්කු හරහා ඇල මාර්ග වල අඛ්න්ඩත්මකව , නි මිත ටි න මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවාගැනීම සහිතව සහ ්රමාසවත්මක
විශාලත්මකව ක් සහිත යබොක්කු ය  අයමන් යතොරව සිදුකරමින්, නි ණ  මාර්ග නඩත්මකතු කල යහොත්මක වාරි ජල සැපයුමට බාදා සිදුවි
හැක. මාර්ග හරහා නිවැරදිව ස්ථානගත කරන ලද සහ ඉදියුම් (aligned) කල යබෝක්කු යනොතබා කුඹුරු වල ජල ගලා
බැස ාමට බාදා සිදුකල යහොත්මක ළහි ්රයලල ක් යලස ජල ළක්රැස් වුක ඇත. ඉදිකිරීම් අවදිය හි ම් අහිතකර බලපෑම් සිදුවීමට
හැකි ාවක් පවයන ස්ථාන ලයිස්තුවක් වගුව 4.5 හි දක්වා ඇත.

වගුව 4.5: අදිෙර 4 හි ඉදිකිරීම් අවදිකේදී මතුළිට ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇතිවිෙ හැකි ස්ථාන

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ජලවිදයාත්මකමෙ
අවදානම් රකපශ

වඩා සාංකගදී
ස්ථාන

ඉදිකිරීම් කාල තුල අ අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම්

76+700 78+350
78+830 79+270
80+550 80+650
81+250 81+500
81+900 82+100
82+450 82+550
83+150 83+600
83+600 83+700
83+700 84+830
84+830 86+400

77+950

නි ණ  මාර්ගයප මාර්ග කන්ඩි මගින් කුඹුරු වල ජල බැස ායම් ඇලමාර්ග වලට බාදා ඇය වි හැක.
සමහර ඒවා හැරවීමක් සිදුකරුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශයප (downstream reaches)
කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.

79+000
80+600

82+050,
82+100
83+420

84+950
85+800
86+120

86+700 87+620

86+360
86+700

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක දැදුරු ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
යසේ අ න පස් දැදුරු ඔ ට ළක්වීමට හැකි . පානී ජල ලබාගන්නා තුළුමගක් (intake) මීටර් 1400 ක්
පමස ගයේ පහළ ්රයශශයප පවීන.
නි ණ  මාර්ගයප මාර්ග කන්ඩි මගින් කුඹුරු වල ජල බැස ායම් ඇලමාර්ග වලට බාදා ඇය වි හැක.
සමහර ඒවා හැරවීමක් සිදුකරුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශයප (downstream reaches)
කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක ඉබ්බාගණ ව වැවට
ජල යගන න ඇල මාර්ගයප නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.

87+400
87+950 88+300
89+350 -o
89+550
89+730 89+820
90+500 90+900
91+600 91+800
92+050 92+400
92+500 93+000
93+600 95+500
96+100 97+400
98+200 98+350
98+450 98+600
99+100 99+200
100+000 -o
100+200
101+150 101+900
102+750 103+050
104+030
112+200
112+700 113+000
114+900 116+000

නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම

යසෝදායගන න පස් දැදුරු ඔ දක්වා ගමන් කල හැක. ළමගන් ඉබ්බාගණ ව තුළුමග අණ ස (intake Anicut)
අවහිර වි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
92+200

94+850
97+200

යසෝදායගන න පස් දැදුරු ඔ දක්වා ගමන් කල හැක. ළමගන් ඉබ්බාගණ ව තුළුමග අණ ස (intake Anicut)
අවහිර වි හැක.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශයප (downstream reaches)
කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.
ඉදිකිරීම් කාලයප අ ජල ගැීමම් ඇයවුවයහොත්මක ආරක්ෂා යනොකරන ලද මාර්ග කන්ඩියප පවයන ිකහිල් ද්රවය න්
(Loose materials) ඛ්ාදන වීමට සහ යසේ අ න අවසාදිත න් ටිගාං ්රයශශයප (downstream reaches)
කුඹුරු වල තැන්පත්මක වි හැක.
යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැව දක්වා ගමන් කල හැක.

යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැව දක්වා ගමන් කල හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
102+800 102+900

යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැව දක්වා ගමන් කල හැක.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක කිඹුල්වානා ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක කුඩා ගාංගායග
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා යගොවිපයල් ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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116+000 116+350
117+250 119+000

18+400

119+900 120+150
120+150
120+150 121+100
121+100 122+100
122+100
122+100 -o
122+700
123+500

122+150

123+500 124+000
124+050
124+100 124+550
125+200 127+200
127+800 128+700
128+700

125+250
126+750

128+700 129+600
130+300
130+300 131+800

134+250 137+456

131+000
131+450
131+600
131+640
131+700
131+800
134+400
134+950 135+200
135+650
136+300
136+350 136+550
136+580
136+700
137+080
137+180

නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොතැබුවයහොත්මක මතුළිට ගලා න ජල වැව යදසට ගලා ාමට
බාදා ඇයවුක ඇත. යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැව දක්වා ගමන් කල හැක.
වහාම ටිගාං (immediate downstream) ්රයශශයප ළල්ලාංගා වැග පශධ්ය ක් පවීන. නි ණ  මාර්ගයප
්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොතැබුවයහොත්මක මතුළිට ගලා න ජල වැග යදසට ගලා ාමට බාදා ඇයවුක
ඇත.. යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැග දක්වා ගමන් කල හැක. කියලෝමීටර්
118+400 ස්ථානයප වැග බැම්මක් ඉතා ආසන්නයප පවයන අතර කම්පන මගින් බලපෑම් සිදුවි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප කණු (Piers) මගින් ජලයප ගලා ාමට බාදා ඇයවි හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොතැබුවයහොත්මක මතුළිට ගලා න ජල වැව යදසට ගලා ාමට
බාදා ඇයවුක ඇත. යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැව දක්වා ගමන් කල හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක දැදුරු ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක යදොල පහයර්
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක යදොල පහයර්
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
ය ෝජිත මාර්ග ට ුඩු ගාං සහ ටිගාං ්රයශශයප ළල්ලාංගා වැග පශධ්ය ක් ඇත. නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක
තරම් යබෝක්කු යනොතැබුවයහොත්මක මතුළිට ගලා න ජල වැව යදසට ගලා ාමට බාදා ඇයවුක ඇත.
යසෝදායගන න පස් ටිගාං (downstream) ්රයශශයප ඇය වැව දක්වා ගමන් කල හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොතැබුවයහොත්මක මතුළිට ගලා න යදොල (stream) යදසට ගලා
ාමට බාදා ඇයවුක ඇත.යසෝදායගන න පස් යදොල (stream) දක්වා ගමන් කල හැක.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක දඹුලු ඔයප
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත. ඉදිකිරීම් මම් විකන් යසෝදායගන න පස් දඹුලු ඔ හරහා
ඉබ්බන්කටුව වැව දක්වා ගමන් කල හැක.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක යදොල පහයර්
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක යදොල පහයර්
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.

නි ණ  මාර්ග නිසා වැයග ගබඩා කල හැකි ජල ්රමාස සැලකි යුතු මට්ටමකින් අඩුයග.
නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක යදොල පහයර්
නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.

නි ණ  මාර්ගයප පාලම් වලට ්රමාසවත්මක තරම් විවර ක් (opening size) යනොතැබුවයහොත්මක මිරිස්යගෝනි ා
ඔයප නිදහයසේ ගලා ාමට බාදා ඇය වුක ඇත.
නි ණ  මාර්ගයප ්රමාසවත්මක තරම් යබොක්කු යනොතැීමම නිසා කුඹුරු වල ජල බැස ායම් මාර්ග අවහිර වීමට
හැකිවීම සහ ජල ගලාබැස යනො ා ළක්රැස්වීම (water loging) සිදුවීමට හැකිවීම

4.1.2. ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේදී
අදිෙර 1
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ගාංගා යහෝ ජල මාර්ග හරහා න ්රයශශ වල, නි මිත මට්ටම් වලට (proper levels) ්රමාසවත්මක තරම්
විවර (openings) යනොසප න්යන් නම්, දැනට පවයන ජල ගලාබැසීයම් රටා යවනස්වීම සහ මාර්ග ට ුඩ පැත්මකයත්මක
(upstream) ජල ඒකරැස්වී යීමම (water logging) යහෝ ගාංවතුර තත්මකත්මකව ඇයවීමට හැකි . 2014 SMEC විසින් සකසන ලද
ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 1, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන් සහ 2011 ශ්රී ලාංකා පහත්මකමම් යගොඩකිරීම් සහ
සාංවර්ධ්න කිරීම් සාංස්ථාව මගින් ුතුරු-නැයගනහිර අිවයගී  මාර්ග (යකොළඹ ුකවර විකල්ප මර්ග ) වයාපිය සදහා සකසන
ලද ජල විදයාත්මකමක අධ්ය න වාර්තා විකන් ලබා  අ ඇය යබෝක්කු සහ පාලම්වල පවත්මකවාගත යුතු විවර ්රමාස (opening sizes),
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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සැලබිම් කරන ලද විසර්ජන වලට ළයරහිව සාංසන්දන කරන ලද අතර ්රමාසවත්මක දැයි යසො ාගන්නා ල අ. ළයසේවුවද, ජල
යපෝෂක ්රයශශයප ණ දාහැරීම් සදහා බාදාවන් යනොමැය මාර්ග ක් සැපයීම සදහා, ළහි භාවිත , යබෝක්කු සහ පාලම් නිසි පරිදි
ස්ථාන ගත යනොකිරීයමන් යහෝ නි මිත පරිදි ඉදියුම් (aligned) යනොකිරීයමන් අඩුකරුක ඇත. ළයසේවුවත්මක, 2014 SMEC විසින්
සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 3, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායග සප න ලද විස්තර විකන් ජලමාර්ග
වුහ න්යේ ටි න මට්ටම් (invert levels) ඇතුලත්මක යනොවුනද, විස්තරාත්මකමක සැලබිම් නිර්මාන ිලල්පීන් විසින් ඒවා පවයන
භූමි මට්ටම් සමග ගැලපීමට අවශය බව යමහි අ නිර්යශශ කරුක ලබන බැවින් කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
වැඩිදුරටත්මක, වාරි ජල සැපයුම් ඇල මාර්ග සහ බැස ායම් ඇල මාර්ග අිවයගී  මාර්ග හරහා අඛ්න්ඩව පවත්මකවාගැනීමට අවසර
යනොදුන යහොත්මක, ඇතැම් කුඹුරුවලට ජල සැපයීමට යහෝ ජල බස්සවා හැරීමට යනොහැකි වුක ඇත. වයාපිය ක්රි ාත්මකමක
අවදිය හි ජලවිදයාත්මකමක භූමිදර්ශවලට ම් අහිතකර බලපෑම් සිදුවීමට හැකි ාවක් පවයන ස්ථාන ලයිස්තුවක් වගුව 4.6 හි දක්වා
ඇත.
වගුව 4.6: අදිෙර 1 හි ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේ මතුළිට ජල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ ස්ථාන
මාර්ගකේ සලකුණු
ෙර ඇති දුර
කිකලෝමීටර්
(Chainage)
0+000 - 1+700
2+800 - 3+300
3+300 - 3+630
3+900 - 4+050

වඩා
සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේදී සිදුවිෙ හැකි බලපැම්

0+600,
1+100,
1+450
1+650,
2+900,
3+050
3+550 3+630
3+950 4+050

ය ෝජිත මාර්ග , ජල මාර්ග සදහා හතරැස් යබෝක්කු ද සහිතව කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි.
හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම් ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම සමග යනොගැලය්
නම් ළවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ ඇය ්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.

4+400 - 4+500

4+450

4+900 - 5+000

4+950

5+100 - 5+800

6+800 - 7+350

5+300,
5+450
6+300,
6+400
7+100

7+700 - 8+700

8+500

9+000 - 13+600

9+100 11+800,
13+050 13+500

13+600 - 15+200

13+800,
14+300,
14+500
14+856

15+200 - 16+200

15+500

16+200 - 16+800

16+200 16+800
17+400,
17+400 17+700
18+30019+100

6+100 - 6+400

16+800 - 19+100

අිවයගී  මාර්ග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත ළිහිටයි. අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි
අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , කියලෝමීටර් 3+860 සිට 4+010 දක්වා කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත
ළිහිටයි. ළයසේවුවද, කියලෝමීටර් 4+050 ස්ථානයප යදොලපහරක් පවයන බැවින් අිවයගී  මාර්ගයප කන්ඩි
මගින් ළ අවහිර වි හැක.
අිවයගී  මාර්ග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත ළිහිටයි.. අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි
අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , මීටර් 0 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත ළිහිටයි. අහිතකර බලපෑම්
ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , මීටර් 240 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත ළිහිටයි. අහිතකර බලපෑම්
ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..
අිවයගී  මාර්ග , මීටර් 240 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත ළිහිටයි. අහිතකර බලපෑම්
ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , මීටර් 570 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත ළිහිටයි. අහිතකර බලපෑම්
ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , මීටර් 580 ක් සහ මීටර් 180 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) යදකක් මත
ළිහිටයි, ළයසේවුවද ළ කියලෝමීටර් 8+150 ස්ථානයප පවයන යදොලපහර පබිකිරීමට තරම් අඛ්න්ඩව
යනොපවීන. ළ කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මගින් යවනස්කරවා ගැනීමට අවශය යග. ඔ හරහා
සප ුක ලබන මීටර් 180 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ්රමාසවත්මක වන බැවින් ඌරුවල්
ඔයප ජල ගලා බැසීමට බලපෑම් සිදුවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , 9+060 සිට 11+800 දක්වා මීටර් 2740 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct)
මත ළිහිටයි. කියලෝමීටර්13+050 සිට කියලෝමීටර් 13+500 දක්වා අිවයගී  මාර්ග යසේ අ න වැසි ජල
(runoff), බිදුබි වැලැක්වීයම් ක්රි ාමාර්ග යනොගත යහොත්මක යකටවල අණ සට ගලා ාම් සිදුවි හැක. වඩාත්මක
ීනරසාත්මකමක යකොටස් හරහා ගමන් කිරීමට කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) භාවිත කරන බැවින්
යමම ස්ථානයප ගාංවතුර මට්ටම ඉහල ුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරුක යනොලබයි.
අිවයගී  මාර්ග , කියලෝමීටර් 13+666 සිට 14+666 දක්වා මීටර් 1000 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම්
(Viaduct) මත ළිහිටයි. යම අත්මකතනගලු ඔයප ගාංවතුර ්රවාහ පබි කිරීමට ්රමානවත්මක බැවින් ගාංවතුර
මට්ටම ඉහල ුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරුක යනොලබයි. කියලෝමීටර් 14+856 ස්ථානයප ය ොදුක ලබන මීටර්
40 ක් දිග පාලම මගින් නැයගනහිර සිට බටහිර දක්වා වි ිකකාලයප අ ජල ගලා බැසීමට ුපකාර වුක ඇය
අතරම ළමගින් මාර්ග කන්ඩි යදපස ගාංවතුර මට්මට් සමාන කිරීමද සිදුකරුක ඇත. ළමනිසා අහිතකර
බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග , කියලෝමීටර් 15+090 සිට 15+090 දක්වා මීටර් 1100 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම්
(Viaduct) මත ළිහිටයි. යම  අ ඇික ඔයප ගාංවතුර ්රවාහ පබි කිරීමට ්රමානවත්මක බැවින් යමම ස්ථානයප
ගාංවතුර මට්ටම ඉහල ුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරුක යනොලබයි.
ගාංගාධ්ාර හැසිරවීමට (River training) ය ෝජනා කර ඇත.  අ ඇල්යල් ඔයප ්රධ්ාන ජල මාර්ග යේදන
යනොකරන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
කියලෝමීටර් 16+800 සිට 18+560 දක්වා කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) සප ුක ඇත. ළමනිසා
යමම යකොටයසේ අහිතකර බලපෑම් සිදු යනොයග. කියලෝමීටර් 20+200 ස්ථානයප අ ගාංවතුර ළිටාර දමමින්
අිවයගී  මාර්ගයප දකුණු යදස ළිහිටි විශාල ළිටාර තැන්නකට ගලා න අතර කියලෝමීටර් 18+300 සිට
19+100 දක්වා යකොටයසේ අ ළම ගාංවතුර නැවත ්රධ්ාන  අ ඇල්යල් ඔ ට ගලා ාමට හැකි . අිවයගී 
මාර්ගයප කන්ඩි මගින් කියලෝමීටර් 18+560 සිට 18+940 දක්වා යමම ගලා ාමට බාදා සිදුකිරීමට හැකි
අතර ළමගින් අවට ඇය ගම්මාන ජලය න් ටවීම වැඩිකරුක ඇත. කියලෝමීටර් 18+940 සිට 19+040
දක්වා මීටර් 100 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ලබා  අ බැවින් ළම ස්ථානයප අ  අ ඇික ඔයප
ගලා ාමට ්රමාසවත්මක වන නණ ත්මක ගාංවතුරට කියලෝමීටර් 18+560 සිට 18+940 දක්වා යකොටසට ලගාවීමට
සප ා ඇය මාර්ග ්රමාසවත්මක යනොයග.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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මාර්ගකේ සලකුණු
ෙර ඇති දුර
කිකලෝමීටර්
(Chainage)
19+100 - 19+650

වඩා
සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේදී සිදුවිෙ හැකි බලපැම්

19+600

19+900 - 20+050

19+900 20+000

20+300 - 20+450

20+900 - 21+650

20+300 20+450
20+650 20+750
21+000

කියලෝමීටර් 19+508 සිට 19+633 දක්වා ලබා  අ ඇය මීටර්125 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම්
(Viaduct)  අ ඇික ඔයප ජල ගලාබැසීමට ්රමාසවත්මක අතර අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා
යනොකරයි.
ළිටාර තැන්න විශාල යකොටසක පැයර ඇය නිසා  අ ඇික ඔයප ගමන්මග යවනස් කිරීම (diversion) මගින්
අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක යනොවුක ඇත. කියලෝමීටර් 19+803 සිට 20+028 දක්වා ලබා  අ ඇය කුළුුක
මයන් දියවන පාලම් (Viaduct)  අ ඇික ඔයප ජල ගලාබැසීමට ්රමාසවත්මක අතර අහිතකර බලපෑම්
ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ළිටාර තැන්න විශාල යකොටසක පැයර ඇය නිසා  අ ඇික ඔයප ගමන්මග යවනස් කිරීම (diversion) මගින්
අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක යනොවුක ඇත.
ගාංගාධ්ර හැසිරවීම (Stream diversion) සහ යබෝක්කුව මගින් අහිතකර බලපෑම් ඇය යනොවුක ඇත.

21+700 - 22+200

21+20021+600
21+200

කියලෝමීටර් 21+200 සිට 21+600 දක්වා ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (river training) අවශය වුක ඇය අතර
යබොක්කු තබා යනොයබුන යහොත්මක සමහර කුඹුරු වල ජල ගලා බැස්සවීමට යනොහැකි වුක ඇත.
වාන් මග අවහිරකල යහොත්මක කච්යච්රි අණ යසහි ක්රි ාකාරිත්මකව ට බාදා වුක ඇත.

22+450 - 22+750

22+550

22+800 - 25+450

23+050,
23+100,
23+200,
23+950,
24+800,
25+100
25+900

අිවයගී  මාර්ග , කියලෝමීටර් 22+330 සිට 22+680 දක්වා කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) මත
ළිහිටන අතර අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ලබා අ ඇය පාලම් විවර (bridge openings) ගාංවතුර යගන ාම සදහා ්රමාසවත්මක . ළයසේවුවත්මක අිවයගී 
මාර්ග කන්ඩි මගින් ළිටාර තැන්යනන් 25% ක් පමස අ ත්මකකර ගන්නා නිසා ළමගින් ගාංවතුර මට්ටම්
ඉහල ාමට හැකියග. ය ෝජිත ගාංවතුර බැස ායම් ඇලමාර්ග මගින් යමම තත්මකත්මකව අවම කරවා ගත හැකි
වුවත්මක වි ික කාලගුස ක් පවයන අවස්ථාවල අ ළමගින් කුඹුරු වල ජල අවශය ්රමාස ට වඩා බැස ාමට
(over-drain) හැකි ාව සලසයි.

20+650 - 20+750

25+700 - 26+150
26+300 - 27+600

26+500 26+900
29+900 27+300

27+800 - 28+500
29+125 - 29+250
29+500 - 34+000

29+550
29+900
30+200 31+000
31+000 32+050
32+050 32+350
31+600,
31+750,
32+150,
32+550,
32+650,
33+900

34+000 - 34+750

කියලෝමීටර් 25+787 සිට 25+912 දක්වා ලබා  අ ඇය කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct), වාරි ඇල
මාර්ග  අ ඇල්යල් ඔ
න යදකම ආවරස සදහා ්රමාසවත්මක යනොයග.  අ ඇික ඔයප ගාංවතුර ගලා ාම
අවහිර වුක ඇය අතර ළමගින් ුඩුගාං (upstream) ්රයශශ වල ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල නගිුක ඇත.
යමම යකොටයසේ වාරි ඇලවල් හැරවි යුතුව ඇත. යමම හැරවීම හරහා නි මිත මට්ටම් පවත්මකවා යනොගත
යහොත්මක ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට යනොහැකි වුක ඇත. කුඹල්ඔලුව අණ යණ් ුඩුගාං (upstream)
්රයශශ වල ගාංගාධ්ර හැසිරවීම් (River training) අවශය යග. ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම් සිදුකල ජල මාර්ග ට
වර්තමානයප පවයන ජල රදවා ගැනීම් ධ්ාරිතාව ලබා යනොදුන යහොත්මක අණ යණ් ජල රදවා ගන්නා
්රයශශයප අඩුවීමක් සිදුයග. හැරවීම සිදුකල ජලමාර්ගයප (stream) වහාම ුඩුගාං සහ ටිගාං ්රයශශ බිලු
වශය න් නැවත සකස්වුක ඇත. ළයසේවුවද යමම බලපෑම් ළිටාර තැන්නට පමසක් සීමාවුක ඇය බැවින්
ඒවා සැලකිල්ලට ලක් කල යුතු තරම් යනොයග.  අ ඇික ඔයප නැම්මට ලබා දි ඇය කුළුුක මයන් දියවන
පාලම් (Viaduct) ්රමාසවත්මක බැවින්, අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ගාංවතුර රදවාතබා ගන්නා ්රයශශ අඩු වීම. ළයසේවුවද ගාංවතුර ණ දාහැරීම අඩු බැවින් ඇයවන බලපෑම්
සැලකි යුතු මට්ටමක යනොපවයුක ඇත.
යබොක්කු හරහා නි මිත ටි න මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවා යනොගත යහොත්මක වාරි සහ ජලවහන
ඇලවල් ගැීමම් වලට බාදා සිදුවුක ඇත.
යබොක්කු හරහා නි මිත ටි න මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවා යනොගත යහොත්මක ඇතැම් කුඹුරු වලට ජල
සැපයීමට යනොහැකි වුක ඇත.
ලබා අ ඇය මීටර් 40 ක් දිග පාලම  අ ඇික ඔයප ගාංවතුර ගලා ාම සදහා ්රමාසවත්මක . ළබැවින් ගාංවතුර
මට්ටයම් ඉහල ාමක් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි.අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා
යනොකරයි..
මාර්ග කන්ඩි (embankment) සදහා මීටර් 100-200 පුළුල් ළිටාර තැන්යන් 25% ක් දක්වා භාවිත කරුක
ඇත. ළයසේවුවද, කුඩා ගාංවතුර ණ දාහැරීමක් නිසාසැලකි යුතු තරම් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි
අය්ක්ෂා යනොකරයි.
අිවයගී  මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා
යනොකරයි..
ය ෝජිත මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. ලබා  අ ඇය යබෝක්කු සහ පාලයම් ආරක්කු පලල
(spans) ්රමාසවත්මක යග. අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..

 අ ඇික ඔ ජලයපෝෂක ්රයශශයප ුඩුගාං (upstream) මායිමට ආසන්න . ගාංවතුර ණ දාහැරීම් ඉතා අඩු .
ළමනිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..
ගාංවතුර ණ දාහැරීම ඉතා අඩු . ළමනිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ගාංවතුර ණ දාහැරීම ඉතා අඩු . ළමනිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.

35+700 - 37+600
37+600 - 38+200
අකේපුස්ස සබැදි
මාර්ගෙ
මාර්ගකේ සලකුණු
ෙර ඇති දුර
කිකලෝමීටර්
(Chainage)

කියලෝමීටර් 20+930 සිට 21+130 දක්වා ලබා  අ ඇය මීටර් 200 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct)
යමම ස්ථාන ට ්රමාසවත්මක අතර අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.

වඩා
සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේදී සිදුවිෙ හැකි බලපැම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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මාර්ගකේ සලකුණු
ෙර ඇති දුර
කිකලෝමීටර්
(Chainage)
2+200 - 3+900

වඩා
සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේදී සිදුවිෙ හැකි බලපැම්

ය ෝජිත මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් කුඹුරු ්රයශශ වලට
ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් ්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි
වුක ඇත.

4+900 - 5+600
6+100 - 6+200
මාර්ග මහ ඔ සමග මැදිහත්මක වීමක් සිදු යනොවන බැවින් බලපෑම් සිදු යනොයග.

6+900 - 7+200
8+500 - 9+000

8+950

ය ෝජිත කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct)/ පාලම්,ජල ගලා ඒයම් දිශාව සමග නි මාකාරය න්
ඉදියුම් (aligned) යනොකලයහොත්මක යහෝ ගාංවතුර ණ දැහැරීම සදහා ්රමාසවත්මක විශාලත්මකව ක් යනොමැය
වුවයහොත්මක කුඩා ඔයප නිදහස් ගලා ාමට බාදා ඇය යග.

අදිෙර 2
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ගාංගා යහෝ ජල මාර්ග හරහා න ්රයශශ වල, නි මිත මට්ටම් වලට (proper levels) ්රමාසවත්මක තරම්
විවර (openings) යනොසප න්යන් නම්, දැනට පවයන ජල ගලාබැසීයම් රටා යවනස්වීම සහ මාර්ග ට ුඩ පැත්මකයත්මක
(upstream) ජල ඒකරැස්වී යීමම (water logging) යහෝ ගාංවතුර තත්මකත්මකව ඇයවීමට හැකි . 2014 SMEC විසින් සකසන ලද
ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 2, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන් ලබා  අ ඇය යබෝක්කු සහ පාලම්වල පවත්මකවාගත
යුතු විවර ්රමාස (opening sizes), සැලබිම් කරන ලද විසර්ජන වලට ළයරහිව සාංසන්දන කරන ලද අතර ්රමාසවත්මක දැයි
යසො ාගන්නා ල අ. ළයසේවුවද, ජල යපෝෂක ්රයශශයප ණ දාහැරීම් සදහා බාදාවන් යනොමැය මාර්ග ක් සැපයීම සදහා, ළහි භාවිත ,
යබෝක්කු සහ පාලම් නිසි පරිදි ස්ථාන ගත යනොකිරීයමන් යහෝ නි මිත පරිදි ඉදියුම් (aligned) යනොකිරීයමන් අඩුකරුක ඇත.
ළයසේවුවත්මක, 2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 2, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායග සප න
ලද විස්තර විකන් ජලමාර්ග වුහ න්යේ ටි න මට්ටම් (invert levels) ඇතුලත්මක යනොවුනද, විස්තරාත්මකමක සැලබිම් නිර්මාන
ිලල්පීන් විසින් ඒවා පවයන භූමි මට්ටම් සමග ගැලපීමට අවශය බව යමහි අ නිර්යශශ කරුක ලබන බැවින් කිසිදු අහිතකර
බලපෑමක් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
මහ ඔ ්රයශශයප අ, මීටර් 180 ක් දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ලබා  අ ඇය අතර ළ වසර 100 ක අය්ක්ෂිත
ගාංවතුර ගැීමම් සදහා ්රමාසවත්මක වුක ඇත. ළමනිසා යමහි ගාංවතුර මට්ටයමහි යවනසක් සිදුවීම අය්ක්ෂා යනොකරයි. මාර්ග
සාංවර්ධ්න අිවකාරියප (RDA) ූලිකක සැලබිම් සටහන් වලට (01/03/2016) අුකව, කියලෝමීටර් 44+000 සිට කියලෝමීටර්
59+000 දක්වා අතර ස්ථාන රැසක අ මාර්ග පථ කුඩා ඔ හරහා ගමන් කරයි. කුඩා ඔයප ඉවුරු, ය ෝජිත මාර්ග සදහා භාවිත
කිරීම සිදුවන ස්ථාන වල අ කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) භාවිත කරන බැවින් ගාංවතුර මට්ටම් වල කිසිදු යවනසක්
අය්ක්ෂා යනොකරයි. හැරවීම් සිදුකරන ඇලමාර්ග නි මිත පරිදි සැලබිම් කල යහොත්මක, ගාංගාධ්ර හැසිරවීම් (stream training)
සිදුකරන අවස්ථා කිහිපයප අ ගාංවතුර මට්ටම් වලට සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇය යනොයග. ළයසේවුවද, ගාංගායග දිශානය ,
වියශේෂය න්ම ඉවුරු වල මිදු භූමි මත පවයන්යන් නම් හැරවීම සිදුකරන ස්ථාන ට වහාම ආසන්න ස්ථානවල අ නැවත
සැකසීමක් සිදුවුක ඇත. ළමනිසා ම් තරමක ඉවුරු ඛ්ාදන ක් සහ යවනත්මක ්රයශශ වල අවසාදිත තැන්පත්මක වීමක් අය්ක්ෂා කරයි.
වැඩිදුරටත්මක, කුඩා ඔයප හැරවීම් සිදුකල යකොටස් හරහා යබෝක්කු තැීමමක් සිදුකලද යමම යබෝක්කු වලට ජල ගලා යනොබසින
ඇතැම් ්රයශශ පැවීනමට ඉඩක් ඇත. ළම ස්ථාන වල ජල ළක්රැස්වී පැවීනම (Water logging) සිදුවි හැකි .
වැඩිදුරටත්මක, වාරි ජල සැපයුම් ඇල මාර්ග සහ බැස ායම් ඇල මාර්ග අිවයගී  මාර්ග හරහා අඛ්න්ඩව පවත්මකවාගැනීමට අවසර
යනොදුන යහොත්මක, ඇතැම් කුඹුරුවලට ජල සැපයීමට යහෝ ජල බස්සවා හැරීමට යනොහැකි වුක ඇත. වයාපිය ක්රි ාත්මකමක
අවදිය හි ජලවිදයාත්මකමක භූමිදර්ශවලට ම් අහිතකර බලපෑම් සිදුවීමට හැකි ාවක් පවයන ස්ථාන ලයිස්තුවක් වගුව 4.7 හි දක්වා
ඇත.
වගුව 4.7: අදිෙර 2 හි ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේ මතුළිට ජල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ ස්ථාන
ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් ීනරෙන්

වඩාත්මක සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී අකේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම්

38+400 - 41+450

39+950 40+300,
40+600,
40+750 41+100,

ය ෝජිත මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල
ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන
්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් ීනරෙන්

වඩාත්මක සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී අකේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම්

41+350 41+400
42+350

ලබා අ ඇය මීටර් 180 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ජල නිදහයසේ ගලා ාම තහවුරු කිරීම
සදහා ්රමාසවත්මක බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..

42+900 - 43+450

ය ෝජිත මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල
ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන
්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.

43+750 - 44+050

කුඩා ඔ ළිටාර දමන විට මාර්ග යතක් ගමන්කිරීම වැලැක්වීමට ආරක්ෂක ක්රි ාමාර්ග මාර්ග
යනොය දුවයහොත්මක මාර්ග කන්ඩි යසේ අ ාමට හැකි ාවක් පවීන.

44+050 - 44+300
44+300 - 46+850

44+800,
45+700,
46+000,

47+100

කියලෝමීටර් 47+040 සිට 47+280 දක්වා ලබා  අ කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ගාංවතුර ගලා ාම
සදහා බාදා යනොවන මාර්ග තහවුරු කිරීමට ්රමාසවත්මක . ළමනිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි
අය්ක්ෂා යනොකරයි..
ගමන් මග යවනස් කිරීයම් අ නි මිත භූමි මට්ටම් පවත්මකවාගත යහොත්මක ඇලමාර්ගයප ගමන මාර්ග
යවනස්කිරීම අහිතකර බලපෑම් ඇය යනොකරුක ඇත.

47+150 - 47+500
47+800 - 49+900

කියලෝමීටර් 44+730 - 44+910, 45+050 - 45+770 සහ 45+870 - 46+020 න සථාන වල ලබා  අ ඇය
කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ගාංවතුර ගලා ාම සදහා බාදා යනොවන මාර්ග තහවුරු කිරීමට
්රමාසවත්මක යග. ළමනිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.

48+000 48+450

කුඩා ඔ ළිටාර දමන විට මාර්ග යතක් ගමන්කිරීම වැලැක්වීමට ආරක්ෂක ක්රි ාමාර්ග මාර්ග
යනොය දුවයහොත්මක මාර්ග කන්ඩි යසේ අ ාමට හැකි ාවක් පවීන.

48+450

කියලෝමීටර් 48+320 සිට 48+500 දක්වා ලබා  අ කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) නිදහස් ගලා ාම
තහවුරු කිරීම සදහා ්රමාසවත්මක යනොවන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.

49+050,
49+600

ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (Stream training) අහිතකර බලපෑම් ඇය යනොකරුක ඇත. ලබා  අ ඇය පාලම් යදක
ගාංවතුර ගලා ාම සදහා ්රමාසවත්මක යග. කියලෝමීටර් 49+600 පවයන අණ ස මීටර් 100 ක් පමස දුරකින්
ටිගාං ්රයශශයප ළිහිටා ඇය වුවත්මක ගාංවතුර රදවා තබා ගන්නා ්රයශශ යවනස් යනොකර පවත්මකවාගැනීම
තහවුරු කිරීමට පාලම් වල ්රමානවත්මක තරම් පලලක් පවීන. මාර්ග මතුළිට වර්ෂාවට යසේ අ ාම මගින්
ඇයවන ජල අණ සට ගමන් කිරීම නිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයවි හැක.
ඇලමාර්ග හැසිරවීම (Channel training) සැලකි යුතු අහිතකර බලපෑම් ඇය යනොකරයි.

50+100
50+300 - 50+550

ය ෝජිත මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල
ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන
්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.

50+700 - 50+900
51+050 - 51+150
51+250 - 52+250

51+400,
51+500,
52+050
52+150

යබෝක්කු හරහා නි මිත භූමි මට්ටම් (levels) පවත්මකවා යනොගතයහොත්මක ඉහල ුන්නතාාංශ වල පවයන ඇතැම්
කුඹුරු වලට ජල සැපයීමට යනොහැකි වුක ඇත.
නිදහයසේ ජල ගලා ාම් තත්මකත්මකව තහවුරු කිරීම සදහා පාලම් වල පළල ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර
බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..

52+450

නිදහයසේ ජල ගලා ාම් තත්මකත්මකව තහවුරු කිරීම සදහා මීටර් 150 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් වල පළල
්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..

52+750 - 53+100

ය ෝජිත මාර්ග කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් කුඹුරු ්රයශශ වලට
ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් ්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි
වුක ඇත.

53+250

නිදහයසේ ජල ගලා ාම් තත්මකත්මකව තහවුරු කිරීම සදහා කුඩා ඔ හරහා ය ොදන මීටර් 100 දිග කුළුුක මයන්
දියවන පාලම් වල පළල ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..

54+250 - 54+800
55+050 - 55+650
55+650 - 56+750

54+400

නිදහයසේ ජල ගලා ාම් තත්මකත්මකව තහවුරු කිරීම සදහා කියලෝමීටර් 54+340 සිට 54+760 දක්වා කුළුුක
මයන් දියවන පාලම් වල පළල ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා
යනොකරයි.
නිදහයසේ ජල ගලා ාම් තත්මකත්මකව තහවුරු කිරීම සදහා කියලෝමීටර් 54+900 සිට 55+260 දක්වා ය ොදා ඇය
කුළුුක මයන් දියවන පාලම් වල පළල ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා
යනොකරයි.
අන්තර් හුවමාරුයග ්රයගශ බෑවුම් මාර්ග (access ramps) කුඩා ඔ ළිටාර තැන්යන් ළිහිටා ඇය නිසා
ගාංවතුර රදවා ගැනීයම් ්රයශශ අඩුවීයමන් ස්ථානී වශය න් ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල නැගි හැක.
කියලෝමීටර් 55+800 සිට 56+700 දක්වා ස්ථානවල කුඩා ඔ ළිටාර දමන විට මාර්ග යතක් ගමන්කිරීම
වැලැක්වීමට ආරක්ෂක ක්රි ාමාර්ග මාර්ග යනොය දුවයහොත්මක මාර්ග කන්ඩි යසේ අ ාමට හැකි ාවක් පවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් ීනරෙන්

වඩාත්මක සාංකගදී
ස්ථාන

ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී අකේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම්

56+750 - 57+650

56+750 56+900

මීටර් 150 ක යකොටසක් සදහා ගාංගාධ්ර හැසිරවීයමන් (River training) අහිතකර බලපෑම් යනොමැය වුක
ඇත.

57+650 - 59+200

57+850 58+000

නිදහයසේ ජල ගලා ාම් තත්මකත්මකව තහවුරු කිරීම සදහා මීටර් 150 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් යකොටයසේ
පළල ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..

58+100 58+150

මීටර් 50 ක යකොටසක් සදහා ගාංගාධ්ර හැසිරවීයමන් (River training) අහිතකර බලපෑම් යනොමැය වුක
ඇත.

58+15058+600

කුඩා ඔ ළිටාර දමන විට මාර්ග යතක් ගමන්කිරීම වැලැක්වීමට ආරක්ෂක ක්රි ාමාර්ග මාර්ග
යනොය දුවයහොත්මක මාර්ග කන්ඩි යසේ අ ාමට හැකි ාවක් පවීන.

59+025 59+225

මීටර් 200 ක යකොටසක් සදහා ගාංගාධ්ර හැසිරවීයමන් (River training) අහිතකර බලපෑම් යනොමැය වුක
ඇත.

60+000 - 61+600

60+220

ය ෝජිත මාර්ග , කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් කුඹුරු ්රයශශ වලට
ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් ්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි
වුක ඇත.

61+000 - 62+850

61+000 62+800

63+420 - 64+150

63+800 63+950

හැරවුම් කරන ලද යකොටසට ගලා බසින ජලමාර්ග වලට කන්ඩි හරහා බාදා සිදුයනොවන අයුරින් ගමන්
කිරීමට ඉඩසැලසි යුතු . සි ලුම ්රධ්ාන ජල බැස මාර්ග සහ ගාංගා ඇලයදොල සදහා යබොක්කු ලබා යදුක
ඇත. ළයසේ වුවද ්රායශශී වශය න් පහත්මක ුන්නතාාංශ ්රයශශ වල ඇය ඇතැම් ස්ථාන ජල ළක්රැස්වී
පැවීනමට (water logging) අවස්ථාව සලසයි.
ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (Stream diversion) අහිතකර බලපෑම් ඇය යනොකරුක ඇත.

64+430 - 64+820

ය ෝජිත මාර්ග , කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල
ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන
්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත. කියලෝමීටර් 66+930 සහ 67+150 න
ස්ථාන වල ඇය පාලම් ගාංවතුර ගලා ාම සදහා ්රමාසවත්මක බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි
අය්ක්ෂා යනොකරයි. කියලෝමීටර් 67+000 - 67+200 ස්ථානවල ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම් නිසා අහිතකර
බලපෑම් සිදු යනොවුක ඇත.

64+900 - 65+120
65+720 - 65+820
66+650 - 67+700

66+930
67+00067+200

68+800 - 69+350

69+230

69+450 - 69+650

ය ෝජිත මාර්ග , කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල
ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන
්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත. කියලෝමීටර් 70+500 සිට 71+100
දක්වා ලබා  අ ඇය ගාංවතුර බැස ායම් ඇලමාර්ග නිසා වි ික කාලයප අ කුඹුරු විකන් අිවක යලස ජල
ඉවත්මකවීයම් හැකි ාවක් පවීන. කියලෝමීටර් 74+400 සිට 75+000 දක්වා ය ෝජනා කර ඇය ඇලමාර්ග
හැරවීම මගින් මාර්ග කන්ඩියප ටිගාං යදස (downstream side) ජලවහන රටාවට බාදා ඇයවි හැක.

70+350 - 70+520
70+650 - 72+300
74+020 - 75+520

මගුරු ඔ ළිහිටන ස්ථානයප ලබා  අ ඇය මීටර් 80 ක පාලයම් පලල ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර
බලපෑම් අය්ක්ෂා යනොකරයි.

74+400 75+000
75+170
75+320

75+700 - 76+250

වාන්මග පවයන ස්ථානයප ය ොදා ඇය මීටර් 40 ක පාලම වායනන් ළිටකරන ණ දාහැරීම් සදහා ්රමාසවත්මක
බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි..
ය ෝජිත මාර්ග , කන්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් කුඹුරු ්රයශශ වලට
ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් ්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි
වුක ඇත.

අදිෙර 4
2014 SMEC විසින් සකසන ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායවන් ලබා  අ ඇය
යබෝක්කු සහ පාලම්වල පවත්මකවාගත යුතු විවර ්රමාස (opening sizes), සැලබිම් කරන ලද විසර්ජන වලට ළයරහිව සාංසන්දන
කරන ලද අතර ්රමාසවත්මක දැයි යසො ාගන්නා ල අ. ගාංගා හැසිරවීයම් කටයුතු සහ වුහ න්යේ ළිහිටීම් යසො ාගැනීම සදහා මාර්ග
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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සාංවර්ධ්න අිවකාරියප (RDA) 18/12/2015 දිනැය නිර්මාස සැලබිම් (Design drawings) භාවිත කරන ල අ. ළයසේවුවද, ජල
යපෝෂක ්රයශශයප ණ දාහැරීම් සදහා බාධ්ා යනොමැය මාර්ග ක් සැපයීම සදහා, ළහි භාවිත , යබෝක්කු සහ පාලම් නිසි පරිදි ස්ථාන
ගත යනොකිරීයමන් යහෝ නි මිත පරිදි ඉදියුම් (aligned) යනොකිරීයමන් අඩුකරුක ඇත. ළයසේවුවත්මක, 2014 SMEC විසින් සකසන
ලද ජල විදයාව සහ ජල වහන , 3 යවලම, අවිව 4, ූලිකක සැලබිම් වාර්තායග සප න ලද විස්තර විකන් ජලමාර්ග වුහ න්යේ
ටි න මට්ටම් (invert levels) ඇතුලත්මක යනොවුනද, විස්තරාත්මකමක සැලබිම් නිර්මාන ිලල්පීන් විසින් ඒවා පවයන භූමි මට්ටම්
සමග ගැලපීමට අවශය බව යමහි අ නිර්යශශ කරුක ලබන බැවින් කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
වැඩිදුරටත්මක, වාරි ජල සැපයුම් ඇල මාර්ග සහ බැස ායම් ඇල මාර්ග අිවයගී  මාර්ග හරහා අඛ්න්ඩව පවත්මකවාගැනීමට අවසර
යනොදුන යහොත්මක, ඇතැම් කුඹුරුවලට ජල සැපයීමට යහෝ ජල බස්සවා හැරීමට යනොහැකි වුක ඇත. වයාපිය ක්රි ාත්මකමක
අවදිය හි ජලවිදයාත්මකමක භූමිදර්ශවලට ම් අහිතකර බලපෑම් සිදුවීමට හැකි ාවක් පවයන ස්ථාන ලයිස්තුවක් වගුව 4.10 හි
දක්වා ඇත.
ය ෝජිත මාර්ග වැග වල ුඩුගාං (upstream) පැත්මකයතන් ගමන් කරන ස්ථාන වල අ වැගවලට ජල ගලා බසින මාර්ග න් වලට
බාදා ඇයයග (වගුව 4.8 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත). ළයසේම මාර්ග කන්ඩි වැගවල ටිගාං පැත්මකයතන් (downstream) ගමන් කරන
අවස්ථා වල අ (ළම ස්ථාන වගුව 4.8 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත), වැගවිකන් ස්වභාවිකව කාන්දුවන ජල
ටිගාං (downstream)
්රයශශයප ඇය කුඹුරු යවතට ලැීමමට බාදා සිදුකරයි. ළ ට අමතරව මාර්ග කන්ඩි කුඹුරු හරහා ගමන් කරන විට, ළල්ලාංගා
(cascade) හරහා සිදුවන ස්වභාවික ජල ගලන ට බාදා සිදුකරයි. වගුව 4.8 හි දක්වා ඇය භූමියප බෑවුම හරහා මාර්ග පථ ගමන්
කරන සි ලුම කුඹුරු ්රයශශ වල අ යම සිදුවි හැක.
වගුව 4.8: අදිෙර 4 හි ක්රිොත්මකමෙ අවිවකේ මතුළිට ජල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ ස්ථාන
ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් ීනරෙන්
76+700 - 78+350
78+830 - 79+270
80+550 - 80+650
81+250 - 81+500
81+900 - 82+100
82+450 - 82+550
83+150 - 83+500
83+500 - 83+750

වඩාත්මක
සාංකගදී
ස්ථාන
77+950
79+000
80+600
82+050,
82+100
83+420

83+700 - 84+830
84+830 - 86+400

84+950
85+800

86+120

86+700 - 87+620

86+360
86+700
87+400

87+950 - 88+300
89+350 - 89+550
89+730 - 89+820
90+500 - 90+900
91+600 - 91+800
92+050 - 92+400

92+200

92+500 - 93+000
93+600 - 95+500
96+100 - 97+400

94+850
97+200

ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී අකේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම්
කියලෝමීටර් 77+560 සිට 77+940 දක්වා ගැට්ටුවාන ඔය හි ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (River training)
ය ෝජනා කර ඇත.ළයහත්මක යමම ්රයශශ ළිහිටා ඇත්මකයත්මක වඩාත්මක ඉහල ුඩුගාං ්රයශශයප බැවින් ගාංවතුර
ණ දාහැරීම් ඉතා අඩුමට්ටමක පවීන. ළබැවින් අහිතකර බලපෑම් අය්ක්ෂා යනොකරයි. ගාංවතුර ණ දාහැරීම සදහා
ලබා  අ ඇය මීටර් 40 ක පාලම ්රමාසවත්මකයග. ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි.
හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම් වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග
යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක
ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන ්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි
වුක ඇත.
කියලෝමීටර් 83+540 - 83+720 දක්වා ලබා අ ඇය මීටර් 180 දිග කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct)
දැදුරු ඔයප ජල නිදහයසේ ගලා ාම තහවුරු කිරීම සදහා ්රමාසවත්මක බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක
ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
දැදුරු ඔ ට ඇත්මකයත්මක මීටර් 100 ක දුරක් පමසකි. ටිගාං ්රයශශයප කියලෝමීටර් 1.5 ක් පමස පහිකන් ළිහිටා
ඇය පානී ජල ලබා ගන්නා ජල තුලුමගක් ළිහිටන දැදුරු ඔ ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල
(Run off) ළකතුවි හැක.
ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් ුස් ුන්නතාාංශවල
ඇය කුඹුරු ්රයශශ වලට ජල ලබා අමට යනොහැකි වුක ඇය අතර ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල පවයන
්රයශශවල නි මාකාරය න් ජල බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.
ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල ඇය
කුඹුරු ්රයශශ වල ජල නි මාකාරය න් බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.
කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) තුනක්, කියලෝමීටර් 86+360, 86+700 සහ ස්ථානවල මීටර් 80 ක්
දිග , සහ කියලෝමීටර් 87+400 ස්ථානයප මීටර් 100 ක් දිග වශය න්, ලබා  අ ඇය අතර ඉබ්බාගණ ව වැවට
ජල යගන න ඇලමාර්ග අවහිර කින් යතොරව පවත්මකවා ගැනීමට ළ ්රමාසවත්මක වන බැවින් අහිතකර
බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල ඇය
කුඹුරු ්රයශශ වල ජල නි මාකාරය න් බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.
දැදුරු ඔ ට පවයන්යන් මීටර් 70 ක දුරක් පමණි. ටිගාං ්රයශශයප කියලෝමීටර් 10 ක පමස පහල
්රයශශ ක් තුල පානී ජල ලබා ගන්නා ජල තුලුමගක් සහ ඉබ්බාගණ ව වැවට ජල යගන න ඇල
මාර්ගයප තුලුමග ළිහිටන දැදුරු ඔ ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල ඇය
කුඹුරු ්රයශශ වල ජල නි මාකාරය න් බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.
දැදුරු ඔ ට පවයන්යන් මීටර් 100-200 ක දුරක් පමණි. ටිගාං ්රයශශයප කියලෝමීටර් 10 ක පමස පහල
්රයශශ ක් තුල පානී ජල ලබා ගන්නා ජල තුලුමගක් සහ ඉබ්බාගණ ව වැවට ජල යගන න ඇල
මාර්ගයප තුලුමග ළිහිටන දැදුරු ඔ ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
කියලෝමීටර් 94+920 සහ 96+280 ස්ථාන වල සිදුකරන ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම් විකන් ඒවා කුඩා යදොල
පහරවල් නිසා අහිතකර බලපෑම් ඇයයනොවුක ඇත. ය ෝජිත මාර්ග ළම යදොළපහයර් දිශානය ම අුකව
ගමන් කරයි. ඇල මාර්ග ළිටාර දමන විට මාර්ග යතක් ගමන්කිරීම වැලැක්වීමට ආරක්ෂක ක්රි ාමාර්ග
මාර්ග යනොය දුවයහොත්මක මාර්ග කන්ඩි යසේ අ ාමට හැකි ාවක් පවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ජලවිදයාත්මකමෙව
අවදානම් ීනරෙන්
97+530

වඩාත්මක
සාංකගදී
ස්ථාන
97+530

ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී අකේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම්

102+800 102+900

වැයග ජලය න් ටවන ්රයශශයප ළිහිටයි. වාරිජල යලස සහ ගව පාලන සිදුකරන යගොවිපල සදහා
භාවිත කරන වැග ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
කිඹුල්වානා ඔ ළිහිටන ස්ථානයප ලබා  අ ඇය මීටර් 75 ක පාලම ්රමාසවත්මක වන බැවින් ගාංවතුර මට්ටයම්
ඉහල නැී මක් අය්ක්ෂා යනොකරයි
පරගහ ුල්පත ඇල (යදොල) ළිහිටන ස්ථානයප ලබා  අ ඇය මීටර් 40 ක පාලම ්රමාසවත්මක වන බැවින්
අහිතකර බලපෑම් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල ඇය
වගාමම් ්රයශශ වල ජල නි මාකාරය න් බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.

116+860

කලුගල් ඇල සදහා ලබා  අ ඇය මීටර් 75 ක පාලම ්රමාසවත්මකයග. වැව යදසට පවයන වැසිජල ගලා ාමට
බාදා යනොවුක ඇත. ළයහත්මක වාරිජල යලස භාවිත කරන වැග ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න
ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
ළල්ලාංගා පශධ්යයප ජල රදවාගන්නා වැව යලස ක්රි ාකරන ුඩ වැයග වැග කන්ඩි මත මාර්ග ළිහිටයි.
වැයග ජල රදවාගන්නා ධ්ාරිතාව අඩු වුක ඇත. මාර්ග කන්ඩි හරහා වැව වාන්දැමීමට ඉඩකඩ සප ා
යනොමැත. යමම යකොටයසේ යවනත්මක ස්ථාන වල මාර්ග කන්ඩියප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු
යනොසැපයුවයහොත්මක මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) වැව යදසට ගලා ාම අවහිර වුක ඇත.
වාරිජල යලස භාවිත කරන වැග ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
කියලෝමීටර් 119+370 ස්ථානයප කුඩා යදොල පහරක් පවයන අතර මාර්ග , මාර්ග කණ්ඩි ක් මත පවීන.
යදොළපහර මාර්ග හරහා අයනක් පසට ගමන්කිරීමට යබෝක්කුවක් සප ා යනොමැත.
ඇලමාර්ග තුල ඇය පාලම් කුළුුක මගින් ජල ගලා ාමට බාදා ඇයවි හැක.
මාර්ග කන්ඩියප අවශය තරම් යබෝක්කු යනොතැබුවයහොත්මක වැව යදසට මතුළිට ජල ගලා ාමට බාදා ඇයවි
හැක. වාරිජල යලස භාවිත කරන වැග ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි
හැක.
වාරි ඇල සදහා යබොක්කුයග විශාලත්මකව ්රමාසවත්මක යග. ළයහත්මක යබෝක්කුව ය ොදා ඇය ස්ථාන බිදුබි නැත.

98+200 - 98+350
98+450 - 98+600
99+100 - 99+200
100+000 -o
100+200
101+150 101+900
102+750 103+050
104+030
112+200
112+700 113+000
114+900 116+000
116+000 116+350
117+250 119+000

118+400

119+900 120+150
120+150
120+150 121+100
121+100 122+100
122+100 122+700
123+500 124+000

121+440
122+150
123+480

124+050
124+100 124+550
124+960
125+200 127+200

125+260

125+720
126+700
126+900
128+120
128+700
128+700 129+600
130+300
130+300 131+800

130+980

යකෝරයේ ඇල සදහා පාලමක් ලබා  අ නැත. ඇල, මාර්ග කන්ඩි හරහා ගලා ාමක් සිදු යනොවුක ඇත. මීටර්
25 ක් පමස දුරකින් අණ සක් පවයන අතර ළ ට ද අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇත.
වැයග ගිල්මට හබිවන ්රයශශ ට (inundation area ) ඉතා ආසන්න . වාරිජල යලස භාවිත කරන වැග
ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
ළල්ලාංගා වැග පශධ්ය ක් (cascade system) හරහා මාර්ග ගමන් කරයි. වාරිජල යලස භාවිත කරන වැග
ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිහිටයි. හතරැස් යබොක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
ජලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකයල් මට්ටම් සමග යනොගැලය් නම් ළවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතාාංශ වල ඇය
කුඹුරු ්රයශශ වල ජල නි මාකාරය න් බැස ාමට යනොහැකි වුක ඇත.

මීටර් 75 ක පාලම ්රමාසවත්මක වන අතර කුඩා ගාංගාව හැසිරවීම අවශය යග. ළමගින් අහිතකර බලපෑම් ඇය
යනොයග.
කියලෝමීටර් 123+380 සිට 123+705 දක්වා සප ා ඇය කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct), ණ ළු
වැලමිටි ා ඔය න් සහ ළහි ළිටාර තැන්යනන් ජල ගලාබැසීම තහවුරු කිරීම සදහා ්රමාසවත්මක යග. ළමනිසා
ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල ාමක් අය්ක්ෂා යනොකරයි.
කියලෝමීටර් 123+975 - 124+100 දක්වා සප ා ඇය කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct), අණ ස සහ
යදකිද ඇල නිදහස්ව පවත්මකවා ගැනීමට ්රමාසවත්මක යග. කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) වල කුලුුක
මගින් අණ සට සහ ඇලමාර්ගයප ගලා ාමට බාදා සිදුයනොකල යහොත්මක අහිතකර බලපෑම් ඇය යනොවුක ඇත.
කියලෝමීටර් 124+100 සිට 124+300 දක්වා යදොල පහර හැරවීම අවශය යග. ළ සැලබිම් සටහන් වල
ඇතුලත්මකව නැත.
ලබා අ ඇය මීටර් 60 ක් දිග පාලම යදොළපහයර් වක්රතාව ආවරස කිරීමට ්රමාසවත්මක . ළබැවින් අහිතකර
බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ලබා අ ඇය යබෝක්කුව ගාංවතුර ණ දාහැරීම සදහා ්රමාසවත්මක . ය ෝජිත මාර්ගයප ුඩුගාං සහ ටි ගාං යදසින්
ළල්ලාංගා වැග පශධ්ය ක් පවීන. මාර්ග කන්ඩියප ්රමාසවත්මක තරම් යබෝක්කු යනොසැපයුවයහොත්මක මතුළිට
යසොදායගන න ජල (Run off) වැව යදසට ගලා ාම අවහිර වුක ඇත. වාරිජල යලස භාවිත කරන වැග
ජල ට මාර්ග මතුළිට යසොදායගන න ජල (Run off) ළකතුවි හැක.
යබෝක්කුවක් ලබා  අ යනොමැත. කියලෝමීටර් 125+620 ස්ථානයප පවයන යබෝක්කුවට ජල හැරවීම
සිදුකල යනොහැකිවීමට ඉඩයයබ්.
ගාංගායග ගාංවතුර ණ දාහැරීම සදහා මීටර් 75 ක් දිග පාලම ්රමාසවත්මක යග.
ය ෝජිත මාර්ග කුඩා වැවක් යේදන කරයි. මාර්ග කන්ඩි සදහා වැයග ජල පැයරී ඇය ්රයශශය න්
අඩක් පමස ය ොදාගුක ඇත.
ගාංවතුර ණ දාහැරීම සදහා පාලම ්රමාසවත්මක යග. කියලෝමීටර් 128+220 ස්ථානයප ඇය යදොලපහර
කියලෝමීටර් 128+120 ස්ථානයප පවයන පාලම හරහා ගලා ාමට හැරවි යුතුයග.
128+625 සිට 128+800 දක්වා කුක මත පාලම් (Viaduct) දඹුලු ඔයප නිදහයසේ ජල ගලා ාම තහවුරු
කරන බැවින් අහිතකර බලපෑම් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ටිගාං ්රයශශයප කුඩා වැවක් ඇත. යමම කුඩා වැයග වාන් මග මගහැරවීම සදහා මීටර් 20 ක් දිග පාලමක්
ය ෝජනා කර ඇය අතර ළ ්රමාසවත්මක .
ලබා අ ඇය මීටර් 60 ක් දිග පාලම ්රමාසවත්මක . ළයහත්මක අසල ඇය අණ ස, මාර්ග කන්ඩි මගින් බලපෑමට
ලක්වුක ඇත.
කියලෝමීටර් 130+980 ස්ථානයප යදොල පහර සදහා යබෝක්කුවක් ලබා  අ නැත. කියලෝමීටර් 131+020
ස්ථානයප ිකදක් පවයන අතර ළ මාර්ග කන්ඩි තුලට අ ත්මක වුක ඇත.
කියලෝමීටර් 131+160 සහ 131+680 ස්ථාන වල ඇය පාලම් ළම කුඩා යදොල පහරවල් සදහා ්රමාසවත්මක
වන අතර ළබැවින් අහිතකර බලපෑම් අය්ක්ෂා යනොකරයි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වඩාත්මක
සාංකගදී
ස්ථාන
131+800

133+715
134+250 137+456

134+020 134+260
134+180 134+260
134+440 134+580
134+960 135+200
135+670
136+300

ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී අකේක්ෂිත අහිතෙර බලපෑම්
වැයග ජල පැයයරන ්රයශශය න් වැඩි ්රමාස ක් මාර්ග කන්ඩි ඉදිකිරීම සදහා ය ොදාගන්නා බැවින්
වැයග ජලය න් වගා කරන කුඹුරු (යහක්ට ාර් 0.6) කට තවදුරටත්මක ජල සැපයීමට යනොහැකි වුක ඇත.
ටිමාං පාලමක් හරහා (under pass bridge) ජල මාර්ග
ැවි හැකි බැවින් අහිතකර බලපෑම් අය්ක්ෂා
යනොකරයි.
තම්මැන්නා ඇල පවයන ස්ථානයප අ ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (River training) අවශය යග.
කුළුුක මයන් දියවන පාලම් (Viaduct) ට අණ ණු යේට්ටු වලට බාදා රහිතව පවීන. ළයසේවුවද අණ සට වහාම
ුඩුගාං ්රයශශයප අ ජල මාර්ග අවසාන වන අතර අණ යන් ජල රදවා ගැනීම් ්රයශශ කුඩා වුක ඇත.
තම්මැන්නා ඇල පවයන ස්ථානයප අ ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම (River training) අවශය යග.

ලබා අ ඇය 2.0x 2.0 යබෝක්කුවල ුස ගාංවතුර තත්මකත්මකව ක අ ්රමාසවත්මක යනොවුක ඇත. ළමනිසා යබෝක්කු
හරහා ජල නිදහයසේ ගලා ාමට බලපෑම් ඇයවි හැක.
136+205 සිට 136+380 දක්වා කුක මත පාලම් (Viaduct) ය ොදාගනී. ළ මිරිස්යගෝනි ා ඔයප ගාංවතුර
බැස ාමට ්රමාසවත්මක යග. ගාංවතුර මට්ටම් ඉහල ාමක් අය්ක්ෂා යනොකරයි.

4.2. සමාජ - සාංස්ෙිතිෙ බලපෑම්
යතෝරාගත්මක දිස්ත්රික්ක වල පවයන මානව ජනාවාස සහ ක්රි ාත්මකමක වන සමාජ සාංස්ථාවලට අවම සමාජයී බලපෑමක් සහිත වන
යලස ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීමට සැලබිම් කර ඇත. හැකි ඉහල මට්ටමින්, වයාපිය ්රයශශ තුල සහ අවට
මිනිබින් සහ ඔවුන්යේ ජනාවාස වලට සිදුවි හැකි සි ලුම අහිතකර සමාජයී බලපෑම් මගහරවා ගනිමින් මාර්ග ඉදිකිරීයම්
්රණ ඛ්තම අරණ ස ඉටුකරගැනීමට, වියශේෂ අවධ්ාන ක් ය ොණ කිරීයමන් පබිව අිවයගී  මාර්ගයප ය ෝජිත මාර්ග පථ ඉතා
්රයගශයමන් යතෝරා ගන්නා ල අ. නණ ත්මක ළවැනි විදයාත්මකමක සැලබිමකින් පබිව පවා, අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීම් වයාපියයප පවයන
මගහැරි යනොහැකි තාක්ෂණික සහ යවනත්මක අවශයතාව න් නිසාම ළහි ඇතැම් සමාජයී බලපෑම් ඇතුලත්මකව පවීන. වයාපිය
සදහා පවරා ගැනීමට නි මිත යශපල වල සහ ළමගින් බලපෑම් සිදුවන සහ ළයින් ඔවුන්ට වි අමට සිදුවන ළහි ්රයලල වශය න්
ඇයවන ගැටලු සමාජ-සාංස්කියක ම සහ ආර්ථික වැදගත්මකකම අයන් ්රජාවන් සහ ඔවුන්යේ ආ තන ළකම සමාජ බලපෑමක
විශාලත්මකව වඩා වැඩි බරපතලකමක් සහිතව යත්මකරුම් ගැනීමට නැඹුරුවක් පවයන බැවින් අිවයගී  මාර්ගයප අයවිශාල ස්වභාව
සම්බන්ධ්ය න් වයපිය ය ෝජක ා විසින් පනවන ලද නීය කට අුකව සමාජයී බලපෑම් වල විශාලත්මකව යත්මකරුම් ගැනීම
සිදුකරුක ඇත.ළමනිසා පර්යපෂක න් කන්ඩා මක් විසින් වයාපියය න් සිදුවන සමාජයී බලපෑම් සහ ජනතාවයේ හැී ම්
(perception) ළිිකබදව යතොරතුරු ළක්රැස් කරන ල අ. පහත යකොටයසහි ඒ ළිිකබදව සාකච්චා කර ඇත.
4.2.1 ඉදිකිරීම් අවිවෙ තුලදී ඇති වන බලපෑම්

4.2.1.1 ජනාවාස වලට සිදුවන සමාජ බලපෑම්.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර 1, අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ද සමග අදි ර 2 සහ අදි ර 4 ර ්රායශශී යල්කම් යකොට්ටාශ 18
ක ග්රාම නිලධ්ාරී වසම් 163 ක් හරහා ඉඩම් හිමි න් 8380 කට පමස අ ත්මක ඉඩම් අක්කර 5231 ට පමස බලපෑම් සිදුකරමින්
ගමන් කරයි. ඉඩම් හිමි න්යගන් ආසන්න වශය න් 93% (ඉඩම් හිමි න් 7778) ක් ම යපෞශගිකක ඉඩම් හිමිකරුවන් යග.
යගොඩනැගිික වුහ න් 4557 කට බලපෑම් සිදුවන අතර ඉන් 75% (3438) ක් පමස ස්ථිරව නැවත පදිාංිතකරවීමට සිදුයග.
වගුව 4.9: ජනාවාස වලට සිදුවන සමාජ බලපෑම්
අදිෙර 1 සහ 2
කගොඩනැගිලි වල ස්වභාවෙ
යන්වාසික
යවළද/වයාපාර
නිවාස
සහ
ඒකාබශධ්
මඩු (Shed)
කර්මාන්තශාලා
ගබඩා
යවනත්මක
සම්පූර්ණ

කඩසා්පු

අර්ධ
වශකෙන්
බලපෑම්
326
24
07
93
2
14
138
703

සම්පූර්ණ වශකෙන්ම බලපෑමෙට ලක්
වුවත්මක එම ඉඩකම්ම නැවත පදිාංිත ෙල
හැකි
12
14
0

සම්පූර්ණ වශකෙන්ම බලපෑමෙට
ලක් වන කවනත්මක රකපශෙෙ
නැවත පදිාංිත කිරීමට සිදුවන
1786
186
17

0
0
0
23
49

250
3
83
501
2826

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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අදිෙර 4
කගොඩනැගිලි වල ස්වභාවෙ

අර්ධ
වශකෙන්
බලපෑම්
25
17
1

සම්පූර්ණ වශකෙන්ම බලපෑමෙට
ලක් වුවත්මක එම ඉඩකම්ම නැවත පදිාංිත
ෙල හැකි
205
18
4

සම්පූර්ණ වශකෙන්ම බලපෑමෙට
ලක් වන කවනත්මක රකපශෙෙ නැවත
පදිාංිත කිරීමට සිදුවන
470
34
7

යන්වාසික
යවළද/වයාපාර
නිවාස
සහ
කඩසා්පු
ඒකාබශධ්
මඩු (Shed)
2
118
51
කර්මාන්තශාලා
0
0
4
ගබඩා
1
13
12
යවනත්මක
5
37
34
සම්පූර්ණ
51
395
612
සෑම ග්රාම නිලධ්ාරී වසමක්ම ගම් 3-4 කින් සමන්විත . ඒ පරිශයදන් ඒවා ළිහිටි ස්ථාන මත ගම්මාන 48 ක් යහෝ ළපමනම ග්රාමී
්රජාවන් සාංඛ්යාවක් වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වුක ඇත. ක්යෂේත්ර අධ්ය න වල අ, ළම ්රයශශ වල සි ලුම ජනාවාස වල, ඔවුන්
දිවියපයවත ආරම්භ කල දා පටන් සැලකි යුතු තරම් කාල ක් යස්යසේ තදින් ණ ල්බැසගත්මක සාංස්කිය ක් සහ සකස් කරගත්මක සමාජ
වුහ ක් නිරීක්ෂස කර ඇත. යහොදින් වගාකරන ලද යගවතු, ුසට වැවුුක යපොල් ගස් යකොස් ගස් සහ යවනත්මක ගිහාශ්රිත ගස්
වර්ග ඔවුන්යේ ජනාවාස  අර්ඝ කාල ක් යස්යසේ පවයන බවට සාක්ෂි සප යි. සි ලුම ්රයශශ වල යහොදින් සාංවිධ්ාන වූ සමාජ
සාංස්ථා මගින් සි ලුම ්රජා අවශයතා පායහෝ සපුරාගුක ලබයි. යමම බිවියශේෂ සමාජ සාංවිධ්ාන සහ ළහි පාරිසරික පබිමම ය ෝජිත
වයාපියයප ඉදිකිරීම් සහ ක්රි ාත්මකමක කිරීම සමග ්රභල යවනසකට ටත්මකවි හැක. ්රයශශයප යමම දිගුකාීමන යවනස්කම්
අවශයවන, බලපෑමට ලක්වූ ජනතාවයේ නැවත පදිාංිතකරවීම්, නැවත හැඩගැසීම් (re-adaptation) ්රතයුකකලන
(reintegration) සහ ්රයස්ථානගත කිරීම් (relocation) ඔවුන්යේ වටළිටායග යහෝ ාබද ්රයශශයප පවයන නව අිවයගී 
මාර්ග ක් සමග ්රජායග මටසිිකටු ක්රි ාකාරිත්මකව ්රයස්ථාපන කිරීම සදහා අවශය යග.

4.2.1.2 ්රජාවන් ්රයස්ථාන ගතකිරීයම් සමාජ බලපෑම්.
මාර්ග ඉදිකිරීයම්  අ අත්මකහල යනොහැකි අවශයතාවක් වන්යන් ය ෝජිත වයාපියයප ස්ථිර භාවිත සදහා වියශේෂිත ඉදිකිරීම් සැලබිම්
මගින් හදුනාගන්නා ඉඩම් අත්මකපත්මකකර ගැනීමයි. ඒ අුකව, ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප ්රධ්ාන මාර්ග සහ සි ලුම ය ෝජිත
අන්තර්හුවමාරු සදහා ඉඩම් අත්මකපත්මකකර ගැනීම මගින් සිජුව බලපෑමට ලක්වන පවුල් සහ ආ තන ්රයස්ථානගත කිරීමට අවශය
යග. වයාපිය අවශයතාව න් සදහා ස්ථිරව භාවිත කරන, පවුල් පදිාංිතව සිටින සහ වැඩකරන ආ තන පවයන ඉඩම් පවරා ගැනීමට
සිදුවන අතර ළහි සිටින ජනතාව සහ පවයන ආ තන ස්ථිරව ්රයස්ථානගත කිරීම අවශය යග. ඉදිකිරීම් අවදියප අ තාවකාිකකව
අවශය වන ඉඩම් ලබා ගැනීම සදහා පවුල් සහ ආ තන ගනනාවක් කැමැත්මකයතන් යතොරව ්රයස්ථානගත කිරීම අවශය වි හැක.
වියශේෂය න්ම යමහි දැක්යවන ස්ථාන වලට ආසන්නව ජීවත්මකවන පවුල් සහ පවයන ආ තන (1) ගැඹුරු කැපීම්, (2) භූමි ළිරවීම්
්රයශශ, (3) ගල් ළිළිරවීම් ්රයශශ, (4) ගල් තාර (asphalt) සහ යකොන්ක්රීට් මිශ්රස න්ත්රාගාර, (5) ගල් යමෝල් (metal crushers),
(6) ඉන්ධ්න, වායු සහ පුපුරස ද්රවය ඇතුලුව ුපද්රවකාරී ද්රවය අඩාංගු ගබඩා (6) ශ්රමික කදවුරු, (7) තාවකාිකකව පස් යගනයගොස්
දමන ස්ථාන ( 8) වයාපිය අවශයතා සදහා යපොදු ජනතාවට ්රයගශ ලබා යනොයදන මාර්ග (9) වයාපිය කටයුතු නිසා හටගන්නා,
ජලය න් ටවීයම් අවදානමක් සහිත ්රයශශ සහ ආබාදිත සාමාජික න් සිටින පවුල්, දරුණු යරෝග විකන් පීඩා විදින සාමාජික න්
සහිත පවුල්, ගැමනි මගවරුන්, සහ දූවිික, ශබ්ද සහ වයාපිය කටයුතු මගින් ඇයවන යවනත්මක අහිතකර බලපෑම් වලට අඛ්න්ඩව
නිරාවරස වීමට ුකබිදුබි පුශගල න් තාවකාිකක ්රයස්ථානගත කිරීම් (relocation) අවශය වුක ඇත.
ස්ථිර සහ තාවකාිකක ්රයස්ථානගත කිරීම වයාපියයප අනිවාර්
අවශයතාව ක් වන අතර වයාපිය භූමි තුල සිටින ජනතාව
නැවත පදිාංිතකරවීම සැලකිල්ලට භාජන කල යුතු ්රධ්ාන කරුණු විකන් ළකකි. ්රජාව සමග සිදුකල මහජන අදහස් විමසීම් වල අ
(public consultations) ව ස්ගත පරම්පරායග සමාජික න් ්රයස්ථානගත කිරීයම් ගැටලු සම්බන්ධ්ය න්, නව නිවාස ඉදිකිරීමට
හැකි ාවක් යනොමැය බව සහ ආගන්තුක සමාජ සහ භූයගෝීම පරිසර කට තමන්ම ්රතයුකකලන (reintegrating) වීම න
ුපකල්පන මත පැමිණිික සිදුකරන ල අ. දිගටම ළම ්රජාව තුලම තමන්යේ ජීවිත ගතකිරීම සහයක කිරීම තහවුරු කිරීම සදහා
වයාපිය ට ඔවුන් බලායපොයරොත්මකතු රහිතව විකල්ප න් යසො යි. ඇතැණ න්, ඔවුන්යේ ව ස්ගත යදමාළි න් ළ දැනගතයහොත්මක
දරාගැනීමට අපහබි යවතැයි සහ දරුණු මානසික බලපෑමක් ඇයයග ැයි හැී යමන් තමන්යේ ව ස්ගත යදමාළි න්ට වයිපිය
සම්බන්ධ්ව දැුකවත්මක කිරීයමන් වැලකී සිටියි. ව ස්ගත ජනතාව තමන්යේ යගවතු සහ යකත්මකවතු වලට පවයන බැ අම නිසා ළයසේ
සිදුවීමට හැකි ාව පවීන.
්රජාවන් විසින් ්රයස්ථානගත කිරීයම් බලපෑම් විදිුක ලබන්යන් ජීවිතයප අවිනිශ්ිතතබව, ඔවුන්යේ යශපල සාංවර්ධ්න වීම,
අනාගත ජනාවාස සහ ජීවිකා විත්මකීනන්, දරුවන්යේ අධ්යාපන , මහලු අ රැකබලා ගැනීම ආ අ සහ ළක් ළක් පුශගල ා සතුව
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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බලායපොයරොත්මකතු යනොවන අභිය ෝග වලට ණ හුස  අමට පවයන ධ්ාරිතාවය නි. යමම අවිනිශ්ිතත න අරුත සහ අය්ක්ෂිත
්රයවිපාක, සමාජ සහ යවනත්මක සමීක්ෂස, මහජන අදහස් විමසීම් සහ වයාපිය සහ ළ ක්රි ාත්මකමක කිරීමට අය්ක්ෂිත ්රයශශ
ආශ්රිත මාධ්ය වාර්තා සහ විවිධ් කටකතා ආ අ වයාපියයප ූලිකක ක්රි ාකාරකම් මගින් ුග්ර කරුක ලබයි. යමවැනි බලපෑම් නිසා
යකෝප වූ සහ අසතුටින් සිටින ඇතැම් පුශගල න් වයාපිය සම්බන්ධ්ව ්රකාශ කරන ්රභව වියරෝධ්තා විකන් අවධ්ාරස කරන
කරුස වන්යන් වයාපිය නිසා ඇයවන ඕනෑම බලපෑමක් විදදරාගන්නා නණ ත්මක නැවත පදිාංිතකරවීමට ළකග යනොවන බවයි.

4.2.1.3. ඉඩම් පවරාගැනීයමන් සිදුවන බලපෑම්
වයාපිය බලපෑම් ්රයශශයප පවයන, ්රජාවන් සහ ආ තන වල ඉඩම් පවරා ගැනීම සතුව බරපතල සමාජ බලපෑම් පවීන.
වයාපියයප ඉඩම් අවශයතාව අුකව, ඉඩම් හිමි න්ට ඔවුන්යග ඉඩම් සම්පූර්සය න්ම අහිමි වීම යහෝ අර්ධ් වශය න් ලබා අම
රදාපවයුක ඇය අතර ළමගින් ගැටලු ගනනාවක් සහ ඇතැම් පවුල් වලට ඉඩම් යනොමැය වීම, ඉයරි වන ඉඩම් යකොටයසේ ලාභදායී
භාවිත ක්ෂ වී ාම, කුඹුරු ඉඩම් ්රමාස අඩුවීම, ඉයරි ඉඩම් යකොටස වගා කිරීම සදහා ඒවා යතත්මක සහ ුස් ඉඩම් වීම වැනි ගැටලු
සහ අත්මකපත්මක කරගත්මක ඉඩම් නි ම මායිමක් යහෝ ආරක්ෂාවක් යනොමැයව බයලන් අල්ලා ගැනීම වැනි දුෂ්කරතා රාිල ක් පැන නී .
ය ෝජිත වයාපිය සදහා කුඹුරු ඉඩම් අත්මකපත්මකකර ගැනීම, අිවයගී  මාර්ග කුඹුරු ඉඩම් හරහා සැලකි යුතු දිගක් ගමන් කරන
දිස්ත්රික්ක තුයනහි වගාකල හැකි යතත්මකමම් වල ුපය ෝජයතාව (availability) යකයරහි අහිතකර යලස බලපෑමට හැකියග.
මානව ජනාවාස සහිත ුස්මම් ඉයරි කරමින් ළවැනි ආකාරය න් ඉඩම් යතෝරාගැනීම සිදුකලද, ජායයප ්රධ්ාන ආහාර නිපදවන
කුඹුරු ඉඩම් ්රමාස ්රයස්ථාපන කිරීමට ක්රම ක් යනොමැත. වයාපිය නිසා බලපෑම් සිදුවන ්රජාවන්යේ ජනතාව, ශතවර්ෂ
ගසනාවක් යස්යසේ ඔවුන්යේ යරසාර බව ළිිකබඳ වූ ්රධ්ාන වත්මකකම වන කුඹුරු අත්මකපත්මක කරගැනීම සම්බන්ධ්ව දැඩි යලස
සැලකිිකමත්මක යග. ඉඩම් හිමි න්ට අ ත්මක ඇතැම් කුඹුරු ඉඩම් වල යපෞරාණික සහ පරම්පරාගත වටිනාකමක් යසො ාගන්නා ලද
අතර ඔවුන්ට ඒවායප හිමිකාරිත්මකව බුක්යවි අමට ලැීමම ඔවුන් ලබන සමාජ තත්මකත්මකව ක් යලස සලකුක ලබයි. යමම වයාපිය
සදහා අත්මකපත්මක කරගුක ලබන ඉඩම් අතර කුඩා යකොටසක් සමහර විහාරස්ථාන සතුව පවයන යහෝ ළහි පාලන
ටයත්මක පවයන
ඒවා ද යග. බුශධ්ශාසන ට පූජා කර ඇය බැවින් සහ යබෞශධ් ආ තන වල පරිහරස ට සීමාකර ඇය බැවින් ඒවා ශුශධ් වූ යශපල
යලස ද සලකුක ලබයි. ළයසේවුවද ඇතැම් ඉඩම් ළම විහාරස්ථාන යවයන් ලබාගත්මක අවසර න් මත සහ ඇතැම් විට ම් වාරික
ණ දලක් පවා යගවමින් ජනතාව විසින් වගා කිරීම සදහා සහ යන්වාසික භාවිත න් සදහා ය ොදාගුක ලබයි.
ඉඩම් හිමි න්, රජ මගින් තම ඉඩම් සදහා යගවුක ලබන මිලත්මක වන්දි යගවීම සිදුකරුක ලබන කාල ත්මක ළිිකබදව සැලකිිකමත්මක
යග. ඔවුන්යේ තමන්යේ ඉඩම් සදහා අඩු අග ක් ලබා යදුක ඇතැයි ද, වන්දි යගවීම සිදුකිරීම අසීරු සහ වසර ගසනක් ගතවන
ක්රි ාමාර්ග ක් මගින් සිදුකරුක ඇතැයි ද අල්ලස් සහ දූෂස න් ඒ සදහා මැදිහත්මක වුක ඇතැයිද යලසින් ම ට පත්මකව ඇත.
ක්යෂේත්ර විමර්ෂස වලට අුකව, ය ෝජිත වයාපිය සතුව, ඇතැම් ්රයශශ වල මිනිබින්ට භූමි භාවිත සම්බන්ධ්ය න් සමහර
හිතකර බලපෑම් ද පවීන. වියශේෂය න්ම, ගම්පහ දිස්ත්රි ක්කයප අඩු නිශ්පා අතාව ක් සහිත කුඹුරු හණ යග. ඒවා ජලය න් ටවීම
නිසා සහ වගා කිරීමට අිවක වි දමක් සිදුවන බැවින් අත්මකහැර දමන ලද මට්ටයම් පවීන. ළවැනි අඩුලලදායීතාව ක් සහිත සහ
අත්මකහැර දමා යයබන කුඹුරු මම් මත තමන්යේ යරසාර බව පැවීනමට යනො අ ඔවුන්ට යවනත්මක ලලදායී විකල්ප න් යසො ා
ක්රි ාත්මකමක කරවීමට ශක්ය ලබායදන සාධ්ාරස වන්දි ණ දලක් ලබා  අ අත්මකපත්මක කරගැනීම ළිිකබද ඉඩම් හිමි න් සතුටට පත්මකයග.
ඒ අුකව ය ෝජිත වයාපිය අඩු ලලදායීතාව ක් සහිත සහ අත්මකහැර දමා යයබන ඉඩම් ආර්ථිකව ලලදායී භාවිත ට ය ොදාගැනීම
සදහා යවනස් කිරීම සිදුකරන අතරම බලපෑමට ලක්වූ පුශගල න්ට ලලදායී ජීවිකා විත්මකීනන් යසො ාගැනීමට ශක්ය ද සලසා යශ.
ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප නිරන්තරව ජල ගැීමම් වලට හබිවී බලපෑමට ලක්වන ්රයශශ වල පවයන වාසස්ථාන වල නිවැසි න්ටද
හිතකර බලපෑමක් සිදුවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරුක ලබයි. ළවැනි ජනාවාස සහිත පහත්මක මම් අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම සදහා
අත්මකපත්මකකර ගැනීම මගින් මානව ජනාවාස වලට ුකබිදුබි ඉඩම් භාවිත න් ආර්ථිකව ලලදායී භූමි බවට යවනස් කිරීම සිදුවුක ඇය
අතරම ළමගින් බලපෑමට ලක්වන නිවැසි න්ට යවනත්මක බිදුබි ්රයශශ වල ආරක්ෂිත ජනාවාස ලබා අමද සිදුවුක ඇත. ළවැනි පහත්මක
මම් ්රයශශ වල ජීවත්මකවන ජනතාව, ළම ජලගැීමම් වලට ලක්වන ්රයශශ වල ජීවත්මකවීම සම්බන්ධ්ව පවයන ගැටලුවලට විසදුමක්
යසො ාගැනීම සදහා ඉහත දක්වන ලද බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග සහිත වයාපිය මාර්ග ට ඔවුන්යේ හිතකර ්රයචාර ්රකාශ
කර ඇත.
විහාරස්ථාන සහ යවනත්මක ඉඩම්හිමි න්ට අ ත්මක ඉඩම් වල වාස කරන ජනතාව ද වයාපිය මගින් ඔවුන්ව ස්ථිර අයියවාසිකම්
සහිත මමක නැවත පදිාංිත කරුක ඇතැයි න ුපකල්පන මත, වාස කරන ්රයශශ අත්මකපත්මක කර ගැනීම සම්බන්ධ්ය න් සතුටු
වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වගුව 4.10: ඉඩම් අත්මකපත්මක ෙරගැනීකම් බලපෑම්
අදිෙර

කන්වාසිෙ

අදි ර 1 & 2
අදි ර 4
එෙතුව

98,291
87,934
186,225

කවලද
වයාපාර
15,265
2,938
18,203

සහ

ෙිෂිොර්මිෙ
කනොවන
50,100
16,611
66,711

ෙිෂිොර්මිෙ

එෙතුව

354,267
211,517
565,784

517,923
319,000
836,923

4.2.1.4. ජීවිකා විත්මකීනන්ට සිදුවන බලපෑම්
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපියය න් ජායක ආර්ථික සාංවර්ධ්න කාර් ක්ෂම කිරීම සදහා සැලබිම් කරුක ලැබුවද, ඉදිකිරීම්
කාලපරියේද සහ ක්රි ාත්මකමක වන දිගු කාලපරියේද සම්බන්ධ්ව සලකා බලනවිට, ය ෝජිත වයාපිය සතුව ්රජායග ජීවිකා
විත්මකීනන් සහ ආර්ථික ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ්ය න් සැලකි යුතු තරම් බලපෑම් පවීන. ටිතල පහබිකම් සාංවර්ධ්න කිරීයම්
ජායක අරණ ස වන්යන් ජනගහනයප සැලකි යුතු යකොටසක ජීවයනෝපායප වි දම සහ ආර්ථික ක්රි ාකාරකම් සාක්ෂාත්මක
කරගැනීමයි.
සිජුව සහ වක්රව බලපෑම් සිදුවන ග්රාමනිලධ්ාරී වසම් 183 තුල නැවත පදිාංිතකරවීයම් ගැටලුව ඉවත්මක කල පබි ඔවුන් දැඩියලස
සැලකිිකමත්මක වන්යන් නැවත පදිාංිතකරවීයමන් පබිව ඔවුන්යේ ජීවිකාවිත්මකීනන් වලට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් සහ ළනිසා
ඔවුන්යේ ආර්ථික ක්රි ාකාරකම් අඛ්න්ඩව සිදුකරයගන ාමට යනොහැකිවුක ඇතැයි න කරුස සම්බන්ධ්ය නි.
කිෂිකර්මාන්තයප අ කන්න විකන් ලැයබන අස්වැන්න සම්පූර්සය න් යහෝ අර්ධ් වශය න් අහිමිවීම සහ කිෂිකාර්මික ශ්රමික කු
සහ වයාපාර සිදුකල හැකි ුප ා ගැනීම් අහිමිවීම වයාපියය න් නිසා ඔවුන්ට වි අමට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් යග. තාවකාිකක
නැවත පදිාංිතකරවීම් අවශය වන අවස්ථා වල අ පවා ඔවුන්ට යගවතු විකන් සහ ්රජායග සමාජයී සහය ෝගය න් ලැයබන ආර්ථික
්රයලාභ අහිමිවීම සිදුවුක ඇත. වයාපිය ක්රි ාකාරකම් වල අනි ත බව, ඉදිකිරීම් කටයුතු  අර්ඝ කාල ක් යස්යසේ සිදුවීම, ්රජාවට
සිදුවන අහිතකර බලපෑම් යනොසකලා සිටීම, සහ සාධ්ාරස කාල ක් තුල අ ්රජාවට ඇයවන ගැටලු සම්බන්ධ්ව ක්රි ාත්මකමක වීමට
පවයන නිළධ්ාරීවා අ අලසකම ආදි නිසා ජනතාවයේ ජීවිකා විත්මකීනන් සහ ආර්ථික ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ්ය න් ඇය ගැටලු
තවදුරටත්මක ුග්ර වුක ඇත. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ඉදි කිරීම මගින් ග්රාමී සහ නාගරික ්රජාවන් යදකට යබ අමට යහේතුයග. යමම
සිජු යවන්කිරීයමන් නව ්රයගශ මාර්ග, වාස කරන ස්ථානයප සිට රැකි ාව කරන ස්ථාන ට ගමන් කිරීමට ්රවාහන මාධ්ය,
යවලදපලවල් සහ යවනත්මක යසේවා යසො ාගැනීමට ජනතාවට බලකරන නිසා ළමගින් නිසා ජනතාවයේ ආර්ථික ක්රි ාකාරකම්
සදහා අහිතකර බලපෑම් සිදුයග. අිවයගී  මාර්ග මගින් පහබි ්රයගශ න් වසා දැමීයමන් වැඩ සහ යවළදාම අඩුවීම නිසා
ජනතාවයේ ජීවිකාවිත්මකීනන් අහිමිවීමට හැකි ාව පවීන.
කුඹුරු වල සිදුකරන ඉදිකිරීම් කටයුතු විකන් වාරිමාර්ග පශධ්ය අවහිරවීම, ඔවුන්යේ නිරන්තර යමයහයුම් නිසා වැඩ මම් වලට
සම්බන්ධ් වී ඇය ක්යෂේත්ර න්යේ වගාවන් විනාශ වීම යහෝ පාාංශු ඛ්ාදන නිසා බලපෑම් ඇයවීම, වයිපිය නිසා සිදුවන ජල
ගැීමම්, තාවකාිකක ්රයගශ මාර්ග සෑ අම, ද්රවය සහ පස් බැහැරීමම ආදි සිදුයග. වාරි ඇලමාර්ග වසා දැමීයමන් වගාවන් වලට සහ
ළහි අස්වැන්නට අහිතකර බලපෑම් ඇයකරුක ලැම හැකි .

4.2.1.5. ටිතල පහබිකම් සම්බන්ධ්ය න් ඇයවන සමාජ බලපෑම්
යපොදු යශපල සහ නිවාස, යපොදු ුපය ෝී තාව න්, මාර්ග සහ ්රවාහන ආ අ පවයන ටිතල පහබිකම් වලට ඉදිකිරීයම්
ක්රි ාවිකයප අ ඇයවන බලපෑයම් ්රයලල ක් යලස වයාපියය න් තාවකාිකක සමාජ පීඩාවක් ඇයකරුක ඇත. අිවයගී  මාර්ගයප
සැලකි යුතු තරම් දිග ්රමාස ක් කුඹුරු ඉඩම්, වනාන්තර මම්, සහ විරල යලස ජනතාව ජීවත්මක වන ්රයශශ හරහා ගමන් කිරීමට
සැලබිම් කර ඇය බැවින් ටිතල පහබිකම් වලට සිදුවි හැකි බලපෑම අවම මට්ටම පවීන. ළයසේවුවද, අිවයගී  මාර්ග කුඹුරු
මම් හරහා ගමන් කරන විට ළහි පවයන මිදු ක්රි ාකාරිත්මකවය න් යුතු වාරිමාර්ග පශධ්ය කඩාක්කල් කර දමුක ඇත. ළයමන්ම
යපොල් සහ යවනත්මක වගාවන් සිදුකර ඇය ුස්මම් වල ජලවහන පශධ්යයප දිශාවන් යවනස් කරුක ඇත. අිවයගී  මාර්ග යපොදු
සහ යපෞශගිකක මාර්ග හරහා ගමන් කරන අවස්ථා වල අ සහ ඒවාට සමාන්තරව ගමන් කරන අවස්ථා වල අ ළමගින් යපොදු සහ
යපෞශගිකක මාර්ග භාවිත ට බාදා සිදුකරුක ඇත. ඉදිකිරීම් අවශයතා මගින් විදුිකබල සම්ය්රේෂස රැහැන්, දුරකථන රැහැන්, ජල
යබදා හරින නල මාර්ග, බිසානභූමි භාවිත , යපොදු ුදයාන, ක්රීඩාළිටි සහ මහජන මධ්යස්ථාන වලට බලපෑම් සිදුවුක ඇත. ළයමන්ම
වයාපිය නිසා ඒ අවට ළිහිටා ඇය සාමකාමී පරිසර ක් සහිත පාසල්, පන්සල්, යරෝහල්, යහෝටල්, ආගමික මධ්යස්ථාන,
යවලදපලවල් සහ බස් නැවතුම් වැනි ස්ථාන වලට ද සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑම් සිදුකරුක ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු නි ත වශය න්ම
යපොදු මාර්ග භාවිතා කරන වාරගනන සහ වයාපිය භූමි යවත ඉදිකිරීම් ද්රවය රැයගන ළන වාහන ධ්ාරිතාව ඉහල නාංවුක ඇත.
ළහි ්රයලල ක් යලස, යපොදු මාර්ග සහ සි ලුම ්රයගශ මාර්ග නිසිපරිදි නඩත්මකතුව සිදු යනොකල යහොත්මක දැඩි යලස හානි වුක ඇත.
වියශේෂය න්ම, බර වාහන ය ොදායගන දුරස්ථ ්රයශශ වල සිට පස්, වැික,යකොන්ක්රීට් ගල්, සහ ගල්තාර (asphalt) ්රවාහනයප අ ,
ළම මාර්ග වලට හානිසිදුවුක ඇය අතර ළම මාර්ග සි ල්ලම ළහි ජනතාව නිරන්තරය න් භාවිත කරන ඒවා යග. ළමනිසා මාර්ග
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ටිතලපහබිකමට සිදුවන බලපෑම වයාපිය ්රයශශ ට පමසක් සීමා යනොවන අතර වයාපිය ට ද්රවය සැපයුම් සිදුකරන ඒ හා
සම්බන්ධ් යවනත්මක ්රයශශ වලට ද අදාල යග.

4.2.1.6. භූමි පරිහරස ට සිදුවන බලපෑම්
ය ෝජිත වයපියයප බලපෑම් සිදුවන සි ලුම ්රයශශ තුල වඩාත්මකම වැදගත්මක සම්පත වන්යන් ඉයරිව පවයන ඉඩම් . යන්වාසික
භාවිත , යවළද සහ වානිජ භාවිත , කිෂිකාර්මික භාවිත සහ ණ ඩු මම් සහ කිෂිකාර්මික යනොවන ඉඩම් යලස න අදහසින්
ඉඩම් භාවිත විශ්යල්ෂස කල හැකි . වයාපිය සම්බන්ධ්ව සිදුකල සමීක්ෂස විකන් වයාපිය නිසා අක්කර 5000 කට වැඩි
්රමාස කට බලපෑම් සිදුවීමට නි මිත බව ්රතයක්ෂ වී ඇත. වයාපියයප පලණ  සහ යදවන අදි ර න් තුල අ පමසක් අක්කර
3000 කට වඩා බලපෑම් සිදුවවුක ඇය අතර ඉන් 10% ණ ඩු ඉඩම් යලස පවීන. තවත්මක 69.5% ක් කිෂිකර්මාන්ත සදහා
ය ොදාගන්නා ඉඩම් ද තවත්මක 17.2% යන්වාසික භාවිත සදහා ය ොදා ගන්නා ඉඩම් ද යග. බලපෑමට ලක්වන වයාපාර සහ යවලද
කටයුතු සදහා ය ොදාගුක ලබන ඉඩම් පවයන්යන් 0.3% ක් පමණි. කුරුසෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා අදි යර් (4) ඉඩම් අක්කර
1 3 කට වඩැ වැඩි ්රමාස ක් බලපෑමට ලක්වීමට නි මිත අතර ඉන් ණ ඩු මම් වශය න් පවයුක ඇත්මකයත්මක 5.2% ක් පමණි.
ඉයරිය න් 66.3% ක් කිෂිකාර්මික ඉඩම් ද 27.6% ක් යන්වාසික භාවිත න් ද පවීන. බලපෑමට ලක්වන යවළද සහ වයාපාරික
කටයුතු සදහා භාවිත කරන ඉඩම් පවයන්යන් 0.9% ක් පමණි. වගාකරන යබෝග වර්ග අුකව ඉඩම් වල කිෂිකාර්මික භාවිත
විවිධ් යග. වයාපිය මානව ජනාවාස වලට අවම බලපෑමක් සිදුවන යලස සැලබිම් කර ඇය බැවින් ළ කුඹුරු ඉඩම් සහ යවනත්මක
වගා ඉඩම් ඔස්යසේ වැඩි වශය න් ගමන් කරන බැවින් ඒවායප කිෂිකාර්මික භාවිත සම්බන්ධ්ව අනාගතයප සැලකි යුතු තරම්
බලපෑමක් සිදුවුක ඇත.

4.2.1.7. මහජනතාවයේ ආරක්ෂාවට සහ යසෞඛ්ය ට සිදුවන බලපෑම්
ය ෝජිත වයාපියයප පවයන ස්වභාව නිසා ළහි ඉදිකිරීම් වැඩමම් සහ සිදුකිරීමට නි මිත කාර් න් වල ස්වභාව සැලකිල්ලට
ගනිමින්, ග්රාමනිලධ්ාරී වසම් 163 වාස කරන්නන් යමන්ම වයාපියයප යසේව කරන යසේවක බලකා ට ද සිදුවි හැකි ඕනෑම
අහිතකර බලපෑම ළිිකබදව ළක් යකොටසකට පමසක් අඩුතක්යසේරුවක් කිරීමට හැකි ාවක් යනොමැත. නි මිත ආරක්ෂස
ක්රි ාමාර්ග විකන් යතොරව සිදුකරන ඕනෑම සාංවර්ධ්න කටයුත්මකතක මිනිබින්ට හානි ඇයකර වි හැකි සම්භාවිතාව ක් පවීන. බර
වාහන භාවිත , න්ත්රසූතත්ර, පුපුරස ද්රවය, ගැඹුරු කැපීම් සහ කදුකර ්රයශශ වල භූමි ළිරවීම් ආ අ සිදුකරන ්රයශශ, තුල සහ අවට
වැඩකිරීම සහ ජීවිත අනතුරුදා ක වි හැක. ග්රාමනිලධ්ාරී වසම් 163 හි ජීවත්මකවන ජනගහන ගැන සැලකිිකමත්මක වන විට මතක්
කල යුතු වැදගත්මක කරුසක් වන්යන් ළහි ජනගහනය න් 30% ක් පමන ව ස අවුරුදු 1 අඩු කාන්ඩ ට අ ත්මක වන බවයි. ළම
සි ලු යදනා ක්රි ාකාරී පාසල් න සහ සමාජයප නිතර හැසියරන පුශගල න් යග. නව අිවයගී  මාර්ග ක් ඉදිකිරීම වයාපිය
්රයශශ වල ජීවත්මකවන පුශගල න්ට නව අත්මකදැකීමක් වන බැවින් ඔවුන් වයාපිය වැඩමම් වලට ළහි අ සිදුවි හැකි අනතුරු සහ
හානිකර බලපෑම් ළිිකබද කිසිදු දැුකවත්මක වීමකින් යතොරව සාංචාරයප පැමිකරමට ඉඩයයබ්.
යපොදු ජනතාවයේ යසෞඛ්ය ආරක්ෂාකිරීම ළිිකබද අවධ්ාන ය ොණ  යනොකරන්යන් නම් යසේවක කදවුරු, ද්රවය බැහැරීමම්,
කැිකකසල ආදි ඇතැම් වයාපිය ක්රි ාකාරකම් සහ වැඩමම් මගින් ළවැනි ගැටලු වල බලපෑමක් යලස යසෞඛ්ය ුවදුරු ඇයවීමට
හැකි ාවක් පවීන. වියශේෂය න්ම යසේවක වැඩමම් සහ ආරක්ෂා යනොකරන ලද ්රයශශ වල ජල ළක්රැස්වී පවයන ස්ථාන වල
යඩාංගු මදුරුවන් හණ වීමට හැකි ාවක් පවයුක ඇත. බහුතර ක් පවුල් පානී ජල ලබා ගන්යන් ිකාං විකන් වන බැවින්, මිනිස්
අපද්රවය, කැිකකසල, සහ කාර්මික අපද්රවය අපරීක්ෂාකාරී යලස බැහැරීමම නිසා ිකාං වල භූගත ජල අපවිත්රවීම සිදුවි හැකි බැවින්
ළයසේ කිරීමට කිසියසේත්මකම ඉඩලබා අම සිදුයනොකල යුතු .

4.2.1.8. රථවාහන ගමනාගමන ට සිදුවන බලපෑම්
ය ෝජිත වයාපිය සදහා වසර ගනනක් පවා ගතවි හැකි සැලකි යුතු තරම් ඉදිකිරීම් කාල ක් අවශය වුක ඇත. ළවැනි
වයාපිය ක, ්රධ්ාන මාර්ගයප මිදු යලස රථවාහන ගමනාගමන ට අඛ්න්ඩව බාදා කරමින් රථවාහන ගමනාගමන ට සාංයග අ
ස්ථාන ක අසම්පූර්ස කාර් න් පැවය හැක. ුදෑසන, පාසල් අවසාන වල යගලාවල් වල, සහ සවස් කාලයප කලබල
යගලාවන් වල අ ඉදිකිරීම් අවශයතාව න් සිදුකිරීයමන් සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය අඛ්න්ඩව වයාපියයප වැඩමම් යවත ්රවාහන කිරීමට
අවකාශ සැලසීයමන් සි ලුම ්රධ්ාන මාර්ග වල වාහන තදබද ක් ඇයවි හැක.

4.2.1.9. යසෞන්දර් ාත්මකමක අග ට සහ සාංස්කියකම , ඓයහාසික, පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම යශපල වලට සිදුවි හැකි

බලපෑම්
සාංස් කිය කම , ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම යශපල වලට සහ ළහි ුපලක්ෂස න් වලට සිදුවන බලපෑම
ඇගයීම සිදුකරුක ලැබුයග ්රධ්ාන වශය න්ම වයාපිය ට පවයන යභෞයක ආසන්න බව සහ අිවයගී  මාර්ග සහ ළම යශපල
අතර පවයන භූයගෝීම ස්ව භාව පදනම් කරයගන යග. ළම ්රයශශවල ඒවාට පවයන ්රයගශ මාර්ගන් ළිිකබදව ද සිතා බලන
ල අ. ්රධ්ාන ්රණ ඛ්තාව යදුක ලැබුයග මීටර් 120 ක් වන මාර්ග යකොරියඩෝව තුල ස්ථානගතවී ඇය යශපල සදහා (සිජු
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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බලපෑම්). ඉන්පබි මාර්ග මධ්යනය යර්ඛ්ායග සිට යදපැත්මකතටම මීටර් 500 ක් දක්වා වන සීමාව ද ඉන්පබි ළ ටත්මක ළළිටින් ළිහිටා
ඇය ්රයශශ ද සලකා බලන ල අ (වක්ර බලපෑම්).
හදුනාගත්මක යශපල න් අතර, අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීයම් අ අවම වශය න් ළම යශපල වල යකොටසක් යහෝ මීටර් 120
යකොරියඩෝව තුල පැවීනම නිසා අිවයගී  මාර්ග ඒ හරහා ගමන් කිරීයමන් යශපල තුනකට සිජු බලපෑම් සිදුවන බව ීනරස
කරන ල අ. අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම් නිසා තවත්මක යශපල 18 කට වක්ර නණ ත්මක ඉහල බලපෑම් ද යශපල 8 කට වක්ර නණ ත්මක මධ්යස්ථ
බලපෑම් ද යශපල 1 කට වක්ර නණ ත්මක අඩු මට්ටමක බලපෑම් ද සිදුවන බව හදුනායගන ඇත.
වගුව 4.11: ෙඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා ඇතිවීමට හැකි බලපෑම් මට්ටම් වල සාරාාංශෙ
ස්ථානකේ නම

උරුමකේ
දොරෙ

අිවකගී 
මාර්ගෙට දුර
(මීටර්)

ශ්රී ජ බිමනාරාම

විහාර

150

ටවත්මකත පුරාස විහාර

විහාර

400
250

GPS න්ඩාාංෙ

බලපෑම්
තත්මකවෙ

7° 4'6.80"N

වක්ර

79°56'48.14"E

ඉහල

7° 5'19.08"N

වක්ර

79°59'10.90"E

ඉහල

7° 5'54.35"N

වක්ර

79°59'30.97"E

මධ්යස්ථ

7° 5'59.26"N

වක්ර

79°59'27.17"E

අඩු

7° 6'12.44"N

වක්ර

80° 0'25.37"E

ඉහල

7° 7'30.84"N

වක්ර

80° 1'43.60"E

අඩු

7° 7'31.30"N

වක්ර

80° 2'10.40"E

අඩු

7° 8'0.70"N

වක්ර

80° 2'11.50"E

මධ්යස්ථ

7° 8'11.60"N

වක්ර

80° 3'6.60"E

ඉහල

7° 8'56.96"N

වක්ර

80° 3'35.99"E

ඉහල

7°10'35.28"N

වක්ර

80° 4'7.27"E

ඉහල

7°12'41.50"N

වක්ර

80° 6'19.80"E

මධ්යස්ථ

7°13'18.10"N
80° 6'39.19"E

වක්ර

ශ්රී යබෝිව සාංවර්ධ්න සමිය

විහාර

450

ශ්රී මාංගලාරාම විහාර

විහාර

100

පූර්වාරාම පුරාස විහාර

විහාර

500

ශ්රී වර්ධ්න ළිරියවන් ූලල මහා විහාර

විහාර

500

කයදෝලුවාව යබෞශධ් සාංස්කියක මධ්යස්ථාන

විහාර

300

මගයල්යගොඩ පුරාස විහාර

විහාර

250

බිමිත්මකත ශ්රී බිනන්දාරාම /දඩගණ ව රජමහා විහාර

විහාර

100

ශ්රී ජ බින්දර විදර්ශනාරාම පුරාස රජමහා විහාර

විහාර

200

යසෝමාරාම ආරාම

විහාර
(ආරාම )

60

යක්මාරාම ආරාම

විහාර
(ආරාම )

175

විහාර

100

7°14'42.85"N
80° 6'41.22"E

වක්ර

200

7°15'19.70"N
80° 7'26.10"E

වක්ර

ශ්රී ණ නින්දාරාම

හකුරුකුඹුර පුරාස විහාර

විහාර

ශ්රී පුරාන පත්මකයනි යශවාල

යශවාල

මධ්යස්ථ

ඉහල

ඉහල
200

7°16'7.30"N

වක්ර

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ශ්රී ජශලාරාම ගල්යදනි විහාර

උරුමකේ
දොරෙ

අිවකගී 
මාර්ගෙට දුර
(මීටර්)

GPS න්ඩාාංෙ

බලපෑම්
තත්මකවෙ

80° 8'10.20"E

මධ්යස්ථ
වක්ර

විහාර

ඉහල
ශ්රී ගාංගාරාම විහාර

ශ්රී ජශලාරාම පුරාස රජමහා විහාර

විහාර

විහාර

100

225

මල්ළිටි ශාන්ත යසබස්ය න් යශවස්ථාන

යශවස්ථාන

60

යබෝතයල් වලගව

ස්මාරක

150

තලගම රජමහා විහාර

විහාර

90

දිගම්ළිටි පුරාස විහාර

විහාර

800

වලස්ගල පුරාස විහාර

විහාර

400

යකොන්ගස්වල ශ්රී නන්දාරාම විහාර

විහාර

700

යබොලගම කුබලන්ග පුරාස විහාර

විහාර

300

යකොන්ගහයගදර ශ්රී ධ්ර්මවිජ ාරාම

විහාර

0

රසවිරු ගම්මාන විහාර

විහාර

200

යශවාල ගහ ස්ථාන (Shrine Tree Place)

යශවාල

160

නෑඹිිකකුඹුර ගල්විහාර

විහාර

450

අල් මස්ජිශ ජුම්මා පල්ික

පල්ික

300

යදයිකන්ග ශ්රී ජිනරතනාරාම විහාර

විහාර

250

නිද-අ්-ඉස්ලාම් ජුම්මා පල්ික

පල්ික

800

කිරිදියගොල්ල යම්ඝගිරි යපෞරාණික විහාර

විහාර

2000

අල් ෆ්රයියඩොස් පල්ික

පල්ික

විහාර

විහාර

700

7°22'27.95"N
80°11'49.44"E

වක්ර

7°22'57.85"N

වක්ර

80°12'16.74"E

ඉහල

7°26'31.34"N

වක්ර

80°20'24.46"E

ඉහල

7°14'53.57"N
80° 9'52.68"E

වක්ර
ඉහල

7°15'2.91"N

වක්ර

80°10'53.27"E

ඉහල

7°29'26.74"N

වක්ර

80°24'53.38"E

අඩු

7°30'8.33"N

වක්ර

80°24'44.49"E

මධ්යස්ථ

7°30'35.26"N

වක්ර

80°25'16.00"E

අඩු

ඉහල

වක්ර
මධ්යස්ථ
7°31'2.57"N
80°27'37.10"E

සිජු

7°31'25.20"N

වක්ර

80°27'46.90"E

ඉහල

7°31'37.90"N

වක්ර

80°27'56.70"E

ඉහල

7°31'54.70"N

වක්ර

80°27'54.00"E

අඩු

7°32'11.10"N

වක්ර

80°28'12.10"E

ඉහල

7°32'11.90"N

වක්ර

80°28'35.40"E

ඉහල

7°32'29.83"N

වක්ර

80°29'6.77"E

අඩු

7°33'25.31"N

වක්ර

80°27'50.74"E

අඩු

7°32'56.49"N

වක්ර

80°29'25.52"E

අඩු

7°34'42.50"N

වක්ර

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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උරුමකේ
දොරෙ

අිවකගී 
මාර්ගෙට දුර
(මීටර්)

700

යගොපල්ලාව පුරාස ගල්යලන් විහාර

විහාර

ශ්රී බිමනාරාම විහාර

විහාර

ගන්ගණ ව රජමහා විහාර

විහාර

ශ්රී ජියන්න්ද්රාරාම විහාර

විහාර

300

හුම්බුලුගල ආරන්නය විහාර

විහාර

500

බම්බාව රජමහා විහාර

විහාර

0

ශාන්ත ජූේ යශවස්ථාන

යශවස්ථාන

මස්ජිශ හුඩා ජුම්මා පල්ික

පල්ික

නවදගහවත්මකත ජුම්මා පල්ික

පල්ික

අයශෝකාරාම

විහාර

දඹුලු රජමහා විහාර

විහාර

ශ්රී යබෝිවරුක්ඛ්ාරාම විහාර

විහාර
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GPS න්ඩාාංෙ

බලපෑම්
තත්මකවෙ

80°29'13.10"E

අඩු

7°35'42.90"N

වක්ර

80°29'41.70"E

අඩු

7°36'1.90"N

වක්ර

80°30'57.60"E

අඩු

7°36'31.64"N

වක්ර

80°29'47.30"E

අඩු

7°37'7.80"N

වක්ර

80°30'48.30"E

මධ්යස්ථ

7°39'43.10"N

වක්ර

80°31'56.00"E

අඩු

7°44'44.65"N
80°34'20.89"E

සිජු

7°45'2.20"N

වක්ර

80°33'47.13"E

අඩු

7°45'19.12"N

වක්ර

80°34'0.57"E

අඩු

7°45'59.04"N

වක්ර

80°34'50.04"E

අඩු

7°48'12.41"N

වක්ර

80°36'53.66"E

අඩු

7°51'21.27"N

වක්ර

80°39'7.11"E

අඩු

7°51'49.28"N
80°40'4.20"E

සිජු

කෙොන්ගහකගදර ශ්රී ධර්මවිජොරාමෙ
වසර 200 කට ආසන්න ව සක් සහිත යපෞරාණික යබෝිව වික්ෂ ක් පදනම් කර යගන මෑතක  අ යගොඩනාංවන ලද
විහාරස්ථාන ක් වන අතර ගමට න මාර්ග ආසන්නයප ළිහිටා ඇත. යබෝිව ්රාකාර බුදු ළිිකම සහිතව යහොදින්
යගොඩනාංවන ලද ළකකි. යපර කාලයප යගොඩනාංවන ලද කුඩා යගොඩනැගිල්ල භාවිත යනොකරන අතර කුඩා ්රමාසයප බුදු
මැදුරක්, සාංඝාවාස සහ යවනත්මක යගොඩනැගිික කිහිප ක් ද ඉදිකර ඇත. විහාරස්ථාන මගින් වැඩසටහන් සහ යසේවාවන්
කිහිප ක් ද සිදුකරුක ලබයි.
කුඩා බුදු මැදුර, සාංඝාවාස සහ යවනත්මක යගොඩනැගිික කිහිප ක් ද අර්ධ් වශය න් ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග යකොරියඩෝයග
(මීටර් 55) ළිහිටා ඇය බැවින් යමම විහාරස්ථාන සිජුව බලපෑමට ලක්වන ස්ථාන ක් ටතට අ ත්මක වන බව සැලකි හැකි
අතරම ලබා  අ ඇය මාර්ග සැලබිම ළයලසින්ම ක්රි ාත්මකමක කරන්යන් නම් ඉහත සදහන් කල යගොඩනැගිික කඩාමද දැමීමට
සිදුවුක ඇත. යපෞරාණික යබෝිව වික්ෂ සහ යබෝිව ්රාකාර ළිහිටන්යන් අිවයගී  මාර්ගයප මධ්යනය යර්ඛ්ායවන් වම් පසට
වන්නට මීටර් 80 ක් පමස දුරකිනි. ඉදිකිරීම් නිසා ඒවාට අිවක බලපෑමක් සිදුවුක ඇතැයි ්රක්යෂේපන කල හැක.
විහාරස්ථාන සහ අිවයගී  මාර්ග අතර කිසිදු භූයගෝීම බාධ්ක න් යනොළිහිටයි. ශබ්ද , කම්පන , දූවිික, වායු, අාංශූන්,
වාත සහ ජලදූෂස , ජල ළක්රැස්වී පැවීනම් (water stagnation) ආ අ යබොයහෝම ක් ඉදිකිරීම් බලපෑම් ්රක්යෂේපන
කල හැක. ඉදිකිරීම් ද්රවය න් යගන් සිදුවන හානි සහ බලපෑම් ද අය්ක්ෂා කල හැක. ්රයගශ මාර්ග සම්පූර්සය න්ම අවහිර
වි හැකි අතර ්රජාවට ඔවුන්යේ ආගමික අයිීනන් අහිමි වුක ඇත.

බම්බාව රජමහා විහාරෙ
යමම ්රයශශ දන්නා ්රාේ ඓයහාසික අග ක් සහිත ස්ථාන ක් වන අතර යමරටට බුදු සම පැමිනීමටත්මක යපර සිට
ස්ථාළිතව පැවය බවත්මක කුයගනි යේ ළි ායේ කාල ට සම්බන්ධ් වන බවත්මක (ක්රි.පූ. 500 යපර)පැවයසේ. වර්තමාන
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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විහාරස්ථාන ඉදිකිරීමට යපර යමම ස්ථානයප යහොදින් වර්ධ්න වූ ආ තන න් පැවය ඇය බව පුරාවිදයාත්මකමක සහ
ඓයහාසික නශ්ඨාවයශේෂ මගින් යහිකදරග කරයි. පාෂාස යමවලම් සහ ළකලස් කිරීම් වැනි ්රාේ ඓයහාසික සාක්ෂි ළිිකබද
විස්තර යනොමැයවුවද යමම ස්ථානය න් ඒවැනි යශ යසො ාගැනීමට හැකි ාවක් පවීන. යසල්ිකළි සහිත ගල්ගුහා, අසාමානය
කැට ම් සහිත ිලලා යමවලම්, කැට ම්, යමෝස්තර සහ යගොඩනැාංවිම් ආදි සහ යවනත්මක ුපලක්ෂස න් (attributes)
අුකරාධ්පුර සහ වැග යුගයප දිවියපයවත ්රදර්ශන කරවයි. යබෝගස් (යබෝිව), ්රයමා ගිහ, දාගැබ/ජචතය,
සාංඝාවාස /කාර් ාල, ධ්ර්මශාලා ඇතුලු , පූජාසන ඇතුලු ුපලක්ෂස න් (attributes) සූලහ ක් දැකගත හැක. වම්
පැත්මකයත්මක වැවක් ළිහිටා ඇත. ළ සහ වටළිටා ්රයශශ විහාරස්ථාන ට අ ත්මක අතර ළමගින් විහාරස්ථාන ට විශාල අමතර
අග ක් ළකතු කරවයි.
අිවයගී  මාර්ග විහාරස්ථාන ට වම් පසින් සහ ්රධ්ාන ුරුම ුපලක්ෂස (attributes) වලට මීටර් 100-300 පමස දුරක්
ඈයන් ගමන් ගුක ලබයි. නණ ත්මක විහාරස්ථාන ට අ ත්මක වැව සහ වැයග වම් මායිමත්මක, යවනත්මක ුපලක්ෂස කිහිප කුත්මක
අිවයගී  මාර්ග යකොරියඩෝයග මීටර් 120 සීමාව අතරට අ ත්මක වුක ඇත. ළමනිසා යමම විහාරස්ථාන සිජුව බලපෑමට
ලක්වන ස්ථාන ක් ටතට අ ත්මක වන බව සැලකි හැකි අතරම ලබා  අ ඇය මාර්ග සැලබිම ළයලසින්ම ක්රි ාත්මකමක
කරන්යන් නම් ඉහත සදහන් කල යගොඩනැගිික කඩාමද දැමීමට සිදුවුක ඇත. විහාරස්ථානයප ්රාේ ඓයහාසික සහ
යපෞරාණික ුපලක්ෂස න් අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීයම් මධ්යනය යර්ඛ්ාවට ආසන්න වශය න් මීටර් 200 – 300 සමීපව
පවයන බැවින් ඉතා අිවක යලස ඉදිකිරීම් බලපෑම් වලට ණ හුසපාුක ඇත. ශබ්ද , කම්පන , දූවිික, වායු, අාංශූන්, වාත සහ
ජලදූෂස , ජල ළක්රැස්වී පැවීනම් (water stagnation) ආ අ යබොයහෝම ක් ඉදිකිරීම් බලපෑම් ්රක්යෂේපන කල හැක.
ඉදිකිරීම් ද්රවය න් යගන් සිදුවන හානි සහ බලපෑම් ද අය්ක්ෂා කල හැක. ්රයගශ මාර්ග අවහිර වි හැකි අතර ්රජාවට
ඔවුන්යේ ආගමික අයිීනන් අහිමි වුක ඇත. යමම ්රයශශයප ඉදිකරන කම්කරු කදවුරු නිසා විහාරස්ථාන ට සහ අතර ළහි
සිදුකරන විිවමත්මක වැඩසටහන් වලට අපහබිතා ඇයවි හැකි . වැව ්රයශශ ට වැසි කාලයප අ අවහිරකිරීම් සිදුකලයහොත්මක
තාවකාිකක ජල ගැීමම් අය්ක්ෂා කල හැක. අවට ්රයශශයප ඕනෑම පුරාවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක නශ්ඨාවයශේෂ/යමවලම්
පැවය යහොත්මක ඒවා වලට හානි සිදුවි හැක.

ශ්රී කබෝිවරුක් ාරාම විහාරෙ
යමම විහාරස්ථාන කිසිදු ඓයහාසික පබිමමක් විදයාමාන යනොකරයි. යම විහාරයග , ජචතය ්රාකාර සමග ජචතය ,
කාර් ාල ,සාංඝාවාස , ධ්ර්මශාලාව, යබෝිව වික්ෂ සහ යවනත්මක යගොඩනැගිික ඇතුලු ුපලක්ෂස (attributes) සහිත, අාංග
සම්පූර්ස විහාරස්ථාන කි.
මීටර් 120 හි අිවයගී  මාර්ග යකොරියඩෝව විහාරස්ථාන පරිශ්රයප යකොටසක් හරහා ගමන් කරන බැවින් ලබා  අ ඇය වර්තමාන
මාර්ග සැලබිම ළයලසින්ම ක්රි ාත්මකමක කරන්යන් නම් ුපලක්ෂස කිහිප ක් කඩාමද දැමීමට සහ හානි සිදුවුක ඇත.
විහාරස්ථාන සහ අිවයගී  මාර්ග අතර කිසිදු භූයගෝීම බාධ්ක න් යනොළිහිටයි. ශබ්ද , කම්පන , දූවිික, වායු, අාංශූන්,
වාත සහ ජලදූෂස , ජල ළක්රැස්වී පැවීනම් (water stagnation) ආ අ යබොයහෝම ක් ඉදිකිරීම් බලපෑම් ්රක්යෂේපන
කල හැක. ඉදිකිරීම් ද්රවය න් යගන් සිදුවන හානි සහ බලපෑම් ද අය්ක්ෂා කල හැක. ්රයගශ මාර්ග අවහිර වි හැකි අතර
්රජාවට ඔවුන්යේ ආගමික අයිීනන් අහිමි වුක ඇත. යමම ්රයශශ අවට කම්කරු කදවුරු ඉදිකලයහොත්මක ළනිසා
විහාරස්ථාන ට සහ අතර ළහි සිදුකරන විිවමත්මක වැඩසටහන් වලට අපහබිතා ඇයවි හැකි .

4.3.

පරිසර විදයාත්මකමෙ (Ecological) බලපෑම්

යමම යකොටස මගින් ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ 4 රයහි ඉදිකිරීම් සහ ක්රි ාත්මකවීම් න අවධ්ි
යදයකහි අම සැලකි යුතු පරිසර විදයාත්මකමක බලපෑම් ඇයවීමට හැකි ාවක් පවයන ූලිකක ක්රි ාකාරකම් හදුනාගැනීමක් සිදුකර
ඇත. ඇයවීමට හැකි සැලකි යුතු පරිසර විදයාත්මකමක බලපෑම්, යභෞමික සහ ජලජ පරිසර පශධ්ය ආශ්රය න් සාකච්යා කර ඇත.
4.3.1. ඉදිකිරීම් අවිවකේදී සිදුවන පරිසර විදයාත්මකමෙ බලපෑම්
වයාපියයප ඉදිකිරීම් අවිවයප අ, ්රධ්ාන අුකයර්ඛ් සහ ද්රවය ්රවාහන කරන මාර්ග දියේ පවයන වික්ෂලතා යහිකයපයහික
කිරීම, ද්රවය ගබඩා කරන අාංගන, යසේවක න්ට නවාතැන් සප න කදවුරු ඉදිකිරීම, භූමි හෑරීම, භූමි කැපීම, භූමි ළිරවීම, ගල්
ළිළිරවීම, මාති පාෂාස දක්වා කුළුුක බැස්සවීම (piling) සහ මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු වල අ සිදුකරන ලාක්ෂනික යවනත්මක සිවිල්
කටයුතු ආදි සිදුකරුක ලබයි. යමම කටයුතු වල අ සිදුවි හැකි බරපතල පරිසර විදයාත්මකමක ්රයවිපාක පැවය හැකි අතර ඒවා
යබොයහොම ක් ස්ථානවලට වියශේෂිත (location-specific) වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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කභෞමිෙ වාසස්ථාන වල සිදුවිෙ හැකි පරිසර විදයාත්මකමෙ බලපෑම්
4.3.1.1. ස්වභාවිෙ වාසස්ථානවලට හානි වීම සහ වාසස්ථාන ෙැබලිෙරණෙ (Fragmentation)
ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප වැඩිම යකොටසක් ළිහිටන්යන් අිවක යලස සහ මධ්යස්ථ යලස මානව ා විසින් යවනස්
කරන ලද වාසස්ථාන (්රධ්ාන වශය න්ම කිෂිකාර්මික පරිසර පශධ්ය සහ යගවතු) මතයි. ූලිකක සැලබිම් සිදු කරන අවදියප අම
අිවයගී  මාර්ග සාංයග අ ස්වභාවික වාසස්ථාන යබොයහොම ක්ම මගහැයරන අයුරින් සිදුකර ඇත. ළයසේවුවත්මක ය ෝජිත වයාපිය
නිසා ස්වභාවික යභෞමික වාසස්ථාන සැලකි යුතු තරම් ්රමාස කට හානිවීම සිදුයග. ස්වභාවික වාසස්ථාන හානිවීම සහ
කැබිකකරස සිදුවන්යන් ROW යකොරියඩෝවට අවශය කරන සහ අන්තර්හුවමාරු ස්ථාන සදහා විශාල මම් ්රමාස ක්
යහිකයපයහික කිරීම් සිදුකිරීම නිසා යග. ්රයගශ මාර්ග පුළුල් කිරීම්, ඉදිකිරීම් ද්රවය ගබඩා කිරීමට තාවකාිකක/ස්ථිර වුහ න්
ඉදිකිරීම්, ගල් ළිළිරවීම් සහ යපොයලොයවන් ද්රවය ලබා ගන්නා වැඩමම් සැකසීම් අදි නිසාද අමතර යලස භූමි යහික යපයහික
කිරීමක් සිදුවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරයි. වනාන්තර (ස්වභාවිකකරන වූ වන වගා සහ කදුණ දුන් වල අ) පවයන ්රයශශ වල අ
සිදුකිරීමට අවශය වන භූමි යහිකයපයහික කිරීම් නිසා සිදුවන බලපෑම් වඩා බරපතල වුක ඇත.
සතුන්යේ ගමනා ගමන ට සහ යවනත්මක පරිසර විදයාත්මකමක ්රවාහ න්ට පහබිකම් සලසන භූමිදර්ශන තත්මකත්මකව න් භූදර්ශන
සබදතාව (Landscape connectivity) යලස දැක්වි හැක. ඉහල මට්ටමකින් භූදර්ශන සබදතාව සිදුවන්යන් භූදර්ශන ක
පවයන වඩා වැදගත්මක වාසස්ථාන (core habitats) ්රයශශ සහ සාය්ක්ෂව මිදු ආකාරයප වාසස්ථාන අඩාංගුව පවයන ස්ථාන
අතර බාදක යනොමැයව පවයන විටයි. ළමගින් වනජීවින්ට ඒවා හරහා නිදහයසේ ගමනාගමන සිදුකිරීයමන් තම ජජවවිදයාත්මකමක
අවශයතාව න් සපුරාගැනීමට අවස්ථාව ලබායශ. භූදර්ශන මගින් සම්බන්ධ්තාව යහේතූන් යදකක් සදහා වැදගත්මක යග:
 සතුන් යබොයහොම ක් භූදර්ශන හරහා ඔවුන්යේ දිනපතා, සිතුම (seasonal) සහ ූලිකක ජජවවිදයාත්මකමක
අවශයතාව න් සපුරා ගැනීම සදහා යවනස් වාසස්ථාන න් යවත නිරන්තරය න් ගමයනහි ය යශ.
 සම්බන්ධ්තාව මගින් ්රයශශ න් වල නැවත ජනපද ළිහිටුවීමට (recolonized), වයා්ත වීමට, කලාප පශ්ච-ගහන න්
(meta-populations) පවත්මකවා ගැනීමට ගහන ක් තුලම සමාභිජනන (inbreeding) වීමට පවයන අවදානම අවම
කිරීම අවස්ථාව ලබායශ.
මාර්ග නිසා භූදර්ශන මගින් සම්බන්ධ්තාව අඩුවීම සහ සතුන්යේ ගමනාගමන සීමා කිරීම යහේතුයවන් වනසතුන්යේ අිවක
මර්තයතාව (mortality) සහ ්රජනන යගග අඩුකරවීම නිසා අවසානයප කුඩා සහ ය ෝගයතාව අඩු සත්මකත්මකව ගහන ක්
්රයලල යග. අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීම සදහ භූමි කැපීයම් සහ ළිරවීයම් ක්රි ාකාරකම් ය ොදා ගනී. භූමි ළිරවීම අවශය වන
ස්ථාන වල, අිවයගී  මාර්ග පස්පුරවන ලද කන්ඩි ක් මයන් ගමන් කරයි. ළවැනි පස් පුරවන ලද කන්ඩි සතුන්යේ
ගමනාගමන ට ්රභල බාධ්ක යලස ක්රි ා කරයි. ගමන් කරන වාහන මගින් තමන්ට තර්ජන ක් යග ැයි සිතා යහෝ වඩා විවිත වූ
ස්ථාන ක් හරහා ඔවුන්ට මාර්ගයප අයනක් පස ඇය බිදුබි වාසස්ථාන යවත ගමන් කිරීමට සිදුවන බැවින් සතුන් මාර්ග හරහා
ගමන් කිරීමට අකමැය වුක ඇය නිසා ළමගින් ද භූමි කැපීම් සිදුකිරීමට අවශය ස්ථාන වල මාර්ග මගින් වාසස්ථාන කැබික
වීයම් බලපෑම සිදුයග.
A. මීරිගම කෙොස් ෙැකල් වනාන්තරෙ
අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප කියලෝමීටර් 6+540 සහ 6+840 අතර යකොටස ගමන් කරන්යන් ස්වභාවිකකරස වූ වන වගාවක්
වන “මීරිගම යකොස් කැයල්” වනාන්තර අතරිනි. යහක්ට ාර් 57.9 ක විශාලත්මකව ක් සහිත ළම වනාන්තරය න් ආසන්න
වශය න් යහක්ට ාර් 0.67 ක් (මීටර් 30 ක සාමානය ROW සමග ) ස්ථිර වශය න්ම විනාශ යග. ය ෝජිත සබැදි මාර්ග මගින්
ළම වන වගා වනාන්තර ආසන්න වශය න් යහක්ට ාර් 30 ක් සහ 27 ක් බැගින් වන වනාන්තර කැබික යදකකට යවන් කරුක
ඇත. ළමනිසා ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග , සම්පූර්ස වනාන්තරයප කැබික යදක අතර බාධ්ක ක් යලස ක්රි ාකරුක ඇය බැවින්
ළමගින් ශාක සහ සත්මකත්මකව ්රජා වලට අහිතකර බලපෑම් ඇය කරුක ඇත. (රූපසටහන 4.1).
අිවයගී  මාර්ග මගින් වනාන්තර ට දකුනින් ඇය මහ ඔ සහ වනාන්තර අතර සතුන්යේ නිදහස් ගමනාගමන ට බාධ්ා
සිදුවන නිසා වනාන්තරයප ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව වියශේෂ (වියශේෂය න්ම ක්ෂීරපායීන්, ුරගයින් සහ ුභ ජීවීන්) වලට බලපෑම්
සිදුවුක ඇත. මහ ඔ වනාන්තරයප ජීවත්මක වන සතුන්යේ සැලකි යුතු ජල ූලලාශ්ර ක් වි හැකි . සතුන්යේ ්රධ්ාන ජල ්රභව කට
පවයන ්රයගශ න්ට බාදා කිරීම නිසා වනසතුන් විකල්ප ජල ූලලාශ්ර යසො ා ජනාවාස යදසට පැමිනි හැකි වීයමන් අනය්ක්ෂිත
මිනිස්-වනසත්මකත්මකව ගැටුමකට ද මගපෑදි හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.1: මීරිගම කෙොස් ෙැකල් වනාන්තරකේ වාසස්ථාන හානි වීම සහ ෙැබලිෙරණෙ (Ch 6+540 to 6+840)
B. කහොරෙැකල්
ස්වාභාවිකකරස ට ලක් වූ කුඩා වනාන්තර යකොටසක් වන යහොරකැයළේ වන රක්ෂිත ch ~1+970 සිට 2+170 දක්වා
්රයශශයප  අ අයේපුස්ස සබැඳි මාර්ග මිනන් යකොටස් යදකකට යවන් යග. යහොරකැයළේ වන රක්ෂිතය න් ආසන්න වශය න්
යහක්ට ාර 0.46ක (මීටර් 30ක සාමානය ROW සමඟ) වපසරි ක් මාර්ග නිසා අහිමි වන අතර ළහි ්රයපල ක් යලස ුතුරට
යහක්ට ාර 7.3 සහ දකුසට යහක්. 3.5ක් වන වනාන්තර ඛ්ණ්ඩ යදකක් ඇය වුක ඇත. ළබැවින්, ය ෝජිත මහාමාර්ග සමස්ත
වනාන්තර ඛ්ණ්ඩන කරන බාධ්ක ක් යලස ක්රි ාත්මකමක වන අතර ළ ශාක හා සත්මකව ්රජාව යවත සිසාත්මකමක බලපෑම් ළල්ල
කරුක ඇත. (රූප සටහන 4.2) යකයසේ යවතත්මක වන රක්ෂිතයප අවට ්රයශශ ඉහළ න මිනිස් ක්රි ාකාරකම්වල පීඩන ට ලක්
යවමින් පවයයි.

,
රූපසටහන 4.2: කහොරෙැකල් වනාන්තරකේ වාසස්ථාන හානි වීම සහ ෙැබලිෙරණෙ
C. කගරගලෙන්ද වනාන්තරෙ
අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීම නිසා යහක්ට ාර් 164 ක ණ ළු විශාලත්මකව කින් යුත්මක යගරගල කන්ද වනාන්තරය න් යහක්ට ාර් 1.5
(මීටර් 60 ක සාමානය ROW සදහා) ක පමස ්රමාස ක් විනාශ වුක ඇත. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ලදුකැලෑ වල දකුණු මායිම
දියේ ගමන් කරුක ඇත. යමමගින් වනාන්තර කැබික වීමක් සිදුයනොවන නණ ත්මක අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම, ළහි ජීවත්මක වන
සත්මකත්මකව ්රජාවලට යවනස් වාසස්ථාන කැබික අතර නිදහයසේ ගමන් කිරීමට බාදක ක් යලස ක්රි ාකරුක ඇත. (රූපසටහන 4.3).
අිවයගී  මාර්ග මගින් ලදුකැලෑ සහ කුඩා ඔ අතර සතුන්යේ නිදහස් ගමනාගමන ට බාධ්ා සිදුවන නිසා වනාන්තරයප
ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව වියශේෂ (වියශේෂය න්ම ක්ෂීරපායීන්, ුරගයින් සහ ුභ ජීවීන්) වලට බලපෑම් සිදුවුක ඇත. කුඩා ඔ
වනාන්තරයප ජීවත්මක වන විවිධ්ාකාර සතුන්යේ සැලකි යුතු ජල ූලලාශ්ර ක් වි හැකි . සතුන්යේ ්රධ්ාන ජල ්රභව කට පවයන
්රයගශ න්ට බාදා කිරීම නිසා වනසතුන් විකල්ප ජල ූලලාශ්ර යසො ා ජනාවාස යදසට පැමිනි හැකි වීයමන් අනය්ක්ෂිත මිනිස් වනසත්මකත්මකව ගැටුමකට ද මගපෑදි හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.3: කගරගල්ෙන්ද වනාන්තරකේ වාසස්ථාන විනාශවීම සහ ෙැබලිෙරණෙ (Ch 58+550)

D. කිරිදිකගොල්ල වනාන්තරෙ
යමම යකොස්-මයහෝගනී ස්වභාවිකකරන වූ වනාන්තර දැදුරු ඔ ය න් සහ නිකමඩ වත්මකයතන් මායිම් වී ඇත. දැදුරු ඔ ට
ආසන්න ඉවුර ්රයශශයප ගාංගාශ්රිත වනාන්තර පවීන. දැදුරු ඔ , වනාන්තරයප වාස කරන සතුන්යේ ජල ්රභව වශය න්
ක්රි ාකරයි. ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග යමම වනාන්තර හරහා ගමන් කරන්යන් දැදුරු ඔ ට ආසන්න මායියමනි Ch ≈
16 +500 ළමනිසා පටු වනාන්තර ීනර ක් විනාශ වුක ඇත. මාර්ග මගින් ආසන්න වශය න් මීටර් 310 ක පමන දුරක්
(Ch≈90+020 සිට Ch ≈ 90 +340 දක්වා) වනාන්තර සහ දැදුරු ඔ අතර පවයන සිජු සම්බන්ධ් මද දමයි. මාර්ග මගින්
සතුන්යේ දැදුරු ඔ සහ වනාන්තර අතර නිදහයසේ ගමන් කිරීම නවතා දමන බැවින් යම වනාන්තරයප ජීවත්මකවන සතුන්ට
බලපෑම් සිදුකරුක ඇත.(රූපසටහන 4.4).

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.4: කිරිදිකගොල්ල වනාන්තරකේ වාසස්ථාන විනාශවීම සහ ෙැබලිෙරණෙ (Ch 90+020)
E. කහේකනකගදරලන්ද වනාන්තරෙ
Ch≈103+750 සිට Ch ≈ 105 +000 ආසන්නයප අ ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග , අවස්ථා යදකක අ වනාන්තරයප පවයන
වාසස්ථාන ස්ථිරවම විනාශ කරමින් ළහි මායිම හරහා ගමන් කරයි. වැඩිදුරටත්මක, ළමගින් වනාන්තරයප සතුන් ජල ්රභව ක් යලස
භාවිත කිරීමට යබොයහෝ ඉඩකඩ පවයන ආසන්නයප ඇය යදොළපහරට ගමන් කරන ්රයගශ මාර්ගද අවහිර කරයි.
F. කහවනතැන්න වන රක්ෂිතෙ
යමම වනාන්තරයප ස්වභාවික සහ වගා කල වනාන්තර යකොටස් ඇතුලත්මක අතර වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව මගින්
රක්ෂිත ක් යලස ්රකාශ ට පත්මක කර ඇත. යමම වනාන්තර කුරුසෑගල අවට දැකි හැකි යසෞඛ්යසම්පන්න ස්වභාවික සහ
ස්වභාවිකකරන වූ වනාන්තර කිහිප අතරින් ළකකි. ළහි ඕලු ණ වන්, යත්මකණ වන් සහ කලවැශදන් වැනි ක්ෂීරපායී වියශේෂ වාර්තා
වී ඇත. යමම වනාන්තර අිවයගී  මාර්ග මගින් Ch≈106+100 සිට Ch ≈ 106 +500 දක්වා ආසන්න වශය න් මීටර් 400 ක
දුරක් (≈400m), Ch≈106+800 සිට Ch ≈ 107+220 දක්වා ආසන්න වශය න් මීටර් 420 ක දුරක් (≈420m) සහ Ch≈107+400
සිට Ch ≈ 108 +000 දක්වා ආසන්න වශය න් මීටර් 600 ක දුරක් (≈600m) වශය න් කැබිකවීමට ලක්යග.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.5: හැවන්තැන්න වනාන්තරෙ (Ch 106+100) ෙැබලිවීම සහ වාසස්ථාන විනාශ වීම
G. ඕමාරකගොල්ල වනාන්තරෙ
ඕමාරයගොල්ල වනාන්තර වගාකරන ලද සහ ස්වභාවික වනාන්තර සහිත යකොටස් තුනකින් සමන්විත . ළහි මැද යකොටයසේ
තරමක් විශාල ්රයශශ ක් විනාශ වුක ඇය අතර සම්පූර්ස වනාන්තර සාංකීර්ස , ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගය න් යදකඩ වුක
ඇත(Ch ≈ 110 + 350 අවට). යමම වනාන්තර විවිධ්ාකාරයප කුරුළු සහ යවනත්මක කුඩා ක්ෂීරපායී වියශේෂ රාිල ක නිවසයි. යමම
වනාන්තර කැබික යදක අතර ඔවුන්යේ ගමනාගමන ය ෝජිත මාර්ග විසින් වලකුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.6: ඕමාරකගොල්ල වනාන්තරෙ ෙැබලීවීම සහ වාසස්ථාන අහිමිවීම (Ch ≈ 110 + 350)
H. බමරෙන්ද වන රක්ෂිතෙ
අිවයගී  මාර්ග යමම පාෂාස මත ශාක වැවී ඇය (rock-outcrop) පරිසර ්රණ ඛ් වන වනාන්තර හරහා ගමන් කරන බැවින්
යමම වනාන්තරයප පටු ීනර ක් විනාශ වුක ඇත. (රූපසටහන 4.7).

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.7: නැටාංගල ෙදුගැටෙ ද සමග බමරෙන්ද වනාන්තරකේ ළිහිමම
I. ෙැතිගානා ෙන්ද
යම රක්ෂිත වනාන්තර ක් යලස ්රකාශ ට පත්මක කර නැතත්මක යමම පාෂාස මත ශාක වැවී ඇය (rock-outcrop) පරිසර ්රණ ඛ්
ස්වභාවික වාසස්ථානයප යකොටසක් ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප ඉදිකිරීම් නිසා විනාශ වුක ඇත. ය ෝජිත මධ්යම
අිවයගී  මාර්ග වයාපිය යමම වනාන්තර හරහා ගමන් කරන විට යමම ස්වභාවික වනාන්තර කැබැල්ල ආසන්නයප
(Ch≈120+450 to Ch ≈ 120+810 ≈360m) ඇය කැයගානා වැවට ්රයගශ වන මාර්ග ද අවහිර කරයි. යමම වැව සහ
ජලමාර්ග වනාන්තරයප ජීවත්මකවන සතුන්ට ජල ්රභව ක් යලස ද වැදගත්මක වි හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.8: ෙැතිගානා ෙන්ද වනාන්තරෙ

4.3.1.2. මිනිසා විසින් සාදන ලද වාසස්ථාන විනාශ වීම සහ ෙැබලිෙරණෙ
ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප වැඩිම යකොටසක් ළිහිටන්යන් අිවක යලස සහ මධ්යස්ථ යලස මානව ා විසින් යවනස්
කරන ලද වාසස්ථාන (්රධ්ාන වශය න්ම කිෂිකාර්මික පරිසර පශධ්ය සහ යගවතු) මතයි. යශශී ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශේෂ සදහා
්රධ්ාන වාසස්ථාන සප න කුඹුරු ඉඩම්, යපොල් වගාවන්,යවනත්මක අතුරු වගාවන් (ුදා- ගස්ලබු, යකයසල්) සහ යගවතු විශාල
ීනර න් (stretches) යකොටසකට හානි සිදුවුක (අහිමිවුක) ඇත. ඝන වික්ෂලතා වැස්මකින් සමන්විත යගවතුවල යශශී සහ
ආයගනික පක්ෂී වියශේෂ රාෂි ක වාස කරන බව ක්යෂේත්ර අධ්ය න න්යගන් වාර්තා වී ඇත. යමම යගවතු පක්ෂීන්ට ආහාර
යසො ාගැනීමට, වියගකීව ගත කිරීමට සහ අභිජනන කිරීමට ආවරස සප යි. යමම මිනිසා විසින් යගොඩනගන ලද වාසස්ථාන
වල ක්ෂීරපායී වියශේෂ රාෂි ක් (කලවැශදන්, යහෝතඹුවන්, දඩුයල්ුකන්, වදුරන් සහ රිලවුන්, මී න් සහ හික්මී න් වැනි කුඩා
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ක්ෂීරපායීන් වැනි) ුරගයින් සහ ුභ ජීවීන් ආ අ සත්මකත්මකව කාන්ඩ සහජීවනය න් වාස කරයි. මාර්ග සදහා පස්පුරවා
යගොඩනගන මාර්ග කන්ඩි ඔවුන්යේ ගමනාගමන ටද සැලකි යුතු අයුරින් බාධ්ක ක් වුක ඇත. යමම වාසස්ථාන වල පවයන
ක්ෂුද්ර වාසස්ථාන යවනස්වීම ඉදිරි ටත්මක සිදුවි හැකි අතර ළමගින් ස්වභාවික ජජව විවිධ්ත්මකව ට දිගුකාීමන සහ ්රතයවර්ත
යනොවන බලපෑම් ඇය කරයි.

4.3.1.3. ඉවත්මක ෙරන ලද වික්ෂලතා සහ පස්/සුන්බුන් ුකසුදුසු කලස බැහැරලීකමන් සිදුවන පරිසර විදයාත්මකමෙ බලපෑම්
ස්වභාවික වාසස්ථාන වලට අපරීක්ෂාකාරී යලස අපද්රවය/බින්බුන් බැහැරීමම මගින් වාසස්ථාන විනාශවීම සහ හා න තවදුරටත්මක
සිදුවීමට යහේතු වුක ඇත. යමම බලපෑම් වල වැදගත්මකකම සහ පැවය හැකි කාල ළහි විශාලත්මකව මත පදනම්ව යවනස් වි හැකි
අතර, ළ වැඩි වශය න් ස්ථාන වියශේෂිත යග.

4.3.1.4. ෙම්ෙරුවන් සහ ්වුන්කග් ෙදවුරු වල ක්රිොොරිත්මකවෙ මගින් සිදුවන පරිසර විදයාත්මකමෙ ීයඩාවන්
කසල බැහැරීමම, සනීපාරක්ෂක අපද්රවය සහ මළාපවාහන වැනි ද්රවය න් ජලමාර්ග වලට බැහැරීමම, කම්කරුවන්යේ කදවුරු
සදහා වික්ෂලතා යහිකයපයහික කිරීම, සත්මකත්මකව වියශේෂ දඩ ම් කිරීම සහ වනාන්තර විකන් දර ළකතු කිරීම වැනි අහිතර බලපෑම්
කිහිප ක් වියශේෂය න්ම කදවරු මම් වල අ ුග්ර වි හැක. ළ ජලමාර්ග දූෂස වීමට යහේතුවි හැක. යමම මම් වල කසල විවිත
යලස බැහැරීමම මදුරුවන්, මැස්සන් යබෝවීයම් තර්ජන වැඩි කල හැකි අතර මී න් සහ කපුටන්ද වයා්ත වුක ඇත. යමවැනි
කසල බැහැරීමම් මගින් වනසතුන් ආකර්ෂන සිදුකල හැකි අතර මිනිබින් සහ වනසතුන් න යදයකොටසටම ඇතැම් තර්ජන මතු
කල හැක. කම්කරුවන් සහ කම්කරු කදවුරු වල ක්රි ාකාරිත්මකව මගින් ඇයවන බලපෑම් වල ස්වභාව මධ්යස්ථ අතර ඉදිකිරීම්
අවදි ට පමසක් සීමා වුක ඇත.

4.3.1.5. ඉදිකිරීම් ෙන්ත්ර සූත්ර සහ ඒවාකේ ක්රිොොරිත්මකවකෙන් සිදුවන පරිසර විදයාත්මකමෙ ීයඩාවන්
ය ෝජිත වයාපියයප ඉදිකිරීම් අවිවයප අ ඉදිකිරීම් වාහන, බර වාහන/ න්ත්රසූතත්ර ආදි භාවිත කරුක ඇත. වනාන්තර/යතත්මකමම්
වාසස්ථාන වැනි සාංයග අ වාසස්ථාන තුල අ ළවැනි වාහන අපරීක්ෂාකාරී යලස ක්රි ාකරවීම මගින් වාසස්ථාන වලට, සතුන්ට සහ
ශාක වලට බරපතල හානිසිදුවීම් ඇයවීමට හැකි ාවක් පවීන. පාාංශු බිසාංහන (Soil compaction) සහ පස් වලට සිදුකරන බාදා
කිරීම් මගින් පාාංශු ීමජ තැන්පතුවට හානි සිදුවීමට හැකි අතර ළමගින් ීමජවලට පැලවීමට අසීරුතා ඇය කරුක ඇත. වාහන ගාල්
කරන සහ නඩත්මකතු කරන ්රයශශ වල යතල් විසිරීම් සිදුවීයමන් පස සහ ජල යශහ න් අපවිත්ර වීම වැනි අහිතකර පරිසර විදයාත්මකමක
බලපෑම් ද ඇයකරුක ඇත. යමම බලපෑම් වල ස්වභාව න් සැලකි යුතු මට්ටකින් මර්ධ්න කල හැකි අතර ඒවා යබොයහොම ක්
ඉදිකිරීම් අවිව ට සීමා වුක ඇත.

4.3.1.6. දූවිලිප ෙම්පනෙ සහ ශබ්දෙ නිසා සිදුවන ීයඩා
විශාල න්ත්රසූතත්ර, ළිළිරවීම් සහ භූමි හෑරීම් මගින් නිකුත්මකවන ශබ්ද , කම්පන සහ දූවිික වලට වනාන්තරයප, කිෂිකාර්මික
ඉඩම් වල සහ යගවතු වල වාස කරන සත්මකත්මකව වියශේෂ වලට බාදා කිරීයම් විභව ක් පවීන. සිවිල් කටයුතු වල අ, භූමි හෑරීයම් අ
සහ ඉදිකිරීම් වාහන ගමනාගමනයප අ ඇයවන ශබ්ද ට, සතුන්යේ සාමානය චර් ාවට බාදාකිරීමට විභව ක් පැවය හැක.
සතුන්යේ වාර්තා වී ඇය ්රයචාර වලට අ ත්මක වන්යන් ආහාර ගැනීම, වියගක ගැනීම, සමාජකරස නවතා දැමීම, ආක්රමසකාරී
බව අඩුවීම යහෝ මගහැරීම් ආදි යි. වයාපිය බලපෑම් ්රයශශයප විශාල ීනර ක් දැනටමත්මක දැඩියලස මානව බලපෑම් වලට ලක්ව
ඇය බැවින් යභෞමික සත්මකත්මකව වියශේෂ යබොයහොම ක් දැනටමත්මක මිනිබින්යේ සාමානය බාදාකිරීම් වලට පුරුදු වී ඇත. නණ ත්මක
අඛ්න්ඩව පවයන බාදා කිරීම් නිසා ඇතැම් සත්මකත්මකව වියශේෂ න් (වියශේෂය න්ම වනාන්තර වල වාස කරන්නන්) ස්ථිර යලසම
යමවැනි වාසස්ථාන මගහැර ාම සිදුවි හැක. වැඩිදුරටත්මක, වික්ෂලතා මත දූවිික සහ මඩ තැන්පත්මක වීම් නිසා ගස්වල කායික
විදයාත්මකමක ක්රි ාවීමන්ට බාදා සිදුවීමට හැකි යග. ශබ්ද , කම්පන සහ දූවිික නිසා ඇයවන බාදාවන් මධ්යම මට්ටයම් බලපෑම්
යලස සැලකි හැක. නණ ත්මක ස්ථාන , ස්වභාව සහ පරිමාන මත පදනම් ව ළහි බලපෑම් යකටි කාීමන සිට දිගු කාීමන දක්වා
පැවය හැක.

4.3.1.7. දක්රමනිෙ විකශේෂ වයාේතවීම
අර්ධ් වශය න් සිදුවන බාදා කිරීම් සහ සම්පූර්ස යහික යපයහික කිරීම් නිසා වාසස්ථාන භාහිර ට විවිත වීමක් සිදුයග. ළ
ආක්රමණික වියශේෂ න් වයා්ය ට ුපකාර වුක ඇය අතර ළම වියශේෂ යහිකයපයහික කල ්රයශශ වලට පමසක් සීමා යනොවී
යදවුකව ස්වභාවික වනාන්තර වලට පවා ඇතුලුවීම සිදුවි හැකි . යමම ආක්රමණික වියශේෂ න් (ශාක සහ සත්මකත්මකව) මගින් යශශී
වියශේෂ විස්ථාපන කර දැමීම සිදුවි හැකි . ආක්රමණික ශාක වියශේෂ ඉදිකිරීම් ුපකරස මගින් ද වයා්තවීමට හැකි ාවක් පවීන.
වාසස්ථාන කැබිකවීයමහි ්රයලල ක් යලස වාසස්ථාන මායිම් ්රමාස වැඩිවීමක් සිදුවන අතර ළමගින් ගිහාශ්රිත සතුන් සහ
නාගරික වියශේෂ න් ට ස්වභාවික වනාන්තර තුලට ගමන් කිරීමට වැඩි දිරි ක් ලැීමමට හැකි ාවක් පවයන අතර ඔවුන් වන
සතුන්/ූලඩු වල සිටින පැටවුන් යගොදුරු කර ගැනීම යහෝ පවයන සම්පත්මක සදහා තරගකිරීමක් සිදුකරුක ඇත. යම මධ්යස්ථ
වශය න් වැදගත්මක කමක් පවයන ්රයවර්තය කල යනොහැකි බලපෑමකි. යමම බලපෑම් වල කාල දිගන්ත (time horizon) යකටි
යහෝ දිගු කාීමන වි හැකි .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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4.3.1.8. සතුන්කග් ගමන් මාර්ග වලට සිදුවන බලපෑම
වයාපිය ්රයශශ තුල ස්ථිර යභෞමික සත්මකත්මකව සාංක්රමස මාර්ග නිරීක්ෂස යනොවී . පවත්මකනා අයේපුස්ස-දඹුල්ල මාර්ගයප
ගයල්යවල සහ දඹුල්ලට ුකදුරු ්රයශශ හරහා කලාතුරකින් අිකන් ගමන් කරන බව වාර්තා වී ඇය නණ ත්මක ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග
පථ අිකන් නිරන්තරව ගමන් ගන්නා මාර්ග බවට හදුනායගන යනොමැත. වනාන්තර කැබික තුල ජීවත්මකවන ඉහත හදුනායගන
ඇය සත්මකත්මකව වියශේෂවලට අිවයගී  මාර්ග බාධ්ක ක් යලස ක්රි ාකරන බැවින් සහ ාබදව පවයන වාසස්ථාන කැබික යහෝ
ජලයශහ න්, ගාංගා ඇලයදොල වැනි යවනත්මක සම්පත්මක ්රයශශ අතර ගමන් කිරීමට පවයන මාර්ග යදකඩ වී ායමන් ඉදිකිරීම නිසා
බලපෑම් ඇයවි හැක. (ඇතැම් ස්ථාන වියශේෂිත ුදාහරස ඉහත විස්තර කර ඇත). වියශේෂය න්ම ක්ෂීරපායීන්, ුරගයින් සහ
ුභ ජීවීන් යමම යවන්කිරීම නිසා බලපෑමට ලක්වුක ඇත. ඉහත සදහන් කර ඇය වනාන්තර කැබික වල ජීවත්මකවන සතුන්යේ
නිදහස් ගමනාගමන ට ඉඩසලසන කිසිදු ටිමාං (under passes)/ුඩුමාං (over passes) මාර්ග ක් ලබා යනොදුන යහොත්මක
අය්ක්ෂා යනොකල මානව-වනසත්මකත්මකව ගැටුමක් නිර්මාන වි හැක.

4.3.1.9. ශාෙ සහ සතුන්ට සිදුවන අමතර තර්ජන
භූමි හෑරීම සහ භූමිය න් ම් ම් ද්රවය ුකහාගැනීයම් ්රයලල ක් යලස ඇයවන තාවකාිකක වලවල් යහෝ කාුක වලට සතුන්
නිරාවරන වීයමන් ඔවුන් ළ ට ඇදවැටීයම් අවදාමක් පවීන. යහිකයපයහික කිරීම යහෝ බාධ්ාවීම් නිසා වනාන්තර හැර දමා
විතැන් වූ සත්මකත්මකවයින් දඩ ම් කිරීමට ලක්වීම ඉහල ාම සිදුවි හැකි අතර ඔවුන් යමම වලවල් වලට වැටීයමන් ළ වඩාත්මක පහබි
වුක ඇත. ළවැනි වලවල් වලට වැසි ජල ළිරී ායමන් මදුරු ුවදුර ුත්මකසන්න වි හැක. වනාන්තර යහිකයපයහික කිරීම සහ
විවිත කිරීම් මගින් ගිහාශ්රිත වියලෝළි ක න්ට (බලලුන් වැනි) වඩාත්මක වනාන්තර ට තුලට ගමන් කිරීමට හැකි ාව ලබායශ. යම
යකටි කාීමන මධ්යස්ථ අ්රයවර්තය බලපෑමකි.

ජලජ වාසස්ථාන වලට සිදුවන පරිසර විදයාත්මකමෙ බලපෑම
4.3.1.10. ජලජ වාසස්ථාන අහිමි වීම සහ හාෙනෙ වීම
අිවයගී  මාර්ගයප විශාල දුරක් ගමන් කරන්යන් පහත්මකමම් ්රයශශ සහ කුඹුරු මයනි. ළමනිසා, ඉදිකිරීම් කටයුතු වල අ ළවැනි
්රයශශ පස්විකන් ළිරවීමට අවශය යග. යමමගින් ්රයශශයප සම්පූර්ස සාමානය ජලවිදයාවටම බලපෑම් සිදුවන අතර, බලපෑමට
ලක්වන ජලජ පරිසර පශධ්ය වල ජීවත්මකවන ජජව ්රජාවන්ද බලපෑමට ලක්යග. මාර්ගපථ ගාංගා,ඇලයදොළ, සහ වාරි ඇල
මාර්ග න් හරහා ගමන් කරන විට ද ජලවිදයායග යවනස්කම් සිදුවුක ඇත. කියලෝමීටර් 20+900 සිට Ch 21+500 දක්වා යකොටසට
ආසන්න ස්ථාන ක අ කුඩා ඔ හැරවීම මගින් ළම හැරවීම් ්රයශශ දියේ ගාංගාශ්රිත වාසස්ථාන වල ට සහ ළහි ජීවත්මක වන සත්මකත්මකව
වියශේෂ වලට අහිතකර බලපෑම් ඇයකරුක ඇත. වාසස්ථාන වල තත්මකත්මකව න් යම් අයුරින් යවනසකට ලක්වීම මගින් ළම ්රයශශයප
ස්වභාවික ජජව ්රජාවන් විස්ථාපන වීමට හැකි ාවක් පවීන.

4.3.1.11. පසප සුන්බුන්ප ඝන අප්රවය සහ සනීපාරක්ෂෙ ෙසල (waste) අවිිවමත්මක කලස බැහැරලීම නිසා සිදුවන

බලපෑම්
අපරීක්ෂාකාරී කසල බැහැරීමම් මගින් ගාංගා ඇලයදොල අවහිර වීම සිදුවී ්රයශශයප ජලවිදයාවට බලපෑම් ඇයකල හැක. ඇල යදොල
රාෂි ක් විශාල ගාංගාවන් සමග ළකියනක අන්තර් සම්බන්ධ් වී පවයන අතර ළවා ළකට ළක්වී මත්මකසය න්ට සහ යවනත්මක ජලජ
ජීවින්ට වාසස්ථාන ලබා යදන අතර ඒවා දියේ සාංක්රමන වීමට ද අවස්ථාව ලබා යදන බැවින් යමයලස ඒවා අවහිර වීම ඉතා
බරපතල කරුසක් වි හැක. යමයලස ජල බැස ායම් සහ ගලායම් රටාවට සිදුවන ඕනෑම යවනසකින් සම්පූර්ස ගාංගා
ඇලයදොල පශධ්ය ටම බලපෑම් සිදුවි හැකි අතර ළම පරිසර වල ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව වියශේෂ න්ට ද අහිතතර බලපෑම් ඇයයග.
යමම බලපෑයම් ස්වභාව සැලකි යුතු මට්ටමක පවයන බවට සැලකි හැකි අතර යකටි කාීමන යග. ළ අ්රයවර්තය වි හැකි
නණ ත්මක ළ ස්ථාන සහ පරිමාන මත රදාපවීන.

4.3.1.12. ජලජ ජීවින්කග් ගමනාගමනට (movement) සිදුවන බාධා
ගාංගා සහ ඇලයදොල රාෂි ක් ළකියනකට අන්තර්සම්බන්ධ් වීයමන් ජාල ක් යගොඩනාංවයි. යමම අන්තර් සම්බන්ධ්තාව නිසා
මත්මකසය සහ යවනත්මක ජලජ ජීවීන් යමම යවනස් ගාංගා ඇල යදොල පහර වල් හරහා ගමනාගමනයපහි ය යශ. ළිරවීම මගින් යහෝ
පාලම් ඉදිකිරීයම් අ සිදුවන ඕනෑම බාධ්ක ක් නිසා මින් ළක් ගාංගාවක යහෝ ජීවත්මකවන ශාක සහ සතුන්ට සිදුවන ම් බලපෑමක් ළම
ඉදිකිරීම් මම ආසන්න ට පමසක් සීමා යනොවන අතර ළහි ටිගාං ්රයශශ න් දක්වා ද පවීන. යම ගාංගා ඇල යදොල පශධ්ය
හරහා සාංක්රමන සිදුකරන මත්මකසය වියශේෂ වලට බලපෑම් සිදුකල හැකි අතර ඔවුන් ්රායශශී වශය න් වදවීමට පවා මගපෑදි
හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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4.3.2. වයාපිතිෙ ක්රිොත්මකමෙ වන ොලසීමාකගදී සිදුවන පරිසර විදයාත්මකමෙ බලපෑම

4.3.2.1. මාර්ගකේ සිදුවන අනතුරු වලින් සතුන් මිෙොම
අිවයගී  මාර්ග වල වඩාත්මක නිරන්තරය න් සිදුවන අහිතකර බලපෑම් විකන් ළකක් යලස නිරීක්ෂස වී ඇයයත්මක මාර්ග මත
වාහන වලට ටවීයමන් සතුන් මි
ාමයි. ඒ සදහා වඩාත්මක අවදානම් සත්මකත්මකව කාන්ඩ කිහිප ක් වන්යන් ක්ෂීර පායීන් (වදුරන්
සහ රිලවුන්, යහෝතඹුවන්, ණ වන්, කලවැශදන් සහ කුඩා මලාල වර්ගයප සතුන්) සහ ුරගයින් (සර්පයින්, කබරයගොයින් සහ
තලයගොයින්). ළයසේවුවද, අිවයගී  මාර්ග ආශ්රිත මාර්ග මත සතුන් මි ාම සම්බන්ධ්ය න් යවනත්මක අිවයගී  මාර්ග න් යේ
අත්මකදැකීම් වලට අුකව දක්වා ඇත්මකයත්මක ළයසේ මාර්ග මත සතුන් මි ාම කාල ත්මක සමග අඩුවීමට නැඹුරුවක් දක්වන බවයි. (රවුන්
සහ රවුන් 2013). යමයසේ සිදුවීමට ඉඩ ඇත්මකයත්මක පවයන අනතුරු දා ක තත්මකත්මකව න් මගහරවා ගැනීමට සතුන් ඉයගනගැනීම
යහෝ යමම ්රයශශ වල හුදකලාව ඇවිදින සතුන් මාර්ග අනතුරු මගින් මි යගොස් යීමම වි හැක.
මාර්ගයප ක්රි ාකාරිත්මකව ආරම්භ කල පබි ණ ල් කාලපරියේදයප වාහන ගමන් කරන අිවක යගග නිසා ගිහාශ්රිත සහ වනසතුන්
න යදයකොටසම නිය ෝජන වන පරිදි මාර්ග මත සතුන් මි ාම වැඩිවීයමන් අහිතකර බලපෑම් ඇයවන බව සිය හැක.
ගිහාශ්රිත සතුන් (වියශේෂය න්ම බිනඛ්යින්) මාර්ග මත මි
ාම ළිිකබද සැලකිිකමත්මක වී ඇත. යම යකටිකාීමන සහ බලපෑම්
අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග මගින් යබොයහෝදුරට ්රතයාවර්ත කල හැකි බලපෑමකි.

4.3.2.2. කේදනෙ ූය වාසස්ථාන හරහා සතුන්කග් ගමන්කිරීම
පරිසර-නල (eco-ducts), වි න් ළි මග (canopy walkways) ආ අ ය ෝජිත අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග භාවිතය න් කැබිකකරස
වූ වනාන්තර අතර ගැලයපන සම්බන්ධ්තා පවත්මකවා ගැනීමට අවකාශ සප ා යනොදුනයහොත්මක අිවයගී  මාර්ග මගින් ඔවුන්යේ
වාසස්ථාන කැබිකකරස ට ලක්වූ සතුන් සදහා යම අඛ්න්ඩවම ගැටලුවක් බවට පත්මකවුක ඇත. යනොනැසී පැවත්මකම සදහා
්රමාසවත්මක තරම් විශාල භූමි පරාස ක් (අඩවි ක්) අවශය වන වදුරන්, ණ වන්, හදුන්දිවි න් වැනි විශාල ක්ෂීරපායීන්ට යම
වියශේෂය න්ම බලපාුක ඇත. යමම බලපෑයම් ස්වභාව සැලකි යුතු තරම් වන අතර යකටි කාීමන සහ දිගු කාීමන යග. ළයමන්ම
අ්රයවර්තය .

4.3.2.3. අනාගත සාංවර්ධන ෙටයුතු නිසා අවට රකපශකේ පවතින වික්ෂලතා සහ වාසස්ථාන අහිමිවීම
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපිය අවට ්රයශශයප වියශේෂය න්ම අන්තර්හුවමාරු ළිහිටන ස්ථාන වලට ාබදව, ජනාවාස
සාංවර්ධ්න සහ මානව කටයුතු වලට පහබිකම් සප න ්රයගශ මාර්ග ක්රමය න් වැඩිවුක ඇය බවට බලායපොයරොත්මකතු යග. යමහි
්රයලල ක් යලස තවදුරටත්මක වාසස්ථාන විනාශ වීම සහ කැබිකකරස , පරිසර දූෂස සහ පාාංශු ඛ්ාදන සිදුවුක ඇත. අය්ක්ෂිත
යවනත්මක බලපෑම් වි හැක්යක් අනවසර ගස් කැපීම් සහ ආසන්න වනාන්තර වලට පහබියවන් ගමන් කිරීමට අිවයගී  මාර්ග
වයාපියය න් සප ා දුන් ්රයගශ මාර්ග භාවිතය න් යගොස් දඩ ම් කිරීම ට. යමම බලපෑයම් ස්වභාව අිවක, දිගුකාීමන සහ
අ්රයවර්තය යග.

4.3.2.4. ශබ්ද සහ ෙම්පන දූෂණෙ
අිවයගී  මාර්ග ඔස්යසේ පවයන වාහන ගමනාගමන නිසා ඇතැම් සත්මකත්මකව න්ට දරාගත යනොහැකි කම්පන සහ ශබ්ද ජනන
වි හැක. ළවැනි බලපෑම් නිසා ළම සතුන් අවට වාසස්ථාන විකන් ස්ථිරවම ඉවත්මකව ාමට යහේතුවුක ඇත. ඇතැම් වනාන්තර කුරුළු
වර්ග වියශේෂය න්ම ශබ්ද විකන් සිදුවන බාදාවන්ට සාංයග අ යග. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය වනාන්තර හරහා ගමන් කරන
ස්ථාන වල අ යම සැලකිිකමත්මකවි යුතු බලපෑමක් වුක ඇත. යමම බලපෑයම් ස්වභාව මධ්යස්ථ, දිගු කාීමන සහ අ්රයවර්තය
යග.

4.3.2.5. දූෂණෙ නිසා සිදුවන පරිසරවිදයාත්මකමෙ බලපෑම
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප මතුළිට ජල ගලා ාම් වල අ හණ වන දූෂකාරක ජලජ වාසස්ථාන වලට ඇතුලුවි හැකි අතර
ළමගින් ජලජ ශාක සහ සත්මකත්මකව න්යේ වාසස්ථාන වල ගුසාත්මකම ට බලපෑම් සිදුකල හැක. යතල් කාන්දුවීම්, දූවිික, වැහැරුණු
සහ යගවීගි ට ර් මගින් ඇයවන අාංශූන් සහ වාහන වල කාබන් යමොයනොක්සයිේ වියමෝචනය න්ද පරිසර දූෂස සිදුවි හැක.

4.3.2.6. දක්රමනිෙ විකශේෂ වයාේතවීම
මාර්ග යදපැත්මකයත්මකම පුළුල් වික්ෂලතා ීනර ක් යවන්කිරීම් (reservations) සදහා යහිකයපයහික කරුක ඇය නිසා, ළවැනි ්රයශශ
වල ආක්රමණික ශාක පැයරීමට අවදානමක් පවීන. ඉන්පබි යමම වියශේෂ යවන්කිරීම් සිදුකල ්රයශශය න් ළිටත ස්වභාවික යහෝ
මානව ා විසින් යගොඩනගන ලද යවනත්මක වාසස්ථාන වලටද පැයයරුක ඇත. යමම බලපෑයම් ස්වභාව මධ්යස්ථ වන අතර මැදි
සහ  අර්ඝ කාීමන යග. ්රතයවර්තය/ අ්රයවර්තය බව අවස්ථාව මත රදාපවීන.

4.3.2.7. කසෞන්දර්ොත්මකමෙ අගෙට සිදුවන බලපෑම්
භූමි යහිකයපයහික කිරීම, කැපීම සහ ළිරවීයම් ක්රි ාකාරකම්, කියම වුහ න් සමග භූදර්ශන වල යවනස්කම්, ජලයශහ
මතුළිට පාලම් වල යසවනැික යපනීම සහ යවනත්මක යකොන්ක්රීට් වුහ න් පැවීනම නිසා වයාපිය ්රයශශයප යසෞන්දර් ාත්මකමක
අග අඩුකරුක ඇත. යමම බලපෑම් වනාන්තර ්රයශශ වල අ වඩාත්මක ුග්රවුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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4.4 ජලෙප පසප භූවිදයාව සහ වාතකේ ගුණාත්මකමෙට සිදුවන බලපෑම
4.4.1 මතුළිට ජලෙ සහ භූගත ජලෙ දූෂණෙ
අදිෙර 1 සහ 2

වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් ොලසීමාකගදී
වයාපිය ්රයශශයප 1,2 සහ 4 අදි ර න් තුල පවයන ්රධ්ාන මතුළිට ජල යශහ න් වුකයප ඌරුවල් ඔ , අත්මකතනගලු ඔ ,  අ ඇික
ඔ , අයේපුස්ස කුඩා ඔ , මහ ඔ , කුඩා ඔ , මගුරු ඔ , දැදුරු ඔ , කිඹුල්වානා ඔ , වැලමිටි ා ඔ , දඹුලු ඔ සහ මිරිස්යගෝනි ා
ඔ යි. ළයසේම වයාපිය ්රයශශයප වාරි ඇලවල් (Irrigation canals) සහ ජලවහන ඇලවල් (drainage canals) ද නිරීක්ෂස
කල හැක.
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග , අන්තර්හුවමාරු සහ ඒ සම්බන්ධ් යවනත්මක පහබිකම්, ද්රවය සහ න්ත්රසූතත්ර අාංගන සහ ගබඩා කිරීම්
සම්බන්ධ් පහබිකම් ඉදිකිරීම සහ භූමි යහිකයපයහික කිරීම, කැපීම් සහ ළිරවීම් යමයහයුම්, භූමි හෑරීම්, ළිළිරවීම් සහ සිදුරුකිරීම්,
පස් බැහැරීමම් සහ පාාංශු ස්ථාවර කිරීම්, ්රයගශ මාර්ග ඉදිකිරීම්, සහ භූමි දර්ශන සැකසීම් වැනි ක්රි ාකාරකම් වල ්රයලල ක්
යලස සැමවිටම වායේ මතුළිට ජලය හි තත්මකත්මකව ළිරිහීමට ලක්වන අතර වියශේෂය න්ම වැසි කාල න් වල අ ්රධ්ාන වශය න්ම
්රයලල වන්යන් ජලය හි ඉහල යබොරතාව ක් (turbidity) සහ වර්ස ක් පැවීනමයි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ඉදිකරුක
ලබන්යන් ුසට සකසන ලද කන්ඩි ක් මතවන අතර ඒ සදහා ඉතා විශාල පස් ්රමාස ක් අවශය යග. ළම පස් යවනත්මක ්රයශශ
විකන් වයාපිය ්රයශශ ට ්රවාහන කල යුතු යග. යමම පස් ලබා ගන්නා පාාංශු කැනීම් වලවල් ළිහිටන ්රයශශ වල සහ සැලකි
යුතු ්රමාස ක් කන්ඩි ළිරවීමට අවශය වන යකොටස් වලද ඉහල පාාංශු ඛ්ාදන යගග ක් පැවීනමට ළමගින් මගපෑයදයි. (පාාංශු
තට්ටු ස්ථාවර වන යතක් අලුයන් පස් ළිරවූ ්රයශශවල සහ පස් ලබාගන්නා කැනීම් වලවල් ළිහිටන ්රයශශ වල පාාංශු ඛ්ාදන
සිදුයග ැයි අය්ක්ෂා කල හැක). ගාංගා පත්මකයල් කණු ඉදිකිරීයම් අ තාවකාිකකව ජලයප යබොරතාව ඉහල ාමට හැකි අතර ස්ථිර
බලපෑමක් වි හැකි ගැීමම් යරජීම ට ද බලපෑම් සිදුවි හැක. ළවැනි ්රයශශ වල මතුළිටින් වර්ෂා ජල ගලායම් අ ඛ්ාදන වූ පාාංශු
අාංශූන් විශාල ්රමාස ක් ද රැයගන න අතර ළමගින් ගාංගා ඇල යදොල වල ුග්ර යබොරතාව ක් පැවීනමක් සහ වර්ස ළිිකබද
ගැටලු ඇයකරයි. ඉදිකිරීම් මම් විකන් යසොදායගන න පස් සහ බින්බුන් (භූමි සම්බන්ධ් යමයහයුම් සිදුකරන කාලයප අ) යමම
ජල යශහ න් යවතට ගලා ායමන් මතුළිට ජල ට සිදුවි හැකි ්රධ්ාන බලපෑමක් වන අවසාදන වීම් ඇයකරයි. අවසාදන න්
සහිත ජල ආසන්න ්රයශශ වල ඇය කුඹුරු මම් වලට ද ගලා ා හැකි අතර ළම මම් වලද යරොන්මඩ තැන්පත්මකවි හැකි වීයමන්
ළම මම් විකන් ලැයබන අස්වැනන්නට ද බලපෑම් සිදුවි හැක. බස්නාහිර සහ ව ඹ පළාත්මක තුල, අිවක වැසි සම න් වන නිරිත
දිග යමෝසම් සමයප (මැයි-සැ්තැම්බර්) සහ ඊසාන දිග යමෝසම් සමයප (යදසැම්බර්-යපබරවාරි) වන කාල න් තුල අ මතුළිට සහ
(ුපමතුළිට subsurface) අපදාව න් මගින් මතුළිට ජලයප ගුසාත්මකම ළිරිහීම සැලකි යුතු තරම් වුක ඇත.
යවනත්මක ්රයශශ වල ළිහිටා ඇය පස් කැනීම් ස්ථාන න්යේ සිට වයාපිය ්රයශශ දක්වා පස් අයවිශාල ්රමාස ක් ්රවාහන කිරීම
ළිිකබදව සලකාබලන විට, මාර්ග ට දූවිික සහ පස් විසිරීම් සිදුවන අතර ළ ළම මාර්ග යසෝදා ගලා න අපසන්දන වල අිවක
අවසාදිත ්රමාන ක් අඩාංගුව පැවීනමට දා ක වුක ඇය අතරම ළම අවසාදිත අාංශූන් අඩාංගු ජල ආසන්නයප ඇය ඇල යදොල
වලට සහ පහත්මක මම් ්රයශශ වලට ගලා ුක ඇත. ්රයගශ මාර්ග ආසන්නයප, පස් කැනීම් ්රයශශ ආසන්නයප, සහ වයාපිය ්රයශශ
ආසන්නයප ළිහිටා ඇය යනොගැඹුරු ිකාං වලට සැලකි යුතු ්රමාස ක බිලග මගින් රැයගන න (wind-borne) දූවිික අාංශූන්
පයත වීමට හැකි ාවක් පවීන. අවිිවමත්මක යලස ගබඩා කරුක ලබන ළිරවීම් වලට ය ොදාගන්නා ද්රවය (පස්) ද ඉහල යරොන්මඩ (silt)
්රමාස ක් දා ක කිරීමට හැකි ාවක් පවයන ්රභව ක් වුක ඇත.
යම ට අමතරව භූමි යහිකයපයහික කිරීම්, ළිළිරවීම් සහ සිදුරු කිරීම්, මඩ හෑරීම් (dredging) ආ අ ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් ද
අපධ්ාව න් සමග අයවිශාල ්රමාස ක මතුළිට පස් යසෝදා ාමට යහේතුවක් වුක ඇත. පාලම්, යබෝක්කු, සහ ඇලමාර්ග පශධ්ය
ඉදිකිරීම සදහා ඇතැම් විට ජලයප යබොරතාව වැඩි කිරීමට සහ වර්ස ගැටලු ඇයකිරීමට මගපෑයදන මඩ හෑරීම් (dredging) සහ
ඉවුරු ස්ථාවර කිරීම් අවශය යග. මඩහෑරීයමන් ඉවත්මක කරන ද්රවය බැහැරීමයම් අ යමවැනිම බලපෑම් ඇයවි හැකි නණ ත්මක ඒවා මීට
වඩා ුග්රවීමට හැකි ාවක් පවීන.
්රධ්ාන වශය න්ම පස් සහ යවනත්මක ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහන සදහා ඉදිකිරීම් වාහන විශාල සාංඛ්යාවක් ය ොදවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා
කරයි. යමම වාහන යසේ අම සහ ළිරිසිදු කිරීම ද ජල යශහ න් යවත ඝන ද්රවය විශාල ්රමාස ක් ළක්කිරීමට දා ක වුක ඇත. වාහන
විකන් සහ ඉදිකිරීම් න්ත්රසූතත්ර විකන් යතල් විසිරීම්, ඉන්ධ්න සහ ිකහිසි ද්රවය කාන්දුවීම්, මතුළිට සහ භූගත ජල
න යදකම
දූෂස කරුක ඇත. ඉදිකිරීම් ද්රවය, කසල සහ බින්බුන් අවිිවමත්මක යලස ගබඩාකිරීම මතුළිට සහ භූගත ජල
න යදකම දූෂස
කල හැකි ්රභව ක් යලස සැලකි හැක. පදිකයගදිකා ඉදිකිරීමට භාවිතකරන රසා න ද්රවය අහඹු යහේතු මත විසිරීම්/කාන්දුවීම්,
වැසිජල සමග මිශ්රවීයමන් පබිව යහෝ යසේවක කදවුරු, අාංගන සහ වාහන යසේවා ස්ථාන, වාහන අලුත්මකවැඩි ා කරන ස්ථාන ආදියප
අපජල බැහැරීමම් සමග යතල් සහ ඉන්ධ්න මතුළිට ජල යශහ න්ට ගලා ායම් හැකි ාවක් පවීන. ළවැනි අවස් ථාව විකන්ද වයාපිය
්රයශශයප මතුළිට සහ භූගත ජලයප ගුසාත්මකම ළිරිහීම සිදුවුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ගාංගා කිහිප ක්, ඇලයදොළ රාෂි ක්, වාරි වැග සහ පහත්මක මම් ්රයශශ හරහා (යහෝ ාබදව පබිකර ෑම්)
ගමන් කරයි. අිවයගී  මාර්ග කුඹුරු යහෝ මතුළිට ජල යශහ පවයන ්රයශශ හරහා ගමන් කරන ස්ථාන වල අ, ජලයප ගුසාත්මකම
ළිරිහීමට ඇය බලපෑම්, වයාපිය ක්රි ාත්මකමක වන අවිව ට සාය්ක්ෂව වයාපියයප ඉදිකිරීම් අවිවයප අ වඩාත්මක සැලකි යුතු යග.
බතලයගොඩ වැව, ුඩතුත්මකයරි වැව, මැශදකැටි වැව, වාරි ඇලමාර්ග රාෂි ක් සහ ්රධ්ාන ගාංගා යද්රෝණි (අත්මකතනගලු ඔ සහ දැදුරු
ඔ සහ ළහි අතු ගාංගා) වැනි ස්ථාන, අිවයගී  මාර්ග යමම වැග වලට ාබදව ගමන් කරන අවස්ථා සහ ඇල සහ යදොළ වල්
ළිහිටන ස්ථාන, මතුළිට අපදාව න් නිසා යරොන්මඩ තැන්පත්මකවීමට වඩාත්මක අවදානම් ්රයශශ යග.
තවත්මක ජලයප ගුසාත්මකම ට බලපෑම් සිදුකල හැකි යද ක් වි හැක්යක් කම්කරු ළිරියසන් නිපදයවන මළ අපවහන සහ නාගරික
ඝන අපද්රවය යි. යමම ද්රවය න් පරීක්ෂාකාරිත්මකවය න් යතොරව බැහැර කල කලයහොත්මක සහ ්රමාසවත්මක යනොවන කසල හැසිරවීම්
නිසා ජලයප, ඉහල මට්ටම් වල ජජව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම් (BOD), යපෝෂස ද්රවය සහ වයාිවජනකයින් පැවීනමට යහේතුයග. ඉදිකිරීම්
කටයුතු සදහා තරමක් විශාල යකොන්ක්රීට් ්රමාන ක් අවශය යග. යකොන්ක්රීට් න්ත්රාගාර යහෝ යකොන්ක්රීට් කාන්ඩ නිෂ්පාදන
න්ත්රාගාර (batching plants) වල භාවිත කරන න්ත්රසූතත්ර ළිරිසිදු කිරීම් විකන් ඇයවන යසේදුම් ජල , ජල යශහ න් වල වර්ස
සහ යබොරතාව සම්බන්ධ් ගැටලු වලට යහේතුවි හැකි අතර යතල් යහෝ හයියරොකාබන (HCs) සහ ඊ ම්, කඩ වැනි බැර යලෝහ
විකන්ද අළිරිසිදුව පැවය හැක. ඉදිකිරීම් අවිවයප යකටි කාලසීමාව ළිබදබද සලකන විට යමම බලපෑම් තාවකාිකක වුවද
න්ත්රසූතත්ර සහ ුපකරස කිහිප ක්ම යසේ අම් කරන බැවින් යමම බලපෑම් සැලකි යුතු තරම් ඒවා වි හැක. සාමානය සියමන්ය
ද්රවය ජජව සණ දා ට (biota) විෂ සහිත යනොවුවද, සියමන්ය විකන් ගහන අපජලයප හුණු (කැල්සි ම් ඔක්සයිේ) පැවීනම නිසා
භාෂ්මික වන බැවින් ජලජ ජජව සණ දා මි ාමට සදහා බලපෑමට හැකි යග.
වයාපිය ්රයශශයප වියශේෂය න්ම ගම්පහ දිස්ත්රික්කයප පයසේ පීට් අඩාංගු වන ස්ථාන පවීන. ළමනිසා හාරන ලද පීට් අඩාංගු ද්රවය න්
අවිිවමත්මක යලස ගබඩා කිරීම් සහ හැසිරවීම් නිසා වැසිජල බැස න ්රයශශ වල ජි්සම්, කැල්සයිට්, හාලයිට්, යඩොලමයිට්, පයිරයිට්
නාදි ඇතැම් ඛ්නිජ න් දි වී ාමට යහේතුවි හැකි . ළහි ්රයලල ක් යලස කැටා න අිවක ්රමාස ක් අපදාව න් වල දි වි
හැකි . ළමගින් අවට ජලයශහ වල ජලයප දිඩතාව (hardness) වැඩිවීයමන් ගැටලු ඇයවි හැකි . වැඩිදුරටත්මක, කැනීම් කරන
ලද පීට් අඩාංගු ද්රවය න් විශාල ්රමාස ක් අසල පවයන ජලමාර්ග වලට බැහැරීමයම් ්රයලල ක් යලස ජල ආම්ිකක වීමද සිදුවි
හැක.
ඉදිකිරීම් අවිවයප අ සිදුකරුක ලබන ඇතැම් ක්රි ාකාරකම් සදහා අය්ක්ෂිත බලපෑම් වල සාරාාංශ වගුව 4.12 හි ඉදිරිපත්මක කර
ඇත.
වගුව 4.12: ඉදිකිරීම් අවදිකේදී අකේක්ෂිත බලපෑම්
බලපෑම් වලට යහේතුවන සාධ්ක

ක්රි ාකාරකම

සටහන

ඉදිකිරීම් ද්රවය, ුකහාගැනීම,
හැසිරවීම සහ ගබඩා කිරීම

ඉදිකිරීම් ද්රවය න් අවිිවමත්මක යලස
හැසිරවීම සහ ගබඩා කිරීම ; ුදා.
සියමන්ය, පස්, යබොරලු

අිවක වැසි සහිත කාල වල අ යබොරතාව සහ
වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක යග.,
ළයහත්මක බලපෑම් තාවකාිකක .

භූමි යහිකයපයහික කිරීම

වර්ෂාව පවයන විට අපධ්ාව න් මගින්
බින්බුන් සහ අවසාදිත න්
නාදි
රැයගන ාම

අිවක වැසි සහිත කාල වල අ යබොරතාව සහ
වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක යග.,
ළයහත්මක බලපෑම් තාවකාිකක .

භූමි
කැපීම
කටයුතු

වර්ෂාව පවයන විට අපධ්ාව න් මගින්
බින්බුන් සහ අවසාදිත න්
නාදි
රැයගන ාම

අිවක වැසි සහිත කාල වල අ යබොරතාව සහ
වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක යග.

වර්ෂාව පවයන විට අපධ්ාව න්
බින්බුන් සහ අවසාදිත න්
රැයගන ාම
වර්ෂාව පවයන විට අපධ්ාව න්
බින්බුන් සහ අවසාදිත න්
රැයගන ාම
වර්ෂා දින වල අ අපධ්ාව න්
ඉදිකිරීම් ද්රවය අපයත්මක ාම

මගින්
නාදි

අිවක වැසි සහිත කාල වල අ යබොරතාව සහ
වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක යග.

මගින්
නාදි

අිවක වැසි සහිත කාල වල අ යබොරතාව සහ
වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක යග.

මගින්

යබොරතාව සහ වර්ස ළිිකබද ගැටලු
ීනරනාත්මකමක යග. ළයහත්මක බලපෑම
තාවකාිකක .

සහ

ළිරවීම

ද්රවය ලබාගැනීම සදහා භූමි
හාරන ්රයශශ
නරක්වූ ද්රවය න්
බැහැරීමම

(Spoil)

පාලම් සහ යබෝක්කු ඉදිකිරීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ක්රි ාකාරකම
යකොන්ක්රීට් න්ත්රාගාර

මිදු භූදර්ශන සැකසීම් වල අ
වල්පැලෑටි නාශක ය  අම

සැලබිම්
ක්රි ාකාරකම්

යනොකල

බලපෑම් වලට යහේතුවන සාධ්ක

සටහන

යතල් විසිරීම් සහ වැසිකාල වල
අළිරිසිදුවීම් (අපදාව න් යලස)
න්ත්ර ළිරිසිදු කිරීයමන් ඇයවන යසේදුම්
ජල
ය ොදන ීනව්රතාව සහ මාත්රාව
දූෂකාරක අපදාව සහ ක්ෂීරස වීම

බලපෑම් සැලකිල්ලට ගතයුතු යවයි.
(ක්රි ාමාර්ග යනොගතයහොත්මක), තාවකාිකක

රැකි ායවහි නියුතු පුශගල න් සහ
වයාපිය නිසා අවතැන්වුුක සාංඛ්යා
පහබිකම් ්රමාසවත්මක යනොවීම යහෝ බිදුබි
සනීපාරක්ෂාව සදහා ටිතල පහබිකම්
සහ ඝන අපද්රවය බැහැරීමම්

යපර යනොසිතන ලද අපහබිතාව න් නිසා
වයාපියයප ඉදිකිරීම් අවිවයප කාල දිගු
වන්යන් නම් ජලයප ගුසාත්මකම ට ඇය
බලපෑම් සැලකි යුතු තරම් වුක ඇත.

OCPs විකන් සරු පිකයබෝධ් නාශක ය  අම ,
වයාපිය සදහා ළවැනි රසා න ද්රවය මහා
පරිමාසය න් ය ොදන්යන් නම් OPPs සහ
බැර යලෝහ පවා දැඩියලස සැලකිල්ලට ගත
යුතු යග.

යසේවක කදවුරු විකන් ජනන වන මානව අපද්රවය (ඉදිකිරීම් අවදියප අ), නි මාකාරය න් ළිරිපහදුවට ලක් යනොකර ඒවා ජනන
වන ස්ථානයප අම බැහැර කිරීයමන් භූගත ජල ්රභව දූෂස ට ලක්වි හැකි අතර ළමගින් පරයපෝෂිත ආසාදන (මළ ද්රවය සමග
සිජුව ගැටීයමන්), යසාංගමාල සහ යකොලරාව සහ ටයියපොයිේ ුස ඇතුලු විවිධ්ාකාර ජඨර-ආන්ත්රික වයාිවන් ඇයවීයම්
අවදානමක් මතුවුක ඇත.
යසේවක කදවුරු, ගබඩා අාංගන, ණ ලුතැන් යගවල් විකන් බැහැරලන සහ යවනත්මක ජජව හා න වන ඝන සහ ද්රව අපද්රවය
බැහැරීමම් මගින් අිවක ඔක්සිජන් අිවක ඉල්ලුමක් සහිත වන යහෝ නිර්වායු විය ෝජන විම් වලට ලක්වන ක්ෂීරිත න්
(leachates) ඇයවි හැකි . ඒවා ලක්යග. ළවැනි අපද්රවයවලට යනොගැඹුරු ුගගත ජල දූෂස කල හැකි නණ ත්මක ළම තත්මකත්මකව න්
දිගුකාීමනව යනොපවීන. ද්රාවය ඝන අාංශු අඩාංගු ඝන අපද්රවය විකන් සිදුවන කාන්දුවීම් පස හරහා ගමන්කිරීයම් අ
අවක්යෂේපන ,අිවයශෝෂස සහ කැටා න හුවමාරුව වැනි ාන්ත්රස න්යගන් තණුකකරන ට ලක්වි හැක. හපත්මක
ජලවිදයාත්මකමක තත්මකත්මකව ටයත්මක, ඝන අපද්රවයන්යගන් සිදුවන දූෂිත කාන්දුවීම් වලට ළහි ට යයබන සාංති්ත යනොවුුක පස් හරහා
ගමන් හැකි අතර ළමගින් ඝන අපද්රවය තැන්පතු අවට සහ සම්පූර්සය න් ළම ්රයශශයපම භූගත ජල දූෂස කිරීමට ලක්කල
හැක.
වයාපිය ්රයශශයප ජීවත්මක වන ජනතාවයගන් යබොයහොම ක් තම ගිහාශ්රිත අවශයතා සදහා ය ොදාගුක ලබන්යන් භූගත ජල යි
(ිකාං මගින් ලබා ගන්නා). අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීම් අවිවයප අ භූගත ජල දූෂස වීම සැලකිිකමත්මක වි යුතු සමාජ බලපෑමක්
බවට පවත්මකවීමට විභව ක් පවයන්නකි.

වයාපිතිෙ ක්රිොත්මකමෙ වන ොලසීමාකගදී
වයාපියයප ක්රි ාත්මකමක අවදියප අ, මාර්ගයප ගමන් ගන්නා වාහන විකස් සිදුවන යතල්, ග්රීස් සහ යවනත්මක යපයට්රෝික ම්
නිශ්පාදන න් අපයත්මක ෑම් (spillage), සහ වැහැරී සහ යගවීගි ට ර් මගින් ළිටවන දෑ අපධ්ාව න් සමග යසේ අ ගි යහොත්මක මතුළිට
ජල දූෂස වි හැක. හයියරොකාබන, යතල්, රී ම් සහ සින්ක් වැනි ක්ෂුද්ර යලෝහ මතුළිට ජල අපදාව ට ළක්වීයමන් තවදුරටත්මක
ජල දූෂස ට දා ක වුක ඇත. අිවයගී  මාර්ග ඔස්යසේ ඉන්ධ්න සහ යවනත්මක රසා න ද්රවය පුරවා ගත්මක බවුසර් සහ ට්රක්රථ ගමන්
ගුක ඇත. යමවැනි වාහන විකන් අහඹු (accidental) විසිරීම් සහ කාන්දුවීම් සිදුවීමට ඇය හැකි ාව ඉවත දැමි යනොහැක. ළවැනි
අපයත්මක ගි ඉන්ධ්න යහෝ රසා න ද්රවය වැසිජල ගලාබසින කාුක වලට ගලා ාමට හැකි අතර ළමගින් ්රයශශයප මතුළිට ජල
දූෂස වි හැක. සිදුවි හැකි ජල දූෂසයප විශාලත්මකව විසිරුණු ද්රවයයප වර්ග , ්රමාස , සාන්ද්රස සහ පවයන කාලගුස
තත්මකත්මකව වැනි සාධ්ක රැසක් මත රදා පවයුක ඇත.
අතරමැදි මධ්යස්ථාන (transit stations), අන්තර්හුවමාරු, යසේවා ්රයශශ හා යවනත්මක අිවයගී  මාර්ග හා සම්බන්ධ් පහබිකම්
විකන් ජනන වන ඝන අවද්රවය සහ අපජල අනිසි ආකරය න් බැහැර කිරිම් නිසා සිදුවන පරිසර දූෂස සිදුවි හැකි බලපෑම්
විකන් ළකක් යලස සැලකි හැක. වාහන භාවිත කරන්නන් විසින් ඉවතට විසිකරන කසල මාර්ග යදපස පරිසර දූෂස ට
ලක්කිරීමට දා ක යග. විවිතව පවයන ජල බැස න කාුක සහ කසල කාුක වල රැ අ, ඉවත්මක යනොකර පවයන ඉවත දමන ද්රවය
මගින් කාුක අවහිර වී අපජල ළිටාර ගැීමම සිදුවීයමන් අවට ්රයශශ අළිරිසිදු බවට පත්මකවි හැක. මම් ළිරවුම් (landfill) ්රයශශ
වල ක්ෂීරිත න්යගන් දූෂස වූ අපදාව න්, මතුළිට ජල (සහ කලාතුරකින් භූගත ජල ) ට ළක්වීයමන් ඒවාද දූෂස ට ලක්වි
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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හැක. දුම්රි වල වැසිකිික විකන් බැහැරලන ළිරිපහදු යනොකල මළාපද්රවය වලට ද මතුළිට ජල දූෂස සිදුකල හැකි විභ ක්
පවීන.
අදිෙර 4
මතුළිට ජලෙ සහ භූගත ජලෙ දූෂණෙ
පහත දැක්යවන ්රධ්ාන ජලමාර්ග වල ජලයප ගුසාත්මකම ළිරිහීමට යහේතුවුක ඇත.



















වාරි ඇල / පහල ගැට්ටුවාන
යදනගණ ව වාරි ඇල
දැදුරු ඔ
බතලයගොඩ වැවට ජල යගන ළන ඇල
කිඹුල්වානා ඔ
බම්බාව විහාර වැව
විශාල වාරිමාර්ග ඇල (Large irrigation canal)
කැයගානා වැව - වලස්වැව ළිළිරවීම් ්රයශශ ට ආසන්නව
ුඩතුත්මකයරි වැව
වැලමිටි ා ඔ - යදවරක් යේදන යග
දඹුලු ඔ
වැව
මිරිස්යගෝනි ඔ
මැල්සිරිපුර යගොවිපයල් වැව
මැශයදකැටි වැව
කලුගල ඇල
ළළිට වැව
යගොකරැල්ල ඇල

ඉදිකිරීම් අවිවයප අ, ගල් වල වල් විකන් සහ භූමි හෑරීයම් ්රයශශ විකන් ලබාගත්මක ද්රවය න් විකන්, භූමි යහික යපයහික කිරීම්
විකන්, කැපීම් සහ ළිරවීම් යමයහයුම් විකන්, භූමි යගොඩකිරීයමන්, ජල බැස න මාර්ග හෑරීයමන්, නරක්වූ ද්රවය බැහැර ීමයමන්,
ගල්තාර සහ යකොන්ක්රීට් න්ත්රාගාර ක්රි ාකාරිත්මකවය න් සහ පාලම් සහ යබෝක්කු ඉදිකිරීයමන් අසල ඇය මතුළිට ජල යශහ දූෂස
වීමට හැකියග. කැපීම් සහ ළිරවීම් සිදුකල ්රයශශ විකන්, ද්රවය හාරාගැනීම් (borrow) සිදුකරන ්රයශශ විකන් සහ නරක්වූ ද්රවය
බැහැරලන (spoil disposal) මම් විකන් ගලා න මතුළිට අපදාව න් (Surface run-off) වලට ජලයප ගුසාත්මකම ට බලපෑම්
කල හැකි විභව ක් පවීන. අතපබිවීම් නිසා සිදුවන විසරීම් සතුවද ජලයප ගුසාත්මකම ළිරිහීමට ලක්කල හැකි විභව ක් පවීන.
දිගු කාීමනව ජලයප ගුනාත්මකම ළිරිහීමට ලක්කල හැකි ්රයලල න් ඇයකරන ඉදිකිරීම් කටයුතු සමහරක් ඇමිණුම 4H හි යපන්වා
ඇත.
ඉදිකිරීම් ද්රවය ගයගෂස (exploration) සහ ුකහාගැනීම් (exploitation) යමවැනි ස්වභාවයප වයාපිය ක ්රධ්ාන
ක්රි ාකාරකමක් වන බව යපනී යි. ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග සදහා ඉදිකිරීම් ද්රවය අයවිශාල ්රමාස ක් කැනීම් මම් විකන්
යසො ාගත යුතු බව අය්ක්ෂා කර ඇත. යමම ක්රි ාකාරකම් මගින් මතුළිට ජල යශහ න් වල සහ භූ ගත ිකාං වල න යදයකහිම
ජලයප ගුසාත්මකම සම්බන්ධ් සැලකි යුතු තරයම් ගැටලු මතුකරයි.
දැදුරු ඔ ආසන්නයප ජීවත්මකවන ්රජාව නෑමට, යරදි යසේ අමට ළම ඔ භාවිත කරුක ලබයි. ඉහල මට්ටම් විකන් යබොරතාව
පැවීනම නාන පුශගල න්ට අපහබිතා ඇය කරවයි. (රූපසටහන. 4.9). ඉදිකිරීම් අවිවයප අ, මතුළිට අපදාව න් හරහා යවනත්මක
දූෂකාරක දැදුරු ඔ ට ළක්වීමට අවස්ථාවක් පවයන නණ ත්මක ළම අවස්ථා ඉතාමත්මක අඩු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 4.9: දැදුරු ්ෙ
ඉදිකිරීම් ක්රි ාවික සිදුකවන කාල තුල අ, ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා ුකබිදුබි පස් (Spoil) සහ ඉවත්මකකල වික්ෂලතා, ඝන/පාෂාන
බින්බුන්, ඉදිකිරීම් සහ පවයන යගොඩනැගිික කඩාමද දැමීම් විකන් ඇයවූ කසල ඇතුලත්මක භූමි යහිකයපයහික කිරීයමන් ඇයවන
බින්බුන් විශාල ්රමාසවිකන් ජනන වීමට හැකි . යමම කසල වල මිදු නිශ්ක්රි ද්රවය න් (ුදා: ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා ුකබිදුබි
පස් (Spoil)), දිඩ නිශ්ක්රි ද්රවය (ුදා:යකොන්ක්රීට් බින්බුන්, වීදුරු ද්රවය, නිවාස කඩාමද දැමීයමන් ඇයවන බින්බුන්, පාෂාස/ගල්)
සහ නිශ්ක්රි යනොවන ද්රවය න් (ුදා: යලෝහ, දැව, ්ලාස්ටික් සහ ඇබිරුම් අපද්රවය) අඩාංගුව පවයුක ඇත. ළවැනි කසල අවිිවමත්මක
බැහැරීමම් මගින් ගාංගා ඇල යදොල වල අවසාදිත න් ඇයවීම්, ජල සහ පස දූෂස වීම් සිදුවි හැක.
ඉදිකිරීම් කාල තුල අ රසා න ද්රවය සහ යතල් (ුදා: ිකහිසි යතල්, ඉන්ධ්න, වාහන/ුපකරස යසේ අයමන් ඉවත්මකවන අපසන්දන)
අවිිවමත්මක යලස ගබඩා කිරීම් සහ බැහැරීමම් මගින් ඒවා අවට ඇය සශ්රීක මම් වලට, ඉදිකිරීම් යසේවක කදවුරු ්රයශශ වලට, සහ
ආසන්නයප ඇය ජල මාර්ගවලට ඇතුලු වීමට සහ ඒවා දූෂස කිරීමට විභව ක් පවීන.

4.5. භූවිදයාවට/පසට සිදුවන බලපෑම
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග හුදකලා කදුගැට සමග පවයන සමතලා භූමි ක් ඔස්යසේ ගමන් කරයි. සිදුවි හැකි මාර්ග කැපීම් වලට
පබිව බෑවුම් වල ස්ථාවර බව සම්බන්ධ්ය න් සිජු බලපෑම් සමහරක් ඇයවි හැක. ළමනිසා භූවිදයාඥවර කුයේ මගයපන්වීම්
වලට අුකව ළවැනි ස්ථාන වල බෑවුම්වල ස්ථාවර බව සම්බන්ධ්ය න් විස්තරාත්මකමක සැලබිම් සැකසීමට ්රථය න් සලකාබැීමම
සිදුකල යුතු යග. සිදුකල හැකි මාර්ග කැපීම් සම්බන්ධ්ය න් සාමානයය න් පාෂාස වර්ග , වුහාත්මකමක ලක්ෂස සහ ජීර්ස
වීයම් යගග ආදි ළිිකබද අධ්ය න කිරීම අවශය යග. කදුකර ්රයශශ ඔස්යසේ මාර්ග කැපුම් සිදුකරන විට, කැපුම් කරන ලද
බෑවුම් ඔස්යසේ භූගත ජල බැහැරවීයම් ගැටලුවක් ඇයවුක ඇත. ළ බෑවුයම් ඉහල යකොටස ්රයශශ වල භූගත ජලයප ස්ථාවර
බවට බලපෑම් සිදුකල හැක. ළවැනි ස්ථාන, විස්තරාත්මකමක සැලබිම් වලට යපර ජල-භූවිදයඥවර කුයේ ආධ්ාරය න් හදුනාගැනීම
සිදුකල යුතු . ුදාහරස වශය න් භූ-ජල ස්ථාවරබව පවත්මකවා ගැනීම සදහා ළවැනි බෑවුම් වල සියමන්ය ආස්තරස ය  අම කලයුතු
වීම.
යම ට අමතරව, කදු වල ීනව්ර බෑවුම් හරහා මාර්ග කැපුම් සිදුකරන විට ගල්යපරීමම් ආදි ද සිදුවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කල හැකි .
යමම ස්ථාන න් භූ විදයාඥවර කු විසින් අධ්ය න කල යුතු අතර යරොක් යබෝල්ටින් (rock bolting) වැනි අවශය බෑවුම් ස්ථාවර
කිරීයම් ක්රමයගද ළම ස්ථාන න්ට ය ොදාගත යුතුයග.
සාමානයය න් ජායක යගොඩනැගිික පර්යපෂස සාංවිධ්ාන (NBRO) විසින් ලබා  අ ඇය නා
ාම් අවදානම් කලාපකරසයප
ස්ථාන න් ළිිකබද දැඩි යලස අවධ්ාන ය ොණ  කිරීම අවශය යග. ඉදිකිරීම් වලට ්රථමව ජායක යගොඩනැගිික පර්යපෂස
සාංවිධ්ාන (NBRO) විසින් ය ෝජනා කරුක ලබන ගැලයපන ස්ථාවර කිරීයම් ක්රමයගද න්යේ ආධ්ාරය න් අිවක ස්වභාවික
නා ායම් අවදානමක් ඇතැයි සැලකි හැකි ්රයශශ ශක්යමත්මක යලස ස්ථාවර කිරීම කලයුතු යග.
මාර්ග කැපුම් සහ මාර්ග කන්ඩි ළිරවීම් සිදුකිරීයම් අ, පස යසෝදායගන ාම නිසා ාබදව ඇය ජල යශහ න් වල අවසාදිත න්
ඇයවීම ුග්ර ගැටලු මතුකරුක ඇත. ුදාහරස ක් වශය න් කි තයහොත්මක, පස් හෑරීම් සිදුකරන විට, බිලග මගින් පස් අාංශු ්රවාහන
වීම නිසා වායුයගෝලයප ගුසාත්මකම යවනස් වුක ඇත. ළ ට අමතරව හෑරීම් සිදුකල පස් වර්ෂාව පවයන විට අපදාව න් මගින්
අවට ඇය ජල යශහ න් වල සහ ජලවහන පශධ්යවල ළක්රැස් වීමට හැකිවුක ඇත. ළමගින් ජලවහන පශධ්ය අවහිර වීමට හැකි
අතර අවට ඇය ජල යශහ න් වල යරොන්මඩ ළකතුවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කල හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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4.5.1. ඉදිකිරීම් ්රවයෙන් උෙහාගැනීම සහ රවාහනකේදී සහ අනවශය පස් බැහැරලීකම්දී සිදුවන බලපෑම්
ය ෝජිත මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු වල අ වර්තමානයප පවයන මාර්ග ජාල සලල යලස භාවිත ට ගත හැක. ළමනිසා ්රයශශ
අවට තාවකාිකක මාර්ග ජාල ක් අවශය යනොවුක ඇත. ය ෝජිත මාර්ග පථ අවසන් යලස ීනරස වීයමන් පබිව, ළම මාර්ග
පථ ම ද්රවය ්රවාහන මාර්ග යලස භාවිත ට ගැනීමට හැකි වුක ඇත. ළමනිසා ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහසයප අ පාාංශු සාංගත වීමට
සැලකි යුතු බලපෑමක් සිදු යනොවුක ඇත. සාමානයය න් මාර්ග බෑවුම් කැපීම් විකන් ලැයබන පස් මාර්ග කන්ඩි ළිරවීම සදහා
අවශය ද්රවය යලස ය ොදාගැනීමට හැකිවුක ඇත.
4.5.2. පස දූෂණෙ සහ භූමිෙ ගිලාබැසීම
ය ෝජිත මාර්ග ීනර අවට පස ඉදිකිරීම සදහා ය ොදාගුක ලබන සියමන්ය සහිත ද්රවය විකන් සිජුවම දූෂස ට ලක්වි හැක.
වියශේෂය න්ම ය ෝජිත ඉදිකිරීම් කුඹුරු හරහා සිදුවන විට, ළයි පවයන අිවක ඉරිතැීමම් ඝනත්මකව (fracture density) නිසා
දූෂකාරක වලට පහබියවන් පස් ස්ථරවලට ගමන් කල හැක. ්රයශශයප පවයන සාමානය භූලක්ෂස වලට අුකව ය ෝජිත ීනර
ඔස්යසේ භූමි ගිලා බැසීම් සිදුවීමට හැකි ාවක් යනොමැත.

4.6. වාතකේ ගුණාත්මකමෙටප ශබ්දෙට සහ ෙම්පනෙට සිදුවන බලපෑම්
4.6.1. දසන්නකේ ඇති ජනාවාස සහ වාසස්ථාන කවත සිදුවන ශබ්දකේ බලපෑම්
අදිෙර 1 සහ 2

වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් ොලසීමාකගදී
යමම ස්වභාවයප වයාපිීනන් නිසා ඉදිකිරීම් වාහන ගැීමයම් අිවක මාර්ග තදබද ක් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කරුක ලබයි.
ළමනිසා න්ත්රසූතත්ර, සහ ළන්ජින් (engines) මගින් ළිටවන අිවක ශබ්ද (වගුව 4.13 බලන්න) සහ නලා හැඩවීම මගින් ළිටවන
පීඩාකාරී ශබ්ද, ඉදිකිරීම් වාහන වල අිවක ගැීමයමන් සිදුවන කම්පන බලපෑම් ආදිය න් වයාපිය ්රයශශ අසල ඇය පාසල්,
ආගමික ස්ථාන සහ යන්වාසික ්රයශශවලට පීඩාකාරී තත්මකත්මකව න් ඇයකරුක ඇත. තවදුරටත්මක, වගුරු මම් වැනි සාංයග අ පරිසර
පශධ්ය වල ජීවත්මක වන සත්මකත්මකවයින්ට රථවාහන මගින් ඇයවන ශබ්ද, බාදාකාරී බලපෑම් ඇයකරුක ඇත.
ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ් ්රධ්ාන වශය න් කුඹුරු ඉඩම්, ජල ්රභව, යවනත්මක වගාවන් (යපොල්,රබර්) සහිත ඉඩම් හා යගවතු හරහා
ගමන් කරයි. මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපායයප ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ්යප අදි ර 1, අදි ර 2 හි අවසාන ීනර න් සහ අදි ර 4
හි ආරම්භක ීනර න් නාගරික භූමි ්රයශශ හරහා වැටී යයබ්. 3.2.7 යකොටයසේ දක්වා ඇය “ශබ්ද සහ කම්පන මට්ටම්” ටයත්මක
දක්වා ඇය දැනට පවයන පබිමම් ශබ්ද සහ කම්පන මට්ටම් සදහා බලපාන ්රධ්ාන යහේතූන් වන්යන් රථවාහන සහ කර්මාන්තශාලා
විකන් නිකුත්මක වන ශබ්ද සහ කම්පන න් .
ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භවීමත්මක සමගම විවිධ් ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් සදහා න්ත්ර සූතත්ර ක්රි ාත්මකමක වීම යහේතුයවන් ශබ්ද මට්ටම
ඉහල ුක ඇත. ුපකරස මගින් නිකුත්මකවන ශබ්ද මට්ටම් ්රධ්ාන වශය න් ුපකරසයප වර්ග , වියශේෂිත මාදිික , ඒවායින්
ඉටුකරන කාර්
සහ ුපකරසයප තත්මකත්මකව මත යලස රදා පවයයි. ඉදිකිරීම් කාර් න් වල සමක ධ්වනි මට්ටම (Leq) ඉදිකිරීම්
කාල තුල ුපකරස ක්රි ාත්මකමක කරන කාලයප භාග මත රදා පවීන. වගුව 4.11 මගින් ්රභවයප සිට දළ වශය න් මීටර් 15
දුරක අ ුපකරස මගින් ඇයකරන දර්ශී ශබ්ද මට්ටම් ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
වගුව 4.13: ඉදිකිරීම් ෙන්ත්රසූත්ර මගින් ළිටවන ශබ්ද මට්ටම්
ලාක්ෂිකෙ ශබ්ස මට්ටම (dB(A) රභවකේ සිට
ෙන්ත්රසූත්ර/උපෙරණ
මීටර් 15 ෙ දුරෙදී
වායු සම්පීඩක
81
බැයකෝ
80
බැලස්ට් ඊක්වලයිසර් (Ballast equalizer)
82
බැලස්ට් ටැම්පර් (Ballast tamper)
83
කම්පැක්ටර (Compactor)
82
යකොන්ක්රීට් මිශ්රස න්ත්ර
85
යකොන්ක්රීට් යපොම්ප
82
යකොන්ක්රීට් කම්පක (Concrete vibrator)
76
යඩරික් යදොඹකර (Derrick Crane)
88
ජාංගම යදොඹකර
83
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ෙන්ත්රසූත්ර/උපෙරණ
යඩෝසර්
විදුික ජනක න්ත්ර
යග්රේඩර්
ගැටුම් යරන්ිත (Impact wrench)
ජැක් හැමර්
යලෝඩර්
අතුරන (Paver)
කුලුුක බැස්සවීයම් න්ත්ර (ගැටුම්) Pile driver (impact)
කුලුුක බැස්සවීයම් න්ත්ර (යසොනික්) Pile driver (Sonic)
වාතයරෝදක යමවලම (Pneumatic tool)
යපොම්ප
පීීම කි ත (Rail saw)
ගල් විදින (Rock drill)
තැලුම් න්ත්ර (Roller)
කි ත්මක
දැයයපොරුව (Scarifier)
සීරුම් කටුව (Scraper)
සවල (Shovel)
කුඥ්ඤ දක්කුව (Spike driver)
ට්රක් රථ
ූලලාශ්ර : US EPA, ඉදිකිරීම් ුපකරස, කාර්
තත්මකත්මකව න් අුකව යවනස් වි හැක.)

ලාක්ෂිකෙ ශබ්ස මට්ටම (dB(A) රභවකේ සිට
මීටර් 15 ෙ දුරෙදී
85
81
85
85
88
85
89
101
96
85
76
90
98
74
76
83
89
82
77
88

න්, යගොඩනැගික ුපකරස සහ ගිහස්ථ ුපකරස විකන් ඇයවන ශබ්ද (සටහන: යමම අග න් වැඩමම් වල

ුකහාගැනීම් (extraction), ද්රවයහැසිරවීම් සහ ්රවාහන සම්බන්ධ් ඉදිකිරීම් ක්රි ාවිකන් මගින්ද ශබ්ද මට්ටම් ඉහල ාමට
හැකියග. ගල් ළිළිරවීයම් ්රයලල ක් යලස අවට ළිහිටි ජනාවාස ්රයශශ ආදි ට පීඩාකාරී බලපෑම් ඇයවි හැක. ගල්යකොරි මම්
තුල ළිහිටන ගල් කුඩුකිරීම් න්ත්රාගාර සැලකි යුතු ශබ්ද ්රභව න් යග. වියශේෂය න්ම වැඩි ධ්ාරිතාව ක් (ුදා: පැ ක කාල ක්
තුල කුඩු කල හැකි යටොන් යහෝ කියලෝග්රෑම් ගනන වැඩි කුඩු කිරීම් න්ත්ර) සහිත ගල් කුඩුකිරීයම් න්ත්රාගාර මගින් ඇයවන ශබ්ද
අිවක වි හැක. වැඩිදුරටත්මක, ජනක න්ත්ර, විදුික විදුම් න්ත්ර, කි ත්මක, බැයකෝ, වායු සම්පීඩිත ජැක් හැමර්, ගල් කුඩුකිරීම් න්ත්ර,
ගල් යකොරිවලට පැමියනන ටිපර් න්ත්ර ආදි ද සැලකි යුතු ශබ්ද ජනන කිරීම සදහා දා ක යග. ළමනිසා, වියශේෂය න්ම
ජනාවාස පවයන ්රයශශ සහ ආගමික සහ පුරාවිදයාත්මකමක වැදගත්මක කම් සහිත ස්ථාන න් වැනි ශබ්ද සහ කම්පන වලට සාංයග අ
්රයශශ න් අවට ගල්යකොරි වැඩමම් ස්ථාන ගත යනොකිරීමට දැඩියලස නිර්යශශ කරුක ලබයි.
කැපීම් සහ ළිරවීම් යමයහයුම් වලට භාවිත කරුක ලබන න්ත්රසූතත්ර/ුපකරස සහ කම්පැක්ටර් (compactors) වැනි ාන්ත්රික
සාංගතකරස න් (compaction) මගින් ඉහල ශබ්ද ක් ජනන කරන බව දන්නා කරුසකි. ඇතැම් ුපකරස සහ න්ත්රසූතත්ර
කිහි ප ක් භාවිත කරන විට සම්පූර්ස ශබ්ද පීඩන මට්ටම් (total Sound Pressure Levels (SPL)) ඉහල ුක ඇත. ළයසේම,
යගොඩනැගිික වල යකොන්ක්රීට් කුළුුක සහ බාල්ක කඩාමද දැමීමට භාවිත කරන ජැක් හැමර් න්ත්ර (විනාශ කිරීමට යහෝ කඩාමද
දැමීමට නි මිත යගොඩනැගිික වල) සහ ගල් කුට්ටි කුඩා යකොටස් වලට කඩා දමන යේකර් සහ වැඩමම් ශුශධ් කිරීම සදහා භාවිත
කරන JCB බැයකෝ වැනි න්ත්ර ද සැලකි යුතු ශබ්ද මට්ටමක් ජනන කරයි. යකොන්ක්රීට් මිශ්රකරන සහ කාන්ඩ න්ත්රාගාර
(batching plants) ද ඇතැම් අිවක ශබ්ද සහ කම්පන ඇයකිරීමට යහේතුවුක ඇත.
ළමනිසා, වගුව 4.6 හි ලබා අ ඇය අග න් යදස බලන කල, ජනන වන ශබ්ද මට්ටම් ශ්රි ලාංකායග ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා දිවා
කාලයප අ (ුදෑසන 6 සිට රාත්රි දක්වා යලස අරථකථන කර ඇය)අවසර ලබා  අ ඇය ුපරිම මට්ටම් ඉක්මවා ෑමට නැඹුරුවක්
දක්වන බැවින්, ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා ය ොදවාගුක ලබන න්ත්රසූතත්ර විකන් ජනන වන ශබ්ද මට්ටම් මගින් අසල යවයසන
්රජාවන් යවත දැඩි පීඩාකාරී තත්මකව ක් ඇයවුක ඇතැයි සිය හැක.
ඉදිකිරීම් අවිව තුල, ඉදිකිරීම් අතරතුර අ සැලකි යුතු අන්දමින් වැඩිවන ශබ්ද මට්ටම් තාවකාිකක වුක ඇත. යකයසේවුවද ඉදිකිරීම්
්රයශශ අසල පදිාංිතකරුවන් සහ කම්කරුවන් දිගු කාල ක් යස්යසේ ඉතා ඉහල ශබ්ද මට්ටම් වලට ලක්වුවයහොත්මක ඇයවන බලපෑම්
 අර්ඝ කාීමන ඒවා බවට පත්මකවීමට ඉඩ ඇත. වියශේෂය න්ම ඉදිකිරීම් කාල සීමාව සහ ්රමාන ළිිකබදව ්රජාවට පැහැදිික
අවයබෝධ් ක් යනොමැය වීයමන් ශබ්ද නිසා ඇයවන බලපෑම් ළිබදබද ්රජා මැදිහත්මකවීයමන් පැමිණිික මතුවීමට යහේතුවි හැක.
අදාල යකොන්ත්රාත්මකකරුවන් ජායක යරගුලාසි වලට අුකූලලව කටයුතු කරන බව විශ්වාස කලද, ්රජාව සම්බන්ධ්ය න් ගත්මක කළ
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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සාංයග අ යනොවන අවස්ථාව වල අ විවිධ් වැරදි වැටහීම් ඔවුන්ට ඇයවි හැක.යමම තත්මකත්මකව , ඉදිකිරීම් වැඩමම් වලට ඉතා
කිට්ටුයවන් පවයන ශබ්ද සාංයග අ ස්ථාන ළිබදබදව පූර්ව හදුනාගැනීමක් සහ ඇගයීමක් සිදුකිරීයම් අවශයතාව වියශේෂ කර දක්වයි.
මාර්ග ඉදිකිරීම් යනොනැවීන ඉදිරි ට සිදුවන අවස්ථාවල අ බර න්යත්රෝපකරස මගින් ජනන වන අිවක ශබ්ද මට්ටම පහත්මක
මට්ටමක් දක්වා අඩුවුක ඇත. ළයහත්මක අන්තර්හුවමාරු ්රයශශවල ඉදිකිරීම් අවදියප අ පමසක් යනොව ක්රි ාත්මකමක අවදියප පවා
ඉහල ශබ්ද මට්ටම් පවයුක ඇත. ළයසේ සිදුවීමට යහේතුව වන්යන් අන්තර්හුවමාරු ්රයශශ තුල අ වාහන වල යගග අඩුකිරීම සහ
වැඩිකිරීම සැලකි යුතු යලසකින් සිදුවීමයි. ළමනිසා මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1 සහ 2 හි අන්තර්හුවමාරු ්රයශශ
වල ඉදිකිරීම් අවදි ළිිකබද සැලකිල්ල ය ොණ කර ශබ්ද සිය ම් සකසන ල අ.
ඉදිකිරීම් අවිව තුල ඇයවන ඉහල හා අඛ්න්ඩ ශබ්ද මට්ටම් යභෞමික සතුන්ට යමන්ම අහයසේ ළි ාසර කරන සතුන්ට ද අහිතකර
යලස බලපෑම් ඇයකරුක ඇත. වියශේෂය න්ම යහනරත්මකයගොඩ ුශභිද ුදයාන අසල සහ ඉයරිවී පවයන ස්වභාවික වාසස්ථාන
වල සිටින පක්ෂී, ක්ෂීරපායී සහ ුරග වියශේෂ වල අහාර පුරුදු සහ ගිමන් හැරීයම් රටාවන්ට බාදා පැමිකරමට ද ඉඩ ඇත.

වයාපිතිකේ ක්රිොත්මකමෙ අවිවෙ තුල
අිවයගී  මාර්ග ඔස්යසේ ගමන් ගන්නා රථ වාහන (පැ ට කියලෝමීටර් 80 ට වඩා වැඩි යගගය න්) විකන් නිකුත්මකවන ශබ්ද මට්ටම්
වයාපිය ට යපර පාදස්ථ තත්මකත්මකව සමග සසදා බලන කල ඉහල මට්ටමක පවයුක ඇත. ආදාල යල්ඛ්න වල යතොරතුරු අුකව
යමවැනි වයපිය වල වාහන විකන් ඇයවන ශබ්ද මට්ටම් 70 to 80 dB (A) අතර යග.  අර්ඝ කාල ක් ළවැනි ශබ්ද මට්ටම් වලට
නිරාවරස වීයමන් මාර්ග පථ ආශ්රිත ජනාවාස වල මහජන ාට යමන්ම ඒ අවට වාසස්ථාන වල ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව න්ටද
පීඩා ඇය කරයි. ළබැවින් යම  අර්ඝ කාීමන ස්ථිර බලපෑමක් බැවින් සැලකි යුතු අවධ්ාන ක් යම් සදහා ය ොණ කල යුතු . මධ්යම
අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1,2 සහ අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප වාහන ගමනා ගමන අවිවයප අන්තර් හුවමාරු වල ශබ්ද
මට්ටම් දක්වන සිය මක් ඇමිණුම 4.2 හි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
අදිෙර 4

දසන්නකේ පවතින ජනාවාස සහ වාසස්ථාන වලට ශබ්දකේ සහ ෙම්පන වලින් සිදුවන ීයඩා
වයාපිය කටයුතු සදහා විශාල සාංඛ්යාවක ඉදිකිරීම් න්යත්රෝපකරස භාවිත කරුක ලැම හැකි බැවින් ආසන්නයප ළිහිටා ඇය
ටිතල පහබිකම් (සිජු සහ අහිතකර බලපෑම්) වලට සැිකකි යුතු මට්ටමකින් ශබ්ද සහ කම්පන ය්රේරිත හානිවීම් ඇයවි හැක.
සාංයග අ ්රයග්රාහක පවයන ස්ථාන න් අවට ජීවත්මකවන ජනතාවට, භූමි හෑරීම් න්ත්ර (Excavators) සහ ටිපර් රථ ගමනාගමන ,
සැලකි යුතු ශබ්ද ්රභව ක් බවට පත්මකවුක ඇත.
කුරුසෑගල සහ මැල්සිරිපුර අන්තර්හුවමාරු, සාංයග අ ්රයග්රාහක අසල ළිහිටා යයබන අතර (අයනක් අන්තර්හුවමාර් යදක සමග
සසදන විට) ඉහල දූවිික ්රමාස/ PM10, ශබ්ද, සහ කම්පන වලට භාජන වුක ඇත.
යවනත්මක සාංයග අ ්රයග්රාහක ළිහිටන ස්ථාන වන්යන් දැදුරු ඔ (කියලෝමීටර් 83+250 ස්ථානයප ) වම් ඉවුයර් පවයන නිවාස,
කපුවත්මකත (කියලෝමීටර් 129 + 650) A9 මාර්ග හරහා ගමන් කරන ස් ථාන , කුඩා යකෝවාන (කියලෝමීටර් 81 + 200),
කියලෝමීටර් 123+750 ස් ථාන , මිරිස්යගෝනි ඔ (කියලෝමීටර් 135+900) වම් ඉවුයර් නිවාස පවයන ස්ථාන සහ
කියලෝමීටර් 100 + 050 ස්ථානයප ුදන්විට මහා විදයාල .
බම්බාව විහාර (ගයල්යවල ්රායශශී යල්කම් යකොට්ඨාශයප බම්බාව පුරාස රජමහා විහාර ) සහ ගයල්යවල-දඹුල්ල
අන්තර්හුවමාරුව තුල පවයන වැව (කියලෝමීටර් 115+800) වැනි සාංයග අ ්රයග්රාහක පුරාවිදයා ස්ථාන වන අතර ඒවා දූවිික,
ශබ්ද සහ කම්පන වැනි බලපෑම් වලට භාජන යග. ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ් ශබ්ද සාමානයය න් කඩින් කඩ (අඛ්න්ඩ යනොවන)
ඇයවන සහ ඉදිකිරීම් අවදි ට පමනක් සීමා වී පැවය ද, ශබ්ද මට්ටම් අසල ්රයශශවල ්රජාවන්ට පීඩාකාරී බවක් ඇයකරුක
ඇතැයි අය්ක්ෂා කරයි. න්ත්රසූතත්ර මගින් ජනන වන ශබ්ද මට්ටම් වියශේෂිත කරන ලද ශබ්ද ්රමිීනන් ඉක්මවා ෑමට හැකි ාවක්
පවයුක ඇත. අය්ක්ෂා කරුක ලබන ුපරිම ශබ්ද මට්ටම් ජනන වුක ඇත්මකයත්මක භූමි යහිකයපයහික කිරීම්, කැපීම් සහ ළිරවීම්,
කුළුණු බැස්සවීම් (pile driving) සහ මම හෑරීම් ආදි ක්රි ාකාරකම් සිදුවන විටයි.
ඉතා අිවක ශබ්ද මට්ටම් වලට අඛ්න්ඩවම නිරාවරස වීයමන් යනොය ක්විට ශ්රවස දුර්වලතා ඇයවි හැකි අතර ළවැනි ශබ්ද
ජනන වන ක්රි ාකාරකම් වලට සිජුව සම්බන්ධ් වන න්ත්රසූතත්ර ක්රි ාකරුවන්ට ඒ සදහා අිවක අවදානමක් පවීන.

දකගගිෙ (Impulsive) ශබ්ද සහ ෙම්පන
ගල් යකොරි වල ගල්ළිළිරවීයම් අ සහ යරෝ හැමර් (drop hammer) කුළුණු බැස්සවීම් ුපකරස භාවිතය න් පාලම් කණු
ඉදිකිරීම සදහා කුළුණු බැස්සවීම් (pile driving) ක්රි ාකාරකම් සිදුකරන විට යඩසිබල් 110-140 අතර පවයනආයගගික
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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(impulsive) (හදිසියප ඇයසන ඉහල තාරතාව කින් යුත්මක (high-pitched) යහෝ තත්මකපර ටක අඩු ජීවිත කාල ක් පවයන ඉහල
ීනව්රතාව ක් සහිත ශබ්ද) ශබ්ද ඇයයග. යමම බලපෑම් තාවකාිකක සහ යකටිකාීමන වුක ඇත.


යඩටයන්ටර් (detonators) භාවිතය න් ළිළිරීම් සිදුකරන විට සහ විදින ලද සිදුරු වලට ඩයිනමයිට්/යජිකේනයිට් යවඩිික
ළිරවීම් සිදුකරන විට අසල පවයන නිවාස වලට හානි සිදුවි හැක. (ඉහල ූලට ්රයගග (higher peak article
velocities) සහ වායු ළිළිරුම් ඉහල පීඩන මට්ටම් (air blast overpressure levels) නිසා). විසිවන ගල් කැබික
(projectiles) මගින් යසේවක න්ට, අසල පවයන නිවාස සහ ළහි සිටින යන්වාසික න්ට යභෞයක හානි ඇයකල හැක.
වලස්වැව/කැයගායන් ්රයශශයප (කියලෝමීටර් 47+040 ස්ථානයප) පවයන නිවාස කිහිප ට, පවයන දුර සමග තුනීවී
ාමට හැකි ාව පවයන බැවින්, අිවක ශබ්ද සහ කම්පන මගින් ්රභල බලපෑමක් ඇයවුක ඇතැයි අය්ක්ෂා යනොකරයි.
ළයසේවුවද ුණුබිම් සහ බිලාං සහිත අවස්ථාවල ළිළිරීම් සිදුකල යහොත්මක ළිළිරීම් වලට පබිව ඔවුන් ඇතැම් සියුම්/කුඩු වැනි
දූවිික වලට ලක්වීමට හැකි ාවක් පවීන. අසල ඇය ඇතැම් වැග කන්ඩි (වර්තමානයප අ හා නට ලක්වූ තත්මකත්මකව ක
පවයන)ඉහල PPVs (රූපසටහන 4.9 බලන්න) නිසා වැඩිදුරටත්මක හානිවීමට බදුන් වුක ඇත.
සාංයග අ ්රයග්රාහක හණ වන පහත දැක්යවන ස්ථාන වලට පාලම්/ ගුවන් පාලම් අවශය වුක ඇත. යමම ්රයශශ වියශේෂය න්ම කුළුණු
බැස්සීයම් කාර් න් සිදුකිරීයම් අ ආයගගික ශබ්ද සහ ඉහල කම්පන තත්මකත්මකව වලට භාජන වුක ඇත. යමම ක්රි ාවීමන් මගින්
අසල නිවාස වලට බාදා කිරීම් ඇයකරුක ඇත. ළම ස්ථාන වන්යන්:
 දැදුරු ඔ (කියලෝමීටර් 83+250); පත්මකයල් ජීර්ස යනොවූ පාෂාස ුශගත න් පවීන.
 කියලෝමීටර් 129 + 520; කපුවත්මකයත්මක අ A9 මාර්ග හරහා ගමන් කරන ්රයශශ
 කුඩා යකෝවාන (කියලෝමීටර් 81 + 200)
 කියලෝමීටර් 123+750
 මිරිස්යගෝනි ඔ (කියලෝමීටර් 135+290) වම් ඉවුයර් නිවාස කිහිප ක් පවීන.
 ුඩන්විට මහා විදයාල (කියලෝමීටර් 100 + 050)
ගාංපත්මකයල් ජීර්ස යනොවූ පාෂාස ුශගත පැවීනම යහේතුයවන් දැදුරු ඔ ්රයශශයප පාලම් කුක ඉදිකිරීම සදහා (කියලෝමීටර්
83+250 / E162123 සහ N 256022) ඇතැම් ගල්ළිළිරවීම් සිදුකිරීම අවශය වුක ඇත. වැඩිදුරටත්මක, මාර්ග කන්ඩියප පස සාංගත
කිරීම සදහා වාතයරෝධ්ක සහ තන්ඩල තලන න් (pneumatic and tandem rollers) භාවිතයප අ කම්පන න් ජනිත වුක ඇත.

රූපසටහන 4.10: ළිළිරවීම් බිමට විරුපධව / සමාන්තරව නිවාස ළිහිටා ඇත .
සටහන: ගල්ළිළිරවීම් කටයුතු අතර සහ ඉන් පබිව බිලග මගින් ගසායගන ගි දූවිික පයතවීම් (වම්පස යා ාරූප ). ගරාවැටුුක
තත්මකත්මකව ක පවයන වැග බැම්ම (දකුණු පස යා ාරූප ).

4.6.2. ජනාවාස වලට සහ වාසස්ථාන වලට ෙම්පනෙ නිසා සිදුවන බලපෑම්
වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් අවදිෙ තුලදී
ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් වල අ ය ොදාගන්නා ුපකරස සහ ය ොදාගන්නා ක්රමයගද මත පදනම්ව විවිධ් විශාලත්මකවයප භූමි
කම්පන වීම් ්රයලල වුක ඇත. ඉදිකිරීම් ුපකරස ක්රි ාත්මකමක කිරීයම් අ භූමි පුරා පැයර න කම්පන න් ඇයවන අතර ළම
කම්පන වල ්රභලතාව දුර්රමාස වැඩිවීමත්මක සමග අඩුයග.
ඉදිකිරීම් වැඩමම් වලට සමීපයප හණ වන පස මත ළිහිටා ඇය යගොඩනැගිික යමම කම්පන න්ට දක්වන්යන් විවිධ්ාකාර ්රයලල
වන ්රයචාර න් . ළ කම්පන අවම මට්ටමක පවයන විට නිරීක්ෂස කල යනොහැකි බලපෑම් ද, මධ්යස්ථ මට්ටම් වල අ අඩු
යදදරීම් ශබ්ද සහ කම්පන ද" ඉහලම මට්ටයම් අ වුහ න්ට හානියගන යදන යලස ද යග.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ඉදිකිරීම් කාර් න් වල අ සාමානයය න් ඉතා දැඩි කම්පන ජනන වන්යන් ළිළිරවිම් කටයුතු සහ කුළුණු බැස්සවීම් (impact
pile driving) ක්රි ාකාරකම් විකනි. මාර්ග කන්ඩියප පස සාංඝටකීකරසය සිදුකිරීයම් අ වාතයරෝධ්ක සහ තන්ඩල තලන න්
(pneumatic and tandem rollers) භාවිතයප අ තරමක කම්පන ක් ඇයයග. ඉදිකිරීම් කාල තුල භූ කම්පන ඇයවීම යකටි
කාීමන තාවකාිකක බලපෑමක් යලස සැලකි හැක. ඇතැම් ුපකරස මගින් ුපදවන කම්පන මට්ටම් පහත වගුව 4.14 හි දක්වා
ඇත.
වගුව 4.14: කතෝරාගත්මක ඉදිකිරීම් උපෙරණ වල ෙම්පන රභව මට්ටම්
උපෙරණෙ
PPV at 7.5m (cm/sec)
මාති පාෂාස යතක් කුලුණු
ඉහළ පරාස
3.856
ගිල්වීම් (pile driving)
පහළ පරාස
1.636
බුල්යඩෝසර්
යලොකු
0.226
කුඩා
0.007
බර පටවන ලද ට්රක්
0.193
ූලලාශ්ර : US EPA, ඉදිකිරීම් ුපකරස විකන්, ඉදිකිරීම් කාර් න් විකන්, යගොඩනැගිික ුපකරස විකන් සහ නිවාස වලපවයන
ුපකරස නිකුත්මක වන ශබ්ද (සටහන: යමම අග න් වැඩමම් වල පවයන තත්මකත්මකව න් අුකව යවනස් වි හැක. )
මාති පාෂාස යතක් කුලුණු ගිල්වීම් (pile driving) කාර් න් සහ මාර්ග කන්ඩි ඉදිකිරීම් කාර් න් වැඩි වශය න් සිදුයකරන
කළු ඔ , ඌරුවල් ඔ , අත්මකතනගලු ඔ ,  අ ඇල්යල් ඔ , මහ ඔ සහ කුඩා ඔ ළිටාර තැනි වල ඉයරිවී පවයන වාසස්ථාන වල
සිටින පක්ෂී, ක්ෂීරපායී සහ ුරග වියශේෂ වල ආහාර යසවීයම් පුරුදු සහ ගිමන් හැරීයම් රටාවන්ට බාදා ඇයවීමට හැකි ාවක්
පවයන බැවින් භූමියප සිදුවන කම්පන න්ට නිරාවරස වීයමන් යභෞමික සහ අහයසේ ළි ාසර කරන සත්මකත්මකව නට බලපෑමක්
ඇයවි හැක.
පාෂාන ුකහාගැනීම් වල අ ළිළිරවීම් යමයහයුම් සිදුකරුක ඇය අතර ළ ඉතා ඉහල ශබ්ද මට්ටම් ඇයකිරීමට යහේතුයග. යමම
බලපෑම් වල ස්වභාව කඩින් කඩ සහ තාවකාිකක යලස පවයන්නක් වුවද ළමගින් අසල ජීවත්මක වන ්රජාවට අහිතකර බලපෑම්
ඇයකරුක ඇත. යම ට අමතරව, ළිළිරවීම් ක්රි ාකාරකම් නිසා ඇයවි හැකි කම්පන සහ ගැස්සීම් (shocks) වල ්රයලල යලස
අවට පවයන පුරාවිදයාත්මකමක, ආගමික සහ සාංස්කියකම වශය න් වැදගත්මක ස්ථාන වලට දරුණු හානි සිදුවීමට හැකි ාවක් පවීන.
යමනයින් ගත්මක කල දුර්වල යගොඩනැී ම් සහ සිවිල් වුහ න් සහිත යශපල යහෝ නිවාසවලට හානි සිදුවීමට පවයන අවදානම
විශාල අතර ඇතැම්විට සම්පූර්සය න්ම කඩාවැටීම් ද සිදුවි හැක. (වියශේෂය න්ම පුරාවිදයාත්මකමක වැදගත්මකකම් පැවය හැකි
පුරාස විහාර වැනි පැරණි වුහ න්)
පුරාවිදයාත්මකමක වුහ න් කම්පන, භූමි-ය්රේරිත කම්පන සහ ගැස්සීම් (shocks) වලට සාංයග අ වන බව සටහන් කිරීම අවශය වුක
ඇය අතර ළිළිරවීම් ක්රි ාකාරකම් සිදුවන කාලයප අ භූමියප සිදුවන කම්පන න් 5 mm/sec (3 වන වර්ගයප වු න් සදහා
කම්පන ්රමිීනන්– තනි මහල් සහ යදමහල් නිවාස සහ ගයඩොල්, සියමන්ය, බ්යලොක් ගල් වැනි සැහැල්ලු අණ ද්රවය ය ොදායගන භූමි
කම්පා විකන් ආරක්ෂාවීම සදහා නිර්මාස යනොයකරුස යගොඩනැගිික) 7 mm/sec (2 වන වර්ගයප වු න් සදහා කම්පන
්රමිීනන්– තනි මහල් සහ යදමහල් නිවාස සහ යගොඩනැගිික, සවිගැන්වූ ගයඩොල් විකන් සාදන ලද, යපරැදි ( pre-cast) ඒකක සහ
සවිගැන්වූ යගමම සහ වහල ඉදිකිරීම් යහෝ සම්පූර්ස වශය න්ම සවිගැන්වූ සාංකල්ප භාවිතය න්, භූමි කම්පා විකන්
ආරක්ෂාවීම සදහා නිර්මාස යනොයකරුස යගොඩනැගිික) ට වඩා වැඩි වන විට අසල ඇය යගොඩනැගිික වලට දරුණු හානි
ඇයකරුක ඇත.
තවදුරටත්මක, කැනීම් වලවල් වල (quarry sites) අිවක මාර්ග තදබද ක් පවයන විට සහ ය ෝජිත දුම්රි මාර්ග ්රයශශය න්
ඇයවන කම්පන මගින් ආසන්නයප ඇය යශපල වලට (ුදාහරස ක් යලස, ජයනල් වීදුරු ම අ ාම) හානි සිදුවීමට හැකි අතර
ආසන්තම වටළිටායග ජීවත්මකවන ජනතාවට පීඩාකාරී තත්මකත්මකව පවා ඇයවි හැක.

වයාපිතිකේ ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී
අිවයගී  මාර්ගයප ගමන් ගන්නා වාහන මගින් අවට පවයන යගොඩනැගිික වලට සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇයකරන මට්ටයම්
කම්පන න් හටගුක ඇතැයි අය්ක්ෂා කල යනොහැක. අිවයගී  මාර්ගයප යසමි-ට්රක් (semi-trucks) වැනි විශාල වාහන ගමන්
ගන්නා විට ම් මට්ටමක කම්පන න් ඇයවීමට හැකි . ළයහත්මක ළ යකටිකාීමන බලපෑමක් වුක ඇත.
4.4.3.2 වාතකේ ගුණාත්මකමෙ බව සම්බන්ධකෙන් දසන්න ජනාවාස සහ වාසස්ථාන වලට ඇති වන බලපෑම්
වර්තමානයප අ සාමානයය න් වයාපිය ්රයශශයප යහොද වායුයගෝීම ගුසාත්මකම ක් පවීන. ගම්පහ, යග න්යගොඩ, මීරිගම,
යබෝ ගයන්, කුරුනෑගල සහ අයේපුස්ස වැනි නගර වල පමසක් ්රධ්ාන වශය න්ම කර්මාන්ත සහ වාහන විකන් සිදුවන
වියමෝචන න් නිසා ම් පමසකට වායු දූෂක පැවය හැක.

වයාපිති ඉදිකිරීම් අවදිකේදී
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ඉදිකිරීම් කාලයප අ යහිකයපයහික කිරීම් සහ හෑරීම් ක්රි ාකාරකම්, ළිළිරවීම් සහ ගල්යකොරි පවත්මකවායගන ාම්, භූමි කැපීම සහ
ළිරවීම් කටයුතු සහ බැමි සැකසීයම් කටයුතු මගින් වායුයගෝල ට දූවිික ණ දාහරිුක ඇත. සි ලුම පස් ආශ්රිත වැඩකටයුතු අතරින්
භූමි යහිකයපයහික කිරීම සහ හෑරීම් කටයුතු වල අ අිවක දූවිික ්රමාස ක් වියමෝචන යග. පවයන බිලාං තත්මකත්මකව න් සමග දූවිික
අාංශු ඉදිකිරීම් වැඩ මම්විකන් ඉහලට ගසායගන යගොස් අවට ජනාවාස සහ වගා කරන ලද ඉඩම් වල තැන්පත්මක වුක ඇත. අිවක
දූවිල්ලට නිරාවරස වීම යහේතුයවන් අවට ජනාවාස වල වාස කරන්නන්ට ශ්වසන ආබාද ඇයවි හැක.
වික්ෂලතා ඉවත්මක කිරීයමන්ද වාතයප ගුසාත්මකම ට අහිතකර බලපෑම් ඇයවි හැක. මාර්ග පථ තුල පවයන ගස් (යපොල් සහ
රබර් ඇතුලුව) සි ල්ල ඉවත්මක කරුක ඇත. භූමි ආවරස සහ වික්ෂලතා ඉවත්මකකිරීම වායු දූෂස සදහා බලපාන ූලිකක යහේතුවක්
වන අතර යම යගෝීම ුශ්නත්මකව ඉහල නැාංවීමට ද දා ක යග.
CO, CO2, SOx සහ NOx අඩාංගු ඉදිකිරීම් න්යත්රෝපකරස විකන් වියමෝචන කරන වායූන් ද ්රායශශී වශය න් වාතයප ගුසාත්මකම
අඩුකිරීමට යහේතු සාධ්ක යග. ුපකරසයප වර්ග , භාවිත කරන ඉන්ධ්න ්රභව , ුපකරස මගින් සිදුකරන කාර් යප ස්වභාව
සහ විශාලත්මකව , ුපකරස වල තත්මකත්මකව (condition) මත රදාපවයන ඉන්ධ්න පරියභෝජන සහ ුපකරසයප දහන
කාර් ක්ෂමතාව වැනි විවිධ් සාධ්ක මත වියමෝචන ්රමාස න් යවනස් යග.
ගල්තාර (asphalt) න්ත්රාගාර, යකොන්ක්රීට් කාන්ඩ (batch) මිශ්රස න්ත්රාගාර, සහ කුඩු කිරීම් න්ත්රාගාර මගින් ද දූවිික සහ
යවනත්මක විෂ වායූන් (fumes) වායුයගෝල ට ළක් කරයි. සියමන්ය බහලු මලු ළිිකස්සීම, කම්කරු කදවුරු විකන් ජනන වන
අපද්රවය ළිිකස්සීම, සහ වාහන යසේවා අාංගන මගින්ද වායුන්, විෂ වායූන් සහ දූවිික ළිටකරුක ඇය අතර ඒවා වායු දූෂස ට යහේතුවි
හැකි ්රභව න් යග.

වයාපිතිෙ ක්රිොත්මකමෙ අවදිකේදී
වායු ගුසාත්මකම ට ඇයවන බලපෑම වයාපියයප ක්රි ාත්මකමක අවිවයප අ ද ඉයරිව පවයන සාධ්ක කි. අිවයගී  මාර්ගයප ගමන්
කරන රථවාහන විකන් සිදුවන වියමෝචන න්ද වාතයප ගුසාත්මකම ට බලපෑම් සිදුකිරීමට දා ක වන සාධ්ක ක් වුක ඇත.
වයාපිය ක්රි ාත්මකමක අවදියප අ, වාහන විකන් ඉන්ධ්න දහන නිසා වායු දූෂකාරක ළිටයග ැයි අය්ක්ෂා කල හැක. ළම දූෂකාරක
වලට NOx, CO සහ HC වැනි ්රාථමික දූෂකාරක සහ වුත්මකපන්න (derived) යහෝ වායුයගෝලයප අ රසා නික ්රයක්රි ා සිදුවීයමන්
යගොඩනැයගන ශවීයයික දූෂකාරක (්රකාශ-රසා නික ඔක්සිකාරක (photochemical oxidants) වැනි) ද අ ත්මක යග. ළයසේම
SO2 වියමෝචන න් ද පවයුක ඇත. විවිධ් යගග සීමාවන් තුල විවිධ් රථවාහන විකන් වියමෝචන කරන කාබන්ඩයඩොක්සයිේ (CO2)
මට්ටම් පහත ්රස්ථාරය හි දක්වා ඇත.
රථවාහන ගනන වැඩිවීමත්මක සමග ළවැනි වායූන් වායුයගෝල ට ණ දාහැරීම වැඩිවන බව පැහැදිික කරුසකි. ළබැවින් යමම බලපෑම
 අර්ඝ කාීමන වන අතර  අර්ඝ කාීමන කාර් ක්ෂම බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග අවශය යග.
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ූලලාශ්ර: නව කැලණි පාලම අවට රථවාහන ගමනාගමන වැඩිදියුණු කිරීම සදහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව
රූපසටහන 4.11: වාහන වල කවනස් කගගෙන් වලදී CO2 ළිටවීම් මට්ටම්

අදිෙර 4
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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දසන්න ජනාවාස සහ වාසස්ථාන වල වායු ගුණාත්මකමෙට සිදුවන බලපෑම
මාර්ග යපලගැන්වුම දියේ ළිහිටා ඇය යපොයලොව හාරන ්රයශශ, ්රයගශ/්රවාහන මාර්ග, ගල් යකොරි (quarry sites), ගල් යමෝල්
(crusher plants), යකොන්ක්රීට්/ගල්තාර (asphalt ) න්ත්රාගාර, සහ ඉදිකිරීම් වැඩමම් විකන් සැලකි යුතු අවලම්භිත අාංශුම
ද්රවය (Suspended Particulate Matter (SPM)/PM 10) ්රමාස ක් වියමෝචන සිදුවීම අය්ක්ෂා කරයි. කුරුසෑගල අන්තර්
හුවමාරුව සහ මැල්සිරිපුර අන්තර්හුවමාරුව අවට වඩාත්මක වැඩි ්රයග්රාහක න් සාංඛ්යාවක් සිටින බැවින් ඔවුන් ඉහල දූවිික/ PM10
මට්ටම් වලට ලක්වුක ඇත. යවනත්මක සාංයග අ ්රයග්රාහක න් පවයන ස්ථාන ;








දැදුරු ඔ ්රයශශ (Ch 83+250 km) වම් ඉවුයර් නිවාස කිහිප ක් පවීන,
කපුවත්මකයත්මක අ (Ch 129 + 650 km) A9 මාර්ග හරහා ගමන් කරන ්රයශශ ,
කුඩා යකෝවාන Ch 81 + 200 km
Ch 123+750 km,
මිරිස්යගෝනි ඔ (Ch 135+900 km) වම් ඉවුයර් නිවාස කිහිප ක් පවීන.
ුදන්විට මහා විදයාල (Ch 100 + 050 km),
බම්බාව විහාර (ගයල්යවල ්රායශශී යල්කම් බල ්ර යශශයප බම්බාව පුරාස රජමහා විහාර
විහාරාසන්න වැව (Ch 115 + 800 km.)

) සහ බම්බාව

4.7 දුම්රිෙ මාර්ගෙට සිදුවන බලපෑම
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප අදි ර 1, 2 සහ 4 ර ශ්රී ලාංකා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයග පවයන සහ ය ෝජිත දුම්රි මාර්ග
හරහා ස්ථාන කිහිප ක අ ගමන් කරුක ඇත. ළම ස්ථාන වල සාරාාංශ ක් වගුව 4.15 හි ලබා අ ඇත. අිවයගී  මාර්ග යමම ස්ථාන
පබිකර ාමට සැලබිම් කර ඇත්මකයත්මක පාලම් මයන් යහෝ කුකමත පාලම් (viaduct) වුහ මයනි. ළයහත්මක අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග
(අදි ර 2) දැනට පවයන දුම්රි මාර්ගයප ඇය ුමග ුඩින් මාර්ග සැලබිම් කර ඇය බැවින් ළම ුමග හාරා ඇය පාෂාස ට
ුඩින් පවයන පාෂාස/පස් ස්ථර න් (overburden) යගන් යකොටසක් කපා ඉවත්මක කිරීමට සිදුවුක ඇත.
වගුව 4.15: ශ්රී ලාංො දුම්රිෙ කදපාර්තකම්න්තුකග පවතින සහ කෙෝජිත දුම්රිෙ මාර්ග මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ
අිවකගී  මාර්ග මගින් කේදනෙ වන ස්ථානෙන්කග් සාරාාංශෙ

මාර්ගකේ සලකුුක ෙර ඇති
දුර කිකලෝමීටර්

වුහෙ

1

7+650-7+700

කණු මත පාලම්
(Viaduct)

1

17+150 - 17+200

කණු මත පාලම්

1

32+200 - 32+300

කණු මත පාලම්

2

74+050

දුම්රි පාලම

2
2 (අයේපුස්ස සබැදි
මාර්ග )

76+400

කණු මත පාලම්

1+260 - 1+400

දුම්රි මාර්ග ුමග

3

3+750 - 3+800

කණු මත පාලම්

4

76+950

කණු මත පාලම්

2

76+350 - 76+450

කණු මත පාලම්

4

79+748

දුම්රි පාලම

4

135+750

කණු මත පාලම්

අදිෙර

සටහන

දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයග
්රධ්ාන දුම්රි මාර්ග
කුරුසෑගල සිට හබරන දක්වා
ය ෝජිත දුම්රි මාර්ග

වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් ෙටයුතු සිදුෙරන ොලසීමාකගදී (construction stage)
වැයටන ද්රවයන් සහ දුම්රි මාර්ග ආශ්රිතව ඉදිකිරීම් ද්රවය තැීමයමන් දුම්රියප ගමනාගමන ට සහ දුම්රියප ගමන්ගන්නා
මගින්යේ ආරක්ෂාවට බලපෑම් ඇයවි හැක. යමම යකොටයසේ අ දුම්රි අඩු යගග කින් ධ්ාවන කිරීම අය්ක්ෂා කරන බැවින්
දුම්රි න් ්රමාද වී ළමගින් මී න්ට සි ගමන් වලට ්රමාද න් ඇයවි හැක. අයේපුස්ස සබැදි මාර්ග ඉදිකිරීයම් අ බර
න්යත්රෝපකරස භාවිතය න් කන්ඩි කැපීයම් අ මාංයගයි වැස්ම අස්ථායි වීයමන් බින්බුන් දුම්රි මාර්ග ට වැටීමට හැකි . ළයලස
වැයටන බින්බුන් මගින් දුම්රි වලට හානි සිදුවි හැකි අතර මී න්යේ සහ ඔවුන්යේ බඩුභාන්ඩ ආදියප ආරක්ෂාවටත්මක බලපෑම්
ඇය වි හැක. වඩාත්මක අහිතකර තත්මකව ක් ටයත්මක අ ළවැනි බින්බුන් විකන් දුම්රි මාර්ග අවහිර වීම් සිදුවි හැක.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වයාපිතිෙ ක්රිොත්මකමෙවන ොලසීමාකගදී (operational stage)
අදි ර 1,2 සහ 4 හරහා ගමන් කරන දුම්රිය හි ගමනාගමන ට වලට බාදා ඇය යනොවුනද අයේපුස්ස සබැදි මාර්ගයප ගමන්
කරන වාහන වල කම්පන යහේතුයවන් මාංයගයි පවයන වැස්මට වැඩිදුරටත්මක හානි ඇයයවමින් බින්බුන් දුම්රි පථ මතට පයත
වීමට ඉඩ ඇත. වැයටන බින්බුන් යහේතුයවන් දුම්රි ට හානි සිදුවීමටත්මක දුම්රි ගමනාගමනට සහ මී න්යේ සහ ඔවුන්යේ බඩු
භාණ්ඩ ආදියප ආරක්ෂාවටත්මක බලපෑම් ඇය වි හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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පරිච්කේදෙ 5: කෙෝජිත බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාර්ග
5.1 ජලවිදයාත්මකමෙ බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාර්ග
5.1.1 ඉදිකිරීම් අවිවෙ තුළ

අදිෙර 1
1. නි ණ  මාර්ග (pilot road) තාවකාිකක යබෝක්කු, පාලම් හා සාය්ක්ෂව යකටි ආගමන කාලාවිව න්හි අ ඇයවි හැකි ජල
ගැීමම් සඳහා නිර්මාස කරන ලද පස් බැම්මකින් යුක්ත වුක ඇත. ළබැවින්, දිගු ආගමන කාලාවිව න්හි අ රැඳි දි (backwater
)යගොඩනැී ම සිදුවුවයහොත්මක ගාං වතුර තත්මකත්මකව න් පාලන කිරීම සඳහා නි ණ  මාර්ගය හි පස් බැම්ම බිදුබි ස්ථාන විකන් මඳ දමුක
ඇත. ඉදි කිරීම් අවිව අවසානයප අ නි ණ  මාර්ගය හි පස් බැම්ම ඉවත්මක කරුක ලබන අතර ඒ සඳහා ය ොදා ගන්නා ලද ළිරවුම්
ද්රවය අදාල බලධ්ාරීන්යේ අුකමැය සහිතව බැහැර කරුක ඇත.
2. යසෝදා ාම නිසා අවට ජලාශ වල අිවක යබොරබව ඇයවීම, මම් සැකැසීයම් ක්රි ාවන් වි බද කාල වල අ සිදු කිරීමට සැලබිම්
කිරීම, ිකහිල් පස් අතරින් ජල ගලා ාම වැළැක්වීම, ිකහිල් පස් ආවරස කිරීම, යගොඩගැසීම සඳහා බිදුබි ස්ථාන යතොරා ගැනීම
හා වැසි දින වල අ මතුළිට ගලා න ජල සමඟ යතල්, ඉන්ධ්න, ග්රීස්, තාර,සියමන්ය ආදි සමඟ මිශ්ර වීම වැළැක්වීම ආදි ක්රම
මගින් මගින් අවම කිරීම කරුක ඇත. යම අිවයගී  මාර්ගයප සිට මීටර 50ක් පමස දුරින් ළිහිටා ඇය, යකටවල, කච්යච්රි අණ ස,
යමොයල් අණ ස හා කුම්බයලෝලු අණ ස න ස්ථාන සඳහා ඉතා වැදගත්මක යග.
3. මාර්ග නිසායවන් යගොවි මම් යබයදන ්රයශශ වල යගොවීන් හට තම ට්රැක්ටර හා අයනකුත්මක යගොවි ුපකරස ඉදි කිරීම් ්රයශශ
හරහා යගන ාම සඳහා අවශය පහබිකම් සප ුක ඇත.

අදිෙර 2
1. නි ණ  මාර්ග (pilot road) තාවකාිකක යබෝක්කු, පාලම් හා සාය්ක්ෂව යකටි ආගමන කාලාවිව න්හි අ ඇයවි හැකි ජල
ගැීමම් සඳහා නිර්මාස කරන ලද පස් බැම්මකින් යුක්ත වුක ඇත. ළබැවින්, දිගු ආගමන කාලාවිව න්හි අ රැඳි දි (backwater
)යගොඩනැී ම සිදුවුවයහොත්මක ගාං වතුර තත්මකත්මකව න් පාලන කිරීම සඳහා නි ණ  මාර්ගය හි පස් බැම්ම බිදුබි ස්ථාන විකන් මඳ දමුක
ඇත. ඉදි කිරීම් අවිව අවසානයප අ නි ණ  මාර්ගය හි පස් බැම්ම ඉවත්මක කරුක ලබන අතර ඒ සඳහා ය ොදා ගන්නා ලද ළිරවුම්
ද්රවය අදාල බලධ්ාරීන්යේ අුකමැය සහිතව බැහැර කරුක ඇත.
2. යසෝදා ාම නිසා අවට ජලාශ වල (වියශේෂය න් කුඩා ඔ ළිටාර තැන්න 44+000 - 59+000) අිවක යබොරබව ඇයවීම, මම්
සැකැසීයම් ක්රි ාවන් වි බද කාල වල අ සිදු කිරීමට සැලබිම් කිරීම, ිකහිල් පස් අතරින් ජල ගලා ාම වැළැක්වීම, ිකහිල් පස්
ආවරස කිරීම, යගොඩගැසීම සඳහා බිදුබි ස්ථාන යතොරා ගැනීම හා වැසි දින වල අ මතුළිට ගලා න ජල සමඟ යතල්, ඉන්ධ්න,
ග්රීස්, තාර,සියමන්ය ආදි සමඟ මිශ්ර වීම වැළැක්වීම ආදි ක්රම මගින් මගින් අවම කිරීම කරුක ඇත.
3. මාර්ග ඉදි කිරීම් නිසායවන් යබ අ න යගොවි මම් ළිහිටා ඇය ඉදිකිරීම් ්රයශශ වල වාරි ඇළවල් හා ජලවහන මාර්ග අඛ්ණ්ඩව
පවත්මකවායගන ුක ඇත.

අදිෙර 4
1. නි ණ  මාර්ග (pilot road) තාවකාිකක යබෝක්කු, පාලම් හා සාය්ක්ෂව යකටි ආගමන කාලාවිව න්හි අ ඇයවි හැකි ජල
ගැීමම් සඳහා නිර්මාස කරන ලද පස් බැම්මකින් යුක්ත වුක ඇත. ළබැවින්, දිගු ආගමන කාලාවිව න්හි අ රැඳි දි (backwater
)යගොඩනැී ම සිදුවුවයහොත්මක ගාං වතුර තත්මකත්මකව න් පාලන කිරීම සඳහා නි ණ  මාර්ගය හි පස් බැම්ම බිදුබි ස්ථාන විකන් මඳ දමුක
ඇත. ඉදි කිරීම් අවිව අවසානයප අ නි ණ  මාර්ගය හි පස් බැම්ම ඉවත්මක කරුක ලබන අතර ඒ සඳහා ය ොදා ගන්නා ලද ළිරවුම්
ද්රවය අදාල බලධ්ාරීන්යේ අුකමැය සහිතව බැහැර කරුක ඇත.
2. යසෝදා ාම නිසා අවට ජලාශ වල අිවක යබොරබව ඇයවීම, මම් සැකැසීයම් ක්රි ාවන් වි බද කාල වල අ සිදු කිරීමට සැලබිම්
කිරීම, ිකහිල් පස් අතරින් ජල ගලා ාම වැළැක්වීම, ිකහිල් පස් ආවරස කිරීම, යගොඩගැසීම සඳහා බිදුබි ස්ථාන යතොරා ගැනීම
හා වැසි දින වල අ මතුළිට ගලා න ජල සමඟ යතල්, ඉන්ධ්න, ග්රීස්, තාර,සියමන්ය ආදි සමඟ මිශ්ර වීම වැළැක්වීම ආදි ක්රම
මගින් මගින් අවම කිරීම කරුක ඇත. යම දැදුරු ඔ , කිඹුල්වාන ඔ , වැලමිටි ඔ , දඹුලු ඔ හා මිරිස් යගෝනි ඔ
න ීමමට
ජල සප න හා ජල සම්පාද සඳහා ය ොදා ගන්නා ගාංගා සඳහා ඉතා වැදගත්මක යග.
3. මාර්ග ඉදි කිරීම් නිසායවන් යබ අ න යගොවි මම් ළිහිටා ඇය ඉදිකිරීම් ්රයශශ වල වාරි ඇළවල් හා ජලවහන මාර්ග අඛ්ණ්ඩව
පවත්මකවායගන ුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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මධ්යම අිවයගී  මාර්ග සඳහා සවිස්තරාත්මකමක ජල විදයාත්මකමක අධ්යන ක් ශ්රී ලාංකා ඉඩම් යගොඩ කිරීයම් හා සාංවර්ධ්න සාංස්ථාව
විසින් සිදු කරුක ඇත. පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තායග සඳහන් බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග න්ට අමතරව සවිසතරාත්මකමක
ජල විදයාත්මකමක අධ්යනය හි අ සිදුවන යවනත්මක යසො ා ගැනීම් සවිසතරාත්මකමක නිර්මාස සැලැස්යමහි අ අවධ්ාන ට ය ොණ  කරුක
ඇත. ශ්රී ලාංකා ඉඩම් යගොඩ කිරීයම් හා සාංවර්ධ්න සාංස්ථාව විසින් සම්පූර්ස වයාපිය සඳහා ය ොජනා කරුක ලබන ජලපවහන
වැඩිදියුණු කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කරුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම වීයමන් පබි, පහත්මක මම් හා ජල ගැීමම් සඳහා නැඹූරුතාව ක් ඇය ්රයශශවල තාවකාිකක මම් ළිරවුම් ඉවත්මක
කරුක ලබන අතර ළම ්රයශශ නැවත ථා තත්මකත්මකව ට පත්මක කරුක ලබයි.
ක්රිොත්මකමෙ අවිවකෙහිදී :

අදිෙර 1
1. ය ෝජිත මාර්ගය හි ඉහළ ්රයශශය හි පස් බැමි මත අවිිවමත්මක ජලපවහන න් හා ජල රැඳීම් සැලබිම් නිර්මාසය න් අවම
කරුක ඇත. සැලබිම් නිර්මිතයප සඳහන් යකොට ඇය සි ළුම හරස් අපවහන වුහ න් (කුළු ම මත පාරවල් (viaducts), පාලම්
හා යබෝක්කු) අදාළ ජලාධ්ාර වහන න් සඳහා ්රමාසවත්මකබව හඳුනායගන ඇත. යකයසේ නණ ත්මක භූමිය හි විෂමතාව නිසා අදාළ
වුහ න් යවත ජල බැස ා යනොහැකි පස් බැම්මට ඉතා ආසන්නය න් ළිහිටා ඇය අඩු ුස් ්රයශශ යම හැක. පස් බැම්යමහි
අක්පාව (toe) ඔස්යසේ ඇය සාංග්රාහක කාණු , නි මිත පරිදි ස්ථානගත කල යබොක්කු හා දි බස්නා මගින් ජල පස් බැම්යමහි
ටිගාං ්රයශශ ට කාර් ක්ෂමව ගලා ාමට සලස්වුක ඇත.
2. නිර්මාස සැලබියමහි පරිදි, නිර්මිත ගාංවතුර තත්මකත්මකව මට්ටම් ඉවත්මක කිරීම සඳහා ්රමාසවත්මක ුසකින් මාර්ග පස් බැම්ම යුක්ත
වුක ඇත. ජල ගැීමම් බිලභ බැවින් 5+900 සිට 32+000 දක්වා යකොටස දක්වා යම ඉතා වැදගත්මක වුක ඇත.
3. පස් බැම්ම ඉදි කිරීම යහේතුයවන් වර්තමාන ජල ගැීමම් තත්මකත්මකව න් සැලකි යුතු යලස යවනස් වි හැකි බැවින් දිගු පාලම්
යහෝ යබොක්කු පාරවල් ඉදි කරුක ඇත. යකයසේ යවතත්මක ළයින් සමහරක් 4.1 වගුයවහි දැක්යවන පරිදි නැවත ස්ථාළිත කිරීමට සිදු
වුක ඇත. අවට ්රයශශය හි ජලගැීමම් මට්ටම වර්ධ්න වීම වැළැක්වීම සඳහා යබෝක්කු පාරවල් දම්වැල් දුර 4+050, 8+150,
18+560 - 18+940 හා 25+950 න ස්ථාන වලදි දික්කරුක ඇත. අමතර අපවහන කින් යතොරව ළිටාර ජල ගැල්ම, මාර්ගය හි
අයනක් යදසට නිදහයසේ ගලා ාමට හැකිවන පරිදි පාලම් හා යබෝක්කු වල විවර අවශය ්රමාස ට විශාලව තනුක ඇත. ජල
්රවාහ බාධ්ාවකින් යතොරව ගැීමමට සැලසීම තහවුරු කරමින් යබොක්කු , ජල යගන ළන හා යගන න දි බස්නා කිකන් කල
නඩත්මකතු කිරීම මගින් පබි ගැල්ම හා ජල රැඳීම නිසා ඇය වන ළිටාර ගැීමම (efflux) අවම කරුක ඇත.
4. ය ෝජිත මාර්ගය හි හා ඒ අවට ජල රැස් වීම වැලැක්වීම සඳහා මාර්ග මතුළිට , සි ළු අපවහන න්( road surface
drainage), කැපු බෑවුම් හරහා වන අපවහන න්(drainage through cut slope), පස් බැමි පහළ අපවහන න් (drainage down
the embankments), යක්න්්රී මධ්යස්ථ අපවහන න් (centre median drains), අක්පා කාණු අපවහන න් (drainage at toe
drains), පාලම් ආදිය හි අපවහන න් (drainage from overhead bridges) ආදි
ටිගාං ්රයශශ හා සම්බන්ධ්ව ඇය දැනට
පවයන ජල මාර්ග හා නිසි පරිදි සම්බන්ධ් කරන අතර ඒවා නිසි යලස නඩත්මකතු කරුක ඇත.
5. ්රයශශයප ස්වාභාවික ජල වහන රටාව යවනස් වන බැවින් දි පාරවල් හැරවීම හැකි පමස වළක්වුක ඇත. පාාංශු ඛ්ාදන හා
තැන්පත්මක වීම හරහා දි පහර නව හැරවීම හා ්රයසමාය ෝග වුක ඇත. ඇතැම් විට යමම ්රයසමාය ෝග
ාබද ්රයශශ යකයරහි
ඉතා අ හපත්මක යලස බලපාුක ඇත. හැකි සෑම අවස්ථාවකම දි පහර හැරවීම සැපයුම් නිර්මාස අවිවය හි අ පාලම් යහෝ යබෝක්කු
පාරවල් ය  අම මගින් වළක්වාගුක ඇත. යකයසේ යවතත්මක ගාංගාධ්ාර හබිරවීමට ය ෝජනා කර ඇය 20+300-20+500, 21+200 21+600, 23+100 - 24+600 and 26+900 - 27+300 න ස්ථාන වල වහන රටාව සැලකි යුතු යලස යවනස් යනොවන අතර
ළමගින් අහිතකර බලපෑම් සිදුයනොවුක ඇය බවට අය්ක්ෂා යකයරයි. යමම ගාංගාධ්ාර හැසිරවීම අත්මකතනගලු ඔ වාරිමාර්ග
පශධ්යය හි සිදු වන බැවින් හා ළහි සිජු බලපෑම් කුම්බයලෝලුව මහ අණ ස ආ අ අණ ණු මත ඇය වි හැකි බැවින් සැලබිම් නිර්මාස
නිම කිරීමට යපර ගම්පහ වාරිමාර්ග ඉාංජියන්රුවර ායගන් ඒ ළිබදබඳ විමසුක ඇත.
6. කුඹුරු වල ඇය සි ළු වාරි මාර්ග හා අපවහන මාර්ග, ළම අපවහන මාර්ග වල පතුල් මට්ටම (bed levels ) හා සමාන ය ෝජිත
මාර්ගයප ටි න මට්ටම් (invert levels ) සහිත යබෝක්කු හරහා යනොනැනවය ගලා ාමට ඉඩ සලසුක ලැයබ්. කුඩා වාරිමාර්ග
සඳහා වූ හතරැස් යබෝක්කු වල පළල ඉතා වැඩි අවස්ථා වල අ වාරි හා සාමානය ජල වහන න් සඳහා හතරැස් යබොක්කුයවහි පතුල
තුළ පටු අගලක් තනුක ලැයබ්. යමමගින් පුළුල් යබෝක්කු පලල නිසා ජල ්රවාහයප ්රයගග අඩු විම වළක්වා ගත හැකි අතර
ළමගින් යරොන්මඩ තැන්පත්මක වීම වළක්වා ගත හැක. වාරි මාර්ග අඛ්න්ඩව පවත්මකවා ගැනිම සඳහා යබෝක්කු නිර්මාස කිරීම වාරි
මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ායේද, යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ා හා / යහෝ අදාළ යගොවි සාංවිධ්ාන වල ළකඟතාව මත සිදු කරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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7. ළිටාර මට්ටම් වැඩි වන්යන් නම් පස් බැමි ය  අම නිසා ජල රඳවා ගන්නා ්රයශශ අඩු වීම වළක්වුක ඇත. 23+300 km සිට
25+100 km දක්වා ්රයශශ තුළ ජල රඳවා ගැනීයම් ්රයශශ වල සැලකි යුතු අඩු වීමක් දක්නට ඇත. යකයසේ යවතත්මක SMEC
විසින් ඉදිරිපත්මක කරන ලද ජල විදයාව හා ජලපවහන ූලිකක නිර්මාස සැලැබිම් වාර්තාව- 3 අදි ර- 3යවළුම අුකව , ධ්ාරස
්රයශශ හානිපූරස සඳහා මාර්ග පස් බැමි ඔස්යසේ ගැලුම් ඇබද (flood channels) ඉදි කරුක ඇත. ළබැවින්, ජල ධ්ාරස ්රයශශ අඩු
වීම යහේතුයවන් සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇය යනොවුක ඇත. තවද, 30+600 km සිට 34+000 km දක්වා වන ධ්ාරස ්රයශශ තුළ
සැලකි යුතු වපසරි ක් හරහා ය ෝජිත පස් බැම්ම ඉදි වීමට නි මිත . යමම දිගින් භාග ක් පමස වන යතක් දුම්රි මාර්ග පස්
බැම්මද ධ්ාරස ්රයශශ තුළ වැටි ඇත. යකයසේ යවතත්මක, ඉයරිව පවයන ධ්ාරස ්රයශශ බිළු ළිටාර ණ දා හැරීමට තරම් ්රමාසවත්මක
බැවින් ළිටාර මට්ටම් ඉහළ යනො ුක ඇත.
8. ධ්ාරස ්රයශශ හානිපූරස සඳහා ඉදි කිරීමට ය ෝජිත ගැලුම් ඇබද(21+000 km - 25+000 km ්රයශශ තුළ) නිසායවන් අවට
පහත්මක මම් ්රයශශ විකන් ජල අිවක යලස අපවහන වීම සිදු වි හැක. වි බද කාල වල අ ගැලුම් ඇික වල භූ ජල මට්ටම් නිසි පරිදි
පවත්මකවා යනොගතයහොත්මක ළමගින් අවට කුඹුරුයලට ඉතා හානි දා ක වුක ඇත. ළබැවින්, ගැලුම් ඇික ය  අම යනොවැලැක්වි හැකි
ස්ථාන වල අ කුඹුරු වි ළී ාම වැළැක්වීමට අවශය ජල මට්ටම් පවත්මකවා ගැනීම සඳහා යදොරටු සහිත සැකැස්මක් (gated
arrangement) ය ොයදවුක ඇත. විකල්ප ක් යලස කුඹූරු ්රයශශ වල, ඇික හෑරීම යවුකවට ළිටාර ජල ගලා ාමට සි ළුම
බාධ්ක විකන් යතොර මම් ීනරුවක් අිවයගී  මාර්ග ට ාබදව තබුක ලැයබ්. යමම මමි ීනරුව ළහි මතුළිට තසයකොල සහිතව
පමසක් පවත්මකවා ගතයහොත්මක ළිටාර ගැල්ම අවම කිරිම සඳහා වූ ්රමාසවත්මක වාහක ධ්ාරිතාවක් ලබා ගත හැකි වුක ඇත.
9. අණ ණු යදසට දියවන මතුළිට ජල ගලා න ළිටවාන් මගින් ළහි රැඳී පවයන ජල අපවිත්ර වි හැකි බැවින් ළ වළක්වා
ගැනීමට සවිස්කරාත්මකමක නිර්මාස අවිවය හි අ පූර්යවෝපා න් ගුක ඇත. යම අිවයගී  මාර්ගයප සිට 50m ට අඩු දුරකින් ළිහිටා
ඇය කැටවල, කච්යච්රි අණ ස, යමෝයල අණ ස සහ කුඹයලෝලුව අණ ස න ස්ථාන වල වැදගත්මක යග.
10. ට්රැක්ටර හා යවනත්මක යගොවි ුපකරස රැයගන ායම් අවශයතාව සළකා පස් බැමි යහේතුයවන් යබ අ යවන්වුුක යගොවි මම් අතර
සම්බන්ධ් න් ්රමාසවත්මක ්රයගශ සැපයීම මගින් නැවත ස්ථාපන කරුක ඇත. යමම සම්බන්ධ්තා ඇය කිරීම සඳහා වඩාත්මක බිදුබි
ස්ථාන නිර්ස කිරීයම් අ වාරි මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ා, යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ා යහෝ අදාල යගොවි සාංවිධ්ාන නාදිය න්
නිර්මාස අවිවය හිදි ුපයදස් ගුක ඇත.

අදිෙර 2
1. පස් බැම්ම මත ඇය ය ෝජිත මාර්ගය හි ුඩු ගාං ්රයශශය හි අනිසි ජලපවහනහ හා ජල රැඳීම නිර්මාසකරනයප අ අවම
කල හැක. පස් බැම්යමහි අක්පාව (toe) ඔස්යසේ ඇය සාංග්රාහක කාණු , නි මිත පරිදි ස්ථානගත කල යබොක්කු හා දි බස්නා මගින්
ජල පස් බැම්යමහි ටිගාං ්රයශශ ට කාර් ක්ෂමව ගලා ාමට සලස්වුක ඇත.
2. ළිටාර ්රයශශයප අනාගතයප අ ්රායශිල මාර්ග ුස් කිරීමට අවශය වන ස්ථාන වල ඇය ටිමාං ස්ථාන වල මාර්ග පස් බැමි,
නිර්මාස කරන ලද ළිටාර මට්ටම් ඉවත්මක කිරීමට තරම් ්රමාසවත්මක ුසකින් යුකුත වුක ඇත.
3. නිර්මාස කරන ලද ජල ගැීමම් සාංසිශධීන් සඳහා සප න ලද කුළුණු මත පාලම්, පාලම් හා යබෝක්කු ්රමාසවත්මක වුක ඇත.
අය්ක්ෂික ්රථිලාභ න් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා වල් පැළ පැලවීයමන් යතොරව බින්බුන් ඇස්වීයමන් යතොරව පවත්මකවාගුක ඇත.
පබි ගැල්ම නිසායවන් ඇයවන ළිටාර ගැීමම් හා ජල රැඳීම යබෝක්කු නිරන්තර නඩත්මකතුව මගින් අවම කර ගන්නා අතර
බාධ්ාවකින් යතොරව ජල ගලා ාම සහයක කිරීමට ජල යගන ළන හා යගන න ඇළ මාර්ග
4. ය ෝජිත මාර්ගය හි හා ඒ අවට ජල රැස් වීම වැලැක්වීම සඳහා, සි ළුම මාර්ග මතුළිට අපවහන න් (road surface
drainage), කැපු බෑවුම් හරහා වන අපවහන න් (drainage through cut slope), පස් බැමි පහළ අපවහන න් (drainage down
the embankments), යක්න්්රී මධ්යස්ථ අපවහන න් (centre median drains), අක්පා කාණු අපවහන න් (drainage at toe
drains), පාලම් ආදිය හි අපවහන න් (drainage from overhead bridges) ආදි
ටිගාං ්රයශශ හා සම්බන්ධ්ව ඇය දැනට
පවයන ජල මාර්ග හා නිසි පරිදි සම්බන්ධ් කරන අතර ඒවා නිසි යලස නඩත්මකතු කරුක ඇත.
5. කුඩා ඔය හි දි පාරවල් හැරවීම ළිටාර මට්ටම් යකයරහි අ හපත්මක යලස බලයනොපාුක ඇත. පාාංශු ඛ්ාදන හා තැන්පත්මක වීම
හරහා දි පහර ඉවුර ඛ්ාදන වන ඇතැම් ස්ථාන වල නව හැරවීම හා ්රයසමාය ෝග වුක ඇත. තවද, හරවන ලද ඇළ මාර්ග
යවත පස් බැම්ම යදපසම නිසි ජල වහන සිදු වීම තහවුරු කිරීම ළිණිස පහත්මක මම් ්රයශශවල අක්පා අපවහන න් යබෝක්කු වලට
සම්බන්ධ් කරුක ඇත. ගාංගාධ්ාළ හැසිරවීයම් ස්ථාන වගුව 4-3 දක්වා ඇත.
6. කුඹුරු වල ඇය සි ළු වාරි මාර්ග හා අපවහන මාර්ග, ළම අපවහන මාර්ග වල පතුල් මට්ටම (bed levels) හා සමාන ය ෝජිත
මාර්ගයප ටි න මට්ටම් (invert levels) සහිත යබෝක්කු හරහා යනොනැනවය ගලා ාමට ඉඩ සලසුක ලැයබ්. කුඩා වාරිමාර්ග
සඳහා වූ හතරැස් යබෝක්කු වල පළල ඉතා වැඩි අවස්ථා වල අ වාරි හා සාමානය ජල වහන න් සඳහා හතරැස් යබොක්කුයවහි පතුල
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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තුළ පටු අගලක් තනුක ලැයබ්. යමමගින් පුළුල් යබෝක්කු පළල නිසා ජල ්රවාහයප ්රයගග අඩු විම වළක්වා ගත හැකි අතර
ළමගින් යරොන්මඩ තැන්පත්මක වීම වළක්වා ගත හැක. වාරි මාර්ග අඛ්න්ඩව පවත්මකවා ගැනිම සඳහා යබෝක්කු නිර්මාස කිරීම වාරි
මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ායේද, යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ා හා / යහෝ අදාළ යගොවි සාංවිධ්ාන වල ළකඟතාව මත සිදු කරුක ඇත.
7.ළිටාර මට්ටම් ඉහළ න්යන් නම් පස් බැම්ම යහේතුයවන් ධ්ාරස ්රයශශ අඩු වීම වළක්වා ගුක ඇත. 40+750 kmසිට 41+100
km දක්වා සහ 70+650 km සිට 72+300 km දක්වා ස්ථාන වල අ ධ්ාරස ්රයශශ සැලකි යුතු ්රමාස ක් අඩු වුක ඇත. යකයසේ
යවතත්මක, ඉයරිව පවයන ධ්ාරස ්රයශශ බිළු ළිටාර ණ දා හැරීමට තරම් ්රමාසවත්මක බැවින් ළිටාර මට්ටම් ඉහළ යනො ුක ඇත.
8. වාරිමාර්ග යදසට දියවන මාර්ගය හි මතුළිට ජල ගලා න ළිටවාන් මගින් වාරි ජල අපවිත්ර වි හැකි බැවින් ළ වළක්වා
ගැනීමට සවිස්තරාත්මකමක නිර්මාස අවිවය හි අ පූර්යවෝපා න් ගුක ඇත. අපවිත්ර වු ජල නිසා බලපෑම් ඇයවි හැකි අණ සක්
49+600 න ස්ථානයප ඇත.
9. ට්රැක්ටර හා යවනත්මක යගොවි ුපකරස රැයගන ායම් අවශයතාව සළකා පස් බැමි යහේතුයවන් යබ අ යවන්වුුක යගොවි මම් අතර
සම්බන්ධ් න් ්රමාසවත්මක ්රයගශ සැපයීම මගින් නැවත ස්ථාපන කරුක ඇත. යමම සම්බන්ධ්තා ඇය කිරීම සඳහා වඩාත්මක බිදුබි
ස්ථාන නිර්ස කිරීයම් අ වාරි මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ා, යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ා යහෝ අදාල යගොවි සාංවිධ්ාන නාදිය න්
නිර්මාස අවිවය හිදි ුපයදස් ගුක ඇත. මහ ඔ ුතුර අදාල ආ තන වශය න් කුරැසෑගල වාරි මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ා, ව ඹ
පළාත්මක වාරි මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ා, කුරුසෑගල දිස්ත්රිකයප යගොවිජන යසේවා කාර් ාල සඳහන් කල හැක. .

අදිෙර 4
1. පස් බැම්ම මත ඇය ය ෝජිත මාර්ගය හි ුඩු ගාං ්රයශශය හි අනිසි ජලපවහනහ හා ජල රැඳීම නිර්මාසකරනයප අ අවම
කල හැක. පස් බැම්යමහි අක්පාව (toe) ඔස්යසේ ඇය සාංග්රාහක කාණු , නි මිත පරිදි ස්ථානගත කල යබොක්කු හා දි බස්නා මගින්
ජල පස් බැම්යමහි ටිගාං ්රයශශ ට කාර් ක්ෂමව ගලා ාමට සලස්වුක ඇත.
2. මාර්ග පස් බැම්ම නිසායවන් අදාල ඇල මාර්ග අවහිර වීම වැළැක්වීමට අමතර යබොක්කු/පාලම් 97+530, 119+370, 125+620
සහ 130+980 න ස්ථාන වල සප ුක ඇත.
3. ඇල මාර්ග වල අඛ්න්ඩතාව පවත්මකවා ගැනීම සඳහා ගාංගාදාර හබිරවීම 124+100 - 124+300 සහ 134+020 - 134+260 න
ස්ථාන වල සිදු කරුක ඇත.
4. වැව හා අණ ණු 102+800, 118+400, 126+900, 131+800 සහ 134+200 න ස්ථාන වල අ බාධ්ා වුක ඇත. මාර්ග පස් බැමී
නිර්මාස සැලැස්ම අවසන් කිරීමට මත්මකයතන් වාරි මාර්ග ඉාංජියන්රුවා යහෝ අදාල ්රයශශයප යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ායගන්
ුපයදස් ලබා ගුක ඇත. නැවත ස්ථාළිත කිරිමට යනොහැකි නම් යමම අණ ණු හා වැග බැමි නිදහස් කිරීම සඳහා අමතර කුළුණු මත
පාලම් යකොටස් ඉදි කරුක ඇත.
5. කුළුණු මත පාලයමහි 120+150 ස්ථානය හි කුළුස ගයල්යවල trans-basin වාරි ඇල ණ දාහරින ස්ථානයප අ ඛ්න්ඩන යග.
ළම කුළුස ජල ්රයශශය න් ළිටත ්රයස්ථාපන කිරීම යහෝ කුළුස ඇය ස්ථානයප ඇල මාර්ගය හි හරස් කැපුම විශාල කිරීම
යහෝ සිදු කරුක ඇත. යම මහවැික අිවකාරිහි ළකඟතාව මත සිදු කරුක ඇත.
6. පබි ගැල්ම නිසායවන් ඇයවන ළිටාර ගැීමම් හා ජල රැඳීම යබෝක්කු නිරන්තර නඩත්මකතුව මගින් අවම කර ගන්නා අතර
බාධ්ාවකින් යතොරව ජල ගලා ාම සහයක කිරීමට ජල යගන ළන හා යගන න ඇළ මාර්ග
7. ය ෝජිත මාර්ගය හි හා ඒ අවට ජල රැස් වීම වැලැක්වීම සඳහා, සි ළුම මාර්ග මතුළිට අපවහන න් (road surface
drainage), කැපු බෑවුම් හරහා වන අපවහන න් (drainage through cut slope), පස් බැමි පහළ අපවහන න් (drainage down
the embankments), යක්න්්රී මධ්යස්ථ අපවහන න් (centre median drains), අක්පා කාණු අපවහන න් drainage at toe
drains, පාලම් ආදිය හි අපවහන න් (drainage from overhead bridges) ආදි
ටිගාං ්රයශශ හා සම්බන්ධ්ව ඇය දැනට
පවයන ජල මාර්ග හා නිසි පරිදි සම්බන්ධ් කරන අතර ඒවා නිසි යලස නඩත්මකතු කරුක ඇත.
8.ගාංගාධ්ාර හබිරවීම සිදු කල යුතු ස්ථාන වල, හබිරවන ලද ඇල මාර්ගය හි අයනක් පස ජල රැඳීම වළක්වා ගුක ඇත. අක්පා
අපවහන න් භාවිතය න් පහත්මක මම් ්රයශශවල රැස්කරගත්මක ජල ඇල මාර්ග ට සම්බන්ධ් වන යබෝක්කු කරා යගන ළුක ඇත.
9. කුඹුරුවල ඇය සි ළු වාරි මාර්ග හා අපවහන මාර්ග, ළම අපවහන මාර්ග වල පතුල් මට්ටම (bed levels) හා සමාන ය ෝජිත
මාර්ගයප ටි න මට්ටම් (invert levels) සහිත යබෝක්කු හරහා යනොනැනවය ගලා ාමට ඉඩ සලසුක ලැයබ්. කුඩා වාරිමාර්ග
සඳහා වූ හතරැස් යබෝක්කු වල පළල ඉතා වැඩි අවස්ථා වල අ වාරි හා සාමානය ජල වහන න් සඳහා හතරැස් යබොක්කුයවහි පතුල
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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තුළ පටු අගලක් තනුක ලැයබ්. යමමගින් පුළුල් යබෝක්කු පළල නිසා ජල ්රවාහයප ්රයගග අඩු විම වළක්වා ගත හැකි අතර
ළමගින් යරොන්මඩ තැන්පත්මක වීම වළක්වා ගත හැක. වාරි මාර්ග අඛ්න්ඩව පවත්මකවා ගැනිම සඳහා යබෝක්කු නිර්මාස කිරීම වාරි
මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ායේද, යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ා හා / යහෝ අදාළ යගොවි සාංවිධ්ානවල ළකඟතාව මත සිදු කරුක ඇත.
10. මිදු තල ළිබද ම් ක්රම හා පස් තද කිරීම ආදි නිසා භූගත ජල වැග වලට ගලා ෑම බාධ්ා වුන ස්ථාන න්හි අ පහල ටි න
මට්ටම් සහිත යබෝක්කු සප ුක ඇත.
11. වාරිමාර්ග යදසට දියවන මාර්ගය හි මතුළිට ජල ගලා න ළිටවාන් මගින් වාරි ජල අපවිත්ර වි හැකි බැවින් ළ වළක්වා
ගැනීමට සවිස්තරාත්මකමක නිර්මාස අවිවය හි අ පූර්යවෝපා න් ගුක ඇත.
12. ට්රැක්ටර හා යවනත්මක යගොවි ුපකරස රැයගන ායම් අවශයතාව සළකා පස් බැමි යහේතුයවන් යබ අ යවන්වුුක යගොවි මම් අතර
සම්බන්ධ් න් ්රමාසවත්මක ්රයගශ සැපයීම මගින් නැවත ස්ථාපන කරුක ඇත. යමම සම්බන්ධ්තා ඇය කිරීම සඳහා වඩාත්මක බිදුබි
ස්ථාන නිර්ස කිරීයම් අ වාරි මාර්ග ඉාංජියන්රුවර ා, යගොවිජන යසේවා නිළධ්ාරි ා යහෝ අදාල යගොවි සාංවිධ්ාන නාදිය න්
නිර්මාස අවිවය හිදි ුපයදස් ගුක ඇත.

5.2. සමාජ- සාංස්ෙිතිෙ බලපෑම් අවම කිරීම
මිනිබින් හා විවිධ් ආ තන පැයරී සිටින සැලකි යුතු තරම් මම් වපසරි ක් අත්මකපත්මක කර ගැනීමට සිදුවන යහයින් යමම අිවයගී 
මාර්ග ඉදි කිරීයම් වයාපියයප ඉදි කිරීම් අවිවයප අ සමාජයී බලපෑම් අවම කිරීම ්රධ්ාන වැදගත්මක අාංග ක් යග. සාූලහික
වශය න් ගත්මක කල ය ෝජිත වයාපිය ඉදි කිරීම ජායක වශය න් වැදගත්මක වන බැවින්, බලපෑමට නතුවන ්රජාව හා ඔවුන්යේ
හපැවැත්මකම ්රයෂ්ඨාපන කරමින් යමම ජායක වශය න් වැදගත්මක අරණ ණු සාක්ෂාත්මක කරගුක ඇත. බලපෑමට හබිවන ජනතාව
යමම වයාපිය නිසායවන් ගැමි ජනතාවට හා ළකියනකට සම්බන්ධ්වන දිස්ත්රි ක වලට සැලයසන්නාවූ ්රයලාභ ළිබදබඳව
දැුකවත්මක . ළයහත්මක යමම වයිපියය හි අ හපත්මක සාමාජ-ආර්ථික බලපෑම් රජ විසින් ඔවුන්යේ දුක්ගැනිවිික යකතරම් ති්යකර
මට්ටමකට පත්මකකිරීමට සහන සලසන්යන්ද න්න මත සැලකිිකමත්මක වීමට බලකරුක ඇත. සමාජ- ආර්ථික ක්රි ාවිකන්
්රයෂ්ඨාපන කිරීයම් වර්තමාන ආර්ථික අභිය ෝග ළිබදබඳව ඉතා සැලකිිකමත්මක යවමින් හානි හා දුක්ගැනිවිික වලට සහන සැලසීම
සඳහා වු ණ ලධ්ර්ම 4ක් ය ොදාගැනීයම් වැදගත්මකකම ඔවුන් නැවත නැවතත්මක සඳහන් කරයි. (1) ඔවුන්යේ වයාපාර, යශපළ, හා
ජීවයනෝපා සඳහා වැඩිම යවළඳයපොල මත පදනම් වූ වන්දි පැයක්ජ ක් (2) තම ණ ල් පදිාංිත ස්ථාන වල පැවය දුර්වල ආර්ථික
තත්මකත්මකව න්, යශපළ අයිය ළිළබඳ ජනයක ගැටළු හා යවනත්මක ඕනෑම පහත්මකයකොට සැලකීම් යනොසලකා හරිමින් වර්තමාන
සාමාජ-ආර්ථික ්රමිීනන්ට අුකව ්රයෂ්ඨාපන කිරීමට හා නැවත පදිාංිත කරවීමට පුර්ස යලස ්රමාසවත්මක පැයක්ජ ක් (3) සමාජ
සබඳතා , පවුල් වල යවනත්මක කටයුතු හා වයාපාර පවත්මකවා ගැනිමට පහබි හා ඔවුන්ට හුරු පුරුදු භූයගෝීම පරිසර ක් තුළ නැවත
පදිාංිත කරවීම සහ (4) ළකඟතාව පරිදි, තම දුක් ගැනිවිික වලට විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා හා අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ගැනීම සඳහා
වගකිවයුතු නිළධ්ාරින් හා පහබියවන් සම්බන්ධ් වි හැකි සරළ ාන්ත්රස ක් හා ආ තනිකම සැලැස්මක්. වයාපිය නිසායවන්
ඇයවන බලපෑම් ළිබදබඳ ්රජාවයේ හැීමම් හා තත්මකත්මකව අවයබෝධ් කර ගනිමින් සි ළුම බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රයමෝපා න්
අුකගමන කරුක ඇත. ළම ය ොජිත නයාස ඇණ ණුම 5.1 හි දැක්යග.
5.2.1. ජනාවාස සඳහා බලපෑම් අවම කිරීම
ජනාවාස මත ඇයවි හැකි බලපෑම් සලකාබලන කල ජනතාව තම වටිනා වාසස්ථාන හා යවනත්මක යශපළ මඟ හරිමින් ය ෝජිත
අිවයගී  මාර්ග ඉදි කරන යලස ය ෝජනා කරන ලදි. වියශේෂය න්ම යබෞශධ් විහාරස්ථාන වල භික්ෂුන් වහන්යසේලා, යපෞශගිකක
ජවදය මධ්යස්ථාන වල ආයුර්යගද ජවදය වරුන්, යහෝටල් හිමිකරුවන් ඔවුනයේ යන්වාසික, ආගමික හා වාණිජ කාර් න්
යනොනවත්මකවා අඛ්ණ්ඩව පවත්මකවා යගන ාමට හැකිවන පරිදි මාර්ග නිර්මාස කිරීමට සලකා බලන යමන් ඉල්ලා සිටි හ. ඒ
අුකව ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගය හි ගැටළුකාරී ්රයශශ ළිබදබව නැවතා සලකා බැීමමක් සිදු කල අතර ළමගින් අහිතකර බලපෑම්
හැකි ුපරිම අයුරින් අවම කිරීමට කටයුතු ය ොදන ලදි. ඇයවි හැකි වැරදි වටහා ගැනීම් වළක්වුක වස් සිදුකල ළවැනි යවනස්කම්
හා ළවැනි අවශයතා සැපයීමට ඇය දුෂ්කරතා ළිබදබඳව අදාළ පුශගල න් නිසි පරිදි දැුකවත්මක කරුක ඇත. ක්යෂේත්ර සමීක්ෂසය න්
තහවුරු වන ලශයශ බලවත්මක යශශපාලක න්යේ සිතැින පරිදි මාර්ග ගමනාන්තය හි යවනස් කම් ළිබදබඳ විවිධ් කටකතා පතුරවා
ඇය බවයි. ළබැවින් ය ෝජිත වයාපියය හි වර්තමාන ගමන්මයගහි තර්කාුකූලල, විදයාත්මකමක හා තාක්ෂණික යතෝරා ගැනීම
ළිබදබඳ සම්පුර්ස දැුකවත්මක කිරීමක වැදගත්මකකම ළවැනි දුර්මත විකන් පැහැදිික වි .
ය ෝජිත මාර්ග නිර්මාස ට අවශය යවනස්කම් කිරීයමන් පබිව, යනොවැලැක්වි හැකි අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රම
අදාළ නීයම සම්පාදන හා ජායක සාංවර්ධ්න වයාපිය වල අ පැන නගින මහජන දුක් ගැනිවිික සඳහා සහන සැලසීයම්
ජාතයන්තරව ළිබදගත්මක සම්ණ ය හා මාර්ග නිර්යශශ වල අුකූලලව සකස් කරුක ඇත. වියශේෂය න්, ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීයම්
පනත හා ළහි සාංයශෝදන හා යරගුලාසි අන්තර්ගත 2013 යනොවැම්බර් 22 අාංක 1837/47 දරස ගැසට් නියගදන , 1 81 අාංක 73
දරස මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි පනත හා නැවත පදිාංිත කරවීයම් ජායක ්රයපත්මකය
නාදි අුකව වයාපියය න් පීඩාවට පත්මක
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
159

ජනතාවට ුපරිම සාධ්ාරස ඉටු කිරීම සහයක කරුක ඇත. ජාතයන්තර ්රමිය හා මාර්යගෝපයශශ අදාළ වන්යන් නම් ,
ජාතයන්තර ආරක්ෂක ්රයපත්මකය ්රකාරව අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම හා හාණි පුරස සඳහා ාන්ත්රස ක් වයාපිය මගින්
සකස් කල යුතුයග.
ඒ අුකව, අදාල හා නිර්යශිලත පාර්ශවකරුවන්යගන් සමන්විත මහජන දුක් ගැනිවිික සඳහා සහන සැලසීයම් කමිටුවක් හරහා
මහජන දුක් ගැනිවිික සඳහා සහන සැලසීයම් ාන්ත්රස ක් ක්රි ාත්මකමක කිරීම වයාපිය ක්රි ාක්මක ආ තන වන මාර්ග සාංවර්ධ්න
අිවකාරි වගකීම යග. යමම වයාපිය ක්රි ාත්මකමක කිරීම, ඇගයීම හා පබි විපරම් කිරීම පූර්ස වශය න් අධීක්ෂස කිරීයම්
්රධ්ාන නිය ෝජිත ආ තන වශය න් මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප (RDA) වයාපිය කළමසාකරන ඒකක (PMU) ක්රි ා කරයි.
වයාපියය හි දුක් ගැනිවිික සඳහා සහන සැලසීයම් ාන්ත්රසය හි ීනරස ගැනීයම් අ ස්්රී පුරුෂ සමානාත්මකමතාව පවත්මකවා ගැනීම
විශ්ව ්රයපත්මකය ක් යලස වියශේෂය න් අවධ්ාරස කර ඇත.
5.2.2. පවුල් රතිස්ථාපනෙ කිරීකම්දී බලපෑම් අවම කිරීම
ඕනෑම යන්වාසික හා ආ තනික යවනසක් පීඩාවට පත්මක ජනතාවයේ සමාජ ජීවිතය හි සමතුිකතතාය හි වුහාත්මකමක යවනස්කම්
ඇය කරන යහයින් හා ලබා යදන ලද කාල ක් ඇතුලත ඔවුන්ව යවනත්මක ස්ථානවල පදිාංිත කරවීයම් අවශයතාව නිසායවන් ඉහත
සඳහන් කල පවුල් හා ආ තන නැවත ස්ථාළිත කරවීම යමම වයපියය හි වැදගත්මකම අාංග වුක ඇත. යමම වයාපිය
ටයත්මක
පවුල් හා ආ තන 3438ක් ස්ථිර යලස නැවත පදිාංිත කරවීම සිදුවුක ඇත. වයාපාය යහේතුයවන් පීඩාවට පත්මක ජනතාව නැවත
පදිාංිත කරවීයම් හා වියශේෂය න් යමම වයිපාය සඳහා මහජන පීඩා සඳහා සහන සැලසීයම් ාන්ත්රස ක් ක්රි ාත්මකමක කිරීයම්
ජනයක අවශයතාවට අුකරූපීව RDA, ළහි වයාපිය කළමසාකරන ඒකක (PMU) හරහා ස්ථිරව හා තාවකාිකකව පවුල් හා
ආ තන නැවතපදිාංිතකරවීම සඳහා වන නැවත පදිාංිත කරවිම සඳහා වන ක්රි ාකාරී සැලැස්ම ාවත්මකකාීමන කල යුතු .
ඇතැම් පවුල් සාමාජික න් අතර පරස්පර වියරෝධී ය ෝජනා, හිමිකම්, හා කාලාත්ර ා, යදමාළි න් ආච්ිතලා සී ලා හා දරුවන්
අතර අසමගිකම් ආදි ඇය බැවින් හා සහන පැයක්ජ ට අ ත්මක ූලලය වන්දි හා නව ස්ථාන හා යවනත්මක ්රදාන කරන ද්රවය
අත්මකපත්මක කර ගැනීම හා අයිය සඳහා ළකියනකාට ළයරහි වාංචා, කුමන්ත්රස ආදි සිදු වන බැවින් පවුයල් සි ලු සාමාජික න්යේ
කැමැත්මකත හා ළකඟත්මකව මත නැවත පදිාංිත කරවීයම් ක්රි ාමාර්ග දි ත්මක කරුක ඇත.
පවුලක ළක් අය ක් යහෝ ඊට වැඩි සාමාජික න් ගසනක් අයනක් අ යවුකයවන් යපනී සිටි ද, පවුයල් යශපල අයිය සඳහා
නීයම අයිය ක් ඇය වි හැකි වුවද, පවුයල් සි ලුම ැයපන්නන්ට යමම සහන ාන්ත්රස මගින් ඔවුන්යේ අනාගත ආරක්ෂාව
සලසුක ඇත. පවුල යක්න්ද්රකර ගත්මක වන්දි යගවීයම් ක්රම ක් මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් අුකගමන කල යුතු .
යබොයහෝ වයාපියයප බලපෑම් ලත්මක පුශගලයින් තම ්රජාවන් සමඟ නැවත පදිාංිත කරවිම වැදගත්මක යකොට දක්වන යහයින් වන්දි
වශය න් ණ දල් ලබා අම මගින් පමසක් යමම ගැටළුව නිරාකරස කිරීමට යනොහැකි වුක ඇත. ළබැවින් නව නිවාස හා ආ තන
ඉදිකිරීමට ණ ල් පදිාංිත ස්ථානවල යහෝ ආසන්න ස්ථාන හඳුනායගන ඇය අතර ළමගින් පවයන සමාජ ආර්ථික සම්බන්ධ්තා හා
යවනත්මක වාණිජ කටයුතු අඩු බාධ්ක සහිතව පවත්මකවායගන ාමට සලසුක ඇත. යමම පැවරීම්, පවයන යරගුලාසි හා පීඩාවට පත්මක
පාර්ශව න්යේ ුපයදස් සහිතව සිදු කරුක ඇත. RDA විසින් සෑම ්රයශශ තුළම නැවත පදිාංිතකරවීම සඳහා විභවතාවක් ඇය
ස්ථාන හඳුනා ගුක ලබන අතර අයියකරුවන්යගන් ළම ඉඩම් ලබා ගැනීමට ක්රි ා කරුක ඇත.
ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීම යමම වයාපියය හි පුර්ව අවශයතාව ක් බැවින් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරිමට යපර සි ල්ලන් (
ස්ථිර හා තාවකාිකක) නැවත පදිාංිත කරවීම සම්පූර්ස කල යුතුයග. නැවත පදිාංිත කිරීයම් අවශයතාව, ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීයම්
ක්රම සහ යකොන්යශසි, නැවත පදිාංිත කිරීම් සැලැස්ම, සි ල්ල ඇතුලත්මක හානිපූරස පැයක්ජ , ඉඩම් විකන් ඉවත්මක කිරීයම් කාල ,
යශපල ඉවත්මක කිරී ම හා විදුික හා යවනත්මක සැපයුම් විසන්දි කිරීම් ළිබදබඳව විස්තර ස්ථිරව හා තාවකාිකකව වයාපියයප බලපෑම්
ලත්මක පුශගලයින්හට හිරිහැර ක් යනොවන අයුරින් මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් ්රමාසවත්මක කාල ක් සප මින් පැහැදිිකව
දන්වුක ඇත. ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීයම් හා ඉවත්මක කිරීයම් ජනයක ළකඟතාවන් පමසක් යනොව පරම්පරාගතව ුගක්යවිඳි යශපල
විකන් ජන ා ඉවත්මක කිරීම ඉතා සාංයගගකාරී සාංසිශිව ක් බැවින් වයාපියයප බලපෑම් ලත්මක පුශගලයින් යේ අනය්ක්ෂිත
්රාය ෝගික සිදුවීම් නිසි පරිදි ඇමය යුතුයග. ඔවුනට අ ත්මක සි ළුම දෑ සඳහා හානි පූරසය න් පබි, ඔවුන්යේ යගොඩනැගිික ද්රවය,
ගස් හා ුප ා ගත්මක, යගොඩ නගා ගත්මක හා ුරුමවූ යවනත්මක සි ළුම සම්පත්මක ්රය ෝජන ට ගැනීමට ඉඩ යදුක ලැයබ්. ළවැනි ද්රවය
නැවත පදිාංිතවීයම් අ ්රය ෝජනවත්මක වුක ඇත. මහජන ආරක්ෂාව හා ජීවයනෝපා රැක ගැනීම න නිර්සා ක න්ට අුකව
විශ්යල්ෂස කල වයාපිය අවශයතා හා ඉදි කිරීම් කාර්
අුකළිබදයවල අුකව ළවැනි අවතැන් වීමි කාල ළිබදබඳ වියශේෂ
අවධ්ාන ක් සහිතව නිවාස හා ආ තන තාවකාිකකව ්රයස්ථාපන කිරීමද ්රයස්ථාපන කාර් සැලබියමහි (RAP ) සඳහන් කල
යුතු . තාවකාිකක ්රයස්ථාපන කාල වකවාුක, නැවත පදිාංිත කරවීම ආරම්භ කිරීම , ්රයස්ථාපන කාල  අර්ඝ කිරීයම්
සම්භාවිතාව , වයාපිය බලපෑමට හබි වූවන්යේ යශපල වලට ඇයවි හැකි බලපෑම්වල ස්වභාව හා විශාලත්මකව , බලපෑමට නතු
වූ යශපල හා වයාපාර ථාතත්මකත්මකව ට පත්මක කිරීයම් ාන්ත්රස , හා යවනත්මක පීඩා සඳහා සහන සැලසීම නාදි ළිබදබඳව
වයාපියයප බලපෑම් ලත්මක පුශගලයින් ව කල්ය ා දැුකවත්මක කල යුතු . වයාපියයප බලපෑම් ලත්මක පුශගලයින් යේ දරුවන්යේ
අධ්යාපන , වියශේෂ අවශයතා හා ආරක්ෂාව අවැසි පුශගල න්යේ බිභසිශිව හා පවුයල් සමගි
නාදි ට යමවැනි
්රයස්ථාපන න් නිසා අඩාල යනොවි යුතු .
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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කාන්තාවන්, ළණ න්, වැඩිහිටි න්, ආබාිවත න්, වැන්දඹුවන්, තනි මාළි පවුල් සහ අයනකුත්මක ැයපන්නන්යේ හපැවැත්මකම සහ
ආරක්ෂාව වියශේෂය න් සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර තාවකාිකක සහ ස්ථිර නැවත පදිාංිත කිරීයම් ක්රි ාවික තුළ ළවැනි අවශයතා
නිසි පරිදි සාක්ෂාත්මක කර ගැනීම සහයක කිරීමට ක්රයමෝපා න් අුකගමන කළ යුතු යුතු .
ඔවුන්යගන් සමහරක් නැවත පදිාංිත කිරීයම් කටයුතු සිදු කිරීමට තරම් ශක්ය ක් යනොමැය වීම යහෝ ළම කටයුතු සාර්ථක යලස
අවසන් කිරීමට තම ධ්ාරිතාව ළිබදබඳ විශ්වාස ක් යනොමැය වීම යහේතුයවන් යමම වයාපියයප බලපෑම් ලත්මක පුශගලයින් කාණ්ඩ
නැවත පදිාංිත කරවීයම් අ වියශේෂ අවධ්ාන ක් ය ොණ  කරුක ලැයබ්.
5.3.6 හා 7 න යකොටස් හි සඳහන් පරිදි ළම අවතැන් වී සිටින ජනතාවයේ ගැටලු හා අදාළව කටයුතු කිරීමට මාර්ග සාංවර්ධ්න
අිවකාරිය හි වයාපිය කළමසාකරන ඒකක වියශේෂ ළි වර අුකගමන කරුක ඇත.
දිගු කාීමන ක්රි ාවික ක් වීම නිසායවන්, නැවත පදිාංිත කිරීම් සඳහා නිසි අධීක්ෂස හා ඇගයුම් පශධ්ය ක් අවශය වන අතර
මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි ළවැනි ක්රම ක් අුකගමන කරුක ඇත. නැවත පදිාංිත කිරීයම් වැඩසටහන මගින් සි ලු වයාපියයප
බලපෑම් ලත්මක පුශගලයින් හට ඔවුන්යේ යපර යන්වාසික ස්ථානවල අ යබුණු යශ රැක ගැනීම හා සාය්ක්ෂව වඩා යහොඳ ජීවිත ක්
සහයක කළ යුතු .
මාර්ග හා ්රවාහන, ජායක විදුික බල පශධ්ය විසින් සප ුක විදුික , ජල සම්පාදන , තැපැල් හා සන්නියගදන, අපද්රවය බැහැර
කිරීම වැනි ටිතල පහබිකම් සි ලුම නැවත පදිාංිතකිරීවීම් සිදු කිරීයම් අ සාංවර්ධ්න කරුක ලබන අතර අදාළ බලධ්ාරීන්යේ නිසි
අවධ්ාන ඒ සඳහා ය ොණ  වි යුතු . RDA හි වයාපිය කළමසාකරන ඒකක මගින් හඳුනාගත්මක නැවත පදිාංිත කරවීම සඳහා
විභවතාවක් ඇය ඉඩම් 4.3 ඇණ ණුයමහි දක්වා ඇත.
5.2.3. ඉඩම් අත්මක ෙර ගැනීකම්දී ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම
යමම වයාපිය යහේතුයවන් පීඩාවට පත්මක ්රයශශයප යන්වාසික සහ කිෂිකාර්මික ඉඩම් සි ල්ලම පායහේ වයාපියයප බලපෑම්
ලත්මක පුශගලයින් සඳහා හිඟ සීමිත සහ වටිනාකමක් යනොමැය යශපල බවට පත්මක වන අතර ළහි ්රයලල ක් වශය න් පූර්ස යහෝ
අර්ධ් අත්මකපත්මක කර ගැනීම් ඔවුන් මත අහිතකර සමාජ බලපෑම් ඇය කරයි. ළබැවින් යමම වයාපිය මගින් ස්ථිර සහ තාවකාිකක
භාවිත සඳහා ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීම, ඉඩම් අත්මකකර ගැනීයම් පනත හා මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරිය හි දුක්ගැනවිික සහන
ාන්ත්රස ඇතුළු නීයම විිවවිධ්ාන වලට අුකූලලව සිදු කළ යුතු .
ඉඩම් ජනතාවයේ වටිනාම වත්මකකම වන බැවින් , ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීම යමම වයාපියය හි ඉඩම් අවශයතා යහොඳින් සැලබිම්
කල සැලබිමක් අුකව සිදු කළ යුතු අතර නිසි සීමා මායිම් සළකුණු කිරීයමන් පබිව නිවැරදි ඉඩම් ්රමාස පමසක් අත්මකපත්මක කර
ගත යුතු වන අතර අත්මක කර ගත්මක ඉඩම් සඳහා අුකමත සැලැස්මක් සහිත නීතයාුකූලල ික විල්ලක් ඉඩම් හිමි න් යවත ලබා දි
යුතු . තවද, , ළම ඉයරි වූ ඉඩම් සහ වුහ න් වල නව සීමා මායිම් හා ඒවා මත අනාගතය හි අ ඇයවි හැකි බලපෑම් ළිබදබඳව
සි ලුම ඉඩම් හිමි න් පූර්ස දැුකවත්මක කිරීමක් කළ යුතු .
ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීයම්
තහවුරු කිරීම අවශය යග.

ාන්ත්රස

මගින් යමම වයාපිය

සඳහා ලබා යගන ඇය ඉඩම්වල ඉයරි යකොටස්වල ආරක්ෂාව

වියශේෂය න්, ආරක්ෂිත ළි වර ළකවිට යනොගන්යන් නම් අත්මකපත්මක කරගත්මක ඉඩම් යකොටයසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු යහේතුයවන් ඉයරි
ඉඩම් යකොටස් මත, පාාංශු ඛ්ාදන , ඉඩම් නා ෑම්, ජල ගැීමම්, යරොන්මඩ ළකතුවිම, දි පාරවල් වල හැරවීම සහ අනය්ක්ෂිත
විපත්මක ඇයවි හැකි . ළවැනි වයාපිය මගින් ඇයවන ගැටලු ඉඩම්වල ඉයරි යකොටස්වල ජීවත්මක වන ජනතාව මත අහිතකර
බලපෑමක් ඇය කරුක ඇතැයි බලායපොයරොත්මකතු වන අතර ළවැනි හානි සහ හදිසි අනතුරු සඳහා යමම වයාපිය වගකිව යුතු වන
අතර, මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි , ළවන් සිශධීන් සඳහා හානිපූරස කරුක ඇත. වයාපියය හි RAP අුකව වන්දි ලබා  අම සඳහා
පහත සඳහන් ්රයපත්මකය හා ූලලධ්ර්ම නි ම කර ඇත.
5.2.3.1 රතිස්ථාපන ළිරිවැෙ
ඉඩම් ්රයස්ථාපන කිරීම සඳහා අවශය වන්දි ණ දල, අවම වශය න් අහිමි වූ යහෝ බලපෑමට හබි වු ඉඩම්, ඉදිකිරීම් සහ අයනකුත්මක
යශපලවලට සමාන ගුසාත්මකමක හා ්රමාසාත්මකමක ්රමාස විකන් යගවි යුතු . ව ස යනොසලකා යගොඩනැගිික සඳහා ්රයස්ථාපන
ළිරිවැ යගවි යුතු අතර PAPs ට යබ්රාගත්මක ද්රවය තබා ගැනීමට ඉඩයදුක ලැයබ්.
යවනත්මක වන්දි වලට අමතරව, කටුමැටි හා යපොල් අතු යසවිික කල නිවාස වල වාස
්රයපාදන ලැීමම සඳහා බිදුබිකම් ලබයි.

කරන්නන්යේ නිවාස අහිමිවීම්ද ණ ලය

5.2.3.2. කපෞපගලිෙ ඉඩම් තාවොලිෙ පරිහරණෙ
ද්රවය කැණිම, ද්රවය යගොඩ ගැසීම, කාර්මික අපද්රවය බැහැර කිරීම, වාහන හා න්යත්රෝපකරස නවතා තැීමම, පස් බැමි තැනීම ආදි
විවිධ් කර්තවය න් සඳහා යතෝරාගත්මක ස්ථාන වල යපෞශගිකක ඉඩම් ය ොදා ගැනීමට අවශයයග. ළවැනි අවස්ථා වල අ ඉඩම්
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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අයියකරුවන් හා යකොන්ත්රාත්මකකරුවන් අතර තාවකාිකක ඉඩම් අයිය යවුකයවන් ගිවිබිමක් අත්මකසන් තැීමයම්න් අනතුරුව ඉඩම්
ලබාගුක ඇත. ළවැනි ගිවිබිමක සඳහන් නි ම න් අතර (1) කාල , (2)අයනයෝනය වශය න් ළකඟ වූ වන්දි ණ දල හා යකොන්යශසි
(3) තාවකාිකක අත්මකකර ගැනීයම් කාල සීමාව සඳහා ද්රවයම පාඩු සඳහා වන්දි (4) සිදුවන අයනකුත්මක හානි සඳහා සහ
බාධ්ාවන්සඳහා වන්දි යගවීම (5) වන්දි යගවීයම් වාර ගසන, (6) පුනරුත්මකථාපන හා ්රයසාංස්කරස ළි වර, (7) පදිාංිත කාල සීමාව
සඳහා පාරියභෝගික මල්පත්මක යගවීයම් යකොන්යශසි, සහ (8) යශපල ආපබි භාර  අයම් යකොන්යශසි නාදි ඇතුලත්මක යග.
5.2.3.3. අත්මකපත්මක කපපල කවුකකවන් අුකපාත ීනරණෙ
අත්මකපත්මක කරගත්මක ළම යශපල සඳහා ්රයස්ථාපන ළිරිවැ හිලග කිරීම සඳහා යවළඳයපොළ තක්යසේරු අුකපාත අතයාවශය වන බව
ුපකල්පන කරමින් , අත්මකපත්මක කරගැනීමට නි මිත යශපල සඳහා වන්දි ගසන කිරීයම් අ අදාළ යශපල සඳහා පවයන යවළඳ
යපොළ අුකපාත භාවිතා කළ යුතු . PAPs යේ අහිමි වූ යශපල ්රයස්ථාපන සඳහා ්රමාසවත්මක වන්දි ්රදාන ක් නැවත පදිාංිත
කරවීයම් ජායක ්රයපත්මකය මගින් අතයවශය බව සඳහන් කර ඇත. ළබැවින් අදාල අුකපාත ීනරස කිරීයම් අ යමම හා GRM හි
යවනත්මක මාර්යගෝපයශශ සඳහා අවශය අවධ් න ය ොණ  කළ යුතු .
5.2.3.4. බලපෑමට හසු විෙ හැකි පවුල් වල විකශේෂ අවශයතා
5.3.2 යකොටයසහි සඳහන් කල පරිදි, කාන්තා ූලිකක පවුල්, ව ස්ගත පුශගල න් සහිත පවුල්, ආබාිවත පුශගල න්, දරිද්රතා
සීමායවන් පහළ පුශගල න්, යශපල සඳහා නීයම හිමිකමක් යනොමැය පුශගලයින් ආ අ වශය න් බලපෑමට හබි වි හැකි වියශේෂ
අවශයතා සහිත පවුල් හැඳින්වි හැක. ඔවුන් සඳහා ලබා ගත හැකි යවනත්මක වන්දි වර්ග වලට අමතරව ගිහ ඒකක ක් සඳහා
රුළි ල් 15,000 බැගින් වූ වියශේෂ ස ආධ්ාර ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් බිදුබිකම් ලබයි. PMU ,සමාජ කටයුතු සදහා විිවමත්මක
පුහුණුවක් සහිත වියශේෂ ්රජා යසේවක න්යේ ද සහා ඇයව සාර්ථක නැවත පදිාංිත කිරීමක් සඳහා ඔවුන්ට සහය ෝග යදුක ඇත.
ඔවුන් විසින් ුපකාර අවශය පවුල් හඳුනා ගන්නා අතර නැවත පදිාංිත කරවීයම් ක්රි ායවහි සාර්ථකත්මකව සඳහා ක්රි ා කරුක ඇත.
තවද, ළවැනි PAPsයේ ශුභ සාධ්න යවුකය න් ආ තනිකව ක්රි ා කරන DSD මට්ටයමහි ජායක ආ තන සමඟද PMU කටයුතු
කරුක ඇත.
5.2.3.5. අඳ කගොවීන්කග් හිමිෙම් (කුඹුරු ඉඩම් පනතට අුකව)

යමම ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප මානව ජනාවාස වැලැක්වීයම් අරණ ණින් දිස්ත්රි ක්ක තුන තුළ සැලකි යුතු දුරක් කුඹුරු ඉඩම්
හරහා ාමට කිරීමට නිර්මාස කර ඇය අතර, ළහි ්රයලල ක් වශය න් ළම අත්මකපත්මක ්රයශශවල වී යගොවිතැන මත අහිතකර
බලපෑමක් ඇය කරයි. අඳ යගොවිමම් මගින් ුප න අදා යමන් ජීවත්මක වන බැවින්, යමම ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීම කුඹුරු පනත
මගින් තහවුරු කරන ඔවුන්යේ පැවැත්මකම යකයරහි බලපාුක ඇත. ඒ අුකව හා යවනත්මක අදාල නීය අුකව වන්දි ණ දයලන් යකොටසක්
අඳ යගොවි න් හට යගවුක ඇත.
5.2.3.6. රාජය සාංස්ථා ඉඩම්
ම් කාල ක් සඳහා රාේ සාංස්ථා ඉඩම් බදු ගත්මක ජනතාව වයාපිය
පරිච්යේද සඳහා ආදා ම් යශේෂ ලබා ගැනීමට බිදුබිකම් ලබයි.

මගින් ළම ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීම පබි ඉයරි කාල

5.2.4. ජීවකනෝපාෙ මත බලපෑම් අවම කිරීම
යගොවිපල ඉඩම්, යගවතු, වගා කලහැකි ඉඩම්, කර්මාන්ත, වයාපාරික හා යසේවා සහ ම් ම් ඉදිකිරීම් කටයුතු අවශයතා සඳහා
භාවිත ඉඩම් අත්මකකර ගැනීම යහේතුයවන් බලපෑම් ළල්ල වූ පුශගලයින් සහ පවුල් වල ජීවන තත්මකව මත අහිතකර බලපෑමක් ඇය
කරයි. ඔවුන්යේ ජීවන විත්මකීනන් ථා තත්මකත්මකව ට පත්මක කිරීම වැදගත්මක අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක් වන අතර යමම වයාපිය
දු්පත්මක පවුල් හා විවිධ් වර්ගයප ආර්ථික ැයපන්නන් සඳහා වියශේෂ අවධ්ාන ය ොණ කරුක ඇත. විපතට පත්මක ජනතාවයේ ආහාර
බිරක්ෂිතතාව වයාපියයප දුක්ගැනවිික සහන ාන්ත්රන
මගින් වියශේයෂ න් විමසුක ඇත. යබොයහෝම ක් ජනතාව
කිෂිකාර්මාන්තය න් ුප ාගත්මක ආදා යමන් ජීවත්මක වන අතර, යගොවි ඉඩම් අත්මකපත්මක කර ගැනීම ග්රාමී යගොවි ජනතාවයේ ්රධ්ාන
ජීවයනෝපා මාර්ග සැලකි යුතු යලස අහිමි කරවීමට යහේතු යග. යමම වයාපිය මගින් PAPs හට තාවකාිකක හා දිගු කල්
පවයන ආදා ම් මාර්ග විධී සප ුක ඇත.
PAPs යේ ජීවයනෝපා
බද ස්ථාළිත කිරීම සඳහා, ආදා ම් ථා තත්මකත්මකව ට පත්මක කිරීම සැලැසීම, නැවත පදිාංිත කරවීයම්
සැලැස්යමහි හඳුනාගත්මක පරිදි කි ාත්මකමක වුක ඇත. යමම වයාපිය මගින් වයාපියය න් පීඩාවට පත්මක පුශගලයින් සතු දක්ෂතා හා
බිදුබිකම් හා පවුල් ආර්ථික දුෂ්කරතා මත පදනම්ව විවිධ් මට්ටයම් රැකි ා හා තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම සලකා බලුක ඇත.
ළවැනි පවුල් වලට ණ ල්තැන යදමින් යමම අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා ළම ජනතාව යසේවයප ය දවීම වාසි ක් වුක ඇය
අතර, යශශී PAPs රැකි ා අවස්ථා සහයක කිරීම සඳහා බඳවා ගැනීයම් ක්රි ාවික තුල PMU මැදිහත්මක වුක ඇත. යමම වයාපිය
රැකි ා අවස්ථා සැලකි යුතු ්රමාස ක් නිර්මාස කරුක ලබන අතර PAPs අතර වැඩකළ හැකි අ යමම වයාපියයප සිස
ආර්ථික බලපෑම් අවම කරන මිම්මක් යලස සලකුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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 අර්ඝ කාීමන තාවකාිකක ්රයස්ථාපන න් යහේතුයවන් බලපෑම ළල්ල වූ ්රයශශවල ණ ල් පදිාංිතකරැවන්යේ වයාපාර, රැකි ා හා
යවනත්මක ආදා ම් මාර්ග ස්ථිරයලස අහිමි වි හැකි අතර, ළවැනි අවස්ථා අන් අ යවත මාරු කළ හැකි . ළබැවින්, යමම වයාපිය
ම් කාල ක් සඳහා ්රයස්ථාළිත ජනතාවයේ ජීවයනෝපා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්රම සහ විිව සලකා බලුක ඇත.
5.2.5. ෙටිතල පහසුෙම් මත ඇති ෙරන බලපෑම අවම කිරීම.
යමම වයාපියයප ඉදිකිරීම් කටයුතු මගින්, මාර්ග හා ්රවාහන , විදුික සාංයශශ, ජල සම්පාදන , විදුික බල , වාරිමාර්ග පශධ්ය හා
ඇල මාර්ග හා අපවහන පශධ්ය ආ අ ටිතල පහබිකම් වල නිසි යලස ක්රි ාකාරීත්මකව මත බලපෑමක් ඇය වි හැක. PMU ටිතල
පහබිකම් පශධ්ය මඳවැටීම සිදුවි හැකි සි ලු ස්ථාන හඳුනා ගුක ලබන අතර පුර්යවෝපා න් හා ්රයකර්ම කල්ය ා අුකගමන
කරුක ඇත. කුඹුරු ඉඩම්වල ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසායවන් වාරි මාර්ග අවහිර වීයමන් ඒවා මගින් යපෝෂස වන කුඹුරු සඳහා
ජල සැපයීමට බාධ්ා වුක ඇත. පස් යගොඩගැසීම්, කැකරම් හා මම් ළිරවීම් නිසා අනය්ක්ෂිත ජලය න් ටවීම් ද ඇයවි හැක.
මාර්ග ඉදි කර අවසන් වූ පබි වාරිමාර්ග ඇල නැවත සකස් කරුක ලබන අතර, තාවකාිකක විකල්ප ජල සැපයුම් පශධ්ය බලපෑමට
හබි වූ කුඹුරු ඉඩම් වල ඉදි කරුක ලබන අතර ඒවායප නිසි ක්රි ාකාරීත්මකව ඒවායප පාලන සඳහා ජනයක වගකීම ඇය
බලධ්ාරීන්යේ ද සහා ඇයව නිරන්තරය න් පවත්මකවායගන ා යුතු . මහා මාර්ග හා අයනකුත්මක සි ලු ්රයගශ මාර්ග සඳහා වන
අහිතකර බලපෑම් ඒවා ්රයසාංස්කරස හා ්රයෂ්ඨාපන න් සමග නිරන්තර නඩත්මකතු කිරීම මගින් අවම කරුක ඇත.ද්රවය
පරිවනය න් හා යවනත්මක ඉදි කිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ඕනෑම හානි ක් සඳහා වයාපිය වගකිව යුතුයග. මාර්ග අනතුරු හා
බර වාහන සඳහා නි මිත නැය මාර්ග භාවිත වැළැක්වීම සඳහා ්රධ්ාන මාර්ග හා තවත්මක ළිවිබිම් මාර්ග භාවිත නි ාමන ට
අදාළ බලධ්ාරීන් සමඟ සාකච්යා කළ යුතු වුක ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පවත්මකනා මාර්ග ඇතැම් ස්ථානවල  අ වසා දමා ඇය
විට, ආරක්ෂිත හා පහබි තාවකාිකක විකල්ප ළිවිබිම් මාර්ග ඉදි කල යුතු .
යමම වයාපියයප අ විදුික සම්ය්රේෂස රැහැන් හා මාර්ග පථ සඳහා අ ත්මක සිමායග (ROW ) ළිහිටා ඇය කණු යවනත්මක ස්ථානවලට
රැයගන ාමට අවශය වන අතර ළවැනි ්රයස්ථාපන න් නිසා සිදුවන විදුික බල ක්පාදු ළිබදපඳව පදිාංිතකරුවන් හා අයනකුත්මක
ආ තන හට කිසිදු අ හපත්මක බලපෑමක් සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා කල්ය ා දැුකම් දි යුතු . ජායක විදුිකබල මණ්ඩල හා ළහි
කලාපී මධ්යස්ථාන හා ක්රි ාකාරී සහය ෝග ත්මකවය න් හා සාකච්යා මගින් ඉදිකිරීම් අතරතුර අඛ්ණ්ඩව විදුික සැපයීම සඳහා
PMU සහයක වුක ඇත. නිවාස හා ආ තන සඳහා විදුික බල සැපයුයමහි සිදුවි හැකි ඕනෑම  අර්ඝ බාධ්ාවක් PMU හරහා බලපෑම
ළල්ල වූ පක්ෂ සමග විකල්ප ළිබදබඳ සාකච්යා මගින් අවම කළ යුතු .
5.2.6. මහජන දරක්ෂාව සහ කසෞ යෙ ළිබදබඳ බලපෑම් අවම කිරීම
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීම් කාල තුල අ යමන්ම යමයහයුම් සමයප  අ ද මහජන ආරක්ෂාව හා යසෞඛ්ය සහයක කිරීමට
අවමකිරීම ළි වර අවශය යග. ඉහළ ජනගහන ඝනත්මකව ඇය ්රයශශ , ුකදුරු අනාගතයප  අ ඉහළ ජනගහන ඝනත්මකව සහිත වීමට
ඉඩ ඇය ්රයශශ, සි ලු අන්තර් හුවමාරු හා ්රයගශ මාර්ග, පාලම්,මාර්ග ඉහිකන් ගමන් කරන පාලම් හා මාර්ග ට පහබදන් ගමන්
කරන පාලම් සහ දැනට පවයන ටිතල පහබිකම් හා ගැඹුරු කැපුම් හා කැකරම් සහිත ්රයශශ හරහා දියවන ස්ථාන ඇතුළු අිවයගී 
මාර්ගය හි සි ලු අවදානම් යකොටස් හා ස්ථානවල  අර්ඝ කාීමන ආරක්ෂක ළි වර අුකගමන යකයර්. ඉදිකිරීම් අතරතුර  අ, ළම
ඉදිකිරීම් ්රයශශයප විවිධ් කාර් න් ළ ට සම්බන්ධ් නණ ත්මක බාහිර ්රයශශවල ක්රි ාත්මකමක වන කාර් න් මගින් ජනතාවයේ
මහජන යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව යවත බරපතළ තර්ජන න් ළල්ල වි හැක. ළබැවින්, සි ලු වයාපිය කටයුතු PMU විසින්
පැහැදිිකව නි ම කරන ලදආරක්ෂක මාර්යගෝපයශශ අුකව පාලන කළ යුතු . සි ලු යකොන්ත්මකරාත්මකකරුවන් හා කම්කරුවන්
ආරක්ෂක මාර්යගෝපයශශ ළිබදබඳව දැුකවත්මක වි යුතු අතර කම්කරුවන්යේ හා යමම වයාපිය නිසා පීඩාවට පත්මක ්රයශශ වල
ජීවත්මක වන ජනතාවයේ හපත ුයදසා ළම මාර්යගෝපයශශ නියපතා භාවිත සහයක කිරීම අධීක්ෂස කරුක ඇත.
අවදානම් ්රයශශවල, HIV / AIDS යරෝග සහ යවනත්මක යරෝග තත්මකත්මකව න් වැළැක්වීම සඳහා වියශේෂ අවධ්ාන ය ොණ  කළ යුතු .
යඩාංගු යරෝග වැළැක්වීම, වයාපිය භූමි ඇතුලත සහ ළිටත ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධ්ව කටයුතු කරන සි ලු යදනායේ
වැදගත්මක වගකීමක් යලස සැලකි යුතු . වියශේෂය න් යමම වයාපිය හා සම්බන්ධ් සි ලු ස්ථාන යඩාංගු මදුරුවන් යබෝවීම සඳහා
ඉඩක් යනොතැමමට නිරන්තරය න් අධීක්ෂස වි යුතු . යමම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය වැඩමයමහි ජනතාවයේ ආරක්ෂාව
පමසක් යනොව ද්රවය සැපයීම, ද්රවය සැකසීම සහ, ද්රවය ගබඩා කිරීම සිදු කරන ළිටත ස්ථානවල ජීවත්මක වන ජනතාවද සි ළුම
යසෞඛ්ය ුවදුරු සහ යරෝග විකන් ආරක්ෂාවීම සහයක කළ යුතු . වයාපිය යහේතුයවන් පානී ජල අපවිත්රවීම, වාරිමාර්ග
ජල , වායුව දූෂස හා අයනකුත්මක යසෞඛ්ය ුවදුරු නි ම කරන ලද පුර්වාරක්ෂක ක්රම මගින් වළක්වා ගත යුතු .
යමම වයාපිය ්රයශශවල යබොයහෝ පදිාංිතකරුවන් පාන කිරීමට හා යවනත්මක කටයුතු සඳහා ිකාං ජල මත ැයපන බැවින්, ිකාං
ජලය හි සනීපාරක්ෂක තත්මකත්මකව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පූර්ව ආරක්ෂාක ළි වර න් වියශේෂය න් සැලකිල්ලට ගත යුතු .
වයාපිය ්රයශශ තුළ ගැඹුරු කැපුම් හා ඉඩම් යගොඩකිරීම් නිසායවන් ිකාං ජල පැවැත්මකම යකයරහි ුග්ර බලපෑම් ඇයවි හැකි
බැවින් නල බදාං සහ නළ ජල සැපයුම් ආ අ විකල්ප ක්රම මගින් බලපෑම අවම කරුක ඇත. ළවන් ළි වර අුකගමන කරන යතක්
ජනතාවයේ නිරන්තර ජල අවශයතා යමම වයාපිය භූමි ට ළිටයන් යගන ළන ජල මගින් සැළිරි යුතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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යමම අරණ ණු ඉටු කර ගැනීම සඳහාම කුණු කසළ හා කාර්මික අපද්රවය බැහැර කිරීම නිසි පරිදි සිදු කලයුතු යග. සම්පූර්ස ඉදිකිරීම්
කාල සඳහා ළවැනි ාන්ත්රස ක් පවත්මකවායගන ාම හා ළමගින් ජනතාවයේ බිභසිශිව සහයක කිරීම PMU හි වගකීම යග.
ජනතාව මත සිජු හානිකර බලපෑම් ඇය වි හැකි සි ලුම වයාපිය කාර් න් වැළැක් වීම පූර්වාරක්ෂස ක්රම අුකගමන
කිරීයමන් පබිව සිදු කරුක ලැයබ්. වියශේෂය න් නියවස්වල දරුවන් සහ කාන්තාවන් ඇතුළු ්රයශශයප යහෝ ්රජාවන් තුළ ජනතාව,
ළවැනි අවදානම සහිත කාර් න් ක්රි ාත්මකමක කිරීම් සහ සිදුකරන යගලාවල් ළිබදබඳව යහොඳින් දැුකවත්මක කරුක ලැයබ්. ගස්
කැපීම, පුපුරස ද්රවය භාවිත , සහ ඒ හා සමාන අවදානම් කටයුතු ළවැනි වයාපිය කටයුතු සිදුවන ්රයශශ වල ජීවත්මක වන ජනතාව
සමඟ මනා සන්නියගදන ක් යනොමැයව යනොකළ යුතු .
5.2.7. ගමනාගමන බලපෑම් අවම කිරීම
ඉදිකිරීම් කටයුතු යහේතුයවන් වයාපිය ්රයශශය හි ්රධ්ාන යපොදු මාංමාවත්මක සහ යවනත්මක අදාළ මාර්ග වල ්රවාහන ගැටලූ ඇය වි
හැකි අතර රථවාහන තදබද ඇයවි හැකි සි ලු ස්ථාන PMU මගින් කල්ය ා හඳුනා ගන්නා අතර බිමට ගලන මත අහිතකර
බලපෑම් සිදුවිමකින් යතොරව කළමනාකරස කිරීමට නිසි ළි වර අුකගමන කරුක ඇත. වැඩ කාලසටහන් වල අවශය
යවනස්කම් කිරීම මගින් හා රථවාහන හැරවීම මගින් වයාපිය ්රයශශ තුළ මාර්ග තදබද අඩු කර ගත හැක. රථ වාහන
කළමනාකරස සැලැස්ම සඳහා අුකමැය යකොන්ත්මකරාත්මකකරු විසින් SC සහ යපොිකසිය න් ලබා ගුක ඇත.
5.2.8. සාංස්ෙිතිෙ, ඓතිහාසිෙ හා පුරාවිදයාත්මකමෙ උරුමෙන් මත බලපෑම් අවම කිරීකම් ළිෙවර
අවම කිරීයම් ළි වර වියශේෂය න්, සාංස්කියක, ඓයහාසික හා පුරා විදයාත්මකමක යශපල මත ඇයවන බලපෑම් මට්ටම මත පදනම්
වී ඇත. සිදුවන බලපෑම් මට්ටම "සිජු බලපෑම" ක්ද "වක්ර බලපෑම"ක්ද න්න අුකව අවම කිරීයම් ළි වර ය ෝජනා කර ඇත.
යශපල යහෝ ලක්ෂස මීටර් 120 මාර්ග යකොරියඩෝව තුළ යග නම්, ළ සිජු බලපෑම් යලස සලකුක ඇය අතර, මීටර් 120 නැාංවීම
ළිටත මීටර් 500 ක කලාප තුළ ළම ආන්යක යදපස යහෝ ඔබ්බට නණ ත්මක අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම් ්රයශශ ්රයගශ මාර්ගය හි
ළිහිටා ඇත්මකනම් ළ වක්ර බලපෑමක් යලස සැලකි යුතු යග.
තවද, සමීපත්මකව , භූ-රූප විශ ාත්මකමක ස්වභාව , අදාල යශපල හා අිවයගී  මාර්ග අතර ඇය ්රයගශ මාර්ග මත පදනම්ව යමම
වක්ර බලපෑම්, වක්ර- ඉහළ, වක්ර- මධ්යස්ථ, සහ වක්ර- බිළු යලස වර්ග කර ඇත. පහත සඳහන් නිතය අවම කිරීයම් ක්රම බලපෑම්
මට්ටම අුකව ය ෝජනා කර ඇත.
5.2.8.1. සිජු බලපෑම්
පන්සල් මායිම්වල සිට සැලකි යුතු දුර ්රමාස ක් ඉදිකිරීම් ආශ්රිත බලපෑම් වැළැක්වීම සහ අවම කිරීම සඳහා තබුක ඇත. ම්
යශපළක්, අත්මකපත්මකකර ඇත්මකනම් යහෝ කඩාදැණ ණි නම් යහෝ ආගමික / සාංස්කියක වටිනාකමට හානි ක් යනොමැයවන පරිදි ඒවා
නැවත ස්ථාළිත කරුක ඇත.
වායු දූෂස , ශබ්ද , කම්පන, රථවාහන , ජල දූෂස , ද්රවය ්රවාහන සහ යතොග, කම්කරුවන් නිසායවන් ඇයවන බලපෑම්
වැළැක්වීම සහ අවම කිරීම සඳහා අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග දැඩි යලස ක්රි ාත්මකමක කළ යුතු .ඉදි කිරීම් කටයුතු සැලස්ම් කිරීමට
යපර වියශේෂිත යශපලක් සඳහා ඇය වැඩ සටහන් හා ්රයගශ අවහිර වීම වැළැක්වීමට හා අවම කිරීමට ළම යශපල අ ත්මක ්රධ්ාන
පාර්ශව න් හා ගම් සභා හා සාකච්යා කරුක ඇත. යහොඳින් නඩත්මකතු කරන ලද බර න්යත්රෝපකරස හා ුපකරස පමසක් යමම
්රයශශවල ය ොදවුක ලැයබ්. ජල රැඳීමක අ හා ජල ගැල්මක අ ඉක්මන් ක්රි ාමාර්ග ගුක ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු ආගමික දිනවල ,
ඉරිදාවන් වල හා යවනත්මක වියශේෂ ආගමික දින වල අ සිදු යනොකරුක ඇත. ඕනෑම පුරාවිදයාත්මකමක වටිනාකමක් සහිත බින්බුන් යහෝ
යකෞතුක භාණ්ඩ හඳුනා ගත්මකයත්මක නම් 5.2.8.5  අ ඇය පටිපාටි අුකගමන කරුක ඇත.
5.2.8.2. වක්ර- ඉහළ
වායු දූෂස , ශබ්ද , කම්පන, රථවාහන , ජල දූෂස , ද්රවය සහ යතොග ්රවාහන , කම්කරුවන් නිසායවන් ඇයවන බලපෑම්
වැළැක්වීම සහ අවම කිරීම සඳහා අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග දැඩි යලස ක්රි ාත්මකමක කළ යුතු .ඉදි කිරීම් කටයුතු සැලබිම් කිරීමට
යපර වියශේෂිත යශපලක් සඳහා ඇය වැඩ සටහන් හා ්රයගශ අවහිර වීම වැළැක්වීමට හා අවම කිරීමට ළම යශපල අ ත්මක ්රධ්ාන
පාර්ශව න් හා ගම් සභා හා සාකච්යා කරුක ඇත. යහොඳින් නඩත්මකතු කරන ලද බර න්යත්රෝපකරස හා ුපකරස පමසක් යමම
්රයශශවල ය ොදවුක ලැයබ්. ජල රැඳීමක අ හා ජල ගැල්මක අ ඉක්මන් ක්රි ාමාර්ග ගුක ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු ආගමික දිනවල ,
ඉරිදාවන් වල හා යවනත්මක වියශේෂ ආගමික දින වල අ සිදු යනොකරුක ඇත.වැඩ කරන හා යනොකරන දින වල කම්කරුවන් හා
ඔවුන්යේ කඳවුරු නිසියලස කළමසාකරස කරුක ඇත. ඕනෑම පුරාවිශ ාත්මකමක වටිනාකමක් සහිත බින්බුන් යහෝ යකෞතුක
භාණ්ඩ හඳුනා ගත්මකයත්මක නම් 5.2.8.5  අ ඇය පටිපාටි අුකගමන කරුක ඇත.
5.2.8.3. වක්ර- මධයස්ථ
ඉදි කිරීම් කටයුතු සැලබිම් කිරීමට යපර කිසි ම් යශපලක් සඳහා ඇය වැඩසටහන් හා ්රයගශ අවහිර වීම වැළැක්වීමට හා අවම
කිරීමට ළම යශපල අ ත්මක ්රධ්ාන පාර්ශව න් හා ගම් සභා හා සාකච්යා කරුක ඇත. අවම කම්පන, ශබ්ද, දූවිික, හා වායු වියමෝචන
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ඇයවන ඉදි කිරීම් ක්රම ය ොදා ගුක ඇය අතර යහොඳින් නඩත්මකතු කරන ලද බර න්යත්රෝපකරස හා ුපකරස පමසක් යමම
්රයශශවල ය ොදවුක ලැයබ්. ඉදි කිරීම් කටයුතු ආගමික දිනවල , ඉරිදාවන් වල හා යවනත්මක වියශේෂ ආගමික දින වල අ සිදු යනොකරුක
ඇත.
5.2.8.4. වක්ර-සුළු
අවම කම්පන, ශබ්ද, දූවිික, හා වායු වියමෝචන ඇයවන ඉදි කිරීම් ක්රම ය ොදා ගුක ඇත. වැසි සමයප අ ජලය න් ට වීමට යහෝ
රැඳිමට හැකි අයරික්ත ජල යවනතකට ය ොණ  කිරීමට නිසි ළි වර ගුක ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු වියශේෂ ආගමික දිනවල අ සිදු කළ
යනොහැකි වුක ඇත.
5.2.8.5. ඉදිකිරීම් අවිවෙ තුළදී බලපෑම් අවම කිරීම
අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම් යහේතුයවන් කිසිදු පුරාවිශ ාත්මකමක යශපලකට යහෝ ලක්ෂස කට බලපෑමක් ඇය කරයි නම්, පහත
සඳහන් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග අුකගමන කළ යුතු වුක ඇත.
-

-

-

-

පූර්ව ඉදිකිරීම්, ඉදිකිරීම් යහෝ පශ්චාත්මක ඉදිකිරීම් අදි රන්හි කිසි ම් ඕනෑම ලක්ෂස, ඉින, දර්ශක, බින්බුන් හඳුනායගන
ඇත්මකනම් පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුයග අධ්යක්ෂ ජනරාල් වර ායේඅධීක්ෂස
ටයත්මක, මතුළිට ළිරික්බිම්, ගුවන්
ළිරික්බිම් ආදි ක්රම ය ොදා ගනිමින්, පුරාවිදයා සමීක්ෂස සිදු කල යුතු .
ඕනෑම පුරාවිදයාත්මකමක නෂ්ටාවයශේෂ / යකෞතුක භාණ්ඩ යහෝ සමාන භාණ්ඩ දක්නට ලැබුයන් නම් ඉදිකිරීම් යහෝ අදාළ
කටයුතු වහාම නතර කළ යුතු අතර, පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුයග අධ්යක්ෂ ජනරාල් වර ා යවතදැුකම් දි යුතු .
පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුයග අධ්යක්ෂ ජනරාල්වර ා යහෝ බල ලත්මක යවනත්මක නිලධ්ාරීය කු හට ඉදිකිරීම් හා ඊට අදාල
්රයශශයප සාංචාර / වාර්තා කිරීම / අධීක්ෂස /ුපයදස්  අම සඳහා යහෝ තවදුරටත්මක ක්රි ාමාර්ග ගැනීමට බාධ්ක /
්රයයරෝධ්ක යනොමැය වි යුතු අතර ඒ සඳහා සාංවර්ධ්ක ා විසින් ඔවුන් පහබිකම් සැලසි යුතු .
පුරාවිදයාත්මකමක යශපලක්, භාණ්ඩ යහෝ යකොටසක් යහෝ පුරාවිදයාත්මකමක නෂ්ටාවයශේෂ අාංශු මාත්ර ක් හණ  වුණි නම්
අධ්යක්ෂ ජනරාල්, පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව හා / යහෝ අධ්යක්ෂ/ ජායක යකෞතුකාගාර, අුකමැය සහ අධීක්ෂස
ටයත්මක රජ යකෞතුකාගාරය හි තැීමම සඳහා භාර දි යුතු යග.
සැලැස්යමහි යහෝ නිර්මිතය හි යහෝ යවනත්මක අදාළ අාංග ක කිසි ම් යවනසක් සිදු විනි නම්, පුරාවිදයා
යදපාර්තයම්න්තුයග අධ්යක්ෂ ජනරාල් වර ා වහාම දැුකවත්මක කල යුතු .
පුරාවිදයා ඇගයීම් යහෝ සාංරක්ෂස සම්බන්ධ්ය න් තවදුරටත්මක කටයුතු සිදු කිරීමට අවශය නම්, ඒ සඳහා මාර්ග
සාංවර්ධ්න අිවකාරි ූලලය සම්පත්මක සප ුක ඇත.
භූමිය න් පස් යවනත්මක කිසිදු ස්ථාන කට ඉවත්මක කිරීම සහ / යහෝ ඕනෑම පසක් යවනත්මක ඕනෑම ස්ථාන ක සිට වර්තමාන
භූමි යවත යගන ළන්යන් නම් යපර අුකමැය සහ අවසර , අදාළ බලධ්ාරීන්යගන් ලබා ගත යුතු වුක ඇත.
පුරාවිදයා / ුරුම න් ළිබදබඳ වියශේෂඥ / කළමනාකාර / නිලධ්ාරී වරය ක් අර්ධ් කාීමන ුපයශශන පදනම මත බඳවා
ගන්නා යුතුයි.

5.3. ජීව විදයාත්මකමෙ බලපෑම් අවම කිරීම
5.3.1. ඉදිකිරීම් අවිවකේ දී පාරිසරිෙ බලපෑම් අවම කිරීම
5.3.1.1. ස්වාභාවිෙ වාසස්ථාන අහිමි වීමප වාසස්ථාන ෙැබලි වීම හා සතුන්කග් චලනෙනට බාධා
විස්තරාත්මකමක සැලබිම මගින් සාංයගදි ්රයශශවලට සිදුවන බලපෑම හැකිතාක් අවම කිරීමට ක්රි ා කළ යුතු . සාංයග අ වාසස්ථාන
මග හැරීම යහොඳම විකල්ප වුවද ළමගින් ළිරිවැ සැලකි යුතු ඉහළ න බැවින් හැම විටම සාධ්ය යනොයග. ළවැනි අවස්ථා
වල ජජව සබැඳි මාර්ග යහෝ සත්මකත්මකව ුඩු මාං පාලම්, ටිමාං පාලම් ඉදි කල යුතු . යවනත්මක ස්ථාන විකන් සම්මත සමහර සාර්ථක
නිර්මාස සලකා බැීමම් යමහි සාරාාංශගත යකොට ඇත (Department of Environment and Heritage of Australian
Government, 2008).
1. උඩු මාං පාලම්: මාර්ගෙට ඉහබදන් සතුන්ට ගමන් කිරීමට සලස්වයි
i.
භූමි පාලම් (Land bridge): ඉයකෝ ඩක්ට් (eco-duct) යහෝ වනජීවී පාලමක් (wildlife bridge) වශය න්ද හඳුන්වුක
ලැයබ්. යම සාමානයය න් පළල් පාලමක් වන අතර මාර්ග පුරා විහියදයි. පාලම මත පස් ඇය දමා ශාක වගා කර ඇය අතර
වාසස්ථාන ලක්ෂස (කඳන්, ගල්, ජලාශ ආදි ) ය ොදා වැඩිදියුණු කර ඇත. (5.1 රූප සටහන) .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 5.1: භූමි පාලම් සඳහා උදාහරණෙක්
ii.
විෙන් පාලම් ( Canopy Bridge): රථවාහන වලට ඉහිකන් සිරස් කණු යහෝ ගස් වල සිට ලණු යහෝ යපොලු රැඳවීයමන්
යහෝ දැල් ආවාර අතරින් වික්ෂවාසී (arboreal scansorial) යහෝ වික්ෂායරෝහී (ඉහළට නගින) සතුන් හට දැල් මත යහෝ වුහ
හරහා ගමන් කිරීමට හැකි වන සරල ආකිය කි. යමම ආවාරයප ුස වි න් මට්ටම්ට වඩා යබයහවින් අඩු වි හැක. වි න්
පාලම් වලදි, මාර්ග හරහා වික්ෂවාසී සතුන් ගමන් කිරීම වැළක්වීමට වි න් මට්ටම දක්වා දැල් සහිත වැටක් මාර්ග යදපසම
ඉදිකිරුක ලැයබ්.

රූපසටහන 5.2: විෙන් පාලම් දෙිති සඳහා උදාහරණ
2. ෙටි මාං: මාර්ග වැනි රධාන ෙටිතල වුහෙන් හරහා ගමන් කිරීමට සලසා කදයි.
යබෝක්කු හා ුමාං මාර්ග: සාමානයය න් යබෝක්කු හතරැස්, ජජුයකෝසා්ාකාර යහෝ අර්ධ් කවාකාර හැඩය න් යුක්ත
වන අතර සතුන්ට ගමන් කිරීම සඳහා යහෝ ජල බැස ාම සඳහා යහෝ ළම කාර් න් යදකම සඳහා අරණ ණු යකොට ඉදි
කරුක ඇත. සාමානයය න් යපර වාත්මකතු කරන ලද යකොන්ක්රීට් කුටීර යහෝ ආරුක්කු වන අතර (ප ප සටහන 5.3)
වායන් විකන් නිමවා ඇත. ුමාං යහෝ eco-pipes’සාමානයය න් කුඩා විශ්කම්භ සහිත රවුම් නල යග (ුදා . විශ්කම්භ <
මීටර 1.5).

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 5.3: සතුන්ට ගමන් කිරීම සඳහා සැළසුම් ෙරන ලද ෙටිමාං මාර්ග සහ කබෝක්කු
A. මීරිගම කෙොස් ෙැකල් වනෙ
මීරිගම යකොස් කැයල් වනාන්තර සාය්ක්ෂව විවිධ් සත්මකත්මකව ්රජාවන් සඳහා රැකවරස සප යි. ළබැවින් මාර්ග නිසායවන්
යදකඩ වු වන ්රයශශ හරහා සතුන්ට ගමන් කිරීමට ්රමාසවත්මක සත්මකත්මකව හුවමාරු ඇය කිරීම වැදගත්මක යග. සතුන්ට ගමන් කිරීම
සඳහා අයේපුස්ස සබැඳි මාර්ගයප කියලෝමීටර් 6+950 සහ 7+260 න ස්ථාන වල අ 2m×2m ටිමාං ුමගක් සෑ අමටත්මක අවම
වශය න් 20 m පමස පළල මම් පාලමක්/ ජජව සබැඳි අයේපුස්ස සබැඳි මාර්ගය හි දම්වැල් දුර 7+060 අවට ්රයශශයප
නිර්යශශ කරුක ලැයබ්. අිවයගී  මාර්ග මත සතුන් වැටීම වැළැක්වීමට ජජව සබැඳි මා ම් වැටකින් ආවරස කරුක ලැයබ්.
සමහර නිර්මාස සලකා බැීමම් රූප 5.1 දක්වා ඇත. ඊට අමතරව මාර්ග ට අ ත්මක පථ යමම ්රයශශයප අ අවම යග.
B. කහොරෙැකල්
හුදකලා ඛ්ණ්ඩිත වනාන්තර ක් වීම නිසා යහොරකැයළේ වන රක්ෂිතයප ජජව විවිධ්ත්මකව සාය්ක්ෂව අඩු . යකයසේ යවතත්මක භූ
දර්ශන සන්දර්භ සැලකීයම්  අ ළ ුරග න් හා පක්ෂීන් ඇතුළු යබොයහෝ සත්මකව වියශේෂවලට වැදගත්මක රක්ෂාස්ථාන ක් යලස ක්රි ා
කරයි. ය ෝජිත සබැඳි මාර්ග යභෞමික ජීවීන්යේ නිදහස් සාංචරස ට බාධ්ක ක් යලස ක්රි ා කරුක ඇත. හානි අවම කිරීයම්
ක්රම ක් යලස මීටර 50කට වරක් මීටර් 2*2 ටි මාං ළිහිටුවීම ය ෝජනා යකයර්. වනජීවී සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව සහ වන
සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව සමඟ සවිස්තර සැලබිම් අවිවයප  අ යකයරන සාකච්යාවිකන් පබිව ළම ටි මාං ය යදන නිශ් ිතත
ස්ථාන හා සාංඛ්යාව ීනරස යකයරුක ඇත.
C. කගරගල ෙන්ද වනෙ
කැලෑ ්රයශශ මග හැරවීම බිදුබිම විකල්ප වුක ඇත. යම සිදු කළ යුතු නම්, යමම අිවයගී  මාර්ගය හි මග පවයන ස්ථානවල
සිට වඩාත්මක දකුණු යදසට යගන ා යුතු යග. සැකැස්යමහි ළවැනි යවනස් කිරීමක් නිසා යබොයහෝම ක් ජනාවාස වලට බලපෑම්
ඇය කරමින් අිවයගී  මාර්ග දැනට පවයන මාර්ග හරහා හතරවතාවක්ද තවත්මක බලපෑම් ඇය කරමින් කුඩා ඔ හරහා
යදවතාවක් ද ගමන් කරුක ඇත. අිවයගී  මාර්ග යමම වත්මකමන් ළයකල්ල අුකව(2 වන පරිච්යේද දක්වා ඇය පරිදි) ගමන්
කරවීමට සැලැස්වීමට යමම යහේතු බලපා ඇත. ළම නිසා, යමම ්රයශශයප සතුන්යේ සාංචරන මත වන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා
වඩාත්මක බිදුබි ක්රම ක් යලස ්රමාසවත්මක සත්මකව හුවමාරු සප ුක ඇත. 2 ඛ්ාණ්ඩය හි කියලෝමීටර් 59+540 න ස්ථානයප අ
2m×2m ටිමාං ුමගක් සෑ අමටත්මක අවම වශය න් 20 m පමස පළල ජජව සබැඳි යදකක්, 2 ඛ්ාණ්ඩය හි කියලෝමීටර් 58+700
හා 59+650 අවට ්රයශශයප නිර්යශශ කරුක ලැයබ්. අිවයගී  මාර්ග මත සතුන් වැටීම වැළැක්වීමට ජජව සබැඳිය හි මා ම්
වැටකින් ආවරස කරුක ලැයබ්. තවද, සවිස්තර සැලැස්යමහි අ යමම ්රයශශය හි මාර්ග පථ ට අ ත්මක සීමාව අවම කරුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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D. කිරිඳිකගොල්ල වනෙ
කිරිඳියගොල්යලහි අ , අිවයගගි මාර්ග කැලෑයවහි දැදුරු ඔ මායිම හරහා ගමන් කරුක ඇත. මාර්ගය හි මීටර 310 ක් පමස සඳහා
ගයඟහි සිට කැලෑව කැපීමට සිදු වුක ඇත (කියලෝමීටර් ≈90+020 සිට කියලෝමීටර් දක්වා≈ 90 +350). යගොඩමම හා ගස් වල
වසන සතුන් හට නිදහයසේ ගඟට ලඟා වීම සඳහා ගඟ හා වන අතර සම්බන්ධ්තාව පවත්මකවා ගුක ඇත. යමම සම්බන්ධ්තාව
පවත්මකවා ගැනීම සඳහා යගොඩමම වසන සතුන් සඳහා ටි මාං ුමගක්ද ශාක මත වසන සතුන් සඳහා ුඩුමාං ුමගක්ද (දැල්
ආවරස ක් යහෝ වි න් පාලමක්) ඉදිකිරීමට ය ෝජනා කර ඇත. යවනත්මක ්රයශශවල ය ොදා ගන්නා ලද ටිමාං ුමාං සැලැස්ම න්
සඳහා ුදාහරස රූප සටහන 5.3 න් දක්වා ඇත. බිදුබි නිර්මාස, ඉාංජියන්රුවන්යගන් විමසා ඇතුලත්මක කරුක ඇත. යකයසේ
යවතත්මක, යමහි සත්මකත්මකව විවිධ්ත්මකව සලකා ුක ටිමාං ුමයගහි අවම ුස හා පළල අවම වශය න් 2 x 2m වි යුතුබව ය ෝජනා
කර ඇත.
යවනත්මක තැන්වල සිදු කරන ලද අධ්ය න න්ට අුකව, ටිමාං ුමාං යදකක් අතර දුර වැඩි වූ විට, කුඩා නිවස් පැයරීමක් සහිත සතුන්
ටි ුමාං යවත ළඟාවීමට ඇය ඉඩකඩ අඩු වන අතර, ඒ යවුකවට (Manen හා McCollister, 2010 බලන්න) වැට මයන් නැී මට
යහෝ ටින් බඩගා ාමට ුත්මකසාහ කරන බව යපනි යගොස් ඇත(Manen and McCollister, 2010).ළබැවින්, සෑම මීටර 50-75
දුරක් අතර ටි ුමාං සෑ අමට ය ෝජනා කරුක ඇත( මීටර 310 සීමාව තුළ ටි ුමාං 4 ක්).
ශාක වාසි සතුන් සඳහා මාර්ග යදපස සම්පූර්ස දුර ඔස්යසේ අඛ්ණ්ඩ දැල් වැටක් සහිත වි න් පාලම් කිහිප ක් (මීටර 310 දුයරහි
සෑම මීටර 100 ක් සඳහා ළකක් බැගින්) යහෝ දැල් ආවරස (රූප සටහන 5.2) ය ොදා ගුක ලැයබ්. සතුන් මාර්ග ට වැටීම වැළැක්වීම
සඳහා ්රමාසවත්මක ආරක්ෂාවක් ඇය පරිදි වි න් පාලම් නිර්මාස කරුක ඇත.
E. කහේනකගදර ලන්ද වනෙ
ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ග යහේනයගදරලන්ද ්රයශශයප අ ළම වන මායිමට ාබදව සථාන යදකක් හරහා ගමන් කරන බැවින්
(දම්වැල් දුර සිට දක්වා වරින් වර ඛ්ණ්ඩන යවමින් ), වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුයවහි අුකමැය ලබා ගන්නා ලද ඒ හා
සමාන වපසරි ක් සහිත භූමි ක, ්රයශශ ට ආයගණික ශාක නැවත වගා කිරීමට ය ෝජනා කරුක ලැයබ්. සතුන් මාර්ග ට ඒම
වැළැක්වීම සඳහා වි න් මට්ටම දක්වා දැල් වැටක් වනාන්තර පැත්මකයත්මක ඉදි කරුක ඇත.
F. කහවනතැන්න වන රක්ෂිතෙ
යම කුරුසෑගල ්රයශශයප දක්නට ඇය වනාන්තර බිළු සාංඛ්යායවන් ළකක් වන අතර, ඕලුණ වන්, යත්මක ණ වන් හා ුරුලෑවන්
වැනි විශාල ක්ෂීරපායී සතුන් සඳහා වාසස්ථාන සප යි. යම අිවයගගි මාර්ග නිසා කියලෝමීටර් ≈106+100 සිට ≈ 106 +500
(≈400m)දුර දක්වා, ≈106+800 සිට ≈ 107+220 (≈420m) දක්වා හා ≈107+400 සිට ≈ 108 +000 (≈600m) දක්වා න සථාන
විකන් ඛ්ණ්ඩන යවයි (රූපසටහන 5.19). සාමානයය න් ණ වන් හට වීශාල වාසස්ථාන පැයරීමක් ඇත. අවම කිරීයම් ළි වරක්
යලස සෑම මීටර 100ක් අතර ටි මාං ුමාං ස්ථානගත කිරීමට ය ෝජනා කරයි. ශාක වාසි සතුන් සඳහා මාර්ග යදපස අඛ්ණ්ඩ
දැල් වැටක් සහිත වි න් පාලම් කිහිප ක් (අවම වශය න් මීටර 310 දුයරහි සෑම මීටර 100 ක් සඳහා ළකක් බැගින්) ය ොදා ගුක
ලැයබ්.
G. ඕමාරකගොල්ල වනෙ
යමම වනාන්තර සාය්ක්ෂව අඩු ඝනත්මකව කින් යුතු අතර කුඩා ක්ෂීරපායීන් සඳහා වාසස්ථාන සප යි. යකයසේ යවතත්මක පක්ෂී
විවිධ්ත්මකව අයන් වඩාත්මක යපොයහොසත්මක . ටියරෝපස භාවිතා කරන පක්ෂීන් හා කුඩා ක්ෂීරපායින් හට කුඩා වනාන්තර යකොටස්
වල ජීවත්මක වි හැකි නිසා ඛ්සඩන නිසා සතුන් මත ඇයවන බලපෑම් ුග්ර යනොවුක ඇත. ඇයක්සි ා වගාවට ාබදව යතෝරාගත්මක
්රයශශවල යශශී ශාක නැවත වගා කිරීම සිදු කරුක ඇත. ඔමරයගොල්යලහි ඉයරිව පවයන කැලෑ යකොටස් යදකඩ කරන මාර්ග
ඔස්යසේ සෑම මීටර 75-100 අතර ටිමාං/ යබෝක්කු ය  අමට නිර්යශශ කරුක ලැයබ්.
H. බමරෙන්ද වන රක්ෂිතෙ
හානි වූ වාසස්ථාන හානිපූරස සඳහා වන ට

ාබදව යතෝරාගත්මක ්රයශශවල යශශී ශාක නැවත වගා කිරීම සිදු කරුක ඇත.

I. ෙැතිගානෙන්ද වනාන්තරෙ
කැයගාන කන්යදහි අ, ්රයශශයප පවයන ස්වාභාවික වනාන්තර බිළු සාංඛ්යායවන් ළකක් හණ වන කඳු ගැටය හි කියලෝමීටර්
≈120+450සිට ≈ 120 +810 (≈360m)දක්වා ්රයශශ හරහා මාර්ග ගමන් කරයි( රූපසටහන5.23) . ජලාශ ට සතුන් ලඟා වීම
වළක්වමින් මාර්ග විසින් මීටර 500 ක පමස දුරක් වනාන්තර කැයගාන වැයවන් තව දුරටත්මක යවන් කරයි. ළබැවින්, යගොඩවිම්
වාසී හා ශාක වාසී සත්මකත්මකව යකොට්ඨාශ යදකටම ජල ලබා ගැනීමට හැකි වන අයුරින් කැයගානකන්ද හා වනාන්තර අතර
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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සබැඳි ාව පවත්මකවා ගත යුතු . මාර්ගය හි මායිම් යදක අතර ුයසහි යවනස සාමානයය න් මීටර 35ක් පමස වන බැවින් යමම
ස්ථානයප අ ටිමාං ුමගක් ඉදිකිරීම අපහබි . විකල්ප ක් යලස මම් පාලම් (land bridges) ඉදිකිරීමට ය ෝජනාකර ඇත (රූප
සටහන 5.1).
වාසස්ථාන අහිමි වීම හා ුගමි කැබික වීම හාණිපූරස සඳහා යවනත්මක බලපෑම් අවම කිරීයම් මාර්ග

වනාන්තර හා ආශ්රිත ශාක ගහස වල යනොවැලැක්වි හානි වීම් හාණිපූරස සඳහා හානි වූ වනාන්තර සාරවත්මක
කිරීයම් ශාක යරෝපස සිදුකිරීම. වන සාංරක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුයග හා ්රයශශයප පාර්ශවකරුවන්යේ (පාසල් හා ්රජා
සාංවිධ්ාන) සහ ද ඇයව ලඳු මම් වල වනාන්තර වැවීම / වනාන්තර නැවත වැවීම සිදු කිරීම. දුර්ලභ යහෝ තර්ජන ට ලක් වූ
ශාක ඇත්මකනම් ඒවා ඉවත්මක කර ( රූට් යබෝිකන් ක්රම ට) යවනත්මක ස්ථාන වල යහෝ මාර්ග යදපස නැවත සිටු වීම.
•
පරිසර පශධ්ය සමතුිකතතාව පවත්මකවා ගැනීම හා දර්ශන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්යෂේත්ර ය හි සඳහා ුග දර්ශන හා
ශාක නැවත සිටුවීම. ඉදි කිරීයමන් අනතුරුව, භූ දර්ශන සඳහා යතෝරාගුක ලබන ශාක වියශේෂ , ළහි වාස කරන පක්ෂි වර්ග,
සමනලුන්, හා යවනත්මක සතුන් ීනරස කිරීමට යබයහවින් ඉවහල් යග. ක්යෂේත්ර යප ස්වභාව යසෞන්දර් වැඩීමට අමතරව
ක්යෂේත්රයප ස්වාභාවික අාංග හා පරිසර පශධ්ය අ්ධ වශය න් යහෝ නැවත ඇය කිරීමට භූ දර්ශන ඉවහල් යග. අඩු නඩත්මකතුවක්
සහිත යශශී ශාක හැකි සෑම ස්ථාන කම ය ොදා ගුක ලැයබ්.
5.3.1.2. ෙිත්රීම වාසස්ථාන අහිමි වීම හා ෙැබලි වීම
යගොවි මම් හා යගවතු අහිමි වීම යනොවැලැක්වි හැක.යමම වාසස්තාන අහිමි වීම හානි පූරස සඳහා යගවතු සාරවත්මක කිරීයම්
ශාක යරෝපස (enrichment planting) සිදු කරුක ඇත. යගවතු වල විවිධ්ත්මකව වැඩි කිරීම සඳහා යශශී බහුකාර් ශාක හා
දැවම වටිනාකමක් සහිත යශශී ශාක යගවතු හිමි න් හට සප ුක ඇත (යනොමිලයප).
5.3.1.3. ඉවත්මක ෙරන ලද ශාෙ හා පස්/ සුන්බුන් ුකසුදුසු කලස බැහැර නිරීම නිසා ඇතිවන පරිසර පපධති බලපෑම්
සෑම වැඩ මමකම හා ්රයගශ මාර්ග වල මතු ළිට පස් හා කණින ලද ද්රවය ඉවත්මක කරුක ලබන අතර යගොඩගසුක යහෝ වැඩ මම්
තාතත්මකත්මකව ට පත්මක කිරීමට/ ළිරවුම් සඳහා සැණින් ය ොදාගුක ඇත. යම පස් යගොඩ ගැසීම වළක්වුක ඇත.
පරිසර දූෂස හා ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම මගින් යගොඩමම යමන්ම ජලජ වාසස්ථාන වලටද හානි පැමිණි හැක. වැසි ජල
සමග රසා න ද්රවය යසෝදා ාම හා අහඹු ඉහිරවීම් වැලැක්වීමට ආරක්ෂිතව හා නිසි යලස ද්රවය ගවඩා කිරීම සිදු කරුක ඇත.
යතල් ඉහිරුම් හා කාන්දුවීම් වලක්වා ගැනීමට වාහන හා න්ත්ර නිසි පරිදි නඩත්මකතු කරුක ලැයබ්.
5.3.1.4. ෙම්ෙරුවන් හා ්වුන්කග් ෙඳවුරු කහේතුකවන් පරිසර පපධති වලට සිදු වන බාධා
කම්කරු කඳවුරු හා යවනත්මක ස්ථාන විකන් ජනන වන ඝන අපද්රවය හා සනීපාරක්ෂක අපද්රවය නිසි පරිදි ළකතු කිරිම හා බැහැර
කරුක ඇත. කිසි ම් යහේතුවක් නිසා යහෝ අපද්රවය ළිරි ම් කිරීමකින් යතොරව පරිසර ට හා ජල යශහ න්ට ණ දා යනොහරිුක ඇත.
සි ළුම කම්කරුවන් හා යකොන්ත්රාත්මකකරුවන් ඉාංජියන්රු විිලෂ්ඨ භාවිත න් ළිබදබඳ හා ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීයම් මාර්යගෝපයශශ
ළිබදබඳ දැුකවත්මක කරුක ඇත. යමයහයුම් කටයුතු සඳහා වන මාර්යගොපයශශ හා යකොන්යශසි යකොන්ත්රාත්මක ්රදාන කරන
ික විල්යලහි ඇතුලතු කරුක ඇත.
5.3.1.5. ඉදිකිරීම් රථ වාහන හා ඒවාකෙ ක්රිොොරීත්මකවෙ නිසා පරිසර පපධතින් හට ඇති වන බාධා
විිලෂ්ඨ භාවිත න් අුකගමන කිරීම මගින් යම්වා අවම කරගත හැක. නි ම කරන ලද ළිවිබිම් මාර්ග වල සි ළුම වාහන
ක්රි ාකරවි යුතු . අමතර සැපයුම් මාර්ග ඇවැසි නම් පබිවිපරම් කමිටුව සමග යරස කරන ලද දැනටමත්මක බාධ්ා වී ඇය/හානි
වී ඇය මාර්ග වල ඒවා ළිහිටුවි යුතු . නිසි ආරක්ෂිත ළි වර න් අුකගමන කිරීමට යකොන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදස් සැපයි යුතු
අතර ගිවිබිම් ික විල්යලහි මාර්යගෝපයශශ ඇතුලත්මක කරුක ඇත. පරිසර කළමනාකරන සැලැස්ම හා දැඩිව අුකගත වීමට
යකොන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදස් සැපයි යුතුයි.
5.3.1.6 ශබ්දෙ ප ෙම්පන හා දුවිලි නිසා ඇතිවන බාධා
සාමානයය න්, ය ෝජිත මාර්ග ඔස්යසේ සිටිනා සතුන් හට මිනිබින්යගන් ඇය වන බාධ්ා වලට අුකවර්තන වීමටත්මක මිනිසා
විසින් යවනස් කරන ලද වාසස්ථානවල ළකට වාස කිරීමටත්මක හැකි ාව ඇත. ළවැවින් වියශේෂ බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
අවශය යවතත්මක,ඉදිකිරිම අවිවය හි අ ශබ්ද මගින් ඇය වන බාධ්ා වලට සාංයග අ සතුන් සඳහා අවම කිරීයම් ළි වර න් අවශය වුක
ඇත. ශබ්ද හා කම්පන බාධ්ා අවම කිරීමට රථවාහන හා න්ත්ර නිසි යලස නඩත්මකතු කරුක ඇත. ඉදි කිරීම් අවිව තුල අ සාංයග අ
්රයශශවල තාවකාිකක ශබ්ද බාධ්ක ( sound barriers ) ඉදි කරුක ඇත. නිසි ආරක්ෂිත ළි වර න් හා මාර්යගෝපයශශ, ගිවිබිම්
ික විල්යලහි ඇතුලත්මක කරුක ඇය අතර පරිසර කළමනාකරන සැලැස්ම හා දැඩිව අුකගත වීමට යකොන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදස්
සැපයි යුතුයි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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5.3.1.7. දක්රමිකෙ විකශේෂ පැතිරීම
ආක්රමණික වියශේෂ වටිනා යශශී ශාක හට මහත්මක තර්ජන ක් යග. ළබැවින් ඔවුන්යේ පැයරීම වැළැක්වි යුතු . ළබැවින් සි ළුම
යසේවක න් ආක්රමණික වියශේෂ ළිබදබඳව දැුකවත්මක කල යුතු අතර ඒවා මත්ර වන ණ ල් අවස්ථායග අම ගලවා ඉවත්මක කිරීම ය ෝගය යග.
5.3.1.8 ශාෙ හා සතුන් කෙකරහි බලපාන තර්ජන
සතුුක වැටීම වැලැක්වීමට හා මදුරුවන් යබෝවීම වැළැක්වීමට කණින ලද වලවල් හා අගල්, ඉදි කිරීම අවිව තුල අ අවහිර කල
යුතු . යමම අගල් තුලට වැයටනා සතුන් හට යබ්රී පලා ාමට හැකි වන පරිදි අගල්වල පැය බෑවුම් කල යුතු . සමික්ෂස තුළ අ
ස්ථානී ආයගනික ශාක වියශේෂ දක්නට යනොලැබුනි. යකයසේ යවතත්මක, තර්ජන ට ලක් වූ, ආයගණික හා වැදගත්මක සත්මකත්මකව වියශේ ෂ
හා සාංක්රමණික මාර්ග හණ  වූ විට හැකි පමස වනාන්තර ට හානි යනොකර තබුක ඇත.

ජලජ වාසස්ථාන සඳහා පරිසර පපධති බලපෑම් අවම කිරීම
5.3.1.9. ජලජ වාසස්ථාන අහිමි වීම හා හාෙනෙ වීම
පාාංශු ඛ්ාදන හා අවසාදන යහේතුයවන් වාසස්තාන හා න වීම, නිසි අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කිරීම තුිකන් පාලන
කල හැක. හැකි සෑම සාංයග අ ස්ථාන ක අම මිනිස් ශ්රම ය ොදා ගුක ඇත. පාාංශු ඛ්ාදන හා අවසාදන අවම කිරිමට, ්රධ්ාන ඉදි
කිරීම්, අවුරුශයශ වි බද කාල වල අ සිදුකිරිමට හැකි වන පරිදි කාල නිර්ස කරුක ඇත. ක්රි ාත්මකමක කිරීම සඳහා අවශය
යකොන්යශසි හා මාර්යගෝපයශශ ගිවිබිම් ික විල්යලහි ඇතුලත්මක කරුක ඇත. පරිසර කළමනාකරන සැලැස්ම හා දැඩිව අුකගත
වීමට යකොන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදස් සැපයි යුතුයි.
5.3.1.10. පස්ප සුන්බුන්ප ඝන අප්රවය හා සනීපාරක්ෂෙ අප්රවය නිසා බලපෑම්
ජල යශහ විකන් ඈත්මකව කිකන් හඳුනා ගත්මක සථාන වල පස්, බින්බුන් හා ඝන අපද්රවය බැහැර කල යුතු .අපද්රවය බැහැර කිරිම සඳහා
ය ෝගය ස්ථාන හා ක්රම යතෝරා ගත යුතු . නිසි මල අපද්රවය බැහැර කිරීයම් පහබිකම් සහිත ළිබදගත්මක සනීපාරක්ෂක ක්රම (ුදා
ජාංගම වැසිකිික) සප ුක ඇත. යපගවුම් වලවල් (Soakage pits) ජලයශහ විකන් ඈත්මකව ස්ථාන ගත කරුක ඇත. පස්, බින්බුන්, ඝන
අපද්රවය හා සනීපාරක්ෂක අපද්රවය බැහැර කිරීම සම්බන්ධ් අවශය මාර්යගෝපයශශ හා යකොන්යශසි යකොන්ත්රාත්මක ගිවිබියමහි
අන්තර්ගත වුක ඇත. පරිසර කළමනාකරන සැලැස්ම හා දැඩිව අුකගත වීමට යකොන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදස් සැපයි යුතුයි.
5.3.1.11. ජලජ ජීවින්කග් සාංචරණෙට ඇතිවන බාධා
යමයින් යබොයහෝම ක් යනොගිණි යුතු තරම් යකටි කාිකන බලපෑම් වන අතර ළබැවින් වියශේෂ අවම කිරීයම් ළි වර න් වශය
යනොවුක ඇත. යකයසේ යවතත්මක ඉදි කිරීම් අපද්රවය , පස් , බින්බුන් හා යවනත්මක ද්රවය ජලයශහ වලට ාම අවම කිරීමට ඉදිකිරීම්
කටයුතු ජලයශහ/ දි පාරවල් අසල සිදුකිරීයම් අ අවශය පූර්යවෝපා න් ගුක ඇත. වියශේෂිත ක්රම හා ඉදිකිරීම් විිලෂ්ට භාවිත න්
යමම වාර්ථායවහි යවනත්මක ස්ථාන ක සාකච්යා කර ඇත. ස්වාභාවික අපවහන පශධ්ය ට ගලා ාමට හැකි වන පරිදි යබෝක්කු හා
අපවහන වුහ න් යමයහයුම් අවිවය හි අ මනාව නඩත්මකතු කරුක ඇත.
5.3.2.කමකහයුම් අවිවකෙහිදී පරිසර පපධති බලපෑම් අවම කිරීම
5.3.2.1 මාර්ග මත මරණෙට පත්මකවීම් (Road kills)
මාර්ග න්ට සතුන්යේ ්රයගශ න් අවම කිරිම: යබොයහෝ ස්ථාන ආවරස කිරීම සඳහා අවම වශය න් මීටර 2ක් ුස දැල් සහිත
වැටවල් (වනාන්තර ්රයශශ හැර) ය ොදා ගත හැක. හුවමාරු ස්ථාන වල අ ළවැනි වැටවල් ඉදි කරන අතර ළබැවින් ගිහාශ්රිත සතුන්
හට මාර්ග ට ළිවිසීමට යනොහැකි වුක ඇත.
රථ වාහන වලට අනතුරු හැගවීම සඳහා සාංඥා භාවිත : අිවයගී  මාර්ග තුලට සතුන් ළිවිසීමට ඉඩ ඇය ස්ථාන වල සාංඥා
ඉදිකල හැක. ළවැනි ස්ථාන හඳුනා ගැනිම සඳහා යමයහයුම් අවිව ට යපර අධ්යන ක් කරුක ඇත. ඊට අමතරව ඇතැම් ස්ථාන
වල යගග සීමා පනවුක ඇත.
ශ්රී ලාංකායග දැනට ක්රි ාත්මකමක අිවයගී  මාර්ග න්හි යගගය න් ධ්ාවන වන රථවාහන පහයන් ළි ාසර කරන පක්ෂීන් ගැටීම
සහ ඒවාට ටවීම් ළිිකබද සැලකි යුතු මට්ටමක වාර්තා ඇත. ළි ාසර කරන පක්ෂීන්ට සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීම සදහා
පහත දැක්යවන සැලැස්ම අිවයගී  මාර්ග පථයප යතත්මකමම් හරහා න ස්ථාන වලට ය ොදා ගැනීමට ය ෝජිත . යමම සාංකල්ප
නම් පක්ෂීන් ළි ාසර කරන ුස ්රමාස ඉහල නැාංවීම සහ ළමගින් රථවාහන වල ගැටීම අවම කිරීමයි. පහත 5.4 රූපසටහන
මගින් දැක්යවන පරිදි අිවයගී  මාර්ගයප තාර ඇතුරුම් පථ ට පහත (pavement shoulder) ළිටින් වැටක් ය  අම මගින් යමම
කාර්
සිදුකරුක ලබයි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රූපසටහන 5.4: පක්ෂි ළිොසර මාර්ගෙ හැරවීකම් වුහකේ දළ සටහන

5.3.2.3. අනාගත සාංවර්ධනෙන් නිසා ශාෙ හා වාසස්ථාන අහිමි වීම
යපෞශගිකක ඉඩම් වල සාංවර්ධ්න සඳහා සීමා පැනවීම අපහබි . යකයසේ යවතත්මක, රජයප ඉඩම් හා මාර්ග යදපස අවම යවන්
කිරීම් නිරුපද්රිතව තැම යුතු .
5.3.2.4. ශබ්ද හා ෙම්පන දූෂණෙ
යමයහයුම් අවධ්යප අ, වියශේෂය න් පාරිසරික සාංයග අ ්රයශශ වල ශබ්ද බාධ්ා වලට සාංයග අ වියශේෂ සඳහා අවම කිරීයම් ළි වර න්
අවශය යග.වියශේෂය න් සාංයග අ ්රයශශවල අිවයගගි මාර්ගය හි වාහන ක්රි ාකරවීයම් බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ශාක/ මාර්ග
යදපස ශාක යරෝපස ශබ්ද බාධ්ක වශය න් ය ොදා ගුක ලැයබ්. ඇතුලත්මක වීයම් ස්ථාන වල අ වාහන ඇතුලත්මක කර ගැනීයම් අ වාහන
වල තත්මකත්මකව සලකා බලුක ලැයබ්.
5.3.2.5. පර්සර දූෂණෙ නිසා ඇතිවන පාරිසරිෙ බලපෑම්
දුවිික හා වායු දූෂස බලපෑම අවම කිරීමට යශශී ශාක විකන් යුත්මක හරිත කලාප ය ොදවුක ලැයබ්. ළිවිසීයම් ස්ථාන විකන් වාහන
ඇතුලත්මක කර ගැනීයම් අ ඒවායප ාන්ත්රික තත්මකත්මකව සලකා බලුක ඇත( රථවාහන කළමසාකරන ්රයපත්මකය )
5.3.2.6. දක්රමිකෙ විකශේෂ පැතිරීම
ආක්රමණික ශාක ණ ිකුකපුටා දැමීම භූ දර්ශන නඩත්මකතු කිරීයම් සැලැස්මට ඇතුලත්මක කරුක ඇත. ළවැවින් සි ළු නඩත්මකතු කම්කරුවන්
ආක්රමණික ශාක ළිබදබඳව දැුකවත්මක කරුක ඇත.
5.3.2.7. කසෞන්දර්ොත්මකමෙ අගෙ කෙකරහි ඇතිවන බලපෑම්
පරිසර පශධ්ය තුලන හා භූ දර්ශන වර්ධ්න සඳහා ුග දර්ශන සැකසීම හා ශාක නැවත සිටුවීම සිදු කරුක ඇත. පරිසර පශධ්ය
සමතුිකතතාව පවත්මකවා ගැනීම හා දර්ශන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්යෂේත්රය හි සඳහා ුග දර්ශන හා ශාක නැවත සිටුවීම. ඉදි
කිරීයමන් අනතුරුව, භූ දර්ශන සඳහා යතෝරාගුක ලබන ශාක වියශේෂ , ළහි වාස කරන පක්ෂි වර්ග, සමනලුන්, හා යවනත්මක
සතුන් ීනරස කිරීමට යබයහවින් ඉවහල් යග. අඩු නඩත්මකතුවක් සහිත යශශී ශාක හැකි සෑම ස් ථාන කම ය ොදා ගුක ලැයබ්.
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5.4 ජලකේ ගුණාත්මකමෙභාවෙ කෙකරහි ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම් අවම කිරීම
අදිෙර 1සහ 2
ජල දූෂණෙ නිසා ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම
අරණ ණු 2ක් සඳහා ක්යෂේත්ර භූමි තුල ජල ගලා ාම පාලන සඳහා බිදුබි අපවහන පහබිකම් ය දවීමට ්රණ ඛ්තාව යදුක ඇත:
ගලා න ජලය හි අවසාදන පාලන කිරීම හා ඔක්සිජන් අවශයතාව සහිත අපද්රවය, යතල්, ග්රීස් හා යවනත්මක අන්තරාදා ක ද්රවය
මගින් ජල අපවිත්ර වීම වැලැක්වීම

පාාංශු ාදනෙප ඉවත්මක කිරීමප කහෝ ඉදිකිරීම් වලදී පස් හානි වීම නිසා පාාංශු දවරණෙ හාෙනෙ වීම
මතුළිට ජල යශහ අිවක අවසාදන භාර මගින් අපවිත්ර යනොවීම සහයක කිරීම සඳහා කැපු හා ළිරවූ ්රයශශවල පාාංශු ඛ්ාදන පාලන
කිරීමට තාවකාිකක( ඉදි කිරීම් අවිවය හි අ) හා ස්ථිර පාාංශු ඛ්ාදන පාලන සැලැස්ම න් සැලබිම් කරුක ඇය අතර ළමගින් ජලයප
අවලම්බකතාව හා වර්ස ළිබදගත්මක සීමා තුළ පවත්මකවා ගුක ඇත. වැසි දින වල අට වඩා වි බද කාල වල අ කැපීම් හා ළිරවීම් කටයුතු
හැකි තාක් සිදු කරුක ඇත. යමමගින් මතුළිට ගලා න ජලයප අිවක අවලම්මත ඝන ද්රවය ජනන වලක්වුක ඇත.
තාවකාිකක සැලබිම්:
o

යරොන් මඩ අවුරස (Silt fencing)

o
මතුළිට ජල බැහැර කිරීමට යපර මතුළිට ගලා න ජලය හි අඩාංගු අවලම්භිත ඝන ද්රවය ළකතු කිරීමට තාවකාිකක
ක්යෂේත්රයප ගලා න ජල යරොන්මඩ අවුරස රැඳි (silt trap basins),අත්මකතන් ඛ්න්ඩිත (interceptor drains) හා අවසාදන ටැාංකි
(sedimentation tanks) හරහා වුක ලැයබ්.
o
පස නිරාවරස වු ්රයශශ වල (වියශේෂය න් බෑවුමි වල) යකටි කාීමන මජ පැල හා යකොල යරොඩු වැබිම් ය  අම.
නිරාවරස වූ බෑවුම් ්රයශශ අජිවී යහෝ ජීවී ශාක මගින් යසවිික කිරීම හා ළමගින් බිලිනන් ගසා න දූවිික ජනන අවම කිරීම
ස්ථිර සැලැස්ම න්:
O
වියශේෂය න්ම පස් බැමි බෑවුම් ්රයශශවල, ස්ථායී යශශී
ඛ්ාදන පාලන සැලස්ම මගින් ය ොණ  කරුක ඇත.

විකෂලතා ්රජාවන් ළිහිටුවීම ළිබදබඳව අවධ්ාන

පාාංශු

අවලම්බිත අවසාදනෙන්ට අමතරව කවනත්මක ණ ලාශ්ර මගින් ජලෙ අපවිත්ර වීම වැළැක්වීම
නිසි ක්යෂේත්ර කළමනාකරස හා ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් සමයප අ ඛ්නිජ නිෂ්පාදන, යතල් සහ ී ස්, සහ යවනත්මක හානිකර ද්රවය
ජල යශහ වලට ඇතුළු වීම වැලැක්වීම ළිළබඳව ගැඹුරින් සලකා බලුක ඇත. බිදුබි ගිහ පාලන භාවිත න් මගින් බැහැර
කිරීමට යපර නිසි පරිදි ළිරි ම් කරන යතක් ඉහිරුම් හා අපයත්මක ෑම් වැළැක්වීම , අපද්රවය ගබඩාකිරීම්, යත්මකරීම හා යවන්කිරීම
නා අ අය්ක්ෂා කරුක ඇත. ඊට අමතරව ඉදි කිරීම් සමයප අ ක්යෂේත්රයප මතුළිට ගලා න ජල යතල් හා ග්රීස් අවුරස හරහා
වුක ඇත. යමයහයුම් අදි රවල  අ, වාහන හා න්ත්ර සූතත්ර යසේවා අාංගන, නඩත්මකතු කිරීයම් අාංගන, හා ගබඩා ්රයශශ වල මතුළිට
ගලා න ජල සඳහා යතල් අත්මකතන් ඛ්න්ඩිත සැපයි යුතු .
ද්රවය යගොඩ ගැසීයමන් (ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ ඉදිකිරීම් ද්රවය) වළකින යලස හා කාන්දු නිරන්තර අධීක්ෂස ට ළි වර ගැනීමට
ගබඩාවන්ට ුපයදස් යදුක ඇත. අපද්රවය වල අඩාංගු ද්රවය හඳුනා ගැනීයමන් පබි අපජල බිදුබි යභෞත- රසා නික ක්රම මගින් නිසි
යලස ළිරි ම් කරන අතර ළ මධ්යම පරිසර අිවකාරි විසින් නි ම කරන ලද අභයන්තර මතුළිට ජල ූලලාශ්ර වලට ණ දා හැරීයම්
ුපමාන හා අුකූලල වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් කඳවුරු සඳහා සනීපාරක්ෂක වැසිකිබද ලබා  අමට කටයුතු කරුක ලැයබ්.සාය්ක්ෂව භූගත ජල මට්ට්ම පහළ වන බැවින්
හා භූ ජල අපවිත්ර වීයම් හැකි ාවක් යනොමැය බැවින් ම් ස්ථාන ක ශ්රම බලකා 100-150 යහෝ ඊට අඩු වන අවස්ථාවල වල
වැසිකිික ය ොදා ගුක ඇත. ශ්රම බලකා වැඩිනම් මල අපද්රවය බැහැර කිරීමට යපර ්රාථමික- ඒකාකාර ළිරි ම සඳහා ය ොණ  කරුක
ඇත. යසේවා ස්ථාන හා හුවමාරු ්රයශශවල ජනන වන අපජල ( වැසිකිික හා ආපන ශාලා) යබොයහෝවිට ගිහස්ථ අපජල වන
අතර බැහැර කිරීමට යපර ළිරි ම් කරුක ඇත (.SLS745 යකොටස I හා II ය ෝජිත පරිදි ).
ස්වාභාවික ජල අපද්රවය මගින් දූෂස , තුකකකරසය හි බලපෑම සලකා බලා හා පවයන ජලයප ගුසාත්මකමකබාව හා ජල
ණ දා හරින ජලයශහයප ්රවාහ ලක්ෂස අුකව දූෂකවල අවසාන ළිබදබඳව අවධ්ාන ය ොණ  කරමින් පරීක්ෂා කරුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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යබොයහෝම ක් ඛ්ණිජ යතල් මත පදනම් වු දූෂක, ිකහිසි යතල්, යතල් හා ග්රීස් අඩාංගු යසේදුම් ජල ස්වාභාවික ජල ්රභව වල අ ජජව
හා න යනොවන අතර අවක්යෂේපන , අවසාදන යහෝ වාෂ්පීකරස මගින් ජීම මාධ්ය ක අ නැය යනොයග. ළවැනි දූෂක
වැඩමයම් අම රැස් කරන අතර ණ දා හැරීමට යපර ළිරි ම් කරුක ලබයි. ජල ණ දා හරිනා ජලාශය හි තුකකකරස ධ්ාරිතාව සලකා
ණ දා හැරීයමන් අනතුරුව ළවැනි දූෂකකාරක න්යේ ටි ගාං සාන්ද්රස බිදුබි ුපකල්පන සමගින් mass-balance ක්රම මගින්
අුකමානකල හැක (මධ්යම පරිසර අිවකාරිය හි මාර්යගෝපයශශ හා ජායක පාරිසරික පනත 1 80 බලන්න). යපෝෂක අඩාංගු
(වියශේෂය න් සහ ) කාබනික අපද්රවය හා බැක්ටීරි ා අඩාංගු අපද්රවය ජජව විය ෝජන ට ලක් වන අතර ජලජ පශධ්ය වලට ණ දා
හැරීයමන් අනතුරුව දිරිපත්මක වුක ඇත. වියශේෂය න් වි ික කාලගුස වල මඳ ගැලුම් තත්මකත්මකව වල අ ( පස් අවුරුදු කාල තුල අ අවම
මාසික ගලන ) ඉහත කාණ්ඩ යදයකහිම අපජල , අපද්රවය තුකකවීම ළිබදගත හැකි මට්ටමකට පැමියසන යතක් සාන්ද්රස අඩු
කිරීමට ළිරි ම් කරුක ඇත.

භූගත ජලෙ හාෙනෙ වීම අවම කිරීම සඳහා කෙෝජිත ක්රිොමාර්ග
භූගත ජල දූෂස වීම වැළැක්වීම සඳහා ගතයුතු යබොයහෝ ළි වර මතුළිට ජල සඳහා ඉහත විස්තර කරන ලද අවම කිරීයම්
ුපා මාර්ගම යග . යම ට ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් අදි රවල  අ, අපජල සහ ඝස අපද්රවය (සනීපාරක්ෂක යමන්ම අන්තරා කර
යදකම) නිසි බැහැර කිරීම ඇතුළත්මක යග. මිනිස් අපද්රවය හා ඝන අපද්රවය වැඩ මම තුළ බැහැර කිරීම සඳහා යතෝරාගත්මක ස්ථාන ටි
පාාංශු ස්ථර සාය්ක්ෂව අපාරගමය හා හා න හැකි ාවක් ඇය ස්ථාන වි යුතු . මම් ළිරවුයම් පතුල හා භූගත ජල මට්ටිමහි
ඉහල අතර ්රමාසවත්මක දුරක් සැපයි යුතු . ජල අපවිත්ර වීයමන් කිසි ම් අය කුයේ භාවිත ට බලපෑමක් ඇය වන පරිදි කිසි ම්
භූගත යහෝ මතුළිට ජල ඇය සථාන වල ඉහල බෑවුම් වල ළවැනි බැහැර කිරීයම් ස්ථාන යනොළිහිටවි යුතු ( තුකක වීයම්
ධ්ාරිතාව ්රමානවත්මක වන මතුළිට ජල සඳහා යම අදාල යනොයග).
ඉදිකිරිම් අවිවය හි අ ජල සැපයුම භූගත ජල ණ ලාශ්රවිකන් ලබා ගන්යන් නම් ්රක්ෂි්ත භූගත ජල භාවිත ස්වාභාවික පශධ්ය මගින්
ළ
ථාතත්මකත්මකව ට පත්මක කිරීමට හැකි ධ්ාරිතාව තුළ වන බව සහයක කල යුතු .

අදිෙර 4
1 හා 2 අදි ර සඳහා විස්තර කරන ලද සි ළුම අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග න් 4අදි රටද අදාල යග. වියශේෂ අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
පහත විස්තර කර ඇත.
ජලයප ගුසාත්මකමකබාව ළිිකබඳ ූලිකක මිුකම් පහත සාංයග අ ස්ථාන ඉදිකිරීමට යපර ලබා ගත යුතු .
-

අන්තර්හුවමාරු 3.

-

වලස් වැව ්රයශශ

-

දැදුරු ඔ ්රයශශ කියලෝමීටර් 83+250.

-

කියලෝමීටර් 129 + 650; කපුවත්මකත A9 හරස් කරන ්රයශශ .

-

කියලෝමීටර් 81 + 200 කුඩා යකොවන, කියලෝමීටර් 124+100.

-

මිරිස් යගෝනි ඔ (කියලෝමීටර් 136+600).

(කියලෝමීටර් 120+750).

5. 5. භූ විදයාව හා පස් සඳහා කෙෝජිත බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාර්ගෙන්
මාර්ග කැපීම් සිදුවන විට භූ විදයාඥ න් / භූ තාක්ෂස ඉාංජියන්රුවන්යේ මග යපන්වීම ටයත්මක සිදු කළ යුතු අතර, අවශය විට
බෑවුම් ස්ථාවරත්මකව ිලල්ප ක්රම ක්රි ාත්මකමක කිරීමට නි මිත .
ාබද ජල යශහ හා අපවහන පශධ්ය අවසාදන සිදු වි හැකි පාාංශු ඛ්ාදන අවම කිරීමට කැකරම් කටයුතු වැසි දින වල සිදු කිරීම
අවම කරුක ඇත. අයනක් අතට, කැකරම් පස මතුළිට ජල ඉසීම මගින් වි බද කාලයප අ බිළාං ඛ්ාදන අඩු කරුක ඇත.
ඉදි කිරීම් කටයුතු ඇරඹීමට යපර මාර් කැපුම් අවට භූ ජලයප ස්ථායීතාව අධ්යන
ගැනීම සඳහා ළවැනි බෑවුම් වල දි ර බදාම අතුරුක ඇත.
මාර්ග කැපුම් වලට අමතරව ය ෝජිත මාර්ග ඔස්යසේ ස්වාභාවික නා
කරන විට අ අවශය බෑවුම් ස්ථාවරත්මකව ක්රම ය ොදා ගුක ඇත.

කරුක ඇත. භූ ජලයප ස්ථායීතාව පවත්මකවා

ාම් ඇයවි හැකි ස්ථාන ලකුණු කරන අතර ඉදිකිරීම් සිදු

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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මාර්ග කැපුම් වල අ ගල් යපරීමමද සිදු වි හැකි අතර ඒවා ස්ථායී කිරීමට පාෂාස වැරගැන්වීම (rock bolting) හා යවනත්මක ස්ථායිතා
ක්රම ය ොදා ගුක ඇත.
මතුළිට ජල ගලා ාම පාලන ට හා ළමගින් මතුළිට ජලය හි අවසාදන පාලන කිරීමට වැසි දින වලදි ඉදි කිරීම් සිදු කිරීම
අවම කරුක ඇත.
පස මත බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා, ක්රමාුකූලල ඉදිකිරීම් ක්රි ාවික අුකගමන කරන අතර , පස සෑම තැනකම යගොඩ ගැසීයමන්
වලකින අතර භාවිතා යනොකර  අර්ඝ කාල ක් තබා යනොගුක ඇත.
වි ික කාල වල අ ඉදි කිරීම් අතරතුර දූවිික හා පස් අාංශු පැයරීම වැලැක්වීමට ජල ඉසීම මගින් පයසහි යතතමන වැඩි කර ගුක
ඇත.
මාර්ග පස් බැමි සඳහා ය ොදා ගැනීමට නි මිත සි ළු පස්, ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිත ට ගන්නා යතක් ආවරස කර තබුක ලැයබ්.
පස් ළක් ස්ථාන කින් යවනත්මක ස්ථාන කට යගන ායම් අ පටවන ලද වාහන තාපිකන් යරදි විකන් ආවරස කරුක ලැයබ්.
පස් තද වීම අවම කිරීම සඳහා , ද්රවය ්රවාහනයප අ පවයන මාර්ග පශධ්ය ය ොදා ගුක ලැයබ්. ය ෝජිත මාර්ග දුර ්රමාස ඉදිකිරීම්
ද්රවය ්රවාහන සඳහා භාවිතා කරුක ඇත.
මාර්ග ඉදි කිරීයම් කටයුතු සඳහා ද්රවය නැවත ්රය ෝජන ට ගන්නා අතර භාවිත ට යනොගන්නා ද්රවය බැහැර කිරීයම් ස්ථාන වල අ
බැහැර කරුක ඇත.
ගල්තලා මයන් දියවන මාර්ග යකොටස් සඳහා වියශේෂිත අුකමැය න් භූ විදයා හා පතල් කාර් ාාංශය න් ලබා ගුක ඇත.
මාර්ග පථ ට අ ත්මක ්රයශශ තුළ ගල් වලවල් ළිහිටා ඇත්මකනම් භූ විදයා හා පතල් කාර් ාාංශය න් වියශේෂ අුකමැය න් ලබා ගුක
ඇත.

5.6 ශබ්දෙප ෙම්පන හා වායුකග ගුණාත්මකමෙ භාවෙට ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම
අවට ජනාවාස සහ වාසස්ථාන මත ශබ්දෙ සහ ෙම්පන බලපෑම් අවම කිරීම ළිෙවර (අදිෙර 1 සහ 2)
අවට ජනාවාස හා වාසස්ථාන මත ශබ්ද බලපෑම්
වයාපිතිකේ ඉදිකිරීම් අදිෙර තුළ
ඉදිකිරීම් අදි යර්  අ ශබ්ද මට්ටම් සැලකිිකමත්මකව නිරීක්ෂස කළ යුතු . දිවා කාල තුල (යප.ව 6 සිට ප.ව දක්වා) අවට ශබ්ද
මට්ටම් නි ම කරන ලද 75 dB(A) සීමාවට වඩා ඉතා වැඩි නම් බිදුබි ක්රි ාමාර්ග ගත යුතු . අිවක ශබ්ද අවට සිටින හා කාණ්ඩ
කිරීම යහෝ යකොන්ක්රීට් මිශ්ර කිරීම, ජැක්කු තැීමම ආ අ ක්රි ාවන්හි නිරතවන සි ළුම කම්කරුවන් හට බිදුබි ආරක්ෂක ආම්පන්න
සැපයි යුතු .
ඉදිකිරීම අවිව තුළ අ ය ොදා ගන්නා සි ළුම න්ත්ර හා ුපකරස නියපතා මනා යලස නඩත්මකතු කල යුතු අතර ( ුදාහරන ක්
වශය න් න්ත්රවල චලන වන යකොටස් වල ස්පර්ශ වන ස්ථාන වලට නිසි යලස ිකහිසි යතල් ගැල්වීයමන් ඝර්ෂස නිසා ඇයවන
ශබ්ද අඩු වුක ඇත) නිෂ්පාදක ායේ ුපයදස් මත ශබ්ද ශුනයක (exhaust silencers/mufflers) වැනි ශබ්ද අවම කිරීයම්
ුපකරස සවි කල යුතු . ළයසේම , ළිට කරන ශබ්ද අවම කිරීමට වාහන වලද ඉහළ තත්මකත්මකවයප ශබ්ද ශූනක යහෝ සයිලන්සර
යම යුතු . යකයසේ යවතත්මක, ඇතැම් ඉදිකිරීම් න්ත්ර සහ ුපකරස වල ළම අනිසි ශබ්ද අඩු කිරීමට ඉතා අසීරු යග. ඒ නිසා,
ළවැනි ශබ්ද වියමෝචන කරන න්ත්ර හා ුපකරස සහ යකොන්ක්රීට් මිශ්රකිරීම හා කාණ්ඩ කිරීම, ාන්ත්රික තද කිරීම, කි ත්මක
භාවිත , කැනීම් න්ත්ර භාවිතය න් කැකරම් සිදු කිරීම , ජැක්කු තැීමම , ගල් වි අම , ගල් කැඩීම වැනි අයනකුත්මක සි ලු යඝෝෂාකාරී
ක්රි ා රාත්රි කාල තුළ(ප.ව 8 සිට යප. ව 6දක්වා) සිදු කළ යනොහැකි වුක ඇය අතර හැකි පමස සාංයග අ සාංග්රාහක න්යගන්
්රමාසවත්මක පරිදි ඈත්මකව සිදු කල යුතුයග. ඇත්මකත වශය න්, වියශේෂය න්ම සාංයග අ ්රයග්රාහක ඇය විට ශබ්ද හා දූවිික ම් දුරකට
අඩු කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් භූමි වටා GI වැටවල් වැනි තාවකාිකක බාධ්ක (ුස අඩි 8-10 ක් පමස) ඉදි කිරීම අවශය වුක ඇත.
සි ළු ඉදිකිරීම් වාහන සහ ුපකරස වල ශබ්ද ශුනයක භාවිතා කිරීමට යකොන්ත්රාත්මකකරු හට ුපයදස් යදුක ලැයබ්. ළවැනි ශබ්ද
ශුනයක වල (mufflers) ක්රි ාකාරිත්මකව අධීක්ෂස කරන අතර ම් යදෝෂ ක් හබි වුවයහොත්මක වහා මාරු කළ යුතු . ුපකරස
ක්රි ාකරවීයම් අ ජනන වන අනවශය ශබ්ද වැළක්වීමට ඉදිකිරීම් කාල තුළ සි ලු බර න්යත්රෝපකරස ඉහළ
ක්රි ාකාරීත්මකව කින් යුක්ත වි යුතු . අිවක හා හිාංසාකාරී ශබ්ද ජනන ඉදි කිරීම් න්ත්ර වලට සවි කරන යවනත්මක අයයර්ක
යමවලම් වැඩ මම තුළ භාවිත කල යනොහැක. ශබ්ද සාංයග අ ්රයග්රාහකවල සිට හැකි පමස දුරකින් ඉදිකිරීම් ුපකරස ස්ථාපන
කර ඇත. ශබ්ද බලපෑම අවම කිරීමට හැකි සෑම ස්ථාන ක අම යඝෝෂාකාරී කටයුතු සිදු කරන මම් හා සාංයග අ ග්රාහක අතර
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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තාවකාිකක බැමි යහෝ කණින ලද ද්රවය යගොඩවල් වැනි තාවකාිකක ශබ්ද බාධ්ක ඉදිකිරීම සලකා බලුක ඇත. úfYaIfhka ශබ්ද
ixfõÈ ia:dk wi, yels iEu úglu .egqï l=¨Kq neiaiùයමන්(impact pile driving) je,lS isáh
hq;=h' විදුම් කුළුණු බැස්සවීම හා කම්පන කුළු ම බැස්ස වීම ශබ්ද අඩු විකල්ප යලස ය ොදා ගුක ඇත. ඉදි කිරීම ඇරඹීමට
යපර ළවැනි සි ළු කටයුතු සඳහා CSC මගින් පූර්ව අුකමැය ලබා ගත යුතු .
කඩා මඳ දැමීම් වියශේෂය න් ජනාවාස ්රයශශ අසල  අ අඩු ශබ්ද ක්රම භාවිතය න් සිදු කරුක ඇත. ුදාහරස ක් වශය න් අඩු බල
ුපකරස ය ොදා ගනිමින් යගොඩනැගිික කැඩීයම් අ ඇය වන ශබ්ද ට වඩා බැයකෝ න්ත්ර ය ොදාගනිමින් සිදු කිරීයම් අ වැඩි ශබ්ද ක්
ජනන යග. ළවැනි ක්රි ාකාරකම් සඳහා ගතවන කාල වැඩි වි හැකි වුවද අවට ජනතාවට ශබ්ද හිරිහැර මගින් වන බලපෑම
අඩු වුක ඇත. යන්වාසික ්රයශශ මත ඇයවන බලපෑම අවම වන පරිදි හැකි ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් භූමි යවත ට්රක් රථ සහ බර
වාහන ගමන් කිරීම සඳහා ්රවාහන මාර්ග යතෝරායගන ඇත. රථවාහන ශබ්ද අඩු කිරීම සඳහා නිසි රථවාහන කළමනාකරස
ළිබදයවත්මක සමඟ ද්රවය ්රවාහන සිදු කරන ළිවිබිම් මාර්ග නඩත්මකතු කිරීම ද සිදු කරුක ඇත. අසල්වාසී ජනතාවට බාධ්ා වීම
වැළැක්වීමට බර වාහන ්රවාහන රා්රී කාලයප අ (ප.ව 8 සිට පබි දින යප.ව 6 දක්වා) සිදු යනොකරුක ඇත.
යඝෝෂාකාරී ක්රි ාවන් ළකම යගලාවක සිදු කිරීයම් අ ුපදවන ණ ළු ශබ්ද මට්ටම ,ළම යමය හුම් ක්රි ාකාරකම් යවන් වශය න් සිදු
කිරීයම් අ ඇයවන ශබ්ද මට්ටමට වඩා කැපී යපයනන වැඩි වීමක් දක්නට යනොලැයබන බව යපනි යගොස් ඇත.
අිවක ශබ්ද මට්ටම් ආශ්රිතව වැඩකරන කම්කරුවන් හා වි අම, ගල් කැඩීම, ගල් ඇඹරීම, ඇස්යපෝල්ට්, හා යකොන්ක්රීට් මිශ්රස න්ත්ර
ආශ්රිතව ක්රි ාකරන කම්කරුවන් හට වැඩ කාල තුළ කන් ආවරස පැළඳීමට ුපයදස් දි යුතුයි.
ශබ්ද ජනන වන ඉදිකිරීම් කටයුතු ආගමික වැදගත්මකකමක් ඇය දිනවල යහෝ රා්රී කාලවල සිදු කළ යනොහැකි වුක ඇත.ශබ්ද
ගැටළුකාරී වි හැකි ශබ්ද සාංයග අ ස්ථාන වල (ුදා: පාසල්) අිවක ශබ්ද ජනන වන ක්රි ාවන් අදාල කාල වල අ සිදු යනොකරුක
ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු රා්රී කාලවල අ සිදු කිරීමට යකොන්ත්රාත්මකකරු අය්ක්ෂා කරන්යන් නම් ළවැනි ක්රි ාකාරකම් නිසා ශබ්ද
මට්ට්ම 45~55 dB (A)වඩා ජනන යනොවීම තහවුරු කල යුතු . ඒ සඳහා යකොන්ත්රාත්මකකරු විසින් ඉල්ීමමක් CSC යවත ිකඛිතව
ඉශරිපත්මක කල යුතු අතර CSC හා CEA යවයන් අවසර ලබා ගත යුතු .
ජනාවාස ආශ්රිතව සිදු වි හැකි ළවැනි යඝෝෂාකාරී කටයුතු සිදු වන යගලාවල් හා ගත වන කාල න් ළිබදබඳව ජනතාව දැුකවත්මකකල
යුතු . සෑම විටමකම මහජන පැමිණිික සඳහා සවන්  අමට සහ ්රමාද කින් යතොරව යමයහයුම් යහෝ ුපකරස සඳහා අවශය
යවනස්කම් සිදු කිරීමට යකොන්ත්මකරාත්මකකරු තහවුරු කරුක ඇත.
සවිස්තරාත්මකමක නිර්මාසකරනයප අ යමයහයුම් අවිවය හි  අ සැලකි යලස බලපෑමකට ලක් වි හැකි ශබ්ද සාංයග අ ්රයග්රාහක
හඳුනාගත යුතු අතර ශබ්ද බාධ්ක වැනි අවම කිරීටම් ක්රි ාමාර්ග න් ඉදි කිරීම සිදු කල යුතු .
වයාපිතිකෙහි ක්රිොත්මකමෙ අවදිෙ තුළ
වියශේෂ අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක අවිව තුළ අවශය යනොවුක ඇත. යකයසේ යවතත්මක, වායු දූෂස හා ළන්ජින් ශබ්ද
අඩු කිරීමට සි ලු වාහන සඳහා නියපතා (වායු වියමෝචන පාලන ්රමියවලට අුකූලලව,) යසේවා සැපයීම හා මනායලස නඩත්මකතු
කිරීයමහි වැදගත්මකකම අවධ්ාරස කල යුතු . නඩත්මකතු සඳහා දැඩි නීය රීය බලාත්මකමක කිරීම යහෝ ළිටාර වායු වියමෝචන හා
වයාපිය ්රයශශ අවට (මහා මාර්ග සාය්ක්ෂව කාර් බහුල වන විට) වායු තත්මකත්මකව පවා කිකන් කල යහෝ අහඹු යලස
අධීක්ෂස ඉතාම වැදගත්මක වුක ඇත. තවද, සාංසන්දන කිරීම සඳහා සණ ශයශශ ලක්ෂය න් යලස භාවිතා කිරීමට වයාපිය
්රයශශයප සිට ඈයන් ළිහිටා ඇය ්රයශශවල සාංසරස වායුයග ගුසාත්මකමකබාව අධීක්ෂස කිරීම අතයාවශය යග.
ශබ්ද අවම කිරීම සඳහා ඉදි කරන ලද ශබ්ද බාධ්ක ක්රි ාත්මකමක අදි යර් අ නඩත්මකතු කල යුතු . ඊට අමතරව, ශාක ආවරස
පවත්මකවා යගන ාම (වනාන්තර කලාප ඉදි කිරීම) යහෝ අිවයගී  මාර්ග අසල හැකි පමස ගැලවූ ශාක නැවත සිටුවීම; දූවිික හා
වාසර දූෂක රඳවා ගැනීම හා ශබ්ද අඩු කිරීමටත්මක සිදු කල යුතු .
ශබ්ද ්රයග්රාහක සමීපය හි ශබ්ද මට්ටම් යවනස්වීම් නිරීක්ෂස කිරීම සඳහා වරින් වර ශබ්ද ළිබදබඳ මිුකම් ලබා ගැනීමට මාර්ග
සාංවර්ධ්න අිවකාරි ට ළ වැදගත්මක යග.
ෙම්පන කහේතුකවන් ජනාවාස හා වාසස්ථානවලට ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම

වයාපිති ඉදි කිරීම් අවිවකෙහිදී
ගල් වලවල් වල යමයහයුම් කටයුතු ඇරඹීමට යපර යකොන්ත්රාත්මකකරු වයාපියය ෝජක ා හා ළක්ව, අිවක භූ කම්පන, ුපරිම අාංශු
්රයගග (PPVs)යහෝ අිව පීඩන වායු ළිළිරීම් මට්ටම් (AOPB) නිසායවන් හානි සිදු වි හැකි පුරාවිදයා/ යපෞරාණික සහ දුර්වල
යගොඩනැගිික ළිබදබඳව සමීක්ෂස ක් සිදු කල යුතු .
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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තවද, වගුව 5.1 දැක්යවන පරිදි, භූ කම්පන, ුපරිම අාංශු ්රයගග (PPVs)යහෝ අිව පීඩන වායු ළිළිරීම් (AOPB)මට්ටම් ඉක්මවා
යනො න පරිදි මිහිවිදමන් සඳහා ය දි යුතු ්රශස්ථ ANFO හා ඩයිනමයිට් ්රමාස ීනරස කිරීම සඳහා පරීකෂස ළිළිරවීම් (test
blasts) කිහිප ක් සිදු කල යුතු .
වගුව 5.1: ළිළිරවීම් සඳහා ෙම්පන රමිීනන්
කගොඩනැගිලි වර්ගෙ

ළිළිරවීම ක්රමෙ

වර්ග 1- ුග කම්පාවන්ට ්රයයරෝධීතාවක් යනොමැය
බ්යලොක් ගල් , ගයඩෝල් යහෝ යපරැදි (යකොන්ක්රීට්)
ළිරවුම් තුළ වට්ටු වායන් යහෝ RCC සහිත යබොයහෝ
තට්ටු ඇය මහල් යගොඩනැගිික

තනි මිහිවිදමනක් Single bore
hole

වර්ග 2 – ුග කම්පාවන්ට ්රයයරෝධීතාවක් යනොමැය
වැරගැන්වු මම් හා වහල ඉදිකිරීම සහිත වැර ගැන්වූ
බ්යලොක්ගල්,
යපරැදි
(යකොන්ක්රීට්)
යහෝ
සම්පුර්සය න් වැරගැන්වු සාංකල්ප විකන් සමන්විත
මහල් යගොඩනැගිික

තනි මිහිවිදමනක් Single bore
hole

වර්ග 3 – ුග කම්පාවන්ට ්රයයරෝධීතාවක් යනොමැය
ගයඩොල්, සියමන්ය ගල් වැනි සැහැල්ලු ද්රවය විකන්
යගොඩ නැගූ තනි යහෝ යදමහල් යගොඩනැගිික

්රමාද
යඩටයන්ටර
සහිත
බහුමිහිවිදමන් Multi bore hole
with delay detonators

්රමාද
යඩටයන්ටර
බහුමිහිවිදමන්

තනි මිහිවිදමනක්
hole

Single bore

්රමාද
යඩටයන්ටර
බහුමිහිවිදමන්
වර්ග 4 – කම්පනවලට ඇය සාංයග අතාව නිසා හා
පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව මගින් සාංරක්ෂස කර
ඇය ඉහත ලැයිස්තු ගත කිරීමට අදාල නැය
යගොඩනැගිික

සහිත

AOPB
dB(L)

8

105

10

115

6

105

7

115

4

105

5

115

0.5

95

0.75

100

සහිත

තනි මිහිවිදමනක් Single bore
hole

්රමාද
යඩටයන්ටර
බහුමිහිවිදමන්

PPV
(mm/sec)

සහිත

ඒකාකාර කාලාන්තර වල අ ළිළිරවීම් සිදු කරුක ලබන අතර ළම ළිළිරවීම් සිදුවන ස්ථාන, දින හා යගලාවන් ළිිකබඳව අවට ජනතාව
දැුකවත්මක කරුක ඇත. ළිළිරවිමට යපර අවම වශය න් 3 වරක් වත්මක සයිරන් නලා (ළිළිරවීයම් ස්ථානයප සිට මීටර 500 ක් ඉවතට
ඇයසන පරිදි ) හැඬවි යුතු .
මාර්ග ට අ ත්මක පථයප මායියම් සිට 50~75 m ීනරුවක් ඇතුලත සි ළුම යගොඩනැගිික සඳහා යශයපොළ තත්මකත්මකව ළිළබඳ
සමීක්ෂස ක් යකොන්ත්රාත්මකකරු විසින් සිදු කල යුතු අතර ළම යගොඩනැගිික වල පවයන සි ළු යදෝෂ වාර්ථාකල යුතු . කම්පන
මගින් බලපෑමක් ඇයවි හැකි කිසි ම් යගොඩනැගිල්ලක් හණ  වුවයහොත්මක අවම වශය න් අිව කම්පන කටයුතු අවසන් වන තුරු
පමසක්වත්මක පදිාංිතකරුවන් ඉන් ඉවත්මක කල යුතු . කම්පන නිසා සිදුවූ කිසි ම් හානි ක් යහෝ ළ නැවත ළිබද ම් කිරීමට
යකොන්ත්රාත්මකකරු වි දම් දැරි යුතු . ද පරීක්ෂස ළිළිරවීම් තුළ සිදු වී ඇය වි හැකි හානි ද ඇතුළුව ළිළිරවීම් නිසා හානි වන යහෝ
කිසි ම් යශපලක් සඳහා සාධ්ාරස වන්දි ණ දලක් ලබා යදුක ඇත. අිවක ශබ්ද නිපඳවන යවනත්මක ඉදිකිරීම් කටයුතුවල යමන්ම ,
ළිළිරවීම් ද රා්රී කාලයප සිදු යනොකරුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ළිළිරවීම් විකන් පබි ඇයවි හැකි ඕනෑම අස්ථාවරභාව ක් යහෝ හානි ක් විමර්ශන කිරීම සඳහා ළිළිරවීම සිදු කරන කාල තුළ
අවට යගොඩනැගිල්ික ළිබදබඳව නිරන්තර විමසිිකමත්මක අධීක්ෂස න් සිදු කරුක ඇත. ළිළිරවීම් සිදු කරන අවස්ථාවල අ යමන්ම
පැමිණිික ලැබුන සෑම අවස්තාවක අම අවට යගොඩනැගිික වල කම්පන තත්මකත්මකව න් ළිබදබඳ නිරන්තර අිවක්ෂස සිදු කරුක ඇත. ඒ
අුකව අවට යගොඩනැගිික වල ඉරි තැීමම් හා පැළුම් වර්ධ්න න් ළිබදබඳ වියශේෂ අවධ්ාන ය ොණ  කරුක ඇත. ශබ්ද ළිබදබඳ
සැලකීයම් අ, යගොඩනැගිික කඩා දැමීම සඳහා බලපෑම් ඇයවි හැකි ක්රම ය ොදා යනොගුක ඇත. සාංයග අ ්රයශශ ආසන්නයප අිව
කම්පන යරෝලර් න්ත්ර භාවිතය න් වැළකී සිටීයමන් ද කම්පන වල බලපෑම අවම වුක ඇත.
ජනගහස අඩු ්රයශශ හරහා අිවක බර පටවන ට්රක් රථ සඳහා ්රවාහන මාර්ග යතෝරා ගැනීම ළවැනි ට්රක් රථ විසින් කම්පන
මගින් ඇය කරන හිරිහැර අවම වුක ඇත.
යගොඩනැගිික කැඩීම අදි ර වශය න් සිදු කිරීම, පස් ්රවාහන කටයුතු ළකම යගලාවක් තුළ සිදු යනොකිරීම මගින් අිවක කම්පන
යහේතුයවන් ඇය වන බලපෑම අඩු කිරීමට ුදග වුක ඇත. කම්පන ්රභව න් යවන් යවන් වයශ න් කි ාත්මකමක වන විට නිපඳවන
ණ ළු කම්පන මට්ටම් සැලකි යුතු යලස අඩු වුක ඇත.
රා්රී කාලයප අ නියවස් වලට දැයනන කම්පන වැඩි බැවින් කම්පන ඇයවන ක්රි ාකාරකම් පැ 20.00 සිට 06.00 (ර්රී කාලයප)
සිදු යනොකල යුතු .
ගැටුම් කුළුණු බැස්සවීම හැකි සෑම ස්ථාන ක අම මග හැරි යුතු ( වියශේෂය න් යශපල තත්මකත්මකව ළිබදබඳ සමීක්ෂසයප අ
හඳුනාගත්මක කම්පන සාංයග අ ස්ථාන අසල). අඩු කම්පන මට්ටම් නිපඳවන විදුම් කුළු ම යහෝ කම්පන/ යසොනික් කුළුණු බැස්සවීම
(කුළුණු බැස්සවීම සඳහා සම්මත සාංඛ්යාත භාවිතා කරන) භූ තාක්ෂණික තත්මකත්මකව බිදුබි ස්ථාන වල ය ොදා ගුක ඇත.
වයාපියය හි යමයහයුම් අදි ර තුළ කම්පන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා කිසිදු වියශේෂ ළි වරක් අවශය යනොවුක ඇත. යකයසේ
යවතත්මක අධීයගී  මාර්ග අවට යවයසන්නන් හා සතුන් හට වියමෝචන පශධ්ය ට සවිකරන යමවලම් නිසායවන් අිවක
යගග න්යගන් ධ්ාවන වීයම් අ ඇයවන ශබ්ද හා කම්පන හිරිහැර ක් වන බැවින් අිවයගී  මාර්ග භාවිතා කරන්නන්හට ළවැනි
ුපකරස වියමෝචන පශධ්ය ට සවි යනොකරන යලස ුපයදස් යදුක ඇත.

අවට ජනාවාස හා වාසස්ථාන මත වායු තත්මකත්මකව බලපෑම් අවම කිරීකම් ළිෙවර

වයාපිතිකෙහි ඉදිකිරීකම් අදිෙකරහිදී
බිළාං සහිත යහෝ බිළාං ස්ථාවර කාලවල අ මම් වැඩ, පස් පරිහරස හා ්රවාහස වැනි ක්රි ාකිරකම් විකන් ජනන වන දුවිික අවට
ජනාවාස හා යවනත්මක ස්ථාන යවත හමා ාම සාර්ථක යලස කළමසාකරන කරුක ලැයබ්. දූවිික ජනන වීම අවම වන පරිදි
සි ළු මම් වැඩ ආවරස කල යුතු . ( ළිරිවැටු පස්බැමි යකොටස් මයන් බාධ්ක පටි ස්ථාන ගත කිරීම). දුවිික හා ඉහිරීම් වළක්වා
ගැනීමට ඉදිකිරීම් ද්රවය ්රවාහන කරන රථ වාහන ්රමාසවත්මක යලස ආවරස කල යුතු . ඊට අමතරව , දුවිික ුත්මකපාදන වීම
වැළැක්වීම සඳහා ද්රවය ්රවාහන කරන වාහන වලට යගග සිමා පැනවීම ( 10 km/h පමස) තවත්මක ක්රි ාමාර්ග ක් වන අතර ඒ
සඳහා සාංඥා පුවරු ඉදි කල යුතු . සියමන්ය වැනි ඉදි කිරීම් ද්රවය ක්යෂේත්ර ට යගන ආ පස් දුවිික ජනන යනොවන යසේ යගොඩ
ගැසීම කල යුතු . ළබැවින්, ළවැනි ද්රවය වර්ෂායවන් හා බිළයඟන් ආරක්ෂා වන පරිදි ්රමාසවත්මක යලස ආවරස කර තාවකාිකක
මඩු වල ගබඩා කිරීම යහෝ ජල ගැීමම්, තද වැසි හා බිළාං වලට හබි යනොවන පරිදි යගොඩගැසි යුතු . ළයසේම, නරක් වු යතොග
සාංයග අ ග්රාහක න්යගන් ඈත්මකව තැම යුතු . ඊට අමතරව, නිතර බිළඟට හබිවන විවිත ස්ථාන මග හැරි යුතු .
ඉදිකිරීම් කටයුතුවල අ සැලකි යුතු දූවිික වියමෝචන ක් සිදුවන බව අය්ක්ෂා කරන අතර, ළවැනි දූවිික සහිත පිෂ්ට හා මම්
සැකසීමට විවිත වූ පිෂ්ට නිතර යතත්මක කිරීයමන් යහෝ ජල වි අයමන් ළ අවම කල හැක. දූවිික මර්දන සඳහා සි ලු නිරාවරස
වූ ්රයශශවල ඉසිමට අවශය ජල ට්රක් රථ / බවුසර භාවිතා කිරීමට යකොන්ත්රාත්මකකරු හට ුපයදස් දි යුතු . ජල ඉසියම් වාර
ගසන හා යගලාව කාලගුණික තත්මකත්මකව මත හා සාංයග අ ්රයග්රාහක න් ්රමාස මත බලපායි. යකයසේ යවතත්මක දූවිික මර්දන
සඳහා අපජල යහෝ යතල් ය ොදා ගැනීම තහනම් යග. යම ලැටරයිට්, මැටි හා වැික මිශ්ර මැටි පසක් සහිත ්රයශශ වලට ඉතා
වැදගත්මක යග. ළවැනි අවස්ථාවල ජල විදින, ටැාංකි යහෝ බවුසර ය ොදා ගැනීමට නිර්යශශ කරුක ඇත. ඊට අමතරව, බුරුල් පස තද
කිරීම, ඉදි කිරීම් ුගමි නියපතා ළිරිසිඳු කිරීම ( බින්බුන් හා අනවශය ද්රවය ඉවත්මක කරමින්) හා යපොිකීනන් ආවරස ( පස්ව යවනත්මක
කටයුත්මකතක් සඳහා ය ොදා ගත හැකි), යගෝනි, ළිදුරු යහෝ ගලවා ඉවත්මකකල ශාක මගින් නිරාවරස වූ ්රයශශ හැකි පමස
ආවරස කිරීමට ළි වර ගුක ඇත.
ගල් ඇඹරීයම් න්ත්ර, ඇස්යපෝල්ට් න්ත්රවලට අණ  ද්රවය පැටවීම හා යකොන්ක්රීට් මිශ්රස න්ත්ර මගින් ුත්මකපාදන වන දූවිික,
සාංසරස වායුයගෝීම ගුසාත්මකමකබාව ළිබදබඳ ජායක ්රමිීනන් අුකව පාලන කල යුතු (2008අයගෝස්තු 15, අාංක 1562/22
දරස ගැසට් නියගදන ). ජනාවාස, පාසල්, ආගමික ස්ථාන හා යරෝහල් ආ අ සාංයග අ ්රයග්රාහකවල සිට ්රමාසවත්මක දුරිකින් ගල්
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ඇඹරීයම් න්ත්ර ළිහිටවුක ඇත. සාමානයය න්, සාංයග අ ්රයශශය හි සිට අවම වශය න් මීටර 500ක් බිළාං දිශාවටද, අවම
වශය න් මීටර 100 ්රයවිරුශධ් බිළාං දිශාවටද ඔබ්යබන් කර්මාන්ත ස්ථානගත කල යුතු . යකයසේ නණ ත්මක ගල් ඇඹරීයම්
කර්මාන්ත මගින් දුවිික ඇවිස්යසන ස්ථාන යහෝ ඇඹරීයම් කර්මාන්ත , සම්පුර්සය න්ම යරදි යපරහන් මගින් යහෝ යගෝනි මගින්
ආවරස කිරීම හා ඒවා නිරන්තරය න් යතත්මක කිරීම මගින් දුවිික වියමෝචන අවම කරගත හැකි .
තවද, දුවිික පැයරීම හැකි පමස අවම වන පරිදි ළිළිරවීමට යපර, හා පබි ළම ්රයශශ ජල ඉස යතත්මක කිරීම සිදු කරුක ඇත.
නණ ත්මක, ළිළිරවීම සිදු කරන ්රයශශ යතත්මක කිරීයම් අ ළිළිරවීම් නිෂ්ලල වීම් සිදු යනොවීමට වග බලා ගත යුතු . ුදාහරස ක් යලස,
විදුම් සිදුරු යතත්මක සහිත වූ විට ජල පහළට ගලා ාම නිසා සිදුවන ළිළිරවීම් නිෂ්ලල වීම් වැලක්වීමට ANFO (යපොිකයන් නල වල
ආරක්ෂිතව අබිරන ලද ) පමසක් ය ොදා ගුක ලබයි. ANFO හා විදුත්මක යඩටයන්ටර සම්බන්ධීකරස රැහැන් සන්ිව ්රමාසවත්මක පරි අ
පරිවරස කරුක ඇත.
අතයවශයය න්ම, ද්රවය පැටවීමට යපර ( ටිපර් රථ , ට්රක් රථ බැයකෝ න්ත්ර ය ොදා ගන්න විට) දුවිික වියමෝචන අවම කිරීම
සඳහා ළම ද්රවය යහොඳින් යතත්මක කල යුතු . ඊට අමතරව දුවිික වියමෝචන වීම හා ඉහිරීම් වලක්වා ගැනීමට වාහන යහොඳින්
ආවරස කල යුතු .යබොරළු, යලෝහ සහ වැික ආදි බෑයම්දි දුවිික වියමෝචන හා ඉහිරීම් වළක්වා ගැනීමට සැලකිිකමත්මක වුක
ඇත. ඉදිකිරීම් ද්රවය යගොඩගැසීයම් අ බිළයඟන් හා වර්ෂායවන් ්රමාසවත්මක පරිදි ආවරස කිරීමට සැලකිිකමත්මක වුක ඇත.
ඉදිකිරීම් අදි යරහි අ ය ොදා ගුක ලබන වාහන හා න්ත්ර බිත්ර විකන් නිපඳ වන ඩිසල් දුම වැළැක්වීම සඳහා ඒවාට යනොකඩවා
යසේවා සැපයීමත්මක, නිසි යලස නඩත්මකතු කිරීමත්මක කල යුතු . ඒවා ජායක හා ්රායශශී යරගුලාසි හා අුකකුල වි යුතු . (2000 ජුනි
23 අාංක 1137/35 දරස ඇය වියශේෂ ගැසට් පත්ර 2003 ජුනි 30 අාංක 12 5/11 දරස ඇය වියශේෂ ගැසට් පත්ර , 2008 ජුික 0
අාංක 1157/14 දරස ඇය වියශේෂ ගැසට් පත්ර ) . අ්රසන්න ඩීසල් දුම් (කළු) ළිටකරන වාහන හා න්ත්ර සූතත්ර හා යදෝෂ සහිත
සයිලන්සර ක්යෂේත්රය න් ඉවත්මක කරුක ඇත.
ඉදිකිරීම් භූමි තුළ යගග සීමා පැනවීම ළිිකබඳව ට්රක් රථ හා යවනත්මක ඉදිකිරීම් වාහන රි දුරන් දැුකවත්මක කිරීමට යකොන්ත්රාත්මකකරු
හට ුපයදස් යදුක ඇත. ඉදිකිරීම් ස්ථාන ට ද්රවය යබදාහරින සි ලු වාහන දූවිික වියමෝචන හා ඉහිරීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා
ආවරස කල යුතු . ශබ්ද හා කම්පන ළිබදබඳ සැලකීයම් අ ජනාවාස ්රයශශ හරහා බර වාහන සහ යවනත්මක ඉදිකිරීම් වාහන
ගමන් කිරීම වලක්වා ගත යුතු . ළවැන්නක් අපහබි වන්යන් නම් දූවිික ජනන යනොවන පරිදි යසයමන් වාහන පැදවීමට රි දුරන්
හට ුපයදස් යදුක ඇත.
ගල් වලවල්, ගල් ඇඹරීම, ඇස්යපෝල්ට්, හා යකොන්ක්රීට් මිශ්රස න්ත්ර පරිසර ආරක්ෂස බලපත්ර හා ්රායශිල බල මණ්ඩල වල
යරගුලාසි ්රකාරව ක්රි ාකරවීමට යකොන්ත්රාත්මකකරු හට ුපයදස් ලබා දි යුතු .ගල් කැඩීම හා ඉදි කිරීම් වල නිරත සැම
කම්කරුවකු හට ණ හුණු ආවරස හා ආරක්ෂක කණ්නාඩි සැපයි යුතු .
රසි නික ද්රව , සියමන්ය, යන්ත හා යවනත්මක ඉදිකිරීම් ද්රවය සඳහා ගබඩා ඉදි කරුක ඇත. ළවැනි ගබඩා ්රමාසවත්මක වාතාශ්ර
සහිතව යගොඩනගුක ඇත. සියමන්ය මිශ්ර කිරීම හා කාන්ඩ කිරීම සාංයග අ ස්ථාන විකන් ඉවත්මකව ළිහිටුවන අතර, සියමන්ය මිශ්ර
කිරීම / හබිරවීම දැඩි බිළාං තත්මකත්මකව වල අ සිදු යනොකරුක ඇත.
තැනින් තන අපද්රවය ළිිකස්සීම වැලකිමට සි ළු කම්කරුවන් දැුකවත්මක කරුක ඇත. කම්කරු ූලඩාරම් විකන් ළකතු වන ඝන අපද්රවය
ළකතුකර ළක් ස්ථාන ක අ දහන කල යුතු .

වයාපිති කමකහයුම් අවිවකෙහි
වියශේෂ අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග යමයහයුම් අවිව තුළ අවශය යනොවුක ඇත. යකයසේ යවතත්මක, වායු දූෂස හා ළන්ජින් ශබ්ද
අඩු කිරීමට සි ලු වාහන සඳහා නියපතා (වායු වියමෝචන පාලන ්රමියවලට අුකූලලව,) යසේවා සැපයීම හා මනායලස නඩත්මකතු
කිරීයමහි වැදගත්මකකම අවධ්ාරස කල යුතු . නඩත්මකතු සඳහා දැඩි නීය රීය බලාත්මකමක කිරීම යහෝ ළිටාර වායු වියමෝචන හා
වයාපිය ්රයශශ අවට (මහා මාර්ග සාය්ක්ෂව කාර් බහුල වන විට) වායු තත්මකත්මකව පවා කිකන් කල යහෝ අහඹු යලස
අධීක්ෂස ඉතාම වැදගත්මක වුක ඇත. තවද, සාංසන්දන කිරීම සඳහා සණ ශයශශ ලක්ෂය න් යලස භාවිතා කිරීමට වයාපිය
්රයශශයප සිට ඈයන් ළිහිටා ඇය ්රයශශවල සාංසරස වායුයග ගුසාත්මකමකබාව අධීක්ෂස කිරීම අතයාවශය යග.
වාහන මගින් අිවක යලස CO2 වියමෝචන කිරිම හරිත ීනර නඩත්මකතු කිරීම හා CO2 අවයශෝෂස කරන ගස් සිටුවීම මගින්
කළමනාකරස කරුක ඇත.

අදිෙර 4
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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1 හා 2 ඛ්ාණ්ඩ සඳහා විස්තර කරන ලද සි ළුම අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග න් 4 අදි රටද අදාල යග. වියශේෂ අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
පහත විස්තර කර ඇත.
වායුකග ගුණාත්මකමෙබාවෙප ශබ්දෙ හා ෙම්පන බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාර්ග
මිහිවිදමන් වි අම හා ආශ්රිත න්ත්ර මගින් ම් ශබ්ද (50-55 dB පමස) ඇයවි හැක. යකයසේ යවතත්මක ළම බලපෑම තාවකාිකන වන
අතර ශබ්ද වරින් වර ඇයවන්නකි.
අිවයගී  මාර්ග ුඩන්විට මහා විදයාලයප සිට 200 m දුරින් ගමන් කරන බැවින් ළ අසිකන් ශබ්ද බලපෑම අුකමානකර ඇත.
යමම ස්ථානයප ශබ්ද බාදක ක් ඉදි කරුක ඇත. පහත දැක්යවන ස්ථානවල කම්පන බලපෑම අුකමාන කර ඇත. යමම ස්ථාන
සඳහා ඉදිකිරීම ආරම්භ ට යපර කැඩී ඇය ස්ථාන ළිිකබඳ සමීක්ෂස ක් (ඉර තැීමම් සමීක්ෂස ක්)සිදු කල යුතු .
වාත , ශබ්ද , කම්පන හා ජල තත්මකත්මකව ළිබදබඳ ණ ිකක මිුකම් ඉදි කිරීම ආරම්භ ට යපර පහත සඳහන් සාංයග අ ්රයග්රාහක න් තුල
සිදු කළ යුතු .
ජලයප ගුසාත්මකමකබාව ළිිකබඳ ූලිකක මිුකම් පහත සාංයග අ ස්ථාන ඉදිකිරීමට යපර ලබා ගත යුතු .
-

අතුරුමාරු 3.

-

වලස් වැව ්රයශශ

-

දැදුරු ඔ ්රයශශ දම්වැල් දුර 83+250 km.

-

දම්වැල් දුර 129 + 650 km; කපුවත්මකත A9 හරස් කරන ්රයශශ .

-

දම්වැල් දුර 81 + 200 km ;කුඩා යකොවන, දම්වැල් දුර 124+100 km.

-

මිරිස් යගෝනි ඔ (දම්වැල් දුර 136+600 km).

-

දම්වැල් දුර 99 + 800 km; ුඩන්විට මහා විදයාල හා දම්වැල් දුර 116 + 000 km බඹව පුරාස රජ මහා විහාර

(දම්වැල් දුර 120+750 km).

ශබ්ද බාධ්ක නිර්මාස කිරීම
-

මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරි විසින් ඇය ුඩන්විට මහා විදයාල (දම්වැල් දුර 99+800 km) යදසට ණ හුන පා ළිහිටා
මාර්ග පථ පැත්මකයතන් මීටර් 5-10 ුස ශබ්ද බාධ්ක නිර්මාස කරුක ඇත.

5.7 දුම්රිෙ මාර්ගෙ මත බලපෑම් අවම කිරීම
අයේපුස්ස සබැඳි මාර්ගයප ළිහිටි ුමග තුළ වහල ශක්යමත්මක කිරීම සඳහා යකොන්ක්රීට් ආස්තරන ක් ය  අම යහෝ සම්පූර්ස බර
ඉවත්මක කර මාර්ග පාලම මයන් ළිහිටුවීමට ය ෝජනා කරයිග යදවන විකල්ප වඩාත්මක ය ෝගය වන්යන් යමම දුම්රි මාර්ග
සාංවර්ධ්න සඳහා සැලබිමක් දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයග ඇය බැවිනි.

ඉදි කිරීම් අවිවෙ
දුම්රි මාර්ග ආශ්රිත සි ළු ඉදිකිරීම් ශ්රී ලාංකා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයග අධීක්ෂසය න් සිදු කළ යුතු . යකොන්ත්රාත්මකකරු විසින්
දුම්රි මාර්ග ට අහම්යඛ්න් සිදුවන හානි පවා මගහැරීම ළිණිස පූර්යවෝපා න් ය දි යුතු . පවයන දුම්රි මාර්ගයප ඉහළ සිට
අිවයගී  මාර්ග දක්වා අවම ුස මීටර 7 ක් වත්මක පවත්මකවා ගත යුතු . හබරස දක්වා කුරුසෑගල සිට ය ෝජිත දුම්රි මාර්ග
ඉදිකිරීම සඳහා අවකාශ තැමමට අවශය වුහ න් ස්ථානගත කල යුතු . දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයග අදහස් සවිස්තරාත්මකමක
නිර්මිසයපදි සැලකිල්ලට ගුක ඇත.

කමකහයුම් අවිවෙ
දුම්රි මාර්ග අිවයගගි මාර්ග ට පහිකන් ළිහිටන බැවින් දැලක් යහෝ කඩ දැලක් දුම්රි මාර්ග ට ඉහිකන් ය  අම වැදගත්මක
යග. ළමගින් දුම්රි මාර්ග ට හා දුම්රි මී න් හා භාන්ඩ වලට හානි පැමිසවි හැකි අන්දයම් අිවයගගි මාර්ගයප බින් බුන් වැටී
අිවයගගි මාර්ග හානිවීම වැලයකුක ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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පරිච්කේදෙ 6: පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ හා අධීක්ෂණ වැඩසටහන
6.1 ූලලිෙ ෙරුණු
4 වන පරිච්යේදයප අ ය ෝජනා කරන ලද බලපෑම් අවම කිරීම සදහා වන ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කිරීම තුිකන්
වයාපියයප පූර්ව ඉදිකිරීම්, ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් අවධීන් තුල සිදුවි හැකි අහිතකර බලපෑම් අවම කල හැක. 4 වන
හා 5 වන පරිච්යේද වල විස්තර කරන ලද සිදුවි හැකි බලපෑම් හා ඒවා අවම කිරීමට ගත හැකි ක්රි ාමාර්ග
(වයාපියයප ඉදිකිරීම් අාංශ , ආර්ථික අාංශ , පාරිසරික අාංශ හා සමාජයී අාංශ තවදුරටත්මක වයාපිය ට හා
්රයශශ ට වියශේෂ වි යුතු ) වයාපියයප විස්තරාත්මකමක සැලබිම් අවදියප අ තවදුරටත්මක ාවත්මකකාීමන යකයර්.
පරිසර කළමනාකරස සැලබිම යමම පරිච්යේද ට ඇණ ණුමක් යලස ඉදිරිපත්මක කර ඇත. (ඇණ ණුම 7.1)

6.2 විස්තරාත්මකමෙ සැලසුම් අදිෙර සදහා පරිසර ෙළමනාෙරණ සැලසුම
පරිසර කළමනාකරස සැලබිම විස්තරාත්මකමක සැලබිම් අවදියප අ සාංයශෝධ්න වි යුතු අතර සාංයශෝිවත පරිසර
කළමනාකරස සැලබිම යකොන්ත්රාත්මක ික කි විිකවල යකොටසක් යලස ඇතුලත්මක වි යුතු . ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්මකකරු
ඉදිකිරීම් අවිව තුල පරිසර කළමනාකරස සැලැස්ම ක්රි ාත්මකමක කිරීම ළිබදබද වගකිව යුතු .

6.3 අවමකිරීකම් ක්රිොමාර්ග අධීක්ෂණෙ
පාරිසරික බලපෑම් නිසි පරිදි කළමනාකරස වන බව සහයක කර ගැනීම සඳහා අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක
කිරීම, පරිසර කළමනාකරස සැලබියම් දක්වා ඇය පරිදි වයාපියයප පූර්ව ඉදිකිරීම්, ඉදිකිරීම් හා පබි ඉදිකිරීම්
අවිවවල  අ අධීක්ෂස කල යුතු .
වයාපියයප පූර්ව ඉදිකිරීම්, ඉදිකිරීම් හා පබි ඉදිකිරීම් අාංශ වල අධීක්ෂස කරන පාරිසරික පරාමිීනන් ඇණ ණුම 7.2
තුළ අන්තර්ගත පාරිසරික අධීක්ෂස සැලබියමහි ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

6.4 අවමකිරීකම් ක්රිොමාර්ග ක්රිොත්මකමෙ කිරීම
ඉහත සදහන් පරිදි ඉදිකිරීම් අවිව තුළ අහිතකර බලපෑම් අවමකිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කිරීම
යකොන්ත්රාත්මකකරුයේ ්රධ්ාන වගකීමයි. පූර්ව ඉදිකිරීම් හා පබි ඉදිකිරීම් අවිව තුළ අහිතකර බලපෑම් අවමකිරීයම්
ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කිරීම මාර්ග සාංවර්ධ්න අිවකාරියප වගකීමයි. අභන්තර අධීක්ෂස න් යලස මාර්ග සාංවර්ධ්න
අිවකාරියප පරිසර හා සමාජ සාංවර්ධ්න අාංශ පරිසර කළමනාකරස සැලැස්ම ක්රි ාත්මකමක කිරීම අධීක්ෂස කිරීම
සඳහා වගකීම දරන අතර වයාපියයප බාහිර අධීක්ෂස ආ තන මධ්යම පරිසර අිවකාරි යි. අුකූලලතා මට්ටම්
නිර්ස කිරීම සඳහා පාරිසරික හා සමාජ සාංවර්ධ්න අාංශ වයාපිය භූමියප ක්රමවත්මක අධීක්ෂස කටයුතු සිදුකරන අතර
මධ්යම පරිසර අිවකාරි කාර්තු යලස යහෝ අහඹු යලස ීනරස කර පරීක්ෂා කල යුතු .

6.5 ොර්ෙමණ්ඩල අවශයතාවෙන්
පාරිසරික අුකූලලතාවන් යේ අවශයතාව ළිබදබඳ ුපයදස්  අම සඳහා කැපවූ පරිසර නිලධ්ාරිය කු යකොන්ත්රාත්මකකරු
විසින් ඔහුයේ ඉදිකිරීම් කණ්ඩා යමන් බඳවාගත යුතු . ඉදිකිරීම් අවිව තුළ පරිසර කළමනාකරස සැලැස්ම හා
පරිසර අධීක්ෂස සැලැස්ම ක්රි ාත්මකමක කිරීම සම්බන්ධ්ය න් යකොන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදස් ලබාගැනීමට ඉදිකිරීම්
අධීක්ෂස ුපයශශක න් විසින් පරිසර වියශේෂඥය කුයේ යසේවාවන් ලබා ගත යුතු . යකොන්ත්රාත්මකකරු විසින් ඉදිකිරීම්
හා සම්බන්ධ් පාරිසරික අධීක්ෂස කටයුතු සිදු කල යුතු අතර ඉන් පබිව යකොන්ත්රාත්මකකරු නිරීක්ෂස කළ යශ වයාපිය
කළමනාකරස අාංශ ට වාර්තා කල යුතු .

6.6 වාර්තා කිරීම
මාසික වාර්තා වයාපිය සාංවර්ධ්න අාංශ ට භාර දි යුතු අතර, අනතුරුව ඒවා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පරිසර හා
සමාජ සාංවර්ධ්න අාංශ යවත භාර දි යුතු . පරිසර හා සමාජ සාංවර්ධ්න අාංශ වාර්තා මධ්යම පරිසර අිවකාරි ට
භාර දි යුතු . වාර්තා මාසිකව භාර දි යුතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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පරිච්කේදෙ 7: විස්තාරිත ළිරිවැෙ රතිලාභ විශ්කල්ෂණෙ
7.1.

හැඳින්වීම

යමම පරිච්යේද මිනන් විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප (ECBA) හඳුනා ගැනීම් ඉදිරිපත්මක යකයරයි. විස්තාරිත ළිරිවැ
්රයලාභ විශ්යල්ෂස
ුක පාරිසරික සහ සමාජ බලපෑම් ආදි ද සැලකීමට ගනිමින් කිසි ම් වයාපිය ක් ආර්ථිකම වශය න්
සාධ්ාරකරකරස ට ය ොදා ගන්නා තක්යසේරුකරස යමවලමකි. පාරිසරික/සමාජී බලපෑම් ණ ලය වටිනාකම්විකන් මිුකම් කර
ළිරිවැ යහෝ ්රයලාභ යහෝ යලස සළකා වයාපියයප අය්ක්ෂිත ්රයලාභ ඇස්තයම්න්තුගත ළිරිවැ සමග සාංසන්දන කර
ඇගයීමට ලක් කරන ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප (CBA) විෂ පථ පුළුල් කිරීම මිනන් විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ
විශ්යල්ෂස ක්රි ාවට නාංවුක ලබයි. ළිරිවැ සහ ්රයලාභවල වට්ටම් කළ ්රවාහ (discounted flow) මත ළ පදනම් වී ඇත.
ශුශධ් වර්තමාන අග (NPV), ්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක (BCR) සහ අභයන්තර ඉපැයුම් අුකපායක (IRR) වයාපිය
සාධ්ාරකරකරස ට භාවිතා කරන ලද ූලිකක ආර්ථික ුපමාන යග.
වයාපිය සැලබිම මිනන් අය්ක්ෂිත ්රයලාභ/ළිරිවැ වලට අමතරව ඕනෑම වයාපිය ක පාරිසරික සහ සමාජයී බලපෑම් පවීන.
බලපෑම්වල ස්වභාව මත පදනම්ව ඒවා සමාජ යවත බලපාන ළිරිවැ යලස යහෝ ්රයලාභ යලස යහෝ හඳුනා ගත හැක.
සාමානයය න් වයාපිය ක සාධ්යතා අවදියප  අ ළවැනි බලපෑම් ළිබදබඳව දත්මකත ලබා ගත යනොහැක. පාරිසරික හා සමාජයී
බලපෑම් ඇගයීම් මිනන් පාරිසරික සහ සමාජ බලපෑම් ළිබදබඳව යතොරතුරු ලබා ගත්මක වහා ම වයාපිය ක ආර්ථිකම ජීවයතාව
ඇගයීමට විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂස (ECBA) භාවිතා කරයි. ECBA මිනන් බලපෑම්වල ස්වභාව මත ළිරිවැ හා
්රයලාභ යලස පාරිසරික සහ සමාජයී බලපෑම් සැළකීමට ගත්මක පබිව ද වයාපිය ක් ආර්ථිකම ජීවයතායවන් යුක්තදැයි ඇගයීම
සිදු කරයි.

විස්තාරිත ළිරිවැෙ රතිලාභ විශ්කල්ෂණකේ ූලලිෙ ළිෙවර
විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප ූලිකක ළි වර පහත පරිදි යග:











විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂස (ECBA) සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් සහ සමාජ බලපෑම්
ඇගයීයමන් හඳුනා ගන්නා ලද පාරිසරික සහ සමාජයී බලපෑම් ුිතත පරිදි ආවරස කිරීමට බිදුබි අිවයගී  මාර්ග
ළි වර සාංකලන යතෝරා ගැනීම.
වයාපිය ශකයතා අධ්ය නයප  අ ක්රි ාත්මකමක කරන ලද අදාළ ආර්ථික හා ණ ලය විශ්යල්ෂසය න් වයාපියයප ළිරිවැ
සහ ්රයලාභ ළිිකබඳව අවශය පදනම් දත්මකත නිෂ්කර්ෂස .
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් සහ සමාජ බලපෑම් ඇගයීයමන් වාර්තා කරන ලද ආර්ථිකමියක පාරිසරික හා සමාජී
බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා සමාජ ට බලපාන්යන් ශුශධ් ජස (ළිරිවැ ) යහෝ ශුශධ් ධ්න (්රයලාභ) බලපෑම්
නිය ෝජන කරන්යන්දැයි නිශ්ච කරගැනීම.
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් සහ සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් කණ්ඩා යම් වියශේෂඥ න්යගන් අදාළ බලපෑම් සම්බන්ධ්ව
අවශය වන යභෞයක දත්මකත ලබා ගැනීම.
ුිතත තක්යසේරුකරස ිලල්ප ක්රම භාවිතා කරමින් පාරිසරික හා සමාජී බලපෑම්වල ළිරිවැ හා ්රයලාභ ඇගයීම.
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් සහ සමාජ බලපෑම් ඇගයීයමන් හඳුනා ගන්නා ලද ළිරිවැ හා ්රයලාභවල විස්තාරිත
විෂ පථ අන්තර්ගත කරගනිමින් විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂස (ECBA) සහ වයාපිය කාර් සාධ්න
ුපමාන ගසන කිරීම- ළනම්, NPV, BCR සහ IRR
වයාපිය ශකයතා අධ්ය නයප අ සිදු කළ ආර්ථික විශ්යල්ෂසයප යතෝරාගත්මක ළි වර සාංකලන සඳහා යමයහ වූ ළිරිවැ
්රයලාභ විශ්යල්ෂස (CBA) සමඟ විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප (ECBA) ්රයලල සාංසන්දන
කර ඒවා විවරස කිරීම.

විස්තාරිත ළිරිවැෙ රතිලාභ විශ්කල්ෂණකේ දී භාවිතා ෙළ කමවලම් සහ එළැඹුණු උපෙල්පන
තක්යසේරුකරසයප සම්මත යමවලම් භාවිතා කරමින් හඳුනාගත්මක බලපෑම් තක්යසේරුකරස ල අ. ආර්ථික හා ණ ලය විශ්යල්ෂස
සඳහා ක්රි ාත්මකමක කරන ලද ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප අ (CBA) භාවිතා කළ කල්ළිත සහ සම්මත න් ම යමම
විශ්යල්ෂනවල අ ද ුපය ෝී  කරගන්නා ල අ. ළයසේ ුපය ෝී  කරගත්මක ුපකල්පන සහ සම්මත 7.1 වගුයග දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)

181

වගුව 7.1: විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප  අ භාවිතා කළ ්රධ්ාන යමවලම් සහ ළළැඹුණු ුපකල්පන
පරාමිය
වියශේෂ සටහන්
සම්මත / ුපකල්පන
වට්ටම් අුකපාත
රයට් යපොීම අුකපායකවල ඓයහාසික හැසිරීම් පදනම් කර
7%
යගන ීනරස කරන ල අ.
ඇගයීම් කාල සීමාව ඉදිකිරීම් කාල වසර 4ක් සහ
ඉදිකිරීම් සඳහා ඇස්තයම්න්තුගත ළිරිවැ යදන ලද වර්ෂ
ගසන සඳහා වන අතර සමාන වයාපිය සඳහා ය යදන
යමයහයුම් කාල වසර 30.
සාමානය සම්මත සමඟ අුකරූප යග.
මිල වර්ෂ
ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂස සඳහා ද ළම පදනම් වර්ෂ ම
2016 නිතය මිල ගසන්
ය ොදා ගන්නා ල අ.
ගසයතා විනිම
ශ්රී ලාංකා රුළි ල් මික න
ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප  අ භාවිතා වන සම්මත යි.
ුශධ්මන හැසිරීම
ුශධ්මන අදාළ කර
ආර්ථික විශ්යල්ෂසයප සම්මත ක්රි ාමාර්ග යි.
යනොගනිමින් නිතය මිල ගසන්
ය  අම.
යා ා පරිවර්තන සාධ්ක, ආර්ථික ඒකක ළිරිවැ සහ බදුකරස සම්බන්ධ් අයනකුත්මක ුපකල්පන වයාපියයප ආර්ථික
විශ්යල්ෂසයප අ භාවිතා කළ ුපකල්පන ම ය ොදා යගන ඇත. (යමොරටුව විශ්වවිදයාල , 2016).

ීනරණ උපමාන
විස්තාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂසයප අ සළකන ලද ීනරස ුපමාන තුන යමයසේ :




ශුශධ් වර්තමාන අග (NPV)
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක (BCR)
අභයන්තර ඉපැයුම් අුකපාත (IRR)

ශුපධ වර්තමාන අගෙ (NPV)
ශුශධ් වර්තමාන අග වයාපියයප සතය ශුශධ් ආර්ථික ්රයලාභ මැනීමට භාවිතා යකයරයි. වට්ටම් කරන ලද ළිරිවැ වට්ටම් කරන
ලද ්රයලාභවිකන් අඩු කිරීයමන් ශුශධ් වර්තමාන අග ගසන කරුක ලබයි. ධ්න NPV අග ක් සහිත සි ලු වයාපිය ශුශධ්
ආර්ථික ්රයලාභ සප න අතර ඒවා ආර්ථිකම වශය න් සාධ්ාරකරකරස කරුක ලැයබ්. අයනයෝනය බහිෂ්කාර වයාපිය විකල්ප
සැසඳීයම්  අ ශුශධ් වර්තමාන අග භාවිත කළ යුතු . ඉහළ ම ශුශධ් වර්තමාන අග සහිත විකල්ප ආර්ථිකම වශය න් වඩාත්මක
ුිතත විකල්ප යි.
ශුශධ් වර්තමාන අග ගසන කිරීම සඳහා ය ොදන ලද සූතත්ර පහත පරිදි යග:

B= ශුශධ් වාර්ෂික ්රයලාභ, C = ශුශධ් වාර්ෂික ළිරිවැ , r = වට්ටම් කළ අග

රතිලාභ ළිරිවැෙ අුකපාතිෙෙ (BCR)
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක (BCR) ුක ්රයලාභවල වර්තමාන අග ළිරිවැ වල වර්තමාන අග ට දරස අුකපාත වන අතර
ළමිනන් ය ෝජිත වි දමට සාය්ක්ෂ ශුශධ් ්රයලාභ ද මැනගත හැක. වට්ටම් කළ ්රයලාභ, වට්ටම් කළ ළිරිවැ ඉක්මවා න්යන්
නම් BCR අග 1ට වඩා විශාල වුක ඇත. BCR අග 1ට ඉහළ වයාපිය ක් ශුශධ් ආර්ථික ්රයලාභ ක් ලබා යදන අතර ළයසේ
යහයින් ළ ආර්ථිකව සාධ්ාරකරකරස යකයර්. අ වැ මිනන් සීමා යකයරන පරිසර ක් තුල  අ වයාපියවලට ඒවායප BCR
අග අුකව ්රණ ඛ්ත්මකව ලබා දි යුතු . ඉහළ ම BCR අග සහිත වයාපිය ආය ෝජිත යඩොලර කට විශාලත ම ්රයලාභ ලබා
යදන අතර ළම නිසා ණ ලය පහබිකම් යවන් කිරීයම්  අ ළම වයාපිය ට ්රණ ඛ්ත්මකව හිමි වි යුතු . යම දුලබ සම්පත්මකවල
කාර් ක්ෂම ්රය ෝජන සහයක කරුක ඇත.
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක ගසන කිරීම සඳහා ය ොදන ලද සූතත්ර පහත පරිදි යග:

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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අභයන්තර ඉපැයුම් අුකපාතිෙෙ (IRR)
අභයන්තර ඉපැයුම් අුකපායක (IRR) ුක ්රයලාභවල වර්තමාන අග ළිරිවැ වල වර්තමාන අග ට සමාන වන අවස්ථායග
වට්ටම් කළ අග යි (යම් අවස්තායග  අ NPV අග ශුනය යග). ළ ළිරිවැ වලට ්රයලාභවල ඉපැයුම් අුකපායක මනිුක ලබයි.
IRR අග යපොීම අුකපායක ට වඩා වැඩි නම් ළ සවිමත්මක ආය ෝජන ක් යලස සැළයක්.

7.2.
7.2.1.

ළිරිවැෙ සහ රතිලාභ
ළිරිවැෙ

ළිරිවැ අයිතම න් පහත දැක්යවන ්රධ්ාන ්රවර්ග ටයත්මක හඳුනා ගන්න ල අ.
පූර්ව- ඉදිකිරීම් ළිරිවැෙ : මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම් ආරම්භ ට යපර දැරි යුතු ළිරිවැ අයිතම න් යම ට අ ත්මක යග.
ශකයතා ළිරිවැ , සවිස්තර සැලබිම සහ ුගමි අත්මකපත්මක කර ගැනීම ආදි ්රධ්ාන ළිරිවැ අයිතම යලස හඳුනා ගැයන්. යමම ළිරිවැ
අයිතම ළිිකබඳ යතොරතුරු ශකයතා අධ්ය නයප  අ සිදු යකයරන ළිරිවැ කරසයප  අ නිෂ්කර්ෂස කරන ල අ. ඉඩම් අත්මකපත්මක
කරගැනීයම් ළිරිවැ රුළි ල් මික න 54.4 ක් යලස ඇස්තයම්න්තුගත කර ඇත
ඉදිකිරීම් ළිරිවැෙ: මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම්වලට අදාළව ඇස්තයම්න්තු ගත සි ලු ූලිකක ළිරිවැ යම ට අ ත්මක යග.
සි ලු ඉාංජියන්රු ඉදිකිරීම් ළිරිවැ සහ ඉදිකිරීම් අදි යර් වයාපිය කළමනාකරස ළිරිවැ ද ළමිනන් ආවරස යග. ූලිකක වි දම්
කාලපරිච්යේද වයාපියයප ්රථම වර්ෂ හතර (04) තුල ආවරස යකයර්. යමම ළිරිවැ අයිතම ළිිකබඳ යතොරතුරු ද ශකයතා
අධ්ය නයප  අ සිදු යකයරන ළිරිවැ කරසයප  අ නිෂ්කර්ෂස කරන ල අ. සමස්ත වයාපිය වි දම රුළි ල් මික න 507.59ක්
වන අතර අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම් ළිරිවැ ළිබදබද සාරාාංශ ක් 7.2 වගුයග දැක්යග. මීට අමතරව ුමාං සඳහා වන රුළි ල්
මික න 8.075ක ළිරිවැ ක් ද පවීන.
කමකහයුම් ළිරිවැෙ: ඉදිකිරීම් අදි යරන් පබි වර්ෂ 30ක කාල වකවාුකවක් සඳහා ඇස්තයම්න්තුගත යමයහයුම් ළිරිවැ යමහි
අන්තර්ගත යග. රාජය කළමනාකරස , ගාස්තු අ කිරීම, යසේවා සැපයීම, නඩත්මකතු කටයුතු සහ සළකුක ලබන කාල වකවාුකව
තුල මාර්ගයප ්රයෂ්ටාපන කටයුතු සම්බන්ධ් ළිරිවැ ආවරස කිරීම ළම ඇස්තයම්න්තු මිනන් ආවරස යග. යමම ළිරිවැ
අයිතම ළිිකබඳ යතොරතුරු ශකයතා අධ්ය නයප  අ සිදු යකයරන ළිරිවැ කරසයප  අ නිෂ්කර්ෂස කරන ලද යතොරතුරු යම්
ඇස්තයම්න්තුවලට ද පාදක කරගන්නා ල අ.
මාර්ගයප නියපතා සහ කාලාවර්ීනව සිදු යකයරන නඩත්මකතු කටයුතු, මාර්ගයප විවිධ් භාණ්ඩ (road furniture) අලුත්මකවැඩි ා
කටයුතු, ගාස්තු අ කරන ස්ථාන යමයහයුම් ළිරිවැ , අිවයගී  මාර්ග කළමනාකරස මධ්යස්ථානයප යමයහයුම් ළිරිවැ ; ළනම්
යබෝක්කු, පාලම් සහ ජලාපවාහන නඩත්මකතු ළිරිවැ , මාර්ග ආයලෝකකරස , සාංවිත පරිපථ රූපවාහිනී (CCTV) යමයහයුම් ආදි
යම ට අ ත්මක යග. වාර්ෂික යමයහයුම් සහ නඩත්මකතු ළිරිවැ ුතුරු අිවයගී  මාර්ග ශකයතා අධ්ය න වාර්තායග ගසන කර ඇය
අතර ළ කියලෝමීටරකට ඇයමරිකාුක යඩොලර් මිික න 0.34ක් යලස ඇස්තයම්න්තුගත කර ඇත (ළක්සත්මක ජනපද යඩොලර
2013). ආසි ාුක සාංවර්ධ්න බැාංකුයග (ADB) වාර්ථාවක ළ කියලෝමීටරකට ඇයමරිකාුක යඩොලර් මිික න 0.1 ක් යලස ගසන
කර ඇත. යකයසේ වුව ද යමම අධ්ය නයප  අ වාර්ෂික යමයහයුම් සහ නඩත්මකතු ළිරිවැ ඇස්තයම්න්තුගත කර ඇත්මකයත්මක දක්ෂිස
අිවයගී  මාර්ගයප ඉදිකිරීම්වලට දරස ලද ළිරිවැ සැළකිල්ලට ගැනීයමනි.
මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප ඇස්තයම්න්තුගත කාලාවර්ත නඩත්මකතු සහ යමයහයුම් ළිරිවැ වර්ෂ කට රුළි ල් මික න 2.78කි
(ළ.ජ.යඩො. 1 = රු. 143 යලස කියලෝමීටර කට ළ.ජ. යඩො. මිික න 0.11කි.).
වාර්ෂික යමයහයුම් සහ නඩත්මකතු ළිරිවැ වලට අමතරව මාර්ග නැවත ඇයරීම, ුපකරස සහ රථ වාහන ්රයෂ්ඨාපන , ආදි ද
පවීන. ුතුරු අිවයගී  මාර්ගයප ඇස්තයම්න්තුගත ආවර්යත ළිරිවැ දස වසරකට වරක් කියලෝමීටර කට ළ.ජ.යඩො. මිික න
1. 2කි. යමම අධ්ය නයප කටයුතු සඳහා ආවර්යත ළිරිවැ දස වසරකට වරක් ඇයවන රු. මික න 22.8ක් යලස යගන ඇත.
(ළ.ජ.යඩො. 1 = රු. 143 යලස කියලෝමීටර කට ළ.ජ. යඩො. මිික න 0.8 කි.) ්රයෂ්ඨාපන ළිරිවැ , වාහන සහ ුපකරස
අිවයශ්රේණිකරස ද යම ට ඇතුලත්මක .

අදිෙර

වගුව 7.2: ඉදිකිරීම් ළිරිවැෙවල සාරාාංශෙ
දිග (කිකලෝමීටර්)

1 අදිෙර

කඩවත-මීරිගම

36.54

ළිරිවැෙ රු.
බිලිෙන
143.87

2 අදිෙර

මීරිගම - යපොතුහැර - කුරුසෑගල

39.72

97.74

අයේපුස්ස සබැඳි මාර්ග (link)

9.30

10.80

3 අදිෙර

යපොතුහැර -ගලයගදර

32.50

102.09

4 අදිෙර

කුරුසෑගල -දඹුල්ල

60.15

153.09

ූලලාශ්රෙ: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ දර්ථිෙ ශෙයතා විශ්කල්ෂණෙප කමොරටුව විශ්වවිදයාලෙප 2016
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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ඉදිකිරීම් ළිරිවැ වසර හතරක ඉදිකිරීම් කාල සීමාව තුල වයා්ත කර ඇත. වර්තමාන යමයහයුම් සහ නඩත්මකතු ළිරිවැ රු. මික න
33.65 කි. අිවයගී  මාර්ග විශ්යල්ෂස කාලසීමායවන් ඔබ්බට ද යමයහයුම් කටයුතු සිදු කරන බැවින් සහ ළහි ඉයරි වී යයබන
ටිතල වූහවල ්රය ෝජනවත්මක අග වත්මකකයමහි යශේෂ අග ට ළක කර ඇය නිසා තවදුරටත්මක, 25%ක යශේෂ අග ක් (residual
value) ළිරිවැ ට ඇතුළත්මක කර ඇත. අස්සි ාුක සාංවර්ධ්න බැාංකුයග STDP සම්පූර්ස වාර්තායග දක්ෂිස අිවයගී  මාර්ග සඳහා
වසර විසි පහක යමයහයුම් කාලය න් පබි 30 ක යශේෂ අග ක් භාවිත කර ඇත.
ඉහත සඳහන් කළ, වයාපිය ට අදාළ ළිරිවැ වලට අමතරව පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සහ සමාජ බලපෑම් ඇගයීම මගින් මතු
දැක්යවන පාරිසරික/සමාජයී බලපෑම් හඳුනා යගන ඇත.
බලපෑම් ලත්මක භූමි භාවිතාවල දවස්ථිෙ ළිරිවැෙ: ය ෝජිත මාර්ග තැනීම සඳහා, යම් වන විට ආර්ථිකම වශය න්
වටිනා භූමි භාවිත සහිත මම් ීනරුවක් ුපය ෝී  කර ගැනීමට යි. ඒවායප හිමිකරුවන්ට කිෂිකාර්මික ආදා මක් ලබා
යදන අතර ම යමම ුගමි භාවිතාවල වික්ෂලතා සහ වගාවන් වායුයගෝීම කාබන්ඩය ොක්සයිේ පරියගෂ්ටන කරයි.
කාබන් පරියගෂ්ටන අග න් සහ කිෂිකාර්මික ආදා ම් න යදක ම මාර්ගයප ඉදිකිරීමත්මක සමඟ ම අහිමි වන අතර ළ
වයාපිය සඳහා ණ දාහළ භූමියප ආවස්ථික ළිරිවැ යලස සැලකි හැක.
පාරිසරිෙ හානිකේ ළිරිවැෙ: පදනම් අවස්ථාව (base case) සමග සසඳන විට මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය අමතර
වායු වියමෝචන සිදු කරන මහා පරිමාසයප අමතර වාහන ගමනාගමන කට මග පාදුක ඇත. මීට අමතරව ්රායශශී
පරිසර ට සිදුවන ඇතැම් අහිතකර බලපෑම් සහ ඒවා අවම කර ගැනීයම් ක්රයමෝපා න් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම තුල
හඳුනා යගන ඇත. පවයන දත්මකත මත පදනම්ව මැනි හැකි සහ අග කළ හැකි ළිරිවැ ECBA සඳහා ය ොදා යගන ඇත.
ඉහත ්රවර්ග සහ යමම ළිරිවැ ඇස්තයම්න්තු කිරීමට භාවිත කළ ක්රම ටයත්මක හඳුනා ගත්මක ළිරිවැ අයිතමවල ස්වභාව ළිබදබඳ
සාරාාංශ ක් 7.3 වගුයග දැක්යග.
වගුව 7.3: ආවස්ථික ළිරිවැ වල ආකාර සහ පාරිසරික හානි හා ඒවා ඇස්තයම්න්තුගත කරන ක්රම

ළිරිවැ අයිතම
ඇස්තයම්න්තුගත කළ ක්රම
බලපෑම්වලට ලක් වුණු භූමි භාවිතවල සහ ගමන් ොලකේ දවස්ථිෙ ළිරිවැෙ
යගවතු වගා සහ අයනකුත්මක කිෂිකාර්මික භූමි භාවිත අහිමි ්රයස්ථාපන කාර් සැලබියම්(RAP) සහ සමාජ බලපෑම් විශ්යල්ෂස
වීම
(SIA) සමීක්ෂස මිනන් වයාපිය කාල සීමාව සඳහා වාර්තා කළ ්රධ්ාන
වික්ෂලතාවල ආර්ථික වටිනාකම්
පාරිසරිෙ හානිවල ළිරිවැෙ
ජජව විවිධ්ත්මකව සහ ස්වභාවික වික්ෂලතාදි ට සිදුවන බලපෑම
වික්ෂලතාදි ඉවත්මක කිරීම යහේතුයවන් අහිමි වන
වයාපිය කාල සීමාව සඳහා භූමි භාවිත ආකාරවල කාබන් පරියගෂ්ටන
ජජව- පශධ්ය යසේවාවන්
අග න්
වනජීවී වාසස්ථාන අහිමිවීම සහ ඒවාට ළල්ල වන
 නිවාරස ළිරිවැ : පාරිසරික අවශයතා සඳහා ය ෝජිත ආකිය සහ
බලපෑම්
සැලබිම් ළිරිවැ ( ටි මාංකඩ (UP), ුඩු මාංකඩ (OP) සහ යසොබා
පාලම් (eco- ducts))
 නැවත වගා කිරීයම් ළිරිවැ
පාරිසරික දූෂසයප ළිරිවැ
ශබ්ද, වායු සහ ජල දූෂසයප ළිරිවැ
නිවාරස ළිරිවැ : ශබ්ද බාධ්ක ළිරිවැ ; වායු සහ ජල දූෂස අවම කිරීයම්
ක්රි ාමාර්ගවල ළිරිවැ
බලපෑමට ලක් වූ භූමි භාවිතවල ආවස්ථික ළිරිවැ ඇගයීයම්  අ භාවිත කළ ්රධ්ාන දත්මකත ණ ලාශ්ර වන්යන් සමාජ බලපෑම්
විශ්යල්ෂස (SIA) සහ ්රයස්ථාපන කාර් සැලබිම (RAP) සඳහා ක්රි ාත්මකමක කරන ලද සමීක්ෂස මාලාව . පාරිසරික හානිවල
ළිරිවැ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් (EIA) කණ්ඩා යම් වියශේෂඥ න් විසින් සප න ලද දත්මකත මත පදනම් ව ඇත. පවයන දත්මකත
සීමිත බැවින් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම්  අ හඳුනා ගත්මක යබොයහොම ක් බලපෑම්, නිවාරස ළිරිවැ ්රයගශ (prevention cost
approach) මගින් තක්යසේරුකරස ල අ. යමහි  අ විවිධ් බලපෑම් මැඩපැවැත්මකවීමට ය ෝජිත නිවාරස ළිරිවැ ක්රි ාමාර්ග, සළකුක
ලබන බලපෑම්වල ළිරිවැ නිය ෝජන කිරීමට ය ොදා ගන්න ල අ.
අිවයගී  මාර්ග ්රයශශයප වික්ෂලතාදි ඉවත්මක කිරීම නිසා අහිමි වන කාබන් පරියගෂ්ටන හැකි ාව යවනස් වික්ෂලතා අ ආකාර
සහිත ්රයශශවල යතොරතුරු භාවිත කරමින් ගසන කරන ල අ. බලපෑමට ලක් වූ ණ ළු භූමි ්රයශශ යහක්ට ාර 511.19ක් යලස
තක්යසේරු කර ඇත.
මීට අමතරව EIA කණ්ඩා ම පාරිසරික නි ාමන වැඩසටහනක් ය ෝජනා කර යයබන අතර යමම වැඩසටහන ක්රි ාත්මකමක කිරීයම්
ළිරිවැ ද ඇතුළත්මක කර ඇත. ආවස්ථික ළිරිවැ සහ පාරිසරික හානි ටයත්මක හඳුනා ගත්මක ළිරිවැ අයිතමවල ඇස්තයම්න්තුගත
මට්ටම් 7.4 වගුයග දැක්යග.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වගුව 7.4: ආවස්ථික ළිරිවැ

ටයත්මක ළිරිවැ අයිතම සහ පාරිසරික හානි හා දත්මකත ූලලාශ්ර

ළිරිවැ අයිතම

ණ ලය ළිරිවැ
(රු. මික න )

බලපෑම්වලට ලක් වුණු භූමි භාවිතවල දවස්ථිෙ ළිරිවැෙ
යගවතු වගා සහ අයනකුත්මක කිෂිකාර්මික භූමි භාවිත අහිමි වීම

138.48

පාරිසරිෙ හානිවල ළිරිවැෙ
ජජව විවිධ්ත්මකව සහ ස්වභාවික වික්ෂලතාදි ට සිදුවන බලපෑම
ස්වභාවික වික්ෂලතාදි ඉවත්මක කිරීම නිසා අහිමි වන කාබන්
0.93
පරියගෂ්ටන අග න්
පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීයම් සහ නි ාමන වැඩසටහයන් ළිරිවැ
ය ෝජිත සි ලු පාරිසරික නි ාමන ක්රි ාමාර්ගවල ළිරිවැ
1.29

දත්මකත ූලලාශ්ර
RAP/SIA
සමීක්ෂස

EIA
EIA

7.2.2.
රතිලාභ
වයාපියයප ශකයතා අධ්ය නයප  අ සහ ආර්ථික විශ්යල්ෂසයප  අ මතු දැක්යවන ්රවාහන පශධ්යයප (transport system)
්රයලාභ වයාපියයප ූලිකක ්රයලාභ යලස හඳුනා ගනා ල අ.
රථ වාහන කමකහයුම් ළිරිවැෙ ඉතුරුම්: රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ (VOC) ුක රථ වාහන ධ්ාවන හා සම්බන්ධ්
ඉන්ධ්න, යතල්, ට ර්, අලුත්මකවැඩි ා සහ නඩත්මකතු කටයුතු සහ අග අඩුවීයම් ළිරිවැ ආ අ ළිරිවැ යග.
පවයන මාර්ග ජාලයප පදනම් අවස්ථා තත්මකව ට ළදිරිව මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප බිමට රි ධ්ාවන තත්මකව
ුපකල්පන ක් යලස ගන්න ල අ. ඒ අුකව මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප යමයහයුම් නිසා ඒකක VOC අග අඩු වන අතර
්රධ්ාන ආර්ථික ්රයලාභ යලස රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ ඉතුරුම් මාර්ග පරිශීලක න්ට හිමි යග.
සාංචරණ සහ රවාහන ොල ඉතුරුම්: ්රවාහන ක්යෂේත්රයප වයාපිය යමයහ වීයම් ්රණ ඛ් ම ආර්ථික ්රයලාභ ක් වන්යන්
්රවාහන ට ගත වන කාලයප ඇයවන ඉයරි යි. යමම ඉතුරුම්, මීමන් යමන් ම භාණ්ඩ ්රවාහක න් විසින් ද ුගක්ය
විඳිුක ලබයි. සාංචරණ සහ රවාහන ොල ඉතුරුම රථ වාහන ආදර්ශක මගින් අනාවැකි පළ කර ඇය මධ්යම අිවයගී 
මාර්ගයප ්රධ්ානත ම ්රයලාභ යි.
අනතුරු ළිරිවැෙ ඉතුරුම්: පවයන මාර්ග ජාල (පදනම් අවස්ථාව) හා සැසඳීයම්  අ අඩු වුණු මාර්ග අනතුරු සාංඛ්යාව
මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප තවත්මක ්රයලාභ කි. ආර්ථික ්රයලාභවල අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම් ඇය වීමට යම යහේතු යග.
අුක ාත ්රයලාභ වර්ග ගසන කිරීම සඳහා ය ොදා ගත්මක ක්රම පහත පරිදි විස්තර කළ හැක.

ඉතුරුම්
රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ (VOC) ඉතුරුම්
රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ ඉතුරුම් පහත සූතත්ර භාවිත යකොට ඇස්තයම්න්තුගත කරන ල අ.
𝑉𝑂𝐶 ඉතුරුම් = වාහන පන්යවල සමස්ත 𝑉𝐾𝑇 අග
VKT
OC ∆ ඒකක

× වාහන පන්ය ක වාහන කියලෝමීටර කට OC ∆ ඒකක

= ගමන් කළ වාහන කියලෝමීටර් ගසන
= පදනම් අවස්ථාව සහ මධ්යම අිවයගී  මාර්ග අතර ඒකක යමයහයුම් ළිරිවැ අතර යවනස

ුතුරු අිවයගී  මාර්ග ුපා මාර්ගික ්රවාහන ආදර්ශන (NETSM) ආශ්රය න් ස්යනොවී මවුන්ටන් ඉාංජියන්රු සාංස්ථාව (SMEC)
ුතුරු අිවයගී  මාර්ග යවත ය ොණ  යවන රථ වාහන පන්ය 5ක් සඳහා ආර්ථික සාංසිශිව 6ක් ටයත්මක 2016, 2021, 2026 සහ
2036 වර්ෂවල ඇගයීම් සඳහා VKT අග ්රක්යෂේපස කර යයබ්. ‘දළ යශශී නිෂ්පාදිත ට සබැඳි වාණිජ වාහන වර්ධ්න ’ න
ආර්ථික සාංසිශිව
ටයත්මක ්රක්ෂි්ත සාංඛ්යා රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ (VOC) ඉතුරුම් ඇස්තයම්න්තුගත කිරීමට යතෝරා ගුක
ලැීම .
යමොරටුව විශ්වවිදයාල (2016) සඳහන් කරන පරිදි යමම සාංසිශිව වඩාත්මක සසම්භාවී සාංසිශිව වන අතර යහේතු යදකක් මත
පදනම්ව පුනරීක්ෂස ට ද ්රස්තාව ඇත. ඒ අුකව පහත දැක්යවන යවනස්කම් සිදු යකරිණි.
1. පුශගිකක වාහනවලට 1.40 - 1.47 ක වාර්ෂික වර්ධ්න යගග ක් සැළකීම පුශගිකක වාහනවල වර්ධ්න අවතක්යසේරු
කිරීමකි. ශ්රී ලාංකායග යමෝටර් වාහන ික ාපදිාංිත කිරීයම් වර්ධ්න 2011 සිට 2014 වර්ෂවල සිට කාර් සඳහා 6.65 ක් පමස වන
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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අතර තුරු පැදි සඳහා ළම අග තවත්මක ඉහළ .55 ක පමස අග ක් සහ ්රී යරෝද රථ සඳහා 15 ක් ද වි . ළම නිසා පුශගිකක
වාහන සඳහා වර්ධ්න අග පවයන මාර්ග පශධ්යයප වාර්ෂික වර්ධ්න ද සළකා බලා 5 ක් යලස ාවත්මකකාීමන කරන ල අ.
2. සි ලු වාණිජ වාහන වර්ග තුල 5.21 ක් වන වාණිජ වාහන වර්ධ්න සාධ්ක වඩාත්මක වැඩි අග ක් යලස සළකන ල අ. සැහැල්ලු
වාණිජ වාහන (LCV) සඳහා ජායක මහාමාර්ග ජාලයප ඉහළ ම වාර්ෂික වර්ධ්න 4 ක් පමස වන අතර මධ්යම වාණිජ වාහන
(MCV) සහ බර වාණිජ වාහන (HCV) සඳහා ළම අග ළිබදයවිකන් 3.5 සහ 2.5 යග. ළම නිසා වාණිජ වාහන සඳහා වර්ධ්න
අුකපාත බද සකසන ල අ.
අදාළ සාංඛ්යා 7.5 වගුයග දක්වා ඇත.
වගුව 7.5: අදි ර සාංකලන 1, 2 සහ 4 සඳහා ජදනික VKT අග න්
පදනම් අවස්ථාව ‘අවම කරන’ රථවාහන ගමනාගමන ආදර්ශනයප ්රයලල
ඒෙෙ
2021
2026
VKT
පුශගිකක වාහන - කි.මී.
14,564,572
19,667,544
වයාපාර
යනොවන
(PV NB)
පුශගිකක වාහන - කි.මී.
2,126,751
3,077,440
වයාපාර (PV B)
සැහැල්ලු
වාණිජ කි.මී.
1,202,059
1,439,661
වාහන (LCV)
මධ්යම වාණිජ වාහන කි.මී.
5,427,723
6,334,658
(MCV)
බර වාණිජ වාහන කි.මී.
321,800
369,574
(HCV)
එෙතුව
කි.මී.
3,642,905
30,888,877
VKT
ගාස්තු අෙ ෙරන මාර්ග සඳහා
පුශගිකක
වාහන
- කි.මී.
1,216,336
1,943,150
වයාපාර යනොවන (PV
NB)
පුශගිකක
වාහන
- කි.මී.
297,073
506,801
වයාපාර (PV B)
සැහැල්ලු වාණිජ වාහන කි.මී.
136,884
169,389
(LCV)
මධ්යම වාණිජ වාහන කි.මී.
380,540
485,113
(MCV)
බර
වාණිජ
වාහන කි.මී.
21,464
25,861
(HCV)
ණ ළු එෙතුව
කි.මී.
2,052,297
3,130,312
ූලලාශ්රෙ: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ දර්ථිෙ ශෙයතා විශ්කල්ෂණෙප කමොරටුව විශ්වවිදයාලෙප 2016

2036
37,647,292
6,108,509
2,046,218
8,500,242
484,208
54,786,469

5,414,033
1,264,749
248,364
799,659
36,217
7,763,023

යමොරටුව විශ්වවිදයාලය න් සකසන ලද වාර්තාවට අුකව විවිධ් රථ වාහන වර්ග විශ්යල්ෂසයප  අ භාවිත කළ රථ වාහන
යමයහයුම් ළිරිවැ (VOC) පහත 7.6 වගුයග දැක්යග.
වගුව 7.6: වාහන වර්ග විශ්කල්ෂණකේදී භාවිත ෙළ රථවාහන කමකහයුම් ළිරිවැෙ (VOC)
අිවකගී  මාර්ගෙ සඳහා VOC අගෙ මහාමාර්ග ජාලෙ සඳහා VOC අගෙ
(රු./කි.මී.)
(රු./කි.මී.)
පුශගිකක වාහන
25.9
28.8
සැහැල්ලු වාණිජ වාහන
25.9
28.8
මධ්යම වාණිජ වාහන
39.1
47.1
බර වාණිජ වාහන
56.8
68.4
ූලලාශ්රෙ: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ දර්ථිෙ ශෙයතා විශ්කල්ෂණෙප කමොරටුව විශ්වවිදයාලෙප 2016
වර්ගෙ

්රවාහන අාංශය හි මහජන ආය ෝජන තක්යසේරු කරමින් ජායක සැලබිම්කරස යදපාර්තයම්න්තුව වර්ෂ 2000  අ නිකුත්මක කළ
වාර්තායග යදන ලද අග න් මත පදනම් ව රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ සහ කාල වටිනාකම් තක්යසේරුකරස කරන ල අ.
වාහනවල ක්ෂ වීම් අවම වීම, මාර්ගයප පහල රළු අග නිසා විශාල වශය න් ඉන්ධ්න පරියභෝජන ආදි නිසා අිවයගී 
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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මාර්ගයප රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ මහාමාර්ගවල ළම අග ට වඩා අඩු යවයි. මීට සමාන ඇස්තයම්න්තුවක් ුතුරු අිවයගී 
මාර්ග ආර්ථික ශකයතා විශ්යල්ෂසයප ද ය ොදා යගන යයබ්.

සාංචරණ ොල ඉතුරුව
කාලයප වටිනාකම ඇස්තයම්න්තුගත කිරීමට පදනම් වී ඇත්මකයත්මක ජායක සැලබිම්කරස යදපාර්තයම්න්තුව වර්ෂ 2000  අ නිකුත්මක
කළ ‘Assessing Public Investment in the Transport Sector’ වාර්තාවයි.
වගුව 7.7: Daily VHT for පදනම් අවස්ථාව සහ මධයම අිවකගී  මාර්ගෙ සඳහා ජදනිෙ VKT අගෙන්
පදනම් අවස්ථාව

ඒෙෙ
2021
2026
VHT
පැ
PV NB
529,254
859,585
පැ
PV B
72,979
122,327
පැ
LCV
39,774
54,668
පැ
MCV
181,412
243,675
පැ
HCV
11,252
15,369
පැෙ
Total
834,671
1,295,623
ූලලාශ්රෙ: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ දර්ථිෙ ශෙයතා විශ්කල්ෂණෙප කමොරටුව විශ්වවිදයාලෙප 2016

2036
4,006,841
557,533
167,842
719,816
48,376
5,500,408

වයාපිති අවස්ථාව

Units
2021
2026
VHT
පැ
PV NB
511,943
824,567
පැ
PV B
70,072
115,971
පැ
LCV
38,222
51,819
පැ
MCV
176,027
233,483
පැ
HCV
10,845
14,557
පැෙ
Total
807,109
1,240,397
ූලලාශ්රෙ: මධයම අිවකගී  මාර්ග වයාපිතිකේ දර්ථිෙ ශෙයතා විශ්කල්ෂණෙප කමොරටුව විශ්වවිදයාලෙප 2016

2036
3,508,220
484,390
144,181
618,227
41,076
4,796,094

වගුව 7.8: වාහන වර්ගෙ සහ ගමකන් අරණ ණ මත රථ වාහන කමකහයුම් ළිරිවැෙ (VOC)
වර්ග
වයාපාරික යනොවන පුශගිකක වාහන
වයාපාරික පුශගිකක වාහන
සැහැල්ලු වාණිජ වාහන
මධ්යම වාණිජ වාහන
බර වාණිජ වාහන

VOT (රු./පැ )
407
597
517
850
1,250

හදිසි අනතුරු ළිරිවැෙ ඉතුරුම්
සාමානය A යශ්රේණියප මහා මාර්ග කට සාය්ක්ෂව අිවයගී  මාර්ගවල හදිසි අනතුරු අුකපායක අඩු . මහාමාර්ගවල මාරක
රි අනතුරු අනිපායක වාහන-කියලෝමීටර මිික න කට 0.12 ක් වන අතර අිවයගී  මාර්ගවල ළ වාහන-කියලෝමීටර
මිික න කට 0.05කි. ශ්රී ලාංකායග හදිසි අනතුරුවල සමස්ත ආර්ථික ළිරිවැ බහුතර ්රමාස ක් නිය ෝජන කරන්යන් මාරක
අනතුරුවල ආර්ථික ළිරිවැ වන අතර ශ්රී ලාංකායග අිවයගී  මාර්ගවල යවනත්මක ආකාරයප හදිසි අනතුරු (හානි, දරුණු යහෝ
සාමානය) අුකපායක ළිබදබඳව වර්තමාන ඇස්තයම්න්තු යනොමැත. ළම නිසා මාරක හදිසි අනතුරු අවම කර ගැනීම සැළකිල්ලට
ගැනීම යමම විශ්යල්ෂසයප ්රය ෝජන සඳහා ්රමාසවත්මක යග. ජායක සැලබිම්කරස යදපාර්තයම්න්තුව වර්ෂ 2000  අ නිකුත්මක කළ
වාර්තාවකට අුකව මාරක හදිසි අනතුරක ආර්ථික වටිනාකම රු. මිික න 1.51 කි. වත්මකමන් අග නිය ෝජන කිරීම සඳහා ළම
අග රු. මිික න 5.75 යලස නැවත සකසන ල අ.
ඒ අුකව හදිසි අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම් පහත සූතත්ර භාවිතය න් ඇස්තයම්න්තුගත කරන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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හදිසි අනතුරු ළිරිවැ
= මාර්ග වර්ග කට ණ ළු 𝑉𝐾𝑇 අග
× ∆ මාර්ග වර්ග අුකව වාහන කි. මීටර කට හදිසි අනතුරු අුකපායක × අනතුයර් අග
VKT
= ගමන් කළ වාහන-කි.මී. ගසන
∆ හදිසි අනතුරු අුකපායක = පදනම් අවස්ථාව සහ මධ්යම අිවයගී  මාර්ග
අුකපායකයප යවනස

අතර වාහන-කි.මීටර කට අනතුරු

යමොරටුව විශ්වවිදයාල (2016) විසින් ඇස්තයම්න්තු ගත කළ හදිසි අනතුරු අුකපායකවලට අදාළ දත්මකත යමම අධ්ය නයප  අ
භාවිතා කරන ල අ.
ඉහත රවර්ග ෙටකත්මක වසර 30ක් සඳහා රක්කෂේළිත රතිලාභ 7.9 වගුකග සාරාාංශ ගත කෙොට ඇත.
වගුව 7.9: මධයම අිවකගී  මාර්ගකේ 2019-2048 රක්කෂේළිත රතිලාභ
්රයලාභ
රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ ඉතුරුම්
සාංචරස කාල ඉතුරුව
හදිසි අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම්
එෙතුව

වර්තමාන වටිනාකම රු. මික න
101.11
568.40
9.43
1,311,322.6

මනිුක කනොලැබූ කසසු රතිලාභ
මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප අදි ර I සහ II සාංස්ථාපන නිසා ඇයවන පහත දැක්යවන ්රයලාභ තාර්ථවා අ ඇගයීමකට අවශය
දත්මකත හිඟ වීම නිසා ළිරිවැ ්රයලාභ විශ්යල්ෂස ට අන්තර්ගත වූයප නැත.
වගුව 7.10: වයාපිතිකෙන් අකේක්ෂිත මනිුක කනොලැබූ රතිලාභ
්රයලාභ
සටහන්
ඉදිකිරීම් කාල සීමායග ්රයලාභ
මහා පරිමාස ඉදිකිරීම් වයාපිය ක් වන මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප
රැකි ා අවස්ථා (සිජු + වක්ර)
ඉදිකිරීම් කාල සීමායග  අ සැලකි යුතු රැකි ා අවස්ථා ්රමාස ක්(සිජු
සහ වක්ර) නිර්මාස වන බව අය්ක්ෂිත .
වයාපිතිෙ ක්රිොත්මකමෙ කිරීකමන් පසු රතිලාභ
ඉඩ කඩම්වලට යවයළඳ යපොළ අග ක් ලැීමම
රැකි ා අවස්ථා (සිජු + වක්ර)

මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප කටයුතු ආරම්භ කිරීම සමග මාර්ග යදපස
සහ ආශ්රිත ්රයශශවල යශපළවල මිල සීග්රය න් ඉහළ ුක ඇතැයි
අය්ක්ෂා යකයර්.
මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප කටයුතු ආරම්භ කිරීම සමග මාර්ගයප
කළමනාකරන සහ නඩත්මකතු සඳහා අමතර රැකි ා අවස්ථා ුත්මකපාදන
යකයරුක ඇත.

රතිලාභ ළිරිවැෙ අුකපාතිෙෙ (BCR)ප ශුපධ වර්තමාන අගෙ (NPV) සහ අභයන්තර ඉපැයුම් අුකපාතෙ (IRR)
ගණනෙ කිරීම
ආරම්භක අදි යර්  අ (වයාපිය කාල 2014- 2018) ්රාේධ්න ආය ෝජන ඉහළ වන අතර ළයින් අනතුරුව යශශී ්රජාව, මහා
ජනතාව සහ ශ්රී ලාංකා රජ ්රයලාභ ලබන බව යසො ා යගන ඇත. BCR, NPV සහ IRR අග න් ගසන කර ඇත්මකයත්මක 7.3.1 සහ
7.3.2 යකොටස්වල සඳහන් කර ඇය සමීකරස ආයශශය නි.
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක වත්මකමන් තත්මකව ට (ආධ්ාරක සාංසිශිව - baseline scenario) සහ ඉතා අ හපත්මක අවස්ථා (worst
case scenario) තුනක් සඳහා ඇස්තයම්න්තුගත යකරිස. පවයන තත්මකව
ටයත්මක වට්ටම් අුකපායක ්රයලාභ සහ ළිරිවැ
න
යදකට ම 7 ක් යලස සළකන ල අ. ණ දල් ගලන ට අුකව වසර 30ක් සඳහා පහත ඇස්තයම්න්තුව වාර්තා කරන ල අ. ළයසේ වාර්තා
කළ BCR, NPV සහ IRRඅග න් 7.11 වගුයග දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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වගුව 7.11 : ECBA හි රතිලල
අයිතම
රතිලාභ




වට්ටම් කළ අග

(රු. මික න )
101.11
568.40
9.43
678.94
Costs
420.47
41.11
50.47

රථ වාහන යමයහයුම් ළිරිවැ ඉතුරුම්
සාංචරස කාල ඉතුරුව
හදිසි අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම්
එෙතුව





ඉදිකිරීම් ළිරිවැ
යමයහයුම් ළිරිවැ
අත්මකපත්මක කර ගැනීයම් ළිරිවැ





0.93
138.48
1.29
595.44

අහිමි වූ කාබන් පරියගෂ්ටන හැකි ාව සඳහා ළිරිවැ
භූමියප ආවස්ථික ළිරිවැ
පාරිසරික කළමනාකරස ළිරිවැ
එෙතුව
ීනරණ උපමාන
BCR

1.015
9.73

NPV (රු. මික න)
IRR

7.10%

සාංකගදීතා පරීක්ෂණෙ
පහත සාංසිශිව ටයත්මක සාංයග අතා පරීක්ෂස ක් ක්රි ාත්මකමක කරන ල අ.
 සාංසිශිව 1: ්රයලාභ 20 කින් අඩු කර ඇත
 සාංසිශිව 2: ළිරිවැ 20 කින් වැඩි කර ඇත

සාංසිශිව 3: ළිරිවැ 10 කින් වැඩි කර ඇය අතර ්රයලාභ 10 කින් අඩු කර ඇත
ඇස්තයම්න්තුගත BCR, NPV සහ IRR අග න් 7.12a-c වගුයග දක්වා ඇත.
වගුව 7.12a: සාංසිශිව 1 ටයත්මක කළ CBA අධ්ය නයප BCR, NPV සහ IRR අග න්
අයිතම
අග
BCR
NPV
IRR

0.81
-රුළි ල් මික න 20.82
5.53%

වගුව 7.12b: සාංසිපිවෙ 2 ෙටකත්මක ෙළ CBA අධයෙනකේ BCR, NPV සහ IRR අගෙන්
අයිතම
අග
BCR
0.84
NPV
-රුළි ල් මික න 118.88
IRR
5.82%
වගුව 7.12c: සාංසිපිවෙ 1 ෙටකත්මක ෙළ CBA අධයෙනකේ BCR, NPV සහ IRR අගෙන්
අයිතම
අග
BCR
NPV
IRR

0.83
-රුළි ල් මික න 119.85
5.69%

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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නිගමන සහ නිර්කපශ
පදනම් අවස්ථායග කරුක ලැබූ ුපකල්පන ටයත්මක යමම වයාපිය රු. මික න .37ක ශුශධ් වර්තමාන අග ක් සහිතව ඉතා බිළු
වශය න් ජීවය යග. 7.12 (a, b, c) වගුවිකන් යපන්වන පරිදි පුයරෝකථන කළ NPV, IRR සහ BCR අග න් සිදුවි හැකි ඉතා
අ හපත්මක අවස්ථා තුනක් ටයත්මක ගසන කර ඇත. ළම ඉතා අ හපත්මක අවස්ථා ටයත්මක යමම වයාපිය ජායක ආර්ථික සහ
පාරිසරික දිෂ්ටි යකෝසය න් සළකුක ලබශ අ ජීවය (Viable) යනොයග.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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පරිච්කේදෙ 8: නිගමනෙ හා නිර්කපශෙ
8.1 නිගමන
යමම අධ්යනය න් පහත සඳහන් පුළුල් නිගමන වලට ළළයබන ල අ.


මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප 1 වන, 2 වන හා 4වන අදි ර අධ්යන කිරීම සඳහා යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයුම සකස්
කරන ල අ. පරිසර බලපෑම් ඇගයුම මධ්යම අිවයගී  මාර්ගයප කඩවත පශධ්යයප අන්තර් හුවමාරුව හැර කඩවත සිට
දඹුල්ල දක්වා හා අයේපුස්ස සබැඳි මාර්ග මායිම ආවරස කරයි. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයුම ය ෝජිත වයාපිය හා
සම්බන්ධ් පාරිසරික හා සමාජයී බලපෑම අධීක්ෂස කරයි.
 ය ෝජිත මාර්ග පථයප සැලකි යුතු දුරක් යවල් ා වල් හා පහත්මක මම් හරහා ගමන් කරන බවත්මක ඒවා යබොයහෝ ගාංගා
හා ඇළ මාර්ග හරහා වැයටන බවත්මක පවයන පරිසර ළිබදබඳ ූලිකක අධ්යනය න් පැහැදිික වි . තවද ය ෝජිත මාර්ග
විවිධ් ස්වභාවික, අර්ධ් ස්වභාවික හා මිනිසා විසින් නවීකරස කරන ලද ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. ය ෝජිත අිවයගී 
මාර්ග කිසිදු ජායක වයනෝදයාන ක් , අභ භූමි ක් යහෝ වගුරු මමක් හරහා ගමන් යනොකලද ඇතැම් ස්ථාන වල අ
වනාන්තර හරහා යහෝ ආසන්නයප පවීන. ය ෝජිත මාර්ග බස්නාහිර පළායත්මක ගම්පහ, සබරගණ ව පළායත්මක කෑගල්ල,
ව ඹ පළායත්මක කුරුසෑගල හා මධ්යම පළායත්මක මාතයල් න පරිපාලන දිස්ත්රි ක්ක 4 ක් හරහා ගමන් කරයි. ළ ඇතැම්
විට අිවක ජනගහන ක් ඇය ග්රාම නිලධ්ාරි යකොට්ටාශ 163ක් හා ්රායශශී යල්කම් යකොට්ටාශ 18ක් හරහා ගමන්
කරයි.
 පාරිසරික බලපෑම් ඇගවුම් අුකව ය ෝජිත අිවයගී  මාර්ගයප ඇතැම් ස්ථාන වල අ සැකැස්ම පරිසරයප යභෞයක, පරිසර
විදයාත්මකමක හා සමාජයී අාංශ වලට අහිතකර යලස බලපෑම් ඇය කරයි.
 නැවත පදිාංිත කරවීයම් හා යභෞයක විස්තාපනයප අවශයතාව අිවයගී  මාර්ග වගුරු මම්, යවල් ා වල්, අයනකුත්මක
කිෂිකාර්මික මම් හා පදිාංිත යනොවූ ඉඩම් හරහා ය ොණ  වීම තුිකන් විශාල වශය න් අවම වී ඇත.
 ළයසේ වුවත්මක ඉඩම් අත්මකකරගැනීම, ජනතාව අවතැන්වීම හා නැවත පදිාංිත කරවීයමන් ඇයවන සමාජයී බලපෑම ඉතා
අහිතකර යවයි. ආසන්න වශය න් යගොඩනැගිික 4557 ක් බලපෑමට ලක්වි හැකි අතර ඒවායින් 75 (3438) නැවත
ස්ථාපන කල යුතු .ළිහිටීම අුකව ආසන්න වශය න් ගම්මාන 48 හා ග්රාමී සමාජ වයාපිය මගින් බලපෑමට
ලක්වි හැක. යමම  අර්ඝ කාීමන යවනස සිදුවන ්රයශශයප බලපෑමට ලක්වූ පුශගල න් නැවත පදිාංිත කරවීම, නැවත
හැඩගැසීම හා අුකකලන කිරීම ඔවුන්යේ සාමානය ජන ජීවිත පවත්මකවා ගැනීමට අතයාවශය යග.
 යමහි ්රයලල ක් යලස ජජුව බලපෑමට ලක්වූ යකොට්ටාශ වල ජදනික ආදා ම, ජීවයනෝපා , මයනෝවිඥාන හා බිභ
සාධ්න
න අාංශද වලට බලපෑම් ඇය වි හැක. මාර්ග පථ පාසල්, පන්සල් ආ අ සාංයග අ ස්ථාන වලට ආසන්න වුවද
අිවයගී  මාර්ග ඉදිකිරීයමන් අනතුරුව කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් සිදු යනොයග.
 පථ ූලිකකව යවල් ා වල් හා පහත මම්, විශාල ගසනාවක් ගාංගා, ඇළ මාර්ග, අගල් හරහා ගි ද ජලවිදයාවට හා
ජලාපවහන පශධ්ය ට සිදුවන බලපෑම අවම මට්ටමක පවීන. ඉතා බිළු වාරිමාර්ග වලට යමමගින් බලපෑම් ඇයවි හැකි
අතර මාර්ග සඳහා වන සීමාව (ROW) තුල යවල් ා වල් වල අඩුවීමක්ද නිරීක්ෂස කල හැකිවුක ඇත. ළයසේ වුවත්මක
අයනක් අිවයගී  මාර්ග වල යමන් මාර්ග සඳහා වන සීමාව (ROW) යදපසින් ඕනෑම පැත්මකතක කිෂිකර්මාන්ත
තවදුරටත්මක කරයගන ා හැකි . වාරි ජල කිෂිකාර්මික මම් වලට ලබාගැනීම සම්බන්ධ්ව තාවකාිකක ගැටළු
තත්මකත්මකව න් ඇයවි හැක.
 ඉදිකිරීම් අතරතුර වායු තත්මකත්මකව , ශබ්ධ් හා කම්පන ගැටළු ජනාවාස සාංයග අ ්රයග්රාහක න්, පුරාවිදයාත්මකමක
වටිනාකමක් ඇය ්රයශශ හා පරිසර විදයාත්මකමක අාංශ යකයරහි බලපායි. ක්රි ාකාරී අවිව තුලද ශබ්දයප බලපෑම පැවය
හැක. ඉදිකිරීම් අවිවයප අ අවසාදිත ද්රවය විකන් හා රසා න ද්රවය විකන් ගලා න ජල දූෂස වීම මගින් මතුළිට ජල
පිෂ්ට ට බලපෑම් ඇයවි හැක.
 මාර්ග පථ නිසා කුඩා වනාන්තර කැබික, වියශේෂ හා ස්වභාවික වාසස්ථාන වලට බලපෑම් ඇයවි හැක. මාර්ග පථ
නිසා බලපෑමට ලක් වූ වනාන්තර නම්, (1) මීරිගම යකොස් කැයළේ, යහක්යට ාර 57. භූමි ්රමාසය න් ආසන්න
වශය න් යහක්යට ාර 0.67ක ්රමාස ක් ස්ථිර වශය න් නෂ්ට වි හැකි ස්වාභාවිකරස වූ වගා වනාන්තර කි.
ය ෝජිත සබැ අ මාර්ග යමම වගා වනාන්තර යහක්යට ාර 30 ක හා යහක්යට ාර 27ක වශය න් වර්ග ්රමාස සහිත
යකොටස් යදකකට යබදා යවන් කරයි. (2) යගරගලකන්ද වනාන්තර , ණ ළු භූමි ්රමාස වූ යහක්යට ාර 164ක
්රමාසය න් යහක්යට ාර 1.5ක ්රමාස ක් නෂ්ට වි හැකි වුවද වනාන්තර කැබික වීමක් සිදු යනොයග. නණ ත්මක අිවයගී 
මාර්ග ඉදිකිරීම්, සත්මකව වියශේෂ වල වාසස්ථාන අතර නිදහස් සාංසරස සඳහා බාධ්ාවකි. (3) කිරිදියගොල්ල වනාන්තර ,
වනාන්තරයප ජීවත්මක වන සත්මකවයින්ට ජල සප න දැදුරු ඔය න් මායිම් වූ යකොස් හා මැයහෝගනී විකන් සමන්විත
ස්වාභාවීකරස වූ වනාන්තර කි. ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වැග මායියමන් වනාන්තර හරහා ගමන් කරන
අතර බඹරකන්ද වනාන්තරය න් කුඩා ීනරුවක් ළහි ජීවත්මක වූ සත්මකව වියශේෂ න්ට බලපාමින් නෂ්ට යග.
 ඉහත අහිතකර බලපෑම් වලට අමතරව ග්රාමී හා ජායක මට්ටයම් හපත්මක ්රයපල යමමගින් ඇයයග. පුශගලයින් හා
්රජාවන් යකයරහි අහිතකර බලපෑම් ඇය වුවද ඔවුන්ද ය ෝජිත මාර්ගය න් ජීවන රටාවන් ුසස්වීමක් සිදුවන බව
බැහැර යනොකරයි.
 බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශ්ව සාදාරස වන්දි යගවීම්, නැවත පදිාංිත කරවීම් හා ්රකිය තත්මකත්මකව ට පත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග
සාංවර්ධ්න අිවකාරියප ජජු හා කඩිනම් මැදිහත්මක වීමක් බලායපොයරොත්මකතු යග. යම ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට
යපර සිදුකල යුතු .
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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රැ අදි මගින් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීමට පරිසර ඇගයීම් වාර්තායග සඳහන් පරිදි ගාංවතුර වැනි ජල ගදයාවට සිදුවන
බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා කුකමත ඉදිකිරීම් හා යපට්ටි යබෝක්කු, නිර්මාස තුළට ඇතුළත්මක කරයගන ඇත.
සාංයග අ ්රයශශ වලට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම අරණ ණු කරයගන විස්තරාත්මකමක නිර්මාස සිදු කල යුතු .සාංයග අ
වාසස්ථාන මග හැරීම යහොදම විකල්ප වුවද ළ ළතරම් සාදය යනොවන්යන් දැරි යුතු වි දම් ඉහල න බැවිනි.ළවන්
අවස්ථාවල අ ජජව බන්ධ්න යහෝ සත්මකව පාලම්, ටින් ගමන් කිරීමට ඇය මාර්ග , සත්මකව නල ස්ථාපන කල
යුතු .ස්ථිර අවශයතා විස්තරාත්මකමක අවිවයප අ සාරාාංශ ගත කල යුතු .
ය ෝජිත අවම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග භාවිතා කිරීයමන් අය්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම් සි ල්ලම පායහේ යබොයහෝ දුරකට අවම
කරගත හැකි බව දැකි හැක.
හඳුනාගත්මක බලපෑම්, විස්තාරිත ්රයලාභ ළිරිවැ විශ්යල්ෂසයප (ECBA) අග කිරීයම් සම්මත යමවලම් භාවිතය න්
අග කර ඇත. පදනම් අවස්ථායග අ සිදුකරන ලද ුපකල්පන න්ට ටත්මකවයමම වයාපිය ජීවය බව සදහන් කල හැක.
මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපියයප ඉදිකිරීම් අවසන් කල වහාම රයට් ආර්ථික ්රාේධ්න රයට් මධ්යම, ුතුරු හා
නැයගනහිර පළාත්මක සමග සම්බන්ධ් කරුක ඇත. රජ මගින් ඉදිරි වර්ෂ වල අ අදහස් කරන යරසාර සාංවර්ධ්න ට යමහි අ
ළ ඉවහල් වුක ඇත.
ය ෝජිත වයාපිය මගින් ළක්තරා සැලකි යුතු බලපෑම් රැයගන ඒමට බලයපොයරොත්මකතු වුවත්මක යම්වා ය ෝජිත අවම
කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ය ොදාගැනීයමන් අවම කර ගත හැකි බව පරිසරැ බලපෑම් ඇගයුම මගින් ීනරස කල හැක.පරිසර
ඇගයුම් වාර්තායවන් ය ෝජනා කරන ලද පරිසර බලපෑම් ඇගයුම (EMP) හා පරිසර අධීක්ෂස සැලබිම (EMoP) මගින්
වළක්වා ගැනීයම් ක්රි ාමාර්ග ඇනහිටීමකින් යතොරව ස්ථාපන කිරීම සිදුකල යුතු . අවම මට්ටයම් පවයන පාරිසරික
ගැටළු හදුනා ගැනීමටද වයාපිය නිරන්තර අධීක්ෂස ට ලක් කරයි.









8.2 නිර්කපශ
යමම අධ්යන මගින් පහත සදහන් නිර්යශශවලට ළළයඹන ල අ.









ය ෝජිත සි ලු වැළක්වීයම් ක්රි ාමාර්ග හා පාරිසරික අධීක්ෂස හා කළමනාකරස ක්රි ාවික නිර්යශශ යලස දැක්වි
හැක.
ඉඩම් අත්මකපත්මක කරගැනීම සඳහා ්රයස්ථාපන කිරීයම් අ පැන නගින සමාජ බලපෑම් අවම කරගැනීමට ය ෝජිත අවම
කරගැනීයම් ක්රි ාමාර්ග වලට වියශේෂ අවධ්ාන ක් ලබාදි යුතු .
බලපෑම් ඇයවූ පාර්ශ්ව නැවත පදිාංිත කරවීම හා වන්දි යගවීම ්රමාද කින් යතොරව පාර්ශ්වකරුවන්යේ අදහස්
සලකමින් වියශේෂය න් ්රායශශී යල්කම් යකොට්ටාශ වැනි යර්ඛී ආ තන සම්බන්ධ් කරයගන සිදුකල යුතු .
ජලාවර්තක ආකිය න් නිර්මාස කිරීම සහ සැලබිම් සහ වුහ න්යේ ස්ථාන හඳුනාගැනීම කළහැකි නණ ත්මක,
විස්තරාත්මකමක සැලබිම් අවදියප අ යමම සැලබිම් වඩාත්මක නිවැරදි ගාංගා පතල මට්ටම් සහ ගලා ායම් පශධ්යයප
යතොරතුරු භාවිතය න් සමායලෝචන කිරීම තවදුරටත්මක සිදුකරුක ඇත. ළමගින් වුහ න්යේ සැලබිම්වල වඩාත්මක
නිවැරදි ්රයපල ලබාගැනීමට හැකිවුක ඇත.යබෝක්කු වල දිග සහ ළිහිටුවීයම් ස්ථාන සහ ළවැනි ඉදිකිරීම් වල ළිරිවැ
සඳහා අවශය වන සමතුිකතතාව ට යබෝක්කු යකොටයසේ අ වියශේෂ අවධ්ාන ක් ය ොණ  කරුක ඇත.
දැනට පවයන වාරිමාර්ග හා ජලාපවහන පහබිකම් වයාපිය ්රයශශයප නි ම ආකාරය න් නඩත්මකතු කිරීම සිදුකරුක
ඇත. යම ට සම්බන්ධ්ව වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව , ශ්රී ලාංකා ඉඩම් යගොඩකිරීයම් හා සාංවර්ධ්න කිරීයම් සාංස්ථාව
හා යගොවිජන සාංවර්ධ්න යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ගිවිසගන්නා ලද අවශයතාව න් වයාපියයප සවිස්තර සැලබිම් හා
ගිවිබිම් යල්ඛ්න සඳහා සලකා බැීමම වැදගත්මක .
සවිස්තර සැලබිම් අවදියප අ වයාපිය සඳහා වන පරිසර කළමනාකරස සැලබිම (EMP) සහ පරිසර අධීක්ෂස
සැලබිම (EMoP) ාවත්මකකාීමන කිරීම සහ අදාල යටන්ඩර් යල්ඛ්න වල ඇතුළත්මක කිරීම සිදුකරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අිවයගී  මාර්ග වයාපිය -කඩවත සිට දඹුල්ල (අදි ර 1, 2 සහ 4)
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