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්ගු ලැයිස්තු්
වගුව A.: ය ෝජිත වයාපියය න් අයප්ත ක්ෂිත ්රධ්ාන බලපෑම් සහ වවා අවම රීමේම සදහා ය ෝජිත ක්රි ාමාර්ග වල සාරා ශ
වගුව 1.1: මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර න්
වගුව 1.2: සත්මකත්මකව සමීක්ෂස සදහා භාවිත කල නි ැදි ක්රම
වගුව 1.3: වයාපිය සදහා අවශය වන අුකමැීනන්වල සාරා ශ
වගුව 2.1: වික්ප න්යේ ඇගයීම්වල සාරා ශ
වගුව 2.2: ුම ළිබදබද යතාරතුරු සාරා ශ
වගුව 2.3: ුම වික්ප සහ කැපීම් වික්ප අතර ස සන්දන
වගුව 2.4: යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා දියවන මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 මගින් බලපෑමට ලක්වන
පරිපාලන යකාට්ඨාශ
වගුව 2.5: මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 තුල ළිටීටන අන්තර්මවමාරු ළිිකබද විසතතර
වගුව 2.6: සි ලුම වයාපිය ස රවක වල සැලසුම් යතාරතුරු
වගුව 2.7: මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 සදහා අවශය යේ ැයි ඇසතතයම්න්තු කර ඇය ඉදිරීමේම් ද්රවය
්රමාස න්
වගුව 2.8: ඉදිරීමේම් ක්රි ාකාරකම් වැතසටහන
වගුව 2.9: අදි ර 3 – පැයක්ෛ ළිිකබද සාරා ශ
වගුව 2.10: මහුකවර ්රයශශයේ අධියේගි මාර්ග ට සම්බන්ධ් මාර්ග (Connectivity roads )
වගුව 2.11: යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 සදහා වි දම් සාරා ශ
වගුව 3.1: වයාපිය ්රයශශයේ මාසික වර්ෂාපතන අග න්යේ දිගු කාීමනව සාමානය අග න් (average)
වගුව 3.2:අධියේගී මාර්ග ආසන්න වර්ෂා ෛල මාපක ළිටීටි සතථාන විකන් වාර්තාවූ මාසික වර්ෂාපතන
වගුව 3.3 : කුරුසෑගල කාලගුස නිමේක්ෂස මධ්යසතථානයේ කාලගුණික දත්මකත
වගුව 3.4 : මහුකවර කාලගුස නිමේක්ෂස මධ්යසතථානයේ කාලගුණික දත්මකත
වගුව 3.5 : ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග අදි ර ඔසතයසත පවයන වාුතයගෝලයේ ගුසාත්මකම
වගුව 3.6 : රඹුක්කන ්රයශශයේ ශබ්ද මට්ටම්
වගුව 3.7 : පැ 24 කාල ක් තුල සිදුකරන ලද මිණුම් වලට අුකව ශබ්ද මට්ටම් ්රයලල
වගුව 3.8 : කම්පන මට්ටම්
වගුව 3.9 : වාර්තා වූ වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්වූ ශාක වියශතෂ
වගුව3.10: අධ්ය නයේ අ වාර්තා වූ ශාක වියශතෂ ළිබදබද සාරා ශ
වගුව 3.11: අධ්ය න තුල අ වාර්තා වූ සත්මකත්මකව වියශතෂ වල සාරා ශ
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වගුව 3.12: ස සතකියක, ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමකව වැදගත්මක සතථාන
වගුව 4.1: බලපෑම් නයාස
වගුව 4.2: ඉදිරීමේම් ද්රවය ුකහාගැීමම් සහ ්රවාහන නිසා ඉදිරීමේම් අවදියේ අ අයප්ත ක්ෂිත බලපෑම්
වගුව 4.3: අදි ර 1 ටී ඉදිරීමේම් අවදිය ටී මතුළිට ෛලවිදයාවට බලපෑම් ඇයවි හැරී සතථාන
වගුව 4.4: අදි ර 1 ටී ක්රි ාත්මකමක අවධියේ මතුළිට ෛල විදයාවට සිදුවන අදාල බලපෑම් සහ සතථාන
වගුව 4.5 ස සතකියක, ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක වැදගත්මකකමක් සටීත සතථාන වලට සිදුවන බලපෑම
වගුව 4.6 : 2016  අ විවිධ් වාහන වර්ග වල යවනසත යේග න්ට අුකව ශබ්ද වියමෝවන
වගුව 4.7 : 2036  අ විවිධ් වාහන වර්ග වල යවනසත යේග න්ට අුකව ශබ්ද වියමෝවන
වගුව 4.8 : ඇමරිකායේ යෙතර් හයියේ ස ගම (FHWA) ටයත්මක ඇය ්රවාහන යදපාර්තයම්න්තුව විසින් අධියේගී
මාර්ගවල වාහන ගමනා ගමන සදහා සකසන ලද ුපරිම අවසර දි හැරී යහෝ සැලසුම් කල හැරී ශබ්ද
මට්ටම්
වගුව 4.9 : 2016  අ යවනසත ගමන් යේග න් වල අ කාබන් යමායනාක්සයිඩ් (CO) වියමෝවන
වගුව 4.10 : 2036  අ යවනසත ගමන් යේග න් වල අ කාබන් යමායනාක්සයිඩ් (CO) වියමෝවන
වගුව 7.1: විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ  අ භාවිතා කම ්රධ්ාන යමවලම් සහ එමැඹුණු ුපක්පන
වගුව 7.2: මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ 3 වන අදි යර් (යපාතුහැර සිට ගලයගදර) සමසතත වයාපිය ළිරිවැ ළිිකබා
සාරා ශ
වගුව 7.3: ඉදිරීමේම් ළිරිවැ වල සාරා ශ
වගුව 7.4: ආවසතික ළිරිවැ වල ආකාර සහ පාරිසරික හානි හා වවා ඇසතතයම්න්තුගත කරන ක්රම
වගුව 7.5: ආවසතික ළිරිවැ

ටයත්මක ළිරිවැ අයිතම සහ පාරිසරික හානි හා දත්මකත ූලලාශ්ර

වගුව 7.6: අදි ර ස කලන 1, 2 සහ 3 සාහා ජදනික VKT අග න්
වගුව 7.7: වාහන වර්ග විශතය්ෂසයේ අ භාවිත කම රථවාහන යමයහුතම් ළිරිවැ (VOC)
වගුව 7.8: පදනම් අවසතථාව සහ මධ්යම අධියේගී මාර්ග සාහා ජදනික VKT අග න්
වගුව 7.9: වාහන වර්ග සහ ගමයන් අරණ ස මත රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ (VOC)
වගුව 7.10: මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ 2019-2048 ්රක්යෂතළිත ්රයලාභ
වගුව 7.11: වයාපියය න් අයප්ත ක්ෂිත මනිුක යනාලැබූ ්රයලාභ
වගුව 7.12 : ECBA ටී ්රයලල
වගුව 7.13a: ස සිශධි 1 ටයත්මක කම CBA අධ්ය නයේ BCR, NPV සහ IRR අග න්
වගුව 7.13b: ස සිශධි 2 ටයත්මක කම CBA අධ්ය නයේ BCR, NPV සහ IRR අග න්
වගුව 7.13c: ස සිශධි 1 ටයත්මක කම CBA අධ්ය නයේ BCR, NPV සහ IRR අග න්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

vi

රූපෘතසටහන් ලැයිස්තු්
රූපසටහන 1.1: ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග
රූපසටහන 1.2: මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 (යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා)
රූපසටහන 2.1: අදි ර 3 සදහා වික්ප මාර්ග න් 3
රූපසටහන 2.2: විසතතරාත්මකමක විශතය්ෂස සදහා යතෝරාගත්මක වික්ප න්
රූපසටහන 2.3: රීයලෝමීටර් 8+300 සිට රීයලෝමීටර් 10+800 දක්වා මාර්ග පථයේ අපගමන
රූපසටහන 2.4: ගලයගදර ්රයශශයේ  අ මාර්ග අපගමන
රූපසටහන 3.1: වයාපිය ්රයශශ තුල දිගු කාීමන මාසික සාමානය වර්ෂාපතන
රූපසටහන 3.2: අධියේගී මාර්ග ට ආසන්න වැසි ෛල මාපක ළිටීටන සතථාන වල මාසික වර්ෂාපතන
රූපසටහන 3.3: වයාපිය ්රයශශයේ සාමානය ෛල වහන රටා
රූපසටහන 3.4 : වයාපිය ්රයශශයේ ෛලයේ ගුසාත්මකම ඇගයීම සදහා ෛල සාම්පල ලබාගත්මක සතථාන සිය ම
රූපසටහන 3.5 : යබායහෝ ෛල මාර්ග වල ෛල දූෂස සිදුවි හැරී විසිරුණු ්රභව න් වන්යන් කිෂිකාර්මික
අපදාව න්යේ.
රූපසටහන 3.6 : රඹුක්කන් ඔයේ සහ යබායහාර ඔයේ සමීප දර්ශස
රූපසටහන 3.7 : අවට වාුත ගුසාත්මකම , ශබ්ද සහ කම්පන මිණුම් කල සතථාන න්
රූපසටහන3.8 a: අුකච්ඡද යපලගසතසවනලද සතථාන දක්වන අධ්ය න ්රයශශයේ සිය ම
රූපසටහන3.8 b:අුකච්ඡද යපලගසතසවන ලද සතථාන දක්වන අධ්ය න ්රයශශයේ සිය ම
රූපසටහන 3.9 : යකායරාසතස කන්ද අසල සතවභාවිකකරස වූ වන වගාව (Ch ≈ 7+900)
රූපසටහන 3.10: රඹුක්කන් ඔයේ ඉවුරු වල පවයන ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා (Ch ≈15+750)
රූපසටහන 3.11: කුතා ඔ දියේ පවයන ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා (Ch ≈16+700)
රූපසටහන3.12: යකාසතයපාතු ඔයේ ඉවුරු වල ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා (Ch ≈25+800)
රූපසටහන 3.13: අවරිගල පාෂාස ුශගත ආශ්රිත වික්ෂලතා (Ch ≈0+100)
රූපසටහන3.14: වික්ෂලතා සතථමේභවන සටීතව සැකසුුක, ඉහල ශාක ඝනත්මකව ක් සටීත දර්ී යගවත්මකතක්
රූපසටහන 3.15: මිශ්ර සහ අතුරුයබෝග වගාවන් සටීත යපා්වතු
රූපසටහන 3.16: අධියේගී මාර්ග මගින් යදකතීමට නි මිත රබර් වතු යදකක්
රූපටසහන 3.17: අවරිගල ණ දුයන් ඇය යපාකුස
රූපසටහන3.18:මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 න් බලපෑමට ලක්ීමට නි මිත කුඹුරු ඉතම්
රූපසටහන3.19: මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 ආරම්භ වන සතථානයේ (යපාතුහැර) නිමේක්ෂස වූ වාසසතථාන
රූපසටහන 3.20 : මධ්යම අදියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 ටී ස යේ අ ්රයශශ යපන්වන සිය ම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

vii

රූපසටහන 3.21: (a)යකාසතයපාතු ඔ (Ch ≈25+600),(b) රඹුක්කන් ඔ (Ch ≈32+600) (c)යවලගන් ඔ (Ch
≈7+500)සහ(d)යබායහාර ඔ (Ch ≈14+800) යපන්වන ඡා ාරූප
රූපසටහන 3.22: අවරිගල ණ දුයන් ඇය යපාකුස
රූපසටහන 5.1: වි න් පාලම් ආකිය සාහා ුදාහරස
රූපසටහන 5.2: සත්මකත්මකව ස වරස සාහා නිර්මාස කරන ලද ට්ම පාලම් හා යබෝක්කු
රූපසටහන 5.3: පක්ීන් ළි ාසර රීමේයම් මාර්ග යවනසත රීමේයම් ආකිය දක්වන දම සටහන
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යකටි ය දුම් ලැයිස්තු්
AWDT – සයයේ දිනවල සාමානය රථවාහන තදබද
BCR – ්රයලාභ හා ළිරිවැ අතර අුකපාත
BOD - ජෛව ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම
CBA - ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස
CBR - ළිරිවැ හා ්රයලාභ අතර අුකපාත
CEA - මධ්යම පරිසර අධිකාරි
CEB - ල කා විදුිකබල මණ්තල
CEP - මධ්යම අධියේගී මාර්ග
CFS - යරසාරත්මකව ුයදසා යක්න්ද්ර
COD - රසා නික ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම
CR – දැඩි අවදානමට ලක්වූ
CS – හරසතකත
CSC - ඉදිරීමේම් අධීක්ෂස ුපයශශක
DO - ද්රාවිත ඔක්සිෛන්
DS – ්රායශී ය්කම් කාර් ාල
ECBA - විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස
EIA - පරිසර බලපෑම් ඇගුතම
EMMP - පරිසර කමමනාකරස හා අධීක්ෂස සැලසුම
EMoP – පරිසර අධීක්ෂස සැලසුම
EMP - පරිසර කමමනාකරස සැලසුම
EMU – පරිසර කමමනාකරස අ ශ
EN - අවදානමට ලක්වූ
EO - පරිසර නිලධ්ාමේ
ESCM - පරිසර ආරක්ෂක අුකූලලතා අත්මකයපාත
ESDD - පරිසර හා සමාෛ ස වර්ධ්න අ ශ
ESIA - පරිසර හා සමාෛ බලපෑම් ඇගුතම
FHWA – යෙතර් මහාමාර්ග සබදතා ළිටීටුීයම් ක්රම
GIS – භූයගෝීම යතාරතුරු පශධ්ය
GN – ග්රාම නිලධ්ාමේ
GPS – යගෝීම ළිටීටුීයම් පශධ්ය
GRC – දුක්ගැනවිික වලට සහන සප න කමිටු
GSMB - භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කැීමයම් කාර් ා ශ
HFL – ඉහල ග වතුර මට්ටම්
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IAS - ආගන්තුක ආක්රමසීීම වියශතෂ
IRR - අභයන්තර ඉපුතම් අුකපාත
LAA – ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමයම් පනත
MC – මහානගර සභාව
MSW – නාගරික ඝන අපද්රවය
NBRO - ෛායක යගාතනැගිික හා පර්යේෂස ආ තන
NCS - ෛායක ස රක්ෂස තත්මකව
NE - ඇගුතමකට ලක් යනාකරන ලද
NEA - ෛායක පරිසර පනත
NETSM – ුතුරු අධියේගී මාර්ගයේ ුපා ගමනාගමන ආකිය
NIRP - ෛායක අනිඡාුකගත ්රයසතථාපන ්රයපත්මකය
NPV - ශුශධ් වර්තමාන අග
NT – ආසන්න අවදානම්
NWP - ව ඹ පමාත
NWP-EA - ව ඹ පමාත- පරිසර අධිකාරි
NWS&DB - ෛායක ෛලසම්පාදන හා ෛලාපවාහන මණ්තල
OP – ුඩින් ගමන් කරන මාර්ග
PMU - වයාපිය කමමනාකරස අ ශ
PPE – යපෞශගිකක ආරක්ෂාකාමේ ුපකරස
PS – ්රායශී සභා
RAP - ්රයසතථාපන කාර් සැලසුම
RDA – මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි
ROW – නිරවදය මාර්ග
SAIRC-සමාෛ ඇගුතම හා අනිඡාුකගත ්රයසතථාපන අුකූලලතාව
SIA - සමාෛ බලපෑම් අධීක්ෂස
SLLRDC - ශ්රී ල කා ඉතම්ම් යගාතරීමේයම් හා ස වර්ධ්න රීමේයම් ස සතථාව
SLS – ශ්රී ල කා ්රමිය
SLT – ශ්රී ල කා යටිකයකාම්
SMEC - සතයනාී මවුන්ටන් ඉ ජියන්රු ස සතථාව
TIN - ත්රියකෝස ආධ්ාරය න් මනින ලද අක්රමවත්මක ෛාල
TN – ණ ළු නයිට්රෛන්
TOR - කාර් නිර්යශශ
TP - ණ ළු යපාසතපරසත
TRL – ගමනාගමන පර්යේෂස පර්යේෂසාගාර
TS – වර්ගීකරස මට්ටම
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TSS - පූර්ස අවලම්ිත ඝන ද්රවය
UC – නගර සභාව
UP – ටින් දියවන මාර්ග
VOC - රථවාහන ක්රි ාරීමේයම් ළිරිවැ
VOT – කාලයේ අග
VU - අවධ්ානමට ලක්වි හැරී
WBS - කටුතතු යබදා අයම් සැලසුම
WHO – යලෝක යසෞඛ ස විධ්ාන
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ඇමිණුම් ලැයිස්තු්
1.1

කාර් නිර්යශශ

1.2

වාර්තාව සකසත කම අ යේ ලැයිසතතුව

2.1

බලපෑමට ලක්වූ පාලන යකාට්ටාශ වල සිය ම

2.2

වයාපිය විනයාස සැලසුම

2.3

යගෝීම තැන යසවුම් පශධ්යයේ ඛණ්තා ක

2.4

සැලසුම් නයා පත්ර

2.5

ආකියක හරසතකත

2.6

අන්තර්මවමාරු නිර්මාස

2.7

දිුතණු කල හැරී ද්රවයම ළිටීමම්

3.1.1

ෛල තත්මකත්මකව වාර්තාව

3.1.2

වාුත තත්මකත්මකව වාර්තාව

3.1.3

ශබ්ද හා යදදරුම් වාර්තාව

3.2.1

සයමෝච්ව සහ භූමි විශතය්ෂස

3.2.2

ඉතම් භාවිත ළිිකබා සිය ම

3.2.3

භූ විදයා සිය ම

3.2.4

පා ශු සිය ම

3.3.1

වික්ෂලතා ළිිකබා ලැයිසතතුව

3.3.2

සත්මකව වර්ග ළිබදබා ලැයිසතතුව

3.3.3

ස යේ අ ්රයශශ වල සිය ම

3.4

සමාෛ ආර්ික දත්මකත

4.1

බලපෑම් හඳුනාගැීමයම් අුකකිය

4.2

්රධ්ාන මාර්ග කැපුම් වල සැලසුම හා පැයකත

4.3

නැවත පදි චි රීමේයම් භූමි ්රයශශ

5.1

ය ෝජිත ටීමිකම් අුකකිය

7.1

පරිසර කමමනාකරස සැලසුම

7.2

පරිසර අධීක්ෂස සැලසුම

8.1

යර්ඛී ආ තන විකන් ලැබුණු ිකළි

8.2

ූලිකක අදහසත ුදහසත සහ ්රකාශ න්යේ සාරා ශ

8.3

මහෛන යතාරතුරු පත්රිකාව

9.1

ය ාණ රීමේම් වල ලැයිසතතුව

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

xii

විධ්ර ක සරරරාංශයේ 
ශ්රී ල කා රෛ , යපාතුහැර ්රයශශය න් ආරම්භ ී ගලයගදර දක්වා ගමන්කරන අධියේගී මාර්ග සබැදි ක් ද සටීතව කතවත
්රයශශය න් ආරම්භ ී දඹු්ල දක්වා ගමන් කරන මධ්යම අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේමට ීනරස කර ඇත. මධ්යම අධියේගී
මාර්ග වයාපිය (CEP) පහත දැක්යවන පරිදි අදි ර හතරකට යවන්කර ඇත:



අදි ර 1 – කතවත සිට මීරිගම, දිග ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර 37.0
අදි ර 2 – මීරිගම සිට කුරුසෑගල, දිග ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර 39.7
මීරිගම සිට අයේපුසතස,දිග ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර 9.1
 අදි ර 3 –යපාතුහැර සිට ගලයගදර, දිග ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර 32.5
 අදි ර 4 – කුරුසෑගල සිට දඹු්ල, දිග ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර 60.3
මාර්ග ඉදිරීමේම් කටුතතු සහ සම්බන්ධ් යවනත්මක අදාල ීමයමේය සහ ්රයපත්මකය යමන්ම ෛායක පාරිසරික පනත (NEA) සහ
ආශ්රිත යරගුලාසි ටයත්මක පනවා ඇය අදාල නිය ෝග තහවුරු රීමේම ළිණිස පරිසර කමමනාකරස සහ පසු විපරම් සැලැසතම
(EMMP) ද සමග යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ළිබදය ල කරන ල අ.එයසතම යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම්
(EIA) වාර්තාව සකසා ඇත්මකයත්මක මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 - යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා රීයලෝමීටර්
32.5 ක් වන ීනර සදහා . මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ කතවත සිට දඹු්ල දක්වා ීනරයේ අදි ර 1, 2 සහ 4 ර සදහා
යවනත්මක පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවක් සකසා ඇත. යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් වපසරිය න් (scope)
යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග යකාරියතෝව ආවරස යේ.වයාපියය න් විශාල භූමි ්රමාස ක්
ආවරස යකයරන බැවින් යවනත්මක අවසර න් සහ අුකමැීනන් ගසනාවක් ලබාගැීමමට අවශය වන අතර ඉන් සමහරක්
දැනටමත්මක නිකුත්මක කර ඇය අතර තවත්මක සමහරක් යම් දක්වාත්මක ලැබීමට නි මිතව පවීන.
මධ්යම අධියවගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ආරම්භ වන්යන් එනම් රීයලෝමීටර් 0+000 සතථාන ළිටීටන්යන් යපාතුහැර
අන්තර් මවමාරුව ්රයශශය න් වන අතර එටී අවසාන එනම් රීයලෝමීටර් 32+487 සතථාන ගලයගදර A10 මාර්ග
සම්බන්ධ් වන සතථානයේ ළිටීටයි. එමගින් ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් 32.5 ක දුරක් ආවරස යකයර්. යමම අධියේගී
මාර්ග ම ීනරු 4 රීන් සමන්විත වුක ඇය අතර යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා එටී යමයහුතම් යේග පැ ට රීයලෝමීටර්
100 වුක ඇත. එ අන්තර්මවමාරු 4 රීන් සමන්විත වන අතර වවානම් රීයලෝමීටර් 0+000 සතථානයේ පවයන යපාතුහැර,
රීයලෝමීටර් 4+700 සතථානයේ යපා්ගහයවල, රීයලෝමීටර් 13+900 සතථානයේ රඹුක්කන සහ රීයලෝමීටර් 32+487
සතථානයේ ගලයගදර අන්තර් මවමාරුවයි. රඹුක්කන් ඔ , කුතා ඔ සහ යකාසතයපාතු ඔ
න ්රධ්ාන ග ගා තුන සහ එටී
ළිටාර තැනි හරහා ගමන් රීමේමට මාර්ගයේ ්රධ්ාන පාලම් යදාලහක් (12) සහ කණුමත දියවන පාලම් (viaducts) දාහතක්
(17) ය ාදාගුක ඇත. එයමන්ම එ ට මධ්යම/කුතා ්රමාස වල ඇලයදාම සහ වාරි ඇල මාර්ග හරහා ගමන් රීමේමට යබෝක්කු
106 ක් ද, ්රායශී මාර්ග හරහා ටින් ගමන්රීමේමට ටිම (underpasses) විසිතුනක් (23) ද ුඩින් ගමන් රීමේමට ුඩුම
(overpasses) දාහතරක් (14) ක් ද ුම තුනක් ද අ ත්මක . යමම ඇතැම් වුහ න් පදික න් විසින් අධියේගී මාර්ග හරහා
ගමන් රීමේමට ද භාවිත කරුක ඇත. ුම මාර්ග පවයන යකාටසත 3 ළිබදයවිකන් පලණ  ුමග රීයලෝමීටර් 15+120 සිට
රීයලෝමීටර් 15+410 සතථාන දක්වා මීටර් 290 ක් පමස දිගරීන්ද, යදවන ුමග රීයලෝමීටර් 23+430 සිට රීයලෝමීටර්
23+630 සතථාන දක්වා මීටර් 200 ක් පමස දිගරීන්ද, යතවන ුමග රීයලෝමීටර් 27+490 සිට රීයලෝමීටර් 27+725 සතථාන
දක්වා මීටර් 235 ක් පමස දිගරීන්ද ුතක්ත වුක ඇය අතර වවා එක් ුම මාර්ග ක ම ීනරු යදකක් බැගින් වන යසත පවයන
ශවිත්මකව ුම මාර්ග යලස ක්රි ාකරුක ඇත. මාර්ග සදහාආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් 9.6 ක සම්පූර්ස දිගක් කැපීම්
සිදුකල ුතතු අතර ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් 17.4 ක සම්පූර්ස දුරක් ළිරීම් සිදුරීමේම අවශය වුක ඇත.
යමම යපලගැන්වුම (alignment) සාමානයය න් වැම ඇත්මකයත්මක රෛ ට අ ත්මක භූමි ්රයශශ සහ ආ තන රීටීප ක් හැර වැඩි
වශය න් යපෞශගිකක ඉතම් හරහා . මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින් මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය යකාරියතෝයේ
මාර්ග සදහා වන සීමාව (ROW) හදුනායගන ඇය අතර එ ට අදාල සි ලුම ඉතම්, 1950 ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමයම් පනත
(LAA) ටයත්මක පවරාගුක ඇත.වයාපිය ආරම්භ රීමේමට ්රථම සි ලුම යශපල අත්මකපත්මකකරගැීමම අවසාන කරුක
ඇත.අධියේගී මාර්ග එසවූ ඉදිරීමේමක් (elevated structure) යලස කුළුුක මත පාලම් (viaducts), පාලම්, යබෝක්කු සහ පසත
ළිරවූ බැමි භාවිතය න් ඉදිකයරුක ඇත.මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය සදහා සම්මත මාර්ග ඉදිරීමේයම් තාක්ෂස භාවිත
කරුක ඇය අතර යබායහාම ක් ඉදිරීමේම් කටුතතු බර න්යත්රෝපකරස සහ න්ත්රසූතත්ර භාවිතය න් සිදුකරුක ඇත.මධ්යම
අධියේගී මාර්ග වයාපිය සදහා සම්පූර්ස වි දම ආසන්න වශය න් ශ්රී ල කා රුළි ් බිික න 445.30 ක් වුක ඇත.මධ්යම
අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 සදහා පමසක් සම්පූර්ස වයාපිය වි දම ආසන්න වශය න් ශ්රී ල කා රුළි ් බිික න
94.7 ක් වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

1

්්තමරනය පෘත්යන පෘතරිසර
යමම පාරිසරික බලපෑම් අධ්ය න සැකසීම අතරතුර අ ඇගයීමට ලක් කම අධ්ය න ්රයශශ වන්යන් මධ්යම පරිසර
අධිකාරි (CEA) මගින් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම සදහා නිකුත්මක කරන ලද කාර්
නිර්යශශයේ (TOR) වියශතෂස කර ඇය
්රයශශ යේ. යමටී අ ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත අන්තර්මවමාරු ළිටීටන සතථාන සදහා වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ කරන
ල අ.ඉහත සදහන් කල යකාරියතෝව සීමායේ පවයන යභෞයක, ජෛව විදයාත්මකමක සහ සමාෛ පරිසර ළිබදබදව පාදසතථ
(baseline) තත්මකත්මකව ළිිකබද ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ.එ ට අමතරව මාර්ග පථයේ සිට ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් 1 ක
පමස දුරක් දක්වා පවයන හදුනාගත්මක සි ලු ස යේ අ ්රයශශ යමම ඇගයීම සදහා සැලරී්ලට භාෛන කරන ල අ.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ,යතත්මක කලාප සහ අතරමැදි කලාප හරහා ගමන් කරයි.එ ළිටීටන්යන් නාගරික ෛනාවාස සටීත
්රයශශ (යපාතුහැර සහ ගලයගදර), නාගරික ෛනාවාස අවට පවයන ෛනාවාස සහ ග්රාමී ්රයශශ, ලදු කැලෑ, ග ගාශ්රිත
වනාන්තර, පාෂාස ුශගත වල පවයන ශාක ්රෛාවන්, කුඹුරු, යපා් වතු සහ යවනත්මක වගාවන්, යගවතු, ග ගා ඇල යදාම
සහ වාරි ඇල මාර්ග වැනි ෛල ගලාබසින මාර්ග ආදි පවයන ්රයශශ තුල යේ.එ ට අමතරව රඹුක්කන් ඔ , කුතා ඔ සහ
යකාසතයපාතු ඔ ද ඇතුලුව ග ගා, ඇම යදාම සහ වාරි ඇම මාර්ග රාී ක් හරහා යහෝ වවාට ආසන්නය න් ගමන්
කරයි.ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග සතථානගත කරුක ලබන්යන් ශක්යමත්මක පාදසතථ පාෂාස මත වන අතර භූමි සමතල සහ
මතුළිට රැික සටීත බව අඩුයවන් පවයන බැවින් නා ාම් ්රණ ඛ යනායේ.ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ භූවිදයාත්මකමක විමර්ෂස
මගින් භූමි ගිලා බැසීම සදහා පවයන්යන් අඩු තර්ෛන ක් බව දක්වා යයබ්.අදි ර 3 ටී අධියේගී මාර්ග
අුකයර්ඛයේයතෝරාගත්මක සතථාන වල මිණුම් කරන ලද වාුතගුසාත්මකම , ශබ්ද මට්ටම් සහ කම්පන මට්ටම් ආදියේ පාදසතථ
පරාමිීනන් යබායහාම ක් මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ්රමිීනන් තුල පැවතුනි.
ය ෝජිත මාර්ග විවිධ්ාකාර වූ සතවභාවික, අර්ධ් සතවභාවික සහ මිනිසා විසින් යවනසත කරන ලද භූ දර්ශන සහ කිෂි පරිසර
පශධ්ය සහ යගවතු හරහා ගමන් කරන අතර වවා ය ෝජිත වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වන ්රධ්ාන භූමි පරිහරස න් ද
යේ. මාර්ග වනාන්තර කැබික රීටීප ක් හරහා ගමන් කරන නණ දු රීසිදු ෛායක ුදයාන ක්, අභ භූමි ක් යහෝ ්රකාශ ට
පත්මක කරන ලද යතත්මකබිමක් යහෝ හරහා ගමන් යනාකරයි. අධ්ය න ්රයශශ තුල වන සතුන්යේ ස ක්රමස මාර්ග (ුදා.
අිකන්යේ) හණ යනාී .
ය ෝජිත වයාපිය කුරුසෑගල, කෑග්ල, සහ මහුකවර න පරිපාලන දිසතත්රික්ක තුනට අ ත්මක ්රායශී ය්කම් බල්රයශශ
4 ක ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් 38 ක් හරහා හරහා ගමන් කරයි.ෛනාවාස අය බමතර ක් ග්රාමී මට්ටමයම් පවයන නණ ත්මක අධික
යලස ටිතල පහසුකම් නීකරස ට සහ නාගමේකරස වයාප්ත තීමට ලක්ව ඇත. ්රයශශයේ ආර්ික ස වර්ධ්න ළිිකබද
යහාදින් පැහැදිික වුවද ෛනගහනය න් සැලරී ුතතු යකාටසක් දුප්ත පත්මකකමින් පීතා විදිුක ලබයි.
ධයේක්ිත බලපෘතෑම් සහ බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ක්රි රමර්ග 
බලපෑම් හඳුනාගැීමයම් අුකකිය ට අුකව භුතාක්ෂණික යහෝ භුසම්පත්මක අ ග, ෛලවිදයාත්මකමක අ ග, සමාෛ හා ස සතකියක
අ ග යමන්ම පරිසරවිදයාත්මකමක අ ගද දැඩි යලස බලපෑමට ලක්වන බව හඳුනාගන්නා ල අ. ්රධ්ාන වශය න් හඳුනාගත්මක
බලපෑම් සහ එම බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග වල සාරා ශ ක් වගුව A ටී සාහන් යේ.
ය ෝජිත මාර්ගයේ නිශතචිත යකාටසත රීටීප ක්ම දම බෑවුම් සටීත කඳු හරහා ගමන් රීමේම යහතතුයවන් භූ රූප සහ වවායේ
සතථායිතාව යකයරටී ඇයවන බලපෑම් ළිබදබාව වැඩි අවධ්ාන ක් ය ාණ කල අතර මාර්ග කැපුම ඔසතයසත ඇයවි හැරී
නා ාම් සහ ගිලා බැසීම් අවම රීමේමට සුදුසු ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කල ුතතු .
ඉහත සාහන් කල ආකාරයේ බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග, නිර්මාසකරන අවධියේ අම සලකා බැයලුක අතර සතථායී
බෑවුම්ද එම අවයේ අ නිර්මාස යකයරුක ඇත. ඉදිරීමේම අවධි ට අදාම මග යපන්ීම් කටුතතු ෛායක යගාතනැගිික
පර්යේෂස ස විධ්ාන මගින් ලබා යදුක ඇත. මාර්ග කැපුම් පුර්ස අධීක්ෂස ක් ටයත්මක සිදු කරන අතරම සතථායි බෑවුම්
සාහා වන ුපා මාර්ග සුදුසු සතථාන න්ටී සතථාළිත යකයරුක ඇත.
සතවභාවික නා ෑම් වලට යගාදුරු ීයම් ්රවනතාව වැඩි ්රයශශ සතථායි රීමේම සාහා යනාගැඹුරු ස ග්රාහක කාණු, පඩියප්
ආකාරයේ දි බසතනා, දි ර බදාම කැීම, කම්බි සටීත ශක්යමත්මක බැමි සහ පාෂාස වැරගැන්ීම (rock bolting) වැනි ුපා
මාර්ග ය ාදා ගුක ඇත.
වයාපිය සැලරී ුතතු තරම් වන කුඹුරුබිම් සහ පහත්මකබිම් ්රමාස ක් හරහා ගමන් ගන්නා බැවින් වයාපිය ඉදිරීමේම් කටුතතු
හා සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම් සමග බැදුුක, ෛලගැීමම් සිදුීම් ඉහල ාම, ෛල ගලා ායම් රටා යවනසතීම, වාරි ඇලව් වල
අඛන්තතාව ට බාධ්ා ඇයීම් වැනි සැලරී ුතතු ෛලවිදයාත්මකමක බලපෑම් ඇයරීමේමට යහතතුයේ. යමම බලපෑම් මගහැමේම
සදහා මනා සැලසුම් මගින් බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග රාිල ක් ගත ුතතු අතර එමගින් ඉදිරීමේම් කටුතතු වි ික කාලයේ අ
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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සිදුරීමේම ද තහවුරු කරුක ඇත.රඹුක්කන් ඔ , කුතා ඔ සහ යකාසතයපාතු ඔයේ ළිටාර තැනි වල ග වතුර සම්බන්ධ්ව ගැටලු
ඇයවුක ඇතැයි අයප්ත ක්ෂා කරයි.කුතා වාරි වයාපාර විකන් වගා කරන කුඹුරු ්රයශශ යබායහාම ක් බලපෑම් වලට ලක්වි
හැරී අතර මාර්ග සදහා වන සීමාව (ROW) වට අ ත්මක වන ඇතැම් කුඹුරු අටීමිව ුක ඇත. මදකලා කුඹුරු බිම් වලට වාරි
ෛල ලබා අම සම්බන්ධ්ව තාවකාිකක ගැටලුකාමේ තත්මකත්මකව න් ඇයීමට ද හැරී ාව පවීන.
කුකමත පාලම්(viaducts), විශාල යපට්ටි කාුක(box culverts) සහ පසුගැලුම් බලපෑම් අවම රීමේම සදහා යවනත්මක
ක්රයමෝපා න් සැලසුම් රීමේම මගින්, ෛල විදයාත්මකමක සහ ෛලවහන බලපෑම් යබායහාම ක් අවම කරගුක ලබයි.අධියේගී
මාර්ග යදපස ී වගාව අඛන්තව සිදුකරයගන ාමට හැරීවුක ඇත. සතථාීම ව වියශතෂස වූ ෛල සැපයීයම්/ගලාබැසීයම්
විවර තැබීම මගින් වාරිෛල සැපයීමට/බැස ාමට සිදුවන බලපෑම සම්බන්ධ් ගැටලු අවමකරගැීමමට හැරීවුක ඇත.
ඉතම් පවරා ගැීමයම් සහ අවතැන්ීයම් ්රයලල ක් යලස අවට ්රෛාවයේ ජීවිකාවිත්මකීනන් වලට සැලරී ුතතු බලපෑමක්
ඇයවුක ඇතැයි අයප්ත ක්ෂා කරයි. ඉදිරීමේම් කටුතතු සහ සම්බන්ධ් සමාෛ බලපෑම් යබායහාම ක්ම තාවකාිකක වන ඇත.
ෛනතාවයේ ජීවිත ට නැවත පදි චිකරීයමන් සිදුවන බලපෑම් ටීතකර යහෝ අටීතකර න යදකම යලස සිදුවි හැක.යමම
ගැටලු වලට ්රයකර්ම යසීම සදහා මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ වයාපිය පසුවිපරම් වකක ක් (PMU) තුිකන් සහ
බලපෑමට ලක්වූ යකාටසත වල ුපයදසත ලබාගැීමම මගින්, පවු් සහ ආ තන සතිර සහ තාවකාිකක ්රයසතථානගත රීමේම්
සදහා විසතතරාත්මකමක ්රයසතථානගත රීමේයම් සැලැසතමක් (RAP) සැකසීම සිදුවුක ඇත. ගම්ණ න්ට ඇතැම් සතථාන විකන් අධියේගී
මාර්ග හරහා ගමන් රීමේමට යනාහැරීවන බැවින් මානව ෛනාවාස කැබිකකරස ට යහතතුවන ්රයේශ ළිිකබද ගැටළු
ඇයවි හැක.ෛායක සහ කලාපී වශය න් ස වර්ධ්න යවුකයවන් ඔවුන්යේ ඉතම් ලබා අමට සහ එමගින් ඇයවන බලපෑම්
වලට ලක්ීමට ෛනතාව කැමැත්මකයතන් පසුවන බැවින් මධ්යම අධියේගී මාර්ගවයාපියයේ අදි ර 3 සදහා ්රභල
්රයවියරෝධ්තා මානසිකත්මකව ක් දිෂයමාන යනායේ. නැවත පදි චි කරීමට සිදුවන ්රෛාවන්යන් ඇතැම් සාමාජික න්
ස ඛයාවක් පමසක් තාවකාිකක මානසික බලපෑම් වලට ලක්ීමට හැරී ාවක් පවීන.
ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමයමන් පසු, මහෛනතාව තමන්ටම අ ත්මක ඉයරි ඉතම් යකාටස තුල යහෝ ඔවුන් පදි චිව සිටි සතථාන
ආසනන්යේ යවනත්මක බිම් වල ඔවුන්ට මරුපුරුදු සරල ජීවන රටාවට බාදාවක් යනාවන අුතරින් නැවත පදි චිීමට අයප්ත ක්ෂා
කරයි.මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින් යම ට සමාන වයාපිය සදහා වර්තමානයේ අුකගමන කරුක ලබන ්රයපත්මකය වලට
අුකූලලව ණ ද්ම වන්දි යගීම සහනැවත පදි චිරීමේමට සුදුසු ්රයශශ ලබා අම (නැවත පදි චි ීමට කැමැත්මකතක් දක්වන
පාර්ශතව සදහා) සමාෛ බලපෑම් අවම රීමේම සදහා ය ාදාගුක ලබන ්රධ්ාන ක්රි ාකාරකම වුක ඇත. නැවත පදි චිකරීම සදහා
සුදුසු ඉතම් අදාල ්රායශී ය්කම් බල ්රයශශ වලට අුකව ූලිකක වශය න් හදුනායගන ඇත.
සි ඹලන්ගණ ව වන රක්ෂිත ස කීර්ස ට වක්ර බලපෑම් ඇයීමට හැරී ාවක් පවයන අතර එටී ්රයලල ක් යලස එටී
ජීවත්මකවන වනසතුන්ට ඔවුන් පවත්මකවායගන න අතවි පරාස න්ට බලපෑම් ඇයී මාර්ග මත මි ායම් අනතුරුදා ක
තත්මකත්මකව වලට නිරාවරස වි හැක.සි ඹලන්ගණ ව වනාන්තර ට සිදුවි හැරී අටීත කර බලපෑම් අවම රීමේම සදහා එක්
වනාන්තර කැබැ්ලක සිට අයනකට අධියේගී මාර්ග හරහා ගමන් රීමේම සදහා ඉදිරීමේමට ය ෝජිත,යභෞමික සත්මකත්මකව න්ට
ටිම (underpasses) සහ ගසත ුත ජීවත්මක වන සතුන්ට වි න් පාලම් (canopy bridges) සහ දැ්විකන් ආවරස වූ වුහ න්
(mesh enclosures) භාවිතය න් සිදුකල හැරී වුක ඇත.
ගලයගදර ්රයශශයේ පවයන පාසල, ුසාවි , යරෝහල වැනි ශබ්ද මගින් බාදා වි හැරී සතථාන රීටීප ක අ හැර පාස්,
විහාරසතථාන වැනි අයනකුත්මක ස යේ අ ්රයග්රාහක ආසන්නය න් මාර්ග අුකයර්ඛ ගමන් කලද වවාට අටීතකර බලපෑම් ඇය
යනාවුක ඇත. එම නිසා ගලයගදර ්රයශශ ට ශබ්ද බාධ්ක ක් සවි යකයරුක ඇත. අධික වාහන තදබද යහතතුයවන් ඇයවි
හැරී ශබ්ද මට්ටම අවම රීමේම සාහා යමයහුතම් අවධියේ අ (2020 න් පසු) යතෝරාගත්මක තවත්මක සතථාන රීටීප කද ශබ්ද බාධ්ක
සවි යකයරුක ඇත.
ඉදිරීමේම් අවදියේ අ ගැඹුරු භූමි කැපුම් සිදුකරන බැවින් මාර්ග පථ අවට පවයන ඇතැම් ික වල භූගත ෛල මට්ටම් වලට
බලපෑම් සිදුවි හැක. එම නිසා යමවැනි බලපෑම් අවම රීමේමට පූර්ව ආරක්ෂක ුපා මාර්ග ය යදුක ඇත.
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිියේ අදි ර 3 ටී ්රයලාභ වි දම් අුකපාත අග න් මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර
1,2 සහ 4 ර අදි ර න් වල අත ගු අග න්ට වතා 1.9 රීන් ඉහල බැවින් සමසතථ වයාපිය ශකයතාව සැලරී ුතතු බවට
පත්මකකරයි. පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් සිදුකල සමසතථ යසා ාගැීමම් ළිිකබදව සැලරී්ලට ගැීමයම් අ, බලපෑම් අවම රීමේයම්
ක්රි ාමාර්ග, නැවත පදි චි කරීම් ළිිකබද ක්රි ාකාමේ සැලැසතම සහ පරිසර විපරම් සහ කලමසාකරන සැලැසතම න් වල අත ගු
කරුණු වලට ටත්මකව වයාපිය ක්රි ාත්මකමක රීමේම නිර්යශශ කරුක ලබයි. පරිසර කලමසාකරන සැලැසතම ාවත්මක කාීමන
කරුක ලැබි හැරී අතර එ යකාන්ත්රාත්මක ිකළිය්ඛන වලට ද අත ගු කරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

3

්ගු් A.: ය ෝජිත ්යරපෘතියය න් ධයේක්ිත ප්රධ්රන බලපෘතෑම් සහ ඒ්ර ධ්ම කිරීම සදහර ය ෝජිත ක්රි රමර්ග  ්ල
සරරරාංශයේ 
ධාංක
පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත
බලපෘතෑම
බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 
1
භූ තාක්ෂණික අ ග/ භූ
සම්පත්මක
1.1

පා ශු ඛාදන

පා ශු ඛාදන , තැන්පත්මකීම
සහ සුස හන මගින්
මතුළිට ෛල යශහ න් වල
ඉහල යබාරතාව ක්
ඇයීම

-

1.2

භූ
රූප ට
සහ
සතථාවරත්මකව ට සිදුවන
බලපෑම්

සතවභාවික නා
ාම්, මාර්ග
කැපුම් දියේ නා ාම්, සහ
සිදුවි
හැරී
භූමි
ගිලාබැසීම්

-

-

-

2
2.1

වලවිදයරත්මක
බලපෘතෑම්
පා ශු ඛාදන
සහ
තැන්පත්මකීමට සිදුවන
බලපෑම්

ආරක්ෂා යනාකරන ලද බිම්
ළිරවුම් විකන් සිදුවන පා ශු
ඛාදන
සහ වවා ළිටාර
තැන්යන් කුඹුරු, ග ගා ඇල
යදාම, වැේ, අණ ණු ආදියේ
තැන්පත්මක ීම .







2.2

කුඹුරු වලට ෛල
සැපයීමට
සහ
බැස ාමට ඇයවන
බලපෑම්

යබෝක්කු හරහා නිවැරදි
ටි න
මට්ටම් (invert
levels) පවත්මකවා යනාගත
යහාත්මක වාරි ෛල සැපයීමට



වැසිකාලයේ අ හෑමේම් කටුතතු අවම
රීමේම.
සුමඟ මගින් සිදුවන ඛාදන අඩුරීමේමට
හෑරූ පසත වලට වි ික කාලයේ අ ෛල
ඉසීම
පසත සහ අණ ද්රවය නිවැරදි අුතරින් ගබතා
රීමේම
මතුළිට ෛල යශහ වල යබාරතා මට්ටම්
(turbidity levels) සයපතා විපරම්
රීමේම
ෛායක
යගාතනැගිික
පර්යේෂස
ස විධ්ාන (NBRO) මාර්යගෝපයශශ
වයාපිය පුරාවටම අවශය වුක ඇත.
සතථාවර බෑවුම් සැලසුමට ඇතුලත්මක
රීමේම.
විධිමත්මක සුපමේක්ෂාවක් ටයත්මක මාර්ග
කැපුම් සිදුරීමේම.
අවශය විටක  අ බෑවුම් සතථාවර රීමේයම්
ිල්පක්රම ක්රි ාවට නැීම
යනාගැඹුරු ස ග්රාහක කාණු, පඩියප්
ආකාරයේ දි බසතනා, දි ර බදාම
කැීම, කම්බි සටීත ශක්යමත්මක බැමි සහ
පාෂාස වැරගැන්ීම (rock bolting)
වැනි ුපා මාර්ග ය  අම.
පසත සුස හන වැලයකන පරිදි පවයන
මාර්ග ෛාල හරහා ද්රවය ්රවාහන
සිදුරීමේම.
සතවභාවික නා
ාම් ්රයශශ සතථාවර
රීමේම.
මාර්ග
අවට බෑවුම් සතථාවරත්මකව
ඉදිරීමේම් කාල තුල සහ ඉදිරීමේයමන්
පසුවත්මක නිරන්තර විපරම

අධික වර්ෂාපතන ක් අයප්ත ක්ෂිත
යනාකරන මාස වල ෛලගැීමම් සිදුවන
්රයශශ න්යේ භූමි ළිරීම් සම්බන්ධ්
ඉදිරීමේම් කටුතතු සැලසුම් රීමේම.
පා ශු ආවරස, මතුළිට ගලා
න
ෛලය ටී අත ගු අවලම්ිත ඝන ද්රවය
එකතු රීමේමට තාවකාිකක ක්යෂතත්රයේ
ගලා න ෛල යරාන්මත අවුරස රැඳි
ය  අම වැනි ුපක්රම භාවිතා රීමේම.
අසතථාවර පා ශු සතතර සතථාන ගත
රීමේයමන් වලකීම.
විසතතරාත්මකමක
සැලසුම්
සකසන
අවදියේ අ, සෑම වාරි ඇම මාර්ග ක්ම
සහ ෛල වහන ඇම මාර්ග ක්ම වාරි
ෛල සැපයීමට යහෝ කුඹුරු විකන්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

4

ධාංක

පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත

2.3

පවයන
රටාවට
බලපෑම

ෛලවහන
සිදුවන

2.4

අණ ණු වලට සිදුවන
බලපෑම

බලපෘතෑම
සහ කුඹුරු වල ෛල
ගලාබැසීමට බාදා ඇය වි
හැක.

පාලම් සහ කණු මත පාලම්
(viaducts) යමන්ම ුම
මාර්ග
වල
අවිධිමත්මක
සතථානගතරීමේම්
සහ
දිශානීනන් නිසා පවයන
ෛලවහන රටාවට බාදා
ඇයීම.
අධියේගී මාර්ග
මගින්
අණ ණු රීටීප ක් යේදන
යේ.
අධියේගී මාර්ගයේ මතුළිට
අපදාව න් අණ ණු අසලට
එකතුවි හැක.

බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 
ෛල ෛලා බැසීමට සිදුවන අවටීර
මගහැයරන අුතරින් සැලසුම් රීමේම සහ
සථානගත රීමේම සිදුකරුක ඇත.
 යතෝරාගත්මක ඉදිරීමේම් ්රයශශ වල ෛල
ගලා බැසීමට තාවකාිකක විවර
ඉදියකයරන අතර පසුව එම විවර
සතථාවර තත්මකව ට වැඩිදිුතණු රීමේම.
යම සිදු රීමේම සදහා අදාල වාරිමාර්ග
ඉ ජියන්රු යහෝ යගාවිෛන නිලධ්ාමේයේ
සහ/යහෝ අදාල යගාවි ස විධ්ානයේ
එකගතාව ලබා ගුක ඇත.
 පාලම් සහ යබෝක්කු ෛල ගලන දිශාව
දියේ දිශානත කරුක ලබන අතර ඇතැම්
කණු මත පාලම් (viaducts) දිගු රීමේමට
යහෝ නැවතසතථානගත රීමේමට සිදුවුක
ඇත. එමගින් වර්තමානයේ පවයන
ගැීමම් රටාවට බාදා සිදු යනාවුක ඇත.




2.5

අධියේගී මාර්ග නිසා
ෛලගැීමම්වලට සිදුවන
බලපෑම්

2.6

ෛල ගැීමම් මට්ටම්
වලට සිදුවන බලපෑම්

2.7

වැේ වලට
බලපෑම්

3

සමරව – සාංස්කියක
බලපෘතෑම්
ෛනාවාස වලට සිදුවන
සමාෛ බලපෑම්

3.1

සිදුවන

නිරන්තර ෛලගැීමම් නිසා
අධියේගී
මාර්ගයේ
ක්රි ාකාරිත්මකව ට බාධ්ා ඇය
වි හැක
අධියේගී මාර්ගයේ කණ්ඩි
ඉදිරීමේයමන්
ෛල
රදවාගන්නා ්රයශශ අඩුී
ගැීමම් ෛලගැීමම් මට්ටම්
ඉහල ාමට හැරීයේ.



අධියේගී මාර්ග මගින් කුතා
වැේ රීටීප ක වැේ බැමි
යේදන යේ.



යගාතනැගිික 4500 කට
ආසන්න
්රමාස ක්
බලපෑමට ලක්ීමට නි මිත
අතර ඉන් 75% කට පමස
සතිර
්රයසතථානගත
(relocation) රීමේම් අවශය
යේ.





අදාල වාරිමාර්ග ඉ ජියන්රු යහෝ
යගාවිෛන නිලධ්ාමේයේ එකගත්මකව මත
අණ ණු පවයන ්රයශශ නිදහසත රීමේම
සදහා කණු මත පාලම් (viaducts)
සප ුක ලැබි
හැරී අතර යහෝ
විසතතරාත්මකමක
සැලසුම්
සකසන
අවධියේ අ සැලසුම් වල යවනසත කම්
සිදුකරුක ලැබි හැරී .
මාර්ගයේ මතුළිටින් ගලා න ෛල ,
මාර්ග කණ්ඩි පත්මකය් සකසා ඇය
ෛලවහන කාුක මගින් අණ ණු පවයන
්රයශශ විකන් ඉවතට ය ාණ කරවුක
ලැයබ්.
අධියේගී මාර්ග කණ්ඩි ෛලගැීමම්
මට්ටම් වලට වතා ්රමාසවත්මක ුසරීන්
පවත්මකවා ගැීමම.
මාර්ග නිසා ග වතුර රදවාතබා ගන්නා
්රයශශ අඩු වන අවසතථාවල පහසුයවන්
ග වතුරට ගමන් රීමේම සදහා බාදා
විකන් යතාර ගමන් මාර්ග ක් මාර්ග
කණ්ඩි ට ාබදව ඉයරි කරුක ලබයි.
අදාල වාරිමාර්ග ඉ ජියන්රු යහෝ
යගාවිෛන නිලධ්ාමේයේ එකගත්මකව මත
වැේ පවයන ්රයශශ නිදහසත රීමේම සදහා
කණු මත පාලම් (viaducts) සප ුක
ලැබි
හැරී අතර යහෝ මාර්ගයේ
කණ්ඩියේ සැලසුම් යවනසත රීමේම යහෝ
බලපෑම් සිදුවන වැේ කන්ඩි යකාටස
්රයසතථානගත රීමේම සිදුකරුක ඇත.

වන්දි පැයක්ෛයේ අ ඔවුන්යේ යශපම,
වයාපාර, ජීවිකා විත්මකීනන් සදහා ඉහලම
යවලදපල වටිනාකම පදනම් කර
ගැීමම.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

5

ධාංක

3.2

3.3

පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත

නැවත පදි චිකරවන
්රෛාවට සිදුවන සමාෛ
බලපෑම්

භූමි
අත්මකපත්මක
කරගැීමයමන් සිදුවන
බලපෑම්

බලපෘතෑම

බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 
 බලපෑමට ලක්වන කාණ්තවල ද
ුපයදසත ලබායගන නැවත පද චි
කරීයම් සැලැසතම සෑ අම
 මහෛන දුක් ගැනවිික ළිිකබද ක්රි ාරීමේම
සදහා
කාර් ක්ෂම
ාන්ත්රස ක්
පවත්මකවා ගැීමම.
 බලපෑමට ලක්වන කාණ්ත හැරීතාක්
දුරට ඔවුන්යේ ණ ් පදි චි සතථාන වලට
ආසන්නය න් නැවත පද චිකරීම.

අත්මකපත්මකකරගත්මක
භූමියේ
පදි චිව සිට පවු් සහ පැවය
ආ තන සතිර ්රයසතථානගත
රීමේම
සහ
ඉදිරීමේම්
ක්රි ාකාරකම් සදහා ඇතැම්
පවු්/ආ තන තාවකාිකක
්රයසතථානගත රීමේම.



ඇතැම් පවු් වලට ඉතකම්
යනාමැයීම, ඉයරි වන භූමි
යකාටයසත
්රය ෝෛනවත්මක
භාවිත ක්ෂ ීම, කුඹුරු
ඉතම් අඩුීම

-



-

3.4

ජීවිකා
විත්මකය ට
සිදුවන බලපෑම්

3.5

ටිතල
පහසුකම්
වලට සිදුවන බලපෑම්

3.6

ආරක්ෂාව
යසෞඛය ට
බලපෑම්

සහ
සිදුවන

අසතවැන්න,
කිෂිකර්ම
සදහා ය ාදවන ශ්රමය න්
සිදුකරන
ුප ාගැීමම්,
වයාපාර, යගවතු සහ යවනත්මක
ආකාර න්
වල
ජීවිකාවිත්මකීනන්
සම්පූර්සය න්ම යහෝ අර්ධ්
වශය න් අටීමිීම

-

ක්රි ාකාරිත්මකව
සාමානය
තත්මකවයේ පවයන යපාදු
ුපය ෝගීතාව න්
සහ
යවනත්මක ටිතල පහසුකම්
කතාකප්ත ප් ීම
ුම මාර්ග ඇතුළු ඉදිරීමේම්
ක්රි ාකාරකම් සහ යසතවක
කදවුරු නිසා, හදිසි අනතුරු
සහ යසෞඛය ුපද්රව ඇයවි
හැක.

-

-

-

-

විසතතරාත්මකමක නැවත පදි චිකරීයම්
ක්රි ාකාමේ සැලැසතම (RAP) ීමයම
අවශයතාවන්ට අුකූලල ීම සහ
දුක්ගැනවිික වලට සහන
සලසන
ාන්ත්රස
මිනිසුන්ට ගමන් රීමේම සාහා සුදුසු
සතථාන වල මාර්ග
ටින් ගමන් රීමේමට
හැරී මාර්ග (underpasses) ඉදිරීමේම.
ග වතුර යනාමැය කාල න්ටී යබෝක්කු
විවර මාර්ග
ටින් ගමන් රීමේමට හැරී
මාර්ග (underpasses) යලස භාවිතා
රීමේමට ඉත සැලසීම.
භූමි
අත්මකපත්මක කරගැීමම ීමයම
්රයපාදන වලට අුකූලල ීම සහ
දුක්ගැනවිිකවලට සහන
සලසන
ාන්ත්රස
(Grievance Redress
Mechanism) . පවරාගැීමමට යපර
වන්දි යගීම.
භාවිත ට අදාල යකාන්යශසි සටීත
විධිමත්මක එකගතාව කට පසුව පමසක්
තාවකාිකක
අත්මකපත්මක
කරගැීමම්
සිදුරීමේම.
වන්දි ගනන රීමේම සදහා පවයන
යවමදයපාම අග න් භාවිත රීමේම.
ජීවිකා විත්මකීනන් ්රයසතථාපන
බලපෑමට ලක්වූ ෛනතාවයේ ආහාර
සුරක්ෂිතතාව
තහවුරු
රීමේමට
දුක්ගැනවිික වලට සහන
සලසන
ාන්ත්රස
බලපෑමට ලක්වූ කන්තා ම් වයාපිය
ක්රි ාකාරකම් සදහා යසතවයේ ය ාදවා
ගැීමමට
බිදවැටුම්
සිදුවි
හැරී
සතථාන
හදුනාගැීමම සහ සප ා ඇය ්රයකර්ම
ක්රි ාමාර්ග ය ාදවා ගැීමමට.
පැහැදිිකව
ගිවිසගත්මක
ආරක්ෂක
මාර්යගෝපයශශ
මගින්
වයාපිය
ක්රි ාකාරකම් පාලන
රීමේම සහ
යකාන්ත්රාත්මක කරුවන් සහ ශ්රමබලකා
ව ළිිකබද දැුකවත්මක රීමේම.
HIV/AIDS සහ අයනකුත්මක යබෝවන
යරෝග සම්බන්ධ්ය න් වියශතෂ අවධ්ාන
ය ාණ රීමේම.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ධාංක
3.7

පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත
රථවාහන
ගමනාගමන ට
සිදුවන බලපෑම්

බලපෘතෑම
රථවාහන
ගමනාගමන
යවනසත රීමේම (Traffic
diversions) සහ ඉදිරීමේම්
ද්රවය
්රවාහන
නිසා
්රයශශයේ
සාමානය
රථවාහන ගමනා ගමන ට
බාධ්ා ඇයීම.

බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 
රථවාහන ගමනාගමන සම්බන්ධ්ව
ගැටලු සිදුවි
හැරී සි ලු සතථාන
කිකන්ම හදුනා ගැීමම සහ වවා
කමමනාකරස ට සුදුසු ක්රි ාමාර්ග
ය ාදාගැීමම.
අනතුරු ස ඥා, වික්ප මාර්ග, පදික
මාරු සහ යකාඩි රැගත්මක ස ඥා කරුවන්
රැාීම. මාර්ග ුඩින් යහෝ ටින්
ගමන් රීමේමට හැරී මාර්ග (over
passes or underpasses) සහ අන්තර්

මවමාරු

-

4
4.1

පෘතරිසර විදයරත්මක
යභෞමික සතවභාවික
වාසසතථාන
වලට
සිදුවන බලපෑම්

අධියේගී මාර්ගයේ ඉදිරීමේම
මගින් සතවභාවික වාසසතථාන
හා න ට ලක්ීමට සහ
කැබික වලට කැඩී ාමට
යහතතුවුක ඇත.
වන රක්ෂිත (සි ඹලාගණ ව
වන ) වලට වක්රාකාරව
සිදුවන බලපෑම් යහතතුයවන්
යභෞමික
සත්මකව න්යේ
වාසසතථාන වලට සිදුවන
බලපෑම.

-

-

-

-

4.2

4.3

යභෞමික ශාක වලට
සිදුවන බලපෑම්

යභෞමික සත්මකත්මකව න්ට
සිදුවන බලපෑම්

ඉදිරීමේම්
කාලයේ අ
කැපීම්/ළිරීම්
කටුතතු,
මතුළිට පසත ඉවත්මකරීමේම්,
වාහන ගමනාගමන , දූවිික
සහ යසතවක ක්රි ාකාරකම්
නිසා වික්ෂලතා විනාශ ීම
සහ එවාට බාධ්ා ඇයීම
සිදුවුක ඇත.
ආක්රමණික ශාක වියශතෂ
පැයමේම ද සිදුයේ.

-

වාසසතථාන
අටීමිීම,
හා න සහ කැබික ීම,
ශබ්දය න් බාධ්ා ඇයීම,
ක්රි ාත්මකමක අවධියේ අ මාර්ග
අනතුරු නිසා මි
ාම.

-

-

-

සටීත

සතථාන

සාහා

රථවාහන ගමනාගමන කමමනාකරස
සැලසුමක් සැකසීම.
වැතරීමේයම් කාලසටහන් සීරුමාරු
රීමේම සහ රථවාහන ගමනාගමන
යවනසත රීමේම .

පරිසර විදයාත්මකමකව ස යේ අ වාසසතථාන
හදුනාගැීමම සහ හැරීතරම් වවා
මගහැමේම.
ජෛව සබැදි (bio links) යහෝ සතුන්ට
මාර්ග
ුඩින් යහෝ
ටින් ගමන්
රීමේමට හැරී මාර්ග (over passes or
underpasses) මගින් කැබික වලට
කැයතන
වාසසතථාන
අතර
සම්බන්ධ්තාව න් පවත්මකවායගන ාම
විනාශ වන වාසසතථාන වලට ටීලේ
රීමේමක් යලස යතෝරාගත්මක ්රයශශ වල
ශාක ්රමාස වැඩිරීමේම සදහා අමතර
ශාක සිටුීම (Enrichment planting)
ද්රවය, කැීමම් කරන ලද පසත සහ
සුන්බුන්,
නිවැරදි
ආකාර ට
ආරක්ෂිතව ගබතා කර තැබීම සහ
බැහැරීමම
යහාදම
ඉ ජියන්රු
භාවිත න්
යතෝරාගැීමම ළිිකබද වැතකරුවන් සහ
යකාන්ත්රාත්මක කරුවන් දැුකවත්මක රීමේම
වැතකරුවන් සහ යකාන්ත්රාත්මක කරුවන්
දැුකවත්මක
රීමේම
සහ
ය ෝගය
මාර්යගෝපයශශ
සහ
යකාන්යශසි
යකාන්ත්රාත්මක ිකළිය්ඛන වලට ඇතුලත්මක
රීමේම.
ශාක ්රමාස වැඩිරීමේම සදහා අමතර
ශාක සිටුීම (Enrichment planting)
ශබ්ද සහ දූවිික බාධ්ක න් යලස හරිත
ීනරු සතථාපන .
ආගන්තුක ආක්රමසීීම වියශතෂ (IAS)
ණ ිකන් ුපුටා දැමීම භූදර්ශන නතත්මකතු
සැලසුයම් යකාටසක් යලස ඇතුලත්මක
කරුක ඇත.
ජෛව සබැදි (bio links) යහෝ සතුන්ට
මාර් ුඩින් යහෝ ටින් ගමන් රීමේමට
හැරී මාර්ග (over passes
or
underpasses) මගින් වාසසතථාන අතර
සම්බන්ධ්තාව න් පවත්මකවායගන ාම.
විනාශ වන වාසසතථාන වලට ටීලේ
රීමේමක් යලස යතෝරාගත්මක ්රයශශ වල

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.4

5
5.1

පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත

ෛලෛ පරිසර, ශාක
සහ සතුන්ට සිදුවන
බලපෑම්

වල
ඉදිරීමේම්
කාලයේ අ
ෛලයේ ගුසාත්මකම ට
සිදුවන බලපෑම්

බලපෘතෑම

බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 
ශාක ්රමාස වැඩිරීමේම සදහා අමතර
ශාක සිටුීම (Enrichment planting)
ශබ්ද සහ දූවිික බාධ්ක න් යලස හරිත
ීනරු සතථාපන
සතුන් අධියේගී මාර්ග ට ඇතුලු ීම
අඩුරීමේම, වාහන වලට දර්ශන වන
පරිදි අනතුරු ඇගීම් ස ඥා සවිරීමේම,
සහ අධියේගී මාර්ග
ුඩින් අඩු
ුසරීන් පක්ීන්ට ළි ාඹීමට යනාහැරී
වන පරිදි වුහාත්මකමක බාධ්ක ඉදිරීමේම.
සත්මකව න්යේ වලන න් නිමේක්ෂස ට
භාෛන කරුක ලබන අතර වැදගත්මක වන
යවනත්මක කරුණු දක්ෂිස අධියේගී
මාර්ග ට අදාම දත්මකත විකන් ුපුටා ගුක
ලැයබ්.
දැ් ආවාර, වි න් පාලම් වැනි සතථාන
කිකන් කල නිසි ාකාරව නිමේක්ෂස ට
ලක් රීමේම.
ෛලෛ වාසසතථාන අටීමි ීම සහ වතාත්මක ගැලයපන ඉදිරීමේම් ක්රි ාමාර්ග
හා න , ෛලෛ ජීීන්යේ ගමන්
ය ාදාගැීමම මගින් පා ශු ඛාදන සහ
රීමේමට බාධ්ා ඇයීම,
අවසාදන
ීම නිසා වාසසතථාන
ෛල දූෂස
හා න පාලන කල හැක.
ඝන අපද්රවය බැහැරීමම් සතථාන ෛල
මාර්ග විකන් ඈත්මකව සතථානගත රීමේම
යබෝක්කු සහ ෛලාපවාහන වුහ න්
සතථාපන රීමේම සහ වවා නිසි අුතරින්
නතත්මකතු රීමේම
ඉදිරීමේම්
කාලයේ අ
අවාසාදිත න්
යසත අ ාම,
කසල ද්රවය සහ දූෂකාරක
නිසා ෛල යශහ න් වල
ෛලයේ
ගුසාත්මකම ,
වියශතෂය න්ම යබාරතාව
සහ ණ ළු අවලම්ිත අ ශු
්රමාස
වැඩිීම
නිසා
ළිරිහීමට ලක්ීම.

-

-

-

5.2

ක්රි ාත්මකමක කාලයේ අ
ෛලයේ ගුසාත්මකම ට
සිදුවන බලපෑම්

මාර්ග
යදපස
සහ
අයනකුත්මක ්රයශශවල සිට
අපද්රවය සහ දූෂකාරක
යසෝදායගන ගලන ෛල
නිසා ෛලාපවහාන නිසා
ෛල යශහ න් වල ෛලයේ
ගුසාත්මකම
ළිරිහීමට
ලක්වුක ඇත.

-

-

-

කම්කරු කදවුරු වල ෛනන වන
අපෛල ද ඇතුලුව, අපද්රවය එක්රැසත
රීමේම, ළිරිපහදු රීමේම සහ බැහැරීමම
නිසි ාකාරව සිදුරීමේම
පා ශු ඛාදන
සහ අවසාදන අ ශු
හසුකරගැීමම
(entrapment),
දූෂකාරක සහ සුන්බුන් පාලන රීමේම.
කුතා ඇම මාර්ග, ෛල යගන එන හා
යගන න දි බසතනා කිකන් කල
නිසි ාකාරව නතත්මකතු රීමේම.
ෛලයේ ගුසාත්මකම නිසි පරිදි විපරම්
රීමේම සහ දූෂස වැලැක්ීම සදහා
කාලාුකරූපව ක්රි ාකාරකම් හදුන්වා අම
වියේක ්රයශශයේ අපද්රවය එක්රැසත
රීමේම, ළිරිපහදු රීමේම, සහ බැහැරීමම
සදහා
වතා
සුදුසු
ක්රමයේද න්
ය ාදාගැීමම
ස යේ අ ග්රාහකසතථාන වල (receivers)
මණ්ඩි ුගු් (Sediment traps)
සතථානගත රීමේම ; කණ්ඩි බෑවුම
(embankment slopes) දියේ සතිර
සතවභාවික ශාක සතථාපන
මගින්
පා ශුඛාදන සැලසුම් තහවුරු රීමේම
මාර්ග
මතුළිට සිදුකරන නතත්මකතු
කටුතතු අතයර් අ දූෂකාරක ෛල
යශහ න්ට ඇතුලුීම වැලැක්ීම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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6
6.1

පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත
්රයුයග ෝලය
ගුණරත්ම
ඉදිරීමේම්
කාලයේ අ
වාුතයගෝලයේ
ගුසාත්මකම ළිරිහීම

බලපෘතෑම

බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 

වාසර(air-borne)
අ ශු
මට්ටම්
ුත්මකසන්නීම
(Elevated)
මගින්
වාුතයගෝලයේ ගුසාත්මකම
ළිරිහීම







6.2

ක්රි ාත්මකමක කාලයේ අ
වාුතයගෝලයේ
ගුසාත්මකම ළිරිහීම

වාසර(air-borne)
අ ශු
මට්ටම්
ුත්මකසන්නීම
(Elevated)
මගින්
වාුතයගෝලයේ ගුසාත්මකම
ළිරිහීම





7
7.1

ශයේ බ්ද සහ කම්පෘතන
ඉදිරීමේම් කාලයේ අ
අසල ඇය ෛනාවාස
වලට සහ වාසසතථාන
වලට ශබ්දය න්
සිදුවන බලපෑම්

ඉහල ශබ්ද මට්ටම්, ඉදිරීමේම්
කටුතතු වල අ නි ම කරන
ලද සීමාවන්ට වතා වැඩි
නම්, අවට ළිටීටි ්රයශශ
වලට සැලරී ුතතු තරමරීන්
බාධ්ා ඇයකරයි.
ුම හැමේයම් ක්රි ාකාරකම්
නිසා ඉහල ශබ්ද ක් සහ
කම්පන න් හටගුක ඇත.
හැක.
අධියේගී
ක්රි ාත්මකමක
වියශතෂය න්ම
්රයශශයේස යේ අ

මාර්ගයේ
අවධියේ අ
ගලයගදර
්රයග්රාහක







දූවිික ෛනන ීම් කටුතතු කාර් ක්ෂම
යලස
කලමනාකරන .(භූමි
සම්බන්ධ් කටුතතු, අධික සුලගක්
පවයන විට යහෝ වතා සතථාවර තත්මකත්මකව
පවයන අවසතථාවක වුවත්මක සුල දිශාව
ාබද යන්වාසික ්රයශශ සහ යවනත්මක
පහසුකම් යදසට පවයන විට පසත සහ
සූලහන න් (aggregate) හැසිරීයම්  අ
සහ ්රවාහනයේ අ, වැනි)
සි ලුම භූමි සම්බන්ධ් කටුතතු දූවිික
ෛනන අවම වන අකාර ට ආවරස
කල ුතතු . දූවිික ළිටීම අවම රීමේම
සදහා නිරන්තරව යතත්මක රීමේම යහෝ
දූවිික සටීත මතුළිටට සහ ඕනෑම භූමි
නිරාවන වූ භූමිකටුතතු මතුළිටව් වලට
සම්බන්ධ්
ෛල
ඉසීම වැනි
ක්රයමෝපා න් භාවිත කල හැක.
කුඩු කරන න්ත්රාගාර මගින් සහ
ග්තාර
(asphalt)
න්ත්රාගාර,
යකාන්ීට් කාණ්ත මිශ්ර රීමේයම්
න්ත්රාගාර වලට අණ ද්රවය පැටීම
සිදුකරන විට දූවිික ෛනන ීම පාලන
කරුක ඇත.
කාබන්
තය ාක්සයිඩ්
(CO2)
වියමෝවන න් අවයශෝෂන කල හැරී
හරිත ීනර ක් පවත්මකවාගැීමම සහ
වැඩිපුර ගසත සිටුීම; SOx වැනි යවනත්මක
අනර්ථකාමේ වායූන් ළිටීම ඉහම
ගුසාත්මකමය න් ුතත්මක ඉන්ධ්න ආන න
සහ භාවිතය න් අඩුකරගුක ඇත.
එ ට අමතරව, දූවිික සහ වාසර
(airborne) දූෂක න් රදවාගැීමමට
අධියේගී මාර්ග අසල වික්ෂලතා
ආවරස ක් පවත්මකවාගැීමම සහ හැරී
තරම් ්රමාස ක් ගසත නැවත සිටීම
සිදුකරුක ඇත.
ඉදිරීමේම් අවධියේ අ භාවිත රීමේමට
අයප්ත ක්ෂිත සි ලුම
න්ත්ර සහ
ුපකරස සහ නිරන්තරව යහාදින්
නතත්මකතු රීමේම සිදුකරුක ඇත.
ළිටකරන ශබ්ද අඩුරීමේමට සි ලුම
වාහන සහ ුපකරස වලට ුසසත
තත්මකත්මකවයේ නිහඬකර න් (mufflers)
යහෝ සයිලන්සර් යබීම තහවුරු කරුක
ඇත.
රාත්රි කාලයේ අ ඉහල ශබ්ද ක් නිකුත්මක
කරන න්ත්ර සහ ුපකරස ක්රි ාත්මකමක
කරීම සහ යවනත්මක ශබ්ද ඇයකරවන
ක්රි ාවන් සිදුරීමේම යනාකරුක ඇත.
(යකාන්ීට් මිශ්ර රීමේම සහ ණ සු රීමේම්,
ාන්ත්රික තැීමම්, රී ත්මක භාවිත ,
එසතකැයේටර්සත භාවිතය න් හෑමේම,

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ධාංක

පෘතරරිසරික ස්්රූපෘත

බලපෘතෑම
වලට ශබ්දය න් බලපෑම්
ඇයවි හැක

බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 
ෛැක් හැමර්සත, ග් වි අම් න්ත්ර සහ ග්
කැඩීම් න්ත්ර වැනි)
 පවයන වුහ න් කතා බිද දැමීයම් අ ව
සදහා නිශතශබ්ද (quieter) ක්රම න්
භාවිත කරුක ඇත(වියශතෂය න්ම
ෛනාවාස අසල අ).
 හැරී සෑම අවසතථාවකම ඉදිරීමේම් භූමි
යවත ට්රක් රථ සහ බර වාහන ්රවාහන
මාර්ග න් යන්වාසික ්රයශශ වලට අවම
බලපෑමක් වන යලස යතෝරාගත ුතතුව
ඇත.
 ශබ්ද බාධ්ක ඉදිකරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 1: හැඳින්ීම
1.1.

්යරපෘතියය පෘතසුමම

ඉන්දි ායේ ගිණියකාන යවරම ීනරයේ සිට රීයලෝමීටර් 28 ක් පමස දුරරීන් ඉන්දි න් සාගරයේ ශ්රී ල කාව ළිටීටා ඇත.
එ ට වර්ග රීයලෝමීටර් 65000 ක පමස භූමි ්රමාස ක් අ ත්මකවන අතර ෛනගහන මිික න 20 ක් පමස යේ. එටී නිරිතදිග
යකාටයසත ෛන ඝනත්මකව ුපරිම වන අතර රයට් ්රධ්ාන වරා ළිටීටා ඇත්මකයත්මක සහ කාර්මික කටුතතු මධ්යගත ී ඇත්මකයත්මක
යකාමඹ ්රයශශ ටයි. එටී වාර්ෂික ෛනගහන වර්ධ්න යේග 0.7% ක පමස අග ක් ගීම. ශ්රී ල කාව ඉහල-මධ්යම අදා ම්
ලබන රටක් බවට ස ක්රමන ීම සදහා පරිශ්රම දැමේමට දිගු කාීමන ුපා මාර්ගික සහ වුහාත්මකමක ස වර්ධ්න අිය ෝග
යකයරටී යක්න්ද්රගත ී ඇත. ව සදහා ්රධ්ාන අිය ෝග යලස පවයන්යන් මානව ්රාේධ්න ද ඇතුලත්මකව ආය ෝෛන
වැඩිකරගැීමම, මධ්යම අදා ම් රටකට අවශය ්රයපත්මකය සහ යපාදු වි දම් ්රයස විධ්ාන රීමේම, නිශතපාදන සහ අපන න
ඉහල නැ ීම සදහා සුදුසු පරිසර ලබා අම ඇතුලත්මකව යපෞශගිකක අ ශයේ භූමිකාව වැඩි රීමේම සහ එම වර්ධ්න තහවුරු
රීමේමයි.
වර්තමාන සමාෛයේ එදියනදා පැවැත්මකම සදහා ්රවාහන
න සාධ්ක ්රධ්ාන අවශයතාවක් බවට පත්මකී ඇත. එබැවින් රයට්
ස වර්ධ්න සදහා නිසියලස සැකසූත සහ යේගවත්මක ්රවාහන මාධ්ය න් පැවය ුතතු . ශ්රී ල කායේ නාගරික ්රයශශ වල පවයන
අධික වාහන තදබද යපාදුෛනතාවට භීය ක් ඇයකරන්නක් පමසක් යනාව රයට් දැවැන්ත ආර්ික හා න ක්
ඇයකරවමින් ස වර්ධ්න සදහා පවයන ්රධ්ානතම බාධ්ක ක් බවටද පත්මකව ඇත. එමනිසා ්රවාහන පශධ්ය සමසතථ ක්
යලස සලකා එටී පවයන අවශයතා තුල ඇය වියශතෂිත අවශයතා සැළිරි හැරී අුතරින් ්රවාහන පහසුකම් වල ධ්ාරිතාව ඉහල
නැ වි ුතතුව ඇත.
ශ්රී ල කා රෛ , යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා අධියේගී සබැදි මාර්ග ක් ද ඇතුලත්මකව කතවත ්රයශශය න් ආරම්භ කර
දඹු්ල දක්වා මධ්යම අධියේගී මාර්ග නමින් අධියේගී මාර්ග ක් ඉදිරීමේමට ීනරස කර ඇත. මාර්ග ඉදිරීමේම් කටුතතු සහ
සම්බන්ධ් යවනත්මක අදාල ීමයමේය සහ ්රයපත්මකය යමන්ම ෛායක පාරිසරික පනත (NEA) සහ ආශ්රිත යරගුලාසි ටයත්මක පනවා
ඇය අදාල නිය ෝග තහවුරු රීමේම ළිණිස පරිසර කමමනාකරස සහ පසු විපරම් සැලැසතම (EMMP) ද සමග යමම පාරිසරික
බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ළිබදය ලකරන ල අ.
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය (CEP) පහත 1.1 වගුව ටී දක්වා ඇය ආකාර ට අදි ර (4) ක් යලස සලකුක ලබයි.:
්ගු් 1.1: මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ධදි ර න්
දිග 
(කියලෝමීටර)

ධදි ර

විස්තර

1 අදි ර

කතවත සිට මීරිගම දක්වා

37.0

මීරිගම සිට කුරුසෑගල දක්වා

39.7

2 අදි ර
මීරිගම (වි්වත්මකත) සිට අයේපුසතස (අයේපුසතස සබැදි මාර්ග ) දක්වා

9.1

3 අදි ර

යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා

32.5

4 අදි ර

කුරුසෑගල සිට දඹු්ල දක්වා

60.3

මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ඇගයීම සදහා යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (EIA) සකසන ල අ.
අදි ර 1, 2. සහ 4 සාහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (EIA) සැකසීම සාහා යවනත්මක අධ්ය න ක් සිදුකරන ල අ.
වගුව 1.1 ටී මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර න් යවන් වශය න් දක්වා ඇත.
ශ්රී ල කා ්රෛාතාන්ත්රික සමාෛවා අ ෛනරෛයේ මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි (RDA) සහ ශ්රී ෛ වර්ධ්නපුර විශතව විදයාලයේ
(USJP) වන හා පාරිසරික විදයා අධ්යනා ශයේ යරසාරත්මකව ුයදසා යක්න්ද්ර (Center for Sustainability - CFS) එකතුව
මධ්යම පරිසර අධිකාරි (CEA) විසින් නිකුත්මක කරන ලද කාර්
නිර්යශශ ට (TOR) අුකව මධ්යම අධියේගී මාර්ග
වයාපියයේ අදි ර 3 සදහා යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සකසන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

11

රූපෘතසටහන 1.1 : ය ෝජිත මධ්යම ධිවයගී  මර්ග 

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

12

රූපෘතසටහන 1.2: මධ්යම ධිවයගී  මර්ග ය ධදි ර 3 (යපෘතරතුහැර සිට ග ලයග දර දක්්ර)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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1.2.

්යරපෘතියය ධරමුණ සහ සරධ්රරකරකරන

ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ෛාල මගින් ුතුරු සහ නැයගනටීර ඇතුලු රයට් යබායහෝ ්රයශශ අන්තර් සම්බන්ධ් රීමේමට යමන්ම
එමගින් රයට් කඩිනම් ස වර්ධ්න ක් ද අයප්ත ක්ෂිත . මහාමාර්ග ෛාල ට පහසුකම් සැපයීම සමග යශී සහ අන්තර්ෛායක
ආය ෝෛන න් න යදකම ඉහල ාම සහ රයට් ආර්ිකයේ යේගවත්මක වර්ධ්න ක් අයප්ත ක්ෂා කරුක ලබයි. එමගින් ස වාරක
ගමනාන්ත කර පහසුයවන් ලගාීමට ඇය හැරී ාව වර්ධ්න , ගමනාගමන සදහා ගතවන කාල අඩුීම සහ ඉන්ධ්න
කාර් ක්ෂමතාව ඉහල නැගීම ආදි ද සිදුවන බැවින් පාරිසරික සහ සමාෛයී සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරමින් යරසාර
ස වර්ධ්න ක් සදහා දා කත්මකව ලබායදයි.
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ ්රධ්ාන වයාපිය අරණ ණු පහයන් දක්වා ඇත.
•
•






රයට් ස වර්ධ්න සැලසුම් සාහා මධ්යම හා ුතුරු ්රයශශ සාහා පහසුයවන් හා ඉක්මනින් ලගා වි හැරී කාර් ක්ෂම
්රවාහන ෛාල ක් සැපයීම.
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ යකාරියතෝයේ ළිටීට ඇය ්රයශශ වල කාර්මික හා සමාෛයී ස වර්ධ්න සාහා අවශයතා
සැපයීම.
යකාමඹ, ගම්පහ, කුරුසෑගල, ුකවර සහ දඹු්ල වැනි ්රධ්ාන ස වර්ධ්න මධ්යසතථාන සහ රයට් ුතුරු - නැයගනටීර
්රයශශ අතර පවයන සම්බන්ධ්තාව වැඩිදිුතුක රීමේම,
්රමාසවත්මක තරම් යසතවාව සප මින් පුයරෝකථන කර ඇය රථවාහන ගමනාගමන කටුතතු හැසිරීම,
පරිසර සුක්ෂිතතාව වර්ධ්න රීමේම, හැරීතාක් ආරක්ෂා රීමේම,
ආර්ික වශය න් ශකයතාව ක් සටීත අධියේගී මාර්ග ෛාල පශධ්ය ක් සතථාළිත රීමේම,
යමම යමයහවර සිදුවන සතථානයේ හා ව අවට යරසාරත්මකව ස වර්ධ්න මගා කර ගැීමම.
වැඩිදුරටත්මක, මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය සම්පූර්සීයමන් පසු, මහෛනතාවටපහත දැක්යවන ්රයලාභ ටීමිවුක
ඇතැයි අයප්ත ක්ෂා කරුක ලබයි:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ුතුරු, නැයගනටීර, ව ඹ, ුතුරුමැද සහ මධ්යම පමාත්මක යවත කාර් ක්ෂම ්රවාහන පශධ්ය ක් පැවීනම,
ුතුරු සහ නැයගනටීර පමාත්මකවල පවයන දුරසතථ නගර නව ආය ෝෛන අවසතථා සදහා විවර ීම,
වියශී සහ යපෞශගිකක අ ශයේ ආය ෝෛක න් ආය ෝෛන සදහා යපමඹීම වැඩිරීමේම මගින් නව රැරී ා
අවසතථා පුළු් රීමේම සදහා දා කත්මකව සැපයීම,
යකාමඹ සහ ගම්පහ, කුරුසෑගල, ුකවර, දඹු්ල, ාපන , ත්රිකුසාමල අතර ගමන් රීමේමට ගතවන කාල
අඩුීම,
ඉන්ධ්න වි දම සහ ්රමාද නිසා ඇයවන වි දම අඩුීම මගින් රයට් ෛායක ආර්ික නගාසිටුීමට දා කත්මකව ,
ස වාරක කර්මාන්තයේ වයාප්ත ය ට මගපාදන ස වාරක ගමනාන්ත සදහා ්රයේශ වැඩිදිුතුක රීමේම
හදුනාගත්මක අන්තර්මවමාරු අවට ඇය නගර ආර්ික මධ්යසතථාන යලස ස වර්ධ්න රීමේම
අධියේගී මාර්ග ආශ්රිත ්රයශශවල ඉතම් සහ යශපල වල අග ඉහල ාම,
දඹු්ල වැනි කිෂිකර්ම පදනම් කරගත්මක නගර වල ආර්ික සහ සමාෛයී ස වර්ධ්න වැඩිදිුතුක රීමේම,
ුතුරු සහ නැයගනටීර පමාත්මක වලට වකාකාමේ යලස සම්පත්මක වයාප්ත ය පහසුරීමේම
යකාමඹ සිට මහුකවර දක්වා ගමන් කාල අඩුීම නිසා කාල ඉයරිීම

එමනිසා යපාතුහැර-ගලයගදර අධියේගී මාර්ග සබැදි ද ඇතුලත්මකව සමසතථ මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය
සාධ්ාරීමකරස කරුක ලබයි.

මධ්යම ධිවයගී  මර්ග ය ධදි ර 3 හි වියශයේ ්ිත ධරමුණු
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 ටී ්රධ්ානතම වියශතෂිත අරණ ස වන්යන් යකාලඹ සිට යපාතුහැර සහ ගලයගදර හරහා
රඹුක්කනට සහ මහුකවරට යේගවත්මක ්රයේශ න් සප ා  අමයි.

1.3.

පෘතරරිසරික බලපෘතෑම් ඇග යීම් ්ර්තරයග ධරමුණු

යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (EIAR) යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා රීයලෝමීටර් 32.5 ක් දිගැය අධියේගී
මාර්ග ස වර්ධ්න ට සදහා අදාල වන අතර එම ස වර්ධ්ස වයාපිය සැලසුම් රීමේයම් අ, ඉදිරීමේයම් අ සහ පවත්මකවායගන න
අවදිවල  අ ඇයවි හැරී ැයි අයප්ත ක්ෂිත හපත්මක සහ අ හපත්මක පාරිසරික බලපෑම් වලට අදාලව අයප්ත ක්ෂිත වයාපිය ්රයලල
ළිිකබදව ගැඹුරින් ඇගයීමකට ලක් කර ඇත. වයාපිය නිසා ජෛව-යභෞයක සහ සමාෛ ආර්ික පරිසර ට සිදුවි හැරී
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ඕනෑම අටීතකර බලපෑමක් කිකන් ම හදුනායගන වයාපියයේ පාරිසරික ශකයතාව ීනරස රීමේම සහ එවැනි සිදුවි හැරී
අටීතකර බලපෑම් අවම රීමේම සදහා අවශය බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග (migratory measures) ය ෝෛනා රීමේම යමම
වාර්තායේ අරණ සයි. නිර්යශිලත බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග නිසියලස ළිිකපදින්යන්ද න්නත්මක එම ක්රි ාමාර්ග
කාර් ක්ෂම යලස අයප්ත ක්ෂිත අටීතකර පාරිසරික බලපෑම් අවම රීමේමට යහතතුවන්යන්ද න්නත්මක තහවුරු රීමේම සදහා
පසුවිපරම් සැලැසතමක් ද ය ෝෛනා කරුක ලබයි. දර්ශක යලස භාවිත කල හැරී හදුනාගත්මක පරාමිීනන්, පසුවිපරම් කල ුතතු
ීනව්රතාව සහ වයාපියයේ ඉදිරීමේම් සහ පවත්මකවායගන ායම් අවධිවල  අ පසුවිපරයම් අ ීනරස කරුක ලබන ඕනෑම
අනයප්ත ක්ෂිත බලපෑමක් අවම රීමේමට වයාපිය ය ෝෛක සහ වයාපිය පසුවිපරම් සදහා වගරීවුතතු අදාල නි ාමන ආ තන
විසිුක සිදුකල ුතතු වගකීම්, පසුවිපරම් සැලැසතමට ඇතුලත්මක .
වයාපිය ළිටීටා ඇත්මකයත්මක මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ බල්රයශශයේ බැවින් 1980 අ ක 47 දරන ෛායක පාරිසරික පනත
්රකාරව පාරිසරික අුකමැය ලබාගැීමම සදහා යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සකසා ඇත. වයාපිය ය ෝෛක වන මාර්ග
ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින් මධ්යම පරිසර අධිකාරි යවත ඉදිරිපත්මක කරන ලද ූලිකක වයාපිය යතාරතුරු මත යමම පාරිසරික
බලෑම් ඇගයීම සිදුරීමේම සදහා වන කාර්
නිර්යශශ (TOR) මධ්යම පරිසර අධිකාරි විසින් වයාපිය ය ෝෛක යවත නිකුත්මක
කර ඇත. (සටහන: කාර්
නිර්යශශ (TOR) ඇමිණුම 1 ටී දක්වා ඇත.)

1.4.

පෘතරරිසරික බලපෘතෑම් ඇග යීම් ්ර්තර් සැකසීම සදහර භරවිතකල ක්රමයගද සහ ශිල්පෘත ක්රම

1:50,000 සහ 1:10,000 අ රීත සිය ම්, මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව විසින් නිකුත්මක කරන ලද පා ශු සහ භූවිදයාත්මකමක
සිය ම් ආධ්ාරය න් යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සදහා අවශය වන සිය ම්, භුයගෝීම යතාරතුරු පශධ්ය
වියශතෂඥ කු විසින් (GIS Specialist) සකසා ඇත.
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී භූ ලක්ෂස මිනින්යදෝරු සිය ම් සහ ගූග් ය්රෝ සිය ම් (Google Pro maps)
ද යමම අධ්ය න සදහා භාවිත කර ඇත.
පහත සදහන් මාර්යගෝපයශශ සහ ්රයපත්මකය ය ාදාගන්නා ල අ:






පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ක්රි ාවික ක්රි ාවට නැ ීයම් මාර්යගෝපයශශ අ ක. 1159/22 (2000
යනාවැම්බර්)
මාර්ග අ ශයේ වයාපිීනන් සදහා පාරිසරික මාර්යගෝපයශශ, මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි 2005
පාරිසරික සහ සමාෛ අුකූලලතා අත්මකයපාත, පලණ  යවළුම - පාරිසරික ආරක්ෂස අුකූලලතා අත්මකයපාත
(ESCM), මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි , 2009
පාරිසරික සහ සමාෛ අුකූලලතා අත්මකයපාත, යදවන යවළුම, සමාෛ ඇගයීම් සහ සතවකැමැත්මකයතන් යතාරව
නැවත පදි චි කරීයම් අුකතූලතා අත්මකයපාත (SAIRC), මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි , 2009
මාර්ග ඉදිරීමේම් සහ ක්රි ාත්මකමක රීමේම් වලට අදාල ්රයපත්මකය, පනත්මක සහ යවනත්මක ජනයක ික රී විික

1.4.2. පෘතරරිසරික සමීක්ෂණ
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් වපසරි (scope) මගින් යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ය ෝජිත අධියේගීමාර්ග යකාරියතෝව
සහ යපාතුහැර පශධ්ය අන්තර්මවමාරුව ආවරස යේ.
පවයන දත්මකත හා දත්මකත ටීඟ න් ළිබදබා අවයබෝධ් ක් ලබා ගැීමම සාහා මධ්යම අධියේගී පථ ළිබදබා දැනට පවයන ිකළි
ය්ඛන අධ්යන කරන ල අ.
වැඩිදුර අධ්ය න න් පවයන දත්මකත භාවිත කරමින් සිදුකරන ල අ.
1.4.3. පෘත්යන යතරරතුරු ග යගෂණ
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සැකසීයම් අ පහත දක්වා ඇය ිකළිය්ඛස/යපාත්මකපත්මක පරිීලන කරන ල අ:


අධියේගී මාර්ග සදහා ශකයතා වාර්තායේ මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය සදහා වන ආර්ික ශකයතා
විශතය්ෂස , ්රවාහන ඉ ජියන්රු යකාට්ටාශය, සිවි් ඉ ජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුව, යමාරටුව විශතව විදයාල ,
2016 අයේ්.



මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරිය න් (2016) සකසන ලද ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3ටී ූලිකක නිර්මාස

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ගම්පහ, කෑග්ල, කුරුසෑගල සහ මාතය් දිසතත්රික්ක සදහා ෛන හා ස ඛයාය්ඛන යදපාර්තයම්න්තුව 2010
වසයර් සකසන ලද ස ඛයාය්ඛන අත්මකයපාත්මක
ශ්රී ල කායේ ආපදා පැයකත (Hazard Profile of Sri Lanka) - ආපදා කමමනාකරස මධ්යසතථාන , ආපදා
කලමනාකරස යදපාර්තයම්න්තුව, 2012-යදසැම්බර්
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ යපාතුහැර සිට ගලයගදර ද්වා අදි ර 3ටී ෛලවිදයාව ළිබදබා අධ්යන , ශ්රී ල කා ඉතම්
යගාතරීමේයම් හා ස වර්ධ්න රීමේයම් ස සතථාව, 2016




1.4.4. ක්යෂ්ත්ර විම්ශයේ න
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපිය සදහා ය ාදාගැීමමට අයප්ත ක්ෂිත බිම් ීනර ට අදාල නව යතාරතුරු එක්රැසත රීමේම සදහා
සහ පවයන යතාරතුරු සනාථ රීමේම්, ාවත්මකකාීමන රීමේම් සදහා 2015 සැප්ත තැම්බර් සිට 2016 ෛනවාරි දක්වා ක්යෂතත්ර
අධ්ය න සිදුකරන ල අ.
1.4.5.


ජව්විදයරත්මක ධාංග 

යපර කරන ලද ජෛවවිදයාත්මකමක අධ්යන න්යගන් ලද යතාරතුරු ශවිීන දත්මකත යලස ය ාදා ගන්නා ල අ. දත්මකත
වල ්රමාසවත්මක බව, දත්මකත ටීඟ න් හා ජෛවවිදයාත්මකමකව ස යේ අ සතථාන වැනි වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ  කම ුතතු
සතථාන හඳුනා ගැීමමට දත්මකත විශතය්ෂස කරන ල අ.
 ූලිකකව හඳුනාගත්මක ජෛවවිදයාත්මකමකව ස යේ අ සතථාන ළිබදබා යතාරතුරුවල වල ගුතාව නූතන අධ්යන න් වල අ
සලක බලන ල අ.
යසා ාගත යනාහැරී යතාරතුරු (missing information) ලබාගැීමම සදහා භාවිත කල ක්රමයේද වූයේ:
ගූග් ඡා ාරූප (Google images), 1:50,000 සහ 1:10,000 පරිමාන භූලක්ෂස සිය ම් ය ාදායගන අධ්ය න
්රයශශ තුල ්රධ්ාන වාසසතථාන / භූමි භාවිත ආකාර හදුනා ගන්නා ල අ. අධ්ය න ්රයශශ ට ආසන්නව පවයන
ආරක්ෂිත ්රයශශ හදුනාගැීමම සහ අධ්ය න සදහා ගූග් ඡා ාරූප (Google images), සහ 1:10,000 පරිමාස
භූලක්ෂස සිය ම් භාවිත කරන ල අ. ක්යෂතත්ර නිමේක්ෂස මගින් වාසසතථාන සිය ම් සනාථ රීමේම සිදුකරන ල අ. අධ්ය න
්රයශශ තුල තහවුරු කරුක ලැබූ වාසසතථාන සිය ම් භාවිතය න් නි ැදි ීනව්රතාව සහ එක් එක් වාසසතථාන/ඉතම්
පරිහරන ආකාර සදහා නි ැදි ්රයශශ ීනරන කරන ල අ. හදුනාගත්මක එක් එක් නි ැදි සතථාන සදහා විසතතරාත්මකමක
අධ්ය න ක් සිදුකරන ල අ. විවිධ් වූ ක්රම න් භාවිතය න් ෛලෛ සහ යභෞමික න පරිසර න් යදයක්ම සත්මකත්මකව සහ ශාක
ඇගයීම සදහා සිදුකරන ලද ක්යෂතත්ර නි ැදි යමම අධ්ය න ට ඇතුලත්මක . භාවිත කරල ලද නි ැදි ක්රම න් පහත දක්වා
ඇත.
්න සතුන්


අධ්ය න ්රයශශයේ එක් එක් හදුනාගත්මක වාසසතථාන තුල යභෞමික සත්මකත්මකව න් ඇගයීම සදහා යර්ඛී හරසත කත
සමීක්ෂස (Line transect survey), නි ැදි බිම්කත සමීක්ෂස (plot survey), ුගු් ඇටීම සහ අවසතථාුකූලල
නිමේක්ෂස සිදුකල අතර ෛලෛ සත්මකත්මකව න් හදුනාගැීමම සදහා දැ් දැමීම සහ දිෂය නිමේක්ෂස න් සිදුකරන ල අ.
්රධ්ාන සත්මකත්මකව වර්ගීකරස කාණ්තවල යතාරතුරු එකතු රීමේම සදහා යර්ඛී හරසතකත සමීක්ෂස වල සහ නි ැදි
බිම්කත සමීක්ෂස වල භාවිත කරන ලද ිල්පී ක්රම පහත 1.2 වගුයවටී දක්වා ඇත.

සත්මකත්මකව කාන්ත

්ගු් 1.2: සත්ත්් සමීක්ෂණ සදහර භරවිත කල නි ැදි ක්රම
අධ්ය න සදහා භාවිත කල ිල්පී ක්රම

 පක්ීන්

 විවලය වී බිම්කත (සිජු සහ වක්ර නිමේක්ෂස ක්රම යදකම භාවිත කරන ල අ )

 බත්මකූලරන් සහ සමනලුන්

 අවසතථාුකූලල නිමේක්ෂස

 ුරගුන්, ුභ ජීීන් සහ
යභෞමික යගාලුයබ්ලන්

 සිේරැස පෑ අම සහ අවසතථාුකූලල නිමේක්ෂස (සිජු සහ වක්ර නිමේක්ෂස ක්රම යදකම
භාවිත කරන ල අ)

 මත්මකසයයින්

 දැ් දැමීම (රාණ  දැ්, විසිදැ් සහ අත්මක දැ් ආදි ), ුගු් සහ දිෂය නිමේක්ෂස



 අවසතථාුකූලල නිමේක්ෂස
භාවිත කරන ල අ)

ක්ීරපායින් (්රයියම්ටාවන්
ඇතුලුව)

සහ ගනන

(සිජු සහ වක්ර නිමේක්ෂස ක්රම යදකම

ශයේ රක
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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1.4.6.




1.4.7.

Gradsect (gradient-directed transect) නි ැදි ිල්ප ක්රම ශාක විවිධ්ත්මකව ළිිකබද දත්මකත රැසත රීමේම සදහා
භාවිත කරන ල අ. අධ්ය න ්රයශශ තුල යභෞමික ශාක ළිිකබදව ඇගයීමට හදුනාගත්මක එක් එක් වාසසතථාන තුල
මීටර් 100 x 5 ්රමාසයේ නි ැදි බිම්කතව් (Plots) ය ාදාගන්නා ල අ. එක් එක් නි ැදි බිම්කත තුල හණ වූ ශාක,
වවායේ කුල , ගස සහ වියශතෂ අුකව හදුනාගන්නා ල අ. හදුනායනාගත්මක වියශතෂ න්යේ ආදර්ශන අ කන කර
එක්රැසත කරගත්මක අතර වවා වි ලා යප්ත රායදනි ුශිද ුදයානයේ ළිටීටුවා ඇය ෛායක ශාකාගාරයේ තැන්පත්මක කර
ඇය නිදර්ශක සමග සසදමින් හදුනාගැීමම සිදුකරන ල අ.

පෘත්යන භූමි පෘතරිහරණ ධධ්යන සදහර භරවිත කල ක්රමයගද
ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග දියේ පවයන භූමි භාවිත න් යපර පැවය වාර්තා සහ ක්යෂතත්ර නිමේක්ෂස
භාවිතය න් එකතුකරගත්මක යතාරතුරු භාවිතය න් අධ්යන කරන ල අ. මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුයේ අ රීත
දත්මකත (digital data) (පරිමාන 1:10,000) භාවිත කල අතර වවා ක්යෂතත්ර සාක්ෂි සමග ාවත්මකකාීමන කරන ල අ.
ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග ගමන් ගන්නා බිම් ීනර දියේ පවයන භූමි භාවිත යතාරතුරු, ගූග් අර්ත්මක
ඡා ාරූප භාවිතය න් (Google Earth images) සහ පවයන වන්ිකා ඡා ාරූප විකන් වැඩිදුරටත්මක වියශතය්ෂස
කරන ල අ. වියශතෂය න්ම ස රක්ෂිත වනාන්තර ්රයශශ, වන ස රක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුයේ මෑත යතාරතුරු
භාවිතය න් අ රීත (digital) දත්මකත ගබතාවට ඇතුලත්මක කරන ල අ. ඉන්පසු ාවත්මකකාීමන කරන ලද අ රීත භූමි
පරිහරස දත්මකත අවසානයේ අ පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ීනරස ගැීමම සදහා භාවිත කරන ල අ.
්රධ්ාන වශය න්ම සතවාරක්ෂක කලාප (buffer zones) නිර්යශශ රීමේම සදහා පවයන භූමි පරිහරස ළිබදබද
අධ්ය න සිදුකරන ල අ. මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ නිර්යශශ වලට අුකව, ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ මධ්යනය
යර්ඛායේ සිට මීටර් 60 ක දුරක් ූලිකක යකාරියතෝව (ණ ලු පමම මීටර් 120) සහ ූලිකක යකාරියතෝව යකලවයර් සිට
සිට මීටර් 100 ක් යවන්කල ්රයශශ (reservation area) යලස ද (ණ ලු පමල මීටර් 320) ය ෝජිත වයාපිය
ආවරස ී ඇය විවිධ් භූමි පරිහරස න් ගනන සදහා යවන් වශය න් භාවිත කරන ල අ. විවිධ් භූමි පරිහරස න්
මගින් ය ෝජිත මාර්ග ආවරස ී ඇය ්රයශශ ්රයශත , යදන ලද පරිමාස අධ්ාරය න් භූයගෝීම යතාරතුරු
පශධ්යයේ (geographical information system -GIS) අවකාශ සහ භූසතථාවර විශතය්ෂස (special and
geostatistical analyses) භාවිතය න් සාකච්ඡා කර ඇත. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ආවරස යකයරන
1:10,000 සිය ම් ආසන්න වශය න් අ ක හැටක් (60) යම් සදහා භාවිත කර ඇත. රට සදහා සකසා ඇය
්රක්යෂතළිත ෛායක ෛාල සමකක්ෂ පශධ්ය (Projected national grid coordinate system) (මීටර්
පරිමාසය න්) ගසන න් භාවිත කරන ල අ. ්රධ්ාන ග ගා සහ මාර්ග සි ්ල ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග හරහා
ගමන් ගන්නා සතථාන (crossing points), අවකාශ විශතය්ෂස (spatial analyses) භාවිතය න් වවා හරහා
ගමන් කරන සමකක්ෂ (crossing coordinates) අුකබශධ්ය න් සාකච්ඡා කර ඇත.

භූ ලක්ෂණ විශයේ ්යල්ෂණ සදහර භරවිතකල ක්රමයගද



ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත පවයන භූලක්ෂස ඉතාවැදගත්මක පරාමිය ක් යලස ූලිකකව හදුනා ගැුකනි.
යපාතුහැර-ගලයගදර යකාටස තුල ූලිකක භූරූප විදයාත්මකමක නිමේක්ෂස න්ට අුකව, යමම යකාටස ළිටීටා ඇත්මකයත්මක
සැලරී ුතතු තරම් ඉහල ුන්නතා ශ සටීත, ීනව්ර සහ මිදු බෑවුම් විකන් වැසුුක ස කීර්ස භූමි ්රයශශ ක් හරහා යේ.
 එමනිසා ය ෝජිත මාර්ග ඔසතයසත පවයන භූලක්ෂස අධ්ය න කරන ලශයශ ුන්නතා ශ , සයමාච්ඡ යර්ඛා,
බෑවුම, බෑවුම් දිශානය සහ භූමි පරිහරස ආදි අුකසාරය නි. විසතතරාත්මකමක භූමි පරිහරස අධ්ය න සදහා
භාවිත කල ක්රමයේද, පවයන භූමිපරිහන යකාටයසත දක්වා ඇත. එයමන්ම ුන්නතා ශ සහ බෑවුම් සිය ම්
මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව විසින් යගාතනගන ලද 1:10,000 භූමි දත්මකත (terrain data) මත පදනම්ව ඇත. භූ
ලක්ෂස අධ්ය න ට ශ්රී ල කාව සදහා පවයන ්රක්යෂතළිත ෛායක ෛාල සමකක්ෂ පශධ්ය (මීටර් පරිමාසය න්)
සමග සයමෝච්ඡ යර්ඛා සිය ම් හැටක් පමස භාවිත කරන ල අ. Triangulated Irregular Network (TIN) ක්රම
භාවිතය න් මතුළිට ුස යගාතනැගීම සදහා Arc GIS 9.3 මිදුකා ගයේ ත්රිමාස විශතය්ෂස ය ාදාගන්නා ල අ.
මීට අමතරව, බෑවුම සහ බෑවුම් දිශානය (aspect) සිය ම් යගාතනැ ීම සදහා Triangulated Irregular
Network (TIN) ක්රම භාවිතය න් අවකාශ විශතය්ෂස තාක්ෂස ය ාදාගන්නා ල අ.
නිර්යශිලත සතවාරක්ෂක කලාප සදහා ද භූලක්ෂස අධ්ය න සිදුකරන ල අ. භූලක්ෂස සමීක්ෂස සදහා මාර්ග ස වර්ධ්න
අධිකාරියේ නිර්යශශ වලට අුකව ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ මධ්යනය යර්ඛායේ සිට මීටර් 60 ක දුරක් ූලිකක යකාරියතෝව
(ණ ලු පමම මීටර් 120) සහ ූලිකක යකාරියතෝව යකලවයර් සිට සිට මීටර් 100 ක් යවන්කල ්රයශශ (reservation area)
යලස ද (ණ ලු පමල මීටර් 320) යලස යවන් වශය න් භාවිත කරන ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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එ ට අමතරව, ්රධ්ාන අන්තර්මවමාරු ළිටීටන ්රයශශ විසතතරාත්මකමකව සලකාබලන ල අ. එයසතවුවද, භූලක්ෂස අධ්ය න
නිර්යශිලත සතවාරක්ෂක කලාප ට පමසක් සීමා යනාවුනි. එ ට අමතරව, විවිධ් භූලක්ෂස අුකබශධ්ය න් ය ෝජිත අධියේගී
මාර්ග හරහා සිදුවි හැරී භූමි ගිලා බැසීම් (subsidence) සතථාන ද අධ්ය න කරන ල අ.


1.4.8.






මාර්ගයේ භූමි කැපීයම් අ (road cuts) සිදුවි හැරී නා ාම් තත්මකත්මකව නිසා ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ
පවයන භූලක්ෂස සැලරී්ලට ගැීමම ඉතා වැදගත්මක . එමනිසා, ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේයමන් පසුව
ඇයවි හැරී නා ාම් තත්මකත්මකව මග හැමේම ළිණිස අවශය අධ්ය න න් ද සිදුකර ඇත.

භූවිදයර් පෘතස සහ ස්්භරවික දපෘතදර සදහර භරවිත කල ක්රමයගද
යපාදුයේ, යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සදහා ශකයතා අධ්ය නයේ භූ-තාක්ෂනික විමර්ෂස න්
(geotechnical investigations) සහ සැලසුම් වාර්තා භාවිත කරන ල අ. යමම යතාරතුරු භාවිතය න් පවයන භූවිදයාව සහ භූරූප විදයාව (geomorphology) තක්යසතරු රීමේමකට ද ලක් කරන ල අ. භූමියේ ය ෝගයතාව,
සතථාවරථාව (stability), පස සහ එටී ලක්ෂස සාකච්ඡා රීමේම සදහා ශකයතා අධ්ය නයේ සිදුකරන ලද විදුම් සිදුරු
කද (Borehole logs) සහ පා ශු නි ැදි වැඩිදුරටත්මක භාවිත කර යයබ්. භූ-තාක්ෂනික විමර්ෂස වල අ පසත නි ැදි
(samples) වල ඇටර්බර්ේ සීමාව (atterberg limit), පවයන යතතමන , අ ශු වල ්රමාස වයාප්ත ය (particle
size distribution), තැීමයම් හැරී ාව (compaction), කාබනික ද්රවය ්රමාස සහ රසා නික පරාමිීනන් (pH,
ක්යලෝරයිත සහ ස්යප්ත ට) නිර්න රීමේම සදහා විදයාගාර පර්යේෂස සිදුකරන ල අ. අවශය අවසතථාව වල අ ය ෝජිත
වයාපිය අවට පවයන පයසටී තත්මකත්මකව විසතතර රීමේම සදහා යමම පරාමිීනන් භාවිත කරන ල අ.
වියශතෂය න්ම යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් භූවිදයාව (geology) සහ පා ශු විමර්ශන (soil investigations)
සිදුකරන ලශයශ ක්යෂතත්ර විමර්ශන සහ භූවිදයා සමීක්ෂස සහ පත් කාර් ශ (GSMB) විසින් යගාතන වන ලද
1:100,000 භූවිදයා සහ වුහාත්මකමක සිය ම් විශතය්ෂන මගිනි.. අවශය අවසතථාව වල අ ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග
හරහා පවයන පාදසතථ පාෂාස වර්ග , යරසතචිකා (strike), ගිලුම් (dip) සහ යවනත්මක වුහ විසතතරාත්මකමකව
අධ්ය න සිදුකරන ල අ. මාර්ග හරහා පවයන පාශසතථ පාෂාසවල (basement rocks) වුහ න් ඉතා ස කීර්ස
වන අතර එබැවින් නැණ ම් (folds) සහ වයාකිය කලාප (shear zones) රීටීප ක් විශතය්ෂස කරන ල අ.
කුරුසෑගල, ුකවර සහ මාතය් දිසතත්රික්කවල වගාකරන කුඹුරු දියේ ගමන් කරන මාර්ග යකාටසත ළිබදබදව
වියශතෂිතව, පයසත සිදුවි හැරී සුස හසන (compaction) සහ ඛාදන (erosion) සලකා ය ෝජිත අධියේගී
මාර්ග දියේ ළිටීටන පස ළිබදබද වැඩිදුර අධ්ය න සිදුකරන ල අ පරිශ්රවස ධ්ාරිතාව (infiltration capacity)
යමන්ම යපෝෂක හානිීම් (nutrient losses) න සිදුවි හැරී ගැටලු සදහා පයසටී සතවරූප න් අධ්ය න කරන
ල අ.. යම ට අමතරව, මාර්ගයේ සිදුකරන භූමි කැපුම් (cuts) දියේ සිදුවි හැරී නා ාම් තර්ෛන වැලැක්ීම ළිණිස
පාදසතථ භූවිදයාව (basement geology) සහ වුහ න් (structures) ළිිකබද සැලරී්ලට ගනිමින් භූමි තත්මකත්මකව
(terrain conditions) විමර්ෂස න් සිදුකරන ල අ. Investigation of Pothuhera - Galagedara stretch was
done for possible natural landslide locations as well. Especially, analyses were done of the area
crossing isolated rock outcrops along the proposed road. වැඩිදුරටත්මක, භූවිදයාව, පස සහ භූතාක්ෂණික
වාර්තා පදනම් කරයගන සිදුවි හැරී භූමි ගිලාබැසීම් (land subsidence) විමර්ෂන කරන ල අ. භූවිදයාව සහ
වුහ න් ්රධ්ාන වශය න්ම අධ්ය න කරන ලශයශ අන්තර්මවමාරු සහ පශධ්ය අන්තර්මවමාරු ළිටීටුවන සතථාන
සහ ව අවට ්රයශශ වලයි. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ගැඹුරු භූෛල ස වලන (groundwater movements) සහ
යවනත්මක සිදුවි හැරී සතවභාවික ආපදා වල බලපෑම් සාකච්ඡා රීමේමට වයාපිය දියේ වුහාත්මකමක භූවිදයාව
අධ්ය න කරන ල අ..

1.4.9. වල විදයර් පිළිබද ධධ්ය න
අදාල පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා, ශකයතා සහ ූලිකක සැලසුම් වාර්තා පරිීලන ්රධ්ාන වශය න්ම පාදක
කරගනිමින් විමර්ෂන සිදුකරන ල අ. වාර්තා වල යතාරතුරු සදහන් ග වතුර තත්මකත්මකව ුග්ර යලස පවයන ඇතැම් සතථාන
ක්යෂතත්ර පමේක්ෂස මගින් තහවුරුකර ගන්නා ල අ. මාර්ග පථ (ROW) දියේ පවයන භූමි පරිහරස සහ භූලක්ෂස සමීක්ෂස
දත්මකත ලබාගැීමම සදහා වන්ද්රකා ඡා ාරූප භාවිත කරන ල අ. මාර්ග පථ (ROW) යකාරියතෝව දියේ සහ මාර්ග පථයේ සිට
මීටර් 100 ක් යදපසට ්රයශශයේ පවයන ෛලගැීමම් සහ ෛල වහන ගැටලු සම්බන්ධ්ව අවධ්ාන ය ාණ කරන ල අ. යබාක්කු,
පාලම් සහ යවනත්මක සි ලු මාර්ග සහ සම්බන්ධ් ෛල වුහ න් (hydraulic structures) යේ ෛලාධ්ාර මායිම් (catchment
boundaries) තහවුරු රීමේමට මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව මගින් ණ ද්රස කරන ලද 1:50,000 සහ 1:10,000 සිය ම්
භාවිත කරන ල අ. ෛල සහ ෛල ගලාබැසීයම් බලපෑම් ්රධ්ාන වශය න්ම ඇගයීම සිදුකරුක ලැබුයේ ලබාදුන් ුතුරු අධියේගී

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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මාර්ග වයාපිය සහ යකාමඹ-ුකවර වික්ප මහා මාර්ග වයාපියයේ ශකයතා සහ ූලිකක සැලසුම් වාර්තා වල දැක්යවන
ය ෝජිත යබෝක්කු, පාලම්, ග වතුර බැස ායම් කාුක, ෛල වහන සැලසුම සහ ග වතුර ්රයශශ නාදියේ ළිටීමම පදනම්
කරගනිමිනි මාර්ගයේ යවනසත දික්කතව් (stretches) ආවරස වන පරිදි යතාරතුරු රැසත රීමේම සහ සම්පූර්ස කරගැීමම
සිදුයකරිනි.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා අදි ර 3ටී ශ්රී ල කා ඉතම් යගාතරීමේයම් හා ස වර්ධ්න රීමේයම්
ස සතථායේ(2016) විදයාත්මකමක අධ්යනය න් අදාල යතාරතුර ලබා ගන්නා ල අ.
1.4.10. සමරව-ද්ික විම්ෂන න්
පාදසතථ (baseline) යතාරතුරු හදුනාගැීමම
ය ෝජිත වයාපියයේ සමාෛ බලපෑම් හදුනාගැීමම සදහා සහ ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග පථ (ROW) ටතට වැයටන වයාපිය
්රයශශ , මාර්ග පථයේ සිට මීටර් 100 දක්වා යදපසට වන සතවාරක්ෂක කලාප යහෝ ාබදව පවයන ්රයශශ වල, සමාෛ
ආර්ික ලක්ෂස න් නිවැරදිව අවයබෝධ් කරගැීමම සදහා දත්මකත න් ්රාථමික ූලලාශ්ර (sources) සහ ශීීනයික ූලලාශ්ර විකන්
එකතුකරගන්නා ල අ. පවයන ශීීනයික ූලලාශ්ර විකන් යතාරතුරු රැසතකර ගැීමයමන් පසු ක්යෂතත්ර අධ්ය න සිදුකරන ල අ.
වියශතෂය න්, අදාල ්රෛාවන්යේ ෛන විකසන (demographic) සහ සමාෛ-ආර්ික ලක්ෂස විසතතර රීමේම සදහා ෛන හා
ස ඛයාය්ඛන යදපාර්තයම්න්තුයවන් ්රකාශ ට පත්මක කරන ලද නවතම යතාරතුරු අධ්යන කරන ල අ. වැඩිදුරටත්මක, අදාල
නගර සභා, ්රායශී සභා, ්රායශී ය්කම් කාර් ාල, ්රායශී ඉ ජියන්රු කාර් ාල සහ රෛයේ යරෝහ් ශීීනයික
යතාරතුරු ගයේෂස සදහා දත්මකත ූලලාශ්ර වි . වයාපිය ්රයශශයේ පවයන ්රෛාවන් (communities), ආ තන, වයාපාර,
ටිතල පහසුකම් සහ භූමි ඇතුලු සම්පත්මක වල භාවිත ළිිකබද පැයකතක් ද සකසන ල අ.
මෑත ඉයහාසයේ යතෝරාගත්මක මාර්ග සාහා කරන ලද සමාෛ ආර්ික සමීක්ෂස විකන් ලබා ගන්නා ලද දත්මකත පරිහරස
කරන ල අ.
ෛනතාව පදි චි සතථාන, කුටුම්බ (family), සහ සමාෛ ජීවිත ට සිදුවි හැරී අටීතකර සමාෛ බලපෑම් ආ අ ස යේ අතාවය න්
වැඩි කරුණු මගහැරීම සදහා එකම බලපෑම් සම්බන්ධ්ව එකම ්රයශශයේ මෑතක අ නැවත නැවතත්මක සිදුකරන ලද සමාෛ
විමර්ෂස වල අ රැසත කරන ලද දත්මකත ුපක්රමික යලස භාවිත කරන ල අ. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග සදහා සිදුකරන ලද
විසතතරාත්මකමක නැවත පදි චි කරීයම් ක්රි ාකාමේ සැලසුම් (Action Plans) වල දත්මකත න්ද ශීීනයික දත්මකත යලස භාවිත කරන
ල අ.
කාන්ත යදකකට අ ත්මක යපාදුෛනතාව සහ ආ තන හදුනාගන්නා ල අ.
පලණ  කාන්ත වන්යන් වයාපිය නිසා සිජුව බලපෑම් සිදුවන පුශගල න් සහ ආ තනයි. පුශගල න්යේ විවිධ්වූ
්රමාසය න් නිවාස, ආ තන, ස විධ්ාන, යශපම, වසතතුව (possessions), ආය ෝෛන, වයාපාර, ටිතල පහසුකම්, ටීමිකම්
(rights), ද්රවය ්රභව න් (material resources), සමාෛ ජීවිත , ස සතකිය සහ පුශගල න්යේ සමාෛ ක්රි ාකාරිත්මකව න්
සි ්ල යමම කාන්ත ට ඇතුලත්මක . ය ෝජිත වයාපිය මගින් එම පුශල න්, ආ තන සහ සමාෛ ක්රි ාකාරිත්මකව ට සිදුවන
සමාෛ බලපෑම් වල සතවභාව සහ විශාලත්මකව පර්යේෂස ට ලක්කරන ල අ.
යදවන කාන්ත ට ඇතුලත්මක වන්යන් වයාපිය නිසා දැරී හැරී යහෝ දැයනන අටීතකර බලපෑමක් ඇය යනාවන නණ ත්මක ව
ගැන ුනන්දුවක් දක්වන සහ ය ෝජිත වයාපිය මගින් ්රයලාභ ඇයවන සහ පුශගල න් සහ ආ තනයි.

ප්රරථමිමික දත්ත තකතු කිරීම සහ විශයේ ්යල්ෂණ .
උපෘත කර්

1. නි්රස ්ල සමරව ද්ික සමීක්ෂණ .

2014 වසර වල ුතුරු අධියේගී මාර්ග සදහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සිදුරීමේමට මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින්
නිර්දිශතඨ (prescribed) සම්මත යමවලම වන ්රශතනාවික හරහා එකතු කරන ලද දත්මකත, ය ෝජිත වයාපිය
ටයත්මක ඇය ්රයශශ
වලට ඇය අදාලත්මකව සලකා බලමින් භාවිත කරන ල අ. යපර අ අධ්ය න ට ලක් යනාකරන ලද, වයාපියයේ නව ගමන්
පථ ට අ ත්මකවන යතාරතුරු ශීයයික ්රභව යමන්ම එම ්රයශශවිකන් යතෝරාගත්මක පුශගල න් සහ ආ තන සමග පැවැත්මකවූ
සම්ණ ඛ සාකච්ඡා මගින් ද න ආකාර යදයකන්ම රැසතකරගන්නා ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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උපෘත කර්

2. රරවය ධාංශයේ ය ද තන සහ යපපෘතල සමීක්ෂණ .

වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වි හැරී, වයාපිය ්රයශශයේ පවයන රාෛය අ ශයේ ආ තන සහ යශපල හදුනාගැීමම ළිණිස
මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ SAIRC විසින් නිර්දිශතඨ යවනත්මක ්රශතනාවික ක් මගින් රැසත කරන ලද දත්මකත භාවිත කරන ල අ.
උපෘත කර්

3. යපෘතෞපග ලික ධාංශයේ ය ද තන සහ යපපෘතළ

වයාපිය ්රයශශයේ ළිටීටා ඇය සහ වයාපිය නිසා බලපෑමකට ලක්වි හැරී වයාපාරික සහ යවනත්මක යපෞශගිකක අ ශයේ
ආ තන සහ යශපල, මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ SAIRC විසින් නිර්දිශතඨ යවනත්මක ්රශතනාවික ක් මගින් රැසත කරන ලද
යතාරතුරු ආධ්ාරය න් හදුනාගන්නා ල අ.
උපෘත කර්

4. යක්න්ී කන්ඩර ම් (Focus group) සරකච්ඡර .

වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන විවිධ් ්රෛාවන්යේ සිදුකරන ලද යක්න්ද්රී කන්තා ම් සාකච්ඡා ආධ්ාර න් රැසත කරන ලද
යතාරතුරු මගින් වයාපිය සම්බන්ධ්ව සහ එටී සමාෛ බලපෑම ළිිකබද පුශගල න්යේ හැගීම් (Peoples’ perceptions),
අදහසත සහ ආක්ප යමන්ම ඔවුන්යේ ය ෝෛනා හදුනාගන්නා ල අ.
උපෘත කර්

5. ප්රධ්රන යතරරතුරු සපෘත න්නන් සමග  සම්මු සරකච්ඡර.

යතාරතුරු ්රභව වූයේ ග්රාම නිලධ්ාමේන්, ්රායශී ය්කම්වරු, නගරාධිපයවරු, ්රායශී සභා සභාපයවරු, යපාිකසත
සතථානවල ්රධ්ාීමන්, විදුහ්පයවරු, යපෞශගිකක ආ තන වල ටීමිකරුවන් සහ කලමනාකරුවන් ඉතම් නිලධ්ාමේන්, යරෝහ්
බලධ්ාමේන්, ආගමික නා ක න් සහ වයාපිය සම්බන්ධ්ව වියශතෂ ුනන්දුවක් දක්වන පුශගල න් ආ අ ්රධ්ාන යතාරතුරු
සප න්නන් කන්තා මයි.
විවිධ් ූලලාශ්ර විකන් රැසත කරන ලද යතාරතුරු MS excel, SPSS වැනි පරිඝනක මිදුකා ග භාවිතය න් නි මාකාරය න්
විශතය්ෂස කරන ලද අතර වවා වයාපිය නිසා බලපෑම් සිදුවන ්රයශශයේ සමාෛ-ආර්ික පැයකත යගාතනැ ීම සහ
ය ෝජිත වයාපිය ගැන මහෛන අදහසත සහ හැගීම් ළිිකබද අදහසක් ලබා ගැීමමට භාවිතකරන ල අ.
1.4.11. සාංස්කියක ඓයහරසික සහ ර රරවිදයරත්මක උරුම
පරිසරයේ ස සතකියක, ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න් ස ඝටක ළිිකබද අධ්ය න සහ සමාෛ බලපෑම් ඇගයීම
(ESIA) ුරුම නට සිදුවන බලපෑම ඇගයීම (HeIA) යලස සිදුකරන ල අ.
ක්රමයේදය න් යක්න්ද්රගත කරන ලශයශ;
a) ය ෝජිත මාර්ග යකාරියතෝව තුල පවයන මානවකිය (artifacts), භූමි (sites) සහ ඓයහාසික,
ස සතකියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමක (ආගමික යශව් ද ඇතුලත්මකව) ුරුම ්රයශශවල වැදගත්මකකම
හදුනාගැීමම
b) මානවකිය (artifacts), භූමි (sites) වල ළිටීමම සහ ඓයහාසික, ස සතකියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමකව
වැදගත්මක ුරුම ්රයශශ සිය ම්ගත රීමේම.
c) ඓයහාසික, ස සතකියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න්ට මාර්ග යකාරියතෝව මගින් සිදුවි හැරී බලපෑම
විසතතර රීමේම.
d) වයාපිය මගින් ඓයහාසික, ස සතකියකම සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න්ට සිදුවන බලපෑම අවම රීමේම
සදහා අවම රීමේයම් ක්රමයේද සහ සුදුසු නිර්යශශ යගාතනැ ීම.
පහත දැක්යවන පරාස තුල ුරුම යශපල ඇගයීම සදහා අධ්ය න වයාප්ත ත කරන ල අ. (a) ස සතකියක යශපල සහ ගුසා ග
මගින් සි ලු ස සතකියක වුහ න් සහ වවායේ වර්තමාන සහ අීනතයේ සිට පැවය කිතය ආවරස යේ. (b) ඓයහාසික
යශපල සහ ගුසා ග මගින් ිකඛිත කාලපරියේද ක සිට පැවයතන සි ලු ඓයහාසික වැදගත්මකකමක් සටීත වුහ න් සහ
කිතය න් සලකාබැීමම සිදුයේ. (c) පුරාවිදයාත්මකමක යශපල සහ ගුසා ග මගින් ්රාේ-ඓයහාසික සහ ්රාේ-ඓයහාසික
ුතග ටත්මක ්රථම ුතගයේ (Proto-historical) ආවරස යේ. යම්ස මත සිට සිදුකරන (Desktop) අධ්ය න, භූමි මතුළිට
විමර්ශන, භූයගෝීම යහෝ භූරසා නික විමර්ශස සහ අකාශයේ සිට සිදුකරන විමර්ශන (Aerial surveys) ආදි සිදුකල හැරී
වුවත්මක සම්පත්මක/සහ තාක්ෂසයේ ටීඟතාව නිසා සිදුකරන ලශයශ යම්ස මත සිට සිදුකරන අධ්ය න සහ භූමි මතුළිට
සිදුකරන විමර්ශන පමණි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ුරුම න් කලමසාකරන ක්යෂතත්රයේ ළිබදගත්මක වියශතසඥ න් / ආ තන මගින් දැනටමත්මක සිදුකර ඇය ක්රමාණුූලල සහ
සාර්ථක ඇගයීම් අුකව; අධ්ය නයේ වපසරි සපුරාගැීමම සදහා ක්රමයේද නිර්මාන කරන ල අ. එමගින් ුරුම න්ට
සිදුවන බලපෑම් ඇගයීම පහත දක්වා ඇය වර්ගීකරස ට අුකව ආවරස වුක ඇත.;

ස සතකියක යශපල සහ ගුසා ග (Cultural Properties and attributes)
ඓයහාසික යශපල සහ ගුසා ග (Historical Properties and attributes)
පුරාවිදයාත්මකමක යශපල සහ ගුසා ග (Archaeological Properties and attributes)
(ආගමික යශපල ්රධ්ාන වශය න්ම ස සතකියක සහ ඓයහාසික සතවරූප න්යගන් ආවරස ී ඇත)
ක්යෂතත්ර සහ පවයන යතාරතුරු පදනම්ව අවශය යතාරතුරු සහ දත්මකත එක්රැසත කරගැීමම සදහා පහත දැක්යවන යමවලම්
(tools) භාවිත කරන ල අ.
 ිකඛිත යතාරතුරු ගයේෂස (Literature Survey) (පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විශතව විදයාල සහ යවනත්මක
පුසතතකාල, මධ්යම ස සතකියක අරණ දල, ෛායක යකෞතුකාගාර වැනි රෛයේ කාර් ාල, සහ යපාත්මකහ් ආදි )
 ්රධ්ාන යතාරතුරු සප න්නන් සමග සාකච්ඡා (පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව)
 අර්ධ් වුහගත සම්ණ ඛ සාකච්ඡා (ක්යෂතත්ර )
 සිජු නිමේක්ෂස (ක්යෂතත්ර )
 යපෞරානික පැයකත (Historical Profiles) (ක්යෂතත්ර )
 ක්රමාුකූලල යනාවන ක්යෂතත්ර විමර්ශන (ක්යෂතත්ර )
 ඡා ාරූප සාක්ෂි (ක්යෂතත්ර )




ක්යෂතත්ර අධ්ය න සදහා PRA යමවලම් (tools) වල ූලලධ්ර්ම ද සැලරී්ලට ලක් කරන ල අ.

1.5.

රරවය ප්රයපෘතත්ය සහ සැලසුම් සමග  ධනුූලලතර්

වර්තමාන රෛයේ ්රයපත්මකය ්රකාශන
ටයත්මක මධ්යම අධියේගී මාර්ග , මාර්ග අ ශයේ ්රධ්ාන ස වර්ධ්න වයාපිය ක් යලස
හදුනායගන ඇත. යමම අධියේගී මාර්ග යකාටස, යපාතුහැර පශධ්ය අන්තර්මවමාරුව මගින් කතවත-දඹු්ල අදි ර සමග
සම්බන්ධ් වන අතර එමගින් මහුකවර සිට කතවත දක්වා ගමන් කාල පැ එක හමාරක් දක්වා අඩුකරුක ඇත.මධ්යම
අධියේගී මාර්ග කතවත පශධ්ය අන්තර් මවමාරුව මගින් ළිටත වටරවුම් අධියේගී මාර්ග (OCH) (E2) සමග සම්බන්ධ් යේ.
එමගින් මධ්යම අධියේගී මාර්ග භාවිත කරන්නන්ට, යකාමඹ-කටුනා ක අධියේගී මාර්ග (E3) (ළිටත වටරවුම් මාර්ගයේ
අදි ර 3 සමග), දක්ෂිස අධියේගී මාර්ග (E1), සහ ය ෝජිත රුවන්පුර අධියේගී මාර්ග සහ යකාමඹ ඉහිකන් ගමන් කරන
අධියේගී මාර්ග (Elevated Highway) සමග සම්බන්ධ්ීමට පැහැදිික මාර්ග ක් ලබායශ. එමගින් පරිපාලනම සහ
ආර්ිකම වැදගත්මක සතථාන න් යබායහාම ක් කරා යේගය න් ්රයේශීම අවසතථාව සැලයසත.

1.6.

්යිපෘතිය සදහර ධ්ශයේ ය ූලලික ධනුමැීනන්

වයාපිය මගින් කුඹුරු සහ යපා්වතු වලට සිදුවන බලපෑම යහතතුයවන් යගාවිෛන යසතවා යදපාර්තයම්න්තුයවන්, ී
වගාරීමේයම් මණ්තල සහ යපා් වගාරීමේයම් මණ්තලය න් අුකමැය අවශය වුක ඇත.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග
වාරිමාර්ග සහ ෛලාපවාහන වුහ න් හරහා දියවන බැවින් වවාට බලපෑම් සිදුවන අතර
වියශතෂය න්ම වවාට වුහ න් සැකසීම අවශය යේ. එනිසා වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුයවන්, ව ඹ සහ මධ්යම පමාත්මක
වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තු විකන් අුකමැය ලබාගත ුතතු .
වයාපියයේ  අ ය ාදාගැීමමට අයප්ත ක්ෂා කරන ෛලාපවාහන සැකසුම් (drainage provisions) සම්බන්ධ්ය න් ශ්රී ල කා ඉතම්
යගාතරීමේම් සහ ස වර්ධ්න රීමේයම් ස සතථාව (SLLRDC) යේ එකගතාව අවශය වුක ඇත.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග යපාතුහැර ආසන්නයේ අ දුම්රි මාර්ග හරහා ගමන් කරුක ඇත. සැලසුම් ස වර්ධ්න ක්රි ාවිකයේ අ
යම් සම්බන්ධ්ව ශ්රී ල කා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුව සමග සාකච්ඡා සිදුයවමින් පවීන . වයාපියයේ ය ෝජිත අධියේගීමාර්ග
දුම්රි මාර්ග ුඩින් ගමන් කරන සතථාන සාහා ශ්රී ල කා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයේ අුකමැය අවශය වුක ඇත.
වයාපිය යකාරියතෝයේ ළිටීටන යසතවා පහසුකම් සැපුතම් මාර්ග යවනසත රීමේමට සිදුවන බැවින් ල කා විදුිකබල මණ්තල
(CEB), ෛායක ෛලසම්පාදන සහ ෛලාපවාහන මණ්තල (NWSDB) සහ ශ්රී ල කා යටිකයකාම් න ආ තන න් යේ
එකගත්මකව ද අවශය වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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අධියේගී මාර්ගයේ ආරම්භක යකාටසත කුරුසෑගල දිසතත්රික්ක ට අ ත්මක වන බැවින් එම යකාටස සදහා ව ඹ පමාත්මක පාරිසරික
්රඥප්ත ය ක්රි ාත්මකමක යේ. එබැවින් ව ඹ පමාත තුල ඉදිරීමේම් කටුතතු සහ ද්රවය කැීමම් නාදි වැතකටුතතු රීමේම සදහා
පමාත්මක පරිසර අධිකාරිය න් අුකමැය ලබාගත ුතතු .

ධාංක
1
2

3
4

්ගු් 1.3: ්යරපෘතිය සදහර ධ්ශයේ ය ්න ධනුමැීනන්්ල සරරරාංශයේ 
ධනුමැය ලබරග ැනීම සදහර ධ්ශයේ යීමට
ද තන /යදපෘතර්තයම්න්තු්
යහ්තුකරරණ
යගාවිෛන ස වර්ධ්න යදපාර්තයම්න්තුව
මාර්ග පථ කුඹුරු සහ කුතා වාරිමාර්ග
වයාපාර ඔසතයසත වැම ඇය බැවින්
මාර්ග පථ මගින් යේදන /බලපෑමක්
ල කා විදුිකබල මණ්ත (CEB) /ශ්රී
ඇයවන සම්යේෂස මාර්ග/ෛල සැපුතම්
ල කා යටිකයකාම් (SLT) /ෛායක
ෛාල සහ දුරකථන රැහැන් ෛාල
ෛලසම්පාදන සහ ෛලාපවාහන
යවනත්මක ්රයශශ වලට සතථානගත රීමේම
මණ්තල (NWSDB)
අවශය වන බැවින්
ශ්රී ල කා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුව
මාර්ග පථ පවයන දුම්රි මාර්ග
හරහා යපාතුහැර  අ ගමන් කරන බැවින්
වන ස රක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව
මාර්ග පථ වනාන්තර ්රයශශ රීටීප ක්
අසිකන් ගමන් කරන නිසා

5

වනජීී ස රක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව

මාර්ග පථ වනාන්තර යකාටසත
ආසන්නයේ වැම ඇය බැවින්

6

පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව

ය ෝජිත මාර්ග පථ ගයේශන
යනාකල පුරාවිදයා භූමි හරහා ගමන්
රීමේමට හැරී ාවක් පවයන බැවින්

ධනුමැය පෘත්යන තත්්
(Status of Concern)
වාර්තායේ සාකච්ඡා කර
ඇත.
අදාල ආ තන වල
එකගතාව විසතතරාත්මකමක
සැලසුම් සිදුරීමේයම් අ
ලබාගුක ඇත.
වාර්තායේ සාකච්ඡා කර
ඇත.
හැරී සෑම අවසතථාවකම
වනාන්තර ්රයශශ මගහැර
ඇත
ය ෝජිත මාර්ගයේ සීමාව
තුල වනජීී ්රයශශ
යනාමැත.
පුරාවිදයාත්මකමක බලපෑම්
ඇගයීම සම්පූර්ස කර ඇත.

අුකමැීනන් සහ එකගත්මකව පලකරන ිකළි ඇමිණුම 8.1 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 2: ය ෝජිත ්යරපෘතිය විස්තර සහ සරධ්රරණ විකල්පෘත න්
2.1.

විකල්පෘත ඇග යීම

2.1.1. ්යරපෘතිය සිදුයනරකිරීයම් විකල්පෘත
වයාපිය සිදු යනාරීමේයම් වික්පය න් අදහසත වන්යන් යපාතුහැර සහ මහුකවර අතර අධියේගී මාර්ග සබැදි ක් ඉදියනාකර
සිටිුක ඇය බවයි. අයේපුසතස සහ මහුකවර අතර A001 මාර්ගයේ අධික රථවාහන තදබද ක් පවයන බැවින් යමම වික්ප
සුදුසු යනායේ.මහුකවර ුකවිවිධ් ආර්ික, අධ්යාපනික සහ ස වාරක කටුතතු සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම් නිසා ්රණ ඛ වැදගත්මක
කමක් සටීත නගර රී.මටී ගන , අම්පාර සහ මාතය් වැනි යවනත්මක වැදගත්මක නගර වලට මහුකවර හරහා ලගාවි
හැක.යකාමඹ සිට මහුකවර දක්වා අධියේගී මාර්ග ක් සැකසීම සදහා මාර්ග පථ න් රීටීප ක්ම සැලරී්ලට ගත්මක අතර,
විවිධ් යහතතූන් නිසා ඉන් එකක් සතුවවත්මක අවශය ශකයතාව යනායබුනි.යකාලඹ සිට මහුකවර දක්වා අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම
සදහා අවසාන වශය න් ීනරස වූයේ, යකාලඹ සිට කුරුසෑගල දක්වා (අදි ර 1 සහ 2) අධියේගී මාර්ග ක් ඉදිරීමේම සහ
එටී අදි ර 3 යලස යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ( එනම් යමම වාර්තායේ විෂ පථ වන අදි ර 3) එම අධියේගී මාර්ග
සමග සම්බන්ධ් වන තවත්මක අධියේගී මාර්ග ක් ඉදිරීමේමටයි. එමනිසා අදි ර 3 ුක යකාමඹ සිට මහුකවර දක්වා අධියේගී
මාර්ගයේ අතයවශය අ ග රී. (මධ්යම අධියේගී මාර්ග ට සබැදි ක් යලස).
පවත්මකනා මාර්ග වල රථවාහන ධ්ාරිතාව ඉහල න නිසා, රථවාහන තදබද , ගමන් කාල , ඉන්ධ්න නාසතයීම් සහ
ආර්ික ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම් ඉහල ුක ඇතැයි අයප්ත ක්ෂා කරුක ලබයි.ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය
මගින් යකාමඹ සහ මහුකවර අතර පවයන එකම සිජු සම්බන්ධ්තාව ඇය කරන බැවින් A001 මාර්ගයේ (යකාමඹ සිට
ුකවර දක්වා) රථවාහන තදබද සමන කරුක ඇත.අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ ය ෝජිත අදි ර 3 සමග,යකාමඹ සිට
මහුකවර දක්වා සිජු රථවාහන ගමනාගමනය න් වැඩි ්රමාස කට යපාතුහැර හරහා ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයපිය
භාවිත කරමින් ගමන් රීමේමට හැරීවුක ඇත. එමනිසා, අධියේගී මාර්ගයේ 3 වන අදි ර එටී පලණ  සහ යදවන අදි ර න්යගන්
මදකලා එකක් යලස සැලරී යනාහැරීවුක ඇත.
එබැවින් වයාපිය ක්රි ාත්මකමක යනාරීමේයම් වික්ප සුදුසු වික්ප ක් යලස සැලරී යනාහැක.
2.1.2. ග මන් පෘතථමි සදහර විකල්පෘත න්
අදිර 3 සදහා ගමන්පථ වික්ප න් රීටීප ක් සලකා බලන ල අ. වික්ප ගමන් පථය න්යේ බටටීර යදසට වන්නට ළිටීටි
යකාටස සමතලා සිට මද වශය න් යගාතැික සටීත බව දක්වා යවනසත වන භූරූප ලක්ෂස න් යපන්ුකම් කරන අතර
වික්ප න්යේ නැයගනටීර යදසට ළිටීටි යකාටස ඉදිරීමේම් සදහා ඉතාමත්මක අසීරු භූමි ක ළිටීටයි. වියශතෂය න්ම, මහුකවර
සිට රීයලෝමීටර් 15-20 ට ආසන්න දුරක් බටටීර යදසට වන්නට ළිටීටි ඇතැම් සතථාන වල රීයලෝමීටර් 2 ක පමස දුරක් තුල අ
ආසන්න වශය න් මීටර් 200-250 ුන්නතා ශයේ සිට මීටර් 600 ට ආසන්න ුන්නතා ශ ක් දක්වා එක් වරටම ඉහල නගින
අධික බෑවුම් සතවභාව ක් පවීන.අවශය සැලසුම් කරන ලද ්රමිීනන්ට අුකව අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම සදහා යමම ීනව්ර බෑවුම
තරස රීමේම අධික වි දම් සටීත වුක ඇය අතර යමම බෑවුම් සතවභාව සමග කටුතතු රීමේම සදහා බෑවුම් හරහා අධික යලස
භූමි කැපීම් සිදුරීමේම යහෝ ුම සැකසීම අවශය වුක ඇත. අවශය ්රයලල ලබාගැීමම සදහා, ළිරිවැයි ලලදායීතාව සටීතව
යමම ගැටලුවට විසදුමක් සැපයීමට අදි ර 3 සදහා සුදුසු මාර්ග යතෝරාගැීමයම් අ වැඩි වශය න් සැලරී්ල ය ාණ කරන
ල අ. එටී ්රයලල ක් යලස සුදුසුම මාර්ග පථ ීනරස රීමේම සදහා විවිධ් මාර්ග පථ න් රාෂි ක් අධ්ය න රීමේමට
සිදුවි .වියශතෂය න්ම, අධික ූලිකක ඉදිරීමේම් වි දම සහ පවත්මකවායගන ායම් අ නතත්මකතුව සදහා අධික වි දමක් දැමේමට සිදුවන
බැවින්, ුම මාර්ග වල රීසිදු අවශයතාව ක් ඇයීම වැලැක්ීම සදහා විශාල ුත්මකසාහ ක් දරස ල අ.
වික්ප යකාරියතෝවන්ට අමතරව, යමම අදි යර්, වියශතෂය න්ම අසීරු භූමි තත්මකත්මකව න් තුල වි දම් අඩුම රීමේමට ුත්මකසාහ
ගැීමම සදහා සහ අඩුම පාරිසරික බලපෑම් ඇයීම සදහා අඩුම ෛයාමියක ්රමිීනන් භාවිත ට ඉතසැලසීමට සැලසුම් වල විවිධ්
ස කරස න් (combinations) සහ මාර්ගයේ ක්රි ාත්මකමක අවධියේ අ පවත්මකවා ගතහැරී යේග න් ද ඇගයීමට ලක්කරන ල අ.
අදි ර 3 (මහුකවර සබැදි ) සදහා අධ්යන කරන ලද ූලිකක යකාරියතෝවන් රූපසටහන 2.1 ටී දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන2.1 ධදි ර 3 සදහර විකල්පෘත මර්ග  න් 3
රූපසටහන 2.1 ටී වික්ප ‘P’ යලස අමතර සබැදි ක් ද දක්වා ඇය බව සැලරී්ලට ගන්න. යම හදුනාගන්නා ලශයශ
අධ්යන සිදුකරනමින් පවයන අතරතුර  අ වන අතර එ මහුකවර නගර මගහැර ාමට හැරී A9 මාර්ග සහ A1 මාර්ග
අතර පවයන අතුරු මගක් යලස ක්රි ාකරයි. එයින් නගරයේ මාර්ග තදබද අඩුකරුක ඇත. යමම සබැදි අදි ර 3 ටී
සලකාබලන ලද පලණ  වික්ප මාර්ග 4 සදහා ම (වික්ප 1-4) යපාදු වන අතර 5 වන වික්පයේ දැක්යවන්යන් ගලයගදර අ
A10 මාර්ග සමග සම්බන්ධ් ී එම A10 මාර්ග අධියේගී මාර්ග ්රමිීනන්ට පුළු්කරුක ඇය බවයි.
අධ්යනයේ අ ූලිකක අවසතථායේ අ පහත දැක්යවන වික්ප න් සැලරී්ලට භාෛන කරන ල අ.








විකල්පෘත 1: F‐L: අදි ර 2 ටී ගිරිු්ලට ආසන්නය න් ආරම්භ ී යපා්ගහයවල සහ රඹුක්කන හරහා ගමන් කර
මහුකවර මගහැර ාමට හැරී අතුරු ම සැබැදි (P) සමග එකතු ීම.
විකල්පෘත 2: G‐M: කඩුගන්නායවටී  අ දැනට පවයන A1 මාර්ග ට ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් 1 ක් ුතුරින්
ීනව්ර බෑවුම මගහැරගනිමින්, වික්ප 1 ට දකුණින් ය ෝෛනා කරන වික්ප අුකයර්ඛ
විකල්පෘත 3: G‐J‐L: මීරිගම සිට ආරම්භ වන වික්ප මාර්ග ුතුරු යදසට හැමේ ළින්නවල ආසන්නය න් රඹුක්කන
යදසට ගමන් කර ඉන්පසු වික්ප 1 ටී ගමන් මාර්ග ම අුකගමන රීමේම.
විකල්පෘත 4: G‐J‐K: මීරිගම සිට ආරම්භ වන වික්ප මාර්ග
ුතුරු යදසට හැමේ ළින්නවල ආසන්නය න්
රඹුක්කන යදසට ගමන් කර ඉන්පසු ුතුර යදසට හැමේ දැනට පවයන A10 මාර්ග යපලගැන්ුකමට ආසන්නය න්
මහුකවර දක්වා ලගාීම.
විකල්පෘත 5: F‐K: වික්ප 1 ටී දැක්යවන මාර්ග යකාර්යතෝවම භාවිත කරමින් ආරම්භ වන යමම වික්ප මාර්ග
ඉන්පසු ුතුර යදසට හැමේ දැනට පවයන A10 මාර්ග යපලගැන්ුකමට ආසන්නය න් මහුකවර දක්වා ලගාීම.
විකල්පෘත 6: X-K: අදි ර 2B ටී යපාතුහැරින් ආරම්භ වන යමම වික්ප මාර්ග යපා්ගහයවල පසුකර රඹුක්කන
යදසට ගමන් කර ඉන්පසු ුතුරු යදසට හැමේ ගලයගදර දක්වා ගමන් කර එටී අ A10 මාර්ග සමග සම්බන්ධ් ීම.

යකයසතවුවද, මහුකවර වට මාර්ග සදහා අවශය ණ ද් වටිනාකම සැලරී්ලට ගනිමින්, යමම ස ක්ප මධ්යම අධියේගී
මාර්ග වයාපියය න් බැහැර කරන ල අ. එබැවින් ඉහත වික්ප විකන්, සබැදි M, L සහ K ටී පසු යකාටසද (ගලයගදර සිට
මහුකවර වට මාර්ග දක්වා) බැහැර කරන ල අ. වැඩිදුර අධ්ය න සිදුකරන විට සබැදි ‘L’ සහ ‘M’ වලට ීනව්ර බෑවුම්
මගහැර ාමට පවයන බැවින් එ මිල අධික යමන්ම තාක්ෂණිකවද අපහසු බව තහවුරු වූ අතර, භූමියේ පවයන දුර්වල
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ෛයාමියක තත්මකත්මකව යහතතුයවන් සැලසුම් කරන ලද යේග න් පවත්මකවාගැීමමට යනාහැරීීයමන් ගමන් කාල වැඩිීම යහෝ
 අර්ඝ ුම භාවිත ට අවශයීම ආදි ළිිකබදව අනාවරස වි . එමනිසා යමම 3 වන අදි යර් ගලයගදර දක්වා පහත
දැක්යවන වික්ප න් වතා සුදුසු වික්ප න්යලස සැලරී්ලට ගන්නා ල අ. රූපසටහන 2.2 ටී අදිර 3 සදහා අවසාන
වශය න් යතෝරාගන්නා ලද වික්ප න් සිතුවම් කර ඇත.
(1) වික්ප F-K*
(2) වික්ප X-K*
(3) වික්ප G-J-K*
සටහන: K* රඹුක්කන සිට ගලයගදර දක්වා K සබැදි හරහා පවයන සබැදි දක්වයි.
අදි ර 3 ටී වික්ප මාර්ග විශතය්ෂස පහත යකාටසත වල විසතතර කර ඇත.

රූපෘතසටහන 2.2 විස්තරරත්මක විශයේ ්යල්ෂණ සදහර යතෝරරග ත් විකල්පෘත න්
යතෝරාගත්මක ගත්මක සි ලු වික්ප න් ඇගයීම සදහා, පහත දැක්යවන සාධ්ක වැනි යශ සැලරී්ලට ගන්නා ල අ:


සිදුකල හැරී නිර්මාසවල ්රමිීනන්



භූ තාක්ෂණික සතවරූප



වුහාත්මකමක ූලිකකා ග, වියශතෂය න්ම පාලම් සහ ුම මාර්ග



නැවත පදි චිකරීම්



පාරිසරික ගැටලු



ඉදිරීමේම් වි දම



ගමන් කාල



මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ ඉයරියකාටයසත රථවාහන ගමනාගමන ට සිදුවන බලපෑම්



පවයන මාර්ග ෛාලයේ රථවාහන ගමනාගමන ට සිදුවන බලපෑම්



ආර්ික

වතාත්මක සුදුසු මාර්ග යපලගැන්වුම යලස ්රයලල වූයේ X‐K* මාර්ග යකාරියතෝව (අවසානයේ යතෝරාගන්නා ලද වික්ප
තුයනන් යදවන වික්ප ) බැවින් එම යකාරියතෝව යමම වයාපිය සදහා යතෝරාගන්නා ල අ. අවසාන ට යතෝරාගත්මක
වික්ප න් 3 ටී ඇගයීයම් සාරා ශ වගුව 2.1 ටී දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වික්ප
යකාරියතෝව
F-K*

X-K*

G-J-K*

්ගු් 2.1: විකල්පෘත න්යේ ඇග යීම්්ල සරරරාංශයේ 
දිග
සායප්ත ක්ෂ ්රයලාභ
(රීයලෝමීටර්)
43.5
 ස වර්ධ්න
සදහා ය ාදාගැීමමට
හැරී ාව පවයන විවිත ්රයශශ
 ීනව්ර බෑවුම් මගහැර පැ ට රීයලෝමීටර්
80 ක සැලසුම්කරන ලද යේග
ලබාගතහැරී ීම
 අඩු සමාෛ සහ පරිසර බලපෑම්
32.5
• ස වර්ධ්න
සදහා ය ාදාගැීමමට
හැරී ාව පවයන විවිත ්රයශශ
•ීනව්ර බෑවුම් මගහැර පැ ට රීයලෝමීටර් 80100 ක සැලසුම්කරන ලද යේග
ලබාගතහැරී ීම
 අඩුම ඉදිරීමේම් වි දම
 අඩුම සමාෛ සහ පරිසර බලපෑම්
 අදි ර 2 අයේපුසතස දක්වා දිගු රීමේම මගින්
පහසුයවන්
අධියේගී
මාර්ග ට
්රයේශීමට සහ ඉවත්මකීමට ඉතසැලසීම
52.5
 A1 සහ A6 මාර්ග ආසන්නය න්
පසුකරන න බැවින් , පහසුයවන්
අධියේගී මාර්ග ට ්රයේශීමට සහ
ඉවත්මකීමට ඉතසැලසීම
 ීනව්ර බෑවුම් මගහැර පැ ට රීයලෝමීටර්
80 ක සැලසුම්කරන ලද යේග
ලබාගතහැරී ීම
 අධික සමාෛ සහ පාරිසරික බලපෑම්

සායප්ත ක්ෂ අවාසි
යකාලඹ දක්වා පවයන දුර XK* යකාරියතෝවට වතා
මධ්යසතථ වශය න් අඩු විම

යකටිම යපලගැන්වුම වුවත්මක
එටී ්රයලල යලස මහුකවර
සිට යකාලඹට දුරම මාර්ග
බවට පත්මකීම

යකාමඹට පවයන යකටිම
මාර්ග
භූරූප
ලක්ෂස
වතාත්මක
අිය ෝගාත්මකමක නිසා G
යපලගැන්වුම F සහ X
යපලගැන්වුම් වලට වතා
ව ගු සටීත

මහුකවර නගර පමසක් සලකන විට එ තුල අධික ෛනගහන ඝනත්මකව ක් පවයන බැවින්, නගර ට සහ එටී නිවැසි න්ට
දැවැන්ත විපත්මකයදා ක බලපෑම් ඇයරීමේමරීන් යතාරව සිජුවම අධියේගී මාර්ග සබැදි ක් මහුකවර නගර මධ්ය ට ඉදිරීමේම
කල යනාහැරී කාර් ක් වුක ඇත. එමනිසා ගලයගදර සිට මහුකවර දක්වා අධියේගී සබැදි ද අත්මකහැර දමන ලද අතර
පවයන A10 මාර්ග ගලයගදර සිට කටුගසතයතාට දක්වා වැඩිදිුතණු රීමේමට ය ෝෛනා කරයි.
2.1.3.

ය ෝජිත නි්මරන විකල්පෘත න්

එයසතවුවත්මක, වතාත්මකම සුදුසු මාර්ග යකාරියතෝව ීනරස කර අවසාන රීමේමට පසුව එටී ුපරිම ්රයලාභ ලබාගැීමම සදහා
නිර්මාන න්යේ වික්ප ළිිකබද වැඩිදුර කටුතතු සිදුකරන ලද අතර වවා පහත සාකච්ඡා කර ඇත.
යමම යකාටයසත මාර්ග යපලගැන්වුයම්, මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 2B සමග සිදුකරන අන්තර්මවමාරුයේ
සිට (යපාතුහැර සිට) බෑවුම ආරම්භ වන එනම් බෑවුම් පත්මකල ළිටීටන ්රයශශ දක්වා (ගලයගදර ්රයශශ ) යකාටස ගමන්
කරුක ලබන්යන් යබායහාම ක් ඉ ජියන්රුම අපහසුතාව න්ට යහතතු යනාවන භූමි ක් හරහා යේ.එයසතම ෛනගහන
ඝනත්මකව ට සායප්ත ක්ෂව අඩු බැවින් සහ එමගින් පවයන ෛනාවාස වලට සිදුවන බලපෑමද සායප්ත ක්ෂව අඩු .යමම වාර්තායේ
අවශයතා සදහා යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා පවයන යමම යතවන අදි ර,3A අදි ර 3B අදි ර යලස නම්කරුක
ලැයබ්.එයසතවුවද මහුකවර දක්වා ලගාීයම් ්රකාිලත අරණ ණු ඉටුකර ගැීමම සදහා මාර්ග ට, පවයන බෑවුම් සතවභාව සමග
අනිවාර් ගුකයදුක රීමේමක් සිදුරීමේමට වුක ඇය අතර ආසන්න වශය න් මීටර් 300 සිට 400 දක්වා ඉහල නැගීමක් ද අවශය
යේ.මහුකවර නගර පමසක් සලකන විට එ තුල අධික ෛනගහන ඝනත්මකව ක් පවයන බැවින්, නගර ට සහ එටී
නිවැසි න්ට දැවැන්ත විපත්මකයදා ක බලපෑම් ඇයරීමේමරීන් යතාරව සිජුවම අධියේගී මාර්ග සබැදි ක් මහුකවර නගර
මධ්ය ට ඉදිරීමේම කල යනාහැරී කාර් ක් වුක ඇත. එමනිසා අධියේගී මාර්ග ගලයගදර  අ A10 මාර්ග සමග සම්බන්ධ්
ීයමන් අවසාන වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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2.1.4. ය ෝජිත උමාං යකරටස්
අධියේගී මාර්ගයේ ූලිකක සැලසුම් නැවත ස යශෝධ්න කරන ලද අතර මීටර් 20 ට වතා ුසට කැපීම් සිදුරීමේමට අවශය
්රයශශ වල බෑවුම් සතථාවරත්මකව වැඩිරීමේම සදහා මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 සදහා ුම මාර්ග යකාටසත 3 ක් ඇතුලත්මක
කර ඇත. යමම ුම ශවිත්මකව ුම යලස ඉදිකරුක ලබන අතර එම ුම ළිිකබද විසතතර වගුව 2.2 ටී සාරා ශගත කර ඇත.

උමාං
ධාංක

්ගු් 2.2: උමාං පිළිබද යතරරතුරු සරරරාංශයේ 
ප්රධ්රන යපෘතලග ැන්වුමම (Main Alignment)
දකුණු පෘතැත්යතන් යපෘතලග ැන්වුමම (RHS
Alignment)

1

15+120 - 15+410 - මීටර් 290

15+120 - 15+410 - මීටර්290

වි දම (ශ්රී
ලාංකර
රුපි ල්)
2.639 Bn

2
3

23+430 - 23+630 - මීටර්200
27+490 - 27+725 - මීටර්235

23+430- 23+630 - මීටර්200
27+495- 27+665 - මීටර්170

1.878 Bn
1.762 Bn

ුම සහ කැපීම් වික්ප අතර ස සන්දන ක් පහත 2.3 වගුයවටී දක්වා ඇත.
්ගු් 2.3: උමාං විකල්පෘත සහ කැපීම් විකල්පෘත ධතර සාංසන්දන
දිග
වි දම
සමාෛ බලපෑම

කැපීයම් විකල්පෘත

උමාං විකල්පෘත

රීයලෝමීටර් 0.7
ශ්රී ල කා රුළි ් බිික න 3 (ආසන්නව)
අධික බලපෑම් (පවු් නැවත පදි චි කරීමට සිදුීම,
අධියේගී මාර්ග මගින් ්රයශශ යකාටසත යදකකට
යවන්ීම)
අධික බලපෑම්
වාසසතථාන කැබික ීම නිසා අධික යේ.

රීයලෝමීටර්0.7
ශ්රී ල කා රුළි ් බිික න6.279
අඩු බලපෑම්

භූගත ෛල ට සිදුවන බලපෑම්
මධ්යසතථ බලපෑම්
වනජීීන්ට/වනසතුන්ට
සිදුවන
නැත/අවම බලපෑම්
බලපෑම්
කම්පන විකන් ඇය වන බලපෑම්
අඩු බලපෑම්
අධික බලපෑම්
සිදුවි හැරී නා ාම්
සිදුීමට ඇය හැරී ාව වැඩි
සිදුීමට ඇය හැරී ාව අඩු
නතත්මකතු වි දම්
අඩු
අධික
ුම වික්පයේ වි දම කැපීම් වික්ප ට වතා වැඩි වුවද, අඩු බලපෑම් සතවභාව නිසා අවසාන සැලසුම සදහා ුම වික්ප
යතෝරාගන්නා ල අ.
2.1.5. මර්ග  පෘතථමි ධනුූලලන කිරීම (Adjustments)
අදි ර 3 සදහා යතෝරාගන්නා ලද X-K* මාර්ග පථ අවසාන වශය න් ීනරස
්රයලාභ ුපරිම රීමේම සදහා අුකූලලන රීමේම් සිදුකරන ල අ(adjusted).

රීමේයම් අ, බලපෑම් අවම රීමේම සදහා සහ

්රයශශයේ සමාෛ ජීවිත ට සිදුවන බලපෑම අවම රීමේම සදහා යතෝරාගන්නා ලද මාර්ග පථ රීයලෝමීටර් 8+300 සිට
රීයලෝමීටර් 10+800 දක්වා ඊසාන යදසට අපගමන කරන ලද අතර එමගින් නිවාස න්ට සිදුවන බලපෑම 60% කටත්මක වතා
අඩුවුක ඇත. රූපසටහන 2.3 ටී මාර්ග නැවත යපලගැන්වුම (Re alignment) දක්වා ඇත.

රූපෘතසටහන 2.3 කියලෝමීට් 8+300 සිට කියලෝමීට් 10+800 දක්්ර මර්ග  පෘතථමිය ධපෘතග මන

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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මධ්යම අධියේගී මාර්ග සිජුවම කටුගසතයතාට-කුරුසෑගල-පුත්මකතලම මහා මාර්ග සමග සම්බන්ධ්ීමට ගලයගදර
ම සන්ධි දකුණු යදසට තැන් මාරු කර ඇත. යමමගින් වැඩිදුරටත්මක ගලයගදර නගර තුල අයප්ත ක්ෂිත වාහන තදබද අඩුවුක
ඇත.ය ෝජිත ගලයගදර වටරවුම (roundabout), ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ සිට පැමියනන සහ එ ට ඇතුලු වන වාහන
කලමනාකරන කරුක ඇත. ගලයගදර ්රයශශයේ අ මාර්ගයේ සිදුකරන ලද අපගමන රූපසටහන 2.4 ටී දක්වා ඇත.

රූපෘතසටහන 2.4 ග ලයග දර ප්රයපශයේ ය ී  මර්ග  ධපෘතග මන

2.2

ය ෝජිත ්යරපෘතිය පිලිබද විස්තර

මධ්යම අධියේගී මාර්ග බසතනාටීර පමාත, ුතුරු සහ මධ්යම ්රයශශ දක්වා සම්බන්ධ් කරුක ලබයි.මධ්යම අධියේගී මාර්ග
වයාපියයේ අදි ර 3 ශ්රී ල කායේ ව ඹ සහ මධ්යම පලාත්මක තුල ළිටීටා ඇත.
2.2.1. ්යරපෘතිය පිහිටීම
අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ 3 වන අදි ර ඉහත පමාත්මක තුල කුරුසෑගල, කෑග්ල සහ ුකවර දිසතත්රික්ක හරහා ගමන් කරයි.
බලපෑමට ලක්වන ්රායශී ය්කම් යකාට්ටාශ, පමාත්මක පාලන ආ තන සහ ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් ස ඛයාව ළිිකබද සාරා ශ
පහත 2.4 වගුයේ දක්වා ඇත. බලපෑම් සිදුවන පරිපාලන යකාට්ටාශ වල සිය ම ඇමිණුම 2.1 ටී යපන්වා ඇත.
්ගු් 2.4: යපෘතරතුහැර සිට ග ලයග දර දක්්ර දිය්න මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ධදි ර 3 මගින් බලපෘතෑමට ලක්්න
පෘතරිපෘතරලන යකරට්ඨරශයේ 

තකතු්

පලාත්මක

දිසතත්රික්ක

්රායශී ය්කම්
යකාට්ටාශ

පමාත්මක
ආ තන
සභා)

පාමන
(්රායශී

බලපෑම්
ග්රාමනිමධ්ාමේ
ගනන

ව ඹ

කුරුසෑගල

යපා්ගහයවල

යපා්ගහයවල

13

මාවතගම

මාවතගම

7

සබරගණ ව

කෑග්ල

රඹුක්කන

රඹුක්කන

9

මධ්යම

ුකවර

තුම්පයන්

තුම්පයන්

9

3

3

4

4

සිදුවන
වසම්
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2.2.2. ්යරපෘතිය පිරිසැලැස්ම
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවට රීයලෝමීටර් 32.5ක සම්පූර්ස දුරක්
(යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා)අ ත්මක යේ. යමම අධියේගී මාර්ග අදි රට එක් පශධ්ය අන්තර් මවමාරුවක්ද (යපාතුහැර)
ගලයගදර ම සන්ධි ඇතුලු යසතවා මවමාරු තුනක් ද ඇතුලුව අන්තර්මවමාරු හතරක් අ ත්මක යේ. වගුව 2.5 ටී එක් එක් අන්තර්
මවමාරුව සම්බන්ධ් විසතතර පැහැදිික කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ගු් 2.5: මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ධදි ර 3 තුල පිහිටන ධන්ත්ම්මරරු පිලිබද විස්තර
ධන්ත්ම්මරරුයග
කඩ්ත සිට දුර යපෘතරතුහැර සිට දුර
ධන්ත්ම්මරරුයග
විස්තර
පිහිටීම
ස්්භර්
(කියලෝමීට්
(කියලෝමීට්)
0.000)
යපාතුහැර

62.8

0.00

පශධ්ය
මවමාරුව

අන්තර්

මධ්යම අධියේගී මාර්ග සමග
අදි ර
3
ටී
පශධ්ය
අන්තර්මවමාරුව
(මහුකවර
දක්ව අධියේගී සබැදි )

යපා්ගහයවල

67.5

4.7

යසතවා
මවමාරුව

අන්තර්

අයේපුසතස
–
මාර්ග (A 06)

රඹුක්කන

76.7

13.9

යසතවා
මවමාරුව

අන්තර්

රඹුක්කන- කුික ළිටි
(B384)

ගලයගදර

95.3

32.5

යසතවා
අන්තර්
මවමාරුව(ම සන්ධි )

කුරුසෑගල

මාර්ග

කටුගසතයතාට – කුරසෑගල –
පුත්මකතලම් මාර්ග (A 010)

2.2.3. ්යරපෘතිය භූමිය හිමිකරරත්්
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ (CEP) අදි ර 3 ටී යපලගැන්වුම සාමානයය න් වැම ඇත්මකයත්මක රෛ ට අ ත්මක භූමි ්රයශශ
සහ ආ තන රීටීප ක් හැර වැඩි වශය න් යපෞශගිකක ඉතම් හරහා යේ.
මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින් මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය යකාරියතෝයේ මාර්ග සදහා වන සීමාව (ROW)
හදුනායගන ඇය අතර එ ට අදාල සි ලුම ඉතම්, 1950 ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමයම් පනත (LAA) ටයත්මක පවරාගුක ඇත.
වයාපිය ආරම්භ රීමේමට ්රථම සි ලුම යශපල අත්මකපත්මකකරගැීමම අවසාන කරුක ඇත. එමනිසා භූමි අත්මකපත්මක කරගැීමම
අවසාන වූ පසු ය ෝජිත යකාරියතෝයේ පවයන භූමි මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ ටීමිකාරිත්මකව සතු යේ.
2.2.4. සි ලුම ්යරපෘතිය සාංරවක්ල සැලසුම් යතරරතුරු
වයාපිය කමමනාකරස වකක (PMU) මගින් ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග අදි ර සදහා සැලසුම් දැනටමත්මක සකසතකර අවසන්ව
ඇත. දර්ී හරසතකතව් සහ අන්තර්මවමාරු සැලසුම් ඇමිණුම 2.5 සහ 2.6 ටී දක්වා ඇත. භූමි අත්මකපත්මකකරගැීමම ම ීනරු
4 ක් සදහා ඉතසලසන පරිදි පුළු් යකාරියතෝවක් දියේ සිදුකරුක ඇත. (ුම යකාටසත සදහා ම ීනරු 6 ක්)..
අධියේගී මාර්ග එසවූ ඉදිරීමේමක් (elevated structure) යලස කුළුුක මත පාලම් (viaducts), පාලම්, යබෝක්කු සහ පසත
ළිරවූ බැමි භාවිතය න් ඉදිකයරුක ඇත.සිදුවි හැරී බලපෑම් අවම රීමේම සදහාූලිකක වශය න් පැවය කුකමත පාලම්
(viaduct) වල දිග රීයලෝමීටර් 4 ක් දක්වා වැඩිකරන ල අ. නිර්මාස විසතතර න්යේ සාරා ශ වගුව 2.6 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
යමම අධියේගී මාර්ග අදි ර තුල ුම තුනක් සහ යසතවා ්රයශශ ක් පවීන. වුහ න්යේ ුපය්ඛන ක් ඇමිණුම 2.4 ටී දක්වා
ඇත.
්ගු් 2.6: සි ලුම ්යරපෘතිය සාංරවක ්ල සැලසුම් යතරරතුරු
ධයිතම

සැලසුම් විස්තර

දුර/සාං යර්

1

පථයේ දුර (රීයලෝමීටර්)

32.5

2

කුළුණු මත පාලම් වල දිග (රීයලෝමීටර්)

4.0

3

ුම දුර (km)

0.7

4

කැපීම් සිදුකරන දිග (රීයලෝමීටර්)

9.6

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

29

ධයිතම

සැලසුම් විස්තර

දුර/සාං යර්

5

ළිරීම් සිදුකරන දිග (රීයලෝමීටර්)

6

කණ්ඩියේ ුස (මීටර්)

09

7

මාර්ග පථයේ (ROW ) පමම (මීටර්)

80

8

ම ීනරු ගසන

ූලිකක අවසතථාව

04

අවසන් අවසතථාව

04

පශධ්ය

01*

යසතවා

01

ම ස ධි

01

9

10

අන්තර්
මවමාරු ගසන

17.4

23

ටි ම (underpasses) ගසන

11

ුඩු ම පාමම් (over bridges ) ගසන

12

ෛලවහන සදහා ඉතකත සැපයීම

13

යසතවා ්රයශශ

14
හැසිරීමට ඇය ණ ළු ෛල ්රමාස සහ විසර්ෛන කාල
විභෛන සලකා බලමින් මතුළිට සහ මතුළිටට මදක්
ටින් ෛල වහන සකසුක ඇත. (විසතතරාත්මකමක ෛල විදයා
අධ්ය න ට අුකව). අවශය සි ලුම ෛල බැස ායම් වුහ
ඉදිකරුක ඇය අතර නල-යබෝක්කු, පැය අග්, රැදවුම්
තටාක හා ඉසත/පත්මක බැමි (head / wing walls) නාදි
සකසුක ඇත.
නැත

* - යපාතුහැර පශධ්ය අන්තර් මවමාරුව
2.2.5.

ඉදිකිරීම් ක්රමයගද

2.2.5.1. ඉදිකිරීම් කරලය ී  ය රදරග න්නර සරමරනය ක්රමයගද න්
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය සදහා සම්මත මාර්ග ඉදිරීමේයම් තාක්ෂස භාවිත කරුක ඇය අතර
යබායහාම ක් ඉදිරීමේම් කටුතතු බර න්යත්රෝපකරස සහ න්ත්රසූතත්ර භාවිතය න් සිදුකරුක ඇත.
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය සදහා සම්මත මාර්ග ඉදිරීමේයම් තාක්ෂස භාවිත කරුක ඇය අතර
යබායහාම ක් ඉදිරීමේම් කටුතතු බර න්යත්රෝපකරස සහ න්ත්රසූතත්ර භාවිතය න් සිදුකරුක ඇත. මහා පරිමාසයේ
න්ත්රසූතත්ර වන බැයකෝ, යතෝසර්, යක්රතන්, දිගු අත්මක තැහැගැීමම් න්ත්ර (long arm grabbers) ආදි ව සදහා
ය ාදාගුක ලබයි. වියශතෂය න්ම ග ගා ආදි යර්ඛන කරන (cross) ්රයශශ වල කාර් න් වල අ පාරු මත
සවිකරන න්යත්රෝපකරස (pontoon mounted equipment) වැනි ඇතැම් ෛලය ටී භාවිතකල හැරී
න්යත්රෝපකරස භාවිත සිදුකරුක ඇත. එ ට අමතරව ම ීනරු සලකුණු රීමේම සහ නිමාවන් සිදුරීමේම (finishes)
වැනි ඇතැම් ශ්රමායික කාර් න්ද පවීන.
2.2.5.2. ඉදිකිරීම් සැලසුම් කිරීම
ඉදිරීමේම් ක්රි ාදාම , වයාපිය ගුසාත්මකම සහ පාරිසරික පරමාර්ථ සැළියරන අුතරින් ඉදිරි ගැන සිතා සැලසුම්
කරුක ඇත. ව අුකව වයාපිය මහ සැලැසතම (master plan) පදනම් කරයගන විසතතරාත්මකමක ඉදිරීමේයම්
වැතසටහනක් සකසුක ඇත.
ඉදිරීමේම් කටුතතු නිශතචිත වි ුතතු අතරම ක්රමාණුූලලව කාර්
අුකඛණ්තන වුහ ක් තුලට (Work Breakdown
Structure -WBS). වුහගත වි ුතතු . පරිසර බලපෑම් අවම රීමේම සදහා සි ලුම කටුතතු, කාර් න් අතර

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

30

අන්තර්ක්රි ාව සැලරී්ලට ය ාණ කරමින් කාර්
සැලැසතමකට අුකව සැකසීම අවශය යේ. බලපෑම් අවම රීමේම
සදහා ඉහල පාරිසරික බලපෑමක් පවයන බවට හදුනාගත්මක කාර් න් සිදුරීමේයම් අ වියශතෂ සැලරී්ලක් දක්වුක ඇත.
2.2.5.3 කැකරම් (quarry) කලමනරකරණ
ඉදිරීමේම් ද්රවය ලබාගැීමම සදහාම වියශතෂිත වූ කැකරම් වලව් යමම අවධියේ අ හදුනායගන යනාමැය වුවත්මක, ව
සදහා ය ාදාගත හැරී කැීමම් වලව් ලයිසතතුවක් හදුනායගන ඇත. වල ගු පාරිසරික ආරක්ෂස බලපත්ර සටීත
කැීමම් වලව් පමසක් ඉදිරීමේම් අවධියේ අ ්රසම්පාදිත ද්රවය ලබාගැීමම සදහා භාවිත කරුක ඇත. ඇතැම් නව
කැීමම් වලව් සදහා යවනම අුකමැීනන් ලබාගැීමම අවශය වුක ඇත. භූවිදයා සමීක්ෂස සහ පත් කාර් ශ /,
්රායශී සභා, ්රායශී ය්කම් කාර් ාල, සහ ව ඹ පමාත්මක පරිසර අධිකාරි (NWP-EA) සහ/යහෝ මධ්යම
පරිසර අධිකාරි ආ අ ආ තන විකන් අවශය අුකමැීනන් ලබාගුක ඇත.ඇණ ණුම 2.7 ටී වයාපිය ්රයශශ ආශ්රිතව
පවයන බලපත්ර සටීත ග්වලව් (quarry sites) වල විසතතර ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
්ගු් 2.7: මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ධදි ර 3 සදහර ධ්ශයේ ය යග ැයි ඇස්තයම්න්තු කර ඇය ඉදිකිරීම් ර්ය
ප්රමරණ න්
දිග 
කි.මී.
(Km)

පෘතස්
ඝ.මී. (m3)

කලු ග ල්
ඝ.මී. (m3)

සියමන්ය
යම.යටර.
(Mt)

794,652.71

124,648.74

්ැලි
ඝ.මී. (m3)

්ැරග ැන්නුම්
Reinforcement
යම.යටා. (Mt)

අදිර 3
යපෘතරතුහැරග ලයග දර(0+00032+500)

32.5

1,461,443.92

180,933.14

29,665.28

2.2.6. ශ්රම බලකරය ධ්ශයේ යතර් සහ සුලභතර්
ඉදිරීමේම් කටුතතු ළිිකගත්මක ්රධ්ාන ඉදිරීමේම් යකාන්ත්රාත්මකකරුවන්ට ළිරිනමුක ලබන අතර ඔවුන් වයාපියයේ අවධි පදනම්
කරයගන අවශය ශ්රම බලකා බදවාගුක ඇත. ශ්රමික න් යසතවා කාල ට අුකව වැතබිමට යගන එුක ලබන අතර ශ්රමික
කදවුරු වලට සිටින රීසිදු යන්වාසික ශ්රමිකය ක් ROW තුල ඇය වැතබිම් වල යනාතබුක ඇත. එනණ ත්මක සීමිත ශ්රමිකයින්
ගසනක් වැතබිම පවත්මකවායගන ාම සහ ඉදිරීමේම් ද්රවය වලට සහ ුපකරස වලට ආරක්ෂාව සැපයීම සදහා සම්පූර්ස
ඉදිරීමේම් කාල පුරාම වැතබියම් රැ අ සිටිුක ඇත. පුමණු සහ සහ ුකපුමණු ශ්රමික න් වැඩි ්රමාස ක් අවට ගම්මාන විකන්
බදවාගුක ලබන අතර ඉතා ඉහල පුමණුවක් සටීත සීමිත පුශගල න් ගසනක් යවනත්මක ්රයශශ විකන් බදවාගුක ඇත. එයමන්ම
සීමිත ස ඛයාවක වියශී ශ්රමික න්ද සිටිුක ඇත.
2.2.7. ක්රි රත්මක ධ්ිවය ී  ධ්ශයේ ය ්න නඩත්තු කටයුතු
අධියේගී මාර්ග නතත්මකතු රීමේම, මහෛනතාවට ආරක්ෂිත, කාර් ක්ෂම, සහ ඉහල යේග ක් සටීත මාර්ග පශධ්ය ක් ලබා අම
න අධියේගී මාර්ග අධිකාරියේ පරමාර්ථ සාක්ෂාත්මක කරගැීමමට පවයන ූලිකකම ක්රි ාමාර්ග යේ. අධියේගී මාර්ග
නතත්මකතු රීමේමට ඇතුලත්මක වුකයේ වාහන ගමන් කරන ම ීනරු (carriageway), යෂා්තර්සත (the shoulders), ්රධ්ාන
වුහ න්, ෛලාපවාහන වු න් සහ මතුළිටව්, ආරක්ෂක ුපකරස (safety furniture) සහ අධියේගී මාර්ගයේ ුපකරස
(expressway furniture) නතත්මකතු රීමේමයි.
අධියේගී මාර්ගයේ නතත්මකතුව, නතත්මකතු මධ්යසතථාන ක් මගින් සිදුවුක ඇත. මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය ට, අධියේගී
මාර්ග සදහා නතත්මකතු මධ්යසතථාන ට අවශය ුපකරස සහ පහසුකම් සදහා ්රයපාදන න්ද ඇතුලත්මක .
නතත්මකතු අත්මකයපාතක් (manual) සැකසීමටද නිර්යශශ කරුක ලබයි. එම අත්මකයපායතටී අධියේගී මාර්ගයේ ක්රි ාත්මකමක
අවධියේ අ සිදුකල ුතතු වර් ාුකගත (routine) සහ යවනත්මක නතත්මකතු ක්රි ාකාරකම් ළිිකබද විසතතරාත්මකමක ක්රමයේද න් ඇතුලත්මක
වි ුතතු . වවා පහත දැක්යවන මාර්යගෝපයශශ මත පදනම් වුක ඇත:




අධියේගී මාර්ග ට ලබාදි ුතතු යසතවායේ මට්ටම් සහ නතත්මකතු ්රමිීනන් සම්බන්ධ්ය න් යතාරතුරු සමග භාවිත
කරන්නන්ට සැපයීම..
අධියේගී මාර්ග ට සිදුකල ුතතු නතත්මකතු ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ්ව නතත්මකතු යදපාර්තයම්න්තුයේ වගකීම් සටහන්
රීමේම (Outline).
නතත්මකතු යසතවා මට්ටම් වල වකාකාරත්මකව (uniformity) සහ අුකරූපත්මකව (consistency) තහවුරු රීමේම.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ආවරස වන පරිදි ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමම, පුනරුත්මකථාපන සහ ්රෛාවන්
නැවත සතථානගත රීමේම ළිබදබද විසතතරාත්මකමක නැවත පදි චි කරීයම් සැලැසතමක් සකසා ඇය අතර රෛයේ අදාල ීමයමේය
සහ යරගුලාසි වලට අුකව වන්දි යගීම සිදුකුක ඇත.
2.2.9. ධදි ර මගින් නිම කිරීමට බලරයපෘතරරරත්තු ්න කටයුතු සහ කරල රරමු විස්තර
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය රෛයේ ්රණ ඛතා වයාපිය ක් යලස හදුනායගන ඇත. මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ
සි ලු අදි ර න්ටී ඉදිරීමේම් මාස 30 ක් තුල අවසන් කරුක ඇත. යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා මධ්යම අධියේගී මාර්ග
වයාපියයේ අදි ර 3 ටී සිවි් කටුතතු ආරම්භ රීමේම 2016 යතවන කාර්තුයේ සිදුරීමේමට අයප්ත ක්ෂා කරයි.මධ්යම අධියේගී
මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී සිවි් කටුතතු පැයක්ෛ යදකක් යලස සිදුකරුක ලබන අතර එම පැයක්ෛ යදයකටීම කටුතතු
එකම අවසතථායේ ආරම්භ රීමේමට නි මිතව ඇත. වගුව 2.8 ටී ඉදිරීමේම් කටුතතු සිදුකරන වැතසටහන දක්වා ඇය අතර වගුව
2.9 ටී අදි ර 3 ටී පැයක්ෛ ළිිකබද සාරා ශ දක්වා ඇත.
්ගු් 2.8: ඉදිකිරීම් ක්රි රකරරකම් ්ැඩසටහන
අදි ර

ක්රි ාකාරකම/ වසර

වසයර් කාර්තුව
ධදි ර 3
යපෘතරතුහැර සිට ග ලයග දර

2016

1 2

3

2017

4

1

2

3

2018

4

1

2

3

4

යකාන්ත්රාත්මකතු
ළිරිනැමීම
සිවි් කටුතතු

්ගු් 2.9: ධදි ර 3 – පෘතැයක්ව පිලිබද සරරරාංශයේ 
යකරන්ත්රරත්පෘතැයක්ව

යකරටස

දිග  කියලෝමීට්

අදි ර 3 - A

යපාතුහැර - පරයප්ත 

16.7

අදි ර 3 - B

පරයප්ත  - ගලයගදර

15.8

2.2.10. ධනරග ත ්යරේත කිරීම්
අධියේගී මාර්ගයේ 3 වන අදි ර යපාතුහැර පශධ්ය අන්තර්මවමාරුව මගින් මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ කතවත දඹු්ල (අදි ර 1,2, සහ 4) සමග සම්බන්ධ් යේ.අධියේගී මාර්ගය න් පැමියනන රථවාහන වලට පහසුකම් සැපයීම සදහා
යම් වනවිට පවයන කටුගසතයතාට-කුරුසෑගල-පුත්මකතලම මහා මාර්ගයේ(A 10)ගලයගදර සිට කටුගසතයතාට දක්වා යකාටස
ම ීනරු 4 ක මාර්ග ක් බවට වැඩිදිුතණු කරුක ඇත. එ වැඩිදුරටත්මක කටුගසතයතාට අ ය ෝජිත මහුකවර වටරවුම් මාර්ග ට
සම්බන්ධ් වුක ඇය අතර එමගින් යප්ත රායදනි ට සහ ගන්යනාරුවට සම්බන්ධ් වුක ඇත. ඉහත දැක්වූ අනාගත වයාප්ත ත රීමේම්
වලට අමතරව ුකවර ්රයශශයේ පහත දැක්යවන මාර්ග වැඩිදිුතණු රීමේම් ද සිදුකරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

6.0

7.0
8.0

9.0

10.0
11.0

්ගු් 2.10: මහනු්ර ප්රයපශයේ ය ධිවයගගි මර්ග  ට සම්බන්ධ් මර්ග  (Connectivity roads )
මාර්ග
දිග
වර්තමාන
ය ාජිත
තත්මකත්මකව
වැඩිදිුතණු රීමේම්
(රීයලෝමීටර්)
කුරුසෑගල-කටුගසතයතාට-පුත්මකතලම (A-10)මාර්ග
13.00
ම ීනරු 2
ම ීනරු 4
පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු රීමේම (CH 0+000 - CH
13+000) (A-10)
මාර්ගයේ
අලයදණිය -ඊරි ගම (B 005) මාර්ග පුළු් රීමේම 10.00
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
සහ වැඩිදිුතණු රීමේම
3.5 – 4.0
මාර්ගයේ
අඹතැන්න-යබාක්කාවල-අරයඹකයඩ් (B 015)මාර්ග
2.50
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු රීමේම
5.5
යප්ත රායදණි -හ්ඔලුව-කටුගසතයතාට(B 365) මාර්ග
7.50
ම ීනරු 2
ම ීනරු 2
පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු රීමේම(Ch 3+000- Ch
10+500)
අලවතුයගාත-පූෛාළිටි මාර්ග
පුළු් රීමේම සහ 8.10
මාර්ගයේ
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
වැඩිදිුතණු රීමේම(B-377 මාර්ගයේරීයලෝමීටර් 0+000
3.5 – 4.0
සිට රීයලෝමීටර් 7+500 දක්වා සහ B-204මාර්ගයේ
රීයලෝමීටර් 7+500 සිට රීයලෝමීටර් 8+100 දක්වා)
යෛෝර්්ඊදසි්වාමාවත අනිවත්මකත මාර්ග රීයලෝමීටර් 2.35
මාර්ගයේ
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
0+000 සිට රීයලෝමීටර් 1+100 දක්වා, රීයලෝමීටර්
3.5 – 4.0
1+650 සිට රීයලෝමීටර් 2+350 දක්වා සහ අනිවත්මකත
මාර්ග රීයලෝමීටර් 1+100 සිට රීයලෝමීටර් 1+650
දක්වා පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු රීමේම
මාර්ගයේ
බරිගම-හ්ඔලුව (B-537)මාර්ග පුළු් රීමේම සහ 5.75
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
වැඩිදිුතණු රීමේම(රී.මී. 0+000 සිටරී.මී 5+750 දක්වා)
3.5 – 4.0
මාර්ගයේ
රීයලෝමීටර්0+000 සිට රීයලෝමීටර් 2+000 දක්වා 2.50
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
යදයවනි රාෛසි හ මාවත සහ රීයලෝමීටර් 2+000 සිට
3.5 – 4.0
රීයලෝමීටර් 2+500 දක්වා කුතාරත්මකවත්මකත මාවතපුළු්
රීමේම සහ වැඩිදිුතණු රීමේම
ශ්රී පුෂතපානන්දමාවත අනිවත්මකත මාර්ග රීයලෝමීටර් 1.90
මාර්ගයේ
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
0+000 සිට රීයලෝමීටර් 1+500 දක්වා සහ ශ්රී
3.5 – 4.0
පුෂතපානන්ද මාවත රීයලෝමීටර් 1+500 සිට
රීයලෝමීටර්1+900දක්වා පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු
රීමේම
මාර්ගයේ
රීයලෝමීටර් 0+000 සිට රීයලෝමීටර් 4+500 දක්වා 4.50
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
ශ්රීමත්මක කුතාරත්මකවත්මකත මාවත පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු
රීමේම
3.5 – 4.0
මාර්ගයේ
රීයලෝමීටර් 0+000 සිට රීයලෝමීටර් 0+400 දක්වා 0.40
ම ීනරු 2
පලල මීටර්
වට්ටාරන්තැන්න මාවත පුළු් රීමේම සහ වැඩිදිුතණු
රීමේම
3.5 – 4.0

2.2.11. ්යරපෘතිය වි දම දය ෝවන සහ ධරමුදල් ප්රභ්
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා අදි ර 3 ටී සම්පූර්ස වයාපිය වි දම වැට් රටීතව ශ්රී
ල කා රුළි ් බිික න 94.66 කට ආසන්න වුක ඇත(ඇමරිකාුක යතාලර් මිික න 652).මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ
(අදි ර 4 රම සදහා) සම්පූර්ස වයාපිය වි දම වැට් රටීතව ශ්රී ල කා රුළි ් බිික න 445.3 කට ආසන්න වුක ඇත
(ඇමරිකාුක යතාලර් මිික න 3071.03).මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 සදහා වි දම් සාරා ශ වගුව 2.11 ටී දක්වා ඇත.
වයාපියයේ ණ ළු වි දම සාහා අරණ ද් සැපයීම ශ්රී ල කායේ රෛ විසින් යශී බැ කු හරහා සිදුකරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ගු් 2.11: යපෘතරතුහැර සිට ග ලයග දර දක්්ර මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ධදි ර 3 සදහර වි දම් සරරරාංශයේ 

යකරන්ත්රරත් පෘතැයක්ව

යකරටස

අදි ර 3 - A

යපාතුහැර - පරයප

අදි ර 3 - B

පරයප - ගලයගදර

ධදි ර 3 සදහර සම්ූ්ණ වි දම

දිග 
කියලෝමී
ට්
18.5

වි දම
රුපි ල්
මලි න
(්ැට් රහිත)
55.10

වි දම
රුපි ල්
මලි න (්ැට්
සමග )
62.00

14.0

39.56

44.51

32.5

94.66

106.51

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 3: පෘත්යන පෘතරිසර පිළිබද විස්තර
3.1.

්යරපෘතිය ප්රයපශයේ 

යමම පාරිසරික බලපෑම් අධ්ය න සැකසීම අතරතුර අ ඇගයීමට ලක්කල අධ්ය න ්රයශශ වන්යන් මධ්යම පරිසර
අධිකාරි (CEA) මගින් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම සදහා නිකුත්මක කරන ලද කාර්
නිර්යශශයේ (TOR) වියශතෂස කර ඇය
්රයශශ වි . යමම විමර්ශන ූලිකකව යක්න්ද්රගත වූයේ පමල මීටර් 320 ක් වන ීනර ක් සදහා වන අතර එම ීනර ට මාර්ග
පථ (ROW) ුදා- අධියේගී මාර්ග අුකයර්ඛයේ (trace) මධ්යනය යර්ඛායේ සිට මීටර් 60 ක පමස දුරක් යදපසටම සහ මාර්ග
පථයේ සීමායේ සිට මීටර් 100 ක් යදපසටම යවන්කරන ලද කලාප ට (reservation zone) (0+000) සිට රඹුක්කන හරහා
ගලයගදර (32+487) දක්වා අ ත්මක යේ.
යමටී අ ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග දියේ බලපෑමට ලක්වන යපාතුහැර (පශධ්ය අන්තර්මවමාරුව), යපා්ගහයව් (යසතවා
අනතර් මවමාරුව), රඹුක්කන (යසතවා අන්තර්මවමාරුව), අන්තර්මවමාරු ළිටීටන සතථාන තුන සදහා සහ ගලයගදර
ම සන්ධි වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ කරන ල අ. ඉහත සදහන් කල යකාරියතෝව සීමායේ පවයන යභෞයක, ජෛව විදයාත්මකමක
සහ සමාෛ පරිසර ළිබදබදව පාදසතථ (baseline) තත්මකත්මකව ළිිකබද ඇගයීමක් සිදුකරන ල අ. එ ට අමතරව මාර්ග පථයේ සිට
ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් 1 ක පමස දුරක් දක්වා පවයන වනාන්තර, ආගමික සතථාන, පාස් සහ පුරාවිදයාත්මකමකව
වැදගත්මකවන සතථාන වැනි හදුනාගත්මක සි ලු ස යේ අ ්රයශශ යමම ඇගයීම සදහා සැලරී්ලට භාෛන කරන ල අ. ෛලවිදයාත්මකමක
බලපෑම් ඇගයීයම් අ යක්න්ද්රගත ්රයශශ ඉහල ෛලධ්ර (upstream catchment) ්රයශශ සහ ටිග ගමනාන්ත න්
(downstream lead away destinations) දක්වා පුළු් කරන ල අ. ූලිකක ක්යෂතත්ර පමේක්ෂස 2014 අයේ් සහ මැයි මස
සිදුකරන ලද අතර පවයන දත්මකත න් තහවුරු/ ාවත්මකකාීමන රීමේම සදහා අමතර ක්යෂතත්ර පමේක්ෂස 2015 ඔක්යතෝම්බර් මස
සිට 2016 යපබරවාරි මස දක්වා සිදුකරන ල අ.

3.2.

යභෞයක පෘතරිසර

3.2.1. භූලක්ෂණ
(a) භූමිය ස්්භර්
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයපියයේ මහුකවර සබැදි ඔසතයසත පවයන භූලක්ෂස න් සයමෝච්ඡ යර්ඛා, භූමියේ සතවභාව ,
බෑවුම් සටීත බව සහ භූමි භාවිත න්ට අුකව විසතතර කල හැක. යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා මාර්ග ඔසතයසත පවයන
ස කීර්ස භූරූපවිදයාත්මකමක ලක්ෂස න් සයමෝච්ඡ යර්ඛා සහ භුලක්ෂස සිය ම් විකන් පැහැදිිකව දැක්යේ
(ඇමිණුම3.2.1).එම මාර්ගයේ යබායහාම ක් යකාටසත නිම්න සහ කදු බෑවුම් දියේ ගමන් කරයි. යපාතුහැර සිට ගලයගදර
දක්වා මාර්ග දියේ භූමි ුන්නතා ශ ක්රමය න් වැඩිවන අතර එ යපාතුහැර පශධ්ය අන්තර්මවමාරුව අවට ආසන්න
වශය න් මීටර් 100 පමස වන අතර ගලයගදර ළිටීම් සතථානයේ අ ආසන්න වශය න් මීටර් 330 ක් පමස යේ.යමම
යකාටයසත දිග රීයලෝමීටර් 32 කට ආසන්න වන අතර ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග සදහා භූලක්ෂස වල මැදිහත්මකීම සලකා
බලන විට යමම ුන්නතා ශ යවනස ඉතා සැලරී්ලට ගත ුතතු තරම් යේ.භූලක්ෂස සහ සයමෝච්ඡ යර්ඛා විශතය්ෂස ට
අුකව, ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී ණ ් රීයලෝමීටර් 7.5 තුල භූමි ුන්නතා ශ මීටර් 150 ක්
දක්වා ඉහල නගියි .යමම ීනර තුල භූමියේ කුතා කදුගැට සමග මද රැිකය සටීත බවක් පවයන බැවින් නා ම් සිදුීමට
හැරී ාවක් පවීන.එමනිසා මාර්ග සැකසීම සදහා ව ඔසතයසත භූමි කැපීම් සහ ළිරීම් සිදුරීමේම අවශය යේ.
රීයලෝමීටර් 7.5 සිට 10 දක්වා මාර්ග ීනර , භූමියේ ුන්නතා ශ මීටර් 50 රීන් පමස වැඩිවන නණ ත්මක එමගින් නා ාම්
ඇයීමට සැලරී ුතතු තරම් හැරී ාවක් පවයන බව නිමේක්ෂස යනාවුනි.භූවිදයාව අුකව යමම රීයලෝමීටර් 2.5 ක් දිග ීනර
භූමියේ නැීම් කලාප ක් (fold zone) යලස සැලරී හැක.ව අවට පලුදු (faults) රීටීප ක් ද පවයන බැවින් (ඇමිණුම
3.2.3) යමම ්රයශශ , භූවිදයාත්මකමකව දුර්වල කලාප ක් යලස සැලරී හැක.යමම ීනරයේ රීයලෝමීටර් 10 සිට රීයලෝමීටර්
14.5යකාටයසත භූමි පහත්මක ුන්නතාශ ක් සටීත වන බව භූමි විශතය්ෂසය න් වැඩිදුරටත්මක යහිකදරේ යේ.
සාමානයය න්,යමම ්රයශශයේ මධ්යනය ණ මදු මට්ටයම් (MSL) සිට මීටර් 100 සිට මීටර් 115 ක් පමස දක්වා ුන්නතාශ
යවනසක් පවයයි. එමනිසා සිදුවි හැරී නා ාම් විකන් අවධ්ානමක් යනාපවීන(ඇමිණුම3.2.1). භූමි විශතය්ෂස ට අුකව,
රීයලෝමීටර් 14.5 සිට රීයලෝමීටර් 16 දක්වා ීනර ්රධ්ාන වශය න්ම ගමන් කරන්යන් ඉතා පටු නිම්න ක වන අතර එටී
යදපැත්මකයත්මකම ීනව්ර බෑවුම් සටීත කදුකර සතවභාව ක් පවීන. එමනිසා, සිදුවි හැරී මාර්ග කැපුම් විකන් පසුව එම බෑවුම් ඔසතයසත
නා ාම් සිදුීමට හැරී ාවක් පවීන.ය ෝජිත මාර්ග පහත්මක භූමි ුන්නතා ශ ක් සටීත (මධ්යනය ණ මදු මට්ටයම් සිට මීටර්
100 පමස) භූමි ක් ඔසතයසත පැමින රීයලෝමීටර් 20.5 වන යතක් පටු නිම්න ක් ඔසතයසත ගමන් කරයි. එමනිසා, යමම ීනර
යදපසම කදු පවයන බැවින් මාර්ග කැපීම් සිදුරීමේයමන් පසු නා ාම් ආරම්භීමට හැරී ාවක් ඇත. රීයලෝමීටර් 20.5 සිට
රීයලෝමීටර් 26 දක්වා ීනරයේ භූමියේ සැලරී ුතතු මතුළිට රැිකය සටීත බවක් පවීන. වියශතෂය න්ම ය ෝජිත මාර්ගයේ
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රීයලෝමීටර් 23 - 24.5 අතර යකාටයසත අ සැලරී ුතතු අන්දමක මාර්ග කැපුම් සිදුරීමේම අවශය වන කදු හරහා ගමන් රීමේමක්
සිදුයේ. රීයලෝමීටර් 24.5 සතථානය න් පසුව ය ෝජිත මාර්ග භූමි ුන්නතා ශ මීටර් 200-300 ක පරාස ක් සටීත අධි බෑවුම්
්රයශශ ක් හරහා ගමන් කරයි. යමම ීනර ඔසතයසතය ෝජිත මාර්ගයේ දකුණු මායිම දියේ බෑවුම් කැපීමක් අවශය වි හැක.
(b) දනය

(slope)

යකටිය න් රී තයහාත්මක ය ෝජිත ස වර්ධ්න වයාපියයේ භූමි විශතය්ෂස සදහා ආනය යකෝස (slope angle) වැදගත්මක
සාධ්ක රී.භූමි ආනය විශතය්ෂස ට අුකව වයපිය ්රයශශ අවට ආනයයකෝස පරාස අ ශක 0 සිට අ ශක 90 දක්වා
පවීන (ඇමිණුම 3.2.1). එයසතවුවද අධියේගී මාර්ගයේ මාර්ග පථ ්රධ්ාන වශය න්ම සැලසුම් කර ඇත්මකයත්මක පහත්මක ුන්නතා ශ
සහ සායප්ත ක්ෂව සමතලා භූමි මත යේ. එයසතම ය ෝජිත අ අයේගී මාර්ග අවට සැලරී ුතතු තරම් ඉහල අග ක ආනය
යකෝස සටීත බෑවුම් ද පවීන.(ඇමිණුම 3.2.1).
(b) භූමි භරවිත
ය ෝජිත මාර්ග යවනසත භූමි භාවිත රටා පවයන ්රයශශ හරහා ගමන් කරයි. 1:10,000 පරිමාසයේ භූමි භාවිත සිය ම්
ඇමිණුම 3.2.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.මාර්ගයේ මධ්යනය යර්ඛායේ සිට මීටර් 50 ක දුරක් යදපැත්මකතට ළිටීටන මාර්ග පථ
(right of the way) සහ මාර්ගයේ මධ්යනය යර්ඛායේ සිට මීටර් 100 ක දුරක් යදපැත්මකතට ළිටීටන රක්ෂිත ්රයශශ
(reservation area) යමම සිය ම් වල සලකුණු කර ඇත. යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා පවයන ්රධ්ානම භූමි භාවිත
වන්යන් කුඹුරු බිම් යේ.එයසතවුවද පලණ  රීයලෝමීටර් 16 ටී  අ කුඹුරු වලට වතා යපා් ඉම් ්රණ ඛව පවීන. භූමි භාවිතා ළිබදබද
විශතය්ෂස ට අුකව, රීයලෝමීටර් 16 සිට රීයලෝමීටර් 32 අතර ීනරය ටී ්රණ ඛ භූමි භාවිත ආකාර වන්යන් කුඹුරු ඉතම්
සහ යගවතු . එ ට අමතරව, රබර් වගාවන් සහ ලදු කැලෑ ද පවීන. ය ෝජිත මාර්ග හරහා වනාන්තර යලස නිශතචිතව නම්
කර ඇය වනාන්තර යනාළිටීටයි
3.2.2.

යපශයේ ගුණික සහ කරලගුණවිදයරත්මක ලක්ෂණ

3.2.2.1. යපශයේ ගුණ
වයාපිය ්රයශශයේ කාලගුස , යවන්කර හදුනා ගත හැරී වි ික සහ යතත්මක කාලගුණික රටාවන් සටීත, නිවර්තන
කාලගුස ක යලස ්රණ ඛ ලක්ෂස පවයන එකක් යලස විසතතර කල හැක. වයපිය ්රයශශයේ වර්ෂාපතන රටාව, අයේ්
(අන්තර් යමෝසම්) සහ යනාවැම්බර් (ඊසාන දිග යමෝසම්) මාස න්යේ ුපරිම වර්ෂාපතන ක් ලැයබන ශී-ආකිය ක්
සටීත (bi-model) එකරී.
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයිපියයේ ය ෝජිත අදි ර 3 ආසන්නයේ දිගු කාීමන වර්ෂාපතන වාර්තා පවත්මකවායගන න
වර්ෂාපතන මැකරම් සිදුකරන සතථාන ක් යදකක් පමනක් පවයන (පයතරග්ල වත්මකත සහ එයගාතගම ඇල) බව
හදුනාගන්නා ලද අතර වවායින් දිගුකාීමන සහ විශතවසීම දශක තුනක පමන සාමානය අග න් (averages) ලබාගත
හැක. එම සතථාන න් යදයකටී වාර්තා වූ දිගුකාීමනව මාසික සාමානය (average) වර්ෂාපතන අග න් පහත 3.1 වගුයවටී
දක්වා ඇය අතර එම දත්මකත වල නිරූළිත න් රූපසටහන 3.1 ටී දක්වා ඇත.
්ගු් 3.1: ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ ය මරසික ්්ෂරපෘතතන ධග  න්යේ දිගු කරලීන් සරමරනය ධග  න් (average)
්්ෂරපෘතතන
මැනීයම්
ස්ථමිරන
පයතරග්ල
වත්මකත
(1960-1990)
එයගාතගම ඇල
(1960-1990)

වන

යපෘතබ මර්තු

ධයප්රල් මැයි

ජූනි

ජූලි

ධයග ෝ

සැේ

ඔක්

යනර්ැ යදසැ

56.4 66.5

144.5 308.1 206.4 183.9 142

123.6 190.6 365.2 347.6 133.9

71.7 81.8

138.4 269.9 190.3 179.7 133.4 114.9 169.5 363.8 358.2 147.4

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන3.1: ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ  තුල දිගු කරලීන මරසික සරමරනය ්්ෂරපෘතතන
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපිය ආසන්නව, වර්ෂා ෛල මාපක ළිටීටි සතථාන වල මෑත කාලයේ වර්ෂාපතන දත්මකත
වගුව 3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇය අතර රූපසටහන 3.2 ටී වර්ෂාපතන න්යේ මාසික සාමානය දක්වා ඇත.
්ගු් 3.2: ධිවයගී  මර්ග  දසන්න ්්ෂර වල මරපෘතක පිහිටි ස්ථමිරන ්ලින් ්ර්තරවූ මරසික ්්ෂරපෘතතන
කුරුණෑග ල
්්ෂ

වන

යපෘතබ

මර්තු

ධයප්රල්

මැයි

ජූනි

ජූලි

ධයග ෝ

සැේ

ඔක්

යනර්ැ

යදසැ

2004

30

43

86.1

290

183.8

121.5

95

52.1

235.3

423.9

290.1

147.5

2005

49

59.3

214.7

160.2

101.5

105

115.4

8

52.6

562.7

478.6

99

2006

133.9

17.1

160.6

71.5

156.1

104.3

40

173.9

27.6

703.3

671.1

56.7

2007

32

24.4

55.1

170.2

53

191.3

95.9

79

185.6

339.4

211.6

180.9

2008

80.5

137.6

522.4

330.2

126.1

85

316.2

62.9

50.1

514.8

131.5

47.5

2009

21.2

4.8

369.4

160.2

172

95.2

76.3

255.8

179.8

130.8

268

317.3

2010

85.7

1.5

160.9

332.2

142.5

162

93.8

99

207.4

275.8

550.5

323

2011

177.5

154.4

86.8

634.1

223

64.7

36.5

87

142.5

155.7

124

71.8

2012

11.9

143.4

105.2

239

8.3

128.9

66.6

103.3

26.7

356.9

208.2

563.5

2013

194.8

52.9

160.3

132.4

242.9

183.4

65.6

24.5

229.3

297.4

190.1

31.8

සරමරනය

81.7

63.8

192.1

252

140.9

124.1

100.1

94.6

133.7

376.1

312.4

183.9

ධයග ෝ

සැේ

යනර්ැ

යදසැ

යග රඩග ම ඇල
්්ෂ

වන

යපෘතබ

මර්තු

ධයප්රල්

මැයි

2004

6.2

0

96.5

178

149.4

8.7

2005

4.9

0

13.8

94.3

19.5

69.1

77.9

2006

9.9

0.3

108.2

62.4

92.5

55.5

4.9

2007

0

0.4

0

178.1

182.4

2.7

50.1

2008

0

9.9

207.9

468.2

35

2.6

114.9

2009

0

0.1

177.4

173.8

94.5

41.6

25.5

2010

74.7

47.4

214.9

144.3

23.2

74.2

89

389.2

81

2011

160.6

0
93.5

2012

2

NA

263

278

2013

NA

NA

NA

NA

0

ජූනි

13

2
NA

ජූලි

116
NA

61.6

3
71
NA

56.7

ඔක්

193.3

306.6

176.2

44.8

36

15.2

485.8

178.3

33.7

178.4

3.3

619.9

715.2

0.5

135.4

221.3

266.2

250.5

6.2

59.7

406

80.9

150.4

87.6

23.8

123.1

290.5

35

89

223

6

79.9
NA

NA

78.6

4.4

205.8

186

379.1

311.1

79

44

248.5

148

NA

NA

183.3

NA

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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28.7

සරමරනය

13

111.5

226.3

68.7

56.9

48.4

60.8

86.2

321

241

109.4

යනර්ැ

යදසැ

යපෘතරල්යග රල්ල
්්ෂ

වන

2004

48.5

2005

9.9

2006

190.8

යපෘතබ
35.5

මර්තු

ධයප්රල්

මැයි

ජූනි

ජූලි

121.2

121.9

60.6

109.7

171.6

122.4

312.5

64

165.3

125

115.8

107.2

106.8

46.8

91.5

213.9

422.4

152.8

62

303.4

141.5

151.2

217.2

84.1

61.1

50.1

397.6

404.9

170.9

60.4

167.6

104

31.9

196

207.2

172.4

298.7

1.1

52.5

94.9

69.7

44.9

287.1

206

69.6

43.8

67.1

98.3

250.6

318.4

276.6

165.9

81.2

177.9

454.7

388.3

89

100.4

100.4

334.1

114.1

96.6

308.8

253

2009

6.1

10.3

198.5

104.9

215.1

56

2010

86.6

25.5

105.8

237.8

100.9

146.8

390.3
21.1

2013

269.6

Average

1226

ඔක්

104.8

2008

2012

සැේ

102.1

2007

2011

ධයග ෝ

139.6

234.2

163.8

65.3

41.7

105.5

71.6

174.7

0.2

42.8

119

71.2

163.1

853

83.6

1548.2

1800

207.8
38.2
134.1

31

108.1

312.6

153.9

79.7

57.6

18.4

513.1

306.8

409.7

144

284.7

96.8

129.8

145.9

288.3

111.9

84.2

958.8

1237.7

1032.4

721.5

944.1

2819.9

2673.8

2243

්ෑඋඩ
්්ෂ

වන

යපෘතබ

2004

58.5

9.5

2005

0

0

2006

215.4

0

2007

59

2008

158.3

2009

0

2010
සරමරනය

49.5
540.7

15
91.6
0
0
116.1

මර්තු
107.2
46.9
176.2

ජූලි

ධයග ෝ

199.5

ධයප්රල්

131.8

104.7

52

0

132.4

266.7

205

210.8

162.9

76.9

63.3

41

0

96.2

423.8

367.5

199.4

116

103

98.5

43.5

548

674

124

0

236

254.3

286.7

47.8
-9.9
622.5

45.3
394.1
1440.5

මැයි

ජූනි

38.5

286.6

9.9M

8.3

50.8

228.6

21.8
89.4
469.7

0
-9.9M
603.9

32
246.3
643.4

සැේ

ඔක්

යනර්ැ

යදසැ

75.8

32

52.1

217.2

230.6

307.4

264.8

38.6

84.2

399.5

245.9

110.3

164

240

176

452.5

200.6

11.2

9.9M

341.7

802

9.9M
2044.6

9.9M

-9.9M
2252.3

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන 3.2: ධිවයගී  මර්ග  ට දසන්න ්ැසි වල මරපෘතක පිහිටන ස්ථමිරන ්ල මරසික ්්ෂරපෘතතන
3.2.2.2.

කරලගුනවිදයර්

විශතවාසීම කාලගුණික දත්මකත සටීත ආසන්නතම කාලගුස නිමේක්ෂස මධ්යසතථාන කුරුසෑගල ළිටීටා ඇය අතර එටී
පවයන 1961සිට1990 දක්වා දශක තුනක කාල ක විශතවාසීම සහ දිගුකාීමන ුශතනත්මකව සහ සායප්ත ක්ෂ ආර්ද්රතා ළිිකබා
දත්මකත පහත 3.3 සහ 3.4 වගුවල ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
්ගු් 3.3 : කුරුණෑග ල කරලගුණ නිරීක්ෂණ මධ්යස්ථමිරනය කරලගුණික දත්ත
ශ්රී ලාංකරයග කුරුණෑග ල නග රය කරලගුණ දත්ත, (1961-1990)
මරස

වන

යපෘතබ

මර්තු

ධයප්රල්

මැයි

්ර්තර වූ
උපෘතරිම
°C (°F)

35.6
(96.1
)

37.6
(99.7
)

39.2
(102.6
)

39.0
(102.2
)

37.7
(99.9
)

උපෘතරිම
සරමරනය
°C (°F)

30.8
(87.4
)

33.1
(91.6
)

34.5
(94.1)

33.5
(92.3)

දිනපෘතතර
මධ්යනය
°C (°F)

25.7
(78.3
)

27.0
(80.6
)

28.4
(83.1)

ධ්ම
සරමරනය
°C (°F)

20.7
(69.3
)

20.9
(69.6
)

්ර්තර
වූධඩුම
°C (°F)

14.6
(58.3
)
65

%
ද්රතර්
- දි්ර

ජූනි

ජූලි

ධයග ෝ

සැේ

ඔක්

යනර්ැ

35.5
(95.9
)

35.3
(95.5
)

35.7
(96.3
)

37.2
(99)

36.7
(98.1
)

34.0
(93.2)

32.2
(90)

31.0
(87.8
)

30.8
(87.4
)

31.1
(88)

31.5
(88.7
)

31.3
(88.3
)

30.9
(87.6)

28.6
(83.5)

28.3
(82.9
)

27.6
(81.7
)

27.3
(81.1
)

27.4
(81.3
)

27.5
(81.5
)

27.0
(80.6
)

26.5
(79.7)

22.4
(72.3)

23.6
(74.5)

24.4
(75.9
)

24.2
(75.6
)

23.9
(75)

23.8
(74.8
)

23.5
(74.3
)

22.8
(73)

22.1
(71.8)

14.7
(58.5
)

16.2
(61.2)

20.4
(68.7)

20.3
(68.5
)

20.8
(69.4
)

20.2
(68.4
)

19.4
(66.9
)

19.2
(66.6
)

18.3
(64.9
)

15.7
(60.3)

59

60

69

73

74

73

71

71

74

74

යදසැ
39.
0
(102.
2)
30.
1
(86.2
)
25.
9
(78.6
)
21.
7
(71.1
)
14.
8
(58.6
)
72

්සර
39.2
(102.6
)
31.7
(89.1)
27.3
(81.1)
22.8
(73)
14.6
(58.3)

69.6

ූලලාශ්ර: කාලගුස විදයා යදපාර්තයම්න්තුව

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ගු් 3.4 : මහනු්ර කරලගුණ නිරීක්ෂණ මධ්යස්ථමිරනය කරලගුණික දත්ත
ශ්රී ලාංකරයග මහනු්ර නග රය කරලගුණ දත්ත (1961-1990)
මරස
උපෘතරිම
සරමරනය °C
(°F)
දිනපෘතතර
මධ්යනය °C
(°F)
ධ්ම සරමරනය
°C (°F)
% ද්රතර්දි්ර

වන

යපෘතබ

මර්තු

27
(81)

28
(82)

30
(86)

23.1
(73.6)

24.1
(75.4)

18
(64)
70

ජූලි

ධයග ෝ

සැේ

ඔක්

යනර
්ැ

යදසැ

්සර

28
(82)

27
(81)

28
(82)

28
(82)

28
(82)

27
(81)

27
(81)

28.1
(82.5)

25.6
(78.1)

24.8
(76.6)

24.3
(75.7)

24.4
(75.9)

24.3
(75.7)

24.3
(75.7)

24
(75)

23.7
(74.7)

24.49
(76.06)

20
(68)

20
(68)

20
(68)

20
(68)

19
(66)

19
(66)

19
(66)

19
(66)

18
(64)

19
(66)

71

72

73

73

72

71

74

75

74

71

ධයප්ර
ල්

මැයි

ජූනි

30
(86)

29
(84)

25.4
(77.7)

25.9
(78.6)

18
(64)

18
(64)

64

63

ූලලාශ්ර: කාලගුස විදයා යදපාර්තයම්න්තුව

3.2.3. නර රම් සහ පෘතරාංශු
(a) සරමරනය භූවිදයර්

රදන ධ්දරනම් බ්ද සහිත් ප්රයපශයේ ය භූවිදයර් සහ පෘතස

පාෂාස ුශගතයේ (rock outcrops) හීනතාව යහතතුයවන් ය ෝජිත මාර්ග යදපස රීයලෝමීටර් 2 ක අවයරෝධ්ක කලාප ක්
තුල පදනම්ව භූවිදයාව අධ්ය න යකරිණි. භූවිදයා සමීක්ෂස සහ පත් කාර් ා ශ (GSMB) මගින් සකසන ලද 1:100
000 සිය ම් සහ ක්යෂතත්ර අධ්ය න න ආකාර යදකම භාවිතය න් විමර්ශස සිදුයකරිණි. යපාදුයේ ගත්මක කම සි ලුම පදනම්
පාශාස තට්ටු ය ෝජිත මාර්ග හරහා සතථානගතී ඇය අතර එබැවින් වතා දුර්වල කාලාප සහ පාෂාස සතපර්ෂිත මායිම්
ය ෝජිත මාර්ග හරහා ළිටීටයි. ්රයශශ තුල ඇය ්රධ්ාන පාෂාස වර්ග පහත පරිදි විසතතර කල හැක. (ඇමිණුම 3.2.3.),










වියේදන යනාවූ වායනාකයිට් (Undifferentiated charnockite)
වායනාකයිට් නයිසත (Charnockite gneiss)
ග්රැනයිට් නයිසත (Granite gneiss)
යහාර්න්බ්යලන්ඩ් බය ෝටයිට් නයිසත (Hornblende biotite gneiss)
බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්ට් නයිසත (Biotite hornblende gneiss)
ගානටි සිිකමනයිට් බය ෝටයිට් නයිසත (Garnet sillimanite biotite gneiss)
ක්වාර්ට්සයිට් (Quartzite)
අළිරිසිදු ක්වාර්ට්සයිට්
ක්වාර්ට්යසා යප්ඩ්සතපයක් නයිසත

වියේදන යනරවූ වරයනරකයිට්
වියේදන යනාවූ වායනාකයිට් පාෂාස මගින් ්රධ්ාන වශය න් යපන්ුකම් කරන්යන් ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත ඇය
පාෂාස ුශගත න්යේ සීමාසටීත බවයි. යකයසත යවතත්මක ාබද පදනම් සැකසීම සහ ය ෝජිත මාර්ග අවට පවයන ක්යෂතත්ර
සාධ්ක ආශ්රය න් පැවය හැරී පාෂාස තට්ටු ළිබදබදව විසතතර කල හැක. යමයලස වයාපිය ්රයශශ තුල දැරී හැරී පාෂාස
විසතතර කල හැක්යක් වියේදන යනාවූ වායනාකයිට් සහ පටි සටීත නයිසත පාෂාස යලස පමණි. වියේදන යනාවූ
වායනාකයිට් අලුපැහැය නයිසත පාෂාස වන අතර වායනාකයිට් යලස දිසතයවයි. ඛනිෛ හයිපසතීනන න් (Mineral
hypersthenes) විසිමේ ඇය අතර වවා යබායහෝවිට පවයන්යන් වැටි සැකසුම් ුශගත යලස . පාෂාස ුශගත න්යේ
ඌසතාව මගින් පදනයම් දැඩි ඛාදන වැඩිදුරටත්මක යපන්ුකම් කරන අතර එනිසා පසත තට්ටුව සැලරීුතතු අුතරින් යගාතනැගී
ඇත්මකයත්මක පදනම මතුළිට යේ. (ඇමිණුම 3.2.3)..
වරයනරකයිට් නයිස් (Charnockite gneiss)
සීමාසටීත පාෂාස ුශගත න් යබායහෝ විට වැටි යගාතනගන සහ ආයේනික යකාම පැහැ යත් සටීත  අප්ත ය ක් සමග රළු
කනිකාම ලාක්ෂණික සතවභාව ක් සටීත, හයිපසතීනන න් ඌස වි හැරී, එතැන්ටීම පැ්ලම් සටීත වායනාක යිට්
පාෂාසද පාර්ශතවික වශය න් ක්ෂ වුුක නිර්මිත න් ද යවයි.යමම පාෂාසවල ජීර්ස ීයම් යේග සහ භූතාක්ෂණික
ලක්ෂස න් යවනත්මක විපමේත පාෂාස න්ට වතා ශක්යමත්මක බව යපීම යි. එමනිසා සිවි් ඉ ජියන්රු වුහ න් සදහා අවැසි
ඕනෑම පදනම් ඉදිරීමේමක් සදහා (foundation construction) යවනත්මක පාෂාස න්ට වතා යම සතථායි යේ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ග්රැනයිට් නයිස් (Granite gneiss)
යමම ්රයශශ තුල දක්නට ලැයබන ග්රැනයිටික් නයිසත වන්යන් (granitic gneisses) 20% ක පමස යරුවානා (quartz)
්රයශත රීන් සහ මයිකා සුළු ්රයශත රීන් සමන්විත දැවැන්ත ිකුතයක්රාක්යර්ටික් ක්වාර්ට්යසායප්ඩ්සතපයක්
(leucrocratic quartzofeldspathic) පාෂාස යි. භු තාක්ෂණික ගුස අුකව ග්රැනයිටික් නයිසත (granitic gneisses)
පාෂාස වායනාකයිටික් නයිසත (charnockitic gneisses) පාෂාස ට තරමක් සමාන බවක් යපන්ුකම් කරයි. යකයසතවුවද
පාෂාස තුල අන්තර්ගත යප්ඩ්සතපාර් (feldspar) ්රමාස අුකව එ ජීර්ස ීයම් යේග යවනසතවි හැක. එයමන්ම
පාෂාසයේ ශක්යමත්මකබවට යහතතුවන ලක්ෂන න් සැලරී ුතතු පුළු් පරාස රීන් යවනසත වි හැක.
බය ෝටයිට් යහෝ්න්බ්යලන්ට් නයිස් (Biotite hornblende gneiss) සහ යහෝ්න්බ්යලන්ට් බය ෝටයිට් නයිස්
(Hornblende biotite gneiss)
යම්වා යරුවානා (quartz) 20% ට වැඩි ්රයශත ක් සහ plagioclase සහ රබහ (garnet) 10% සටීත අලුපැහැය නයිසත
(grey gneiss) ස ුතක්ත සතථර සිට දැවැන්ත න් (massive) දක්වා පවීන. භූතාක්ෂණික ලක්ෂසවලට අුකව
යහෝර්න්බ්යලන්ඩ් නයිසත සහ බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්ට් නයිසත පාෂාස සැලරී ුතතු තරම් දුර්වල පාෂාස ක් යේ.
එයසතවුවද යමම පාෂාස quartzo-feldspathic පාෂාස වලට වතා තරමක් ශක්යම ත්මක
ග ර්නට් සිලිමනයිට් බය ෝටයිට් නයිස් (Garnet sillimanite biotite gneiss) සාමානයය න් යකාන්යතාලයිට් (Khondalite) යලස හදුන්වයි.අධික ජීර්ස ීයම් ීනව්රතාව ක් සටීත විපමේතඅවසාදිත(Meta-sedimentary) පාෂාස, රළු කනිකාම රතු පැහැය වර්ස ක් සටීත ගානට් (garnet)සුලභ . 30 % ක්
පමස ඛනිෛ මිනිරන් පවීන (1-3 cm). සිිකමනයිට් සදහා ්රධ්ාන ්රභව යමම ්රයශශයේ දි ලු වැික තැන්පතු වල පවීන.
ක්්ර්ට්සයිට් සහ ධපිරිසිදු ක්්ර්ට්සයිට් (Quartzite and Impure quartzite )<5% අඩු සිිකමනයිට් ්රයශත ක් සටීත ළිරිසිදු රළු කනිකාම වැටි යගාතන වන (ridge-forming) ක්වාර්ට්සයිට්,
කඔිකනයිසතඩ් (kaolinised) යප්ඩ්සතපාර් යහෝ බය ෝටයිට් පවීන.ක්වාර්ට්සයිට් ද ක්වාර්ට්යසා යප්ඩ්පයක් නයිසත යමන්ම
දුර්වල භූතාක්ෂනිකව දුර්වල පාෂාස රී. එ අධික පැලුම් සටීත පාෂාස ක් වන අතර භූගත ෛල රදවාතබා ගැීමමට
සැලරී ුතතු තරම් වැදගත්මක සැකසීමරී.එයසතවුවද, ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත ක්වාර්ට්සයිට් පැවීනම ්රණ ඛ යනාවන
අතර වවා රීසිදු ඉදිරීමේමක් සදහා සැලරී ුතතු තරම් සතථාවර බවක් යනාදක්වයි.
ක්්ර්ට්යසර යපෘතල්්ස්පෘතයක් නයිස් (Quartzo-feldspathic gneiss) -ක්වාර්ට්සත සහ යප්ඩ්සතපාර් විකන් සරු
පාෂාසයේ.යමම පාෂාස සතුව අධික යප්ඩ්සතපාර් ්රමාස ක් පවයන බැවින් වවා යවනත්මක පාෂාස න්ට වතා අධික යලස
ජීර්ස ීයම් ීනව්රතාව ක් පවීන. එමනිසා ඕනෑම ඉ ජියන්රු ඉදිරීමේමක් සදහා යමම පාෂාස වලට ලබාදි හැක්යක් දුර්වල
යේදිකාවරී.
වුහාත්මකමක භූවිදයාව (Structural geology )- වියශතෂය න්ම භූගත ෛල , මතුළිට ෛල , සතවභාවික විපත්මක සහ සිවි්
ඉ ජියන්රුම ඉදිරීමේම් වලට ඇයවන පාරිසරික බලපෑම් දැඩි යලස රදාපවයන්යන් පාදසතථ පාෂාස න්යේ වුහම
යවනසතකම් මත යේ. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග දියේ පවයන පාදසතථ පාෂාස න්, වුහාත්මකමක සිය ම් සමග ඇමිණුම 3.2.3
ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත පාෂාස සතථර වල සාමානය නැඹුරු දිශානය වන්යන් ුතුරු සිට දකුස දිශාවට වන අතර ගි්ීම්
(dipping) නිතරම බටටීර සහ නැයගනහැර දිශාවලට සිදුයේ. (ඇමිණුම 3.2.3 ටී ඇය වුහාත්මකමක සිය ම් බලන්න). ක්යෂතත්ර
සහ රසා නාගාර අධ්ය න විකන් තවදුරටත්මක පාෂාස සතථර න් යබායහාම ක් ය ෝජිත මාර්ග හරහා වයාප්ත තව ඇය බව
යපීම ුක ඇත එමනිසා, ඉදිරීමේම් වල අ පාදසතථ පාෂාස වල සහ වුහ න්යේ සැලරී ුතතු පාර්ශතවික විවලන ක්
හදුනාගැීමමට හැරී ාවක් පවීන. යමටී ්රයලල ක් යලස භූගත ෛල එක්රැසතීමට සහ භූෛල තලයේ (aquifer) වලන ට
ඇය හැරී ාව අඩුරීමේමට මගපාදයි. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ශක්යමත්මක පාදසතථ පාෂාස මත සතථානගත ී ඇත. එයහත්මක
දුර්වල කලාප (වයාකිය කලාප) රීටීප ක් හදුනාගත හැක. . යම ට අමතරව, ය ෝජිත මාර්ග හරහා පාෂාස මායිම්
යබායහාම ක් පවයන අතර වවා භූවිදයාත්මකමකව සහ වුහාත්මකමකව දුර්වල සීමාවන් යලස සැලරී හැක. (ඇමිණුම 3.2.3 ටී
දක්වා ඇය භූවිදයා සිය ම් පරිීලන කරන්න).
භූමි ගිලා බැසීම් සහ යවනත්මක සතවභාවික ආපදා –
භූමි ගිලා බැසීම් සහ නා ාම්, යේගවත්මක ස වර්ධ්න වයාපිීනන් සමග වාර්තා ී ඇය බරපතල පාරිසරික ගැටලුවරී. එයහත්මක
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ භූවිදයාත්මකමක සමීක්ෂසයේ අ භූමි ගිලා බැසීම් වලට ඇය තර්ෛන අඩුබව දක්වා ඇත. භූමියේ,
භූවිදයාත්මකමක සහ වුහම තත්මකත්මකව යබායහෝයසයින් සතථාවරවන අතර සාමානයය න් ගිලාබැසීම් සිදුීම හගවන කාසතට්
(kast) ලක්ෂස තත්මකත්මකව න් යනාමැත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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(b) පස ළිබදබද සාමානය විසතතර (General description of soil) - ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ ්රධ්ාන වශය න් දක්නට
ලැයබන පසත වර්ග වන්යන් රතු කහ යපාඩ්යසාිකක් පස වන අතර එ මිදු සහ දිත ලැටරයිට් (කයබාක්) යලසින් දැරී
හැරී . කයබාක් සැකැසතම අවට බෑවුම් සටීත කදු සහ තදින් පු්ික වැටුණු රතු කහ යපාඩ්යසාිකක් පසත දැරී හැරී . එ ට
අමතරව, යවනසතවන ෛල බැස ාමක් සහ ව න ක් සටීත දි ලු පස ද කලාතුරරීන් පවයයි. හැල සහ අර්ධ් හැල පසත දක්නා
ලශයශ වියශතෂය න් වගුරු බිම් වල සතථාන රීටීප ක පමණි. එම පස රතු, කහ යහෝ දුඹුරු පාටින් ුතක්ත වන අතර සාමානය
වයවහාරයේ අ කයබාක් පසත යලස හදුන්වයි. සතවභාවික භූමිය ටී යමම පස යසන්ටිමීටර් 25 සිට යසන්ටිමීටර් 40 දක්වා
ඝනකමින් පවයයි. යකයසත වුවද වගා බිම්වල යමම පා ශු සතථර ඉතා තුීම සතවභාව ක් ගනියි. තවද යමම පස ආම්ිකක
බවරීන් ුතක්ත වන අතර පහසුයවන් ඛාදන ට ලක් යනායේ.

රතු කහ යපෘතර්යසරලික් (Red yellow podzolic soil) - යම යපාදුයේ ලැටරයිට් පස යලස හඳුන්වයි කයබාක් පස
ුණුසුම් හා ආර්ද්රතාවය න් ුතතු යශශගුස තත්මකව න් සටීත නිවර්තන සහ ුපනිවර්තන කලාප වල සතථාීම ජීර්ස කට
යහෝ විය ෝෛනට ලක්වූ පාෂාස න්යගන් සැකසුුක දැඩි යලස ජීර්ස වූ යශතෂ පාෂාස වර්ග රී. ජීර්ස ීයම්
ක්රි ාවිකය න් පසුව ඇයවන පස ඝනකම, ප ය , රසා න සහ ඛනිෛ විදයාව අුකව විවිධ්ත්මකව ක් යපන්ුකම් කරයි. කයබාක්
සහ ඇලුමිනි ම් ඔක්සයිඩ්, අ න් ඔක්සයිඩ් විකන් යපායහාසත්මක අතර සිිකයක්ට අඩු ්රමාස ක්ද යකය ාිකනයිට් සැලරී
ුතතු ්රමාස ක් ද සමන්විත යේ. යමම පස සාරවත්මක බවින් අඩුවන අතර සාමානයය න් වගා කටුතතු වලට සුදුසු යනායේ.
පා ශු පමේක්ෂස විකන් ලබාගත්මක ්රයලල අුකව කයබාක් පස මාර්ග යදපස පසත වැටි ඉදිරීමේමට සහ යගාතනැගිික අණ ද්රවය යලස
ඉදිරීමේම් ඇතුලත්මකව ඉ ජියන්රු ඉදිරීමේම් කටුතතු ගනනාවකට ය ාදගතහැරී බව යපීම යි. යකයසතවුවද ග්රැනයිට් නයිසත
පාෂාස විකන් ඇයවුුක කයබාක් පසත මාර්ග යදපස කණ්ඩි ළිරීමට ය ාදාගතහ හැරී බව යපීම යගාසත ඇත. එයසතම
ඇම්ියබාලයිට් විකන් ඇයවුුක කයබාක් පයසටී ඉ ජියන්රුම ගුස වැඩි රීමේමට එ ස ගත කල ුතතු .
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත ග්රැනයිටික් සහ ඇම්ියබාලයිට් පාෂාස න් යදකම මාරුයවන් මාරුවට පවීන. එබැවින්
ය ෝජිත මාර්ග යපමගැන්වුම ඔසතයසත පවයන කයබාක් පයසටී ඉ ජියන්රුම ගුසා ග න්යේ සැලරී ුතතු තරම් යවනසත
ීමක් දැකගත හැක. ්රයශශ තුම වතා සුලභව පවයන්යන් කත විකන් යපායහාසත්මක කයබාක් පස වන අතර වාත ට
නිරාවරස ීම නිසා සහ ටීමටයිට් සහ ජිය ෝතයිට් (goethite) වැනි ශීීනයික ඛනිෛ අත ගුව පවයන බැවින් එටී මතුළිට
තත්මකත්මකව යබායහෝවිට තද ගය රීන් ුතක්ත යේ. එමනිසා තක බමල කයබාක්, සිවි් ඉ ජියන්රු කටුතතු වල අ ඉදිරීමේම්
ද්රවය ක් (කයබාක්ග්) යලස සාමානයය න් භාවිත කරුක ලබයි. වැඩිදුරටත්මක, ්රණ ඛව පවයන කත විකන් යපායහාසත්මක
කයබාක් සැකැසතම තුල මිදු ඇලුමිනි ම්විකන් යපායහාසත්මක පා ශු සතථර න් ද පවීන. කයබාක් පයසටී පැයකත න් යරසත
අතට වකාකාමේ බවක් යපන්ුකම් කරන අතර වියශතෂය න් ඇලුමිනි ම් විකන් යපායහාසත්මක ්රයශශ වල මැටි සාමානයය න්
සිතුම ධ්ාරිතා යවනසතකම් (seasonal volume changes) වලට මගපාදයි. එමගින් අත්මකයවාරම් දුර්වල කල හැරී බැවින්
ඕනෑම සිවි් ඉ ජියන්රු ඉදිරීමේමට යපර නි මිත අුතරින් පස සුස හන (compaction) රීමේම අවශය යේ.

නර

රම් (Landslides)

කත විකන් යපායහාසත්මක පයසටී දිත කයබාක් ඇයීයම් සතවභාවික ක්රි ාවික ය ෝජිත මාර්ගයේ කැපුම් සිදු කරන සතථාන
වල ඇය වි හැරී නා
ාම් වැලැක්ීමට ඉවහ් වුක ඇත. එයසතම මාර්ග කැපීයම් අ ලැයබන අමතර කයබාක් පසත
මාර්ගයේ ඉදිරීමේම් කටුතතු සිදුයකයරන අයනකුත්මක ්රයශශ වල පසත වැටි සැ අයම් අ ය ාදාගත හැක. මන්ද ත්මක කයබාක් පස
සිවි් ඉ ජියන්රුම කටුතතු වල අ භූමි ළිරීම සදහා ය ෝගය වන යභෞයක-රසා නික ගුස න්යගන් සමන්විත වන බැවිනි.
නා ාම් ඇය වි හැරී ්රයශශ ඇමිණුම 3.3.3 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇය අතර මාර්ග පථ ඔසතයසත ්රධ්ාන වශය න් භූමියේ කැපුම්
සිදුකරන ්රයශශ වල කැපුම් සැලසුම් සහ පැයකත ඇමිණුම 4.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
3.2.3.1. උමාං මර්ග 
ය ෝජිත මහුකවර සබැදියේ සිය ම් විශතය්ෂස ට සහ ක්යෂතත්ර විමර්ෂස වලට අුකව ුම ඉදිරීමේම පහත දැක්යවන මතුළිට
භූවිදයාත්මකමක තත්මකත්මකව ටයත්මක සිදුකරුක ඇත.
ය ෝජිත ුමග

1 - (15+120 - 15+410) -අසතලටික නයිසත සහ අධික යලස ජීර්ස වූ ග්රැනයිට් නයිසත

ය ෝජිත ුමග 2 - (23+ 430 - 23+630) -ජීර්ස වූ යහෝර්න්බ්යලන්ඩ් බය ෝටයිට් නයිසත
ය ෝජිත ුමග 3 - (27+490 - 27+725) -ජීර්ස වූ ක්වාර්ට්යසා යේඩ්සතපයක් නයිසත

ශකයතා අධ්ය නයේ අ ුම ළිටීටුීමට ය ෝජිත සතථාන අසල විදුම් සිදුරු පමේක්ෂස (Bore hole tests)සිදුකර ඇත.එයසතවුවද,
ඉදිරීමේම් ආරම්භ රීමේමට යපර ය ෝජිත ුම පවයන සතථාන අවට භූවිදයාව සහ පා ශු තත්මකත්මකව වැඩිදුරටත්මක අධ්ය න න්
සිදුරීමේම අවශය යේ. සාමානයය න්, භූවිදයාත්මකමක ක්යෂතත්ර නිමේක්ෂස න් වලට අුකව පහත දැක්යවන තත්මකත්මකව හදුනායගන
ඇත.
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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3.2.4.

ය ෝජිත ුම ඉදිරීමේමට යතෝරාගත්මක ්රයශශ සි ්ල තුලම මානව ෛනාවාස පවීන.
මතුළිටට ටින් ළිටීටන පාෂාස න් අධික යලස ජීර්ස වූ තත්මකත්මකව ක පවයන අතර ශක්යමත්මක අත්මකයවාරමක්
සප න පාෂාස ුශගත යනාමැත.
ුම යකාටසත තුන සාහා, ්රධ්ාන ෛල ්රභව භූගත ෛල වන අතර වියශතෂය න්ම ය ෝජිත පලණ  ුමග අවට භූගත
ෛල මට්ටම ඉතා යනාගැඹුරු මට්ටමක පවීන. එබැවින් ය ෝජිත ුම නිසා ්රයශශයේ භූගත ෛල ට සැලරී ුතතු
බලපෑමක් සිදුරීමේමට හැරී ාව පවීන.
අර්ධ් වශය න් සහ අධික වශය න් ජීර්ස වූ පා ශු තට්ටු ය ෝජිත ුම ්රයශශ අවට ්රණ ඛව පවයන බව සටහන්
කල හැරී අතර එනිසා ූලිකක වශය න්ම ුම ඉදිරීමේම අවශය වුක ඇත්මකයත්මක ජීර්ස වූ පසත තට්ටු හරහා යේ.
ය ෝජිත පමණ  ුමග අවට පවයන ඇතැම් යකාටසත වල රූපාකාර යලස ඉතා ඈත අීනතයේ සිදුවූ නා ාම් නිසා
තැන්පත්මක වූ විශාල ග් කුට්ටි සහ පා ශු තැන්පතු දැකගත හැරී අතර වවා ුමග ඉදිරීමේයම් කටුතතු වල අ අසතථාවර
වි හැක.
ය ෝජිත යතවන ුමග සැදලාකාර රූපවිදයාවක් (saddle morphology) දියේ ඉදිකරුක ඇය අතර එ නිම්න
දියේ භූගත ෛල ගමන්රීමේමට බලපෑමක් ඇයකල හැක.
සාමානයය න්, සි ලුම ුම ඉදිකරුක ලබන ්රයශශ වල පාෂාස ජීර්ස , භූගත ෛලයේ සතථාවර බව සහ බෑවුම්
සතථාවරත්මකව අයන් බලන කල දුර්වල භූවිදයාත්මකමක තත්මකත්මකව න් පවීන.
ුම කැීමම් සිදුරීමේයම් සැලැසතම සහ එම ්රයශශයේ පවයන පා ශු පැයකත ඇමිණුම 4.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

මතුපිට සහ භූග ත වලය වලවිදයර් සහ වලරපෘත්රහන

3.2.4.1. වලවිදයරත්මක භූසැකසුම් (Hydrological Landscape) ්ල ්ැදග ත් ලක්ෂණ
ය ෝජිත මාර්ගයේ රීයලෝමීටර් 32.5 ක් පමස වන ණ ළු දුරින් රීයලෝමීටර් 7.6 ක සම්පූර්ස දුරක් කුඹුරු මත ළිටීටා ඇත.
එයසතවුවද, යමම වයාපියයේ අදි ර 1 සහ 2 යමන් යනාව කුඹුරු යබායහාම ක්ම ළිටීටා ඇත්මකයත්මක ුසත බිම් වල වන බැවින්
ග වතුරින් රීසිදු තර්ෛන ක් යනාමැත.ය ෝජිත මාර්ගයේ අ හණ වන ්රධ්ාන ෛල මාර්ග වන්යන් පරයප්ත  ්රයශශයේ අ හණ වන
රඹුක්කන් ඔ , කුතා ඔ සහ යකාසතයපාතු ඔ යි.
A. රඹුක්කන් ඔ (ග ාංග ර්ක්) -රීයලෝමීටර්15+600 සිටරීයලෝමීටර්16+000 දක්වා, අධියේගී මාර්ග රඹුක්කන් ඔ හරහා
ගමන් කරන අතර යමම ්රයශශයේ රඹුක්කන් ඔයේ යුතණු වගුවක් ද දැරී හැක. අධික ග වතුර තත්මකත්මකව ක  අ ග ගා ෛල
යමම යුතණු ව ගුව මහහැර ගලා න අතර මාර්ග පථ ළිටීටන්යන් යමම ග වතුර ඇයවන ්රයශශයේ . රීයලෝමීටර්
15+860 සතථානයේ අ රඹුක්කන් ඔ වසර 100 ක ආවර්ත කාල ක් සටීත ව ුපරිම ග වතුර ණ දාහැමේමක අ තත්මකපර ට
ඝනමීටර් 920 ක් පමස (920 m3/s) ණ දාහරින බව වාර්තා ී ඇත.
B. කුඩර ඔ (රඹුක්කන් ඔය ධතු ග ාංග ර්ක්) - රීයලෝමීටර් 16+000 සිට රීයලෝමීටර් 21+000 දක්වා පරයප්ත  ්රයශශයේ අ,
ය ෝජිත මාර්ග යපලගැන්වුම රඹුක්කන් ඔයේ අතුග ගාවක් වන පරයප කුතා ඔ ගලන සමානය දිශාවටම පවීන.මීටර් 100
සිට 200 පමස පලලක් සටීත, දිගු නණ ත්මක ඉතා පටු නිම්න ක් ය ෝජිත මාර්ග මට්ටයම් ළිටීටයි. නිම්නයේ, කුඹුරු ළිටීටා
ඇය අතර රඹුක්කන-මාවතගම B281 මාර්ග සහ යදාමපහරක් ද ළිටීටා ඇත.ය ෝජිත මාර්ග සතථාන රීටීප  අ යමම
යදාලපහර හරහා (with highly skewed bridges) එ ුඩින් ගමන් කරයි.යමම යදාලපහයර් දැඩි බෑවුම් සටීත බව නිසා
ග ගවතුර ඇයීම ්රධ්ාන ගැටලුවක් යනාවන අතර ව අසල යවයසන නිවැසි න්ට අුකව යදාලපහර ළිටාර දැමීම සිදුවන්යන්
ඉතා සුළු සතථාන ගනනරීන් පමණි. 2014 SMEC ආ තන විසින් සකසන ලද ූලිකක සැලසුම් වාර්තා, අදි ර 3- යවළුම 3 ෛල විදයාව සහ ෛල වහන යකාටසට අුකව වසර 100 ක ආවර්ත කාල ක් සටීත ග වතුරක අ රීයලෝමීටර් 19+080
සතථානයේ අ ුපරිම ෛල ණ දාහැමේයම් ධ්ාරිතාව තත්මකපර ට ඝන මීටර් 370 ක් වන බව ඇසතතයම්න්තු කර ඇත.
C. යකාසතයපාතු ඔ (ග ගාවක්) - ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග රීයලෝමීටර් 25+800 , රීයලෝමීටර්26+550, රීයලෝමීටර්
27+800, සහ රීයලෝමීටර් 31+000 න සතථාන වල අ යකාසතයපාතු ඔ හරහා ගමන් කරයි. රීයලෝමීටර් 26+200 සතථානයේ
යකාසතයපාතු ඔයේ යුතණු ව ගුවකට ඉතා ආසන්නය න් මාර්ග පථ ළිටීටයි. පහත්මකබිම් යගාතරීමේම් සහ ස වර්ධ්න රීමේයම්
ස සතථාව විසින් 2016 වසයර් මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා 3 වන අදි ර සාහා සකසන ලද ෛල
විදයාත්මකමක අධ්ය න වාර්තාවට අුකව, රීයලෝමීටර් 25+800 සතථානයේ යකාසතයපාතු ඔයේ වර්ෂ 100 ක ආවර්ත කාල ක්
සටීත ුපරිම ණ දාහැමේම තත්මකපර ට ඝනමීටර් 254 (254 m3/s) ක් පමස වුක ඇත.
3.2.4.2. වල බැස රයම් කුඩර මර්ග  න් (Minor Drainages)
පහත්මකබිම් යගාතරීමේම් සහ ස වර්ධ්න රීමේයම් ස සතථාව විසින් 2016 වසයර් මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ යපාතුහැර සිට
ගලයගදර දක්වා 3 වන අදි ර සාහා සකසන ලද ෛල විදයාත්මකමක අධ්ය න වාර්තායවන්, ය ෝජිත මාර්ග හරහා ෛල
බැස ාම සදහා යබෝක්කු සැපයි ුතතු කුතා සහ මධ්ය පරිමාසයේ යදාම පහරව් (streams), කුතා ග ගා (creeks), වාරි
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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සහ ෛල වහන ඇලව්, සහ නිම්න සතථාන 106 ක් හදුනායගන ඇත. එම වාර්තායේම ඇමිණුම 2 සහ 3 ටී එම සතථාන න්යේ
ෛල යපෝෂක ්රයශශ, ුපරිම ෛල ළිටරීමේම් ්රමාස න් සහ අදාල අයනකුත්මක යතාරතුරු ලබා අ ඇත.
3.2.4.3. වල රද්රතබර ග ැනීම් ප්රයපශයේ  සහ රද්රතබර ග ැනීම් කරල න්
සාමානයය න්, ග ගවතුර තත්මකව ක අ පහත්මක බිම් ්රයශශ, ග වතුර රදවාතබා ගන්නා ්රයශශ යලස ක්රි ාකරයි. එයසතවුවද
යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ය ෝජිත මාර්ග අුකයර්ඛ පුරාම පහත්මක බිම් ්රයශශ යනාමැය තරම් වි . ෛල මාර්ග වලට
ආසන්න කුඹුරු පැවය ද භූමියේ පවයන බෑවුම් සටීත බව නිසා වවා ග වතුර රදවා තබා ගන්නා ්රයශශ යලස ක්රි ා
යනාකරයි. එමනිසා ග වතුර රදවා තබාගන්නා කාල සතථාන මත රාාපවයන අතර පැ රීටීප කට යනාවැඩි වන නිසා
ඇයවි හැක්යක් ක්ෂණිකවම බැස න ග වතුර තත්මකව ක් පමණි.

රූපෘතසටහන 3.3: ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ ය සරමරනය වල ්හන රටර
3.2.5. වලය ගුණරත්ම සහ වල දූෂණ ප්රභ්
පාදසතථ තත්මකත්මකව න් ඇගයීම සදහා මතුළිට ෛල සාම්පල ලබාගත්මක සතථාන න් රූපසටහන 3.4 ටී දක්වා ඇත.

රූපෘතසටහන 3.4 : ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ ය වලය ගුණරත්ම ඇග යීම සදහර වල සරම්පෘතල ලබරග ත් ස්ථමිරන සිය ම
යතෝරාගත්මක ෛල මාර්ග වල සහ සතථාන වල දැනට පවයන මතුළිට ෛලයේ සහ භූගත ෛලයේ ගුසාත්මකම ළිිකබද වාර්තා ඇමිණුම
3.1.1 ටී දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වයාපිය ්රයශශයේ සිදුකරන ලද ෛලයේ ගුසාත්මකම විශතය්ෂස මගින්, රසා නික ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම (COD) සහ ජෛව
ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම් (BOD)5මට්ටම් න යදකමමධ්යම පරිසර අධිකාරි විසින් ය ෝජිත අවට ෛලයේ ගුසාත්මකම ළිිකබද
්රමිීනන් ඉක්මවා යනාමැය බැවින්, වර්තමානයේ අ සැලරී ුතතු මට්ටමරීන් කාබනික දූෂකාරක යනාපවයන බවට යහිකදරේ
යේ. එයසතවුවද, විශතය්ෂස වාර්තා වල මම ද්රවය පැවීනම (ඉහලඊ-යකාලයි (e-coli) බැක්මරි ා ගනන ක්) මගින් ෛල
අළිරිසිදු ී ඇය බව දැක්යේ. ෛලයේ ගුසාත්මකම සහ ද්රාවය ඔක්සිෛන් මට්ටම් (DO levels) අතර පවයන සබදතාව ළිිකබද
සැලකීයම් අ, ද්රාවය ඔක්සිෛන් මට්ටම් ීමටර ට මිිකග්රෑම් 6-8 (6-8 mg/L) පවයන බැවින් සි ලුම ෛල මාර්ග දූෂස ී
ඇත්මකයත්මක සායප්ත ක්ෂව අඩු මට්ටමරීන් බව යපීම යි. ද්රාවය ඔක්සිෛන් මට්ටම ීමටර ට මිිකග්රෑම් 2 (2 mg/L) යහෝ එ ට වතා
වැඩි අග ක පවයන්යන් නම් යබායහෝ මත්මකසය න්ට ජීවිත රැකගැීමමට හැරී ාව පවීන.යබායහෝ සතථාන වල pH අගයේ
පරාස 6-9 අග න් අතර පවයන නණ දු කුතා ඔ (SWQ7)  අ යවනත්මක සතථාන න්ට වතා මදක් ආම්ිකක සතවභාව ක් යපන්ුකම්
කරයි. යම යබායහෝ ජෛව ජීවිත න්යේ පැවීනමට අුකූලල වන බව යපන්වා යදයි.
රඹුක්කන් ඔ (SWQ4), කුතා ඔ (SWQ5), වටරැක යමාරටුව (SWQ6) සහ ගලයගදර (SWQ8) න සතථාන වල ීමටර ට
මිිකග්රෑම් 10 ටත්මක වතා (10 µg/L) ඉහල මට්ටම් විකන් යත් සහ ග්රීසත පවයන බව යපන්ුකම් කරයි. (මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ
ය ෝජිත අවට ෛල තත්මකත්මකව ්රමිීනන්: යදවන ප යයේ ෛල සදහා : මත්මකසය සහ ෛලජීී ආරක්ෂා කාන්ත )යත් එකතු ීම
සිදුවි හැරී ්රභව න් වි හැක්යක් ට්රැක්ටර් (යසත අයමන් ඉවත්මකවන යත්) සහ ගලයගදර නගර යි (නාගරික අපධ්ාව න්
සහ ආහාර ගන්නා සතථාන වල ණ ළුතැන් යගව්විකන් බැහැර යකයරන අපෛල ).
ද්රාවය ඔක්සිෛන් සහ ෛලයේ ගුසාත්මකම අතර පවයන සම්බන්ධ්තාව පමසක් සලකන විට 1වයාපිය ්රයශශයේ භූගත
ෛලයේ ගුසාත්මකම , මධ්යසතථ මට්ටයම් සිට අධික මට්ටමක් දක්වා දූෂස ී ඇය බව යපීම යි.වැඩිදුරටත්මක pH අග ද
නි මිත පරාස වන 7-8.5 අතර (ුපරිම අිමත(desirable) මට්ටම් - SLS 614 (පලණ  යකාටස - පාීම ෛල
මාර්යගෝපයශශ 1983) සහ 6.5-9 අතර (ුපරිම අවසර දි හැරී (permissible) මට්ටම් - SLS 614 (පලණ  යකාටස - පාීම
ෛල මාර්යගෝපයශශ 1983) යනාළිටීටයි.
යලෝක යසෞඛය ස විධ්ානයේ (WHO)සහ ශ්රී ල කා ්රමිීනන් SLS 614 සැලරී්ලට ගැීමයම් අ (පලණ  යකාටස පාීම ෛල
මාර්යගෝපයශශ (ීමටරට මිිකග්රෑම් 0.3 (0.3 mg/L) කට වතා වැඩි මට්ටම් විකන් පවයන බැවින්))ිකටීණිගිරියේ අ (GWQ1)
සැලරී ුතතු මට්ටම් විකන් කත (Fe) පවයන බව අනාවරස කරගත හැරී වි .GWQ3 සතථානයේ අ (යකාටවැ්ල මහා
විදයාල ) නයියේට් (NO-3) මට්ටම් ීමටර ට මිිකග්රෑම් 10 ට වතා වැඩි වන අතර(SLS 614; 1983 – පමණ  යකාටසපාීම ෛල
තත්මකත්මකව සීමා ටයත්මක ුපරිම අවසර දි හැරී මට්ටම්)ව සදහා යහතතුවි හැක්යක් අවට පවයන කුඹුරු බිම් විකන් එක්වන
කිෂිකාර්මික දූෂකාරක වල ක්ීරිත න් . GWQ1 නි ැදි සතථානයේනයිට්රයිට් (NO-2) මට්ටම ීමටර ට මිිකග්රෑම් 0.01 ට වතා
මදක් ඉහල අග ක් වාර්තා කරයි (SLS 614; 1983 – පමණ  යකාටසපාීම ෛල තත්මකත්මකව සීමා ටයත්මක ුපරිම අවසර දි හැරී
මට්ටම්).
GWQ1, GWQ2 සහ GWQ5 න සතථාන වල භූගත ෛල නි ැ අන් මධ්යසතථ වශය න් දිතතාව ක් පවයන බව (ණ ළු දිතතාව
ීමටර ට මිිකග්රෑම් 75 සිට ීමටර ට මිිකග්රෑම් 150 ක් අතර පවයන බැවින්) යපීම න අතර ණ ළු දිතතාව ට (total hardness)
වතා ණ ළු ක්ෂාමේ තාව (total alkalinity) අඩු බැවින් කාබනික යනාවන දිතතාව ක් ද පවයන බව යපීම යි.එ ට අමතරව,
ුරාගැීමම් වලව් විකන් (soakage pit) වෑසතයසන අපෛල මගින් වයාපිය ්රයශශයේ ෛල මම ද්රවය මගින්ද දූෂස ක්
සිදුවි හැරී බවට සාක්ෂි පවීන.
3.2.5.1. මතුපිට වලය ගුණරත්ම
වයාපිය ්රයශශයේ යතෝරාගත්මක සතථාන වල මිණුම් කරන ලද ෛලයේ ගුසාත්මකම විශතය්ෂස ්රයලල වලට අුකව ඇතැම්විට
මම ද්රවය මගින් සිදුී ඇය දූෂස තත්මකත්මකව ක් යපන්ුකම් කලද රසා නික ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම (COD) සහ ජෛවවිදයාත්මකමක
ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම (BOD5) න යදකම මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ය ෝජිත අවට ෛල ගුසාත්මකම ්රමිීනන් (ුදා., 4 BOD5 mg/L
සහ15 COD mg/L යදවන ප යයේ ෛල (Class II Waters) ළිිකබද සැලකීයම් අ; ඛාන්ත 4; මත්මකසය සහ ෛලෛ ජීීන්),
ඉක්මවා යනා න බැවින් වර්තමානයේ අ එම ්රයශශයේ සිදුී ඇය කාබනික දූෂස සැලරී ුතතු තරම් යනාවන බව
යහිකදරේ කරයි. සාමානයය න්, ෛලයේ ගුසාත්මකම , ජෛවවිදයාත්මකමක ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම (BOD) ීමටර ට මිිකග්රෑම් 5 යහෝ
(5 mg/L ) එ ඉක්මවා පවීනනම් එවැනි ෛල මාර්ග වල පවයන ෛල හාන ට ලක්ී ඇය බවත්මක එ ීමටර ට මිිකග්රෑම් 10
යහෝ එ ටත්මක වැඩිනම් එම ෛල දූෂස ී ඇය යලසත්මක සලකුක ලබයි. (නහ්ලයේ සහ ළි සිරි , 1997 - ූලලාශ්ර-53).
සි ලුම ෛල මාර්ගවල, ගවයින් නෑීම සහ මම ද්රවය න් සටීත අපදාව න් ආදි මගින් සිදුීමට හැරී ාවක් පවයන, ණ ළු සහ
මම යකෝික ආකාර බැක්මරි ා (total and faecal coliform) පැවීනම මත තරමක් දුරට අපවිත්රීමකට ලක්ව පවයන බව
(2000) ට අුකව ෛලයේ ද්රාවය ඔක්සිෛන් මට්ටම් < 4.5 mg/L ට පවයන විට ෛල අධික යලස දූෂස ී ඇය බවත්මක සහ
4.5 mg/L සිට 6 mg/L අතර පවයන විට ෛල මධ්යසතථ වශය න් දූෂස ී ඇය බවත්මක පවසයි.
1ඉය්යපරුම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යපයන්. pH අග මට්ටම්6-9පරාස ක පවයන අතර (යවනත්මක මිණුම් කරන ලද සතථාන සමග සැස අයම් අ රූපසටහන 3-17
ටී දක්වා ඇය SWQ7 න එක් සතථාන ක හැර අයනක් සතථාන වල ෛල මදක් ආම්ිකක ) මිණුම් කරන ලද අග න් වලට
අුකව යබායහෝ ෛලෛ ජීීන්යේ පැවැත්මකමට සුදුසු බව යපයන්. pH මට්ටම්ද 6.5-8.0 අතර නි මිත සීමාව තුල පවීන. (මධ්යම
පරිසර අධිකාරියේ ය ෝජිත අවට ෛල ගුසාත්මකම ්රමිීනන් යදවන ප යයේ ෛල (Class II Waters) ඛාන්ත 4; මත්මකසය සහ
ෛලෛ ජීීන් ආරක්ෂාව).
3.2.5.2. භූග ත වලය ගුණරත්ම
්රයශශයේ පවයන ෛල රසා න මත (water chemistry) භූ තැන්පතු (ground deposits) මගින් ෛලයේ ගුසාත්මකම යවනසත
කරයි. එවැනි ්රයශශ වල පවයන කත වල ද්රාවයතාව මගින් භූගත ෛලයේ කත ්රමාස ඉහල න වන අතර එටී
පවයනාන්වූ ඔක්සි සහ නිර්ඔක්සි තත්මකත්මකව අුකව විවිධ් අ න සහ අ න මවමාරුව සිදුයේ. භූගත ෛලයේ සැලරී ුතතු කත
(Fe) මට්ටම් පවයන බව අනාවරස යනාවුනි. (යලෝක යසෞඛය ස විධ්ානයේ (WHO) සහ ශ්රී ල කා ්රමිය (SLS) SLS 614;
1983 - පලණ  යකාටස පාීම ෛල මාර්යගෝපයශශ සමග සලකා බැීමයම් අ මිණුම් කරන ලද මට්ටම් ීමටර ට මිිකග්රෑම් 0.3 ට
වතා අඩුයවන් පැවතුනි).යලෝක යසෞඛය ස විධ්ානයේ සහ ශ්රී ල කා ්රමිය (SLS) SLS 614; 1983 - පලණ  යකාටස පාීම
ෛල මාර්යගෝපයශශ සමග සමග සලකා බැීමයම් අ මිණුම් කරන ලද pH මට්ටම් ද ළිබදගත හැරී මට්ටමක පැවතුනි. (මිණුම්
කරන ලද pH මට්ටම් පරාස 7-8.5 අතර පැවතුනි.).එයසතවුවද මිණුම් කරන ලද අග න්ට අුකව සි ලුම භූගත ෛල ්රභව න්
මම ද්රවය විකන් අළිරිසිදුව පවයන බව පැවසි හැක. යම් සදහා යහතතුවි හැක්යක් මම අපද්රවය බැහැරීමම සදහා ුකසුසුසු
ුරාගැීමයම් වලව් භාවිත රීමේම වි හැක. (ඇමිණුම 3.1.1 පරිීලන කරන්න).
පූර්ස දිතතාව (total hardness) ීමටර ට මිිකග්රෑම් 150 සහ ීමටර ට මිිකග්රෑම් 300 අතර පවයන එක් සතථාන ක හැර (7
වන සතථාන ) පමේක්ෂාකරන ලද අන් සි ලුම සතථාන විකන් ලබාගත්මක භූගත ෛල නි ැදි මධ්යසතථ වශය න් දිතතාව පවයන
බව යපයන් (පූර්ස දිතතාව (total hardness) ීමටර ට මිිකග්රෑම් 75 සහ ීමටර ට මිිකග්රෑම් 150 අතර පවයන බැවින්).ණ ළු
දිතතාව ට (total hardness) වතා ණ ළු ක්ෂාමේ තාව (total alkalinity) අඩු බැවින් කාබනික යනාවන දිතතාව ක් ද
පවයන බව යපීම යි.(ඇමිණුම 3.1.1).
3.2.5.3. වල දූෂණ සිදු්න ප්රභ් න්
අවට ජීවත්මකවන ෛනතාව කිෂිකාර්මික ඉතම් වලට වාරිෛල සැපයීමට, සතනාන , යසත අම් කටුතතු සහ ගිහසතථ කටුතතු සදහා
ෛල ලබාගැීමමට භාවිත කරන ඉතා වැදගත්මක රඹුක්කන් ඔ සහ කුතා ඔ යලස ්රධ්ාන ෛල මාර්ග යදකක් වයාපිය ්රයශශ
තුල ළිටීටයි.අතු ග ගාවන් යලස සතථාන රීටීප ක අම මාර්ග පථ ට නිරන්තරව රඹුක්කන් ඔ සහ කුතා ඔ හණ යේ.මධ්යම
අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී රීයලෝමීටර් 2+400 , රීයලෝමීටර් 12+100 , රීයලෝමීටර් 14+600 (යබායහාර ඔ ),
රීයලෝමීටර් 16+000 (රඹුක්කන් ඔ ), රීයලෝමීටර් 21+860, සහ රීයලෝමීටර් 31+275 න සතථාන ද ඇතුලුව, මාර්ග ෛල
මාර්ග හරහා ගමන් කරන සතථාන රීටීප ක අ ගුවන් මාර්ග/පාලම් ඉදිරීමේමට නි මිතව පවීන.ඉහත දක්වා ඇය රීසිදු ෛල
මාර්ග ක මානව ක්රි ාකාරකම් නිසා ඇයවූ සුයපෝෂස තත්මකත්මකව ක් (cultural eutrophication)ළිිකබද සලකුණු යපන්ුකම්
යනාකරන (දිෂය නිමේක්ෂස ඔසතයසත දැක ගත්මක තත්මකව න්ට අුකව ගමයවන ආකාර ට) අතර ෛලමාර්ග වල ගැීමම් සතවභාව
නිසා සැලරී ුතතු අුතරරීන් ෛලෛ ව් පැලෑටි වර්ධ්න ක් සිදුී ඇය බවක් ද දක්නට යනාමැත.ෛල තත්මකත්මකව වාර්තා වලට
අුකව මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ය ෝජිත අවට ෛල ගුසාත්මකම සීමාවන් ඉක්මවා අධික යපෝෂස මට්ටම් පවයන බවද යහිකදරේ
යනාී . එයසත වුවද සතථාන රාෂි ක අ කිෂිකාර්මික බිම් වලට (වියශතෂය න්ම කුඹුරු) පවයන සමීපතාව යහතතුයකාටයගන
වර්ෂා කාල න් සහ එ ට පසු කාලයේ කිෂිකාර්මික අපදාව න් (වගාකරන කාලයේ අධික යලස රසා නික යපායහාර
භාවිත රීමේම නිසා අධික වශය න් ණ ළු නයිට්රෛන් සහ ණ ළු යපාසතපරසත විකන් සරු) යමම ෛල මාර්ග වලට ගලාවමට විශාල
හැරී ාවක් පවීන.
්රයශශයේ ජීවත්මකවන ෛනතාව සමග සාකච්ඡා රීමේයම් අ (ුදාහරස යලස රීයලෝමීටර් 14+600 , රීයලෝමීටර් 21+200 ,
රීයලෝමීටර් 31+275 න සතථාන අවට) කිෂිකාර්මික දූෂකාරක පැවීනමට ඉත ඇය බැවින් ඔවුන් යමම ෛල පාීම ෛල
අවශයතා සදහා ය ාදා යනාගන්නා බව යහිකදරේ වි .
A10 රඹුක්කන-මහුකවර මාර්ග ට පහල ්රයශශයේ සහ සමාන්තරව ළිටීටි ඇල මාර්ග ට එම මාර්ග භාවිත කරන්නන්
විසින් බැහැරලන නාගරික ඝන අපද්රවය (MSW) එකතුීයමන් ෛලදූෂස සිදුීමට යබායහෝවිට යහතතුවි හැරී අතර වර්ෂා
කාලයේ අ වැඩි ්රමාස ක සම්පූර්ස අවලම්ිත අ ශු සටීත නාගරික අපදාව න් ද ගලාවමට හැරී ාව පවීන
(රූපසටහන3.5).

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන 3.5 : යබරයහෝ වල මර්ග  ්ල වල දූෂණ සිදුවි හැකි විසිරුණු ප්රභ් න් ්න්යන් කිිකර්මික
ධපෘතදර් න්යග.
රඹුක්කන් ඔ (SWQ4), කුතා ඔ (SWQ5), වටරැක යමාරටුව ඇල (SWQ6), සහ ගලයගදර (SWQ8) වන සතථාන
වලීමට රට මයියක්රාග්රෑම් 10 වතා වැඩි (> 10 µg/L) අධික යත් සහ ග්රීසත මට්ටම් පවයන බව යපයන්. (මධ්යම පරිසර
අධිකාරියේ ය ෝජිත අවට ෛල ගුසාත්මකම ්රමිීනන් යදවන ප යයේ ෛල (Class II Waters) ඛාන්ත 4; මත්මකසය සහ ෛලෛ
ජීීන් ආරක්ෂාව).
ඇතැම් සතථාන වල යත් සහ ග්රීසත මට්ටම් ීමට රට මයියක්රාග්රෑම් 200 ට ද වතා වැඩිය න් (>200 µg/L) (මධ්යම පරිසර
අධිකාරියේ ය ෝජිත අවට ෛල ගුසාත්මකම ්රමිීනන් යදවන ප යයේ ෛල (Class II Waters) ඛාන්ත 3; සතනාන සදහා භාවිත
රීමේම) පවයන බව යහිකදරේ වූ අතර එම යත් සදහා ්රභව න් වි හැක්යක් මතුළිට අපදාව න් සහ ට්රැක්ටර් වැනි
කිෂිකාර්මික න්ත්රසූතත්ර යසත අම ආදි වි හැරී .
වියශතෂය න්ම රඹුක්කන් ඔයේ, ීමය වියරෝධී වැීම කැීමම් කටුතතු සිදුකරන සතථාන සහ වර්ෂා කාලයේ ුපරිම අවසතථායේ අ
අධික යලස ෛල ගලා ාම නිසා ග ගාවල යුතණු ව ගු/ නැීම් පවයන සතථාන වල සිදුවන යේරිත ඛාදන හැර ෛලමාර්ග
ඔසතයසත පා ශු ඛාදන සැලරී ුතතු මට්ටමක යනාපවීන. යබායහාර ඔයේ ඇතැම් සතථාන වල අවට වාස කරන්නන් විසින්
ගිහසතථ මට්ටමින් වැික යගාත දැමීම් සිදුකරන බවට ද සාක්ෂි පවීන. (රූපසටහන 3.6).

රඹුක්කන් ඔයේ වම් ඉවුයර් වැික කැීමම් (ය ෝජිත මාර්ග
පථයේ ගග පහිකන් ඇය ඔයේ ෛල යරාන් මත සටීතව
සායප්ත ක්ෂව ඉහල යබාරතාව ක් පවයන බව යපයන් (දිෂය
නිමේක්ෂස) )

සැලරී ුතතු යලස ඛාදන ට ලක්ී ඇය දකුණු ඉවුර
(රඹුක්කන් ඔයේ ගග පහම ්රයශශ )

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යබායහාර ඔයේ වම්ඉ වුයර්ළිටීටා ඇය යගවත්මකතක
යගාතගසා ඇය ඔය න් ලබාගත්මක වැික යගාතක්
රූපෘතසටහන 3.6 : රඹුක්කන් ඔය සහ යබරයහරර ඔය සමීපෘත ද්ශයේ ණ

යබයහාර ඔයේගග පහල්රයශශ

3.2.6. ධ්ට ්රයු තත්ත්්
1994, ෛායක පාරිසරික (අවට වාුත තත්මකත්මකව) යරගුලාසි ටයත්මක බලාත්මකමක කර ඇය, 2008 අයගෝසතතු 15, අයවියශතෂ ගැසට්
පත්මක අ ක 1562/22 ටී දක්වා ඇය SPM, SO2සහ NOx (පැ 8 ක සාමානය )අග න් සමග සැස අයම් අ යපර අ සිදුකරන
ලද අධ්යන න් ලැබී ඇය අග න් වන්යන් ළිිකයවිකන් 78 g/m3, 41 g/m3සහ 23 g/m3යේ. ව අුකවරඹුක්කන් ඔ
්රයශශයේ අවට වාුත තත්මකත්මකව ්රමිීනන්ට අුකව දූෂස ී යනාමැය බව යහිකදරේ ී යයබ්. (RDA, 2001).
එයසත වුවද, 2014 ජූනි මස අවසාන භාගයේ අ ුතුරු අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 සදහා එකතු කරන ලද දත්මකත වලට
අුකව (මද වැසි සහ වලාකුළු පවයන අවසතථාවක සුල තත්මකත්මකව ටයත්මක) දැනට අවට වාතයේ පවයන SO2, NO2, CO, PM10සහ
PM2.5 මට්ටම් ශ්රී ල කායේ පරිසර සහ සතවභාවික සම්පත්මක අමාතයා ශ විසින් පනවන ලද අවට වාුත තත්මකත්මකව ්රමිීනන්ට
සායප්ත ක්ෂව (2008 අයගෝසතතු 15, අයවියශතෂ ගැසට් පත්මක අ ක 1562/22) ඉතා අඩු මට්ටමක පවයන බව දක්වා ඇත.
නි ැදිලබාගත්මක සතථාන රූපසටහන 3.5 ටී දක්වා ඇත. යපර අ සිදුකරන ලද වාුත තත්මකත්මකව මිණුම් විසතත ර පරිීලන සදහා
ඇමිණුම 3.1.2 දක්වා ඇත.

රූපෘතසටහන 3.7 : ධ්ට ්රයු ගුණරත්ම

ශයේ බ්ද සහ කම්පෘතන මිණුම් කල ස්ථමිරන න්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ගු් 3.5 : ය ෝජිත ධිවයගී  මර්ග  ධදි ර ඔස්යස් පෘත්යන ්රයුයග ෝලය ගුණරත්ම

ස්ථමිරන

ස්ථමිරන විස්තර

GPS න්ඩරාංක

L1

ග් කැීමම්වල
සදහා ය ාදාගැීමමට
ඉත ඇය සතථන
රී.මී. 7 + 600

L2

R.S.J.රත්මකනා ක

L3

යකාටයවලකනිෂතඨ
විදයාල

N- 07⁰21'35.0'

L4

විදයාසිරි මහ
ළිරියවන

N- 07⁰21'59.8"

L5

වටරැක මහා
විදයාල

N- 07⁰23'31.4"

L6

ගලබාව මහා
විදයාල

N- 07⁰23'31.6"

L7

ගලයගදර මධ්ය මහා
විදයාල

N- 07⁰22'08.8"

L8

රත්මකනා ක නිවස

NO₂
(μg/mᶾ)

SO₂
(μg/mᶾ)

SPM
(μg/mᶾ)

PM₁₀
(μg/mᶾ)

PM2.5
(μg/mᶾ)

-

-

16

7

4

11

5

31

15

8

12

6

18

11

4

12

5

17

9

5

8

6

25

12

7

9

6

21

10

5

7

4

32

17

9

N- 07⁰ 23'12.3"
E-080⁰20'46.1"
N- 07⁰ 22'58.1"
E-080⁰21'10.4"
E- 080⁰23'43.6"
E- 080⁰24'50.1"
E- 080⁰26'7.4"
E- 080⁰28'43.2"
E- 080⁰31'08.5"
N- 07⁰22'19.0"

9
6
16
6
4
E- 080⁰31'24.7"
රීසි ම් ගුප්ත ත තැන්පතුවක් පැවය හැරී බව ( SO2සහ NOxවැඩි වශය න් පැවීනමට) සහ යතත්මක කාලගුස තත්මකත්මකව වල අ
අ ශුම ද්රවය යතත්මක තැන්පතු යලස තැන්පත්මක ීම සටහන් රීමේම අවශය යේ. (ූලලාශ්ර: NBRO, 2014)
3.2.7.

ශයේ බ්ද සහ කම්පෘතන මට්ටම් සහ ශයේ බ්ද සාංයගී  ස්ථමිරන න්

යකාමඹ සහ ුකවර අතර වික්ප අධියේගී මාර්ග සදහා සිදුකරන ලද පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සදහා සැලරී්ලට
ගන්නා ලද රඹුක්කන ්රයශශයේ  අ වාර්තා කරන ලද අවයශතෂ (residual) ශබ්ද මට්ටම් වගුව 3.6 ටී දක්වා ඇත. (RDA,
2001).
්ගු් 3.6 : රඹුක්කන ප්රයපශයේ ය ශයේ බ්ද මට්ටම්
L₉₀

Leq

උපෘතරිම

දරම්භක
යගලර්

නි ැදි සිදුකල
කරල
මිනිත්තු

28/11/2001
51.7
41.5
(ූලලාශ්ර: මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි , 2001)

50.0

74.8

10.36 am

15 min

නි ැී ම
දින

සිදුකල

L₁₀

වයාපිය පථයේ අවයශතෂ ශබ්ද (residual noise) මට්ටම් සහ පාදසතථ කම්පන (baseline vibration) මට්ටම් ක්යෂතත්ර මිණුම්
ලබාගැීමම මගින් හදුනාගන්නා ල අ (මිණුම් සිදුකල සතථාන සදහා රූපසටහන 3-20 බලන්න). ෛායක යගාතනැගිික
පර්යේෂස ස විධ්ාන (NBRO) විසින් ඇගයීම් සිදුකරන ලද අවයශතෂ ශබ්ද සහ පාදසතථ කම්පන මට්ටම් වල ්රයලල
ළිබදයවිකන් වගුව 3.6, වගුව 3.7 සහ වගුව 3.8 ටී සාරා ශ ගත කර ඇත.වයාපිය ්රයශශ තුල අධික වාහන ගමනාගමන ක්
පවයන මාර්ග ්රයශශ වල පාදසතථ ශබ්ද මට්ටම් සායප්ත ක්ෂව ඉහම වන බව සහ ග්රාමී ්රයශශ තුල එ අඩු මට්ටමක් පවයන
බව ද සටහන් රීමේම අවශය යේ. එයසතවුවද, පවයන පාදසතථ ශබ්ද මට්ටම්, 1996 අ ක 1 දරස ෛායක පාරිසරික (ශබ්ද පාලන)
යරගුලාසි වල පලණ  ුපය්ඛන
ටයත්මක පනවා ඇය ශබ්ද මට්ටම් ඉක්මවා යනා න බව යපයන්.
කම්පන සදහා ුපරිම අ ශු ්රයේග න් (Peak particle velocities (PPVs)), අන්තර්කාීමන ්රමිීනන්යේ දැක්යවන
අග න්ටවතා අඩුයවන් එනම් 2වන ඛාන්තයේ/ආකරයේ වුහ න් සදහා (කම්පන ීනව්රතාව 10-50 Hz අතර පවයන අඛන්ත
සහ විටන් විට පවයන කම්පන සදහා ළිිකයවිකන් 4 mm/sec සහ 8 mm/sec යේ) සහ න්ත්රසූතත්ර ක්රි ාකරවන විට, ඉදිරීමේම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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කටුතතු වල අ සහ වාහනගමනාගමන ළිිකබද සැලකීයම් අ 3 වන ඛාන්තයේ/ආකරයේ වුහ න් සදහා (කම්පන ීනව්රතාව
10-50 Hz අතර පවයන අඛන්ත සහ විටන් විට පවයන කම්පන සදහා ළිිකයවිකන්2 mm/sec සහ4 mm/sec යේ) පවීන.

ස්ථමිරන

්ගු් 3.7 : පෘතැ 24 කරල ක් තුල සිදුකරන ලද මිණුම් ්ලට ධනු් ශයේ බ්ද මට්ටම් ප්රයලල

N1

N2

N3

N4
N5

උදෑසන (යපෘත.්.
06.00 - යපෘත.්.
09.00)

ස්ථමිරන පිලිබද විස්තර

රීයලෝමීටර්
7+940
සතථානයේ පවයන ග්
වල(යපරකාලයේ අසක්රි
ග් වලක් යලස පැවීන යබු
අතර
මධ්යම
අධියේගී
මාර්ග සදහා ද භාවිත කල
හැරී බව යපීම යි. යමම
වැතබිම
අවට
නිවාස
රීටීප ක්
සතථානගතව
පවීන.)
R.S.J.රත්මකනා ක

යකාටයවලකනිෂතඨවිදයා
ල

විදයාසිරි මහ ළිරියවන
වටරැක මහා විදයාල

මධ්යහ්න (යපෘත.්.
11.00 පෘත.්.13.00)

සන්ධ්යර කරල
(පෘත.්.17.00 පෘත.්.22.00)

රරත්රි කරල
(පෘත.්.22.00පෘත.්.24.00)

Leq

L50

L90

Leq

L50

L90

Leq

L50

L90

Leq

L50

L90

57

49

43

47

44

43

46

44

42

47

45

43

56

46

41

53

45

39

49

46

41

51

48

42

49

47

44

49

47

44

48

46

44

48

46

44

49

45

42

51

48

44

52

46

41

51

44

43

50

48

46

51

48

47

49

47

46

49

43

44

55

49

45

49

44

39

52

49

42

45

43

40

52

48

45

51

47

43

50

46

43

48

45

41

50

48

46

52

47

43

49

46

42

47

45

42

ගලබාව මහා විදයාල
N6
N7
N8

ගලයගදර
විදයාල

මධ්ය

රත්මකනා ක නිවස

මහා

(ූලලාශ්ර: ෛායක යගාතනැගිික ස විධ්ාන NBRO, 2014)
1996 අ ක 1 ෛායක පාරිසරික (ශබ්ද පාලන) යරගුලාසි වල ුපය්ඛන VII ්රකාරව පාදසතථ (baseline)ශබ්ද මට්ටම්
ලබාගැීමම සදහා (ඉදිරීමේම් බලපෑම් ඇගයීමට) මිණුම් සිදුකරන කාල මිනිත්මකතු 5 ක් යලස යතෝරාගන්නා ල අ.යමමගින්
ඉදිරීමේම් අවදි සදහා පාදසතථ ශබ්ද මට්ටම් නිරූපන වන අතරම දින ක අවසතථා රීටීප ක අම ශබ්ද මට්ටම් මිණුම් කර
ඇත.ශබ්ද යරගුලාසි වලට අුකව, “පැ 06:00 සිට පැ 21:00 දක්වා කාල ක් අදහසත යකයරන යතවන ුපය්ඛස සහ
ස වන ුපය්ඛන හැර (ඉදිරීමේම් ක්රි ාකාරකම් සදහා)දිවාකාල
ුක: පැ 06:00 සිට පැ 18:00 දක්වා යලස
නිර්වවන කර ඇත.” එමනිසා, මිණුම් කරන ලද කාල අන්තර න් යතෝරාගැීමම සිදුකරන ලශයශ ඉදිරීමේම් අවදියේ අ යමන්ම
ක්රි ාත්මකමක අවදියේ අ ද භාවිත කල හැරී අුතරින් (දිනයේ ඕනෑම යේලාවක ඉදිරීමේම් යහෝ ක්රි ාත්මකමක වන විට ෛනන වන
ශබ්ද මැීමම මගින් ඉදිරීමේම් බලපෑම් යහෝ ක්රි ාත්මකමකවන විට බලපෑම් ඇගයීමට හැරීවන අුතරින්), දිනක අවයශතෂ ශබ්ද
මට්ටම් (residual noise levels) නිය ෝෛන වන අුතරිනි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

50

්ගු් 3.8 : කම්පෘතන මට්ටම්

කම්පෘතන ppv
(mm/sec)

15

10-50

0.08

10-50

0.31

10-50

0.08

V2

R.S.J. රත්මකනා ක

15

10-15

0.14

10-50

0.08

10-50

0.09

1050
1050

15

10-50

0.57

10-50

0.13

10-50

0.09

1050

0.08

V3

ස්ථමිරන පිලිබද විස්තර

යකාටයවලකනිෂතඨවිදයාල

කම්පෘතන ppv
(mm/sec)

සාං යරත පෘතරරස
(Hz)

V1

ග් කැීමම්වල සදහා
ය ාදාගැීමමට ඉත ඇය
සතථන රී.මී. 7 + 600

ස්ථමිරන

සාං යරත පෘතරරස (Hz)

මිණුම්
සිදුකල
කරල
(මිනිත්තු)

කම්පෘතන ppv
(mm/sec)

රරත්රි කරල
(පෘත.්.22.00පෘත.්.24.00)

සාං යරත පෘතරරස
(Hz)

සන්ධ්යර කරල
(පෘත.්.17.00 පෘත.්.22.00)

කම්පෘතන ppv
(mm/sec)

මධ්යහ්න (යපෘත.්. 11.00 පෘත.්.13.00)

සාං යරත පෘතරරස (Hz)

උදෑසන (යපෘත.්.
06.00 යපෘත.්. 09.00)

0.09
0.12

V4

විදයාසිරි මහ ළිරියවන

15

10-50

0.3

10-50

0.2

10-50

0.16

1050

0.15

V5

වටරැක මහා විදයාල

15

10-50

0.17

10-50

0.18

10-50

0.21

1050

0.13

V6

ගලබාව මහා විදයාල

15

10-50

0.24

10-50

0.17

10-50

0.13

1050

0.11

V7

ගලයගදර මධ්ය මහා
විදයාල

15

10-50

0.08

10-50

0.09

10-50

0.17

V8

රත්මකනා ක නිවස

15

10-50

0.08

10-50

0.08

10-50

0.09

3.3.

ජව් විදයරත්මක පෘතරිසර

3.3.1.

්යරපෘතිය ප්රයපශයේ 

1050
1050

ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ යතවන අදි ර කුරුසෑගල, කෑග්ල සහ මහුකවර න පරිපාලන දිසතත්රි ක්ක
තුන හරහා ගමන් කරයි. එමනිසා වයාපිය රයට් අතරමැදි කලාප (කුරුසෑගල) සහ යතත්මක කලාප (කෑග්ල සහ
මහුකවර) ටතට වැයට්. මාර්ග ඔසතයසත වාර්ෂික වර්ෂාපතන විශාල වශය න් යවනසත යේ. අතරමැදි කලාප
ටතට
වැයටන ණ ් යකාටස තුලට වාර්ෂිකව මිික මීටර් 1,750 සිට 2,500 දක්වා වර්ෂාපතන ක් ලැයබන අතර යකටි සහ ්රණ ඛ
යනාවූ වි ික කාල ක් පවීන. මාර්ගයේ ඉයරි යකාටස යතත්මක කලාපයේ ළිටීටන අතර එ ට වාර්ෂිකව මිික මීටර්
2500සිට4000දක්වා වර්ෂාපතන ක් ලැයබ්. සම්පූර්ස වයාපිය ්රයශශ තුල ුපරිම සාමානය ුශතනත්මකව යසන්ටියග්රතඩ්
අ ශක 28-33 දක්වා පරාස ක පවයන අතර ුපරිම අග වාර්තා ී ඇත්මකයත්මක මාර්තු අග සිට මැයි ණ ල දක්වා කාල පරියේද
තුලයි. දිවා කාලයේ සායප්ත ක්ෂ ආර්ද්රතාව සාමානයය න් 55 සිට 75 දක්වා ්රයශත පරාස ක් තුල පවයන අතර රාත්රි
කාලයේ අග න් සාමානයය න් 75 සිට 85 අතර ්රයශත ක් යේ.පවයන යශශගුස තත්මකත්මකව න් නිසා, මධ්යම අධියේගී මාර්ග
වයාපියයේ අදි ර 3 ටී ණ ් යකාටසත යතත්මක සදාහරිත සහ වි ික යමෝසම් වනාන්තර මිශ්රස ක් හණ වන අතරමැදි කලාපී
වික්ෂලතා වලට අුකග්ර හ ලබායදන අතර එටී පසු යකාටසත යතත්මක කලාප ට දර්ී වන වික්ෂලතා වලට අුකග්රහ සප යි.

ජෛවභූයගෝීම ව, සම්පූර්ස ගමන් පථ ්රධ්ාන වික්ෂලතා කලාප 2 ක් ටතට වැයට්.;වවානම් III: ුතුරු අතරමැදි පහත්මක
බිම් (අතරමැදි කලාප තුල) සහ V: ුතුරු යතත්මක පහත්මක බිම් (යතත්මක කලාප තුල) (ඇෂතටන් සහ ගුසයලක, 1987)
යලසිනි.වික්ෂලතා කලාප III ටී හණ වන දර්ී සතවභාවික වික්ෂලතා සැකැසතමට අ ත්මක වන්යන් නිවර්තන යතත්මක අර්ධ්සදාහරිත වනාන්තර වන අතර නිවර්තන යතත්මක සදාහරිත වනාන්තර ුතුරු යතත්මක පහත්මක බිම් වල වික්ෂලතා කලාප V ටී
පවයන සතවභාවික වික්ෂලතා සැකැසතම යේ. ය ෝජිත ගමන් පථ ුතුරු අතරමැදි කලාප සහ ුප-කඳුකර කලාප යලස
වැඩිදුරටත්මක ජෛවයශශගුස කලාප 2 ක් ටතට වැයට්. (විය්සි හ සහ කණ්තා ම., 1993).

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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0.11
0.09

ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටයත්මක පවයන සම්පූර්ස ීනරයේ මීටර් 100 පලල යකාරියතෝවක් ඔසතයසත
පරිසර විදයාත්මකමක විමර්ෂස න් සිදුකරන ල අ.ය ෝජිත මාර්ග සතවභාවික, අර්ධ් සතවභාවික සහ මානව ා විසින් යවනසත
කරන ලද ආ අ භූමි දර්ශ මිශ්රස ක් හරහා ගමන් කරයි.සතවභාවිකවම පැවය වනාන්තර ආවරසය න් වැඩි ්රමාස ක් මානව
ෛනාවාස, කිෂිකාර්මික වගාවන් සහ ටිතල පහසුකම් ස වර්ධ්න සදහා යහිකයපයහික කර ඇත.නවතම ස ඛයාය්ඛස
වලට අුකව බලපෑම් වලට ලක්වන දිසතත්රික්ක සතුව ඇත්මකයත්මක සායප්ත ක්ෂව සීමාසටීත වනාන්තර ආවරස රී. එනම්
කුරුසෑගල දිසතත්රික්කයේ 4.5 % ක් ද කෑග්ල දිසතත්රික්කයේ 9.1 % ක් ද මහුකවර දිසතත්රික්කයේ 19.3 % ක් ද වශය නි
(එදිරිසි හ සහ ළිරිස 2012). එයසතවුවද වන ස රක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුයේ පාලන
ටයත්මක පවයන වනාන්තර යදකකට
පමසක්, මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ යතවන අදි ර නිසා සිජු යහෝ වක්ර බලපෑම් ඇයවි හැරී ැයි නිමේක්ෂස
කරුක ලැබී .
ය ෝජිත වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන ්රධ්ාන භූමි පරිහරස ආකර යදකක් වන්යන් කිෂි-පරිසර පශධ්ය සහ යගවතු .
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ යතවන අදි යරටී, අතරමැදි කලාප (කුරුසෑගල දිසතත්රික්ක ) ටතට වැයටන
යකාටස ්රධ්ාන වශය න්ම කුඹුරු ඉතම් සහ ඇතැම් ්රයශශ වල අ යගවතු සහ යපා්වතු හරහා ද ගමන් කරයි. එටී යතත්මක
කලාප
ටතට වැයටන යකාටස ්රධ්ාන වශය න්ම ගමන් කරන්යන් රබර් වතු සහ යගවතු හරහා .මිනිසා විසින් යවනසත
කරන ලද වාසසතථාන යලස සැලකුවද, යතත්මක කලාපයේ පවයන යගවතු, ශාක සහ සත්මකත්මකව විවිධ්ත්මකව අයන් යපායහාසත්මක
බව නිමේක්ෂස කරන ල අ. එබැවින් වවා මදකලා කැබිකකරස ට ලක්වූ වූ සතවභාවික වනාන්තර අතර පවයන වැදගත්මක
වාසසතථාන සබැදි ක් යලස ක්රි ාකරන බැවින් ඉහල ස රක්ෂස වටිනාකමක් සටීත .
වයාපිය මගින් බලපෑම් සිදුවන ්රයශශය ටී ෛල වහන , ෛල මාර්ග (streams) ෛාල ක් මගින් සිදුවන අතර වවා
මත්මකසය න් සහ යවනත්මක ෛලෛ අපිෂතඨව ිලක න් වාස කරන සතිර ෛල ්රභව න් ද යේ.යමම ෛලමාර්ග ්රයශශයේ වාරි
කටුතතු සදහා ද ුදේ යේ.ෛලමාර්ග වලට මායිම් වූ ග ගාශ්රිත වාසසතථාන තරමක් දුරට මානව බලපෑම් වලට ලක්ී ඇය අතර
වවායින් යබායහෝ සතථාන න් වල අයන්කවිධ් ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ න්ට රැකවරස සලසයි.
3.3.2.

ය ෝජිත මර්ග  යකරරියඩෝ් ඔස්යස් පෘත්යන ප්රධ්රන ්රසස්ථමිරන ්්ග 

2013 වසයර් අ, ය ෝජිත මාර්ග ඔසතයසත අුකච්ඡද (transects) 89 භාවිතය න් සිදුකරන ලද විසතතරාත්මකමක පරිසර විදයාත්මකමක
අධ්ය න තුිකන් වාසසතථාන වර්ග යමන්ම එම වාසසතථාන වල වාස කරන ශාක සහ සතුන්යේ ස ුතය ළිිකබදව අධ්යන
රීමේමට දමවිශතය්ෂස ක් ලබාගන්නා ල අ. එම සතථාන 2015 යනාවැම්බර් සහ යදසැම්බර් කාලයේ අහඹු යලස නැවත
නිමේක්ෂස කරන ලද අතර එමගින් 2013 වසයර් යමම මාර්ග පථ ඔසතයසතම සිදුකරන ලද පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම්
යතාරතුරු වැඩිදුරටත්මක තහවුරු කරගන්නා ල අ. එ ට අමතරව කිකන් හදුනාගත්මක පරිසර විදයාත්මකමකව ස යේ අ සතථාන න්
වියශතෂය න්ම පමේක්ෂාවකට බදුන් කරන ල අ. 2013 පරිසර විදයාත්මකමක අධ්යනයේ අ භාවිත කල අුකච්ඡද ළිටීටා ඇය ආකර
සහ එම සතථාන න්යේ නිවැරදි භූයගෝීම ළිටීමම් (geo-references) (මාර්ගයේ දුර සහ විසතතර සටීතව) රූපසටහන 3-8 a
සහ රූපසටහන 3-8 b ටී දක්වා ඇත.
ය ෝජිත මාර්ග III: ුතුරු අතරමැදි පහත්මකබිම් සහ V: යතත්මක පහත්මකබිම් න වික්ෂලතා කලාප වල ඇය යභෞමික, ෛලෛ සහ
අර්ධ් ෛලෛ පශධ්ීනන් ඇතුලත්මක විවිධ් වූ සතවභාවික සහ මානව නිර්මිත වාසසතථාන වර්ග ගනනාවක් මයන් ගමන් කරයි.
ක්යෂතත්ර අධ්ය නයේ අ වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වන ්රයශශයේ ්රධ්ාන යභෞමික වාසසතථාන/වික්ෂලතා කාන්ත 8 ක්
සහ අභයන්තර ෛලෛ/යතත්මකබිම් වාසසතථාන 2 කක් ද හදුනා ගන්නා ල අ. වවා පහත දක්වා ඇය පරිදි යභෞමික, ෛලෛ යහෝ
යතත්මකබිම් වාසසතථාන යලසට වර්ග කල හැක.

I.
II.
III.

සතවභාවික යභෞමික වාසසතථාන: යතත්මක කලාපයේ සතවභාවිකකරන වූ (Naturalized) වන වගා, ග ගාශ්රිත
වනාන්තර, පාෂාස ුශගත මත ඇය වික්ෂලතා (Rock outcrops)
මානව නිර්මිත යභෞමික වාසසතථාන: යගවතු, යපා් වගාවන්, රබර් වගාවන්, මාර්ග යදපස වික්ෂලතා
සතවභාවික ෛලෛ/යතත්මකබිම් වාසසතථාන: ඇල යදාමව්/ග ගා, යපාකුණු
මානව නිර්මිත ෛලෛ/යතත්මකබිම් වාසසතථාන: කුඹුරු

එක් එක් වාසසතථාන වර්ග ළිිකබද යකටි විසතතර යමතැන් සිට ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන3.8 a: ධනුච්ඡද යපෘතලග ස්ස්නලද ස්ථමිරන දක්්න ධධ්ය න ප්රයපශයේ ය සිය ම
.

රූපෘතසටහන3.8 b:ධනුච්ඡද යපෘතලග ස්ස්න ලද ස්ථමිරන දක්්න ධධ්ය න ප්රයපශයේ ය සිය ම.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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3.3.2.1. ස්්භරවික යභෞමික ්රසස්ථමිරන
A. ස්්භරවිකකරණ වූ ්න ්ග ර (Naturalized Forest Plantations)
අධ්ය න යකාරියතෝවට ආසන්නව හණ වන ්රධ්ාන වනාන්තර වාසසතථාන වන්යන් සතවභාවිකකරන ට ලක්වූ වන වගාවන් ..
වන ස රක්ෂස යදපාර්තයම්න්තුව විසින් යමම වනාන්තර ූලිකකව සතථාපන කරන ලශයශ දැව ලබා ගැීමයම් අරණ යසන්
වුවද, වසර ගනනාවක් යසතයසත කලමනාකරන රීමේමරීන් යතාරව අත්මකහැර දමා පැවීනම නිසා සහ එමගින් සතවභාවික ශාක
වියශතෂ වනාන්තර තුල නැවත වැීමට පටන්යගන ඇය නිසා දැන් යතත්මක කලාපයේ සතවභාවික වනාන්තර වල ආසන්න
තත්මකත්මකව කට පත්මකව ඇය නණ ත්මක ගසත ුසින් අඩු මට්ටමක පවයන අතර වට ්රමාන ද කුතා . එයසතවුවද ය ෝජිත වයාපිය
නිසා රෛ ට අ ත්මක වනාන්තර කැබික බලපෑමට ලක්වන බවක් යනායපයන්.යපෞශගිකක ටීමිකාරත්මකව ක් සටීත සමහර
්රයශශ(ුදා. යකායරාසතසකන්දට ආසන්න යදායේමතට ාබදව පවයන විශාල වත්මකත (රීයලෝමීටර් 7+900 සතථාන )
සතවභාවිකකරස වූ වනවගාවන්ට සමාන ලක්ෂස යපන්ුකම් කරයි. (රූපසටහන 3.9).එවැනි වනාන්තර කැබික වල
ජීවත්මකවන ශාක සහ සත්මකත්මකව ්රෛා ්රයශශයේ වන රක්ෂිතවල ජීවත්මකවන ශාක සහ සත්මකත්මකව ්රෛා වලට අඩු යහෝ වැඩි වශය න්
සමානත්මකව ක් දක්වයි.

රූපෘතසටහන 3.9 : යකරයරරස්ස කන්ද ධසල ස්්භරවිකකරණ වූ ්න ්ග ර් (Ch ≈ 7+900)
යමම වනාන්තර කැබිකවල වාර්තා වූ ශාක නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර සහ නිවර්තන වි ික මිශ්ර සදාහරිත වනාන්තර න
වනාන්තර දර්ශ යදයක්ම ශාක වියශතෂ ස ුතයයේ පවයන ශාක වලට සමානත්මකව ක්දරයි.එවැනි වනාන්තර කැබික වල හණ වූ
ශාක වියශතෂ රීටීප ක් වන්යන් කැන්ද (Macaranga peltata), ගැඩුඹ (Trema orientalis),බූකැන්ද(Mallotus
tetracoccus), ටීගුරු වැ් Wel (Acacia caesia), හවරිුකග(Alstonia macrophylla),යත්මකත වැ් (Anamirta cocculus),
ලුුකමියද්ල(Melia azedarach), හා් බැඹි ා(Cipadessa baccifera), යකාමරීරි්ල(Microcos paniculata),
මහඑරමිනි ා(Ziziphus rugosa), ණ සතසැන්ද(Mussaenda frondosa), අන්යකන්ද(Acronychia pedunculata),
ද (Syzygium caryophyllatum), යබෝඹු(Symplocos cochinchinensis), සපු(Michelia champaca), ගුරු්ල(Leea
indica), ගදපාන(Lantana camara), යපාඩිසි යඥාමර (Eupatorium odoratum), රුක් අත්මකතන(Alstonia scholaris),
දිවි කදුරු(Pagiantha dichotoma), යපෝට වැ්(Pothos scandens), රීතු්(Caryota urens) සහ ීමනි (Helicteres
isora) යේ.
වාර්තා වූ ශීයයීක වික්ෂලතා අතර ආයේනික ශාක වියශතෂ පහක් බදු්ල(Semecarpus nigro-viridis), රත්මක කෑික (Litsea
longifolia), හී කැයබ්ල(Aporusa lanceolata), Cissus lonchiphylla, කලවැ්(Derris parviflora), එක් වදී ායම්
අවදානමට ලක්ව ඇය ශාක වියශතෂ ක්, ව්ලපට්ට(Gyrinops walla) සහ වද ී ායම් තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න(NT)
ශාක වියශතෂ පහක්, මහ එරමිනි ා(Ziziphus rugosa), මි්ල(Vitex altissima), ීමනි (Helicteres isora), දවට(Carallia
brachiata) සහCissus lonchiphyllaඇතුලත්මකව ඇත. විසතතරාත්මකමක ශාක ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.1 ටී ලබා  අ ඇත.
වන සතුන් ළිබදබද සලකන විට, වියශතෂ රීටීප ක් වයාපිය ්රයශශ තුල යහෝ අවට ජීවත්මක වන බව සිජු නිමේක්ෂස මගින්
තහවුරු කරගත්මක අතර වක්ර සලකුණු (indirect signs) සහ වනාන්තර ්රයශශ ආසන්නයේ ජීවත්මක වන පුශගල න් සමග
පැවැත්මකවූ සම්ණ ඛ සාකච්ඡා ද ඇතැම් සතුන්යේ පැවැත්මකම ළිිකබද අදහසක් ලබාගැීමමට ුපය ෝගී කරගන්නා ල අ.යමමගින්
යමම වනාන්තර වල අග කල යනාහැරී තරමක සත්මකත්මකව වියශතෂ න්යේ වකරාීීමක් පවයන බව යහිකදරේ වි . වාර්තා
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වූ සත්මකත්මකව වියශතෂ න් අතරට ්රයියම්ටාවන් (ුසහපුලුවන් සහ රිලවුන්), හදුන් දිවි න්, මීමින්නන්, සහ වැිකණ වන්, සහ
කින්තක න් වියශතෂ රීටීප ක් (ඉත්මකතෑවුන්, මී න් සහ ටීක්මී න්, කැලෑ ය්ුකන්) ද අ ත්මක වි .
B. ග ාංග රශ්රිත ්ික්ෂලතර
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3, විශාලත්මකව කුතා සිට මධ්යම ්රමාස දක්වා පවයන ෛල මාර්ග රීටීප ක් හරහා මින්
යහෝ වවාට සමාන්තරව ගමන් කරමින් ව ආශ්රිතව ළිටීටන ග ගාශ්රිත (riverine/ riparian) වික්ෂලතා වලට සිජුව යහෝ
වක්රව බලෑම් සිදුකරුක ඇත. යමම වික්ෂලතා වලට සිදුවන බලපෑයම් සතවභාව දැඩි යලස විවලන වි හැරී අතරම
වටළිටායේ පවයන භූමි පරිහරස මත ද රදාපවයුක ඇත. ක්යෂතත්ර අධ්ය නයේ අ, එවැනි ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා වලට
දැඩියලස බලපෑම් සිදුවන සතථාන 3 ක් හදුනාගන්නා ල අ.ුදාහරස වශය න් රී තයහාත්මක, ය ෝජිත මාර්ග රඹුක්කන් ඔ
හරහා ගමන් කරන සතථාන යදකක අ (රීයලෝමීටර් 15+750 සිට 15+930 දක්වා) ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා වලට බලපෑම් ඇයයේ.
එයසත වුවද ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා වල යහාදින් සතථාළිත වූ ගසත දැරී හැක්යක් වම් ඉවුයර් පමණි. මාර්ග සදහා වතාත්මක භාවිත
වන ඉවුර කුඹුරු වලට මායිම් ී ඇය අතර ්රධ්ාන වශය න්ම පදුරු විකන් සමන්විත යේ. (රූපසටහන 3.10)

රූපෘතසටහන 3.10: රඹුක්කන් ඔය ඉවුමරු ්ල පෘත්යන ග ාංග රශ්රිත ්ික්ෂලතර (Ch ≈15+750)
ය ෝජිත මාර්ග කුතා ඔ ට සමාන්තරව රීයලෝමීටර් 4 ක පමස දුරක් ගමන් කරන අතර මීටර් 60 ක් පලල අධියේගී
මාර්ගයේ මාර්ග පථ ට (ROW) කුතා ඔ ද ඇතුලත්මක යේ (Ch ≈16+400 to 20+300).එ වැඩිදුරටත්මක ආසන්න වශය න්
රීයලෝමීටර් 17+100 සතථානයේ අ කුතා ඔ හරහා ගමන් කරයි. කුතා ඔයේ යමම ීනරයේ වියශතෂය න්ම වම් ඉවුයර්
සායප්ත ක්ෂව අඩු බලපෑම් සිදුවූ පටු ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා ීනර ක් පවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන 3.11: කුඩර ඔ දියේ පෘත්යන ග ාංග රශ්රිත ්ික්ෂලතර (Ch ≈16+700)

ආසන්න වශය න් රීයලෝමීටර් ≈25+800 සතථානයේ අ, ය ෝජිත මාර්ග යකාසතයපාතු ඔ හරහා ගමන් කරයි. එටී ඉවුරු
යදකම දියේ කිෂිකාර්මික භූමි භාවිත ක් පැවය ද යහාදින් සතථාළිත වූ විශාල ගසත සහ පදුරු සටීත පටු ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා
ීනර ක් ද පවීන. යමම වික්ෂලතා යනාපවයන සතථාන වල ග ඉවුරු ඛාදන ට ලක්ව පවීන.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග මගින් බලපෑමට ලක්වන ඉහයන් හදුනාගන්නා ලද සතථාන වල පවයන ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා,
එම වික්ෂලතා කලාපයේ එනම් V: ුතුරු යතත්මක පහත්මකබිම් කලාපයේ පවයන වික්ෂලතා ස ුතය ට අඩු වැඩි වශය න්
සමාන වන වික්ෂලතා ස ුතය ක් යපන්ුකම් කරයි.ග ගාශ්රිත ්රයශශ වල හණ වන ශාක වියශතෂ අතරට අ ත්මක වන ශාක
වියශතෂ රීටීප ක් නම් යකටල(Lagenandra sp.), ඕයකයි ා(Pandanus ceylanicus), ගහල(Colocasia esculenta),
දි මියද්ල(Barringtonia racemosa), කුඹුක්(Terminalia arjuna), මගු් කරද(Pongamia pinnata), කහුස
(Bambusa vulgaris), ටීගුරු වැ්(Acacia caesia), ණ රුත(Lagerstroemia speciosa), ව් ුක්(Saccharum
spontaneum), යහාතපර(Dillenia indica), ක් එරබදු(Erythrina fusca), යපෝට වැ්(Pothos scandens), පුවක්
(Areca catechu), රීතු්(Caryota urens), මකුලු(Hydnocarpus venenata), යත්මකත වැ්(Anamirta cocculus),
යකාටදිඹුල(Ficus hispida), අට්ටික්කා(Ficus racemosa), නිටු්(Streblus asper), යගාන්යගාටු(Streblus taxoides),
සහ ව්ගම්මිරිසත වැ්(Piper sylvestre) යේ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන3.12: යකරස්යපෘතරතු ඔය ඉවුමරු ්ල ග ාංග රශ්රිත ්ික්ෂලතර (Ch ≈25+800)
ආයේනික වියශතෂ නව ක්, බදු්ල (Semecarpus nigro-viridis), රත්මක යගාරකා(Garcinia quaesita),
මකුලු(Hydnocarpus venenata), බැදියද්(Artocarpus nobilis), ඕයකයි ා(Pandanus ceylanicus), හී
කැයබ්ල(Aporusa lanceolata), රත්මකකැික (Litsea longifolia), Cissus lonchiphylla, රුක්(Horsfieldia iryaghedhi),
වදී ායම් අවදානම් කාන්ත ට (VU) අ ත්මක ශාක වියශතෂ හ ක්, මා යේවැ්(Calamus thwaitesii), කරේ(Margaritaria
indicus), Hugonia ferruginea, ඕ යකයි ා(Pandanus ceylanicus), ව්ලහ පට්ට(Gyrinops walla), රුක්(Horsfieldia
iryaghedhi) සහ වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න (NT) ශාක වියශතෂ හ ක්, ක් එරබදු(Erythrina fusca),
ණ රුත(Lagerstroemia speciosa), යතලටි (Olax imbricata), මහ එරමිනි ා(Ziziphus rugosa),මි්ල(Vitex
altissima), සහCissus lonchiphyllaයමම ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා වලට අ ත්මක ව පැවතුනි.
ග ගාශ්රිත වාසසතථාන යභෞමික පක්ී, ුභ ජීී සහ කිමි (බත්මකූලරන් සහ සමනල න්) ආ අ සත්මකත්මකව ඛාන්ත න් ජීවත්මකවන
සතථානයේ. වියශතෂය න්ම වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්ව ඇය වක රැික දි මැඩි ා (Lankanectes corrugatus) සහ රන්වන්
දි මැඩි ා (Rana aurantiaca) යමම වාසසතථාන වල අ යමටී අ නිමේක්ෂස කරන ල අ. ක්යෂතත්ර පරිසර විදයාත්මකමක
අධ්ය නයේ අ ග ගාශ්රිත ීනරයේ වාර්තා වූ ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ ළිිකබද විසතතරාත්මකමක ලයිසතතු ළිබදයවිකන් ඇමිණුම 3.3.1
සහ 3.3.2 ටී දක්වා ඇත.
C. පෘතරෂරණ උපග ත දශ්රිත් පෘත්යන ශයේ රක ප්රවර
අනනයවශය න්ම හණ  වන්යන් පාෂාස ුශගත ආශ්රිතව වන අතර යමම වික්ෂලතා සැකැසතම වි ික මිශ්ර වනාන්තර වල ඇය
ශාක න්යේ ලක්ෂස වලට සමාන . ය ෝජිත මාර්ග දියේ වියශතෂය න්ම අතරමැදි කලාපයේ සහ වි ික කලාපයේ,
යවන්කර හදුනාගත හැරී පාෂාස ුශගත ආශ්රිත පවයන වනාන්තර කැබික රීටීප ක් වියශතෂය න්ම යපාතුහැර සිට ුකගයවල
දක්වා යකාටස තුල හණ යේ. වික්ෂලතා විකන් ආවරස ී ඇය ්රමාස සහ පාෂාස වල ුස ්රමාස විශාල වශය න්
යවනසත යේ.ඇතැම් පාෂාස ුශගත න් වල අතරින් පතර පැයරුණු වික්ෂලතා දැරී හැරී අතර අයනක් වවායේ
සායප්ත ක්ෂව ඝනව වයාප්ත ත වූ වික්ෂලතා සටීත කැබික දැරී හැක.ඇතැම් විශාල පාෂාස ුශගත න් යපාතුහැර ය ෝජිත
අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 ආරම්භක සතථානයේ අ (රීයලෝමීටර් ≈0+100 - 0+300) හණ යේ. (රූපසටහන 3.11). යමම
වික්ෂලතා සැකැසතයම්සතථමේභවන ී ඇය බව අඩු වශය න් යපන්වුක ලබන අතර ගසත කලාතුරරීන් පමසක් මීටර් 10 ට
වතා ුසට වැඩී අඛන්ත යනාවන වි නක් යගාතන වයි. පදුරු සතථර මීටර් 3-4 ුසරීන් පවයන අතර බිම් සතථර මීටර් 1 ට
වතා අඩු පැලෑටි විකන් සමන්විත ී වික්ෂලතා වුහයේ ඉයරි යකාටස සම්පූර්ස කරයි. වි ික කාල න් වල අ ගසතවිකන්
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වි ීමගි යකාල වැමම නිමේක්ෂස කල හැක. පාෂාස වුහයේ සහ නේන පදනයම් මතුළිට ලක්ෂස මත පදනම්ව පවයන
වික්ෂලතාද යවනසතීමට නැඹුරුවක් පවීන. යමම ්රයශශවල විශාල ග් කුට්ටි අතර සහ පාෂාස පැලුම් අතර යමන්ම පාෂාස
අතර පවයන පයසත/නේන භූමියේද ශාක වලට වර්ධ්න ීමට හැරී බව නිමේක්ෂස කර ඇත.

රූපෘතසටහන 3.13: ධ්රිග ල පෘතරෂරණ උපග ත දශ්රිත ්ික්ෂලතර (Ch ≈0+100)
යමම පාෂාස ුශගත ආශ්රිතව වාර්තා වූ සුලභ ශාක වියශතෂ වලට අ ත්මක වූයේ Croton lacciferus (ගසත කැප්ත යපටි ා),
Euphorbia antiquorum (දලුක්), Hugonia mystax (බූ යගටි ා), Tarenna asiatica (තරස),Grewia damine (දමිනි ),
Phyllanthus polyphyllus (කුරටි ), Hiptage benghalensis (පුවක්යගඩි ා වැ්), Lannea coromandelica (ටීක්),
Jasminum angustifolium (ව් ළිච්ව),Vitex altissima (මි්ල), Flueggea leucopyrus (හී කටු ළිම), Strychnos nuxvomica (යගාතකදුරු), Trema orientalis (ගැඩුඹ), Osbecki aaspera (යබෝවිටි ා), Cipadessa baccifera (හා් බැඹි ා),
Litsea glutinosa (යබෝමී), Anisochilus carnosus (ග් කප්ත පරව්ික ), Agave vera-cruz (හස), Chionanthus
zeylanica (යගරටි ), Kalanchoe pinnata (අක්කපාන), Ziziphus oenoplia (හී එරමිනි ා), Cissampelos pareira
(දි මිත්මකත), Albizia odoratissima (සූතරි මාර) සහDerris scandens (යබෝකල වැ්) ආ අ ශාක වියශතෂයි.
යමම පාෂාස ුශගත වල වාර්තා වූ ශාක වියශතෂ න් අතර,එක් ආයේනික ශාක වියශතෂ ක්: ගිරිය්ල (Argyreia
populifolia), වදී ායම් තර්ජිත (EN) එක්වියශතෂ ක්: මහ නාම්බා (Cyanotis obtusa), වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්වූ
අවදානම් කාන්ත ට (VU) අ ත්මක ශාක වියශතෂ යදකක්:කරේ (Margaritaria indicus) සහ , යගාත කදුරු (Strychnos nuxvomica), සහ වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න (NT) ශාක වියශතෂ යදකක් මි්ල (Vitex altissima) සහයබෝවිටි ා
(Osbeckia aspera) හණ වි . එ ට අමතරව, යමම පාෂාස ුශගත සත්මකත්මකව වියශතෂ රාෂි කට රක්ෂාසතථාන සප යි. යමම
පාෂාස ුශගත වාසසතථාන වල වාර්තා වූ ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ වල විසතතරාත්මකමක ලයිසතතුවක් ළිිකයවිකන් ඇමිණුම
3.3.1සහ 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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3.3.2.2. මරන් නි්මිත යභෞමික ්රසස්ථමිරන
A. යග ්තු
යගවතු, යබායහෝ කාලක් යසතයසත මානව පරිහරස ට ලක්වූ වාසසතථාන යේ. එයහත්මක ය ෝජිත මාර්ග දියේ අතරමැදි
කලාප තුල හණ  වූ යගවතු, වික්ෂලතා වල සතථමේභවන ද සටීත සාම්්රදායික මහුකවර යගවතු පශධ්ය (traditional
Kandyan home garden systems) වල වුහ න්ට සමාන ලක්ෂස යපන්වයි. යමම වික්ෂලතා විකන් ගහන වූ යගවතු ශාක
සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ න්ට වැදගත්මක වාසසතථාන සප න අතරම සතවභාවික වාසසතථාන අතර සබදකම් පවත්මකවා ගැීමම සදහා
ුපකාමේ වන වාසසතථාන සබැදි ක් යලසද වටිනාකමක් සටීත . ්රමාසය න් සහ ස කීර්සත්මකවය න් අයශ විවිධ් වූ
යගවතු යබායහෝ ගනනක් ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග නිසා බලපෑමට ලක්යේ. යමම යගවතු යශී නණ ත්මක සුලභ ශාක
(යබායහෝවිට ආර්ිකව වැදගත්මක) සහ සත්මකත්මකව ්රෛාවන්ට සැලරීුතතු අුතරින්ුපකාර සලසයි. (ඇමිණුම– 3.3.1සහ ඇමිණුම3.3.2).

රූපෘතසටහන3.14: ්ික්ෂලතර ස්ථමිරීභ්න සහිත් සැකසුනු ඉහල ශයේ රක ඝනත්් ක් සහිත ද්ී යග ්ත්තක්
B. යපෘතරල් ්තු
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 මගින් කුරුසෑගල සහ කෑග්ල දිසතත්රි ක්කයේ යපා්වතු රීටීප ක් කැබිකීම
සිදුයේ. මින් යබායහාම ක් වතු ඉතා විශාල සහ යහාදින් සතථාළිත වූ වවා යේ. ඇතැම් යපා්වතු වල අතුරු යබෝග වගාවන්
ය ාදා ඇය අතර ඇතැම් යපා්වතු වල සතවභාවික වික්ෂලතා සතථාළිත ී මිශ්ර වගාවක දර්ශන ක් ලබායශ. (රූපසටහන
3.15). එවැනි වවායේ සරු ජෛව ්රෛාවන් පවයන බව යපීම යි. ක්යෂතත්ර පරිසර විදයාත්මකමක අධ්ය නයේ අ යපා් වගාවන්
වල වාර්තා වූ ශාක වියශතෂ ඇමිණුම 3.3.1 ටී ලයිසතතුගත කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන 3.15: මිශ්ර සහ ධතුරුයබෝග  ්ග ර්න් සහිත යපෘතරල්්තු
C. රබ්්තු
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග මගින් බලපෑමට ලක්ීමට නි මිත යබායහාම ක් රබර් වගාවන් යහාදින් කලමනාකරස කරුක
ලබන වක වගාවක් (monoculture) යලස රබර් වගාව පවයන වගාවන් යේ.එයසතවුවද, ්රයේශ මාර්ග සහ ඇතැම් රබර්
වගාවන් තුල පවයන ළිබදයවිකන් අපිෂතඨව ීන්, ුරග සහ ුභ ජීී වියශතෂ රාෂි ක පැවැත්මකමට ුපකාමේ වන පැලෑටිම
ශාක (herbaceous plants) විකන් ආක්රමස කරන ලද වවා බවට හැරී ඇය වියශතෂිත සතථානවලට අධික යලස බාධ්ා
ඇයවන බව යපීම යි.එවැනි වාසසතථාන වල හණ වූ ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ ඇමිණුම් 3.3.1 සහ 3.3.2 ටී ලබා අ ඇත.

රූපෘතසටහන 3.16: ධිවයගී  මර්ග  මගින් යදකඩීමට නි මිත රබ් ්තු යදකක්
3.3.2.3. ස්්භරවික වල /යතත්මම් ්රසස්ථමිරන
A. ග ාංග ර ඇල යදරළ
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්ීමට නි මිත ්රධ්ාන ග ගා ඇලයදාල ෛල වන්යන් යකාසතයපාතු
ඔ ,රඹුක්කන් ඔ , කුතා ඔ සහ යබායහාර ඔ යේ. වි ික කාලයේ අ තාවකාිකකව ෛල ගැීමම අඩුීමක් සිදුවුවද යමම ඔ ව්
නිරන්තරව ෛල පවයන වවා වන අතර වසර පුරාම විශාල ෛල ්රමාසක් යගන යි.ඝන ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා ීනරයේ
පැවැත්මකමට ආධ්ාර සප න සහ ෛලෛ ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ රාෂි කට රැකවරස සලසන බැවින් වවා පරිසර විදයාත්මකමකව
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වැදගත්මක යේ.්රයශශයේ ජීවත්මකවන ෛනතාව වාරිෛල මගින් වගාකරන කුඹුරු වලට ෛල ලබා ගැීමමට භාවිත කරන කරන
බැවින් ද යමම ෛලමාර්ග වැදගත්මක යේ.ග ගාශ්රිත වාසසතථාන භාවිත කරන යභෞමික සත්මකත්මකව වියශතෂ වලට අමතරව, ෛලෛ සත්මකත්මකව
වියශතෂ රාෂි ක් ද යමම ග ගා ඇලයදාම පශධ්යයේ නිමේක්ෂස කරන ල අ.යමම ග ගා ඇලයදාල සාරවත්මක මත්මකසය ්රෛාවක් ද
දරාසිම. සමීක්ෂස කාල තුල රීසිදු ග ගාවක මසුන් ඇ්ීමයම් කටුතතු සිදුකරස බව නිමේක්ෂන යනාී . ක්යෂතත්ර
අධ්ය නයේ අ යමම ග ගා ඇලයදාම විකන් වාර්තා වූ සත්මකත්මකව වියශතෂ න් ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
B. යපෘතරකුණු
යමම මාර්ග පථ ආරම්භ වන සතථාන වන ඇවරිගල පාෂාස කන්යදටී සතවභාවිකකරස වූ පාෂාස යපාකුසක් දැකගත
හැක. (රූපසටහන 3.17). යබායහෝවිට මිනිසා විසින් සාදන්නට ඇය යමම යපාකුස වර්තමානයේ අ විවිධ් සතවභාවික ෛලෛ
ශාක සහ සත්මකත්මකව වියශතෂ රාෂි ක් විසින් ටීමිකරයගන ඇත. යමම යපාකුස පුරාවිදයාත්මකමක වැදගත්මකකමක් සටීත බව
සිය හැරී අතර විහාරසතථාන ක් ආශ්රිතව පවයන්නට ඇත.

රූපෘතටසහන 3.17: ධ්රිග ල මුදුයන් ඇය යපෘතරකුණ
3.3.2.4. මිනිසර විසින් සරදන ලද යතත්මම් ්රසස්ථමිරන
A. කුඹුරු
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදිර 3 නිසා බලපෑමට ලක්වන ්රධ්ාන වගාවන්යගන් එකක් වන්යන් ී වගාවයි.
මන්ද ත්මක ය ෝජිත මාර්ග වැඩිම දුරක් ගමන් ගන්යන් කුඹුරු බිම් මයනි. යමම වාසසතථාන වල හණ වන ශාක වියශතෂ පරාස
ඇමිණුම 3.3.1 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත. යමම වාසසතථාන යභෞමික සහ ෛලෛ සත්මකත්මකව න අ ශ යදයක්ම සරු ස රවක
පවත්මකවායගන ාම සදහා වැදගත්මක යේ. සමහර ෛලෛ පක්ී වියශතෂ කුඹුරු ආශ්රිතව සුලබව නිමේක්ෂස කරන ල අ.
ඔවුන්යගන් සමහයරක් නම් දි කාවුන්, යකාකුන් (herons, egrets), රීතලුන් (water hens) , ළිිකමඩුවන්,ඉප්පාවුන්
(stilts) සහ ලතුවැරී න් (storks) වි .එයසතම වර්ෂා සටීත කාලගුස ක් ඇයීමට යමායහාතකට යපර නි ැ අම් සිදුකරන
ලද නිසා බත්මකූලරන්, ගිනිූලරන් සහ ුභ ජීීන් ද නිමේක්ෂස කරන ල අ. යමම වාසසතථාන වල වාර්තා වූ සත්මකත්මකව
වියශතෂ න් ළිිකබද විසතතර ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන3.18:මධ්යම ධිවයගී  මර්ග ය ධදි ර 3 න් බලපෘතෑමට ලක්ීමට නි මිත කුඹුරු ඉඩම්

ය ෝජිත මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ධදි ර 3 දරම්භක සහ ධ්සරන ස්ථමිරන ්ල පෘත්යන ්රසස්ථමිරන
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ යතවන අදි ර යපාතුහැර ්රයශශයේ අවරිගල නම් පාෂාස ුශගත පවයන
සතථාන රීන් ආරම්භ යේ. වර්තමානයේ යමම අවරිගල නම් පාෂාස ුශගතයේ ග් කැීමම් සිදුකරමින් පවයන අතර
එටී සැලරී ුතතු යකාටසක් දැනටමටත්මක ළිළිරීම් සිදුකර කතා දමා ඇත. මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ යතවන
අදිරයේ මාර්ග පථ අවසාන රීමේමට ය ෝජිතව ඇත්මකයත්මක රීයලෝමීටර් 32+487 දුරරීන් ගලයගදර ්රයශශයේ  අ යේ.

(a) දරම්භක ස්ථමිරන :ධ්රිග ල කන්ද

(b) ධ්රිග ල පෘතරෂරණ කැනීම් සිදුකල ස්ථමිරන

රූපෘතසටහන3.19: මධ්යම ධිවයගී  මර්ග ය ධදි ර 3 දරම්භ ්න ස්ථමිරනය (යපෘතරතුහැර)
නිරීක්ෂණ වූ ්රසස්ථමිරන
3.3.2.5. ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ ය

ශයේ රක සාංයුය

අධ්ය න ්රයශශයේ සිදුකල පරිසර විදයාත්මකමක ගයේෂසයේ අ ආයේනික ශාක වියශතෂ 16 ක් ද ඇතුලුව ණ ලු ශාක වියශතෂ 355
ක් පමස වාර්තා වූ අතර එම ස ඛයාවට ෛායක වශය න් වදී ායම් තර්ෛන ට දැඩියලස ලක්වූ (CR) කාන්ත ට අ ත්මක එක්
ශාක වියශතෂ ක්, වදී ායම් තර්ජිත (EN) කාන්ත ට අ ත්මක ශාක වියශතෂ යදකක්, වදී ායම් අවදානම් (VU) කාන්ත ට
අ ත්මක ශාක වියශතෂ 13 ක් (ආයේනික වියශතෂ 4 ක් ද ඇතුලුව) සහ වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න (NT) ශාක
වියශතෂ එයකාලහක් ද අ ත්මක වි . (වගුව 3.10). වාර්තා වූ ශාක වියශතෂ අතුරින් බමතර ක් ගසත වියශතෂ (130) වූ අතර පදුරු
වියශතෂ 76 ක් ද පැලෑටි වියශතෂ 65 ක් ද ආයරෝහක වියශතෂ (වැ්) 39 ක් ද, තිස සහ තිස වැනි ශාක වියශතෂ 37 ක් ද ෛලෛ
වියශතෂ යදකක් සහ එක් අළිශාක වියශතෂ ක් ද වි .වැඩිදුරටත්මක, වාර්තා වූ ශාක වියශතෂ න්යගන් 34.6 % ක පමන ්රයශත ක්
වියශශ විකන් යමරටට යගන්වන ලද යහෝ අහම්යබන් පැමිණි වියශී ශාක වියශතෂ වන අතර 65.4 % ක පමන වැඩි
්රයශත යමරට සතවභාවික ශාක වියශතෂ න් යේ (ආයේනික ශාක වියශතෂ න්ද ඇතුලත්මකව).යමටී අ වයාපිය ්රයශශ ට
පමසක් ආයේනික යහෝ සීමා වූ රීසිදු ශාක වියශතෂ ක් වාර්තා යනාවුනි. වාර්තා වූ ශාක වියශතෂ අතුරින් වදී ායම් දැඩි
තර්ෛන ට ලක්වූ එකම ශාක වියශතෂ වන ව් බිික (Ailanthus triphysa) ශාක වයාපිය ්රයශශයේ යගවතු සහ මාර්ග
අසල සුලභව වාර්තා වි . ක්යෂතත්ර අධ්ය නයේ අ වාර්තාවූ ශාක වියශතෂ ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.1 ටී දක්වා ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

62

්ගු් 3.9 : ්ර්තර වූ ්දී රයම් ත්වන ට ලක්වූ ශයේ රක වියශයේ ්ෂ
NCS - ෛායක ස රක්ෂිත තත්මකත්මකව : CR - දැඩි තර්ජිත, EN - තර්ජිත, VU - අවදානම්, NT - තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න
TS - වර්ගීකරස තත්මකත්මකව : N - යශී , E - ආයේනික
H - සතවරූප : T - ගසත, H- පැලෑටි, C - ආයරෝහක (වැ්), S- පදුරු,
ශයේ රක කුල

වියශයේ ්ෂ

සිාංහල නම

ඉාංග්රිසි නම

TS

NCS

H

Simaroubacea

Ailanthus triphysa

ව්බිික

White siris

N

CR

T

Annonaceae

Polyalthia suberosa

කලටි

N

EN

T

Commelinaceae

Cyanotis obtuse

මහ නාම්බා

N

EN

H

Arecaceae

Calamus thwaitesii

මා යේවැ්

N

VU

C

Fabaceae
Linaceae

Saraca asoka
Hugonia ferruginea

අයශෝක

Ashoka

N
N

VU
VU

T
S

Loganiaceae

Strychnos nux-vomica

යගාතකදුරු

Nux-vomica

N

VU

T

Phyllanthaceae

Phyllanthus emblica

යන්ික

Indian gooseberry

N

VU

T

Phyllanthaceae

Margaritaria indica

මහ කරම්

N

VU

T

Poaceae

Coix lacryma-jobi

රීරිදි

Job's tear

N

VU

G

Rutaceae

Chloroxyclon swietania

බුරුත

Satinwood

N

VU

T

Thymelaeaceae

Gyrinops walla

ව්ලපට්ට

Sri Lankan Agarwood

N

VU

T

Lauraceae

Cinnamomum verum

කුරුදු

Cinnamom tree

E

VU

T

Myristicaceae

Horsfieldia iryaghedhi

රුක්

E

VU

T

Pandanaceae

Pandanus ceylanicus

ඕයකයි ා

E

VU

S

Phyllanthaceae

Phyllanthus myrtifolius

ගගවැරැ්ල

E

VU

S

Fabaceae

Erythrina fusca

N

NT

T

Lamiaceae

Vitex altissima

මි්ල

N

NT

T

Lythraceae

Lagerstroemia speciosa

ණ රුත

Queen's flower

N

NT

T

Malvaceae

Helicteras isora

ීමනි

Screw tree

N

NT

S

Melastomataceae

Osbeckia aspera

යබාවිටි ා

N

NT

S

Olacaceae

Olax imbricate

යතලටි

N

NT

T

Rhamnaceae

Zizyphus rugosa

මහ එරමිනි ා

N

NT

S

Rhizophoraceae

Carallia brachiata

දවට

N

NT

T

Sapotaceae

Chrysophyllum roxburghii

ලාවලු

N

NT

T

Sapotaceae

Madhuca longifolia

මී

N

NT

T

Vitaceae

Cissus lonchiphylla

E

NT

C

ක් එරබදු

Indian sorrl
Coral Bean

South Indian Mahua

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ගු්3.10: ධධ්ය නය ී  ්ර්තර වූ ශයේ රක වියශයේ ්ෂ පිළිබද සරරරාංශයේ 
සම්ූ්ණ
ග නන

ශයේ රක
කරන්ඩ

වියශයේ ්ෂ
ත්වන ට ලක්වූ/ලක්ීමට දසන්න

යපී

වියපී

CR

EN

130

1

1

8

7

10

76

54

76

0

0

3

3

2

48

22

64

0

1

0

0

0

39

22

2

0

0

0

0

0

2

0

39

0

0

1

1

3

22

13

ෛලෛ ශාක

2

0

0

0

0

0

2

0

තිස

42

0

0

1

0

1

30

8

355

1

2

13

11

16

219

119

0.2

0.5

4

3

5

62

34

ගසත
පදුරු
පැලෑටි
අළිහාක
වැ්

තකතු්
ප්රයශයේ ත

VU

දයගනික
NT

EN–තර්ජිත, VU–අවදානම්, NT–තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න

3.3.2.6. ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ ය

සත්ත්් වියශයේ ්ෂ න්යේ සාංයුය

සත්මකත්මකව කාන්ත 7 කට (සමනලුන්, බත්මකූලරන්, මත්මකසය න්,ුභ ජීීන්, ුරගයින්, පක්ීන් සහ ක්ීරපායීන්) අ ත්මක ණ ලු
සත්මකත්මකව වියශතෂ 259 ක් පමස අධ්ය නයේ අ වාර්තා වි . යමම ස ඛයාවට ආයේනික වියශතෂ 26 ක් යමන්ම වදී ායම්
තර්ෛන ට ලක්වූ වියශතෂ 19 ක් ද අ ත්මක යේ. අධ්ය නයේ අ වාර්තා වූ එක් එක් සත්මකත්මකව කාන්ත ට අ ත්මක ණ ලු සත්මකත්මකව වියශතෂ
ළිිකබද සාරා ශ වගුව 3.11 ටී දක්වා ඇත. සත්මකත්මකව වියශතෂ ළිිකබද විසතතරාත්මකමක ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.2.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර
ඇත.
්ගු් 3.11: ධධ්ය න තුලී  ්ර්තර වූ සත්ත්් වියශයේ ්ෂ ්ල සරරරාංශයේ 
සත්ත්්
කරන්ඩ

කුල

වියශයේ ්ෂ

දයගනික

වියපී

ස්්භරවික

DD

NCS 2012
CR

සමනලයින්

5

61

2 (3%)

0 (0%)

59 (97%)

0
(0%)

0
(0%)

බත්මකූලරන්

5

18

1 (6%)

0 (0%)

17 (94%)

0
(0%)

0
(0%)

මත්මකසයයින්

9

21

3 (14%)

3
(14%)

14 (67%)

1
(5%)

0
(0%)

ුභ ජීීන්

6

12

3 (25%)

0 (0%)

9 (75%)

0
(0%)

0
(0%)

ුරගයින්

10

32

8 (25%)

0 (0%)

24 (75%)

0
(0%)

0
(0%)

පක්ීන්

46

94

8 (9%)
(4PE)

3 (3%)

83 (88%)

0
(0%)

1
(1%)

ක්ීරපායීන්

16

21

1 (5%)

0 (0%)

20 (95%)

0
(0%)

0
(0%)

97

259

26

6

226

1

1
තකතු්

EN
0
(0%
)
0
(0%
)
1
(5%
)
0
(0%
)
0
(0%
)
0
(0%
)
1
(5%
)
2
17

VU

NT

LC

NE

3
(5%)

4
(7%)

54
(89%)

0
(0%)

4
(22%
)

0
(0%)

14
(78%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

17
(81%)

3
(14%
)

1
(8%)

0
(0%)

11
(92%)

0
(0%)

5
(16%
)

0
(0%)

27
(84%)

0
(0%)

0
(0%)

4
(4%)

86
(91%)

3
(3%)

1
(5%)

4
(19%
)

15
(71%)

0
(0%)

12

224

6

86

2

14

259
%

10

2

87

0

0

1

5

5

CR- දැඩි තර්ජිත,EN–තර්ජිත,VU–අවදානම්, NT–තර්ෛන ට ලක්ීමට ආසන්න, DD - දත්ත ඌණ

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ය ෝජිත වයාපිය නිසා සතවභාවික වනාන්තර වලට සිජු බලපෑම් ඇය යනායේ. එයසත වුවද වර් ාවන් වලට අවටීරතාව න්
සිදුීම වැනි වක්ර බලපෑම් ඇයවි හැක.යමම ්රයශශයේ පවයන යපා් වගාවන් ්රධ්ාන වශය න්ම මිශ්ර වගා යලස පවයන
බව නිමේක්ෂස කර ඇය අතර කුඹුරු සහ රබර් වගාවන් ද වියශතෂ රාෂි ක පැවැත්මකමට ුපකාමේයේ. අධියේගී මාර්ග ්රයශශයේ
වියශතෂය න්ම අවසන් භාගයේ යගවතු වික්ෂලතා විකන් යපායහාසත්මක . යමම යගවතු, සමනලයින් සහ පක්ීන්යේ ්රධ්ාන
වාසසතථාන යේ. ෛලෛ වාසසතථාන ද වවායේ පලල, ගැඹුර, පවයන වික්ෂලතා, ගැීමම් යේග , පවයන ුපසතථර ආ අ
ලක්ෂස වලට අයශ විවිධ්ත්මකව ක් යපන්ුකම් කරන අතර එමනිසා එම සතථාන මත පදනම්ව ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව ්රෛාවන්ද
තරමක් දුරට යවනසතකම් දක්වයි.
අධ්යනයේ අ හණ වූ සත්මකත්මකව වියශතෂ ළිිකබද විසතතර එක් එක් සත්මකත්මකව ඛාන්ත ට අුකව පහයන් විසතතර සටීතව දක්වා ඇත.
ධපෘතිෂ්ඨ්ාංශික න්
මාර්ග පථ ඔසතයසත පවයන යභෞමික සහ ෛලෛ වාසසතථාන සරු විවිධ්ත්මකව ක් සටීත අපිෂතඨව ිලක ජීී වියශතෂ විශාල
ස ඛයාවක පැවැත්මකමට ුපකාමේයේ. යවනත්මක අපිෂතඨ ව ිලක කාන්ත සමග ස සන්දනයේ අ ඉතා වැඩි වශය න් දිෂයමාන වන
නිසා සහ වාසසතථාන වල යසෞඛය ළිිකබද දර්ශක වශය න් වැදගත්මක වන බැවින් සමනලයින් සහ බත්මකූලරන් න අපිෂතඨව ී
සත්මකත්මකව කාන්ත වලට වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ කරන ල අ. සමන් කුල 5 කට අ ත්මක යශී සමන් වියශතෂ 59 ක් යමටී අ
වාර්තා වූ අතර ඉන් වියශතෂ යදකක් ආයේනික . ක්යෂතත්ර සමීක්ෂසයේ අ බත්මකූලරන් වියශතෂ නිරන්තරව නිමේක්ෂස යනාවූ
අතර වියශතෂ 18 ක් පමසක් හණ වි .වතාත්මක සුලභව වාර්තාවූ සමන් වියශතෂ න් (වියශතෂ 27 ක්) අ ත්මකවූයේ Nymphalidae
නම් සමනල කුල ටයි.සමනලුන් වතාත්මක කැමය වාසසතථාන වූයේ වනාන්තර අශදර, කුඹුරු වල පවයන වික්ෂලතා පවයන
කුතා කැබික, වන වගා වල පවයන පැලෑටි විකන් ගැවසුන ්රයේශ මාර්ග ආදි යි. වතාත්මක සුලභව හණ වූයේ අේනි යගෝමරා
(Danausgenutia), පිකගු යගෝමරා (Parantica aglea), මනහාරි (Leptosianina)සහ ඉන්දු කාක ා (Euploea core) න
සමන් වියශතෂ න් . වාර්තා වූ සි ලුම සමන් වියශතෂ ‘අඩු අවදානම් (LeastConcern) කාන්ත
ටයත්මක වර්ග කර ඇය
අතර වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්ව යනාමැත. යකාසතයපාතු ඔයේ ඉවුයරටී මකුළු වියශතෂ ක් (Theraphosidae කුල ට අ ත්මක
දිවිමකුලු වියශතෂ ක් ) වාර්තා වූ අතර යගාලුයබික වියශතෂ රීටීප ක් ද (ුදා: ඔයේ Paludomusවියශතෂ සහ යගවතු/වගාවන්
වල Acavusindicaවියශතෂ ) වි . වාර්තා වූ සමන් වියශතෂ ළිිකබද විසතතරාත්මකමක ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර
ඇත.
පෘතිෂ්ඨ්ාංීන්

මත්සය න් (Class: Pisces)
ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී යපලගැන්වුම මගින් යහාද යසෞඛය තත්මකව රීන් පවයන සතවභාවික
වික්ෂලතා ීනර විශාල ්රමාස ක් සටීත බමවාර්ෂික ග ගා ඇලයදාල රාෂි ක් සහ යේදන රීමේම සිදුකරයි.සමීක්ෂස තුල අ
මත්මකසය කුල නව ක් නිය ෝෛන වන ණ ළු මත්මකසය වියශතෂ 21 ක් වාර්තා වූ අතර එ ට වදී ායම් තර්ජිත කාන්ත
ටයත්මක
වර්ග කර ඇය එක් වියශතෂ ක් එනම් මත යපය ා (Puntius kamalika)ද ඇතුලු ආයේනික මත්මකසය වියශතෂ තුනක් සහ
වියශී වියශතෂ තුනක් ද අ ත්මක වි . මත්මකසය වියශතෂ විවිධ්ත්මකව ුපරිමව පැවයයේ රඹුක්කන් ඔයේ වන අතර එටී එක්
ක්යෂතත්ර වාරිකාවක අ පමසක් මත්මකසය වියශතෂ 5 ක් පමස වාර්තා කර ඇත. වතාත්මකම සුලභ මත්මකසය වියශත අතරින් එකක් වූයේ
ආයේනික වියශතෂ ක් ද වන ශ්රී ල කා ද යකාල යපය ා (Dawkinsia sinhala) යේ. ක්යෂතත්ර සමීක්ෂස කාල තුල අඛන්තව
අධික වර්ෂාතත්මකත්මකව ක් පැවය බැවින් මත්මකසය වියශතෂ හදුනාගැීමම තරමක් අසීරු ඉලක්ක ක් වි . එටී ්රයලල ක් යලස
ග ගා ඇලයදාමවල අධික ෛල පරිමාවක් සහ අදුරු සතවභාවක් පැවතුනි.හදුනාගත්මක වියශතෂ ළිිකබද විසතතරාත්මකමක ලයිසතතුව
ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

යග ම්බන් සහ මැඩි න් (Class: Amphibia)
ුභ ජීීන් ළිිකබද සලකන විටBufonidae,Ranidae,Dicroglossidae, Microhylidae, Nyctibatrachidae සහ
Rhacophoridae න ුභ ජීී කුල හ ට අ ත්මක ුභ ජීීන් වියශතෂ 12 ක් මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී
වයාපිය ්රයශශ තුල අ වාර්තා වි . එ ට ආයේනික වියශතෂ න් තුනක් සහ වාී ායම් අවධ්ානම් කාන්ත ට අත්මක එක්
වියශතෂ ක් ඇතුලත්මක වි . එම වියශතෂ ග ගා ඇලයදාම සහ කුඹුරු වල සුමභව වාර්තා වි . ුත්මකපතන මැඩි ා
(Euphlyctiscyanophlyctis), ස ැගිික පලා මැඩි ා (Euphlyctis hexadactylus) සහ යව් මැඩි ා
(Fejervaryalimnocharis) වැනි වියශතෂ කුඹුරු විකන් වාර්තා වූ අතර යගයි යගම්බා (Duttaphrynus melanostictus ) සහ
පු්ික ගසත මැඩි ා (Polypedates maculatus) වාර්තා වූයේ යගවතු, යපා්වතු සහ රබර් වතු වලයි.
රඹුක්කන් ඔයේ යනාගැඹුරු වැික සටීත ීනරවල ශ්රී ල කාවට ආයේනික වකරැික දි මැඩි ා (Lankanectes corrugates)
වාර්තා වි . යමම වියශතෂ වදී ායම් අවදානම් කාන්ත
ටයත්මක නම් කර ඇය වියශතෂ රී.යගාදුරු සහ වියලෝළික න් යලස
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ශවිත්මකව කාර් ක් ඉටුකරුක ලබන ුභ ජීීන්යේ ක්රි ාකාරිත්මකව පරිසර පශධ්යයේ ක්රි ාකාරිත්මකව
ීනරසාත්මකමකයේ. විසතතරාත්මකමක වියශතෂ ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

යකයරටී

උරග යින්(Class: Reptilia)
ක්යෂතත්ර අධ්ය න තුල අ කටුසු වියශතෂ 3 ක්, ූනුක වියශතෂ 2 ක්, සර්ප වියශතෂ 20 ක්, ටීකන් වියශතෂ 3 ක්, ඉබ්බන් වියශතෂ 2
ක් සහ යගායින් වියශතෂ යදකක් ඇතුලු ණ ළු වියශතෂ 32 ක් පමස නිමේක්ෂස කරන ල අ. එම ස ඛයාවට ආයවිනික වියශතෂ 3
ක් සහ වාී ායම් අවදානම් කාන්ත ට අ ත්මක වියශතෂ 5 ක් ද ඇතුලත්මක වි . ුරගයින් සාමානයය න් මිනිසා විසින් යවනසත
කරන ලද වාසසතථාන වල ජීවත්මක ීමට හැතගැයසුක ලබයි. එම නිසා වාර්තා වූ ුරග වියශතෂ රාෂි ක් හණ වූයේ වගාවන් සහ
යගවතු වලයි. වතාත්මක සුලභ ුරග වියශතෂ යදකක් වූයේ ගරා කටුසතසා (Calotesversicolor)සහළින්ගු
ටීකනලා(Eutropismacularia) .ටීකනලුන් ූලිකකව නිමේක්ෂස කරුක ලැබුයේ පාෂාස ුශගත වල වන අතර
කටුසතසන් යවනසත වාසසතථාන රීටීප රීන්ම නිමේක්ෂසය කරුක ලැබී . තලයගා ා (Varunus bengalensis ) සහ
කබරයගා ා (Varunus salvator ) න යගායින් වියශතෂ යදක අවසතථා රීටීප ක අ පමසක් වාර්තා වූ අතර වියශතෂය න්ම
කබරයගා ා නිමේක්ෂස කරුක ලැබුයේ ඇලයදාල ආශ්රිතවයි. වාර්තා වූ ඇතැම් සර්ප වියශතෂ රීටීප ක් වූයේ ඇහැටු්ලා,
ගැරඩි ා, දි න ා සහ වදී ායම් අවදානම් කාන්ත
ටයත්මක වර්ග කර ඇය ම්සරා (Chrysopelea ornate) .
විසතතරාත්මකමක වියශතෂ ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

පෘතක්ීන් (Class: Aves)
ක්යෂතත්ර සමීක්ෂස තුල අ වැඩිම විවිධ්ත්මකව ක් නිමේක්ෂස කරුක ලැබුයේ පක්ීන්යේ වන අතර එ ට පක්ී කුල 46 කට
අ ත්මක වියශතෂ 94 ක් අ ත්මක වි .ව අතරට ආයේනික වියශතෂ 4 ක් සහ ය ෝජිත ආයේනික වියශතෂ 4 ක් ද, ස ක්රමණික වියශතෂ 3
ක් ද අ ත්මක වි . සි ලුම සතවභාවික සහ මානව නිර්මිත වාසසතථාන වල සුලභව පක්ී වියශතෂ වාර්තා වූ අතර ෛලෛ පක්ීන්,
වියලෝළික පක්ීන්, ී කුරු්ලන්, වඩු කුරු්ලන් සහ යේ කුරු්ලන් ව අතර වි . විසතතරාත්මකමක වියශතෂ ලයිසතතුව ඇමිණුම
3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

ක්ීරපෘතරයීන්(Class : Mammalia)
මාර්ග පථ ඔසතයසත ක්ීරපායී කුල 16 ක් නිය ෝෛන කරන ඉගියලන සහ යනාඉගියලන යශී ක්ීරපායීන් වියශතෂ 20 ක්
වාර්තා වි . ව අතරට එක් ආයේනික වියශතෂ ක් සහ වදී ායම් තර්ෛන ට ලක්වූ වියශතෂ 2 ක් ඇතුලත්මකවි . ක්ීරපායීන්
සායප්ත ක්ෂව වැඩි සවලතාව ක් යපන්වන බැවින් ඔවුන් දිගු දුරක් ගමන් රීමේයම් නැඹුරුවක් යපන්ුකම් කරයි.එබැවින් යමම
සත්මකත්මකවයින් සදහා විශාල බලපෑම් ්රයශශ ක් සැලරී්ලට ගැීමම අවශය යේ. සි ඹලන්ගණ ව වනාන්තරයේ වාර්තා වූ
ඇතැම් ක්ීරපායීන් වියශතෂ අතරට අළු ුනහපුලුවා (Loris lydekkerianus), රිලවා(Macaca sinica), ශ්රී ල කා
මීමින්නා(Moschiola meminna),වැික ණ වා (Muntiacusmuntjak), ඉත්මකතෑවා (Hystrixindica)සහ දඩු ය්නා (Ratufa
macroura)ඇතුලත්මක වි . ණ ගටි න් වියශතෂ, ය්ුකන් සහ ව් ඌරන් නිමේක්ෂස මගින් සහ සලකුණු මගින් වාර්තා කරන
ල අ. අධ්ය න ්රයශශයේ ග ගාවන් අසල නරින්යේ සහ දි බ්ලන්යේ වසුරු ද හණ වි . තල වවු් (Cynopterus) ගන ට
අ ත්මක වවුලන් වියශතෂ යගවතු විකන් වාර්තා වූ අතර මාර්ග යදපස ඇතුලු යබායහාම ක් වාසසතථාන වල රිලවුන් ද සුලභව
හණ වි . විසතතරාත්මකමක වියශතෂ ලයිසතතුව ඇමිණුම 3.3.2 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
3.3.2.7. පෘතරරිසරික් සාංයගී  ්රසස්ථමිරන/ වියශයේ ්ෂ
සාංයගී  ්රසස්ථමිරන
සැලරී ුතතු තරම් ජෛව විවිධ්ත්මකව ක් දරා සිටින යහෝ වාසසතථාන සබැදි ක් යලස ක්රි ාකරන සතවභාවික/ අර්ධ් සතවභාවික
වාසසතථාන යදකකට බලපෑම් සිදුවන නිසා ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගය න් වක්ර බලපෑම් සිදුවනපරිසර පශධ්ය රීටීප ක්වැදගත්මක
යලස සැලරී හැරීයේ. යමම වනාන්තර යදක ළිිකබද විසතතර පහත දක්වා ඇත. වයාපිය ්රයශශ අවට වනාන්තර වල
ළිටීමම රූපසටහන 3.20 ටී දක්වා ඇත.
වියශයේ ්ෂ ්ැදග ත්කම:
•

කාබන් යර රීමේම සදහා වනාන්තර වැදගත්මක යමයහ ක් ඉටුකරුක ලබයි. එමනිසා යලාව පුරා විශාල ්රයශශ වල යමම
වියශතෂිත අරණ ස සදහා නැවත වන වගාව සිදුකරුක ලබයි.

•

යනාඉදු් අන්තර් කලාපී වනාන්තර යනාමැය බැවින්, යමම වනාන්තර ජෛව විවිධ්ත්මකව රක්ෂා සතථාන යලස වැදගත්මක
වන නිසා, සිදුවි හැරී යහිකයපයහික රීමේම් යහෝ බාදාරීමේම් විකන් මගහරවා ගුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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•

සි ඹලන්ගණ ව වනාන්තර වන වගාවක් යලස පැවය ද එ දැන් සතවභාවිකකරස ී වර්ෂා වනාන්තර
කැබැ්ලකට සමාන තත්මකත්මකව කට පත්මකව ඇත. එමනිසා යශී /ආයේනික ශාක සහ සතුන් ගනනාවක් දැන් යමම
වනාන්තර තුල වාස කරයි.

රූපෘතසටහන 3.20 : මධ්යම ධිවයගී  මර්ග ය ධදි ර 3 හි සාංයගී  ප්රයපශයේ  යපෘතන්්න සිය ම (ඇමිණුම 3.3.3)

සි ඹලන්ග මු්
සි ඹලන්ගණ ව වනාන්තර ගැසට් කරන ලද රක්ෂිත ක් (1925; ගැසට් අ ක 8388) වන අතර මදකලා වනාන්තර කැබික 3
රීන් සමන්විත යේ.යම ආරම්භයේ අ මයහෝගීම වන වගාවක්ව පැවය අතර කාල ගතවත්මකම ඇතැම් ්රයශශ විවිත සහ
අතරින්පතර වික්ෂලතා සටීත මිශ්ර වික්ෂලතා සැකැසතමක් සතථාළිතව සතවභාවිකකරස ට ලක්ී ී වනාන්තර බවට පවත්මක
ඇත. යමම වනාන්තර කැබික තුයනන් යදකක ළිටත සීමාවන් මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී මීටර් 320
අධ්ය න යකාරියතෝව තුලට වැයට්. එයසත වුවද එ මීටර් 120 ක මාර්ග පථයේ තුලට අ ත්මක යනායේ. එමනිසා අධියේගී
මාර්ග ඉදිරීමේයමන් යමම වනාන්තරයේ වික්ෂලතා වලට බලපෑම් සිදුයනාවුක ඇත. එනණ දු වනාන්තර , වනාන්තර
ස කීර්ස ක් යලස ක්රි ාත්මකමක වන බැවින් (වනාන්තර කැබික තුන අතර) වවායේ ජීවත්මකවන සතුන් (වියශතෂය න්ම
ුනහපුලුවන්, වදුරන්, වැිකණ වන්, මීමින්නන් වැනි විශාල සහ වැඩි සවලතාව ක් සටීත වියශතෂ) නිරන්තරව තම දිනපතා
අවශයතා සප ා ගැීමම සදහා අඛන්තවමව යමම වනාන්තර කැබික අතර ගමන්කරුක ඇත. එමනිසා යමම වනාන්තර කැබික
අතර මැදි යකාටසතවල පවයන ්රයශශ ආරක්ෂා රීමේම ද අතයවශය යේ.

ග ාංග ර(Streams) සහ ඇලමර්ග 
අධියේගී මාර්ග නිසා සිජුව බලපෑමට ලක්වුක ඇය ග ගා ෛාල න් තුන වන්යන් යකාසතයපාතු ඔ , රඹුක්කන් ඔ සහ කුතා
ඔ ග ගා පශධ්ීනන් . යම්වාට අමරතව යවලගන් ඔ සහ යබායහාර ඔ ද අධ්ය න යකාරියතෝයේ පවයන බව නිමේක්ෂස
කර ඇය අතර වවා ද සිජුව යහෝ වක්ර බලපෑමට ලක්වුක ඇත. යමම ග ගාවන් ව ආශ්රිතව පවයන වික්ෂලතා සහ
නිමේක්ෂස කරන ලද සත්මකත්මකව වියශතෂ මත පදනම් ඉහල ගුනාත්මකම රීන් ුතක්තව පවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ැදග ත්කම:ජව් විවිධ්ත්්


යමම මිරිදි වාසසතථාන යශී සහ ආයේනික මත්මකසය, යගාලුයබික, බත්මකූලරන් සහ මකුලුවන් වියශතෂ
රැසක පැවැත්මකමට ුපකාමේ වන බව යපීම යගාසත ඇත.



ඇතැම් සතවභාවික ඇලයදාම සහ ග ගා මගින්, ඉවුරු සතථාවර රීමේමට සහ ජෛව විවිධ්ත්මකව ට
වැදගත්මකවන ග ගාශ්රිත වික්ෂලතා ීනර න්යේ පැවැත්මකමට ුපකාමේ කරයි.

 යමම ග ගා ඇලයදාම යබායහාම ක් සතනාන සදහා (ඇයකරන සතුන් ද ඇතුලත්මකව) සහ වාරි ෛල ලබාගැීමම
සදහා භාවිත කරුක ලබයි.
 කුඹුරු වල වාස කරන ජෛව ්රෛාවන්ට යමම ග ගා ඇලයදාල විකන් වක්රව ්රයලාභ සලසයි.
වියශයේ ්ෂය න් සැලකිල්ල ය රමුකල යුතු ස්ථමිරන න් ්න්යන්:
 යකාසතයපාතු ඔ සහ එටී අතු ග ගා
 රඹුක්කන් ඔ සහ එටී අතු ග ගා
 කුතා ඔ
 වලගන් ඔ
 යබායහාර ඔ

(a) යකරස්යපෘතරතු ඔ

(b) රඹුක්කන් ඔ

(c) ්ලග න් ඔ

(d) යබරයහරර ඔ

රූපෘතසටහන 3.21: (a)යකරස්යපෘතරතු ඔ (Ch ≈25+600),(b) රඹුක්කන් ඔ (Ch ≈32+600) (c)ය්ලග න් ඔ (Ch
≈7+500)සහ(d)යබරයහරර ඔ (Ch ≈14+800) යපෘතන්්න ඡර රරූපෘත

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යපෘතරකුණු
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී මාර්ග පථයේ බලපෑමට ලක්වුක ඇය එකම සතවභාවිකකරස වූ යපාකුස
යමම අධියේගී මාර්ග ආරම්භ වන සතථානයේ අවරිගල නම් පාෂාස කන්යශ ණ දුයනටී ළිටීටා ඇත.ග් යකාරියේ යසතවක න්
සමග සිදුකල ස වාදයේ අ යමම යපාකුස අනාදිමත්මක කාල ක සිට පැවයතන බව සදහන් කරන ලද අතර එමනිසා
පුරාවිදයාත්මකමක අග ක් පැවය හැක. යමම යපාකුස පාෂාස මගින් සීමාී ඇය නණ ත්මක කාල ගතවත්මකම ෛලෛ සහ යභෞමික
වික්ෂලතා සහ ෛලෛ සහ අර්ධ් ෛලෛ සත්මකත්මකව වියශතෂ ආක්රමස කර ඇත.

රූපෘතසටහන3.22: ධ්රිග ල මුදුයන් ඇය යපෘතරකුණ


වියශයේ ්ෂය න් සැලකිල්ල ය රමුකල යුතු සත්ත්් වියශයේ ්ෂ න්

පහත විසතතර කර ඇය සත්මකත්මකව වියශතෂ න් යහෝ සත්මකත්මකව කාන්ත සම්බන්ධ්ය න් තරමක වියශතෂ සැලරී්ලක් ය ාණ රීමේම
අවශය යේ. දුර්ලභ මත්මකසය වියශතෂ,යකාසතයපාතු ඔයේ මත යපය ා (Puntius kamalika)නිමේක්ෂස කර ඇත. එයමන්ම
තවත්මක ආයේනික වියශතෂ ක් වන දම්යකාල යපය ා (Dawkinsia singhala) ද නිමේක්ෂස කර ඇත. ය ෝජිත
අධියේගීමාර්ග යහතතුයවන් ෛලමාර්ග අවටීරීම යහෝ ෛල දූෂස සිදුීම නිසා යමම වියශතෂ න්ට බලපෑම් ඇයවි
හැක.එයසතවුවද, යමම වියශතෂ යදකම යමම සතථාන න්ට පමසක් සීමාී යනාමැත. (සතථාීම ආයේනික වියශතෂ යනායේ).
අළු ුනහපුලුවා සි ඹලන්ගණ ව වනාන්තරයේ සහ එ ට ාබද යපෞශගිකක ටීමිකාරිත්මකව ක් පවයන වනාන්තර කැබික වලද
වාර්තා ී ඇය අතර වනාන්තර යහිකයපයහික රීමේම සහ කැබිකකරස නිසා සහ ග ගාශ්රිත වනාන්තර විනාශ ීම සහ
කැබිකකරස නිසා ද බලපෑමට ලක්වි හැක. යමම ුසහපුලු වියශතෂ ගමන් කරන්යන් ගසත අතරින් වන බැවින් ඔවුන්ට
ජීවිත රැක ගැීමම සදහා වනාන්තර කැබික අතර ගමන්රීමේමට අඛන්තව වික්ෂලතා ීනරු පැවීනම අවශය යේ.
හදුන් දිවි න්, වැිකණ වන් සහ මීමින්නන් වනාන්තර සහ යපෞශගිකක ටීමිකාරිත්මකව සටීත ඉතම් සහ ව අවට ්රයශශ විකන්
(වියශතෂය න්ම සි ඹලන්ගණ ව ්රයශශයේ) වාර්තා වි .
යකාසතයපාතු ඔයේ සහ රඹුක්කන්ඔ යේ න ඔ ව් යදයකටීම අතුග ගාදියේ දි බ්ලන්යේ වසුරු නිමේක්ෂස
ඔවුන් එටී ජීවත්මකවන බව තහවුරු කරගත හැරී වි .

3.4.

මගින්

සමරව-සාංස්කියක පෘතරිසර

3.4.1. ්යරපෘතිය ප්රයපශයේ  තුල සහ ධ්ට දැනට පෘත්යන වනර්රස
යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග රඹුක්කන (කෑග්ල දිසතත්රි ක්ක තුල), මාවතගම සහ
යපා්ගහයවල (කුරුසෑගල දිසතත්රික්ක තුල) සහ තුම්පයන් (මහුකවර දිසතත්රික්ක තුල) න ්රායශී ය්කම් බල ්රයශශ
හතර තුල ළිටීටි ඇමිණුම 3.4 ටී වගුව 3.4.1 ටී සදහන් කර ඇය ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ඨාශ 38 ක් හරහා ගමන් කරයි.සි ලුම
ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ඨාශ වල මානව ෛනාවාස පවයන අතර යවනසත ්රමාස විකන් ෛනගහන වයාප්ත තී ඇත.නවතම
ස ඛයාය්ඛන වලට අුකව, ්රායශී ය්කම් බල්රයශශ හතයරටී ජීවත්මකවන ණ ළු ෛනගහන 26645 ක් වන අතර ඉන්
30.6% ක් යපා්ගහයවල ්රායශී ය්කම් බල්රයශශ ට අ ත්මක ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ඨාශ 13 තුල ජීවත්මකවන අතර 25.8%
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

69

රඹුක්කන ්රායශී ය්කම් බල්රයශශ ට අ ත්මක ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ඨාශ 9 ටී ජීවත්මකයේ. මාවතගම ්රායශී ය්කම් බල
්රයශශ ට අ ත්මක ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ඨාශ හයතටී ණ ලු ෛනගහනය න් 23.3% ්රයශත ක් යවයසන අතර තුම්පයන් ්රායශී
ය්කම් බල ්රයශශ ට අ ත්මක ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ඨාශ 9 ටී ණ ලු ෛනගහනය න් 20.3% ක් වාස කරයි.වාස කරන
ෛනතාවයේග ික ග යබ්ද සලකන විට ජීවත්මකවන ණ ළු ෛනගහනය න් සතී ්රයශත 52.9% ක් යේ.ව අුකවරයට් ණ ළු
ෛනගහනය න් සතී ්රයශත දැක්යවන ෛායක ්රයශත සමග ස සන්දනයේ අ එ ට වතා වැඩි සතී ්රයශත ක් යමම ්රයශශ
වල ජීවත්මකවන බව යපයන්.වයපිය නිසා බලපෑමට ලක්වන ්රායශී ය්කම් බල ්රයශශ වල ජීවත්මකවන ව ස අවුරුදු 39 ට
වතා අඩු සායප්ත ක්ෂව තරුස ෛනගහන ආසන්න වශය න් 60% ක් පමස යේ. ඉන් වස පරාස අවුරුදු 0-19 දක්වා ව
අතර වන ෛනගහන 30.8% ක් ද ව ස අවුරුදු 20-39 පරාස ක පවයන ෛනගහන ්රයශත 27.6%. ක් ද යේ.
ෛනගහනය න් හතයරන් ප ගුවකට මදක් වැඩි ්රයශත ක් (25.6%) ව ස අවුරුදු 40-59 කාන්ත
ටතට වැයටන අතර
ඉයර 16% ක ්රයශත ව ස අවුරුදු 60 ට වැඩි ෛනගහන යි.(ඇමිණුම 3.4 ටී වගුව.3.4.2).බලපෑමට ලක්ීමට නි මිත
්රයශශයේ ජීවත්මකවන ෛනතාවයේ යමම සුවියශතෂ ව සත වයාප්ත ය අුකව, ජීවත්මකීම සදහා අයනක් අ මත ැපීමට සිදුවන ව ස
අවුරුදු 19 ට අඩුයවන් පවයන 30% ට මදක් වැඩි ්රයශත ට සහ ව ස අවුරුදු 60 ට වැඩිය න් පවයන 16% ක ්රයශත ට
(ණ ළු ෛනගහනය න් 46.8% ්රයශත කට) වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ රීමේම අවශය යේ.
සි හල සහ යබෞශධ් ෛනතාව විසින් බමතර ක් නිය ෝෛන කලද ය ෝජිත වයාපිය නිසා බලපෑමට ටත්මක වන ෛනාවාස
වල ජීවත්මකවන ෛනතාවයේ, ෛනවාර්ගික සහ ආගමික ලක්ෂස සලකාබලන විට සමෛාීන යනායේ. ්රායශී ය්කම් බල
්රයශශ හතයරටී බලපෑමට ලක්වන ්රයශශ වල ෛනතාවයගන් ආසන්න වශය න් 90% ක ්රයශත ක් සි හල ෛනතාවයේ.
ශ්රී ලා රීක සහ ඉන්දි ාුක දමිල ්රයශත 2.6% රීන් නිය ෝෛන වන අතර ශ්රී ල කා ණ සතිකම් ෛනතාවයේ ්රයශත 7.4%
රී. ආගම ළිිකබද සැලරී්ලට ගන්නා විට ෛනගහනය න් 87.4% ක් යබෞශධ්ාගමික න් වන අතර 2% ක් ටීන්දු බැයමතුන්ද,
7.6% ක් ඉසතලාම් භක්යක න් ද යේ. යරෝමාණු කයතෝිකක ආගමික නිය ෝෛන 1.3% ක් වන අතර ක්රිසතය ානි ආගමික
නිය ෝෛන 1.6% ක් ද යේ. (ඇමිණුම 3.4, වගුව 3.4.3, සහ වගුව 3.4. 4)
යම් දක්වා අධ්ය න කල ෛනාවාසවල සතවභාව ළිිකබා සැලරී්ල ය ාණ කල විට ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් විකන් 92% ක ග්රාමී
සමාෛ-ස සතකියකම සහ ග්රාමී ආර්ික වුහ න් සතවභාව පවයන බවත්මක 8% ක් නාගරික සහ අර්ධ් නාගරික ගය
ලක්ෂස පවයන බවත්මක දැක්වි හැක. යපා්ගහයවල, රඹුක්කන සහ ගය්යවල න ්රයශශ, ්රණ ඛව වානිෛය කිෂිකාර්මික
නිශතපාදන මත පදනම්වූ යේගය න් පුළු් වන යවමාපල ආර්ික ක් ටයත්මක පවීන. ග්රාම නිලධ්ාමේ යකාට්ටාශ 38 ක නිවාස
වකක 7221 ක්,වයාපියය න් සිජු බලපෑම් සිදුවන ්රයශශ
ටතට වැයටන අතර ඉන් 30.3% ක් යපා්ගහයවල ්රායශී
ය්කම් යකාට්ඨාශ තුලද, 25.5% ක් රඹුක්කන ්රායශී ය්කම් යකාට්ඨාශ තුලද, 24.2% මාවතගම ්රායශී ය්කම්
යකාට්ඨාශ තුලද, 20% ක් තුම්පයන් ්රායශී ය්කම් යකාට්ඨාශ තුලද වයාප්ත තව ඇත. එම නිවාස වකක විකන් 90%
කට වතා වැඩි ්රයශත ක් තනි මහ් නිවාස වන අතර යදමහ් නිවාස 5.6%. ක ්රයශත ක් ද පැවතුනි. (මඩු සහ පැ්පත්මක
පැවතුන ්රයශත 0.6% ක් තරම් ඉතා අඩු අග ක් වි . (ඇමිණුම 3.4 ටී වගුව.3.4.5).
3.4.2. වනග හනය

සමරව ද්ික තත්ත්් න් (වනග හන , දදර ම් උපෘතද්න කටයුතු කිික්ම
ක්මරන්ත ්යරපෘතරර සහ යස්්ර)

අධ්යාපන , නිවාස සහ වවායේ තත්මකත්මකව , රැරී ාව, ආදා ම් සහ වි දම්, සන්නියේදන සහ ගිහසතථයේ භාවිත කරන
ුපකරස ආ අ සාධ්ක රාෂි ක් ආධ්ාරය න් එම ්රයශශයේ ජීවත්මකවන ෛනතාවයේ සමාෛ-ආර්ික තත්මකත්මකව න් ගයේෂස
කරන ල අ. සමාෛයේ සාමානය අධ්යාපන සහ අධ්යාපන ෛ ග්රහස, ෛනතාවයේ සමාෛ තත්මකත්මකව යහාඳින්ම විදහා දැක්යවන
වැදගත්මක සතවරූප රී. ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ටාශ ළිබදබදව සලකන විට, පාස් අධ්යාපන ලබා යනායබුයන් ෛනතාවයගන්
2.2% ක ්රයශත ක් පමසක් වූ අතර අවම වශය න් 3.4% ්රයශත න් ුපාධිධ්ාමේන් වි . අධ්ය න යපාදු සහයක පත්ර
සාමානය යපල සහ ුසසත යපල මට්ටමට අධ්යාපන හැදෑරූ ෛනතාවයේ ්රයශත ළිිකයවිකන් 18.9% සහ 14.7% ක් වි .
ෛනගහනය න් 20% ක ්රයශත ක් ්රාථමික සහ 39.1% ක ්රයශත ක් ශීීනයික අධ්යාපන ලැබීමට පමසක් සීමා ී
පැවීනම වාර්තාරීමේමට සිත්මකගන්නාසුලු කරුසරී. (ඇමිණුම 3.4 වගුව.3.4.6).
යන්වාසික පහසුකම් ළිිකබදව සැිකරී්ල දක්වන විට, නිවසක් සතුව පැවීනම සහ ක්පවත්මකනා පාරියභෝගික භාන්ත සහ
ගිහසතථ ුපකරස එ සතුව පැවීනම පවුය් සමාෛ තත්මකත්මකව යපන්ුකම් කරන ස යක්ත න් යේ. ණ ළු නිවාස ස ඛයායවන්
90% කට වැඩි ්රයශත කට තමන් ජීවත්මකවන නිවාස ට සතිර ටීමිකමක් පවීන. පවු් 1% ක් පමස අුතතු යලස අ්ලාගත්මක
ඉතම් වල තනාගත්මක නිවාස වල ජීවත්මකවන අතර ඉයරි යකාටසට තමන් ජීවත්මකවන නිවාස ළිිකබා ීමතයාුකූලල ටීමිකමක්
යනාමැත. පවු් 3.7% ක් පමන කුික ට යහෝ බදුගත්මක නිවාස වල වාස කරයි. (ඇමිණුම 3.4 වගුව.3.4.7). නිවාස ඉදිරීමේම
සදහා භාවිත කල ද්රවය න් ළිිකබාව සලකන විට, නිවාස වකක 77.7% ක ්රයශත ක් සියමන්ය යගබිමක් සටීත සතිර නිවාස
වූ අතර 7.2% ක ්රයශත ක් බිම් ගයතා් (Tiled floors) අතුරන ලද වවා වි (ඇමිණුම 3.4 වගුව.3.4.8). නිවාස 70% ක
්රයශත ක වහල සාහා ුළු භාවිත කර පැවය අතර නිවාස 19% ක ්රයශත ක වහල සදහා ඇසතබැසතයටෝසත භාවිත කර
යබුනි (ඇමිණුම 3.4 වගුව.3.4.9). නිවාස 84.2% ක ්රයශත ක බිත්මකය බැ අම සදහා ගයතා් භාවිත කර යබූ අතර නිවාස
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7.2% ක ්රයශත ක සියමන්ය ගයතා් භාවිත කර පැවතුනි. නිවාස 5.7% ක ්රයශත ක පමසක් වරිච්චි බිත්මකය භාවිත
කර පැවතුනි. (ඇමිණුම 3.4 වගුව.3.4.10). සිදුකරන ලද නිවාස ඇගයීමට අුකව 87.2% නිවාස ්රයශත ක් සතිර වුහ න්
වූ අතර ඉයරි අර්ධ්-සතිර නිවාස වි . (ඇමිණුම 3.4 වගුව.3.4.11). එම ්රයශශ න් වල ෛනතාව සමග ුපයශශන න්
සිදුකල අවසතථාවල යහිකදරේ කරන ලද කරුසක් වූයේ යහාඳින් ඉදිකල සතිර නිවාස ක් තමන්ට පැවීනම ළිිකබාව
යබායහාම ක් පවු් අිමානය න් පසු වන බවයි. ඇතැම් පවු් ඔවුන්යේ ආදා ම අුකව තම නිවාස යහාඳින් ඉදිකර ගැීමම
සදහා ණ ලු ජීවිත කාල ම වැ කර ඇත.
වයාපිය අරණ ණු සදහා සිදුකල නි ැදි අධ්ය නය න් ෛනතාවයේ සමාෛ ආර්ික තත්මකත්මකව න් ළිිකබාව යහාදින් පැහැදිික
යේ . නි ැදි සාහා ගිහ වකක 311 ක සාමාජික න් 1246 ක් ඇතුලත්මක වූ අතර එටී සතී ්රයශත 51% ක් හා පුරුෂ
්රයශත 49% ක් ද වි . ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.12 වගුයවන් එම නි ැදි ගහනයේ නිවාස වල ජීවත්මකවන ෛනතාව ය  අසිටින
ආකර 13 ක රැරී ාවන් දක්වා ඇත. ව අුකව ගිහූලිකක න් 76.3% ක් රැරී ාවක නිරත ී සිටින අතර 13.8% ක් විශ්රාම
ලබා ඇත. පවු් විකන් බමතර ක් (18%) ක් කිෂිකර්මාන්තය න් ජීවත්මක යේ. වැඩිම ස ඛයාවක් යසතවයේ නිරතවන යදවන
රැරී ා කාන්ත වන්යන් කිෂිකාර්මික යනාවන ක්යෂතත්ර වල පුමණු සහ යනාපුමණු කම්කරුවන් යලස යසතව රීමේම වන
අතර ඔවුන්යේ ගිහූලිකක න් ්රයශත 11.6%. යතවන කාන්ත රාෛය අ ශයේ රැරී ාවල නිුතතු වන්නන් වන අතර
ඔවුන්යේ ්රයශත 10.6% රී. යපෞශගිකක අ ශයේ යසතව කරන ගිහූලිකක න්යේ ්රයශත 6.1% රී. ඇමිණුම 3.4 ටී
3.4.13 වගුයවන් එම නි ැදි ගහනයේ සාමාජික න් 1246 යදනා සිදුකරන රැරී ාවන් යහෝ ය  අසිටින යවනත්මක කටුතතු
සම්බන්ධ්ව යතාරතුරු ඉදිරිපත්මක කර ඇත. ව අුකව නි ැදිය න් 22.4% පාස් සිසුන් වන අතර 7.3% ක් ව ස අවුරුදු 5 ට
අඩු දරුවන් . රැරී ා විරටීත ්රයශත 6.1% රී. (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.13 වගුව). ග්රාමනිලධ්ාමේ යකාට්ටාශ 38 ටී සම්පූර්ස
ෛනගහනය න් රැරී ාවක නි ැීම සිටින ෛනගහන අුකපාත ළිිකඹාව ද වාර්තා රීමේම වැදගත්මක යේ. පවයන ස ඛයාය්ඛස
වලට අුකව, ණ ළු ෛනගහනය න් 37.4% ක ්රයශත ක් රැරී ානිුතක්යක න් වන අතර 36.8% ක ්රයශත ක් ආර්ික
වශය න් නිශතී (economically inactive) යේ. (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.14 වගුව)
්රෛාව භාවිත කරන සන්නියේදන ුපකරස සහ ගිහසතථ න්යේ පවයන ගිහ ුපකරස න් ළිිකබාව අවධ්ාන
ය ාණ කරන විට එමගින් ඔවුන් නීකරස ී පවයන ්රමාස ළිිකබා පැහැදිිකව දැකගත හැක. ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.15
වගුයවන් භාවිත කරන එවැනි ුපකරස වල ආකාර න් (types) සහ වවායින් යසතව ලබා ගන්නා පවු් ස ඛයාව ළිිකබාව
යතාරතුරු ඉදිරිපත්මක කර ඇත. ආසන්න වශය න් නිවාස වකක 50% ක ්රයශත ක සතථාවර දුරකථන පවයන අතර 85% ක
්රයශත ක ෛ ගම දුරකථන පවීන. රූපවාටීීම න්ත්ර නිවාස 92.7% ්රයශත ක භාවිත කරන අතර ගුවන්විදුික න්ත්ර නිවාස
60.7% ක භාවිත කරයි. DVD ධ්ාවන න්ත්ර (players) ද නිවාස 36.1% ්රයශත ක භාවිත කරයි. පවු් 54% ක
්රයශත ක් පුවත්මකපත්මක මිල අ ගුක ලබයි. වයාපිය ්රයශශයේ ජීවත්මකවන යබායහෝ පුශගල න්ට තුරු පැදි, ී යරෝද රථ, ට්රැක්ටර්,
වෑන්, කාර්, සහ යලාරි වැනි යපෞශගිකක භාවිත සදහා ය ාදා ගන්නා කුමන යහෝ එක් ආකාර ක වාහන ක් අයියව පවීන.
නූතන ග්රාමී සහ නාගරික සන්ධ්ර්භ තුල යමම වාහන අයියව පැවීනම නම් වියශතෂිත ටීමිකාරත්මකව
ුක ජීවත්මකවන ඔවුන්යේ
ජීවිතයේ ද්රවයම සාර්ථකත්මකව යපන්වන ස යක්ත ක් යලස සැලරී හැක.
3.4.3. ප්රධ්රන ද්ික කටයුතු
නි ැදියේ ගිහූලිකක න්යේ රැරී ා ළිබදබා සම්පූර්ස යතාරතුරු ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.12 සහ 3.4.13 වගු වල දක්වා ඇය
අතර එමගින් සැිකරීිකමත්මක වි ුතතු ්රයශශයේ ෛනතාවයේ ආර්ික කටුතතු යහාඳින් යහිකදරේ කරයි. වානිෛය
කිෂිකර්මාන්ත , යමම ්රයශශයේ ෛනතාව බමතර ක්, තම පවු් නතත්මකතු රීමේම සදහා ුපය ෝගී කරගන්නා ්රධ්ාන
ුපක්රම යලස පවීන. ෛනතාවයගන් බමතර කට ජීවිකාව සප ා යදුක ලබන්යන් ආර්ික වැවිික වන යපා්, එමවලු,
පලතුරු, ී සහ ධ්ානය වර්ග යමන්ම යගවතු වල පවයන ශාක වර්ගයි. ඔවුන්යේ වගාවන් විකන් සැලරී ුතතු යකාටසක්
සිදුකරුක ලබන්යන් වැසි දිය න් වන බැවින් වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ සිදුවන ඕනෑම යවනසරීන් අයප්ත ක්ෂිත අසතවැන්නට
අටීතකර යලස බලපෑම් ඇයයේ. පවුය් සාමාජික න්, ඉතම් වගාරීමේම හැර, රෛයේ සහ යපෞශගිකක අ ශයේ කර්මාන්ත
සහ ුපකාරක යසතවා රැරී ා වල නිරතීයමන් පවු්වල ආර්ික සුභසාදන සදහා ආධ්ාර කරයි. බැ කු, ූලලය ආ තන
වැනි ව හා සම්බන්ධ් යවනත්මක සි ලු අ ග න්ද සමග යවමාපල ආර්ික පුළු්ීම කිෂිකර්මාන්ත ට, කාර්මික සහ යසතවා
අ ශ න්යේ ආර්ික කටුතතු වලට පහසුකම් සප යි. යමම ආර්ික යවනසතකම් වල ්රයථල ක් යලස ගිහ වකක න්යේ
මධ්යනය වි දම සමග ස සන්දන කරන විට මධ්යනය ආදා ම, වතා ඉහල මට්ටම් විකන් රැ අපවීන. කුරුසෑගල, කෑග්ල
සහ ුකවර න දිසතත්රික්ක 3 ටී මධ්යනය ආදා ම් සහ මධ්යනය වි දම් ළිිකබාව ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.16 වගුයවන් දක්වා ඇත.
නි ැදි ෛනගහනයේ ආදා ම් ළිිකබා විසතතරාත්මකමක වාර්තාවක් ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.17 වගුයවන් ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
ස ඛයාය්ඛන විකන් යපයනන පරිදි, ගිහවකක විකන් 25.5% කට වැඩි ්රයශත ක් මසකට රු. 50000.00 කට වතා වැඩි
ආදා මක් ලබන අතර 3% ක පමස ්රයශත කට මසකට රු. 10,000.00. ට අඩු අ්ප ආදා මක් ලැයබ්. ගිහවකක විකන්
බමතර ක එනම් 62.1%, ක ්රයශත ක මාසික ආදා ම රු. 15,000-50,000 අතර පරාස ක පවීන. ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.18
වගුයවන් ඉදිරිපත්මක කර ඇය නි ැදියේ දක්වා ඇය වි දම් ළිබදබද යතාරතුරු මගින් ඔවුන්යේ ගිහ වකක වල ආදා ම් වලට
වතා වි දම් සායප්ත ක්ෂව පහල මට්ටමරීන් පවයන බව යහාඳින්ම ්රතයක්ෂ යේ. ආසන්න වශය න් 40% ්රයශත ක පවු්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

71

මසකට රු. 25,000.00 කට අඩු ණ දලක් වි දම් කරුක ලබයි. නිවාස වකක 41% කට වතා ්රයශත ක් රු. 25,000.00 50,000.00 අතර පරාස ක වි දමක් සිදුකරුක ලබන අතර ඉයරි මසකට රු. 50,000.00 කට වැඩි ණ දලක් වි දම් කරුක
ලබයි.
ග්රාමී ්රෛාවන්යේ ්රණ ඛව පැවය ඇතැම් ැපුම් ආර්ික පුරුදු සහ යබදාහදාගැීමම සහ නිර්යලෝභීබව ළිිකබා සමාෛ අග න්
යමම ්රයශශ වල තවමත්මක ආරක්ෂා යවමින් පවීන. ඉහල නාගමේකරස ක් සටීත ්රයශශවල ජීවත්මකවන පුශගල න් සමග
ස සන්දන රීමේයම් අ යමම ්රයශශවල ජීවත්මකවන පුශගල න්ට තමන්යේ ූලලයම වි දම් පහත්මක මට්ටමරීන් පවත්මකවාගැීමමට
හැරී ාව ලැබී ඇත. වියශතෂය න්ම, යගවතුවල සිදුකරන වගාවන් සහ කුඹුරු විකන් ලැයබන සහ් විකන් පවු්වල දිනපතා
පරියභෝෛන අවශයතා සැළියරුක ලැයබ්. යමම ග්රාමී ්රෛාවන්යේ ආර්ික , අීනතයේ පැවය ස සතකියම අග න් සහ ආහාර
ස සතකියයේ සරල පාරියභෝෛන රටාවන් ූලලධ්ර්ම සමග ද්රවයම යශ ටීමිකරගැීමයම් සාර්ථකත්මකව සහ ණ ද් සහ යශපල
ඉයරිරීමේම වැනි නූතන අග න් ලබාගැීමම වැනි අරණ ණු සදහා දැඩිව එකට සම්මිශ්රස වූ පශධ්ය ක් යසත විසතතර කල හැක.
ග්රාමී ්රෛාවන්යේ භූයගෝීම ව සතථානගතීම මත සහ ඔවුන්යේ ජීවන රටාව ස සතථා න සදහා ව ආශ්රිතව ඔවුන්ට පහසුකම්
සප න සම්පත්මක පැවීනම නිසා යමවැනි ්රෛාවන් යවනත්මක සතථාන වල නැවත පදි චිකරීම නිසා සහ යවනසත සමාෛ
සන්ධ්ර්භ කට ්රතයුකූලලීයම් අ ඉතා අසීරු ගැටලු වලට ණ මස පෑමට ඔවුන්ට සිදුයේ. යකටිය න් රී තයහාත්මක, ඇතැම්
්රෛාවන් වල ගැමි ෛනතාව ළිිකබා විසතතර කරුක ලබන්යන්, ඔවුන්යේ ගිහසතථ ආර්ි ූලිකකව පදනම් වන්යන් ඔවුන් තම
යගවතු වල වවා ඇය යබෝගවිකන් ලැයබන නිශතපාදන න් මත වන බවයි.
3.4.4. සැලසුම්ග ත සාං්්ධ්න ක්රි රකරරකම්
්රායශී අධිකාමේන් විසින් යහිකදරේ කල පරිදි, අදාල පලාත්මක සභා සහ පලාත්මක පාලන ආ තන වල සහය ෝගය න් මධ්යම
රෛ විසින් යමම යකාට්ටාශ වල ටිතල පහසුකම් ස වර්ධ්න රීමේයම් වයාපිය ගනනාවක් සැලසුම් රීමේම සහ ක්රි ාත්මකමක
රීමේම ළිිකබද සැලරී ්ල ය ාණ කරමින් යයබ්. වියශතෂය න්ම, මාර්ග ස වර්ධ්න වයාපිය රීටීප ක් ය ෝජිතව සහ
සිදුයකයරමින් පවීන. අයේපුසතස-ත්රිකුසාමල මාර්ග (A 006), දඹයදනි -රඹුක්කන මාර්ග (B 475), කටුළිටි කුරුසෑගල මාර්ග (B087), රඹුක්කන – මාවතගම මාර්ග (B 310), සහ ගලයගදර-හතරික ැශද මාර්ග (B 122) න
මාර්ග ස වර්ධ්න රීමේම සදහා හඳුනායගන ඇත. කන්නයදණි - ඉලුක්යවල මාර්ග (C 060) පමාත්මක සභාව මගින්
ස වර්ධ්න කරුක ඇත. රඹුක්කන නාගරික ්රයශශයේ නාගරික ස වර්ධ්න වයාපිය ක් ද ක්රි ාත්මකමක කරුක ඇත. එම
වයාපියය න් සැලරී්ල දක්වන්යන් නාගරික ්රයශශ වල මාර්ග, බසත නැවතුම් යපාල, දුම්රි යපාල, යපාදු යවලාපල, මාර්ග
ආයලෝකකරන , ෛල සැපුතම සහ ෛලාපවාහන පශධ්ය සහ නගරයේ යපාදු අවකාශ න් ආදි වැඩිදිුතණු රීමේමයි.
ගලයගදර නාගරික ද ස වර්ධ්න කරුක ඇත. රඹුක්කන සහ ගලයගදර න නගර යදරීන්ම ව අවට සතථානගත වන
ය ෝජිත අන්තර්මවමාරු මගින් ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ට ්රයේශ න් පවීන.
3.4.5.
ටිතල පෘතහසුකම් පෘතැ්ීනම
ෛන හා ස ඛයාය්ඛන යදපාර්තයම්න්තුයවන් ලබාගත හැරී ස ඛයාය්ඛන යතාරතුරු වලට අමතරව වයාපියය න් බලපෑම්
සිදුවන ්රයශශ වල පවයන ටිතල පහසුම් ළිිකබාව, ක්යෂතත්ර පමේක්ෂක න්යගන් සමන්විත කන්තා මක් මගින්
සමීක්ෂස ක් සිදුකර අවශය යතාරතුරු එක්රැසත කරගන්නා ල අ.
ග මනරග මන සම්බන්ධ් ටිතල පෘතහසුකම්
යමටී අ සලකා බැයලන වයාපිය ්රයශශයේ ෛනතාවයේ සහ පවයන ආ තනවල ගමනාගමන අවශයතා සැළිමේම සදහා යහාා
ෛායක, පලාත්මක සභා සහ පමාත්මක පාලන ආ තන විකන් නතත්මකතු කරන මාර්ග පශධ්ය ක් යමන්ම යපෞශගිකක මාර්ග සහ
අඩිපාරව් විකන් ද පහසුකම් සැපය ුක ඇත. නි ැදි අධ්ය නයේ සාමාජික න් විසින් භාවිත කරන ්රධ්ාන මාර්ග සහ ්රයේශ
මාර්ග පහසුකම් වල වර්ග ළිිකබාව ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.19 වගුයවන් දක්වා ඇත. ව අුකව ගිහ ූලිකක න් 313 න් 2.6%
ක ්රයශත කට යපාදු මාර්ග විකන් ්රයේශ න් පවීන. 20% කට වැඩි ්රයශත ක් තම නිවසට ්රයේශ ීමට භාවිත කරුක
ලබන්යන් අඩි 5 කටත්මක වතා පලිකන් අඩු අඩිපාරව් යේ. 29.7% ක ්රයශත කට ගුරු පාරව් මගින් ්රයේශ සැපය න
අතර තවත්මක නිවාස 26.2% ්රයශත කට යකාන්ීට් පාරව් මගින් ්රයේශ සැපයේ. 19% ක ්රයශත කට තාර පාරව්
මගින් ්රයේශ පවීන. ක්යෂතත්ර සමීක්ෂස වල අ නිමේක්ෂස වූයේ යබායහාම ක් ග්රාමී මාර්ග සායප්ත ක්ෂව යහාා
තත්මකත්මකව රීන් පවයන බව සහ ඇතැම් මාර්ග න් වසර ගනනාවරීන් නතත්මකතු කර යනාමැය බවයි. එයසතවුවත්මක නි ැදි
ෛනගහනය න් 80% ක ්රයශත කට තමන්යේ ්රයේශ මාර්ග පවයන තත්මකත්මකව ළිිකබාව ධ්නාත්මකමක ්රයරූප ක් පවීන.
(ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.20 වගුව). ඉයරි පුශගල න් තම ්රයේශ මාර්ග පවයන තත්මකව ළිිකබාව සතුටක් යනාදක්වයි. රථ වාහන
ටීමිකර ගැීමයම් සහ භාවිතයේ හැරී ාව වැඩියවමින් පවයන වර්තමානයේ අ, රථවාහන භාවිත සදහා පහසුකම් සප න
්රයේශ මාර්ග න් පැවීනම සි ලුම ්රෛාවන් සමග පවයන අත්මකහල යනාහැරී අවශයතාව ක් යලස සැලරී හැක. සි ලුම
්රෛාවන්, පසුගි දශක යහෝ දශක රීටීප තුල කිෂිකර්මාන්ත , කාර්මික, වානිෛයම , ගමනාගමන සහ භාන්ත යබදා
හැමේම සාහා භාවිත කරන වාහන ධ්ාරිතාවයේ යේගවත්මක ඉහල ාමක් අත්මකවිා ඇත. යමම සුවියශතී යවනසතීම ග්රාමී
අඩිපාරව් පුළු් මාර්ග බවට යේගය න් යවනසතීමට යහතතු ී ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

72

වල සැපෘතයුම
ටිතල පහසුකම් යලස, නල ෛල පහසුකම් පවයන්යන් ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් 38 ටී නිවාස විකන් නිවාස වකක 15% ක
්රයශත කට පමණි. 84% ක ්රයශත කට වැඩි පවු් ගනනක් පාීම ෛල ලබා ගන්යන් විවිධ්ාකාරයේ ික මගිනි
(ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.21වගුව). සිදුකරන ලද නි ැදි අධ්ය න ට අුකව, ෛායක ෛලසම්පාදන සහ ෛලාපවාහස මන්තලය න්
සප ුක ලබන යසෞඛයාරක්ෂිත ෛල සැපුතම පවයන්යන් එම නි ැදියේ නිවාස වකක විකන් 12% ක ්රයශත කට පමසක්
වන අතර 87.8% ක ්රයශත ක් තම පාීම ෛල අවශයතා සපුරාගැීමම සදහා ික භාවිත කරයි. (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.22
වගුව)
බලශයේ ක්ය ප්රභ්
නිල ස ඛයාය්ඛන වලට අුකව ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් 38 ටී නිවාස විකන් 95% ක ්රයශත ක් ඉවුම්ළිමම් කටුතතු සදහා අවශය
වන බලශක්ය අවශයතාව සපුරා ගැීමම සාහා දර (firewood) භාවිත කරුක ලබයි. පවු් 3.5% ක ්රයශත ක් පමසක්
ඉවුම්ළිමම් කටුතතු සාහා ද්රව වායූන් (liquid gas) භාවිත කරුක ලබයි. (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.23 වගුව) නි ැදි අධ්ය න
සිදුකල නිවාස වල ඉවුම් ළිමම් සදහා භාවිත කරන්යන්ද යම ටම සමාන දර ්රයශත ක් යලස වාර්තා වි . (ඇමිණුම 3. ටී
3.4.24 වගුව )
දයලෝක ලබර ග ැනීම සදහර භරවිත කරන බලශයේ ක්ය ප්රභ්
ග්රාමනිමධ්ාමේ වසම් 38 ටී ෛනගහනය න් සැලරී ුතතු ්රමාස ක් විදුිකබල සැපුතයමටී ෛායක ස වර්ධ්නයේ ්රයලාභ භුක්ය
විඳිුක ලබයි. වියශතෂය න්ම ගිහ ආයලෝකකරස යමම ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් වල ණ ළු ෛනගහනය න් 91.2% ක ්රයශත ක්
ෛායක විදුික බල ෛාලය න් බලශක්ය ලබා ගන්නා අතර ඉයරි පවු් ව සදහා භූමියත් භාවිත කරුක ලබයි. (ඇමිණුම 3.4
ටී 3.4.25 වගුව). නි ැදි අධ්ය නයේ නිවාස විකන් 98% ක් නිවාස ආයලෝකකරස ට සහ යවනත්මක අවශයතා සාහා ෛායක
විදුික බල පශධ්ය සමග සම්බන්ධ් ී පවීන. නිවාස වකක න්ද 1.3% ක ්රයශත කට විදුික ෛනක න්ත්ර මගින් විදුිකබල
සප ායශ. (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.26 වගුව).
කසල බැහැරලීම
කසල බැහැරීමම ළිිකබාව සැලකීයම් අ, තම ගිහසතථ කැිකකසල බැහැරීමම සාහා පමාත්මක පාලන ආ තන වල යසතව
සැපය න්යන් ග්රාම නිලධ්ාමේ වසම් 38 ටී පවයන නිවාස විකන් 3% ක ්රයශත කට පමණි. නිවාස බමතර ක තම
කැිකකසල බැහැරීමම සදහා ළිිකසතසීම (49.4%) යහෝ වැලීමම (32.4%) න ක්රම යදරීන් එකක් භාවිත කරුක ලබයි. ඝන
අපද්රවය ය ාදායගන කිෂිකාර්මික කටුතතු සදහා භාවිත කල හැරී යකාම්යපෝසතට් නිපදවා ගැීමම වැනි ්රය ෝෛනවත්මක
කාර් ක් සිදුකරුක ලබන්යන් පවු් 10.3% ක් වැනි සුලු ්රයශත ක් පමණි. (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.27 වගුව).
විදුලි සාංයපශයේ  සහ තැපෘතැල් යස්්ර
වයාපිය ්රයශශයේ ජීවත්මකවන ෛනතාවට විදුික ස යශශ යහෝ තැපැ් යසතවා ළිිකබා රීසිදු ීනරසාත්මකමක ්රශතන ක් යනාමැය
බව යපන්ුකම් යකයරන අතර ඔවුන් එම යසතවාවන් යදකටම යහාඳින් සම්බන්ධ්ී ඇත. නි ැදි අධ්ය න ට අුකව නිවැසි න්
48.9% ක ්රයශත කට සතථාවර දුරකථන පවයන අතර නිවැසි න් 85% ක ්රයශත කට ෛ ගම දුරකථන පවීන.
අන්තර්ෛාල පහසුකම් 8.9% ක ්රයශත ක් භුක්යවිඳිුක ලබන අතර නිවාස 20.4% ක ්රයශත ක පරිඝනක පහසුකම් පවීන.
පුශගල න් 4.5% ක ්රයශත කට විදුත්මක තැපැ් (E-mail) ්රයේශ න් ඇත. ෛනතාවයේ තැපැ් අවශයතාවන් සාහා ග්රාමී
තැපැ් කාර් ාල මගින් ක්රමාණුූලල යසතව ක් සප ුක ලැයබ්. නි ැදි සිදුකල ෛනගහනය න් 41% කට වතා වැඩි පවු්
්රයශත ක් තම ්රයශශයේ පවයන තැපැ් යසතව ලබාගීම. . (ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.25 වගුව).
යසෞ ය සහ ජ්දය යස්්ර
වයාපිය ්රයශශයේ ෛනතාවයේ යසෞඛය සහ ජවදය අවශයතාව න් සැළිමේම සදහා රෛයේ සහ යපෞශගිකක අ ශයේ
ජවදය යසතවා රාෂි ක් යමම දිසතත්රික්ක තුයනටී සහ එ ට ාබද දිසතත්රික්ක වල පවයන අතර වවායේ යසතව ලබාගැීමම
අසීමපය ටී බරපතල බව සහ යරෝගි ායේ යත්මකමේම මත ීනරස යේ. බමතර ක් ෛනතාව තමාට අවශය ්රයකාර සහ
ුපයශශන සදහා ්රථම කැමැත්මකත යලස ීනරස රීමේමට නැඹුරුවක් දක්වන්යන් රෛයේ යරෝහ් සහ ජවදය මධ්යසතථාන
වන බැවින් වවා ඉතා අතයවශය කාර් ක් ඉටුකරුක ලබයි. යසෞඛය සහ ජවදය යසතවා යනාමිය් සැපයීමට රෛ යගන
ඇය ්රයපත්මකයම ීනරසය න් යපෞශගිකක අ ශයේ යසෞඛය ආරක්ෂාව ලබාගැීමමට හැරී ාවක් යනාමැය, තමන් ුප න
සතව්ප ආදා යමන් තම ූලිකක අවශයතා සපුරා ගැීමමට අරගල ක් සිදුකරන ග්රාමී ෛනතාවයේ සුභසාදන තහවුරු
යකයරුක ඇත. ගලයගදර දිසතත්රික් යරෝහල. කුරුසෑගල දිසතත්රික් යරෝහල, මහුකවර මහ යරෝහල, යප්ත රායදනි මහ යරෝහල,
අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යපාතුහැර දිසතත්රික් යරෝහල, රඹුක්කන දිසතත්රික් යරෝහල, ආ අ ්රධ්ාන රෛයේ යරෝහ් සහ ්රායශී යරෝහ් ෛනතාවට
ක්රමාුකූලල යසතව ක් සප ුක ලබයි. නි ැදි ෛනගහනයේ ෛනතාව ්රයකාර ගැීමම සදහා නැඹුරුවන් දක්වන ආ තන ළිිකබා
්රයවාර ඇමිණුම 3.4 ටී 3.4.28 වගුව දක්වා ඇත.
දග මික යස්්ර්න්
යවනසත ආගමික ්රෛාවන් තුල සහ අවට ළිටීටා ඇය යබෞශධ් විහාරසතථාන, ණ සතිකම් ප්ික, ක්රිසතය ානි ප්ික සහ යවනත්මක
ආගමික සතථාන විකන් ආගමික යසතවාවන් ලබායදයි. ෛනතාවයගන් බමතර යබෞශධ් න් වන නිසා සි ලුම ගම්මාන වල
වායේ යබෞශධ් විහාරසතථාන ක් හණ යේ. එක් ගමකට එක් විහාරසතථාන ක් න සම්්රදා වයාපිය ්රයශශ තුිකන්
පැහැදිිකව ්රතයක්ෂ යේ. යමයලස ගම්මානයේ පවයන අනනයතාව සමග විහාරසතථාන බැී  පවයන බැවින් යබෞශධ්
විහාරසතථාන ක් ්රය-සතථාන ගත රීමේම කල යනාහැරීතරම් වන බැවින් වයාපිය සැලසුම් රීමේයම් අ යමම ස සතකියක
සාධ්ක සැලරී්ලට ගතුතතු යේ. යමම වියශතෂිත අනනයතාව යවනත්මක ්රයශශ ක ්රයසතථාපන රීමේම කල යනාහැරී
අතර එවැනි ගම්මාන වල යහාඳින් සතථාපන වූ යවනත්මක විහාරසතථාන ක් පවයුක ඇත. වයාපිය බලපෑම් සිදුවන ්රයශශ
ආසන්නයේ විහාරසතථාන වල සතවාමීන්වහන්යසතලා සමග සිදුකරන ලද ුපයශශන න් වල අ ඉහත සාහන් කල සම්්රදා
ළිිකබා කරුණු යහිකදරේ වූ අතර විහාරසතථාන ආරක්ෂා රීමේම සදහා නිසි අවධ්ාන ය දි ුතතු බව අවධ්ාරස කරන ල අ.
3.4.6.

සාංස්කියක ඓයහරසික සහ ර රරවිදයරත්මක් ්ැදග ත් ස්ථමිරන
්ගු් 3.12 සාංස්කියක ඓයහරසික සහ ර රරවිදයරත්මක් ්ැදග ත් ස්ථමිරන

ධාංක

ස්ථමිරනය නම

්්ග 

උරුමය දකරර

න්ඩරාංක

මර්ග ය
සලකුණු කල දුර
ධනු්පිහිටීම

පෘතැත්ත

දුර
මීට්

කියලෝමීට්
+මීට්

01

ශ්රී විය්සුන්දරාරාම
රෛමහා විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07024’03.3”

ඓයහාසික

080016’37.2”

01+120

R

1.5 Km

01+340

R

700 m

01+700

R

75 m

06+500

L

670 m

06+940

R

550 m

07+280

L

720 m

07+760

R

425 m

පුරාවිදයාත්මකමක
02

03

04

05

06

07

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07024’18.3”

ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක

080016’58.0”

යපාත්මකගු්විහාර ,
ිකටීණිගිරි

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07024’26.9”

ඓයහාසික

080017’18.6”

ශ්රී අසතවත්මකතරාම විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07023’40.7”

ඓයහාසික

080019’39.3”

වියේකාරාම පුරාස
විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07022’58.1”

ඓයහාසික

080019’43.1”

ශ්රී සරසපාල පාර විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07023’31.7”

ඓයහාසික

080020’09.8”

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07022’50.8”

මුතරවය රෛමහා විහාර

ශ්රී ීමයග්රෝධ්ාරාම
යසතනාසන

080020’11.7”

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ධාංක

ස්ථමිරනය නම

්්ග 

උරුමය දකරර

න්ඩරාංක

මර්ග ය
සලකුණු කල දුර
ධනු්පිහිටීම

පෘතැත්ත

දුර
මීට්

කියලෝමීට්
+මීට්

08

09

10

11

12

13

14

15

සම්බුශධ් මන්දි ර සහ
ඇ්ල යබෝධි

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

යකත්මකතාරාමවිහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

මාර්ගාසන්න ළිබදම 01
(ක්රිසතය ානි)

ක්රිසතය ානි
ළිිකම

ස සතකියක

මාර්ගාසන්න ළිබදම 02
(ක්රිසතය ානි)

ක්රිසතය ානි
ළිිකම

ස සතකියක

යශවාසතථාන (මහ
ප්ික )

ක්රිසතය ානි
ප්ික

ස සතකියක

7°22'4.26"

ඓයහාසික

80°21'38.14"

ග්යදනි කන්ද පුරාස
විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07021’52.1”

ඓයහාසික

080021’39.1”

දඹුලු රෛමහා විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07021’11.3”

ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකමක

080021’43.9”

ණ සතිකම්
ප්ික

ස සතකියක

07022’23.0”

ගලයගදර ප්ික

7°23'27.23"

08+100

L

710 m

09+220

L

265 m

10+300

R

45 m

11+060

R

60 m

11+200

R

285 m

11+300

R

615 m

11+660

R

1750
m

31+680

L

420 m

80°20'27.39"
07023’03.6”
080021’03.6”
07022’36.2”
080021’27.3”
07022’13.2”
080021’37.9”

080030’55.1”

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 4: ය ෝජිත ්යිපෘතිය නිසර ඇයයග ැයි ධයේක්ිත පෘතරරිසරික බලපෘතෑම්
බලපෘතෑම් හදුනරග ැනීම් නයරස (Impact Identification Matrix)
ූලිකක විමර්ශනවිකන් පසුව වයාපිය හා සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම්වල ්රයලල නිසා ඇයවි හැරී සැලරී ුතතු මට්ටමක
පවයන බලපෑම් හදුනා ගැීමම සදහා බලපෑම් නයාස ක් යගාතනගන ල අ. වයාපියයේ ්රධ්ාන අවධි තුයනටී එනම් ඉදිරීමේම්
වලට යපර අවදි (සැලසුම්), ඉදිරීමේම් අවදි සහ ඉදිරීමේම් වලට පසු අවදි (ක්රි ාත්මකමක) කාල න් ටී අ වයාපිය
ක්රි ාකාරකම් ටයත්මක සිදුකරන සි ලුම ක්රි ාකාරකම් සැලරී්ලට ලක් කරන ල අ. අධ්ය න කල ්රයශශ ට පරිසර ට
අදාල පාරිසරික සතවරූප , යභෞයක, පරිසර විදයාත්මකමකව සහ සමාෛ ආර්ික සතවරූප න් යලස පරිසරයේ ්රධ්ාන කාන්ත
වලට වර්ගීකරස කරන ල අ. බලපෑම් නයාසයේ එක් අක්ෂ රීන් වයාපිය ක්රි ාකාරකම් ද අයනක් අක්ෂය න්පාරිසරික
පරාමිීනන් ද ඉදිරිපත්මක කර ඇත. ධ්න ලකුස “+” ය ාදා ඇත්මකයත්මක ටීතකර බලපෑම් දැක්ීමට වන අතර සින ලකුණින් “-”
අටීතකර බලපෑම් දක්වා ඇත. වියශතෂඥ න්යේ ුපයදසත වලට අුකව බලපෑම් වල සැලරී ුතතු බව දැක්ීම සදහා 1,2,3 වැනි
ස ඛයාත්මකමක අග න් ලබා අයමන් ළිිකයවිකන් අඩු බලපෑම්, මධ්යම බලපෑම් සහ අධික බලපෑම් යලස දක්වා ඇත. බලපෑම්
ඇගයීමට සහ මධ්යම සහ අධික බලපෑම් ඇයකරන ක්රි ාකාරකම් සදහා ය ෝෛනා කරන බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග
සදහා, මධ්යම සහ අධික බලපෑම් වැඩිදුර විමර්ෂස කරුක ලැබී . විෂ
නිර්යන් අරණ ස (scoping purposes) සදහා
පුරවන ලද බලපෑම් නයාස වගුව 4.1 ටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

සිදුීමට ඉත ඇය සැලරී ුතතු බලපෑම් (3 යලස ස ඛයාත්මකමක අග න් ලබා  අ ඇය) සහ මධ්යසතථ බලපෑම් (2 යලස
ස ඛයාත්මකමක අග න් ලබා  අ ඇය) ලයිසතතුව වයාපිය අවධි තුල සදහා යවන යවනම පහයන් දක්වා ඇත.

්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් ධ්දි ට යපෘතර ධ්දි යහෝ සැලසුම් ධ්දිය ී  ඇයවි හැකි බලපෘතෑම්
ඇයීමට ඉඩ ඇය ්ඩරත් සැලකිල්ල දැක්වි යුතු බලපෘතෑම් ්න්යන් ;
සමරව-සාංස්කියකම ස්්රූපෘතය


ඉතම් පවරා ගැීමයම් අ, නැවත පදි චි රීමේයම් අ ඉතම් ටීමි න් සමග කයකා රීමේම නිසා සමාෛ
අන්තර්සම්බන්ධ්තා වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
ඇයීමට ඉඩ ඇය මධ්යස්ථමි මට්ටයම් බලපෘතෑම් ්න්යන් ;

මරන් ධයිීනන් (Human Interest)




ටීමිකම් වාර්තා එකතු රීමේයම් අ සහයශපල අග තක්යසතරු රීමේයම් අ, සමාෛ අන්තර්සම්බන්ධ්තා වලට සිදුවන
අටීතකර බලපෑම්
ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමම සහනැවත පදි චි රීමේම් නිසා ජීවන රටාවට, යසෞඛය ට සහ ආරක්ෂාවට සිදුවන
අටීතකර බලපෑම්
ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමම සහ නැවත පදි චිරීමේම් නිසා දරුවන්යේ අධ්යාපන ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

ද්ික


ඉතම් අග තක්යසතරුව, ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමම සහ නැවත පදි චිරීමේම් නිසා ඉතම් අග ට (මාර්ග පථ
ආසන්නයේ එයහත්මක මාර්ග පථ තුල යනාවන) සිදුවන ටීතකර බලපෑම්
 ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමම සහ නැවත පදි චිරීමේම් නිසා මිනිසුන්යේ ජීවිකා විත්මකය ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
 නැවත පදි චිකරීම් නිසා ්රායශී සහ කලාප ආර්ික වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
භූ-තරක්ෂණික/ භූමි සම්පෘතත්


්රයේශ ආරක්ෂා රීමේම නිසා පස යසෝදායගන ෑයම් හැරී ාව සහ භූ-රූප
බලපෑම්
ප්ර්රහන / ප්රයගශයේ ීයම් හැකි ර් සහ ග මන ( Movement)


(landform) යකයරටී අටීතකර

නැවත පදි චිකරීම් නිසා ්රවාහන ට සහ ගමනාගමන ට සිදුවන අටීතරක බලපෑම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් සිදුකරන ධ්ිවය ී 
සිදුවි හැකි ර්ක් පෘත්යන ්ඩරත්ම ීනරණරත්මක බලපෘතෑම් ්න්යන්;
වලවිදයර්


පසත තැීමම/තද රීමේම (soil compaction) සහ ඉතම් ්රයස සතකරස නිසා ෛලවහන රටාවට අටීතකර
බලපෑම්
 කන්ඩි (embankment) සහ රැදවුම් බැමි (retaining walls) නිසා ෛලගැීමම් සහ ෛලවහන රටාවට
අටීතකර බලපෑම්
භූ-තරක්ෂණික/ භූමි සම්පෘතත්




භූමි යහිකයපයහික රීමේයම්, භූමි හෑමේයම්, මත ඉවත්මක රීමේයම්, ුම හෑමේයම්, ළිළිරීයම්, වි අයම්, ගැඹුරු
අත්මකයවාරම් දැමීයම්, කුළුණු බැසතසීයම් (piling) කටුතතු නිසා පා ශු ඛාදන /නා ාම්, භූමියේ සතවභාව ට,
අවසාදන ට, සතථාවරත්මකව ට, සම්ළින්තන ීමට සහ තැන්පත්මක ීම් වලට ඇයවන අටීකර බලපෑම්.
භූගත වුහ න් නිසා භූමියේ සතවභාව ට (land form) ඇයවන අටීතරක බලපෑම්

ධයේක්ිත මධ්යස්ථමි මට්ටයම් බලපෘතෑම් ්න්යන්;
වලවිදයර්


භූමි යහිකයපයහික රීමේම් කටුතතු, ඉතම් ්රයස සතකරස , භූමි හෑමේම, මත හෑමේම සහ ුම හෑමේම නිසා
්රයශශයේ ෛල ගැීමම් වලට අටීතකර බලපෑම්
 භූමි යහිකයපයහික රීමේම් කටුතතු, බිදයහීමම් (demolition), භූමි හෑමේම්, මත හෑමේම් සහ ුම හෑමේම්නිසා
ෛලවහන රටාවටඅටීතකර බලපෑම්
 ඉතම් ්රයස සතකරස (reclamation) නිසා ෛල ගැීමම් වලට ්රවාහ ගැීමමටඅටීතකර බලපෑම්
 හෑමේම (excavations) නිසා භූෛල මට්ටමට සහ ්රවාහ ගැීමමට අටීතකර බලපෑම්
 පා ශු සතථාවර රීමේම් (soil stabilization), වැටව් ගැසීම් (fencing) සහ බාධ්ක ඉදිරීමේම (barriers) නිසා
ෛල ගැීමම්, සහ ෛලවහන රටාවට අටීතකර බලපෑම්
 ගැඹුරු අත්මකයවාරම් (deep foundations) සහ ෛම්බාර නිසා (piles) ෛල ගැීමම් , භූෛල මට්ටමට, භූගත ෛල
නැවත ළිමේමට සහ ෛලවහන රටාවන්වලට අටීතකර බලපෑම්
 යබෝක්කු සහ පාලම් නිසා ෛල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම්, සහ ෛලවහන රටාවට අටීතකර බලපෑම්
 භූගත වුහ න් නිසා භූෛල මට්ටමට, භූගත ෛල නැවත ළිමේමට සහ (recharge) ෛලවහන රටාවට අටීතකර
බලපෑම්
 වැසිෛල ළිටණ ව (outlets), කාුක සහ පයිප්ත ප ඉදිරීමේම මගින් ෛල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම්, සහ ෛලවහන රටාවට
අටීතකර බලපෑම්
 අපද්රවය බැහැරීමම සහ භූදර්ශන සැකසීම (landscaping) නිසා ෛල ගැීමම්, ්රවාහ ගැීමම්, සහ ෛලවහන
රටාවට අටීතකර බලපෑම්
භූ-තරක්ෂණික/ භූමි සම්පෘතත්









කතාබිා දැමිම් (demolition) කටුතතු නිසා පා ශු ඛාදන ට/නා ාම් වලට, භූමියේ සතවභාව ට,
අවසාදන ීම් වලට, සතථාවරත්මකව ට, සම්ළින්තන ීම් වලට සහ තැන්පත්මකීම් වලට සිදුවන අටීතකර
බලපෑම්
මාර්ග කන්ඩි සහ රැාවුම් බිත්මකය (retaining walls) නිසා පා ශු ඛාදන ට/නා ාම් වලට සිදුවන අටීතකර
බලපෑම්
ඉතම් ්රයස සතකරස කටුතතු නිසා පා ශු ඛාදන ට/නා ාම් වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
පස සතථාවර රීමේම් සහ භූමි දර්ශන සැකසීම් නිසා පා ශු ඛාදන ට/නා
ාම් වලට සහ භූමි සතවභාව ට සිදුවන
ටීතකර බලපෑම්
පස ස ගත රීමේම නිසා පා ශු සතථාවරත්මකව ට, සම්ළින්තන ට සහ තැන්පත්මකීමට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්
භූගත වුහ න් නිසා පා ශු ඛාදන ට/නා
ාම් වලට, අවසාදන ීමට සහ සතථාවරීමට, සම්ළින්තන ීමට
සහ තැන්පත්මක ීමට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
පස තැීමම නිසා සම්ළින්තන ට සහ තැන්පත්මක ීමට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

77

වල



යබාරතාව ඉහල ාම නිසා මතුළිට ෛලයේ ගුසාත්මකම ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
භූගත වුහ න් නිසා භූගත ෛලයේ ගුසාත්මකම ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්



ශබ්ද , කම්පන සහ බිදයහීමම් වල අ, ළිළිරීම් සහ සිදුරු රීමේම් වල අ සහ ුම හෑමේම් වල අ ඇයවන දූවිික
නිසා, වාතයේ ගුසාත්මකම ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

්රත

ශයේ රක සහ සතුන්




භූමි යහිකයපයහික රීමේයම් කටුතතු සහ ඉතම් ්රයස සතකරස කටුතතු නිසා යභෞමික පරිසරයේ පවයන
සතවභාවික වික්ෂලතා සහ යබෝග වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
භූමි හෑමේම්, මත ඉවත්මක රීමේම්, මාර්ග කන්ඩි සහ රැාවුම් බිත්මකය නිසා සතුන් ගමන් කරන යකාරියතෝවලට
සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
භූමි යහිකයපයහික රීමේයම් කටුතතු නිසා වියශතෂ විවිධ්ත්මකව ට සහ සතුන්යේ යභෞමික වාසසතථාන වලට
සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

භූමි භරවිත න්




භූමි යහිකයපයහික රීමේම, පවයන වුහ න් කතාබිද දැමීම, ළිළිරීම සහ සිදුරු රීමේම, ුම හෑමේම්, බාධ්ක
සහ වැටව් ඉදි රීමේම, රථවාහන ගමනා ගමන යවනසත රීමේම සහ කසල බැහැරීමම නිසා යන්වාසික සහ
ආර්ික භූමි භාවිත න්ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
භූමි යහිකයපයහික රීමේම, භූමි යගාතරීමේම, ුම හෑමේම සහ භූමි දර්ශන සැකසීම මගින් කිෂිකාර්මික බිම්
වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

යසෞන්ද් රත්මක


කම්කරු කදවුරු, භූමි යහිකයපයහික රීමේම් සහ කසල බැහැරීමම නිසා යසෞන්දර් ාත්මකමක තත්මකත්මකව ට, විවිත
අවකාශ වලට තත්මකත්මකව ට සහ භූමි දර්ශන වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
මරන් ධයිීනන් (Human Interest)









පවයන වුහ න් කතාබිද දැමීම, ළිළිරීම සහ සිදුරු රීමේම, බාධ්ක සහ වැටව් ඉදි රීමේයම් ක්රි ාකාරකම් නිසා
නිවාස සහ සමාෛ අන්තර්සම්බන්ධ්තා වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
ුම හැමේම් ක්රි ාකාරකම් නිසා නිවාස, යසෞඛය , ආරක්ෂාව සහ ුපය ෝගීතා ෛාල න්ට සිදුවන අටීතකර
බලපෑම්
කම්කරු කදවුරු, පවයන වුහ න් කතාබිද දැමීම, රථවාහන ගමනා ගමන යවනසත රීමේම නිසා ෛනතාවයේ
ජීවන රටාවට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
වැතකරුවන්යේ ස ක්රමස , වැතකරුවන්යේ කදවුරු, පවයන වුහ න් කතා බිද දැමීම්, ළිළිරීම් සහ සිදුරු
රීමේම්, ඉදිරීමේම් ද්රවය ්රවාහන රීමේම්, සහ රථවාහන ගමනාගමන යවනසත රීමේම් නිසා යසෞඛය ට සහ
ආරක්ෂාවට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
ළිළිරීම් සහ සිදුරු රීමේම් නිසා ුපය ෝගීතා ෛාල න්ට (utility networks) සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
පවයන වුහ න් කතා බිද දැමීම්,ළිළිරීම් සහ සිදුරු රීමේම් නිසා නිසා ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක
වටිනාකමක් සතු සතථාන වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
පවයන යගාතනැගිික කතා බිද දැමීම් නිසා අධ්යාපන ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

ද්ික



ඉතම් යගාතරීමේම නිසා ඉතම් වටිනාකම් වලට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්
වැතකරුවන්යේ ස ක්රමස , වැතකරුවන්යේ කදවුරු, ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ මාති පාෂාස දක්වා ගි්වන
කුළුුක (piling), කන්ඩි සහ පැය/රදවාගැීමම් බැමි ඉදිරීමේම සහ භූමිදර්ශන සැකසීම ආ අ ක්රි ාවන් නිසා
රැරී ා අවසතථාවන් වලට සහ ්රායශශ ආර්ික ට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ුම හෑමේම් ක්රි ාකාරකම් නිසා නිසා ඉතම් වල වටිනාකම් වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

ග මනරග මන


බාධ්ක, වැටව් සහ රථවාහන ගමනා ගමන යවනසත රීමේම නිසා පවයන මාර්ග පශධ්ය ට, ්රයේශ ීම් වලට,
්රවාහන ට සහ ගමනාගමන ට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්

පෘතශයේ ්වරත් ඉදිකිරීම් ධ්දි යහෝ ්යරපෘතිය ක්රි රත්මක ්න ධ්දිය ී 
ඇයීමට ඉඩ ඇය ්ඩරත් සැලකිල්ල දැක්වි යුතු බලපෘතෑම් ්න්යන්:
භූමි භරවිත


විදුික බල ලබා අම, ආයලෝකරස සහ යවනත්මක පහසුකම් නිසා භූමි භාවිත ට (යන්වාසික, යවමද සහ
කාර්මික), ුපය ෝගීතා ෛාල න් වලට සහ අධ්යාපන ට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්



ශීයයික ස වර්ධ්න න් සහ ්රයේශයේ සිදුවන යවනසතීම් නිසා, ඉතම් වල වටිනාකම් වලට, රැරී ා
අවසතථාවලට සහ ජීවිකාවිත්මකීනන් වලට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්
ශීයයික ස වර්ධ්න න් සහ ්රයේශයේ සිදුවන යවනසතීම් නිසා, ්රායශී ආර්ික ට, ්රායශී ආර්ික
තත්මකත්මකව වලට, සහ කලාප ආර්ික තත්මකත්මකව වලට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්

ද්ික



ග මනරග මන


්රයේශයේ සිදුවන යවනසතීම් සහ රථවාහන හැසිරීම කමමනාකරස මගින් ්රවාහන ට සිදුවන ටීතකර
බලපෑම්
 ්රයේශයේ සිදුවන යවනසතීම් නිසා පවයන ්රවාහන පශධ්ය ට සිදුවන ටීතකර බලපෑම්
 ්රයේශයේ සිදුවන යවනසතීම් සහ රථවාහන හැසිරීම කමමනාකරස මගින් රථවාහන නවතා තැබීමට
සිදුවන ටීතකර බලපෑම්
 රථවාහන හැසිරීම කමමනාකරස කටුතතු නිසා රථවාහන ආපදා (traffic hazards) වලට සිදුවන ටීතකර
බලපෑම්
ධයේක්ිත මධ්යස්ත බලපෘතෑම් නම්:

වල විදයර්


භූගත (underground) වුහ න් නිසා ්රවාහ ගැීමමට සහ ෛල වහන රටා වලට ඇයවන අටීතකර බලපෑම්

භූ-තරක්ණෂණික/ භූමි සම්පෘතත්


නතත්මකතු ක්රි ාකාරකම් නිසා පා ශු ඛාදන /නා

ාම් ඇයීමට අටීතකර බලපෑම්

භූමි භරවිත


්රයේශීමට ඇය හැරී ාව යවනසතීම සහ ශීීනයික ස වර්ධ්න නිසා භූමි භාවිත සදහා ටීතකර බලපෑම
(යන්වාසික සහ වානිෛයම )

ශයේ රක සහ සතුන්


්රයේශවන මාර්ග යවනසතීම නිසා යභෞමික සත්මකත්මකවයින්යේ ස ක්රමස යකාරියතෝවන් වලට අටීතකර බලපෑම්

සමරව සාංස්කියකම


්රයේශීමට ඇය හැරී ාව යවනසතීම සහ ශීීනයික ස වර්ධ්න නිසා සමාෛ සම්බන්ධ්තා වලට, කිෂිකාර්මික
සහ කාර්මික භූමි පරිහරස න්ට සිදුවන ටීතකර බලපෑම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්රයේශීමට ඇය හැරී ාව යවනසතීම සහ ශීීනයික ස වර්ධ්න ෛනගහන ඝනත්මකව ට, යසෞඛය ට සහ
ආරක්ෂාවට ඇයවන ටීතරක බලපෑම්
නතත්මකතු කටුතතු වල අ විසිමේ (spills) ා හැරී බැවින් ෛල භාවිත ට සිදුවන අටීතකර බලපැම්

ග මනරග මන
 රථවාහන කලමනාකරස ක්රි ාකාරකම් නිසා වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් වලට ටීතකර බලපෑම්
 රථවාහන කලමනාකරස ක්රි ාකාරකම් නිසා රථවාහන ුවදුරු (traffic hazards) වලට ටීතකර බලපෑම්
 ශීයයික ස වර්ධ්න කටුතතු නිසා රථවාහන ුවදුරු (traffic hazards) වලට අටීතකර බලපෑම්
බලපෑම් නයාස ට (impact matrix) අුකව භූ-තාක්ෂනික සතවරූප ට (Geotechnical Aspects) යහෝ භූමි සම්පත්මකවලට
(Earth resources) සිදුවන බලපෑම ය ෝජිත වයාපිය නිසා සිදුවන වතාත්මකම අටීතකර බලපෑම යලස යපීම යි. ඉන්පසු
වතාත්මක බලපෑම් සිදුවන අ ශ ළිිකයවිකන් ෛල විදයාත්මකමක සතවරූප ට (Hydrological Aspects) මානව අයිීනන්ට සිදුවන
බලපෑම (Human Interest impacts,) භූමි භාවිත ට සිදුවන බලපෑම සහ වනසතුන් සහ ශාක වලට සිදුවන බලපෑම යේ.
නයාස විශතය්ෂන මාර්ගය න් සැලරී ුතතු තරම් බවට හදුනාගත්මක බලපෑම් ඉන්පසු වැඩිදුරටත්මක අධ්ය න කරන ල අ. භූතාක්ෂනික සතවරූප ට යහෝ භූමි සම්පත්මකවලට (Earth resources), ෛලවිදයාත්මකමක බලපෑම්, සමාෛ-ස සතකියක සතවරූප ට
සිදුවන බලපෑම් (මානව අයිීනන්, භූමි භාවිත , ආර්ික , යසෞන්දර් ාත්මකමක සහ ්රවාහන සතවරූප න් ), පරිසර විදයාත්මකමක
සතවරූප ට, ෛල ට, සහ වාත ට සිදුවන බලපෑම, යලස සිදුවි හැරී සැලරී ුතතු තරම් අටීතකර බලපෑම් ළිිකබද
සාකච්ඡාවක් ්රණ ඛතා අුකළිබදයවලට පහත සාකච්ඡා කර ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්ගු් 4.1: බලපෘතෑම් නයරස
බලපෘතෑම් ධග 

්රයේශීයම් හැරී ායේ
යවනසත කම්
වාහන හැසිරීම
කලමනාකරස කටුතතු

මාර්ග යදපස ශීීනයික
ඉදිරීමේම්

මාර්ග නතත්මකතුව

ඉරිතැලුම් (Spills)

විදුිකබල, ආයලාක්කරස
සහ යවනත්මක
ුපය ෝගීතාව න් සදහා
භූගත
වුහ න්
්රයපාදන

භූදර්ශන

අපද්රවය බැහැරීමම

ආයලෝකකරස

වැසි ෛල ළිටණ ව, කාුක සහ
පයිප්ත ප

කන්ඩි සහ රැදවුම් බැමි

භූගත වුහ

යබෝක්කු සහ පාලම්

ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ
පයි්

රථවාහන යවනතකට ැීම

පෘතශයේ ්වරත් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

පස සතථාවර රීමේම

බාධ්ක-වැටව් ගැසීම

තැීමම/තදරීමේම

මත හෑමේම

ුම හෑමේම

වි අම සහ ළිළිරීම

භූමි හෑමේම

ඉතම් ්රයස සතකරස

බිදයහීමම් (Demolition)

භූමි යහික යපයහික රීමේම

කම්කරු කදවුරු

ශ්රමික න් ස ක්රමස

ප ශු සමීක්ෂස

ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

ආරක්ෂිත ්රයේශ

නැවත පදි චිකරීම

භූමි අත්මකපත්මකරීමේම

ඉතම් ටීමිකරුවන් සමග
කයකාව

නිශතවල යශපල තක්යසතරුව

ශකයතා අධ්යන

පරාමිීනන්

වැතබිම් විමර්ෂස (Site
Surveying)
ටීමිකම් වාර්තා එකත්මකරීමේම

ූ්් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

ක්රි ාකාරකම්>

ඉදිරීමේම් ද්රවය ්රවාහන

බලපෘතෑම්

භූමි

භූමි

පා ශු ඛාදන /
නා ාම්

-2

භූමියේ සතවභාව

-2

-2
-1

-3

-2

-2

-3

-3

-3

-3

1

2

-3

-1

-2

-2

-1

-1

2

-1

-3

-2

1

-3

-3

-3

-3

1

2

-3

-1

-3

-1

-1

-1

2

-3

-2

-3

-3

-3

-3

-3

-1

-2

-1

-1

-1

1

-3

-2

1

-3

-3

-3

-3

2

1

-3

-2

-1

-3

-2

1

-3

-3

-3

-3

2

1

-3

අවසාදන
සතථාවරථාව

-1

සම්ළින්තන සහ
තැන්පත්මකීම
(Consolidation
& settling)

-1

-29

-1

-25
-25

-2

-2

-22

1

-18

-119

-119
ෛල
ජෛව ඔක්සිෛන්
ඉ්ලුම
අශූචි යකෝිකයෙෝම්
(Fecal coliform)

ෛල

-1

-1

-1

-3

-1
-2

යබාරතාව
(Turbidity)

-1

වර්ස

-1

-1
-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1
-1

-1

විෂ සටීත ද්රවය න්
(Toxic
substances)
පායවන ද්රවය
(Floating
materials)
ගන්ධ්
භූගත ෛලයේ
ගුසාත්මකම

-1

-1

-1

-1
-1

-1

-1

1
1
1

-1

-1
-17

-1

-1
-11

-1

-1
-5

-1

-1
-4

1
-1

-1

-1

-2

-1

-1
-2

-1
-7

-51

-51
වාත
අ ශුම ද්රවය
සහ දූවිික
(Particulate
matter and
dust)

වාත

-1

-2

-1

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-20
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බලපෘතෑම් ධග 

්රයේශීයම් හැරී ායේ
යවනසත කම්
වාහන හැසිරීම
කලමනාකරස කටුතතු

මාර්ග යදපස ශීීනයික
ඉදිරීමේම්

මාර්ග නතත්මකතුව

ඉරිතැලුම් (Spills)

විදුිකබල, ආයලාක්කරස
සහ යවනත්මක
ුපය ෝගීතාව න් සදහා
භූගත
වුහ න්
්රයපාදන

භූදර්ශන

අපද්රවය බැහැරීමම

ආයලෝකකරස

වැසි ෛල ළිටණ ව, කාුක සහ
පයිප්ත ප

කන්ඩි සහ රැදවුම් බැමි

භූගත වුහ

යබෝක්කු සහ පාලම්

ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ
පයි්

පෘතශයේ ්වරත් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්
රථවාහන යවනතකට ැීම

පස සතථාවර රීමේම

බාධ්ක-වැටව් ගැසීම

තැීමම/තදරීමේම

මත හෑමේම

ුම හෑමේම

වි අම සහ ළිළිරීම

භූමි හෑමේම

ඉතම් ්රයස සතකරස

බිදයහීමම් (Demolition)

භූමි යහික යපයහික රීමේම

කම්කරු කදවුරු

ශ්රමික න් ස ක්රමස

ප ශු සමීක්ෂස

ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

ආරක්ෂිත ්රයේශ

නැවත පදි චිකරීම

භූමි අත්මකපත්මකරීමේම
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වියශතෂ
වානිෛ ධීවර
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කයකාව

නිශතවල යශපල තක්යසතරුව
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කලමනාකරස කටුතතු

මාර්ග යදපස ශීීනයික
ඉදිරීමේම්

මාර්ග නතත්මකතුව

ඉරිතැලුම් (Spills)

විදුිකබල, ආයලාක්කරස
සහ යවනත්මක
ුපය ෝගීතාව න් සදහා
භූගත
වුහ න්
්රයපාදන

භූදර්ශන
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ශ්රමික න් ස ක්රමස

ප ශු සමීක්ෂස

ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්
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මරන් ධයිීනන්
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සමාෛ
අන්තර්සම්බන්ධ්ත
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බලපෘතෑම් ධග 

්රයේශීයම් හැරී ායේ
යවනසත කම්
වාහන හැසිරීම
කලමනාකරස කටුතතු

මාර්ග යදපස ශීීනයික
ඉදිරීමේම්

මාර්ග නතත්මකතුව

ඉරිතැලුම් (Spills)

විදුිකබල, ආයලාක්කරස
සහ යවනත්මක
ුපය ෝගීතාව න් සදහා
භූගත
වුහ න්
්රයපාදන

භූදර්ශන

අපද්රවය බැහැරීමම

ආයලෝකකරස

වැසි ෛල ළිටණ ව, කාුක සහ
පයිප්ත ප

කන්ඩි සහ රැදවුම් බැමි

-1

භූගත වුහ

-1

යබෝක්කු සහ පාලම්

ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ
පයි්
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රථවාහන යවනතකට ැීම

පෘතශයේ ්වරත් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

පස සතථාවර රීමේම

-2

බාධ්ක-වැටව් ගැසීම
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තැීමම/තදරීමේම
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මත හෑමේම

ුම හෑමේම

-2

වි අම සහ ළිළිරීම

-1

භූමි හෑමේම

බිදයහීමම් (Demolition)

-1

ඉතම් ්රයස සතකරස

භූමි යහික යපයහික රීමේම

නිවාස

කම්කරු කදවුරු

ශ්රමික න් ස ක්රමස

ප ශු සමීක්ෂස

ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

ආරක්ෂිත ්රයේශ

නැවත පදි චිකරීම

භූමි අත්මකපත්මකරීමේම

ඉතම් ටීමිකරුවන් සමග
කයකාව

නිශතවල යශපල තක්යසතරුව

ශකයතා අධ්යන

පරාමිීනන්

වැතබිම් විමර්ෂස (Site
Surveying)
ටීමිකම් වාර්තා එකත්මකරීමේම

ූ්් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්
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අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පරාමිීනන්

්රායශී ආර්ික
තත්මකව

/ ්රයේශීයම්
හැරී ාව/ ගමන
(movement)

පවයන
ගමනාගමන
පශධ්ය
ක්රි ාකාරකම්>
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්රවාහන ුවදුරු
(Traffic
hazards)

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

-1

-1

86

පවයන වාහන
නැවතුම් පහසුකම්
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ෛායක ආර්ික
තත්මකව
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්රයේශීයම් හැරී ායේ
යවනසත කම්
වාහන හැසිරීම
කලමනාකරස කටුතතු

මාර්ග යදපස ශීීනයික
ඉදිරීමේම්

මාර්ග නතත්මකතුව

ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

ඉරිතැලුම් (Spills)

විදුිකබල, ආයලාක්කරස
සහ යවනත්මක
ුපය ෝගීතාව න් සදහා
භූගත
වුහ න්
්රයපාදන

භූදර්ශන

අපද්රවය බැහැරීමම

ආයලෝකකරස

වැසි ෛල ළිටණ ව, කාුක සහ
පයිප්ත ප

කන්ඩි සහ රැදවුම් බැමි

භූගත වුහ

යබෝක්කු සහ පාලම්

ගැඹුරු අත්මකයවාරම් සහ
පයි්

රථවාහන යවනතකට ැීම

පස සතථාවර රීමේම

බාධ්ක-වැටව් ගැසීම

තැීමම/තදරීමේම

ූ්් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

ඉදිරීමේම් ද්රවය ්රවාහන

මත හෑමේම

ුම හෑමේම

වි අම සහ ළිළිරීම

භූමි හෑමේම

ඉතම් ්රයස සතකරස

බිදයහීමම් (Demolition)

භූමි යහික යපයහික රීමේම

කම්කරු කදවුරු

ශ්රමික න් ස ක්රමස

ප ශු සමීක්ෂස

ආරක්ෂිත ්රයේශ

නැවත පදි චිකරීම

භූමි අත්මකපත්මකරීමේම

ඉතම් ටීමිකරුවන් සමග
කයකාව

නිශතවල යශපල තක්යසතරුව

වැතබිම් විමර්ෂස (Site
Surveying)
ටීමිකම් වාර්තා එකත්මකරීමේම

ශකයතා අධ්යන

බලපෘතෑම්
පෘතශයේ ්වරත් ඉදිකිරීම් ධ්ස්ථමිර්

3

3

2

බලපෘතෑම් ධග 

3

3
4

3

67

ග මනරග මන

-21
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ග මනරග මන

3

3
-7

3
4

3
-3
-21

4.1.

භූවිදයර්/පෘතස ට සිදු්න බලපෘතෑම්

ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ස කීර්ස බිම් යපයදසක් මත කරන අතර එනිසා සිදුවි හැරී භූමි කැපීම් විකන් අනතුරුව බෑවුම්
සතථාවර බව සම්බන්ධ්ය න් ඇතැම් සිජු බලපෑම් පවීන. කඳු සටීත බිම් යපයදසක් ඔසතයසත මාර්ග සාහා භූමි කැපීම
සිදුකරන විට එම කැපීම් බෑවුම් (cut slopes) හරහා භූගත ෛල ළිටීයම් ගැටලුවක් මතුවි හැක. එමගින් බෑවුයම් ඉහල
්රයශශ වල භූගත ෛලයේ සතථාවර බවට බලපෑම් ඇයවි හැක. එ ට අමතරව, කඳුවල යමායහාර බෑවුම් හරහා මාර්ග කැපීම්
සිදුකරන විට ග් පහතට ිකසතසා වම (rock slides) අයප්ත ක්ෂා කල හැක.
මාර්ග කැපීම් සිදුකරන අතරතුර අ සහ මාර්ග කන්ඩි ළිරීම් සිදුකරන විට පා ශු ඛාදන සහ අසල ඇය ෛල යශහ න් වලට
අවසාදන න් එක්ීම ුග්ර ගැටලුවක් වි හැක. ුදාහරස වශය න්, පස හැමේයම් අ, පසත අ ශු සුලඟ මගින් විසිමේ ායමන්
අවට වාතයේ ගුසාත්මකම යවනසත වි හැක. එයසතම, කැීමම් කරන ලද පසත අපදාව න් මගින් ගසායගන යගාසත අවට පවයන
ෛල යශහ න් වල සහ ෛල ගලා බැස න කාුක පශධ්යයේ එක්රැසතවි හැක. එමනිසා ෛල ගලා බසින මාර්ග පශධ්ය
අවටීර වි හැරී අතර අවට පවයන මතුළිට ෛලයශහ න් වල යරාන්මත එක්රැසතීම අයප්ත ක්ෂා කල හැක.
4.1.1. උමාං ඉදිකිරීම නිසර සිදුවි හැකි පෘතරරිසරික ත්වන
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 සාහා ුම පවයන යකාටසත 3 ක් ඇතුලත්මක , පමණ  ුමග (Ch 15+120 - 15+410
– 290m), යදවන ුමග (Ch 23+430 - 23+630 – 200m) සහ යතවන ුමග (Ch 27+490 - 27+725 – 235m). යමම ුම
මාර්ග ශවිත්මකව ුම මාර්ග යලස ක්රි ාකරුක ලබන අතර එක් ුම මාර්ග ක ම ීනරු යදක බැගින් පවීන. එනම් ශවිත්මකව ුම
මාර්ග ම ීනරු 4 රීන් ුතක්ත යේ.
භූ විදයාත්මකමක නිමේක්ෂස න්ට අුකව (3.2.3.1 යකාටස බලන්න), පාෂාස ජීර්ස ීම, භූගත ෛල සතථාවරත්මකව සහ බෑවුම්
සතථාරවත්මකව
න සතවරූප තුයනන් දුර්වල භූයගෝල විදයාත්මකමක තත්මකත්මකව න් ුම ඉදිරීමේමට ය ෝජිත සතථාන තුයනටීම පවීන.
එමනිසා, ඉහල මට්ටම් විකන් ඇයවන කම්පන න් යගන්, අසතථාවර තත්මකත්මකව න් ඇයරීමේමට මගපෑදි හැරී අතර එමගින්
පාෂාස කතා වැමම් (fall out of rocks), දුර්වල පාෂාස තට්ටු හරහා පවයන පැලුම් (cracks) ්රවාරන (propagation) ීම,
බෑවුම් අසතථාවරීම් යේරස ීම (triggering) සහ භූගත ෛල අධික ්රමාස න්යගන් වෑසතසීම (seepage) සිදුීමද ඇයවි
හැක.
පාෂාස ළිළිරීම් නිසා යපර පැලුම් යනාමැයව (intact) පැවය පාෂාස න්යේ නව පැලුම් ඇයරීමේම,
දැනට පවයන
කුසතතුර න් (joints) සහ කතඉම් (discontinuities) ්රසාරස සහ අසතුටුදා ක (unfavourably) යලස දිශාගතව (oriented)
ඇය කුසතතුර සහ පැළුම් ඔසතයසත ිකසතසා ාම් (slip) ්රවර්ධ්න ීම ඇතුලු අවට පවයන පාෂාස වුහ න්ට බලපෑම් ඇයකල
හැක. යපර පැලුම් යනාමැයව (intact) පැවය පාෂාස න්යේ නව පැලුම් ඇයරීමේම, දැනට පවයන කුසතතුර න් (joints)
සහ කතඉම් (discontinuities) ්රසාරස ඉහල මට්ටම් වල කම්පන න් නිසා ඇයවි හැරී අතර වවා ළිළිරීම් කලාප
ආසන්නයේ ‘ක්යෂතත්ර-ආසන්න’ (‘near-field’) යලසින් සිදුවි හැරී . එ ට අමතරව අසතුටුදා ක (unfavourably) යලස
දිශාගතව (oriented) ඇය කුසතතුර ඔසතයසත ිකසතසා ාම (slippage) ආරම්භීම, කම්පන න්යේ බලපෑයම් ්රයලල ක් යලස
සිදුවි හැරී අතර ළිළිරීම් සිදුකරන සතථානයේ සිට මීටර් සි ගනනක් දුරරීන් පවා ඇයවි හැක.
අසාර්ථක ළිළිරීම් විකන්, ළිළිමේම් වල සැබෑ අරණ ණු ඉටුකරගත යනාහැරීවනවා පමසක් යනාව ශීයකව කැඩීම් අවශය ීම
(secondary breakage requirements), පැටීම් (loading) සහ ඉවත්මක රීමේයම් වි දම් සහ න්ත්රසූතත්ර නතත්මකතු රීමේයම් වි දම්
ආ අ නිශතපාදන වි දම් ද ඉහලනැ විමට මගපෑදි හැක. අසාර්ථක ළිළිරීම් සිදුීමට පවයන හැරී ාවන් අඩුරීමේම ළිණිස
අීනතයේ සිටි ඇතැම් ළිළිරුම් ක්රි ාකරුවන් (operators) අය ළිළිරුම් (over blast) සිදුරීමේමට නැඹුරුව සිටි හ. යමම අය
ළිළිරුම් (Over-blasting) විකන් ළිිකගත යනාහැරී තරම් අසතථාවරීම් (instability) සහ ළිළිරුම් වල බලපෑම් සිදුවන දුරව්
තුල පවයන යවනත්මක වුහ න් සහ ුපය ෝගීතාව න්ට යමන්ම පාෂාස සතකන්ධ් න්ට ද සතිර හානිීම් සිදුකල හැරී .
එ ට අමතරවව, ඉහල මට්ටම් වල කම්පන න් අවට පවයන වුහන්යේ ඉරිතැීමම් ද ඇය රීමේමට යහතතුවි
මට්ටම් වල ශබ්ද, වැතබිම් යසතවක න් ඇතුලු අස්වාසීන්ට දරුණුයලස කරදර න් සිදුකල හැක.

හැක. ඉහම

4.1.2. පෘතස දූෂණ සහ භූමි ගිලරබැසීම
ය ෝජිත මාර්ග ීනර අවට පස ඉදිරීමේම සදහා ය ාදාගුක ලබන සියමන්ය සටීත ද්රවය විකන් සිජුවම දූෂස ට ලක්වි හැක.
වියශතෂය න්ම ය ෝජිත ඉදිරීමේම් කුඹුරු හරහා සිදුවන විට, එයි පවයන අධික ඉරිතැීමම් ඝනත්මකව (fracture density) නිසා
දූෂකාරක වලට පහසුයවන් පසත සතථරවලට ගමන් කල හැක. ්රයශශයේ පවයන සාමානය භූලක්ෂස වලට අුකව ය ෝජිත
ීනර ඔසතයසත භූමි ගිලා බැසීම් සිදුීමට හැරී ාවක් පවයන සතථාන යනාමැත. එයසතවුවත්මක, මාර්ග ඉදිරීමේමට යපර
විසතතරාත්මකමක අධ්ය න ක් අවශය යේ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.1.3. ඉදිකිරීම් ර්ය න් උකහරග ැනීම සහ ප්ර්රහනය ී  සහ ධන්ශයේ ය පෘතස් බැහැරලීයම්ී  සිදු්න බලපෘතෑම්
ඉදිරීමේම් අවධියේ අ, ඉදිරීමේම් ද්රවය න් ුකහාගැීමම සහ ්රවාහන සිදුකරන ඇතැම් ක්රි ාකාරකම් සාහා අයප්ත ක්ෂිත
බලපෑම් වල සාරා ශ ක් 4.4. වගුයේ ඉදිරිපත්මක කර ඇත.
්ගු් 4.2: ඉදිකිරීම් ර්ය උකහරග ැනීම් සහ ප්ර්රහන නිසර ඉදිකිරීම් ධ්දිය ී  ධයේක්ිත බලපෘතෑම්
ක්රි ාකාරකම

බලපෑම් වලට යහතතුවන සාධ්ක

සටහන

ඉදිරීමේම් ද්රවය, ුකහාගැීමම ,
හැසිරීම සහ ගබතා රීමේම

ඉදිරීමේම් ද්රවය න් අවිධිමත්මක යලස
හැසිරීම සහ ගබතා රීමේම ; ුදා.
සියමන්ය, පසත, යබාරලු

අධික වැසි සටීත කාල වල අ යබාරතාව
සහ වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක
යේ., එයහත්මක බලපෑම් තාවකාිකක .

භූමි යහිකයපයහික රීමේම

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

අධික වැසි සටීත කාල වල අ යබාරතාව
සහ වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක
යේ., එයහත්මක බලපෑම් තාවකාිකක .

කැපීම් සහ ළිරීම් යමයහුතම්

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

අධික වැසි සටීත කාල වල අ යබාරතාව
සහ වර්ස ළිිකබද ගැටලු ීනරනාත්මකමක
යේ.

භූමි හාරා පසත ගන්නා ්රයශශ

වර්ෂාව පවයන විට අපධ්ාව න් මගින්
සුන්බුන් සහ අවසාදිත න් නාදි
රැයගන ාම
වර්ෂාව පවයන විට අපධ්ාව න් මගින්
සුන්බුන් සහ අවසාදිත න් නාදි
රැයගන ාම
වැසි දින වල අ සිදුවන අපදාව
අපධ්ාව න් මගින් ඉදිරීමේම් ද්රවය
අපයත්මක ාම

යබාරතාව සහ වර්ස ළිිකබද ගැටලු
ීනරනාත්මකමක යේ. එයහත්මක බලපෑම
තාවකාිකක .

සුදුසු යනාවන පසත බැහැරීමම
(Spoil disposal)
පාලම් සහ යබෝක්කු ඉදිරීමේම

යකාන්ීට් න්ත්රාගාර

මිදු භූමි දර්ශන සැකසීම්
සාහා ව්නාශක ය  අම

සැලසුම්
යනාකරන
ක්රි ාකාරකම්

4.2.

ලද

යත් විසිමේම් සහ වැසිකාල වල
අළිරිසිදුීම් (අපදාව න් යලස)
න්ත්ර ළිරිසිදු රීමේයමන් ඇයවන යසතදුම්
ෛල
ය ාදන ීනව්රතාව සහ මාත්රාව
දූෂකාරක අපදාව සහ ක්ීරස ීම

බලපෑම් සැලරී්ලට ගතුතතු යවයි.
(ක්රි ාමාර්ග යනාගතයහාත්මක), තාවකාිකක

රැරී ායවටී නිුතතු පුශගල න් සහ
වයාපිය නිසා අවතැන්වුුක ස ඛයා
පහසුකම් ්රමාසවත්මක යනාීම යහෝ
සුදුසු සීමපාරක්ෂාව සදහා
ටිතල
පහසුකම් සහ ඝන අපද්රවය බැහැරීමම්

යපර යනාසිතන ලද අපහසුතාව න් නිසා
වයාපියයේ ඉදිරීමේම් අවධියේ කාල දිගු
වන්යන් නම් ෛලයේ ගුසාත්මකම ට ඇය
බලපෑම් සැලරී ුතතු තරම් වුක ඇත.

OCPs විකන් සරු පිකයබෝධ් නාශක ය  අම
, වයාපිය සදහා එවැනි රසා න ද්රවය මහා
පරිමාසය න් ය ාදන්යන් නම් OPPs සහ
බැර යලෝහ පවා දැඩියලස සැලරී්ලට ගත
ුතතු යේ.

වලවිදයරත්මක බලපෘතෑම්

4.2.1. ඉදිකිරීම් ධ්ිවය ී 
ඉදිරීමේම් කාල තුල අ, නි ණ  මාර්ග නිසා යමන්ම යවනත්මක තාවකාිකක ඉදිරීමේම් නිසාද දැනට පවයන ෛල ගලා බැසීයම්
රටාවට බාදා සිදුවි හැක. වර්ෂාව යනාමැය අවසතථාවක ෛල ගලා ාමක් යනාවන බැවින් යබාක්කු තබා යනායයබන
සතථාන වල යමම තත්මකත්මකව වතා ්රණ ඛව සිදුවුක ඇත.. මතුළිට ෛල ගලා ායම් මාර්ග අඛන්තව යනායබීම යහතතුයවන් ඉහල
ග (upstream) ්රයශශයේ ෛල එක් රැසතවුක ඇත (water logging). වැඩිදුරටත්මක, දැනට පවයන භූමි මතුළිටින් සිටීන්
තල ක් යලස ගලා ායම් (sheet flow) තත්මකත්මකව නි ණ  මාර්ගයේ යබෝක්කු සහ පාලම් හරහා සාන්ද්රගත වූ ගලා ාමක්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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(concentrated flow) බවට යවනසත වුක ඇත. වියශතෂය න්ම යබෝක්කු සතථාන ගතී ඇත්මකයත්මක කුඹුරු වැනි මිදු බිම් වල
නම්, යබෝක්කු වල අ ෛල අධික යේගරීන් ගලා න බැවින්, පා ශු ඛාදන සිදුවි හැක. ෛල ගලා ායම් යේග අඩු වන
කුඹුරු සහ යවනත්මක පහත්මක බිම් වල ද එම යසෝදායගන න ද්රවය න් තැන්පත්මක වි හැක. නි ණ  මාර්ග ඉදිකරුක ලබන්යන්
ග වතුර ඇය වි හැරී ්රයශශ ක කණ්ඩි ක් මත නම්, එම කණ්ඩි නිසා ග ගවතුර රදවා ගැීමයම් ්රයශශ අඩුවන බැවින්
ග වතුර මට්ටම් ඉහල ාමට හැරී .
යබෝක්කු හරහා ඇල මාර්ග වල අඛන්තත්මකව , නි මිත ටි න මට්ටම් (invert levels) පවත්මකවාගැීමම සටීතව සහ ්රමාසවත්මක
විශාලත්මකව ක් සටීත යබාක්කු ය  අයමන් යතාරව සිදුකරමින්, නි ණ  මාර්ග නතත්මකතු කල යහාත්මක වාරි ෛල සැපුතමට බාදා
සිදුවි හැක. මාර්ග හරහා නිවැරදිව සතථානගත කරන ලද සහ ඉදිුතම් (aligned) කල යබෝක්කු යනාතබා කුඹුරු වල ෛල
ගලා බැස ාමට බාධ්ා සිදුකම යහාත්මක එටී ්රයලල ක් යලස ෛල එක්රැසත වුක ඇත. ඉදිරීමේම් අවදිය ටී ම් බලපෑම් සිදුීමට
හැරී ාවක් පවයන ්රයශශ ලයිසතතුවක් වගුව 4.2 ටී දක්වා ඇත.
්ගු් 4.3: ධදි ර 1 හි ඉදිකිරීම් ධ්දිය හි මතුපිට වලවිදයර්ට බලපෘතෑම් ඇයවි හැකි ස්ථමිරන

පිහිටීම

්්තමරන භූමි භරවිත

සිදුවි හැකි බලපෘතෑම්

කුඹුරු

නි ණ  මාර්ගයේ කන්ඩි මගින් එ්ල ගා පශධ්යය න්
පහලට ෛල ගලා ාම බාදා කල හැරී නිසා කුඹුරු වලට
අඛන්තව වාරි ෛල සැපයීම සහ කුඹුරු විකන් ෛල
බසතසවා හැමේමට අවටීර වි හැක.

0+400 to 0+650
0+800 to 1+000
1+050 to 1+100
1+600 to 1+700
2+150 to 2+400
2+900 to 3+000
3+600 to 3+700
3+950 to 4+050
4+650 to 4+750
5+400 to 5+450
5+600 to 5+650
5+750 to 6+000
7+150 to 7+250
7+500 to 8+000

යව්ගම් ඔ

නි ණ  මාර්ග යවලගම් ඔයේ ගැීමම් මාර්ග තුලට
ඇතුලුවි හැරී බැවින් එටී යගන න ෛල ධ්ාරිතාව සහ
ෛල රාවා ගැීමයම් ධ්ාරිතාව නි අඩුවි හැක.

8+050 to 8+450

කුඹුරු

නි ණ  මාර්ග නිසා කුඹුරු හරහා ෛල මාර්ග වලට
පවයන ෛල ගලා බැස ායම් මාර්ග වලට බාදා ඇයවි
හැක.

9+150 to 9+400
10+850 to 11+400

කුඹුරු

11+900 to 12+700

කුඹුරු

නි ණ  මාර්ගයේ කන්ඩි මගින් එ්ල ගා පශධ්යය න්
පහලට ෛල ගලා ාම බාදා කල හැරී නිසා කුඹුරු වලට

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පිහිටීම

්්තමරන භූමි භරවිත

සිදුවි හැකි බලපෘතෑම්

13+650 to 13+850

කුඹුරු

අඛන්තව වාරි ෛල සැපයීම සහ කුඹුරු විකන් ෛල
බසතසවා හැමේමට අවටීර වි හැක.

14+100 සිට 14+700

කුඹුරු, යබායහාර ඔ

15+500 සිට 16+150

කුඹුරු, රඹුකකන්

16+550 සිට 17+050

කුඹුරු, පරයප්ත  කුතා ඔ

17+050 සිට 17+550

පරයප්ත  කුතා ඔ

17+550 සිට 18+800

කුඹුරු, පරයප්ත  කුතා ඔ

18+800 සිට 19+800

පරයප්ත  කුතා ඔ

20+900 සිට 21+250

කුඹුරු

21+800 සිට 22+600

කුඹුරු

23+650 සිට 23+750

කුඹුරු

23+850 සිට 23+950

කුඹුරු

24+150 සිට 24+250

කුඹුරු

24+550 සිට 25+550

කුඹුරු

නි ණ  මාර්ගයේ කන්ඩි මගින් එ්ල ගා පශධ්යය න්
පහලට ෛල ගලා ාම බාදා කල හැරී නිසා කුඹුරු වලට
අඛන්තව වාරි ෛල සැපයීම සහ කුඹුරු විකන් ෛල
බසතසවා හැමේමට අවටීර වි හැක.

25+750 සිට 25+950

යකාසතයපාතු ඔ

නි ණ  මාර්ගයේ පාලම්වල අවශය තරම් විවර
යනාසැපුතවයහාත්මක යකාසතයපාතු ඔයේ නිදහසත
ගලා ාමට බාදා සිදුවුක ඇත.

26+200 සිට 26+300

යකාසතයපාතු ඔ

ROW ටී දකුණු මායිමට ආසන්නයේ නි ණ  මාර්ග
ඉදිකල යහාත්මක ග වතුර නිදහයසත බැස ාමට බාදා සිදුවි
හැක.

26+500 සිට 26+850

යකාසතයපාතු ඔ

27+200 සිට 28+100

යකාසතයපාතු ඔ

30+550 සිට 31+750

කුඹුරු, යකාසතයපාතු ඔ

යබායහාර ඔයේ සහ එටී අතු ග ගාවන් වල ග වතුර රාවා
ගැීමයම් ්රයශශ ද මාර්ග කන්ඩි නිසා අඩුවුක ඇත.

නි ණ  මාර්ග කන්ඩි රඹුක්කන් ඔයේ සහ පරයප්ත  කුතා
ඔයේ ළිටාර තැනි වලට ඇතුලුවි හැරී බැවින් වවායේ
ග වතුර රාවාගැීමම් ්රයශශ අඩුවි හැක. වැඩිදුරටත්මක වවා
කුඹුරු වල පවයන වාරි ෛල සැපුතම් සහ ෛල
ගලාබැසතසීයම් මාර්ගවට බාදා සිදුකල හැක.

නි ණ  මාර්ගයේ කන්ඩි මගින් එ්ල ගා පශධ්යය න්
පහලට ෛල ගලා ාම බාදා කල හැරී නිසා කුඹුරු වලට
අඛන්තව වාරි ෛල සැපයීම සහ කුඹුරු විකන් ෛල
බසතසවා හැමේමට අවටීර වි හැක.

නි ණ  මාර්ගයේ පාලම්වල අවශය තරම් විවර
යනාසැපුතවයහාත්මක යකාසතයපාතු ඔයේ නිදහසත
ගලා ාමට බාදා සිදුවුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.1.2. ක්රි රත්මක ධ්ිවය ී 
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ග ගා යහෝ ෛල මාර්ග හරහා න ්රයශශ වල, නි මිත මට්ටම් වලට (proper levels) ්රමාසවත්මක
තරම් විවර (openings) යනාසප න්යන් නම්, දැනට පවයන ෛල ගලාබැසීයම් රටා යවනසතවිහ හැරී අතර මාර්ග ට ුත
පැත්මකයත්මක (upstream) ෛල වකරැසතී යබීම (water logging) යහෝ ග වතුර තත්මකත්මකව ඇයීමට හැරී . පහත්මකබිම් යගාතරීමේම්
සහ ස වර්ධ්න රීමේයම් ස සතථාව මගින් 2016 වසයර් අධියේගී මාර්ගයේ යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා අදි ර 3 යකාටස
සාහා සිදුකල ෛලවිදයාත්මකමක අධ්ය න වාර්තායවන් ලබා  අ ඇය, යබෝක්කු සහ පාලම්වල පවත්මකවාගත ුතතු විවර ්රමාස
(opening sizes), සැලසුම් කරන ලද විසර්ෛන වලට එයරටීව ස සන්දන කරන ලද අතර ්රමාසවත්මක දැයි යසා ාගන්නා
ල අ. එයසතවුවද, ෛල යපෝෂක ්රයශශයේ ණ දාහැමේම් සදහා බාදාවන් යනාමැය මාර්ග ක් සැපයීම සදහා, එටී භාවිත , යබෝක්කු
සහ පාලම් නිසි පරිදි සතථාන ගත යනාරීමේයමන් යහෝ නි මිත පරිදි ඉදිුතම් (aligned) යනාරීමේයමන් අඩුකරුක ඇත. ඉහත
වාර්තායවන් ෛල මාර්ග පවයන සතථාන න්වල ඉදිරීමේමට ය ෝජිත වුහ න් සාහා ටි න මට්ටම් (invert levels) ලබා අ
යබුනද, ඉදිරීමේම් කටුතතු ආරම්භ රීමේම සාහා ගතවන කාල තුල අ, සිදුවි හැරී තැන්පත්මකීම් සහ යසෝදා ාම් නිසා එම ෛල
මාර්ග වල භූමි මට්ටම් (ground levels) සමග සුළු යවනසතකම් සිදුරීමේමට අවශය වි හැරී බැවින්, ඉදිරීමේම් අවදියේ අ එම
වාර්තායවන් ලබා අ ඇය ටි න මට්ටම්, දැන් පවයන භූමි මට්ටම් සමග නැවත වරක් ගැලපීම වැදගත්මක යේ. වැඩිදුරටත්මක, වාරි
ෛල සැපුතම් ඇල මාර්ග සහ බැස ායම් ඇල මාර්ග අධියේගී මාර්ග හරහා අඛන්තව පවත්මකවාගැීමමට අවසර යනාදුන
යහාත්මක, ඇතැම් කුඹුරුවලට ෛල සැපයීමට යහෝ ෛල බසතසවා හැමේමට යනාහැරී වුක ඇත. වයාපිය ක්රි ාත්මකමක අවදිය ටී
ෛලවිදයාත්මකමක භූමිදර්ශවලට ම් අටීතකර බලපෑම් සිදුීමට හැරී ාවක් පවයන සතථාන ලයිසතතුවක් වගුව 4.3 ටී දක්වා ඇත.
්ගු් 4.4: ධදි ර 1 හි ක්රි රත්මක ධ්ිවය මතුපිට වල විදයර්ට සිදු්න ධදරල බලපෘතෑම් සහ ස්ථමිරන
පිහිටීම

්්තමරන භූමි භරවිත

සිදුවි හැකි බලපෘතෑම්

කුඹුරු

ය ෝජිත මාර්ග , කණ්ඩි ක් (embankment) මත ළිටීටයි.
හතරැසත යබාක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම් වාරි සහ
ෛලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකය් මට්ටම් සමග යනාගැලයප්ත 
නම් එවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතා ශ වල ඇය කුඹුරු ්රයශශ
වල ෛල නි මාකාරය න් බැස ාමට යනාහැරී වුක ඇය
අතර ඇතැම් කුඹුරු වලට ෛල සැපයීමට යනාහැරී වුක
ඇත.

යවලගම් ඔ

අධියේගී මාර්ග කුකමත පාලම් (via duct) වල ගමන්
කරයි. අධියේගී මාර්ගයේ අපදාව න් යවලගම් ඔ ට එක්ී
එටී ෛල දූෂස වි හැක.

කුඹුරු

ය ෝජිත මාර්ග , මාර්ග කන්ඩි (embankment)මයන්
ගමන් කරයි. හතරැසත යබාක්කුවල ටි න (inverts) මට්ටම්
වාරි සහ ෛලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකය් මට්ටම් සමග

0+400 to 0+650
0+800 to 1+000
1+050 to 1+100
1+600 to 1+700
2+150 to 2+400
2+900 to 3+000
3+600 to 3+700
3+950 to 4+050
4+650 to 4+750
5+400 to 5+450
5+600 to 5+650
5+750 to 6+000
7+150 to 7+250

7+500 to 8+000

8+050 to 8+450
9+150 to 9+400

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පිහිටීම

්්තමරන භූමි භරවිත

සිදුවි හැකි බලපෘතෑම්

යනාගැලයප්ත  නම් එවිට ඇතැම් පහත්මක ුන්නතා ශ වල ඇය
කුඹුරු ්රයශශ වල ෛල නි මාකාරය න් බැස ාමට
යනාහැරී වුක ඇය අතර ඇතැම් කුඹුරු වලට ෛල
සැපයීමට යනාහැරී වුක ඇත.
10+850 to 11+400

කුඹුරු

11+900 to 12+700

කුඹුරු

13+650 to 13+850

කුඹුරු

14+100 to 14+800

කුඹුරු

ය ෝජිත මාර්ග , මාර්ග කන්ඩි (embankment)මයන්
ගමන් කරයි. (ීනරසාත්මකමක සතථාන යදකක පවයන මීටර්
120 ක පමස දුරක් හැර). ඇතැම් සතථාන වල ග වතුර
රාවා තබාගැීමයම් විභව පවයන සැලරීුතතු තරම්
්රයශශ න් මාර්ග කන්ඩි නිසා අඩුයේ. යමමගින්
ග වතුර මට්ටම් ඉහල නැගි හැක.
අධියේගී මාර්ග කුකමත පාලම් (via duct) වල ගමන්
කරයි. ෛල ගලා බැසීයම් රටාවන්ට සැලරී ුතතු
බලපෑමක් සිදු යනායේ.
අධියේගී මාර්ග මීටර් 420 ක දුරක් කුකමත පාලම් (via
duct) වල ගමන් කරයි.

15+500 to 16+150

කුඹුරු, රඹුක්කන් ඔ

16+550 to 17+200

කුඹුරු, පරයප කුතා ඔ

17+200 to 18+000

පරයප කුතා ඔ

18+000 to 18+800

කුඹුරු, පරයප කුතා ඔ

18+800 to 19+900

පරයප කුතා ඔ

අධියේගී මාර්ගයේ අපදාව න් රඹුක්කන් ඔ ට එකතු ී එටී
ෛල දූෂස කල හැරී අතර එම ෛල , ගඟ පහල
ජීවත්මකවන්නන් පාීම ෛල යලස සහ වාරි ෛල යලස
භාවිත කරයි.
පරයප කුතා ඔ ROW තුල පවීන. අධියේගී මාර්ග මීටර්
330 ක දුරක් කුකමත පාලම් (via duct) වල ගමන් කරයි.
ග වතුර රාවා ගැීමයම් විභව ක් සටීත ්රයශශ අඩු
කරවන ය ෝජිත මාර්ගයේ ඉයරි යකාටස මාර්ග කන්ඩි
(embankment)මයන් ගමන් කරයි. නි මිත සතථාන වලට
යබෝක්කු යනාය දුවයහාත්මක පරයප කුතා ඔ යවත ගමන්
කරන දැනට පවයන කුතා ෛල ගලා බැසීයම් මාර්ග න්
වලට අවටීර වි හැක.
අධියේගී මාර්ගයේ අපදාව න්
කුතා ඔ ට එකතු ී එටී ෛල දූෂස කල හැරී අතර එම
ෛල , ගඟ පහල ජීවත්මකවන්නන් පාීම ෛල යලස සහ වාරි
ෛල යලස භාවිත කරයි.
ය ෝජිත මාර්ග පරයප කුතා ඔ පවයන සාමානය
දිශාවටම ගමන් කරයි. මාර්ග ඔ ට ඉතා ආසන්න වන
සතථාන න් සාහා මීටර් 1390 ක කුකමත පාලම් (via duct)
සප ා ඇත. කණුමත පාලම් මාර්ගයේ කණු මගින් ග වතුර
ගලා ාමට අවටීර වි හැරී නණ ත්මක එමගින් සැලරී ුතතු
තරම් ග වතුර මට්ටයම් ඉහල නැගීමක් සිදු යනාවුක ඇත.

20+900 to 21+250

කුඹුරු

ය ෝජිත මාර්ග හරහා කුතා ෛල මාර්ග ගමන් කරන
නිවැරදි සතථානය න්ම යබෝක්කු යනාතැබුවයහාත්මක එම
ෛලමාර්ග වල ගැීමමට බාදා සිදුවුක ඇත.

21+800 to 22+600

කුඹුරු

ය ෝජිත මාර්ග හරහා කුතා ෛල මාර්ග ගමන් කරන
නිවැරදි සතථානය න්ම යබෝක්කු යනාතැබුවයහාත්මක එම
ෛලමාර්ග වල ගැීමමට බාදා සිදුවුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පිහිටීම

්්තමරන භූමි භරවිත

සිදුවි හැකි බලපෘතෑම්

23+650 to 23+750

කුඹුරු

23+850 to 23+950

කුඹුරු

24+150 to 24+250

කුඹුරු

ය ෝජිත මාර්ග , මාර්ග කන්ඩි (embankment)මයන්
ගමන් කරයි. (දිග මීටර් 50 ක් වන කුකමත පාලම් (via
ducts) යදකක අ හැර). හතරැසත යබාක්කුවල ටි න
(inverts) මට්ටම් වාරි සහ ෛලවහන ඇලමාර්ග වල පත්මකය්
මට්ටම් සමග යනාගැලයප්ත  නම් එවිට ඇතැම් පහත්මක
ුන්නතා ශ වල ඇය කුඹුරු ්රයශශ වල ෛල
නි මාකාරය න් බැස ාමට යනාහැරී වුක ඇය අතර
ඇතැම් කුඹුරු වලට ෛල සැපයීමට යනාහැරී වුක ඇත.

24+550 to 25+550

කුඹුරු

25+750 to 25+800

යකාසතයපාතු ඔ

26+200 to 26+300

යකාසතයපාතු ඔ

26+500 to 26+850

යකාසතයපාතු ඔ

30+550 to 31+750

කුඹුරු, යකාසතයපාතු ඔ

4.3.

මීටර් 1183 ක ණ ළු දුරක් කුකමත පාලම් (via ducts) මයන්
ගමන් කරයි. කණුමත පාලම් වල කණු යකාසතයපාතු ඔ
මත සතථානගත කල යහාත්මක යකාසතයපාතු ඔයේ නිදහසත
ගලා ාමට බාදා වුක ඇත. අධියේගී මාර්ගයේ අපදාව න්
යකාසතයපාතු ඔ ට එකතු ී එටී ෛල දූෂස කල හැරී
අතර එම ෛල , ගඟ පහල ජීවත්මකවන්නන් පාීම ෛල
යලස සහ වාරි ෛල යලස භාවිත කරයි.

සමරව සහ සාංස්කියකම බලපෘතෑම්

යතෝරාගත්මක දිසතත්රික්ක වල පවයන මානව ෛනාවාස සහ ක්රි ාත්මකමක වන සමාෛ ස සතථාවන් වලට අවම සමාෛ බලපෑම් සිදුීයම්
්රයපත්මකයම ූලලධ්ර්ම මත පදනම්ව යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම සදහා සැලසුම්
කර ඇත.හැරී ඉහල මට්ටමින්, වයාපිය ්රයශශ තුල සහ අවට මිනිසුන් සහ ඔවුන්යේ ෛනාවාස වලට සිදුවි හැරී සි ලුම
අටීතකර සමාෛයී බලපෑම් මගහරවාගනිමින්මාර්ග ඉදිරීමේයම් ්රණ ඛතම අරණ ස ඉටුකරගැීමමට, වියශතෂ අවධ්ාන ක්
ය ාණ රීමේයමන් පසුවඅධියේගී මාර්ගයේ ය ෝජිත මාර්ග පථ
ඉතා ්රයේශයමන් යතෝරා ගන්නා ල අ. නණ ත්මක එවැනි
විදයාත්මකමක සැලසුමරීන් පසුව පවා, අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම් වයාපියයේ පවයන මගහැරි යනාහැරී තාක්ෂණික සහ
යවනත්මක අවශයතාව න් නිසාම එටී ඇතැම් සමාෛයී බලපෑම් ඇතුලත්මකව පවීන. පර්යේෂක න් කන්තා මක් විසින්
වයාපියය න් සිදුවන සමාෛයී බලපෑම් සහ ෛනතාවයේ හැගීම් (perception) ළිිකබදව යතාරතුරු එක්රැසත කරන ල අ. පහත
යකාටයසටී ව ළිිකබදව සාකච්වා කර ඇත.
4.3.1. වනර්රස ්ලට සිදු්න සමරව බලපෘතෑම්.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග 26645 ක ෛනගහන ක් ජීවත්මකවන නිවාස 7301 ක් පවයන ග්රාම නිලධ්ාමේ වසම 38 ක් හරහා ගමන්
කරයි. සෑම ග්රාම නිලධ්ාමේ වසමක්ම ගම් 2-3 රීන් සමන්විත . ව පරිශයදන් වවා ළිටීටි සතථාන මත ගම්මාන 97 ක් යහෝ
එපමනම ග්රාමී ්රෛාවන් ස ඛයාවක් වයාපිය නිසා බලපෑමට ලක්වුක ඇත.ක්යෂතත්ර අධ්ය න වල අ, එම ්රයශශ වල සි ලුම
ෛනාවාස වල, ඔවුන් දිවියපයවත ආරම්භ කල දා පටන් සැලරී ුතතු තරම් කාල ක් යසතයසත තදින් ණ ්බැසගත්මක ස සතකිය ක්
සහ සකසත කරගත්මක සමාෛ වුහ ක් පවයන බව නිමේක්ෂස කර ඇත.යහාදින් වගාකරන ලද යගවතු, ුසට වැවුුක යපා්
ගසත යකාසත ගසත සහ යවනත්මක ගිහාශ්රිත ගසත වර්ග ඔවුන්යේ ෛනාවාස  අර්ඝ කාල ක් යසතයසත පවයන බවට සාක්ෂි
සප යි.සි ලුම ්රයශශ වල යහාදින් ස විධ්ාන වූ සමාෛ ස සතථා මගින් සි ලුම ්රෛා අවශයතා පායහෝ සපුරාගුක ලබයි.යමම
සුවියශතෂ සමාෛ ස විධ්ාන සහ එටී පාරිසරික පසුබිම ය ෝජිත වයාපියයේ ඉදිරීමේම් සහ ක්රි ාත්මකමක රීමේම සමග ්රභල
යවනසකට ටත්මකවි හැක.්රයශශයේ යමම දිගුකාීමන යවනසතකම් අවශයවන, බලපෑමට ලක්වූ ෛනතාවයේ නැවත
පදි චිකරීම්, නැවත හැතගැසීම් (re-adaptation) ්රතයුකකලන (reintegration) සහ ්රයසතථානගත රීමේම් (relocation)
ඔවුන්යේ වටළිටායේ යහෝ ාබද ්රයශශයේ පවයන නව අධියේගී මාර්ග ක් සමග ්රෛායේ මටසිිකටු ක්රි ාකාරිත්මකව
්රයසතථාපන රීමේම සදහා අවශය යේ.
4.3.2. ප්රවර්න් ප්රයස්ථමිරන ග තකිරීයම් සමරව බලපෘතෑම්
මාර්ග ඉදිරීමේයම්  අ අත්මකහල යනාහැරී අවශයතාවක් වන්යන් ය ෝජිත වයාපියයේ සතිර භාවිත සදහා වියශතෂිත ඉදිරීමේම්
සැලසුම් මගින් හදුනාගන්නා ඉතම් අත්මකපත්මකකර ගැීමමයි. ව අුකව, ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ ්රධ්ාන මාර්ග සහ
සි ලුම ය ෝජිත අන්තර්මවමාරු සදහා ඉතම් අත්මකපත්මකකර ගැීමම මගින් සිජුව බලපෑමට ලක්වන පවු් සහ ආ තන
්රයසතථානගත රීමේමට අවශය යේ. වයාපිය අවශයතාව න් සදහා සතිරව භාවිත කරන, පවු් පදි චිව සිටින සහ වැතකරන
ආ තන පවයන ඉතම් පවරා ගැීමමට සිදුවන අතර එටී සිටින ෛනතාව සහ පවයන ආ තන සතිරව ්රයසතථානගත රීමේම
අවශය යේ. ඉදිරීමේම් අවදියේ අ තාවකාිකකව අවශය වන ඉතම් ලබා ගැීමම සදහා පවු් සහ ආ තන ගනනාවක්
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කැමැත්මකයතන් යතාරව ්රයසතථානගත රීමේම අවශය වි හැක. වියශතෂය න්ම යමටී දැක්යවන සතථාන වලට ආසන්නව
ජීවත්මකවන පවු් සහ පවයන ආ තන (1) ගැඹුරු කැපීම්, (2) භූමි ළිරීම් ්රයශශ, (3) ග් ළිළිරීම් ්රයශශ, (4) ග් තාර
(asphalt) සහ යකාන්ීට් මිශ්රස න්ත්රාගාර, (5) ග් යමෝ් (metal crushers), (6) ඉන්ධ්න, වාුත සහ පුපුරස ද්රවය
ඇතුලුව ුපද්රවකාමේ ද්රවය අත ගු ගබතා (6) ශ්රමික කදවුරු, (7) තාවකාිකකව පසත යගනයගාසත දමන සතථාන ( 8) වයාපිය
අවශයතා සදහා යපාදු ෛනතාවට ්රයේශ ලබා යනායදන මාර්ග (9) වයාපිය කටුතතු නිසා හටගන්නා, ෛලය න් ටීයම්
අවදානමක් සටීත ්රයශශ සහ ආබාදිත සාමාජික න් සිටින පවු්, දරුණු යරෝග විකන් පීතා විදින සාමාජික න් සටීත පවු්,
ගැබිනි මේවරුන්, සහ දූවිික, ශබ්ද සහ වයාපිය කටුතතු මගින් ඇයවන යවනත්මක අටීතකර බලපෑම් වලට අඛන්තව
නිරාවරස ීමට ුකසුදුසු පුශගල න් තාවකාිකක ්රයසතථානගත රීමේම් (relocation) අවශය වුක ඇත.
සතිර සහ තාවකාිකක ්රයසතථානගත රීමේම වයාපියයේ අනිවාර්
අවශයතාව ක් වන අතර වයාපිය භූමි තුල සිටින
ෛනතාව නැවත පදි චිකරීම සැලරී්ලට භාෛන කල ුතතු ්රධ්ාන කරුණු විකන් එකරී. ්රෛාව සමග සිදුකල මහෛන අදහසත
විමසීම් වල අ (public consultations) ව සතගත පරම්පරායේ සමාජික න් ්රයසතථානගත රීමේයම් ගැටලු සම්බන්ධ්ය න්,
නව නිවාස ඉදිරීමේමට හැරී ාවක් යනාමැය බව සහ ආගන්තුක සමාෛ සහ භූයගෝීම පරිසර කට තමන්ම ්රතයුකකලන
(reintegrating) ීම න ුපක්පන මත පැමිණිික සිදුකරන ල අ. දිගටම එම ්රෛාව තුලම තමන්යේ ජීවිත ගතරීමේම
සහයක රීමේම තහවුරු රීමේම සදහා වයාපිය ට ඔවුන් බලායපායරාත්මකතු රටීතව වික්ප න් යසා යි. ඇතැණ න්, ඔවුන්යේ
ව සතගත යදමාළි න් එ දැනගතයහාත්මක දරාගැීමමට අපහසු යවතැයි සහ දරුණු මානසික බලපෑමක් ඇයයේ ැයි හැගීයමන්
තමන්යේ ව සතගත යදමාළි න්ට වයිපිය සම්බන්ධ්ව දැුකවත්මක රීමේයමන් වැලකී සිටියි. ්රෛාවන් විසින් ්රයසතථානගත
රීමේයම් බලපෑම් විදිුක ලබන්යන් ජීවිතයේ අවිනිශතචිතබව, ඔවුන්යේ යශපල ස වර්ධ්න ීම, අනාගත ෛනාවාස සහ ජීවිකා
විත්මකීනන්, දරුවන්යේ අධ්යාපන , මහලු අ රැකබලා ගැීමම ආ අ සහ එක් එක් පුශගල ා සතුව බලායපායරාත්මකතු යනාවන
අිය ෝග වලට ණ මස  අමට පවයන ධ්ාරිතාවය නි. යමම අවිනිශතචිත න අරුත සහ අයප්ත ක්ෂිත ්රයවිපාක, සමාෛ සහ
යවනත්මක සමීක්ෂස, මහෛන අදහසත විමසීම් සහ වයාපිය සහ එ ක්රි ාත්මකමක රීමේමට අයප්ත ක්ෂිත ්රයශශ ආශ්රිත මාධ්ය
වාර්තා සහ විවිධ් කටකතා ආ අ වයාපියයේ ූ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 පදි චිකරීයම් අවශයතාව ට එකග
යනාවන බවයි.
4.3.3. ඉඩම් පෘත්රරග ැනීයමන් සිදු්න බලපෘතෑම්
ය ෝජිත වයාපිය සදහා නැවත පදි චිකරීයම් ක්රි ාකාමේ සැලැසතමක් (RAP) දැනටමත්මක සකසා ඇය අතර ඉතම් අත්මකපත්මක කර
ගැීමම, වන්දි යගීම සහ නැවත පදි චි කරීම එම සැලැසතමට අුකව සිදුකරුක ඇත.වයාපිය බලපෑම් ්රයශශයේ පවයන,
්රෛාවන් සහ ආ තන වල ඉතම් පවරා ගැීමම සතුව බරපතල සමාෛ බලපෑම් පවීන.වයාපියයේ ඉතම් අවශයතාව අුකව,
ඉතම් ටීමි න්ට ඔවුන්යග ඉතම් සම්පූර්සය න්ම අටීමි ීම යහෝ අර්ධ් වශය න් ලබා අම රදාපවයුක ඇය අතර එමගින් ගැටලු
ගනනාවක් සහ ඇතැම් පවු් වලට ඉතම් යනාමැය ීම, ඉයරි වන ඉතම් යකාටයසත ලාභදායී භාවිත ක්ෂ ී ාම, කුඹුරු
ඉතම් ්රමාස අඩුීම, ඉයරි ඉතම් යකාටස වගා රීමේම සදහා වවා යතත්මක සහ ුසත ඉතම් ීම වැනි ගැටලු සහ අත්මකපත්මක කරගත්මක
ඉතම් නි ම මායිමක් යහෝ ආරක්ෂාවක් යනාමැයව බයලන් අ්ලා ගැීමම වැනි දුෂතකරතා රාිල ක් පැන නගී.
ය ෝජිත වයාපිය සදහා කුඹුරු ඉතම් අත්මකපත්මකකර ගැීමම, අධියේගී මාර්ග කුඹුරු ඉතම් හරහා සැලරී ුතතු දිගක් ගමන්
කරන දිසතත්රික්ක යදයකටී වගාකල හැරී යතත්මකබිම් වල ුපය ෝෛයතාව (availability) යකයරටී අටීතකර යලස බලපෑමට
හැරීයේ. මානව ෛනාවාස සටීත ුසතබිම් ඉයරි කරමින් එවැනි ආකාරය න් ඉතම් යතෝරාගැීමම සිදුකලද, ෛායයේ ්රධ්ාන
ආහාර නිපදවන කුඹුරු ඉතම් ්රමාස ්රයසතථාපන රීමේමට ක්රම ක් යනාමැත. වයාපිය නිසා බලපෑම් සිදුවන
්රෛාවන්යේ ෛනතාව, ශතවර්ෂ ගසනාවක් යසතයසත ඔවුන්යේ යරසාර බව ළිිකබා වූ ්රධ්ාන වත්මකකම වන කුඹුරු අත්මකපත්මක
කරගැීමම සම්බන්ධ්ව දැඩි යලස සැලරීිකමත්මක යේ. ඉතම් ටීමි න්ට අ ත්මක ඇතැම් කුඹුරු ඉතම් වල යපෞරාණික සහ
පරම්පරාගත වටිනාකමක් යසා ාගන්නා ලද අතර ඔවුන්ට වවායේ ටීමිකාරිත්මකව බුක්යවි අමට ලැබීම ඔවුන් ලබන සමාෛ
තත්මකත්මකව ක් යලස සලකුක ලබයි. යමම වයාපිය සදහා අත්මකපත්මක කරගුක ලබන ඉතම් අතර කුතා යකාටසක් සමහර
විහාරසතථාන සතුව පවයන යහෝ එටී පාලන
ටයත්මක පවයන වවා ද යේ. බුශධ්ශාසන ට පූෛා කර ඇය බැවින් සහ යබෞශධ්
ආ තන වල පරිහරස ට සීමාකර ඇය බැවින් වවා ශුශධ් වූ යශපල යලස ද සලකුක ලබයි. එයසතවුවද ඇතැම් ඉතම් එම
විහාරසතථාන යවයන් ලබාගත්මක අවසර න් මත සහ ඇතැම් විට ම් වාරික ණ දලක් පවා යගවමින් ෛනතාව විසින් වගා රීමේම
සදහා සහ යන්වාසික භාවිත න් සදහා ය ාදාගුක ලබයි.
ඉතම් ටීමි න්, රෛ මගින් තම ඉතම් සදහා යගවුක ලබන මිලත්මක වන්දි යගීම සිදුකරුක ලබන කාල ත්මක ළිිකබදව සැලරීිකමත්මක
යේ. ඔවුන්යේ තමන්යේ ඉතම් සදහා අඩු අග ක් ලබා යදුක ඇතැයි ද, වන්දි යගීම සිදුරීමේම අසීරු සහ වසර ගසනක්
ගතවන ක්රි ාමාර්ග ක් මගින් සිදුකරුක ඇතැයි ද අ්ලසත සහ දූෂස න් ව සදහා මැදිහත්මක වුක ඇතැයිද යලසින් බි ට පත්මකව
ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.3.4. ජීවිකර ්ිත්ීනන්ට සිදු්න බලපෘතෑම්
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපියය න් ෛායක ආර්ික ස වර්ධ්න කාර් ක්ෂම රීමේම සදහා සැලසුම් කරුක ලැබුවද,
ඉදිරීමේම් කාලපරියේද සහ ක්රි ාත්මකමක වන දිගු කාලපරියේද සම්බන්ධ්ව සලකා බලනවිට, ය ෝජිත වයාපිය සතුව
්රෛායේ ජීවිකා විත්මකීනන් සහ ආර්ික ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ්ය න් සැලරී ුතතු තරම් බලපෑම් පවීන. ටිතල පහසුකම්
ස වර්ධ්න රීමේයම් ෛායක අරණ ස වන්යන් ෛනගහනයේ සැලරී ුතතු යකාටසක ජීවයනෝපායේ වි දම සහ ආර්ික
ක්රි ාකාරකම් සාක්ෂාත්මක කරගැීමමයි.
සිජුව සහ වක්රව බලපෑම් සිදුවන ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් 38 තුල නැවත පදි චිකරීයම් ගැටලුව ඉවත්මක කල පසු ඔවුන් දැඩියලස
සැලරීිකමත්මක වන්යන් නැවත පදි චිකරීයමන් පසුව ඔවුන්යේ ජීවිකාවිත්මකීනන් වලට සිදුවන අටීතකර බලපෑම් සහ එනිසා
ඔවුන්යේ ආර්ික ක්රි ාකාරකම් අඛන්තව සිදුකරයගන ාමට යනාහැරීවුක ඇතැයි න කරුස සම්බන්ධ්ය නි.
කිෂිකර්මාන්තයේ අ කන්න විකන් ලැයබන අසතවැන්න සම්පූර්සය න් යහෝ අර්ධ් වශය න් අටීමිීම සහ කිෂිකාර්මික
ශ්රමික කු සහ වයාපාර සිදුකල හැරී ුප ා ගැීමම් අටීමිීම වයාපියය න් නිසා ඔවුන්ට වි අමට සිදුවන අටීතකර බලපෑම්
යේ. තාවකාිකක නැවත පදි චිකරීම් අවශය වන අවසතථා වල අ පවා ඔවුන්ට යගවතු විකන් සහ ්රෛායේ සමාෛයී
සහය ෝගය න් ලැයබන ආර්ික ්රයලාභ අටීමිීම සිදුවුක ඇත. වයාපිය ක්රි ාකාරකම් වල අනි ත බව, ඉදිරීමේම් කටුතතු
 අර්ඝ කාල ක් යසතයසත සිදුීම, ්රෛාවට සිදුවන අටීතකර බලපෑම් යනාසකලා සිමම, සහ සාධ්ාරස කාල ක් තුල අ ්රෛාවට
ඇයවන ගැටලු සම්බන්ධ්ව ක්රි ාත්මකමක ීමට පවයන නිමධ්ාමේවා අ අලසකම ආදි නිසා ෛනතාවයේ ජීවිකා විත්මකීනන් සහ
ආර්ික ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ්ය න් ඇය ගැටලු තවදුරටත්මක ුග්ර වුක ඇත. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඉදි රීමේම මගින් ග්රාමී
සහ නාගරික ්රෛාවන් යදකට යබ අමට යහතතුයේ. යමම සිජු යවන්රීමේයමන් නව ්රයේශ මාර්ග, වාස කරන සතථානයේ සිට
රැරී ාව කරන සතථාන ට ගමන් රීමේමට ්රවාහන මාධ්ය, යවලදපලව් සහ යවනත්මක යසතවා යසා ාගැීමමට ෛනතාවට
බලකරන නිසා එමගින් නිසා ෛනතාවයේ ආර්ික ක්රි ාකාරකම් සදහා අටීතකර බලපෑම් සිදුයේ. අධියේගී මාර්ග මගින්
පහසු ්රයේශ න් වසා දැමීයමන් වැත සහ යවමදාම අඩුීම නිසා ෛනතාවයේ ඔවුන්යේ ජීවිකාවිත්මකීනන් අටීමිීමට හැරී ාව
පවීන.
කුඹුරු වල සිදුකරන ඉදිරීමේම් කටුතතු විකන් වාරිමාර්ග පශධ්ය අවටීරීම, ඔවුන්යේ නිරන්තර යමයහුතම් නිසා වැත බිම්
වලට සම්බන්ධ් ී ඇය ක්යෂතත්ර න්යේ වගාවන් විනාශ ීම යහෝ පා ශු ඛාදන නිසා බලපෑම් ඇයීම, වයිපිය නිසා සිදුවන
ෛල ගැීමම්, තාවකාිකක ්රයේශ මාර්ග සෑ අම, ද්රවය සහ පසත බැහැරීමම ආදි සිදුයේ. වාරි ඇලමාර්ග වසා දැමීයමන් වගාවන්
වලට සහ එටී අසතවැන්නට අටීතකර බලපෑම් ඇයකරුක ලැබි හැරී .
4.3.5.
ටිතල පෘතහසුකම් සම්බන්ධ්ය න් ඇය්න සමරව බලපෘතෑම්
යපාදු යශපල සහ නිවාස, යපාදු ුපය ෝගීතාව න්, මාර්ග සහ ්රවාහන ආ අ පවයන ටිතල පහසුකම් වලට ඉදිරීමේයම්
ක්රි ාවිකයේ අ ඇයවන බලපෑයම් ්රයලල ක් යලස වයාපියය න් තාවකාිකක සමාෛ පීතාවක් ඇයකරුක ඇත. අධියේගී
මාර්ගයේ සැලරී ුතතු තරම් දිග ්රමාස ක් කුඹුරු ඉතම්, වනාන්තර බිම්, සහ විරල යලස ෛනතාව ජීවත්මක වන ්රයශශ හරහා
ගමන් රීමේමට සැලසුම් කර ඇය බැවින් ටිතල පහසුකම් වලට සිදුවි හැරී බලපෑම අවම මට්ටම පවීන. එයසතවුවද, අධියේගී
මාර්ග කුඹුරු බිම් හරහා ගමන් කරන විට එටී පවයන මිදු ක්රි ාකාරිත්මකවය න් ුතතු වාරිමාර්ග පශධ්ය කතාකප්ත ක් කර
දමුක ඇත. එයමන්ම යපා් සහ යවනත්මක වගාවන් සිදුකර ඇය ුසතබිම් වල ෛලවහන පශධ්යයේ දිශාවන් යවනසත කරුක ඇත.
අධියේගී මාර්ග යපාදු සහ යපෞශගිකක මාර්ග හරහා ගමන් කරන අවසතථා වල අ සහ වවාට සමාන්තරව ගමන් කරන අවසතථා
වල අ එමගින් යපාදු සහ යපෞශගිකක මාර්ග භාවිත ට බාදා සිදුකරුක ඇත. ඉදිරීමේම් අවශයතා මගින් විදුිකබල සම්යේෂස
රැහැන්, දුරකථන රැහැන්, ෛල යබදා හරින නල මාර්ග, සුසානභූමි භාවිත , යපාදු ුදයාන, ීතාළිටි සහ මහෛන මධ්යසතථාන
වලට බලපෑම් සිදුවුක ඇත. එයමන්ම වයාපිය නිසා ව අවට ළිටීටා ඇය සාමකාමී පරිසර ක් සටීත පාස්, පන්ස්,
යරෝහ්, යහෝට්, ආගමික මධ්යසතථාන, යවලදපලව් සහ බසත නැවතුම් වැනි සතථාන වලට ද සිජුව යහෝ වක්රව බලපෑම්
සිදුකරුක ඇත. ඉදිරීමේම් කටුතතු නි ත වශය න්ම යපාදු මාර්ග භාවිතා කරන වාරගනන සහ වයාපිය භූමි යවත ඉදිරීමේම්
ද්රවය රැයගන එන වාහන ධ්ාරිතාව ඉහල න වුක ඇත. එටී ්රයලල ක් යලස, යපාදු මාර්ග සහ සි ලුම ්රයේශ මාර්ග නිසිපරිදි
නතත්මකතුව සිදු යනාකල යහාත්මක දැඩි යලස හානි වුක ඇත. වියශතෂය න්ම, බර වාහන ය ාදායගන දුරසතථ ්රයශශ වල සිට පසත,

වැික,යකාන්ීට් ග්, සහ ග්තාර (asphalt) ්රවාහනයේ අ , එම මාර්ග වලට හානිසිදුවුක ඇය අතර එම මාර්ග සි ්ලම
එටී ෛනතාව නිරන්තරය න් භාවිත කරන වවා යේ. එමනිසා මාර්ග ටිතලපහසුකමට සිදුවන බලපෑම වයාපිය ්රයශශ ට
පමසක් සීමා යනාවන අතර වයාපිය ට ද්රවය සැපුතම් සිදුකරන ව හා සම්බන්ධ් යවනත්මක ්රයශශ වලට ද අදාල යේ.
4.3.6. මහවනතර්යේ දරක්ෂර්ට සහ යසෞ ය ට සිදු්න බලපෘතෑම්
ය ෝජිත වයාපියයේ පවයන සතවභාව නිසා එටී ඉදිරීමේම් වැතබිම් සහ සිදුරීමේමට නි මිත කාර් න් වල සතවභාව
සැලරී්ලට ගනිමින්, ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් 38 වාස කරන්නන් යමන්ම වයාපියයේ යසතව කරන යසතවක බලකා ට ද
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සිදුවි හැරී ඕනෑම අටීතකර බලපෑම ළිිකබදව එක් යකාටසකට පමසක් අඩුතක්යසතරුවක් රීමේමට හැරී ාවක් යනාමැත.
නි මිත ආරක්ෂස ක්රි ාමාර්ග විකන් යතාරව සිදුකරන ඕනෑම ස වර්ධ්න කටුතත්මකතක මිනිසුන්ට හානි ඇයකර වි හැරී
සම්භාවිතාව ක් පවීන. බර වාහන භාවිත , න්ත්රසූතත්ර, පුපුරස ද්රවය, ගැඹුරු කැපීම් සහ කදුකර ්රයශශ වල භූමි ළිරීම්
ආ අ සිදුකරන ්රයශශ, තුල සහ අවට වැතරීමේම සහ ජීවිත අනතුරුදා ක වි හැක. ග්රාමනිලධ්ාමේ වසම් 38 ටී ජීවත්මකවන
ෛනගහන ගැන සැලරීිකමත්මක වන විට මතක් කල ුතතු වැදගත්මක කරුසක් වන්යන් එටී ෛනගහනය න් 30% ක් පමන ව ස
අවුරුදු 19 අඩු කාන්ත ට අ ත්මක වන බවයි. එම සි ලු යදනා ක්රි ාකාමේ පාස් න සහ සමාෛයේ නිතර හැසියරන පුශගල න්
යේ. නව අධියේගී මාර්ග ක් ඉදිරීමේම වයාපිය ්රයශශ වල ජීවත්මකවන පුශගල න්ට නව අත්මකදැකීමක් වන බැවින් ඔවුන්
වයාපිය වැතබිම් වලට එටී අ සිදුවි හැරී අනතුරු සහ හානිකර බලපෑම් ළිිකබද රීසිදු දැුකවත්මක ීමරීන් යතාරව ස වාරයේ
පැමිකරමට ඉතයයබ්.
යපාදු ෛනතාවයේ යසෞඛය ආරක්ෂාරීමේම ළිිකබද අවධ්ාන ය ාණ  යනාකරන්යන් නම් යසතවක කදවුරු, ද්රවය සහ කැිකකසල
බැහැරීමම්, ආදි ඇතැම් වයාපිය ක්රි ාකාරකම් සහ වැතබිම් මගින් එවැනි ගැටලු වල බලපෑමක් යලස යසෞඛය ුවදුරු
ඇයීමට හැරී ාවක් පවීන. වියශතෂය න්ම යසතවක වැතබිම් සහ ආරක්ෂා යනාකරන ලද ්රයශශ වල ෛල එක්රැසතී පවයන
සතථාන වල යත ගු මදුරුවන් හණ ීමට හැරී ාවක් පවයුක ඇත. බමතර ක් පවු් පාීම ෛල ලබා ගන්යන් ික විකන් වන
බැවින්, මිනිසත අපද්රවය, කැිකකසල, සහ කාර්මික අපද්රවය අපමේක්ෂාකාමේ යලස බැහැරීමම නිසා ික වල භූගත ෛල අපවිත්රීම
සිදුවි හැරී බැවින් එයසත රීමේමට රීසියසතත්මකම ඉතලබා අම සිදුයනාකල ුතතු .
4.3.7. රථමි්රහන ග මනරග මන ට සිදු්න බලපෘතෑම්
ය ෝජිත වයාපිය සදහා වසර ගනනක් පවා ගතවි හැරී සැලරී ුතතු තරම් ඉදිරීමේම් කාල ක් අවශය වුක ඇත. එවැනි
වයාපිය ක, ්රධ්ාන මාර්ගයේ මිදු යලස රථවාහන ගමනාගමන ට අඛන්තව බාදා කරමින් රථවාහන ගමනාගමන ට
ස යේ අ සතථාන ක අසම්පූර්ස කාර් න් පැවය හැක. ුදෑසන, පාස් අවසාන වල යේලාව් වල, සහ සවසත කාලයේ
කලබල යේලාවන් වල අ ඉදිරීමේම් අවශයතාව න් සිදුරීමේයමන් සහ ඉදිරීමේම් ද්රවය අඛන්තව වයාපියයේ වැතබිම් යවත
්රවාහන රීමේමට අවකාශ සැලසීයමන් සි ලුම ්රධ්ාන මාර්ග වල වාහන තදබද ක් ඇයවි හැක.
ස සතකිය කම , ඓයහාසික සහ පුරාවිදයාත්මකමක ුරුම න්ට සහ එටී ුපලක්ෂස න් වලට සිදුවන බලපෑම ඇගයීම
සිදුකරුක ලැබුයේ ්රධ්ාන වශය න්ම වයාපිය ට පවයන යභෞයක ආසන්න බව සහ අධියේගී මාර්ග සහ එම යශපල
අතර පවයන භූයගෝීම සතව භාව පදනම් කරයගන සහ එම ්රයශශයේ පවයන ්රයේශ මාර්ගන් ළිිකබදව ද අවධ්ාන
ය ාණ කරමිනි. ්රධ්ාන ්රණ ඛතාව යදුක ලැබුයේ මීටර් 120 ක් වන මාර්ග යකාරියතෝව තුල සතථානගතී ඇය යශපල සදහා
(සිජු බලපෑම්). ඉන්පසු මාර්ග මධ්යනය යර්ඛායේ සිට යදපැත්මකතටම මීටර් 500 ක් දක්වා වන සීමාව ද ඉන්පසු එ ටත්මක
එළිටින් ළිටීටා ඇය ්රයශශ ද සලකා බලන ල අ (වක්ර බලපෑම්).
හදුනාගත්මක යශපල න් අතර, අධියේගී මාර්ගයේ ඉදිරීමේයම් අ අවම වශය න් එම යශපල වල යකාටසක් යහෝ මීටර් 120
යකාරියතෝව තුල පැවීනම නිසා අධියේගී මාර්ග ව හරහා ගමන් රීමේයමන් යශපල තුනකට සිජු බලපෑම් සිදුවන බව ීනරස
කරන ල අ. අධියේගී මාර්ගයේ ඉදිරීමේම් නිසා තවත්මක යශපල යදකකට වක්ර නණ ත්මක ඉහල බලපෑම් ද යශපල 6 කට වක්ර නණ ත්මක
මධ්යසතථ බලපෑම් ද යශපල 4 කට වක්ර නණ ත්මක අඩු මට්ටමක බලපෑම් ද සිදුවන බව හදුනායගන ඇත. ය ෝජිත වයාපිය නිසා
බලපෑම් සිදුයේ ැයි අයප්ත ක්ෂිත ස සතකියකම , ඓයහාසික, පුරාවිදයාත්මකමක වශය න් වැදගත්මක සතථාන වගුව 4.5 ටී සාරා ශ
ගත යකාට ඇත.

්ගු් 4.5 සාංස්කියක ඓයහරසික සහ ර රරවිදයරත්මක ්ැදග ත්කමක් සහිත ස්ථමිරන ්ලට සිදු්න බලපෘතෑම
ධාංක

ස්ථමිරනය නම

උරුමය
දකරර

උරුම
කරන්ඩ

01

ශ්රී
විය්සුන්දරාරාම
රෛමහා විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

02

මුතරවීන රෛමහා
විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

03

යපාත්මකගු්විහාර
, ිකටීණිගිරි

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකම
ක
ස සතකියක
ඓයහාසික
පුරාවිදයාත්මකම
ක
ස සතකියක
ඓයහාසික

න්ඩරාංක

මර්ග ය
සලකුණු
කල දුර සහ
පෘතැත්ත

දුර
මීට්

07024’03.3”
080016’37.2
”

01+120(
දකුණු )

1500

07024’18.3”
080016’58.0
”

01+340
( දකුණු )

07024’26.9”
080017’18.6
”

01+700
( දකුණු )

සිදුවි
හැකි
බලපෘතෑ
ම්
මට්ටම්

සාංයග
ී  බ්ii

සටහන

වක්ර
අඩු

මධ්ය

700

වක්ර
මධ්ය

අධික

75

සිජු
අධික

අධික

ස යේ අ
සහ
හානිීයම්
අවදානම්
යශපලරී
ස යේ අ
සහ
හානිීයම්
අවදානම්
යශපලරී
අධියේගී මාර්ග
ඉදිකරන සීමාව

i

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

96

04

ශ්රී අසතවත්මකතරාම
විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක
ඓයහාසික

05

වියේකාරාම
පුරාස විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක
ඓයහාසික

06

ශ්රී සරසපාල
පාර විහාර

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක
ඓයහාසික

07

ශ්රී ීමයග්රෝධ්ාරාම
යසතනාසන

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

සම්බුශධ්
මන්දි ර සහ
ඇ්ල යබෝධි

යබෞශධ්
විහාරසතථාන

ස සතකියක

07023’40.7”
080019’39.3
”
07022’58.1”
080019’43.1
”
07023’31.7”
080020’09.8
”

06+500 (
වම් )

670

වක්ර
මධ්ය

මධ්ය

06+940
( දකුණු )

550

වක්ර
මධ්ය

මධ්ය

07+760 (
වම් )

720

වක්ර
අඩු

අඩු

07022’50.8”
080020’11.7
”

07+760
( දකුණු )

425

වක්ර
මධ්ය

මධ්ය

වක්ර
අඩු

අඩු

මායියම් ළිටීටා
ඇත.
තරමක්
දුරට
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක පවීන
තරමක්
දුරට
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක පවීන
අධියේගී මාර්ග
විරුශධ් පැත්මකයත්මක
ඉදිකරුක අතර
තරමක්
දුරට
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක පවීන
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක අඩු

අධියේගී මාර්ග
විරුශධ් පැත්මකයත්මක
ඉදිකරුක අතර
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක පවීන
යකත්මකතාරාමවිහා යබෞශධ්
ස සතකියක
වක්ර
ඇගයි
අධියේගී මාර්ග
09
07023’03.6”
9+220 ( 265
ර
විහාරසතථාන
මධ්ය
විරුශධ් පැත්මකයත්මක
080021’03.6 වම් )
ුතතුව
ඉදිකරුක අතර
”
ඇත
තරමක්
දුරට
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක පවීන
මාර්ගාසන්න
ක්රිසතය ානි
ස සතකියක
සිජු
අධික
අධියේගී මාර්ග
10
07022’36.2”
10+300
45
ළිිකම
අධික
ඉදිකරන සීමාව
ළිබදම 01
080021’27.3 ( දකුණු )
මායියම් ළිටීටා
(ක්රිසතය ානි)
”
ඇත.
මාර්ගාසන්න
ක්රිසතය ානි
ස සතකියක
සිජු
අධික
අධියේගී මාර්ග
11
07022’13.2”
11+060
60
ළිිකම
අධික
ඉදිකරන සීමාව
ළිබදම 02
080021’37.9 ( දකුණු )
මායියම් ළිටීටා
(ක්රිසතය ානි)
”
ඇත.
ස සතකියක
වක්ර
ඇගයි
අධියේගී මාර්ග
12
යශවාසතථාන (ම ක්රිසතය ානි
7°22'4.26"
11+200
285
ප්ික
ඓයහාසික
අධික
විරුශධ් පැත්මකයත්මක
80°21'38.14 ( දකුණු )
හ ප්ික )
ුතතුව
ඉදිකරුක අතර
"
ඇත
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක
්රණ ඛ
යනායේ.
ග්යදනි කන්ද
යබෞශධ්
ස සතකියක
වක්ර
ඇගයි
අධියේගී මාර්ග
13
07021’52.1”
11+300
615
පුරාස විහාර
විහාරසතථාන
ඓයහාසික
මධ්ය
විරුශධ් පැත්මකයත්මක
080021’39.1 ( දකුණු )
ුතතුව
ඉදිකරුක අතර
”
ඇත
තරමක්
දුරට
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක පවීන
දඹුලු රෛමහා
යබෞශධ්
ස සතකියක
වක්ර
ඇගයි
අධියේගී මාර්ග
14
07021’11.3”
11+660
175
විහාර
විහාරසතථාන
ඓයහාසික
අඩු
විරුශධ් පැත්මකයත්මක
080021’43.9 ( දකුණු )
0
පුරාවිදයාත්මකම
ුතතුව
ඉදිකරුක අතර
”
ක
ඇත
භූරූප විදයාත්මකමක
බාධ්ක
්රණ ඛව
පවීන
ගලයගදර
ණ සතිකම්
ස සතකියක
වක්ර
මධ්ය
භූරූප විදයාත්මකමක
15
07022’23.0”
31+680
420
ප්ික
ප්ික
අධික
බාධ්ක
080030’55.1 (වම්)
අඩු ආසන්නයේ
”
ම ළිටීටන අතර
අධියේගී මාර්ග
ළිටීටන
පැත්මකයත්මකම ළිටීටා
ඇත
iසිදුවි හැරී බලපෑම් වලට අග න් ලබා අ ඇත්මකයත්මක අධියේගී මාර්ගයේ සිට පවයන දුර සහ අවට භූරූප විදයාත්මකමක සතවභාව පදනම් කරයගන යේ.
iiුරුම යශපල සහ එටී අුකලක්ෂස න්යේ ස යේ අබවට අග න් ලබා අ ඇත්මකයත්මක එටී වැඩිදුර අග රීමේම් වලට සිදුවි හැරී යවනසතකම් පදනම් කරයගන යේ.
08

7°23'27.23"
80°20'27.39
"

08+100 (
වම් )

710

බලපෑම් මට්ටම්

සිජුඅධික – 3; වක්රඅධික – 2; වක්ර මධ්ය – 6; වක්ර අඩු– 4
ස යේ අබව

අධික – 4, මධ්ය – 5; අඩු – 2; ඇගයි ුතතුව ඇය – 4
ුරුමයේ සතවභාව

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.4.

සි ලු ආකාරයේ යබෞශධ් විහාරසතථාන සහ ළිිකම – 11; ක්රිසතය ානි ප්ික සහ ළිිකම (සුරුවම්) – 3; ණ සතිකම් ප්ික – 1; යවනත්මක
ස සතකියක සතමාරක – 1

පෘතරිසර විදයරත්මක (Ecological) බලපෘතෑම්

යමම යකාටස මගින් ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ අදි ර 3 ටී ඉදිරීමේම් සහ ක්රි ාත්මකමකීම් න අවධි
යදයකටී අම සැලරී ුතතු පරිසර විදයාත්මකමක බලපෑම් ඇයීමට හැරී ාවක් පවයන ූලිකක ක්රි ාකාරකම් හදුනාගැීමමක්
සිදුකර ඇත. ඇයීමට හැරී සැලරී ුතතු පරිසර විදයාත්මකමක බලපෑම්, යභෞමික සහ ෛලෛ පරිසර පශධ්ය ආශ්රය න් සාකච්ඡා
කර ඇත.
4.4.1. ඉදිකිරීම් ධ්ිවය ී  සිදු්න පෘතරිසර විදයරත්මක බලපෘතෑම්
වයාපියයේ ඉදිරීමේම් අවධියේ අ, ්රධ්ාන අුකයර්ඛ සහ ද්රවය ්රවාහන කරන මාර්ග දියේ පවයන වික්ෂලතා යහිකයපයහික
රීමේම, ද්රවය ගබතා කරන අ ගන, යසතවක න්ට නවාතැන් සප න කදවුරු ඉදිරීමේම, භූමි හෑමේම, භූමි කැපීම, භූමි ළිරීම,
ග් ළිළිරීම, මාති පාෂාස දක්වා කුළුුක බැසතසීම (piling) සහ මාර්ග ඉදිරීමේම් කටුතතු වල අ සිදුකරන ලාක්ෂනික
යවනත්මක සිවි් කටුතතු ආදි සිදුකරුක ලබයි. යමම කටුතතු වල අ සිදුවි හැරී බරපතල පරිසර විදයාත්මකමක ්රයවිපාක පැවය
හැරී අතර වවා යබායහාම ක් සතථානවලට වියශතෂිත (location-specific) වුක ඇත.

යභෞමික ්රසස්ථමිරන ්ල සිදුවි හැකි පෘතරිසර විප රත්මක බලපෘතෑම්
4.4.1.1. ස්්භරවික ්රසස්ථමිරන විනරශයේ  ීම සහ ්රසස්ථමිරන කැබලිකරණ

(Fragmentation)

ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ වැඩිම යකාටසක් ළිටීටන්යන් අධික යලස සහ මධ්යසතථ යලස මානව ා විසින්
යවනසත කරන ලද වාසසතථාන (්රධ්ාන වශය න්ම කිෂිකාර්මික පරිසර පශධ්ය සහ යගවතු) මතයි. ූලිකක සැලසුම් සිදු කරන
අවදියේ අම අධියේගී මාර්ග ස යේ අ සතවභාවික වාසසතථාන යබායහාම ක්ම මගහැයරන අුතරින් සිදුකර ඇත. එයසතවුවත්මක
ය ෝජිත වයාපිය නිසා සතවභාවික යභෞමික වාසසතථාන සැලරී ුතතු තරම් ්රමාස කට හානිීම සිදුයේ. සතවභාවික
වාසසතථාන හානිීම සහ කැබිකකරස සිදුවන්යන් ROW යකාරියතෝවට අවශය කරන සහ අන්තර්මවමාරු සතථාන සදහා
විශාල බිම් ්රමාස ක් යහිකයපයහික රීමේම් සිදුරීමේම නිසා යේ. ්රයේශ මාර්ග පුළු් රීමේම්, ඉදිරීමේම් ද්රවය ගබතා රීමේමට
තාවකාිකක/සතිර වුහ න් ඉදිරීමේම්, ග් ළිළිරීම් සහ යපායලායවන් ද්රවය ලබා ගන්නා වැතබිම් සැකසීම් අදි නිසාද අමතර
යලස භූමි යහික යපයහික රීමේමක් සිදුවුක ඇතැයි අයප්ත ක්ෂා කරයි.
සතුන්යේ ගමනා ගමන ට සහ යවනත්මක පරිසර විදයාත්මකමක ්රවාහ න්ට පහසුකම් සලසන භූමිදර්ශන තත්මකත්මකව න් භූදර්ශන
සබදතාව (Landscape connectivity) යලස දැක්වි හැක. ඉහල මට්ටමරීන් භූදර්ශන සබදතාව සිදුවන්යන් භූදර්ශන ක
පවයන වතා වැදගත්මක වාසසතථාන (core habitats) ්රයශශ සහ සායප්ත ක්ෂව මිදු ආකාරයේ වාසසතථාන අත ගුව පවයන සතථාන
අතර බාදක යනාමැයව පවයන විටයි. එමගින් වනජීවින්ට වවා හරහා නිදහයසත ගමනාගමන සිදුරීමේයමන් තම
ජෛවවිදයාත්මකමක අවශයතාව න් සපුරාගැීමමට අවසතථාව ලබායශ. භූදර්ශන මගින් සම්බන්ධ්තාව යහතතූන් යදකක් සදහා
වැදගත්මක යේ:
 සතුන් යබායහාම ක් භූදර්ශන හරහා ඔවුන්යේ දිනපතා, සිතුම (seasonal) සහ ූලිකක ජෛවවිදයාත්මකමක
අවශයතාව න් සපුරා ගැීමම සදහා යවනසත වාසසතථාන න් යවත නිරන්තරය න් ගමයනටී ය යශ.
 සම්බන්ධ්තාව මගින් ්රයශශ න් වල නැවත ෛනපද ළිටීටුීමට (recolonized), වයාප්ත ත ීමට, කලාප පශතවගහන න් (meta-populations) පවත්මකවා ගැීමමට ගහන ක් තුලම සමාිෛනන (inbreeding) ීමට පවයන
අවදානම අවම රීමේම අවසතථාව ලබායශ.
මාර්ග නිසා භූදර්ශන මගින් සම්බන්ධ්තාව අඩුීම සහ සතුන්යේ ගමනාගමන සීමා රීමේම යහතතුයවන් වනසතුන්යේ අධික
මර්තයතාව (mortality) සහ ්රෛනන යේග අඩුකරීම නිසා අවසානයේ කුතා සහ ය ෝගයතාව අඩු සත්මකත්මකව ගහන ක්
්රයලල යේ. අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම සදහ භූමි කැපීයම් සහ ළිරීයම් ක්රි ාකාරකම් ය ාදා ගීම. භූමි ළිරීම අවශය වන
සතථාන වල, අධියේගී මාර්ග පසතපුරවන ලද කන්ඩි ක් මයන් ගමන් කරයි. එවැනි පසත පුරවන ලද කන්ඩි සතුන්යේ
ගමනාගමන ට ්රභල බාධ්ක යලස ක්රි ා කරයි. ගමන් කරන වාහන මගින් තමන්ට තර්ෛන ක් යේ ැයි සිතා යහෝ වතා
විවිත වූ සතථාන ක් හරහා ඔවුන්ට මාර්ගයේ අයනක් පස ඇය සුදුසු වාසසතථාන යවත ගමන් රීමේමට සිදුවන බැවින් සතුන්
මාර්ග හරහා ගමන් රීමේමට අකමැය වුක ඇය නිසා එමගින් ද භූමි කැපීම් සිදුරීමේමට අවශය සතථාන වල මාර්ග මගින්
වාසසතථාන කැබික ීයම් බලපෑම සිදුයේ.
4.4.1.2. මිනිසර විසින් සකසන ලද ්රසස්ථමිරන ධහිමිීම සහ කැබලිකරණ
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ වැඩි යකාටසක් ළිටීටන්යන් අධික වශය න් යහෝ මධ්යසතථ වශය න් මිනිසා විසින්
යවනසත කරන ලද වාසසතථාන මත යේ (්රධ්ාන වශය න්ම කිෂිකාර්මික පරිසර පශධ්ය සහ යගවතු).යශී ශාක සහ සත්මකත්මකව
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වියශතෂ වලට ්රධ්ාන වාසසතථාන සප න කුඹුරු ඉතම්, යපා් වගාවන්, ගසතලබු, යකයස් වැනි යවනත්මක සුළු වගාවන් සහ
යගවතු වල විශාල ීනර න් ය ෝජිත මාර්ග සෑ අම නිසා විනාශ වුක ඇත.ඝන වික්ෂලතා වැසතමක් සටීත යගවතු වල යශී
සහ ආයේනික පක්ී වර්ග රාෂි ක් ක්යෂතත්ර අධ්ය නයේ අ වාර්තා කර ඇත.යමම යගවතු පක්ීන්ට ආහාර යසා ාගැීමමට,
වියේක ගතරීමේමට සහ යබෝීම සිදුරීමේමට අවශය ආවරස සප යි. ක්ීරපායී වියශතෂ රාෂි ක් (කමවැශදන්, යහෝතඹුවන්,
දඩුය්ුකන්, වදුරන්, මී න් සහ ටීක්මී න් වැනි කුතා ක්ීරපායීන්), ුරගයින් සහ ුභ ජීීන් යමම මිනිසා විසින් යවනසත
කරන ලද වාසසතථාන වල එක්ව වාස කරන අතර අධියේගී මාර්ග ගමන්රීමේම සදහා සකසත කරන පසත ළිරවූ කන්ඩි මගින්
ඔවුන්යේ ගමනා ගමන ට සැලරී ුතතු බාධ්ාවන් ඇය කරුක ඇත.වැඩිදුරටත්මක යමම වාසසතථාන වල ක්ුද්රයශශගුස තත්මකත්මකව
(microclimates) යවනසතීමට ලක්වන නිසා යශී ජෛව විවිධ්ත්මකව ට ්රතයවර්තය කල යනාහැරී දිගුකාීමන බලපෑම්
ඇයවුක ඇත.
4.4.1.3. ඉ්ත් කරන ලද ්ික්ෂලතර සහ පෘතස්/සුන්බුනන් නුසුදුසු යලස බැහැරලීයමන් සිදු්න පෘතරිසර විදයරත්මක

බලපෘතෑම්
සතවභාවික වාසසතථාන වලට අපමේක්ෂාකාමේ යලස අපද්රවය/සුන්බුන් බැහැරීමම මගින් වාසසතථාන විනාශීම සහ හා න
තවදුරටත්මක සිදුීමට යහතතු වුක ඇත. යමම බලපෑම් වල වැදගත්මකකම සහ පැවය හැරී කාල එටී විශාලත්මකව මත පදනම්ව
යවනසත වි හැරී අතර, එ වැඩි වශය න් සතථාන වියශතෂිත යේ.
4.4.1.4. කම්කරු්න් සහ ඔවුමන්යේ කදවුමරු ්ල ක්රි රකරරිත්් මගින් සිදු්න පෘතරිසර විදයරත්මක පීඩර්න්
කසල බැහැරීමම, සීමපාරක්ෂක අපද්රවය සහ මමාපවාහන වැනි ද්රවය න් ෛලමාර්ග වලට බැහැරීමම, කම්කරුවන්යේ
කදවුරු සදහා වික්ෂලතා යහිකයපයහික රීමේම, සත්මකත්මකව වියශතෂ දත ම් රීමේම සහ වනාන්තර විකන් දර එකතු රීමේම වැනි
අටීතර බලපෑම් රීටීප ක් වියශතෂය න්ම කදවරු බිම් වල අ ුග්ර වි හැක. එ ෛලමාර්ග දූෂස ීමට යහතතුවි හැක. යමම
බිම් වල කසල විවිත යලස බැහැරීමම මදුරුවන්, මැසතසන් යබෝීයම් තර්ෛන වැඩි කල හැරී අතර මී න් සහ කපුටන්ද
වයාප්ත ත වුක ඇත. යමවැනි කසල බැහැරීමම් මගින් වනසතුන් ආකර්ෂන සිදුකල හැරී අතර මිනිසුන් සහ වනසතුන් න
යදයකාටසටම ඇතැම් තර්ෛන මතු කල හැක. කම්කරුවන් සහ කම්කරු කදවුරු වල ක්රි ාකාරිත්මකව මගින් ඇයවන බලපෑම්
වල සතවභාව මධ්යසතථ අතර ඉදිරීමේම් අවදි ට පමසක් සීමා වුක ඇත.
4.4.1.5. ඉදිකිරීම් න්ත්ර ූතත්ර සහ ඒ්රය ක්රි රකරරිත්්ය න් සිදු්න පෘතරිසර විදයරත්මක පීඩර්න්
ය ෝජිත වයාපියයේ ඉදිරීමේම් අවධියේ අ ඉදිරීමේම් වාහන, බර වාහන/ න්ත්රසූතත්ර ආදි
භාවිත කරුක ඇත.
වනාන්තර/යතත්මකබිම් වාසසතථාන වැනි ස යේ අ වාසසතථාන තුල අ එවැනි වාහන අපමේක්ෂාකාමේ යලස ක්රි ාකරීම මගින්
වාසසතථාන වලට, සතුන්ට සහ ශාක වලට බරපතල හානිසිදුීම් ඇයීමට හැරී ාවක් පවීන. පා ශු සුස හන (Soil
compaction) සහ පසත වලට සිදුකරන බාදා රීමේම් මගින් පා ශු බීෛ තැන්පතුවට හානි සිදුීමට හැරී අතර එමගින් බීෛවලට
පැලීමට අසීරුතා ඇය කරුක ඇත. වාහන ගා් කරන සහ නතත්මකතු කරන ්රයශශ වල යත් විසිමේම් සිදුීයමන් පස සහ ෛල
යශහ න් අපවිත්ර ීම වැනි අටීතකර පරිසර විදයාත්මකමක බලපෑම් ද ඇයකරුක ඇත. යමම බලපෑම් වල සතවභාව න් සැලරී
ුතතු මට්ටරීන් මර්ධ්න කල හැරී අතර වවා යබායහාම ක් ඉදිරීමේම් අවධි ට සීමා වුක ඇත.
4.4.1.6. දූවිලි කම්පෘතන සහ ශයේ බ්ද නිසර සිදු්න පීඩර
විශාල න්ත්රසූතත්ර, ළිළිරීම් සහ භූමි හෑමේම් මගින් නිකුත්මකවන ශබ්ද , කම්පන සහ දූවිික වලට වනාන්තරයේ, කිෂිකාර්මික
ඉතම් වල සහ යගවතු වල වාස කරන සත්මකත්මකව වියශතෂ වලට බාදා රීමේයම් විභව ක් පවීන. සිවි් කටුතතු වල අ, භූමි
හෑමේයම් අ සහ ඉදිරීමේම් වාහන ගමනාගමනයේ අ ඇයවන ශබ්ද ට, සතුන්යේ සාමානය වර් ාවට බාදාරීමේමට විභව ක්
පැවය හැක. සතුන්යේ වාර්තා ී ඇය ්රයවාර වලට අ ත්මක වන්යන් ආහාර ගැීමම, වියේක ගැීමම, සමාෛකරස නවතා
දැමීම, ආක්රමසකාමේ බව අඩුීම යහෝ මගහැමේම් ආදි යි. වයාපිය බලපෑම් ්රයශශයේ විශාල ීනර ක් දැනටමත්මක දැඩියලස
මානව බලපෑම් වලට ලක්ව ඇය බැවින් යභෞමික සත්මකත්මකව වියශතෂ යබායහාම ක් දැනටමත්මක මිනිසුන්යේ සාමානය බාදාරීමේම්
වලට පුරුදු ී ඇත. නණ ත්මක අඛන්තව පවයන බාදා රීමේම් නිසා ඇතැම් සත්මකත්මකව වියශතෂ න් (වියශතෂය න්ම වනාන්තර වල
වාස කරන්නන්) සතිර යලසම යමවැනි වාසසතථාන මගහැර ාම සිදුවි හැක. වැඩිදුරටත්මක, වික්ෂලතා මත දූවිික සහ මත
තැන්පත්මක ීම් නිසා ගසතවල කායික විදයාත්මකමක ක්රි ාවීමන්ට බාදා සිදුීමට හැරී යේ. ශබ්ද , කම්පන සහ දූවිික නිසා ඇයවන
බාදාවන් මධ්යම මට්ටයම් බලපෑම් යලස සැලරී හැක. නණ ත්මක සතථාන , සතවභාව සහ පරිමාන මත පදනම් ව එටී බලපෑම්
යකටි කාීමන සිට දිගු කාීමන දක්වා පැවය හැක.
4.4.1.7. දක්රමනික වියශයේ ්ෂ ්යරේතීම
අර්ධ් වශය න් සිදුවන බාදා රීමේම් සහ සම්පූර්ස යහික යපයහික රීමේම් නිසා වාසසතථාන භාටීර ට විවිත ීමක් සිදුයේ. එ
ආක්රමණික වියශතෂ න් වයාප්ත ය ට ුපකාර වුක ඇය අතර එම වියශතෂ යහිකයපයහික කල ්රයශශ වලට පමසක් සීමා යනාී
යදවුකව සතවභාවික වනාන්තර වලට පවා ඇතුලුීම සිදුවි හැරී . යමම ආක්රමණික වියශතෂ න් (ශාක සහ සත්මකත්මකව) මගින්
යශී වියශතෂ විසතථාපන කර දැමීම සිදුවි හැරී . ආක්රමණික ශාක වියශතෂ ඉදිරීමේම් ුපකරස මගින් ද වයාප්ත තීමට
හැරී ාවක් පවීන. වාසසතථාන කැබිකීයමටී ්රයලල ක් යලස වාසසතථාන මායිම් ්රමාස වැඩිීමක් සිදුවන අතර එමගින්

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ගිහාශ්රිත සතුන් සහ නාගරික වියශතෂ න් ට සතවභාවික වනාන්තර තුලට ගමන් රීමේමට වැඩි දිරි ක් ලැබීමට හැරී ාවක්
පවයන අතර ඔවුන් වන සතුන්/ූලඩු වල සිටින පැටවුන් යගාදුරු කර ගැීමම යහෝ පවයන සම්පත්මක සදහා තරගරීමේමක්
සිදුකරුක ඇත. යම මධ්යසතථ වශය න් වැදගත්මක කමක් පවයන ්රයවර්තය කල යනාහැරී බලපෑමරී. යමම බලපෑම් වල කාල
දිගන්ත (time horizon) යකටි යහෝ දිගු කාීමන වි හැරී .
4.4.1.8. සතුන්යේ ග මන් මර්ග  ්ලට සිදු්න බලපෘතෑම
වයාපිය ්රයශශ තුල සතිර යභෞමික සත්මකත්මකව ස ක්රමස මාර්ග නිමේක්ෂස යනාී . වනාන්තර කැබික තුල ජීවත්මකවන ඉහත
හදුනායගන ඇය සත්මකත්මකව වියශතෂවලට අධියේගී මාර්ග බාධ්ක ක් යලස ක්රි ාකරන බැවින් සහ ාබදව පවයන වාසසතථාන
කැබික යහෝ ෛලයශහ න්, ග ගා ඇලයදාල වැනි යවනත්මක සම්පත්මක ්රයශශ අතර ගමන් රීමේමට පවයන මාර්ග යදකත ී ායමන්
ඉදිරීමේම නිසා බලපෑම් ඇයවි හැක. වියශතෂය න්ම ක්ීරපායීන්, ුරගයින් සහ ුභ ජීීන් යමම යවන්රීමේම නිසා
බලපෑමට ලක්වුක ඇත. ඉහත සදහන් කර ඇය වනාන්තර කැබික වල ජීවත්මකවන සතුන්යේ නිදහසත ගමනාගමන ට
ඉතසලසන රීසිදු ටිම (under passes)/ුඩුම (over passes) මාර්ග ක් ලබා යනාදුන යහාත්මක අයප්ත ක්ෂා යනාකල මානවවනසත්මකත්මකව ගැටුමක් නිර්මාන වි හැක.
4.4.1.9. ශයේ රක සහ සතුන්ට ධමතර් ්ශයේ ය න් සිදුවි හැකි ත්වන
භූමි හෑමේම සහ භූමිය න් ම් ම් ද්රවය ුකහාගැීමයම් ්රයලල ක් යලස ඇයවන තාවකාිකක වලව් යහෝ කාුක වලට
සතුන් නිරාවරන ීයමන් ඔවුන් එ ට ඇදවැමයම් අවදාමක් පවීන. යහිකයපයහික රීමේම යහෝ බාධ්ාීම් නිසා වනාන්තර
හැර දමා විතැන් වූ සත්මකත්මකවයින් දත ම් රීමේමට ලක්ීම ඉහල ාම සිදුවි හැරී අතර ඔවුන් යමම වලව් වලට වැමයමන්
එ වතාත්මක පහසු වුක ඇත. එවැනි වලව් වලට වැසි ෛල ළිමේ ායමන් මදුරු ුවදුර ුත්මකසන්න වි හැක. වනාන්තර
යහිකයපයහික රීමේම සහ විවිත රීමේම් මගින් ගිහාශ්රිත වියලෝළි ක න්ට (බලලුන් වැනි) වතාත්මක වනාන්තර ට තුලට ගමන්
රීමේමට හැරී ාව ලබායශ. යම යකටි කාීමන මධ්යසතථ අ්රයවර්තය බලපෑමරී.

වලව ්රසස්ථමිරන ්ලට සිදු්න පෘතරිසර විදයරත්මක බලපෘතෑම
4.4.1.10. වලව ්රසස්ථමිරන ධහිමි ීම සහ හර න ීම
අධියේගී මාර්ගයේ විශාල දුරක් ගමන් කරන්යන් පහත්මකබිම් ්රයශශ සහ කුඹුරු මයනි. එමනිසා, ඉදිරීමේම් කටුතතු වල අ එවැනි
්රයශශ පසතවිකන් ළිරීමට අවශය යේ. යමමගින් ්රයශශයේ සම්පූර්ස සාමානය ෛලවිදයාවටම බලපෑම් සිදුවන අතර,
බලපෑමට ලක්වන ෛලෛ පරිසර පශධ්ය වල ජීවත්මකවන ජෛව ්රෛාවන්ද බලපෑමට ලක්යේ. මාර්ගපථ ග ගා,ඇලයදාම, සහ
වාරි ඇල මාර්ග න් හරහා ගමන් කරන විට ද ෛලවිදයායේ යවනසතකම් සිදුවුක ඇත.
4.4.1.11. පෘතස සුන්බුනන් ඝන ධපෘතර්ය සහ සනීපෘතරරක්ෂක කසල (waste) ධවිිවමත් යලස බැහැරලීම නිසර සිදු්න

බලපෘතෑම්
අපමේක්ෂාකාමේ කසල බැහැරීමම් මගින් ග ගා ඇලයදාල අවටීර ීම සිදුී ්රයශශයේ ෛලවිදයාවට බලපෑම් ඇයකල හැක. ඇල
යදාල රාෂි ක් විශාල ග ගාවන් සමග එරීයනක අන්තර් සම්බන්ධ් ී පවයන අතර එවා එකට එක්ී මත්මකසය න්ට සහ යවනත්මක
ෛලෛ ජීවින්ට වාසසතථාන ලබා යදන අතර වවා දියේ ස ක්රමන ීමට ද අවසතථාව ලබා යදන බැවින් යමයලස වවා අවටීර
ීම ඉතා බරපතල කරුසක් වි හැක. යමයලස ෛල බැස ායම් සහ ගලායම් රටාවට සිදුවන ඕනෑම යවනසරීන් සම්පූර්ස
ග ගා ඇලයදාල පශධ්ය ටම බලපෑම් සිදුවි හැරී අතර එම පරිසර වල ජීවත්මකවන සත්මකත්මකව වියශතෂ න්ට ද අටීතතර බලපෑම්
ඇයයේ. යමම බලපෑයම් සතවභාව සැලරී ුතතු මට්ටමක පවයන බවට සැලරී හැරී අතර යකටි කාීමන යේ. එ
අ්රයවර්තය වි හැරී නණ ත්මක එ සතථාන සහ පරිමාන මත රදාපවීන.
4.4.1.12. වලව ජීවින්යේ ග මනරග මනට (movement) සිදු්න බරධ්ර
ග ගා සහ ඇලයදාල රාෂි ක් එරීයනකට අන්තර්සම්බන්ධ් ීයමන් ෛාල ක් යගාතන වයි. යමම අන්තර් සම්බන්ධ්තාව
නිසා මත්මකසය සහ යවනත්මක ෛලෛ ජීීන් යමම යවනසත ග ගා ඇල යදාල පහර ව් හරහා ගමනාගමනයේටී ය යශ. ළිරීම
මගින් යහෝ පාලම් ඉදිරීමේයම් අ සිදුවන ඕනෑම බාධ්ක ක් නිසා මින් එක් ග ගාවක යහෝ ජීවත්මකවන ශාක සහ සතුන්ට සිදුවන
ම් බලපෑමක් එම ඉදිරීමේම් බිම ආසන්න ට පමසක් සීමා යනාවන අතර එටී ටිග ්රයශශ න් දක්වා ද පවීන. යම ග ගා
ඇල යදාල පශධ්ය හරහා ස ක්රමන සිදුකරන මත්මකසය වියශතෂ වලට බලපෑම් සිදුකල හැරී අතර ඔවුන් ්රායශී වශය න්
වදීමට පවා මගපෑදි හැක.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ක්රි රත්මක ්න කරලසීමරයගී  සිදු්න පෘතරිසර විදයරත්මක බලපෘතෑම

4.4.2.1. මර්ග ය සිදු්න ධනතුරු ්ලින් සතුන් මි රම
අධියේගී මාර්ග වල වතාත්මක නිරන්තරය න් සිදුවන අටීතකර බලපෑම් විකන් එකක් යලස නිමේක්ෂස ී ඇයයත්මක මාර්ග මත
වාහන වලට ටීයමන් සතුන් මි
ාමයි. ව සදහා වතාත්මක අවදානම් සත්මකත්මකව කාන්ත රීටීප ක් වන්යන් ක්ීර පායීන්
(වදුරන් සහ රිලවුන්, යහෝතඹුවන්, ණ වන්, කලවැශදන් සහ කුතා බිලාල වර්ගයේ සතුන්) සහ ුරගයින් (සර්පයින්,
කබරයගායින් සහ තලයගායින්). එයසතවුවද, අධියේගී මාර්ග ආශ්රිත මාර්ග මත සතුන් මි ාම සම්බන්ධ්ය න් යවනත්මක
අධියේගී මාර්ග න් යේ අත්මකදැකීම් වලට අුකව දක්වා ඇත්මකයත්මක එයසත මාර්ග මත සතුන් මි ාම කාල ත්මක සමග අඩුීමට
නැඹුරුවක් දක්වන බවයි. (බ්රවුන් සහ බ්රවුන් 2013). යමයසත සිදුීමට ඉත ඇත්මකයත්මක පවයන අනතුරු දා ක තත්මකත්මකව න්
මගහරවා ගැීමමට සතුන් ඉයගනගැීමම යහෝ යමම ්රයශශ වල මදකලාව ඇවිදින සතුන් මාර්ග අනතුරු මගින් මි යගාසත
යබීම වි හැක.
මාර්ගයේ ක්රි ාකාරිත්මකව ආරම්භ කල පසු ණ ් කාලපරියේදයේ වාහන ගමන් කරන අධික යේග නිසා ගිහාශ්රිත සහ
වනසතුන් න යදයකාටසම නිය ෝෛන වන පරිදි මාර්ග මත සතුන් මි ාම වැඩිීයමන් අටීතකර බලපෑම් ඇයවන බව
සිය හැක. ගිහාශ්රිත සතුන් (වියශතෂය න්ම සුනඛයින්) මාර්ග මත මි
ාම ළිිකබද සැලරීිකමත්මක ී ඇත. යම යකටිකාීමන
සහ බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග මගින් යබායහෝදුරට ්රතයාවර්ත කල හැරී බලපෑමරී.
4.4.2.2. කැබලි වූ ්රසස්ථමිරන හරහර සතුන්යේ ග මන්කිරීම
පරිසර-නල (eco-ducts), වි න් ළි මග (canopy walkways) ආ අ ය ෝජිත අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග භාවිතය න්
කැබිකකරස වූ වනාන්තර අතර ගැලයපන සම්බන්ධ්තා පවත්මකවා ගැීමමට අවකාශ සප ා යනාදුනයහාත්මක අධියේගී මාර්ග
මගින් ඔවුන්යේ වාසසතථාන කැබිකකරස ට ලක්වූ සතුන් සදහා යම අඛන්තවම ගැටලුවක් බවට පත්මකවුක ඇත. යනානැසී
පැවත්මකම සදහා ්රමාසවත්මක තරම් විශාල භූමි පරාස ක් (අතවි ක්) අවශය වන වදුරන්, ණ වන්, හදුන්දිවි න් වැනි විශාල
ක්ීරපායීන්ට යම වියශතෂය න්ම බලපාුක ඇත. යමම බලපෑයම් සතවභාව සැලරී ුතතු තරම් වන අතර යකටි කාීමන සහ
දිගු කාීමන යේ. එයමන්ම අ්රයවර්තය .
4.4.2.3. ධනරග ත සාං්්ධ්න කටයුතු නිසර ධ්ට ප්රයපශයේ ය පෘත්යන ්ික්ෂලතර සහ ්රසස්ථමිරන ධහිමිීම
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග වයාපිය අවට ්රයශශයේ වියශතෂය න්ම අන්තර්මවමාරු ළිටීටන සතථාන වලට ාබදව, ෛනාවාස
ස වර්ධ්න සහ මානව කටුතතු වලට පහසුකම් සප න ්රයේශ මාර්ග ක්රමය න් වැඩිවුක ඇය බවට බලායපායරාත්මකතු යේ.
යමටී ්රයලල ක් යලස තවදුරටත්මක වාසසතථාන විනාශ ීම සහ කැබිකකරස , පරිසර දූෂස සහ පා ශු ඛාදන සිදුවුක ඇත.
අයප්ත ක්ෂිත යවනත්මක බලපෑම් වි හැක්යක් අනවසර ගසත කැපීම් සහ ආසන්න වනාන්තර වලට පහසුයවන් ගමන් රීමේමට
අධියේගී මාර්ග වයාපියය න් සප ා දුන් ්රයේශ මාර්ග භාවිතය න් යගාසත දත ම් රීමේම ට. යමම බලපෑයම් සතවභාව අධික,
දිගුකාීමන සහ අ්රයවර්තය යේ.
4.4.2.4. ශයේ බ්ද සහ කම්පෘතන දූෂණ
අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත පවයන වාහන ගමනාගමන නිසා ඇතැම් සත්මකත්මකව න්ට දරාගත යනාහැරී කම්පන සහ ශබ්ද
ෛනන වි හැක. එවැනි බලපෑම් නිසා එම සතුන් අවට වාසසතථාන විකන් සතිරවම ඉවත්මකව ාමට යහතතුවුක ඇත. ඇතැම්
වනාන්තර කුරුළු වර්ග වියශතෂය න්ම ශබ්ද විකන් සිදුවන බාදාවන්ට ස යේ අ යේ. මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය
වනාන්තර හරහා ගමන් කරන සතථාන වල අ යම සැලරීිකමත්මකවි ුතතු බලපෑමක් වුක ඇත. යමම බලපෑයම් සතවභාව
මධ්යසතථ, දිගු කාීමන සහ අ්රයවර්තය යේ.
4.4.2.5. දූෂණ නිසර සිදු්න පෘතරිසරවිදයරත්මක බලපෘතෑම
මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ මතුළිට ෛල ගලා ාම් වල අ හණ වන දූෂකාරක ෛලෛ වාසසතථාන වලට ඇතුලුවි හැරී
අතර එමගින් ෛලෛ ශාක සහ සත්මකත්මකව න්යේ වාසසතථාන වල ගුසාත්මකම ට බලපෑම් සිදුකල හැක. යත් කාන්දුීම්, දූවිික,
වැහැරුණු සහ යගීගි ට ර් මගින් ඇයවන අ ශූන් සහ වාහන වල කාබන් යමායනාක්සයිඩ් වියමෝවනය න්ද පරිසර
දූෂස සිදුවි හැක.
4.4.2.6. දක්රමනික වියශයේ ්ෂ ්යරේතීම
මාර්ග යදපැත්මකයත්මකම පුළු් වික්ෂලතා ීනර ක් යවන්රීමේම් (reservations) සදහා යහිකයපයහික කරුක ඇය නිසා, එවැනි
්රයශශ වල ආක්රමණික ශාක පැයමේමට අවදානමක් පවීන. ඉන්පසු යමම වියශතෂ යවන්රීමේම් සිදුකල ්රයශශය න් ළිටත
සතවභාවික යහෝ මානව ා විසින් යගාතනගන ලද යවනත්මක වාසසතථාන වලටද පැයයරුක ඇත. යමම බලපෑයම් සතවභාව
මධ්යසතථ වන අතර මැදි සහ  අර්ඝ කාීමන යේ. ්රතයවර්තය/ අ්රයවර්තය බව අවසතථාව මත රදාපවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.4.2.7. යසෞන්ද් රත්මක ධග  ට සිදු්න බලපෘතෑම්
භූමි යහිකයපයහික රීමේම, කැපීම සහ ළිරීයම් ක්රි ාකාරකම්, කියම වුහ න් සමග භූදර්ශන වල යවනසතකම්, ෛලයශහ
මතුළිට පාලම් වල යසවනැික යපීමම සහ යවනත්මක යකාන්ීට් වුහ න් පැවීනම නිසා වයාපිය ්රයශශයේ යසෞන්දර් ාත්මකමක
අග අඩුකරුක ඇත. යමම බලපෑම් වනාන්තර ්රයශශ වල අ වතාත්මක ුග්රවුක ඇත.

4.5.

මතුපිට වල සහ භූග ත වල ට සිදු්න බලපෘතෑම්

4.5.1. ්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් කරලසීමරයගී 
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ග ගා රීටීප ක්, ඇල යදාම රාෂි ක්, වාරි වැේ සහ පහත්මක බිම් වල පවයන කුඹුරු හරහා (යහෝවවාට
ාබදව) ගමන් කරයි.කුඹුරු හරහා යහෝ ෛල යශහ න්ට ුඩින් අධියේගී මාර්ග ගමන් කරන සතථාන වල, ක්රි ාත්මකමක අවදි ට
වතා ඉදිරීමේම් අවදියේ අ, ෛලයේ ගුසාත්මකම ට, සායප්ත ක්ෂව වතා සැලරී්ලක් දැක්වි ුතතු තරම් ඉහල බලපෑම් ඇයවුක
ඇත.රඹුක්කන් ඔ (රීයලෝමීටර් 15+600), කුතා ඔ (රීයලෝමීටර් 16+000), යකාසතයපාතු ඔ (රීයලෝමීටර් 25+800),
වාරි ඇල මාර්ග රාෂි ක් (වයාපිය ්රයශශ තුල කුතා සහ මධ්යම ්රමාසයේ යදාල පහරව් සහ අතු ග ගා 83 ක් පමන
පවීන.), ්රධ්ාන ග ගා යද්රෝණි (ඉහත දක්වා ඇය ්රධ්ාන ග ගා සහ වවායේ අතු ග ගා), යමම වැේ, ඇල යදාම ආසන්නය න්
අධියේගී මාර්ග ගමන් ගන්නා සතථාන වැනි සතථාන වල අ මතුළිට අපදාව න් යගන් යරාන්මත ඇයීමට වැඩි අවදානමක්
පවීන.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග , අන්තර්මවමාරු සහ ව සම්බන්ධ් යවනත්මක පහසුකම්, ද්රවය සහ න්ත්රසූතත්ර අ ගන සහ ගබතා රීමේම්
සම්බන්ධ් පහසුකම් ඉදිරීමේම සහ භූමි යහිකයපයහික රීමේම, කැපීම් සහ ළිරීම් යමයහුතම්, භූමි හෑමේම්, ළිළිරීම් සහ
සිදුරුරීමේම්, පසත බැහැරීමම් සහ පා ශු සතථාවර රීමේම්, ්රයේශ මාර්ග ඉදිරීමේම්, සහ භූමි දර්ශන සැකසීම් වැනි ක්රි ාකාරකම් වල
්රයලල ක් යලස සැමවිටම වායේ මතුළිට ෛලය ටී තත්මකත්මකව ළිරිහීමට ලක්වන අතර වියශතෂය න්ම වැසි කාල න් වල අ
්රධ්ාන වශය න්ම ්රයලල වන්යන් ෛලය ටී ඉහල යබාරතාව ක් (turbidity) සහ වර්ස ක් පැවීනමයි. ය ෝජිත අධියේගී
මාර්ග ඉදිකරුක ලබන්යන් ුසට සකසන ලද කන්ඩි ක් මතවන අතර ව සදහා ඉතා විශාල පසත ්රමාස ක් අවශය යේ. එම
පසත යවනත්මක ්රයශශ විකන් වයාපිය ්රයශශ ට ්රවාහන කල ුතතු යේ. යමම පසත ලබා ගන්නා පා ශු කැීමම් වලව් ළිටීටන
්රයශශ වල සහ සැලරී ුතතු ්රමාස ක් කන්ඩි ළිරීමට අවශය වන යකාටසත වලද ඉහල පා ශු ඛාදන යේග ක් පැවීනමට
එමගින් මගපෑයදයි. (පා ශු තට්ටු සතථාවර වන යතක් අලුයන් පසත ළිරවූ ්රයශශවල සහ පසත ලබාගන්නා කැීමම් වලව් ළිටීටන
්රයශශ වල පා ශු ඛාදන සිදුයේ ැයි අයප්ත ක්ෂා කල හැක). ග ගා පත්මකය් කණු ඉදිරීමේයම් අ තාවකාිකකව ෛලයේ
යබාරතාව ඉහල ාමට හැරී අතර සතිර බලපෑමක් වි හැරී ගැීමම් යරජීම ට ද බලපෑම් සිදුවි හැක. එවැනි ්රයශශ වල
මතුළිටින් වර්ෂා ෛල ගලායම් අ ඛාදන වූ පා ශු අ ශූන් විශාල ්රමාස ක් ද රැයගන න අතර එමගින් ග ගා ඇල යදාල වල
ුග්ර යබාරතාව ක් පැවීනමක් සහ වර්ස ළිිකබද ගැටලු ඇයකරයි. ඉදිරීමේම් බිම් විකන් යසාදායගන න පසත සහ සුන්බුන්
(භූමි සම්බන්ධ් යමයහුතම් සිදුකරන කාලයේ අ) යමම ෛල යශහ න් යවතට ගලා ායමන් මතුළිට ෛල ට සිදුවි හැරී
්රධ්ාන බලපෑමක් වන අවසාදන ීම් ඇයකරයි. අවසාදන න් සටීත ෛල ආසන්න ්රයශශ වල ඇය කුඹුරු බිම් වලට ද
ගලා ා හැරී අතර එම බිම් වලද යරාන්මත තැන්පත්මකවි හැරී ීයමන් එම බිම් විකන් ලැයබන අසතවැනන්නට ද බලපෑම්
සිදුවි හැක. බසතනාටීර සහ ව ඹ පමාත්මක තුල, අධික වැසි සම න් වන නිරිත දිග යමෝසම් සමයේ (මැයි-සැප්ත තැම්බර්) සහ
ඊසාන දිග යමෝසම් සමයේ (යදසැම්බර්-යපබරවාරි) වන කාල න් තුල අ මතුළිට සහ (ුපමතුළිට subsurface) අපදාව න්
මගින් මතුළිට ෛලයේ ගුසාත්මකම ළිරිහීම සැලරී ුතතු තරම් වුක ඇත.
යවනත්මක ්රයශශ වල ළිටීටා ඇය පසත කැීමම් සතථාන න්යේ සිට වයාපිය ්රයශශ දක්වා පසත අයවිශාල ්රමාස ක් ්රවාහන
රීමේම ළිිකබදව සලකාබලන විට, මාර්ග ට දූවිික සහ පසත විසිමේම් සිදුවන අතර එ එම මාර්ග යසෝදා ගලා න අපසන්දන වල
අධික අවසාදිත ්රමාන ක් අත ගුව පැවීනමට දා ක වුක ඇය අතරම එම අවසාදිත අ ශූන් අත ගු ෛල ආසන්නයේ ඇය
ඇල යදාල වලට සහ පහත්මක බිම් ්රයශශ වලට ගලා ුක ඇත. ්රයේශ මාර්ග ආසන්නයේ, පසත කැීමම් ්රයශශ ආසන්නයේ,
සහ වයාපිය ්රයශශ ආසන්නයේ ළිටීටා ඇය යනාගැඹුරු ික වලට සැලරී ුතතු ්රමාස ක සුලග මගින් රැයගන න (windborne) දූවිික අ ශූන් පයත ීමට හැරී ාවක් පවීන. අවිධිමත්මක යලස ගබතා කරුක ලබන ළිරීම් වලට ය ාදාගන්නා ද්රවය
(පසත) ද ඉහල යරාන්මත (silt) ්රමාස ක් දා ක රීමේමට හැරී ාවක් පවයන ්රභව ක් වුක ඇත.
යම ට අමතරව භූමි යහිකයපයහික රීමේම්, ළිළිරීම් සහ සිදුරු රීමේම්, මත හෑමේම් (dredging) ආ අ ඉදිරීමේම් ක්රි ාකාරකම් ද
අපධ්ාව න් සමග අයවිශාල ්රමාස ක මතුළිට පසත යසෝදා ාමට යහතතුවක් වුක ඇත. පාලම්, යබෝක්කු, සහ ඇලමාර්ග
පශධ්ය ඉදිරීමේම සදහා ඇතැම් විට ෛලයේ යබාරතාව වැඩි රීමේමට සහ වර්ස ගැටලු ඇයරීමේමට මගපෑයදන මත හෑමේම්
(dredging) සහ ඉවුරු සතථාවර රීමේම් අවශය යේ. මතහෑමේයමන් ඉවත්මක කරන ද්රවය බැහැරීමයම් අ යමවැනිම බලපෑම් ඇයවි
හැරී නණ ත්මක වවා මීට වතා ුග්රීමට හැරී ාවක් පවීන.
්රධ්ාන වශය න්ම පසත සහ යවනත්මක ඉදිරීමේම් ද්රවය ්රවාහන සදහා ඉදිරීමේම් වාහන විශාල ස ඛයාවක් ය ාදවුක ඇතැයි
අයප්ත ක්ෂා කරයි. යමම වාහන යසත අම සහ ළිරිසිදු රීමේම ද ෛල යශහ න් යවත ඝන ද්රවය විශාල ්රමාස ක් එක්රීමේමට දා ක

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වුක ඇත. වාහන විකන් සහ ඉදිරීමේම් න්ත්රසූතත්ර විකන් යත් විසිමේම්, ඉන්ධ්න සහ ිකටීසි ද්රවය කාන්දුීම්, මතුළිට සහ භූගත
ෛල
න යදකම දූෂස කරුක ඇත. ඉදිරීමේම් ද්රවය, කසල සහ සුන්බුන් අවිධිමත්මක යලස ගබතාරීමේම මතුළිට සහ භූගත ෛල
න යදකම දූෂස කල හැරී ්රභව ක් යලස සැලරී හැක. පදිකයේදිකා ඉදිරීමේමට භාවිතකරන රසා න ද්රවය අහඹු යහතතු
මත විසිමේම්/කාන්දුීම්, වැසිෛල සමග මිශ්රීයමන් පසුව යහෝ යසතවක කදවුරු, අ ගන සහ වාහන යසතවා සතථාන, වාහන
අලුත්මකවැඩි ා කරන සතථාන ආදියේ අපෛල බැහැරීමම් සමග යත් සහ ඉන්ධ්න මතුළිට ෛල යශහ න්ට ගලා ායම් හැරී ාවක්
පවීන. එවැනි අවසතථාව විකන්ද වයාපිය ්රයශශයේ මතුළිට සහ භූගත ෛලයේ ගුසාත්මකම ළිරිහීම සිදුවුක ඇත.
තවත්මක ෛලයේ ගුසාත්මකම ට බලපෑම් සිදුකල හැරී යද ක් වි හැක්යක් කම්කරු ළිරියසන් නිපදයවන මම අපවහන සහ
නාගරික ඝන අපද්රවය යි. යමම ද්රවය න් පමේක්ෂාකාරිත්මකවය න් යතාරව බැහැර කල කලයහාත්මක සහ ්රමාසවත්මක යනාවන
කසල හැසිරීම් නිසා ෛලයේ, ඉහල මට්ටම් වල ජෛව ඔක්සිෛන් ඉ්ලුම් (BOD), යපෝෂස ද්රවය සහ වයාධිෛනකයින්
පැවීනමට යහතතුයේ. ඉදිරීමේම් කටුතතු සදහා තරමක් විශාල යකාන්ීට් ්රමාන ක් අවශය යේ. යකාන්ීට් න්ත්රාගාර යහෝ
යකාන්ීට් කාන්ත නිෂතපාදන න්ත්රාගාර (batching plants) වල භාවිත කරන න්ත්රසූතත්ර ළිරිසිදු රීමේම් විකන් ඇයවන යසතදුම්
ෛල , ෛල යශහ න් වල වර්ස සහ යබාරතාව සම්බන්ධ් ගැටලු වලට යහතතුවි හැරී අතර යත් යහෝ හයියරාකාබන
(HCs) සහ ඊ ම්, කත වැනි බැර යලෝහ විකන්ද අළිරිසිදුව පැවය හැක. ඉදිරීමේම් අවධියේ යකටි කාලසීමාව ළිබදබද
සලකන විට යමම බලපෑම් තාවකාිකක වුවද න්ත්රසූතත්ර සහ ුපකරස රීටීප ක්ම යසත අම් කරන බැවින් යමම බලපෑම්
සැලරී ුතතු තරම් වවා වි හැක. සාමානය සියමන්ය ද්රවය ජෛව සණ දා ට (biota) විෂ සටීත යනාවුවද, සියමන්ය විකන්
ගහන අපෛලයේ මණු (කැ්සි ම් ඔක්සයිඩ්) පැවීනම නිසා භාෂතමික වන බැවින් ෛලෛ ජෛව සණ දා මි ාමට සදහා
බලපෑමට හැරී යේ.
යසතවක කදවුරු විකන් ෛනන වන මානව අපද්රවය (ඉදිරීමේම් අවදියේ අ), නි මාකාරය න් ළිරිපහදුවට ලක් යනාකර වවා
ෛනන වන සතථානයේ අම බැහැර රීමේයමන් භූගත ෛල ්රභව දූෂස ට ලක්වි හැරී අතර එමගින් පරයපෝෂිත ආසාදන (මම
ද්රවය සමග සිජුව ගැමයමන්), යස ගමාල සහ යකාලරාව සහ ටයියපායිඩ් ුස ඇතුලු විවිධ්ාකාර ෛඨර-ආන්ත්රික වයාධින්
ඇයීයම් අවදානමක් මතුවුක ඇත. යසතවක කදවුරු, ගබතා අ ගන, ණ ලුතැන් යගව් විකන් බැහැරලන සහ යවනත්මක ජෛව
හා න වන ඝන සහ ද්රව අපද්රවය බැහැරීමම් මගින් අධික ඔක්සිෛන් අධික ඉ්ලුමක් සටීත වන යහෝ නිර්වාුත විය ෝෛන
විම් වලට ලක්වන ක්ීරිත න් (leachates) ඇයවි හැරී . වවා ලක්යේ. එවැනි අපද්රවයවලට යනාගැඹුරු භුගත ෛල
දූෂස කල හැරී නණ ත්මක එම තත්මකත්මකව න් දිගුකාීමනව යනාපවීන. ද්රාවය ඝන අ ශු අත ගු ඝන අපද්රවය විකන් සිදුවන කාන්දුීම්
පස හරහා ගමන්රීමේයම් අ අවක්යෂතපන ,අධියශෝෂස සහ කැටා න මවමාරුව වැනි ාන්ත්රස න්යගන් තණුකකරන ට
ලක්වි හැක. ටීතකර ෛලවිදයාත්මකමක තත්මකත්මකව ටයත්මක, ඝන අපද්රවයන්යගන් සිදුවන දූෂිත කාන්දුීම් වලට එටී ට යයබන
ස තිප්ත ත යනාවුුක පසත හරහා ගමන් හැරී අතර එමගින් ඝන අපද්රවය තැන්පතු අවට සහ සම්පූර්සය න් එම ්රයශශයේම
භූගත ෛල දූෂස රීමේමට ලක්කල හැක.
වයාපිය ්රයශශයේ ජීවත්මක වන ෛනතාවයගන් යබායහාම ක් තම ගිහාශ්රිත අවශයතා සදහා ය ාදාගුක ලබන්යන් භූගත
ෛල යි (ික මගින් ලබා ගන්නා). අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම් අවධියේ අ භූගත ෛල දූෂස ීම සැලරීිකමත්මක වි ුතතු සමාෛ
බලපෑමක් බවට පවත්මකීමට විභව ක් පවයන්නරී.
4.5.2. ්යරපෘතිය ක්රි රත්මක ්න කරලසීමරයගී 
වයාපියයේ ක්රි ාත්මකමක අවදියේ අ, මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහන විකසත සිදුවන යත්, ග්රීසත සහ යවනත්මක යපයට්රෝික ම්
නිශතපාදන න් අපයත්මක ෑම් (spillage), සහ වැහැමේ සහ යගීගි ට ර් මගින් ළිටවන දෑ අපධ්ාව න් සමග යසත අ ගි යහාත්මක
මතුළිට ෛල දූෂස වි හැක. හයියරාකාබන, යත්, මේ ම් සහ සින්ක් වැනි ක්ුද්ර යලෝහ මතුළිට ෛල අපදාව ට එක්ීයමන්
තවදුරටත්මක ෛල දූෂස ට දා ක වුක ඇත. අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත ඉන්ධ්න සහ යවනත්මක රසා න ද්රවය පුරවා ගත්මක බවුසර් සහ
ට්රක්රථ ගමන් ගුක ඇත. යමවැනි වාහන විකන් අහඹු (accidental) විසිමේම් සහ කාන්දුීම් සිදුීමට ඇය හැරී ාව ඉවත දැමි
යනාහැක. එවැනි අපයත්මක ගි ඉන්ධ්න යහෝ රසා න ද්රවය වැසිෛල ගලාබසින කාුක වලට ගලා ාමට හැරී අතර එමගින්
්රයශශයේ මතුළිට ෛල දූෂස වි හැක. සිදුවි හැරී ෛල දූෂසයේ විශාලත්මකව විසිරුණු ද්රවයයේ වර්ග , ්රමාස ,
සාන්ද්රස සහ පවයන කාලගුස තත්මකත්මකව වැනි සාධ්ක රැසක් මත රදා පවයුක ඇත.
අතරමැදි මධ්යසතථාන (transit stations), අන්තර්මවමාරු, යසතවා ්රයශශ හා යවනත්මක අධියේගී මාර්ග හා සම්බන්ධ්
පහසුකම් විකන් ෛනන වන ඝන අවද්රවය සහ අපෛල අනිසි ආකරය න් බැහැර රීරිම් නිසා සිදුවන පරිසර දූෂස සිදුවි
හැරී බලපෑම් විකන් එකක් යලස සැලරී හැක. වාහන භාවිත කරන්නන් විසින් ඉවතට විසිකරන කසල මාර්ග යදපස
පරිසර දූෂස ට ලක්රීමේමට දා ක යේ. විවිතව පවයන ෛල බැස න කාුක සහ කසල කාුක වල රැ අ, ඉවත්මක යනාකර
පවයන ඉවත දමන ද්රවය මගින් කාුක අවටීර ී අපෛල ළිටාර ගැීමම සිදුීයමන් අවට ්රයශශ අළිරිසිදු බවට පත්මකවි හැක.
බිම් ළිරවුම් (landfill) ්රයශශ වල ක්ීරිත න්යගන් දූෂස වූ අපදාව න්, මතුළිට ෛල (සහ කලාතුරරීන් භූගත ෛල ) ට
එක්ීයමන් වවාද දූෂස ට ලක්වි හැක. දුම්රි වල වැසිරීික විකන් බැහැරලන ළිරිපහදු යනාකල මමාපද්රවය වලට ද මතුළිට
ෛල දූෂස සිදුකල හැරී විභ ක් පවීන.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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4.6.

්රයුයග ගුණරත්මක බ් ශයේ බ්ද හර කම්පෘතන බලපෘතෑම්

4.6.1.

ශයේ බ්ද හර කම්පෘතන මගින් ධ්ට වනර්රස හර ්රසස්ථමිරන මත ඇය්න හිරිහැර

අධියේගී මාර්ගය ටී ශබ්ද මට්ටම් ගසන , පරිඝසක යමාතල න් ය ාදා ගනිමින් සවිසතතරාත්මකමක විශතය්ෂස ක් රීමේමට
අවශය වන ස කීර්ස ක්රි ාදාම රී. යකයසත යවතත්මක පහත ක්රම අයනකුත්මක රටව් විසින් ය ෝෛනා කර ඇය ුදා: US Federal
Highway Association or Federal Expressway Administration,, සමක ශබ්ද මට්ටම් Leq4 (එන්ජිම/්රවාලන
ට ර
ශබ්ද ) අන්ාමාන කරන සාමානය අධියේගී මාර්ග ශබ්ද ගනස කරන ක්රම ක් වන අතර තැනිතලා හා කඳු රටීත භුමි
්රයශශවල ශබ්ද ගසන සාහා ය ෝගය යේ. ADB හා JBIC ආධ්ාර මත ඉදි කරන ලද දක්ෂිස අධියේගී මාර්ග සාහා
යමාරටුව විශතව විදයාල විසින් යමම ක්රම භාවිතා කර ඇත.
යම ක්රමය ටී වාසි වුකයේ ුක ශබ්ද මට්ටම් සාමානය ීම හා එ රථවාහන ගලන ස ඛයායය න් සතවයා ක්තීම .
යවනත්මක වවනවිකන් රීවයහාත්මක, යමම ක්රම ගමනාගමන ගලන රටායවන් (නිදහසත වලන , සමාන දුරක් තබා ගනිමින්
වලන , යපමට ගමන් රීමේම/ සණ හ වශය න් ගමන් රීමේම) සතවයා ක්ත ීමයි (යමාරටුව විශතව විදයාල 2006a, b)
ඇමරිකායේ Federal Highway Association යහෝ Federal Expressway Administration (FHWA) විසින් යගාතන වන
ලද ආදර්ශක (model) මගින් දැක්යවන්යන් තනි Leq ගනන රීමේම වන අතර ව සාහා පාදක කරයගන ඇත්මකයත්මක යමෝටර්
රථ සහ යවමා වාහන (මධ්යම සහ විශාල ට්රක් රථ) සාහා යවන් වශය න් Leq ගනන රීමේම සහ ඉන්පසු වවායේ සි ලු
ලඝුගනක න් එකතු රීමේම මගින් පැ ක් පසා පහත දැක්යවන පරිදි Leq s ලබා ගැීමමයි.(University of Moratuwa,
2006a, b).
Leq = Loe + 10 log (N/ST) + 10 log (15 / d)1+ a + Ds – 13
Leq (hr) total = 10 log [10Leq cars/10 + 10 Leq buses/10 + 10 Leq trucks/10]

Loe = මිණුම් රීමේයමන් යහෝ ්රකාශ ට පත්මක කර ඇය ය්ඛස විකන් යසා ාගන්නා ලද වාහන කාන්ත සාහා
නිර්යශිලත මධ්යනය බලශක්ය මට්ටම් (Reference mean energy level), (ට්රක් රථ සාහා - 80 dB(A), යමාටර්රථ
සාහා 75 db(A) සහ ට්රක් සාහා 77dB(A)
N = කාල තුල අ පසුකල වාහන කාන්ත ගනන T. S - සාමානය යේග පැ ට රීයලෝමීටර් විකන්
d - ලම්භක දුර මීටර්විකන් , රථවාහන ගමන් කරන මාර්ග ීනරුයේ මැද සිට නිමේක්ෂක ා සිටින සතථාන ට, Ds නිවාරස සාධ්ක (shielding factor) ශබ්ද බාදක විකන් සප ුක ලබන ආ අ
a - මාර්ග සහ නිමේක්ෂක ා අතර පවයන භූමි ආවරස ී ඇය යශ වල අවයශෝෂස ලක්ෂස වලට අදාලව
පවයන සාදක රී. (තසබිම්, ළිට්ටනි, මිදු පසත වැනි මධ්යසතථ වශය න් අවයශෝෂස මතුළිටව් වල යමම
සාදක 0.5 ක් පමස යේ.)
විවිධ් කාල පරාස වල අ අන්තර් මවමාරු වල අ ගනන කරන ලද ශබ්ද මට්ටම් ්රයපල වගුව 4.6ටී දක්වා ඇත. AWDT
අග න් SMEC හා Ocyana Consultants (2013) විසින් සකසත කරන ලද ශකයතා අධ්යනය න් ුපුටා යගන ඇය අතර
තත්මකත්මකව 4- දම ෛායක නිෂතපාදන සම්බන්ධ් CV වර්ධ්න ටී (ශකයතා වාර්තාව 169 ළිටුව ඇණ ණුම A) සාහන් AWDT
අග න් භාවිතා රීමේමට පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් කණ්තා මට ුපයදසත  අ ඇත. වර්තමාන පථ , ශකයතා අධ්යනය ටී සාහන්
කර ඇය පථ ට වතා යවනසත නණ ත්මක, වර්තමාන පථය ටී රථ වාහන ගසන ව හා සමාන වන බවට ුපක්පන කර ඇත.
(අවසන් පථ ට අදාම ගසන න් යනාමැය නිසායවන්).
්ගු් 4.6 : 2016 ී  විවිධ් ්රහන ්්ග  ්ල ය්නස් යගග  න්ට ධනු් ශයේ බ්ද වියමෝවන
්රහන ්්ග 
යමෝටර් රථ සහ බසත- Leq(hr)
ට්රක් යහෝ යවලද වාහන- Leq(hr)
ණ ළු Leq

ධයේර ස්ස-යප්රයල්ග මධතර (AWDT3480 යග)
යගග  පෘතැ ට කියලෝමීට් (km/hr)
70
80
90
100
65.7
65.2

65.1
64.7

120

64.6
64.1

64.2
63.7

63.4
62.9

68.5
67.9
67.4
යප්රයල්ග ම-රඹුක්කනධතර (AWDT 2560යග)

66.9

66.1

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්රහන ්්ග 
70

යගග  පෘතැ ට කියලෝමීට් (km/hr)
80
90
100

120

යමෝටර් රථ සහ බසත- Leq(hr)

64.3

63.8

63.3

62.8

62.0

ට්රක් යහෝ යවලද වාහන- Leq(hr)

63.9

63.3

62.8

62.3

61.5

67.1
66.5
66.0
65.6
රඹුක්කන-ග ලයග දරධතර (AWDT 2580යග)
යගග  පෘතැ ට කියලෝමීට් (km/hr)
70
80
90
100

64.8

ණ ළු Leq
්රහන ්්ග 

120

යමෝටර් රථ සහ බසත- Leq(hr)

64.5

63.9

63.4

62.9

62.1

ට්රක් යහෝ යවලද වාහන- Leq(hr)

63.9

63.4

62.8

62.4

61.6

ණ ළු Leq

67.2

66.6

66.1

65.7

64.9

Leq අග න් ගනන රීමේම වාහන ගමන් ගන්නා මධ්යනය යර්ඛායේ සිට මීටර් 15 ක් පමස දුරක් සැලරී්ලට ගනිමින් සිදුකර
ඇත. ,AWDT= සයයේ දිනක දිනපතා වාහන ගමනාගමනයේ සාමානය
්ගු් 4.7 : 2036 ී  විවිධ් ්රහන ්්ග  ්ල ය්නස් යගග  න්ට ධනු් ශයේ බ්ද වියමෝවන

්රහන ්්ග 
යමෝටර් රථ සහ බසත- Leq(hr)
ට්රක් යහෝ යවලද වාහන- Leq(hr)
ණ ළු Leq
්රහන ්්ග 
යමෝටර් රථ සහ බසත- Leq(hr)
ට්රක් යහෝ යවලද වාහන- Leq(hr)
ණ ළු Leq
්රහන ්්ග 
යමෝටර් රථ සහ බසත- Leq(hr)
ට්රක් යහෝ යවලද වාහන- Leq(hr)
ණ ළු Leq

Leq අග න් ගනන
සිදුකර ඇත.

ධයේර ස්ස-යප්රයල්ග මධතර (AWDT13,530 යග)
යගග  පෘතැ ට කියලෝමීට් (km/hr)
70
80
90
100
70.8
71.5

69.3
69.9

68.5
69.2

74.2
73.6
73.1
72.6
යප්රයල්ග ම-රඹුක්කනධතර (AWDT 10,850යග)
යගග  පෘතැ ට කියලෝමීට් (km/hr)
70
80
90
100

71.9

69.9
70.5

70.2
70.9

69.3
69.9

69.7
70.4

120

68.8
69.5

120

68.3
68.9

67.5
68.2

73.2
72.7
72.1
71.7
රඹුක්කන-ග ලයග දරධතර(AWDT 11,460 යග)
යගග  පෘතැ ට කියලෝමීට් (km/hr)
70
80
90
100

70.9

120

70.1
70.8

69.5
70.2

69.0
69.7

68.6
69.2

67.8
68.4

73.5

72.9

72.4

71.9

71.1

රීමේම වාහන ගමන් ගන්නා මධ්යනය යර්ඛායේ සිට මීටර් 15 ක් පමස දුරක් සැලරී්ලට ගනිමින්

යමාතල ට අදාල ්රයලල අනාවරන කරන පරිදි ්රධ්ාන වශය න් රථවාහන ඇණිය ටී වැඩි ීමත්මක සමඟම ශබ්ද මට්ටම්
ෛනන කාල සමඟ ඉහම න අතර එබැවින් ුපරිම ශබ්ද අග න් 2036 පවීන.
යමම යමාතල ම ය ාදා ගනිමින් දක්ෂිස අධියේගී මාර්ග සාහාද යම් හා සමාන ්රයලල ලැබී ඇත (යමාරටුව විශතව විදයාල
2006 a, b)
පාස් , අධ්යාපනික මධ්යසතථාන, වැනි ශබ්ද ස යේ අ ්රයගාහක (receptors) සහ යන්වාසික ්රයශශ ආසන්නයේ ශබ්ද මට්ටම්
(Leq), කාල සමග අදාල භූමි කාන්ත සාහා අයප්ත ක්ෂිත මට්ටම් වලට වතා සුළුවශය න් වැඩි බව යසා ායගන ඇත.
වැඩිදුරටත්මක, 1996 අ ක 01 දරස ෛායක පාරිසරික (ශබ්ද පාලන) යරගුලාසි ටයත්මක අඩු ශබ්ද මට්ටම් පවත්මකවායගන ාුතතු ැයි
නි ම කර ඇය ඇතැම් ්රයශශ වල (්රායශී සභා බල ්රයශශ; යපරවරු 6 සිට පසතවරු 6 දක්වා දිවා කාලයේ අග න් 55
dB(A) සහ පසතවරු 6 සිට යපරවරු 6 දක්වා රාී කාලයේ 45 db(A), මධ්යසතථ ශබ්ද සටීත ්රයශශ න් වල (ුදා., නගරසභා

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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සහ මහනගර සභා බල ්රයශශ; දිවා කාලයේ 63 dB(A) සහ රාී කාලයේ 50 db(A) ), සහ නිහඬ කලාප (silent zones) වල
(දිවා කාලයේ 50 dB(A) සහ රාී කාලයේ 45 db(A),) ්රක්යශතළිත ශබ්ද මට්ටම් (projected noise levels), සම්මත ශබ්ද
මට්ටම් (standard values) ඉක්මවා න බව පැහැදිික ී යයබ්.
හඳුනාගත්මක සි ලුම ස යේ අ ශබ්ද ්රයග්රාහක සතථාන වල (වගුව 4.8 බලන්න) අනාගත කාල දිගන්තයේ අ (horizons) ඉහල
ශබ්ද මට්ටම් වලට භාෛන වුක ඇත. යතෝරාගත්මක සතථාන වලට අනාගතයේ අ ශබ්ද බාධ්ක ය  අම අවශය වන ඇත.
්ගු් 4.8 : ඇමරිකරයග යෙඩරල් හයියග සාංග ම (FHWA) ටයත් ඇය ප්ර්රහන යදපෘතර්තයම්න්තු් විසින් ධිවයගී 
මර්ග ්ල ්රහන ග මනර ග මන සදහර සකසන ලද උපෘතරිම ධ්සර දි හැකි යහෝ සැලසුම් කල හැකි ශයේ බ්ද මට්ටම්
ඇමරිකරයග යෙඩරල් හයියග
සාංග ම (FHWA) ට ධනු්
භූමි රන්ඩ

Leq යහෝ L10

A

60dB(A)
(ළිටසතතර)

B

70 dB(A)
(ළිටසතතර)
55 dB(A)
අභයන්තර

විස්තර

ශාන්තබව පවයන යහෝ නිහත බව
පවයන බිම් ්රයශශ අයවියශතෂය න්ම
සැලරී්ලට ගත ුතතු අතර වවා
මගින් වැදගත්මක යපාදු අවශයතා
සලසුක ලබන අතර එම ්රයශශ
ඉදිරි ටත්මක එයින් අයප්ත ක්ෂිත කාර්
සිදුකරන්යන් නම් එටී
පවත්මකනාතත්මකත්මකව න් ආරක්ෂා රීමේම
අතයවශය යේ.
වියනෝද ගමන් සදහා ය ාදා ගන්නා
්රයශශ, වියනෝදාශතවාද සදහා ය ාදා
ගන්නා ්රයශශ, ීතා ළිට්ටනි සහ ීතා
සදහා ය ාදා ගන්නා ්රයශශ, ුදයාන,
යන්වාසික ්රයශශ, නවාතැන්පලව්,
යහෝට්, පාස්, ප්ික, පුසතථකාල සහ
යරෝහ්

සටහන

සි ඹලන්ගණ ව වැනි
වනාන්තර කැබික

ුදාහරස යලස
අන්තර්මවමාරු යදක සහ ව
ආශ්රිත කාර් බමල ්රයශශ.
අයනකුත්මක ්රයශශ
වන්යන්අයේපුසතසකුරුසෑගලමාර්ග (A6
මාර්ග හරහා ගමන් කරන
සතථාන ),යද වාඩිවලළිටවල මාර්ග (N240117
සහ E156971),රඹුක්කනකටුළිටි මාර්ග යේදන
කරන සතථාන ,යදායේමතරඹුක්කන- කුරුසෑගල
මාර්ග / හරහා ගමන් කරන
සතථාන (N242106 සහ
E153556), රීයලෝමීටර් 27
+ 675 (පුබ්බිික ),
යකාටවැ්ලකනිශතඨවිදයාල
(රීයලෝමීටර් 14+350),
පරයප මහා විදයාල සහ ශ්රී
විදයාසිරි මහ ළිරියවන
(රීයලෝමීටර් 17+050),
වටරැක මහා විදයාල
(රීයලෝමීටර් 21+200),
ගලයගදර මධ්ය මහා
විදයාල (රීයලෝමීටර්
31+560), ගලබාව මහා
විදයාල (රීයලෝමීටර් 26 +
200) සහ කාමාව යදායේමත
කනිෂතඨ විදයාල
(රීයලෝමීටර්8 +
500).ගලයගදර
අන්තර්මවමාරුව අසල ද
යරෝහ් 3 ක් (ික්ු වාට්ටුව,
යසෞඛය අමාතය ශ සහ

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

106

ඇමරිකරයග යෙඩරල් හයියග
සාංග ම (FHWA) ට ධනු්
භූමි රන්ඩ

Leq යහෝ L10

විස්තර

සටහන

ගලයගදර දිසතත්රික් යරෝහල)
සහ ගලයගදර මයහතසතත්රාත්මක
අධිකරස

C
D

75 dB(A)
(ළිටසතතර)
සීමාවක්
නැත

ස වර්ධිත භූමි, යශපල යහෝ ඉහත A යහෝ
B ටී අත ගු යනාවන ක්රි ාකාරකම්
ස වර්ධ්න යනාකල ඉතම්

එයසතම ඉහත දක්වා ඇය
පාස් අවට ්රයශශ 1996
අ ක 1 දරස ෛායක
පාරිසරික (ශබ්ද පාලන)
යරගුලාසි වලට අුකව නිහත
කලාප යලසද විසතතර කල
හැරී බව සටහන් රීමේම
අවශය යේ.
යම ටඅ ත්මකවන්යන්කුඹුරු
වැනි කිෂිකාර්මික
බිම් ,(ුදාහරස යලස, Ch
2+400 km, Ch 12+100
km, Ch 16+000 km, Ch
25+740 km සහ
ග්වැටියහතන ්ර යශශයේ
කුඹුරු බිම්; N242322 සහ
E152853)

(ූලලාශ්ර : යවයිනර් (Weiner) සහ මැයේසත, 2012)

රථවාහන ගමනාගමනයේ අ ඇයවන ශබ්ද වලට අමතරව, නතත්මකතු කටුතතු සදහා භාවිත කරන වාතයරෝධ්ක (pneumatic)
ඉදිරීමේම් ුපකරස මගින් අධික ශබ්ද මට්ටම් ෛනන වි හැරී වුවත්මක එටී බලපෑම් තාවකාිකක වුක ඇත.
4.6.2. ධ්ට වනර්රස සහ ්රසස්ථමිරන්ල පෘත්යන ්රතය ගුණරත්ම ට සිදු්න බලපෘතෑම්
වියශතෂය න් NOx, CO සහ හයියරාකාබන් වැනි ්රාථමික දුෂක හා වාුතයගෝලය ටී රසා නික ක්රි ාකාරකම් මගින්
වුත්මකපන්න වූ යහෝ ශවිීනක දූෂක (්රකාශ- රසා නික ඔක්සිකාරක වැනි) වැනි ඉදි රීමේම් අවධි තුම අ ්රවාහන යහතතුයවන්
ඇය වන වාුත දූෂස වාුතයගෝලය ටී පවයුක ඇත. සිජු වියමෝවන, වියමෝවක නල, එන්ජින්, ඉන්ධ්න ටැ රී, කාබුයරටර
ආදි මගින් ෛනන යේ.
මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය න් සිදුවන වාුත දූෂස ආදර්ශස (modeling ) රීමේයම් ක්යෂතත්රයේ වර්තමාන ්රයේශ
විශාල ්රමාස (macroscopic), මධ්යම ්රමාස (mesoscopic), සහ කුතා ්රමාස (microscopic) යලස කාන්ත තුනක
ටතට වර්ග කරුක ලබයි. විශාල ්රමාසයේ ආදර්ශන වල අ, රථ වාහනගමනාගමන සම්පීතන කල හැරී තරල ක් යලස
යපීම සිටින අතර එක් එක් වාහනයේ ගමන ළිිකබා විපරම් කල යනාහැක.
වාුත වියමෝවන න් සාමානයය න් ීනරස කරුක ලබන්යන් පූර්ස රථාවාහන ගමනාගමන ධ්ාරිතාව සහ රථවාහන ගමන්
ගන්නා සාමානය යේග මත පදනම්ව යේ. යම් නිසා විශාල ්රමාසයේ (macroscopic model) ආදර්ශන වල  අ සාමානයය න්
යේගයේ සිදුවන විවලනය න් ඇයවන බලපෑම් නිය ෝෛන ීම සිදුයනාවි හැක. මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය න්
සිදුවන වියමෝවන ඇසතතයම්න්තුගත රීමේම සාහා විශාල ්රමාසයේ (macroscopic model) ආදර්ශන යගාතන වන ලශයශ
1982 වසයර් මහා බ්රිතානයයේ ්රවාහන පර්යේෂස විදයාගාර (Transport Research Laboratory (TRL))විසිනි. යමම
ආදර්ශන අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 ටී වියමෝවන ඇසතතයම්න්තු රීමේම සාහා භාවිත කරුක ඇත.
යමම ආදර්ශනයේ කාබන් යමායනාක්සයිඩ් (CO) වියමෝවන
ුක සාමානය වාහන ගමනාගමන යේග (average traffic
speed ) සහ වාහන ගමන් රීමේයම් (flow) සිජු ශ්රිත ක් (direct function ) යලස අර්ථදක්වා ඇය අතර ඉන්පසු යවනත්මක
දූෂකාරක (ුදා- HC, NOx සහ Pb ) වියමෝවන , කාබන් යමායනාක්සයිඩ් (CO) වියමෝවන ධ්ාරිතාව අුකව ්රකාශ කර
ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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E(CO) = 1,031 x q x v-0.795
x 10-4
අකුරු විකන් දක්වා ඇත්මකයත්මක ;
1. E (CO ) =කාබන් යමායනාක්සයිඩ් වියමෝවන පරිමාව (g/m)
2. q = පැ කට ගමන් කරන වාහන ගනන
3. v = යේගයේ සාමානය
4.9 සහ 4.10 වගු විකන්, SMEC International ආ තන විසින් ලබාදුන් රථවාහන ගමනාගමන දත්මකත මත පදනම්ව, 2016
සහ 2036 වසර වල, 70 km/hr, 100 km/hr සහ 120 km/hr යලස යතෝරාගත්මක යේග න් වල අ ඇසතතයම්න්තු කරන ලද කාබන්
යමායනාක්සයිඩ් (CO) වියමෝවන දක්වා ඇත. AWDT අග න් ුකහාගන්නා ලශයශ SMEC සහ Ocyana Consultants
(2013) විසින් සකසන ලද ශකයතා අධ්ය න වාර්තායවන් වන අතර තත්මකත්මකව 4- දම ෛායක නිෂතපාදන සම්බන්ධ් CV
වර්ධ්න ටී (ශකයතා වාර්තාව 169 ළිටුව ඇණ ණුම A) සාහන් AWDT අග න් භාවිතා රීමේමට පරිසර බලපෑම් ඇගයීම්
කණ්තා මට ුපයදසත  අ ඇත. වර්තමාන පථ , ශකයතා අධ්යනය ටී සාහන් කර ඇය පථ ට වතා යවනසත නණ ත්මක, වර්තමාන
පථය ටී රථ වාහන ගසන ව හා සමාන වන බවට ුපක්පන කර ඇත. (අවසන් පථ ට අදාම ගසන න් යනාමැය
නිසායවන්).

්ගු් 4.9 : 2016 ී  ය්නස් ග මන් යගග  න් ්ලී  කරබන් යමරයනරක්සයි් (CO) වියමෝවන
ධන්ත්ම්මරරු්

පෘතැ කට ග මන් කරන
්රහන ග නන

ය්නස් ග මන් යගග  න් ්ලී (පෘතැ ට කියලෝමීට්) කරබන්
යමරයනරක්සයි් වියමෝවන ්න ග්රෑම් ග නන(CO
emissions in g at different Speeds (km/hr)
70

100

120

ධයේර ස්ස- යප්රයල්ග ම

145

0.510

0.384

0.332

යප්රයල්ග ම- රඹුක්කන

107

0.377

0.284

0.245

රඹුක්කන- ග ලයග දර
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0.380

0.286

0.248

්ගු් 4.10 : 2036 ී  ය්නස් ග මන් යගග  න් ්ලී  කරබන් යමරයනරක්සයි් (CO) වියමෝවන
ධන්ත්ම්මරරු්

ධයේර ස්ස- යප්රයල්ග ම
යප්රයල්ග ම- රඹුක්කන
රඹුක්කන- ග ලයග දර

පෘතැ කට ග මන් කරන
්රහන ග නන
564
452
678

ය්නස් ග මන් යගග  න් ්ලී (පෘතැ ට කියලෝමීට්)
කරබන්යමරයනරක්සයි්් වියමෝවන ්න ග්රෑම් ග නන (km/hr)
70
100
120
1.98
1.49
1.29
1.59
1.20
1.04
2.39
1.80
1.55

වාහන ඇන්ජිම (engine) තුල පුිකඟු ගැන්ීම (sparking) සහ ළිටකර වියමෝවන (exhaust emissions) න් සම්බන්ධ්ව වාත
සහ ඉන්ධ්න අතර පවයන අුකපාත (Air to fuel ratio) නැයනම් මිශ්ර අුකපාත (mixing ratio) සතුව පැහැදිිකව යපයනන
බලපෑමක් පවීන. රි පැදීම සිදු කරන ආකාරයේ (driving mode) සිදුවන විවලනය න් රථයේ ඇන්ජිම තුල බලශක්ය
ඉ්ලුමක් ඇයවන අතර එමනිසා ළිටයකරන වියමෝවන න් ද රි පැදීම සිදුකරන ආකාර මත රාාපවීන. එමනිසා,
වාහන පනගන්වා ගමන් යනාකර පවයන අවසතථාවල (idling conditions), දහසය න් ඇයවූ වායූන් එන්ජියම් සිිකන්තර
තුල රැී පැවීනමට නැඹුරුවක් පවයන බැවින් යබායහාම ක් ඇන්ජින් වලට සරු ඉන්ධ්න මිශ්රස ක් අවශය කරන අතර, අඩු

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යේග න් වල අ සහ යේග අඩුකරන අවසතථා වල අ (deceleration conditions) ඇන්ජියම් ඉන්ධ්න පාලක න් (throttle)
වැසී ාම යහතතුයවන් manifold රික්ත (vacuum) ඉහල ාමට යහතතුවන අතර එටී ්රයලල ක් යලස වාුතව (air intake) සහ
අධික යලස සරු මිශ්රස (exceedingly rich mixtures) ලබාගැීමම අඩුයේ. යමනිසා යමම ඕනෑම අවසතථාවක, සරු මිශ්රස
වල හයියරාකාබන (HCs) සතයටායිරීය ෝමියක (stoichiometric) ්රමාස ට වතා වැඩිපුර පවයන අතර, අමතර යනාදැවුුක
හයියරාකාබන යමන්ම කාබන් යමායනාක්සයිත ද ඇන්ජියමන් ළිටකරුක ඇත. (Baker, 1977; Bunce, 1993; Kularatne,
1999). අඩු යේග න් වල අ යහෝ යේග අඩුකරන අවසතථාවල අ වියමෝවන වාුතයේ ඉහල කාබන් යමායනාක්සයිඩ් මට්ටම්
පැවීනමට යහතතුව වන්යන් යම යි. එයසත වුවත්මක වාහන ගමන් රීමේමට පවයන තදබද ඉහල ාමට ්රයවාර ක් යලස වාහන
මීටර ක් ගමන් රීමේමට ගතවන කාල ඉහල න අතර ව සාහා වියමෝවන කරන කාබන් යමායනාක්සයිඩ් ්රමාස ද
ඉහල යි. එයහත්මක පසු පයිප්ත පයේ (tail pipe) විශතකම්භ සහ දිග න මාන න් (ඇන්ජියම් වර්ග /අශතවබල ්රමාස ආදි
මත රාාපවීන) සහ ළිටකරන වාුතයේ පැවය හැරී ්රයේග න් (velocities) වැඩිදුරත්මක කාබන් යමායනාක්සයිඩ් පුයරෝකථන
රීමේමට සහ TRL ආදර්ශක මගින් ලබාගත්මක කාබන් යමායනාක්සයිඩ් මට්ටම් මත පදනම්ව ඉන්පසුව සිදුවන NOx සහ HC
පුයරෝකථන රීමේම සාහා අවශය යේ.
ථාර්ථයේ අ, A සහ B යශ්රතණි වල මාර්ග යහෝ නාගරික සීමාව තුල යහෝ අධික වාහන ගමනාගමන තදබද ක් සටීත යවනත්මක
අධික යලස නාගරික වූ ්රයශශ වල පවයන මාර්ග වල පවයන වාුත තත්මකත්මකවන් අධියේගී මාර්ග සමග සන්සන්දන කරන
විට රථවාහන විකන් ෛනන වන වායූන් (CO, NOx) සහ PM2.5 ආදි අධියේගී මාර්ග වල පවයන මට්ටම් අඩු වුක ඇත.
යම ට යහතතුව වන්යන් සාමානයය න් අධියේගී මාර්ග වල රථවාහන තදබද ක් යනාමැය ීම සහ එටී ගමන්කරන වාහන
සායප්ත ක්ෂව නි ත ්රයේග විකන් ගමන් කරුක ඇය නිසා .(පැ ට රීයලෝමීටර් 70 කට වතා වැඩි (≥ 70 km/hr) ුපරිම ්රයේග
විකන් ≥ 70 km/hr).

4.7.

සිදුීමට හැකි ය්නත් සමරව සහ පෘතරරිසරික බලපෘතෑම්

4.7.1.

ධසල්්ැසි

න්ට සිදු්න පීඩර්න්

්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් ධ්දි තුලී 
වයාපියයේ ඉදිරීමේම් අවධි සාහා කම්කරුවන් සහ න්ත්රසූතත්ර ක්රි ාකරුවන් ඇතුලු පුමණු ශ්රමික න් අවශය යේ. 2000 ක්
පමස යවතැයි ඇසතතයම්න්තුගත කර ඇය යමම කම්කරු අවශයතාව වැතපමේක්ෂක, තාක්ෂණික නිලධ්ාමේන් සහ
ඉ ජියන්රුවරුන් විසින් අධීක්ෂස කරුක ඇත.
යමටී අ ශ්රමික න් සදහා ඉ්ලුමක් පවයන බව පැහැදිික කරුසක් වන බැවින් යකාන්ත්රාත්මකකරුවන් යමම ශ්රමික අවශයතාව
සපුරාගැීමම සාහා රයට් යවනත්මක ්රයශශ විකන් යහෝ යවනත්මක රටවිකන් පවා ශ්රමික න් රැයගන එුක ඇත. ඉදිරීමේම් කටුතතු
සාහා යගන එුක ලබන ස ක්රමණික ශ්රමික න් තුල යවනත්මක ස සතකියක ්රයමාන න් (norms) පවයුක ඇතැටී සිය හැක.
යමම යවනසතකම් නිසා වියශතෂය න්ම යසතවක කාවුරු අවට, එටී දැනට ජීවත්මකවන පුශගල න් සහ ස ක්රමණික යසතවක න්
අතර ස සතකියකම අර්බුද (Cultural conflicts) පැනනැගීමට හැරී ාව පවීන. ීමයවියරෝධී මත්මකපැන් විරීකරම, අනවසර
සතුන් දත ම සහ යවනත්මක ීමය වියරෝධී කටුතතු වැනි ක්රි ාකාරකම් ද වයාපිය ්රයශශ තුල ඉහල ාමට හැරී ාව පවයන
අතර වවා අස්වාසී ෛනතාවට පීතාකාමේ තත්මකත්මකව න් ඇයකරුක ඇත.
ශ්රමික කාවුරු විකන් අපද්රවය බැහැරලන සතථාන වලට දතාවයත්මක න බ්ලන් සහ යවනත්මක සතුන් ආකර්ෂන වි හැරී
බැවින් එමගින් ද මහෛන පීතාකාමේ තත්මකත්මකව ඇය වුක ඇතැයි සිය හැක. ්රායශී මාර්ග අවට සුන්බුන් බැහැරරීමේම සහ
යකාන්ීට් ්රවාහන කරන වාහන යසත අම ද මහෛන පීතාවක් වුක ඇත.
තාවකාිකක යසතවා මාර්ග ඉදිරීමේම, ්රායශී මාර්ග වල යකාටසක් වසා දැමීම යහෝ යවනත්මක අතකට හැරීම මගින් එම
්රයශශයේ ෛනතාවට, අවශය සතථාන ට ගමන් රීමේමට අමතර දුරක් යගවා ාමට සිදුවුක ඇත. ඇතැම් විට ඉදිරීමේම් කාල තුල අ
්රායශී මාර්ග තාවකාිකකව වසා දැමීමට සිදුවි හැරී අතර එමගින් එම ්රයශශයේ ෛනතාවට අපහසුතා ඇයකරුක ඇත.

්යරපෘතියය ක්රි රත්මක (operational) ධ්දිය ී 
යමම අවදියේ අ ්රයශශයේ මහෛනතාවට ණ මසපෑමට සිදුවන ්රධ්ානතම අවටීර වන්යන් ගමනාගමන සීමාීම් යේ. ුදා.
මහෛනතාවට අධියේගී මාර්ගයේ අයනක් පැත්මකතට ගමන් රීමේම සාහා හැරී ාව ලැයබන්යන් ව සාහා යවන්කර ඇය
සීමාසටීත ්රයේශ න් හරහා පමණි .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රථමි්රහන තදබද (Traffic congestion)
්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් ධ්දිය ී 
4.7.2.

මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3 ළිටීටා ඇත්මකයත්මක මධ්ය වශය න් රථවාහන ගමනාගමන ක් පවයන ්රයශශ ක් තුලයි.
රථවාහන ගමනාගමන යවනසත රීමේම (Traffic diversions) සහ එක් අතකට පමසක් වාහන ගමනාගමන සිදුරීමේම නිසා
අයේපුසතස-කුරුසෑගල-ත්රිකුසාමල (A006) මහාමාර්ග සහ කටුගසතයතාට-පුත්මකතලම (A010) මහාමාර්ග වැනි ්රධ්ාන
මාර්ග ඔසතයසත සාමානය වාහන ගමනාගමන ට බාදා සිදුවුක ඇත.
යබායහෝ අවසතථාවන් වල අ පටු මාර් න් වන ්රායශී මාර්ග භාවිත කරමින් වියශතෂය න්ම ඉදිරීමේම් ද්රවය යහෝ සුන්බුන්
්රවාහන කරන ට්රක්රථ ගමන් රීමේම නිසා එම ්රායශී මාර්ගවල මාර්ග තදබද ක් ඇයවි හැක.
ෛායක මහා මාර්ග හරහා තාවකාිකක යසතවා මාර්ග ගමන් කරන සතථාන වල අ යකාඩි කරුවන් (Flag men) යසතවයේ ය ාදවුක
ඇත. ්රධ්ාන මාර්ග න් ඔසතයසත වාහන ගමනාගමන දිගු කාල කට (මිනිත්මකතු 10-15 ට වතා වැඩි) නැවීනම සිදුකරන්යන්
නම්, එ රි දුරන්ට පීතාකාමේ තත්මකව ක් ඇයකර යකාන්ත්රාත්මකකරුවන්යේ කාර්
මන්තල සමග ආරවු් ඇයකර ගැීමමට
ද මගපෑදි හැරී අතර ්රවාහන කටුතතු ්රමාද ීම නිසා ආර්ික බලපෑම් ද පවීන.
එයසතවුවත්මක, යම්වා ඉදිරීමේම් අවධියේ අ පමසක් සැලරී ුතතු බලපෑම් ඇයකරන තාවකාිකක බලපෑම් වුක ඇත.

්යරපෘතිය ක්රි රත්මක්න (operational) ධ්දිය ී 
යමම වයාපියයේ යමයහුතම් ක්රි ාත්මකමකීමත්මක සමග, වයාපියයේ ්රධ්ානතම ්රයලාභී බලපෑම වන A006 සහ A010 මහා
මාර්ග වල ගමන් කරන රථවාහන ස ඛයාව අඩුවුක ඇතැයි අයප්ත ක්ෂිත . A006 සහ A010 මහාමාර්ග ඔසතයසත වාහන
ගමනාගමන සමග ස සන්දන රීමේයම් අ අධියේගී මාර්ග භාවිත වතා කාල ඉයරිකරවන සහ මාර්ග භාවිත කරන
පදික න්යේ ආරක්ෂාව වැඩිදිුතණු කරුක ඇත. අධියේගී මාර්ග ට වාහන ඇතුළුකරවන සි ලුම යපෝෂක මාර්ග (feeder
roads) ද අවම වශය න් මාර්ග ීනරු යදකක් දක්වා වත්මක පුළු් යකයරුක ඇය නිසා (සහ අවම වශය න් ලඟම ඇය නගර
මධ්ය
යතක් වත්මක) එම මාර්ග ඔසතයසත ද වාහන තදබද ක් ඇය යනාවුක ඇත.
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 1,2, සහ 3 යකාටසත වල වාහන ගමනාගමන ආරම්භ ීමත්මක සමග යකාමඹ සිට මහුකවර
දක්වා ගමන් කරන පුශගල කුට තම ගමනාන්ත ට ලඟාීමට පැ එකහමාරකට (1 1/2) කට වතා අඩුකාල ක් ගතවුක
ඇතැයි අයප්ත ක්ෂා කරයි.
4.7.3. දුම්රි මර්ග  ට සිදු්න බලපෘතෑම්
ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග යපාතුහැර අ, ශ්රී ල කා දුම්රි යදපාර්තයම්න්තුයේ දුම්රි මාර්ග හරහා ගමන් කරුක ඇත.
යමම සතථානයේ අ අධියේගී මාර්ග , දුම්රි මාර්ග ුඩින් ගමන් රීමේම සැලසුම් කරුක ඇත්මකයත්මක කණුමත පාලම් (viaduct)
වුහ ක් මගිනි.

්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් ධ්දිය ී 
පහතට වැමමට ඉත ඇය ද්රවය න් සහ දුම්රි මාර්ග ආශ්රිතව ඉදිරීමේම් ද්රවය තැබීයමන් දුම්රියේ ගමනාගමන ට සහ දුම්රියේ
ගමන්ගන්නා මගින්යේ ආරක්ෂාවට බලපෑම් ඇයවි හැක. යමම යකාටයසත අ දුම්රි අඩු යේග රීන් ධ්ාවන රීමේම
අයප්ත ක්ෂා කරන බැවින් දුම්රි න් ්රමාද ී එමගින් මගීන්ට සි ගමන් වලට ්රමාද න් ඇයවි හැක.
4.7.4.

යසෞ ය , දරක්ෂර් සහ හදිසි ධනතුරු

්යරපෘතියය ඉදිකිරීම් ධ්දිය ී 
්රධ්ාන ටිතල පහසුකම් ස වර්ධ්න රීමේයම් වයාපිය ක් යලස, යමම වයාපියය ටී වැතබිම් වල පුමණු සහ යනාපුමණු
කම්කරුවන් රාෂි ක් බර වාහන/විශාල ඉදිරීමේම් න්ත්රසූතත්ර සහ ඉදිරීමේම් ද්රවය න් සමග වැතකටුතතු සිදුකරුක ඇතැයි
අයප්ත ක්ෂා කරයි. ්රයශී මාර්ග යමන්ම ෛායක මාර්ග හරහා සහ දුම්රි මාර්ග ට ුඩින් ද ඉදිරීමේම් කටුතතු සිදුකරුක ඇය
බැවින්, එම අවසතථාවන් වල අ එම සතථාන රථවාහන ගමන් රීමේම් සහ නිතරම පදික න් ගමන්ගන්නා සතථාන ආසන්නය න්
පවීන.
භූමි හෑමේම (soil excavation), කුළුණු බැසතසීම (piling), හෑමේම් සිදුකරන ලද සතථාන නැවත ළිරීම (backfilling), මාර්ග
කන්ඩිය ටී කටුතතු (embankment work) ආ අ ඉදිරීමේම් කටුතතු සදහා බර වාහන ක්රි ාත්මකමක කරීම අවශය වුක ඇත.
ඉදිරීමේම් අවදියේ ණ ් කාලයේ අ ද්රවය න් ්රවාහන කරන ට්රක් රථ ගමන් රීමේම සහ ද්රවයන් පුරවාගත්මක ට්රක්රථ පැවීනම

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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සාමානය තත්මකව ක් වුක ඇත. යමම රථ හා ගැමයමන් මාරාන්යක තුවාල ඇයකල හැරීීමට ඉතකතක් පැවීනම නිසා
ෛනතාවට සහ යසතවක න්ට යමම රථවිකන් අනතුරු දා ක තත්මකත්මකව ක් පවීන.
මාර්ග පථ ඔසතයසත සහ සහ කළුග් කැීමම් සිදුකරන සතථාන වල (quarry sites) සිදුකරන ළිළිරීම් කටුතතු ද හදිසි අනතුරු
සහ තුවාල සිදුීම් ඇයීමට හැරී ාව පවයන අවසතථාවන් යේ. බල යමවලම් (power tools) භාවිත , වියශතෂය න්ම
යසතවක න්ට හදිසි අනතුරු ඇයීයම් අවධ්ානම ඉහල න වුක ඇත. යමවැනි විශාලත්මකවයේ වයාපිය ක් සිදුරීමේයම්  අ
ගිනිගැීමම් සහ විදුික වැ අම් වලට පවයන අවදානම ළිිකබාවද සැලරී්ල ය ාණ කල ුතතු යේ. කම්කරු කාවුරු, ද්රවය සහ
ඉන්ධ්න ගබතා වල ගිනිගැීමම් සහ විදුික වැ අම් වලට සැලරී ුතතු තරම් අවධ්ානමක් පවීන.
ුපද්රවකාමේ විෂදුමාර න්ට (fumes) සහ ගිනිදැ් වලට (flames) යසතවක න් නිරාවරස ීම ඉදිරීමේම් අවදි තුල අ සිදුවි
හැරී තවත්මක විත්මකීන ට සම්බන්ධ් ුපද්රව රී. භූමි මට්ටයම් සිට මීටර් 2 කට වතා ුසරීන් ුතත්මක සතථාන වල වැත රීමේයම් අ
යසතවක න් නි මිත ආරක්ෂස ුපක්රම භාවිත යනාකරන්යන් නම් ුසත සතථානවිකන් ඇදවැමම් ද සිදුවි හැක.
වැතබිම් යසතවක න් සහ ඉදිරීමේම් වැතබිම් ආසන්නයේ ජීවත්මකවන ෛනතාව දූවිික, න්ත්ර සූතත්ර විකන් ළිටකරන වායූන් සහ
යවනත්මක විෂ දුමාර න්ට (fumes) නිරාවරන ීම, ශතවසන ආබාධ් වලට මගපාදුක ඇත. යමම බලපෑම් වාුත තත්මකව ට සිදුවන
බලපෑම් ටයත්මක වතා පුළු්ව සාකච්වා කරයි.
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර 3, රයට් යතත්මක කලාප සහ අතරමැදි කලාප තුල ළිටීටා ඇය නිසා, වයාපිය ්රයශශ ට
වසයර් වැඩි කාල ක් තුල වර්ෂාව ලැයබුක ඇය අතර එමගින් එක තැන ප්වන ෛලයශහ න් ඇයරීමේයම් හැරී ාවක් පවීන.
විදුම් සිදුරු (borehole) ළිටීටි සතථාන වැනි ඉදිරීමේම් බිම්වල සහ වියශතෂය න්ම යසතවක කාවුරු වැනි සතථාන වල ගිහාශ්රිත
ෛල එක් රැසතී එක තැන රැී  පැවීනම නිසා යසතවක න්ට සහ අස්වැසි ෛනතාවට වාහක න් මගින් යබෝවන යරෝග
යබෝරීමේමට යහතතුවන මැසතසන් සහ මදුරුවන් වයාප්ත තීමට මගපැ අ හැක. යසතවක න්ට කෑම ළිසීමට සහ ආහාර ද්රවය
ගබතා කර තැබීමට සුදුසු නි මිත පහසුකම් ලබා යනාදුන යහාත්මක ආහාර මගින් යබෝවන යරෝග ද සුලභ වි හැක. වැතබිම්
වල පවත්මකවාගයන ුක ලබන තත්මකත්මකව න් සීමපාරක්ෂක යනාීම නිසා කැරයපාත්මකතන්, මී න් වැනි ගිහාශ්රිත
පිකයබෝධ්ක න් ද වයාප්ත තීමට මගපෑදි හැක.
ශ්රමික බල ඇනි ස ඛයාත්මකමකව ඉහල ායම් ්රයලල ක් යලස, සැලරී ුතතු තරම් යසෞඛය බලපෑම් සිදුකරන ික ගිකව
සම්යේෂස වන යරෝග (Sexually Transmitted Diseases -STD) ්රයශශ පුරා වැඩිීයම් හැරී ාවක් පවීන.

්යරපෘතිය ක්රි රත්මක්න (operational) ධ්දිය ී 
අධියේගී මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමන ආරම්භ වූ පසු ක්රි ාත්මකමක අවදියේ අ යසෞඛය , ආරක්ෂාව සහ හදිසි අනතුරු ළිිකබා
සතවරූපය න් වතාත්මකම සැලරීයිමත්මක වි ුතතු බලපෑම වන්යන් අධියේගී මාර්ග මත සිදුවන අනතුරු යේ. එයසත වුවත්මක ROW
යවන් කර සතිර වැටක් සැකසීම සිදුකරන බැවින්, පුශගල න්ට, යගාවිපල සතුන්ට සහ වනසතුන්ට අධියේගී මාර්ග තුලට
ඇතුලුීම යහෝ ව හරහා ගමන් රීමේම වලක්වා ඇත.
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගය න් ුසසත ගුසාත්මකම ක් සටීත වැඩි යේග රීන් ගමනාගමන සිදුරීමේම සදහා මනා යසත සැලසුම්
කල ස විත පරිසර ක් ලබායදුක ඇත. දැනට පවයන ගමනාගමන ක්රි ා ළිබදයවලව් සමග ස සන්දන කල විට, සාමානය
මාර්ග භාවිත කරන්නන්යේ ආරක්ෂාවට වතා ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග භාවිත කරන්නන්ට සැලරී ුතතු තරම් වැඩිදිුතණු
කල ආරක්ෂාවක් සප ුක ඇත.
සප ා ඇය වතා යහාා ඇයරුම් තත්මකත්මකව න් (pavement conditions) සමග අධියේගී මාර්ග ඔසතයසත රථවාහන ධ්ාවන
කරන රි දුරන් අධියේගී මාර්ගයේ ලබා අ ඇය යමයහුතම් යේග සීමාවන්ට වතා වැඩි යේග රීන් වාහන ධ්ාවන රීමේමට
ුත්මකසාහ රීමේමට ඉතකතක් පවයන අතර එ අධික යේගය න් යගාසත සිදුවන හදිසි අනතුරු ස ඛයාව ඉහලට ායම් හැරී ාව
වැඩිකරයි. හදිසි අනතුරු සිදුවි හැරී හැරී ාම ඉහල නැ ීමට දා ක වන තවත්මක සාදක ක් වන්යන් අධියේගී මාර්ගයේ
ධ්ාවන කරන වාහන එම මාර්ගයේ ධ්ාවන රීමේමට තරම් සුදුසු තත්මකත්මකව ක (road worthiness) යනාමැයීමයි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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භූ විදයර හර පෘතරාංශු යකයරහි සිදු්න බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ක්රි රමර්ග 
යපාමව ට භූ විදයා තත්මකව න් අධීක්ෂස සාහා යපාමව වි අම සිදුකල හැක. යපාමව වි අම අදාල ්රයශශයේ
අධ්සතතලයේ ඇය ගලක් කරා භූ විදයාඥ ා හා භූ තාක්ෂස ඉ ජියන්රුවර ායේ ුපයදසත මත සිදු කම ුතතු .
ුම මාර්ග ඉදිරීමේමට යපර මතුළිට විසතතරාත්මකමක භූ විදයාත්මකමක සිය ම් හා ආකියම භූ විදයා සිය ම් සකසත කර
ගැීමම ය ෝගය යේ.
අදාම ්රයශශයේ යපාමව අභයන්තර අධීක්ෂසය න් අනතුරුව විවිධ් වර්ගයේ ුම තැීමයම් ආකාර ළිබදබා
විමසා බැික හැක.
ය ෝගය ුම මාර්ග තැීමම මගින් භූ කම්පන අවම වන අතර එමගින් යගාතනැගිික ආකිය ආරක්ෂා යේ. එම නිසා
අසාර්ථක මතුළිට බෑවුම්, භූමි රීදාබැසීම් මගින් සිදුවි හැරී බලපෑම් විකන් ආරක්ෂා වි හැක.
අදාම ්රයශශ නිමේක්ෂස මගින් ය ෝජිත ුම මාර්ග වල යබායහෝ යකාටසත මිදු භූමි හරහා ඉදිවන බව තහවුරු
යේ. එම නිසා ක්ජිසිදු ුම මාර්ග ක් තැීමමට ්රථම, භූගත ෛලයේ සතථායිතාව පවත්මකවා ගැීමමට මිදු භූමි ්රයශශ
සිමින්ය දි ර බදාම කැීම තුිකන් ශක්යමත්මක කම ුතතු . තවද භූගත ෛලයේ සතථායිතාව සාහා ුම ආවරස හා
ුම යපම ගැසතීම අධීක්ෂස ක් ටයත්මක සිදු කම ුතතු .
මීට අමතරව ුම මාර්ග තැීමම අතරතුර මයළිට පා ශු බිාවැමම් අයප්ත ක්ෂා කම හැරී . එම නිසා දුර්වල ්රයශශ
හරහා ුම මාර්ග ඉඳිරීමේමට යපර සුදුසු බෑවුම් සතථායි රීමේයම් ක්රමයේද ය දි ුතතු .
තවදුරටත්මක සැලකීයම් අ, ය ෝජිත මාර්ග යවනසත රීමේම තුිකන් ුම තැීමමට අවශය යනාවුක ඇත. වියශතෂය න්ම
යදවන ුම මාර්ග අවට ඇය වකිකත කන්ද ය ෝජිත මාර්ග මදක් යවනසත රීමේම තුිකන් මග හරවා ගත හැක.
ුම තැීමයම් අ ුම මාර්ග ඔසතයසත වර්ධ්ක වැසතම යකයරටී තාවකාිකකව බලපෑම් ඇයවි හැක. එනිසා
්රයශශයේ පැවීන පවත්මකනා භූගත ෛල සතථායිතාව පවත්මකවා ගත ුතතු .
ුම කැීමම් අවධි තුල අ PPV අග අඩුරීමේයම් සරල ක්රම යනාමැත. TBM ටී කර්තක ටීයසටී යේග
අඩුරීමේයමන් යහෝ ණ මසත මත යතරපුම අඩු රීමේම මගින් යදදරුම අඩු කල හැරී වුවද යදදරුම නිසා ඇයවන
බලපෑම දැඩිව අධ්යන කම ුතතු .
ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ආ තන (NBRO) හා භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශ (GSMB) මගින්
කරන ලද ය ෝෛනා අුකව යතෝරාගත්මක ස යේ අ ්රයශශ සාහා විසතතරාත්මකමක භූ විදයා හා ආකිය සිය ම් දැක්ීම සිදු
කම ුතතු .
ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ආ තන මගින් ය ෝජිත පරිදි එටී නා ාම් ුවදුරු කලාප සිය ම භාවිතා කර
ය ෝජිත මාර්ග ඔසතයසත නා ාම් අවදානම් සතථාන අධ්යන කම ුතතු . මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ඉ්ීමම අුකව
ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ආ තන මගින් යදන ලද නිර්යශශ න් අවශය නිර්මාස අදි යර් අ අදාල කරගුක
ඇත.
විසතතරාත්මකමක නිර්මාසකරස ඉදිරීමේම් සප න්නා මගින් සිදුවුක ඇය අතර විසතතරාත්මකමක භූ විදයා හා භූ තාක්ෂස
අධීක්ෂස න් විසතතරාත්මකමක නිර්මාසකරස යපර පාරව් කැපුම්, ුම මාර්ග හා සැකසටීත නා ාම් ්රයශශ
අවට සිදුයේ.
අධීක්ෂස න් විසතතරාත්මකමක නිර්මාසකරස ට යපර ඉදිරීමේම් අවධියේ අ හා ඉදිරීමේන්ම් අවසන් වූ පසු අවධ්ානම්
සතථාන අවට ෛායක යගාතනැගිික ස සතථායේ භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ හා රයටටී යවනත්මක ආ තන
වල වියශතෂඥයින් කණ්තා මක ුදවු සටීතව මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි මගින් සිදුයේ.
යබායහෝ ය ෝජිත මාර්ග කැපුම් කඳු බෑවුම් වල පහයන් ගමන් කරයි. එම නිසා බැවුම් සතථායි කරන ක්රම ය  අම
අවශය යේ.
ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ආ තන හා භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ ය ෝෛනා පරිදි බැවුම්
සතථාවර රීමේම බැවුයම් ඉහල සිට ආරම්භ කර මාර්ග කැපුම් යතක් පහලට සිදුකල ුතතු . විසතතරාත්මකමක භූ තාක්ෂස
අධ්යනය න් අනතුරුව සුදුසු බැවුම් සතථාවර රීමේයම් ක්රමයේද ක් නිර්මාස කම ුතතු .
වතාත්මක ගැලයපන බෑවුම් සතථාවර රීමේයම් ක්රම භූ තාක්ෂස විශතය්ෂස පදනම් කරයගන වියශතෂඥ අදහසත අුකව
යතෝරාගත ුතතු . විශාල අවධ්ානම් සටීත සතවභාවික නා ාම් සතථාන හා සි ලු මාර්ග කැපුම්, බෑවුම් සතථායිතාව
සාහා ඉදිරීමේම් අවදියේ අ අධ්යන වුක ඇත.
සතථායි කල බෑවුම්, කාල ක් ගත වන තුරු නිශතචිත කාල පරිච්යච්ද වල අ අධීක්ෂස කම ුතතු අතර වර්ෂා සමයේ අ
වියශතෂය න් අධීක්ෂස කම ුතතු . ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ස සතථාව හා භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත්
කාර් ා ශ මගින් කරන ලද ය ෝෛනා යමටී අ සැලරී්ලට ගුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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5.2.

ඉදිරීමේම් අවධි තුල අ සිදුකරන ග්කුළු ළිළිරීම්ද බෑවුම් සතථායිතාව යකයරටී බලපෑම් ඇය කරයි. එම නිසා
ග්කුළු ළිළිරීයම් අ භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ නිර්යශශ භාවිතා කම ුතතු .
ය ෝජිත මාර්ග පථ ඔසතයසත අවශය සතථාන වල අ භූ විදයාත්මකමක හරසතකතව් නිර්මාස කම ුතතු අතර ආකියම
වශය න් දුර්වල ්රයශශ වියශතෂඥ කණ්තා මක් විසින් අධ්යන කම ුතතු .
අදාල ක්යෂතත්රයේ වියශතෂඥ කණ්තා මක ුපයදසත මත ය ෝජිත මාර්ග ඔසතයසත ුම තැීමයම් අවදියේ අ ුම
සිය ම් ගත රීමේම සිදු වුක ඇත.
ය ෝජිත මාර්ග කැපුම් හා ුම තැීමයම් ්රයශශ අවට ග්කුළු ළිළිරීම භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ
ුපයදසත මත සිදුවි ුතතු .භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ ය ෝෛනා අුකව ඉදිරීමේම් සප න්නා විසින්
ළිළිරීම් පාලන කම ුතතු .
ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ආ තනයේ හා භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ ුපයදසත මත ය ෝජිත
ුම තැීමයම් අ හා ගැඹුරු මාර්ග කැපුම් අවට ඉවත්මකරීමේම් සැලසුම් සකසත කම ුතතු . ුම ්රයශශවල බෑවුම් ඉහල
ජීවත්මක වන සි ලු මිනිසුන් ඉවත්මක රීමේමට නිර්යශශ කර ඇත.
ුම ්රයශශයේ භූ ෛල පීතනයේ හා භූගත ෛල මට්ටම් වල යවනසතකම් ඉදිරීමේම් වලට යපර අධීක්ෂස කම ුතතු .
භූගත ෛල තත්මකව අධීක්ෂස සාහා ය ෝජිත මාර්ග ඔසතයසත යතෝරාගත්මක සතථාන වලට පීතන මාන ඇතුලත්මක කම
ුතතු .
භූගත ෛලයේ පීතන මැීමම බෑවුම් ඔසතයසත ුම අක්ෂ අවටද ුම මාර්ග අවට පටු නිම්න ඔසතයසතද සිදුවි ුතතු .
භූ ෛල පීතන වි ික හා යතත්මක කාල න යදයක් අම අධීක්ෂස කම ුතතු අතර භූගත ෛල මට්ටයම් යවනසතකම්
ඉදිරීමේම් අවධි ට යපර සිටම සටහන් කම ුතතු . තවද, පීතන මාන මගින් පීතන මැීමම ය ෝගිත මාර්ගයේ
සායප්ත ක්ෂව ඉහල බැවුම් සටීත ්රයශශ අවට සිදුකල ුතතු .
පීතන මාන වල රී ීම් හා අයනකුත්මක යතාරතුරු මත ෛලධ්ර තත්මකව න් අධ්යන කම ුතතු . එ මත පදනම්ව
ෛලධ්ර සතථායිතාව අධ්යන කම ුතතු අතර ය ෝජිත ඉදිරීමේම් මගින් වවාට සිදුවි හැරී බලපෑම් විශතය්ෂස කම
ුතතු .
සාමානයය න් කලාප ෛලධ්ර හා කාසතට් ෛලධ්ර තත්මකව න් යකයරටී සිදුවන පාරිසරික බලපෑම් විසතතරාත්මකමකව
විශතය්ෂස කම ුතතු .

වලවිදයරත්මක බලපෘතෑම් සාහර ය ෝජිත ්ලක්්රග ැනීයම් ක්රි රමර්ග 

5.2.1. ඉදිකිරීම් ධ්ිව තුල
1. නි ණ  මාර්ග තාවකාිකක කාුක සටීත යබෝක්කු, පාලම් හා අණ සක් සටීතව ග වතුර වලට අවුරුදු 2ක් යහෝ 3ක ආපසු
හැරුම් කාල ක් සාහා නිර්මාස කර ඇත (ග වතුර වල ්රභලත්මකව මත රාා පවීන). එම නිසා වැඩි ආපසු එවුම්
කාලපරිච්යච්ද ක් සටීත අවශයතාවක් නිසා පසු ෛල ඉහල ාම මගින් නි ණ  මාර්ග ඇතැම් සතථාන විකන් කැඩී ග වතුර
ගැීමම පහසු කරයි.
2. ද්රවය යසෝදා අවට ෛල අ ග න් යකයර් ගලා වයමන් ඇයවන යබාරතාව , වි ික කාලවල අ යපාමව හා සම්බන්ධ් ක්රි ාවික
සැලසුම් රීමේම, ිකටී් පා ශු යකාටසත හරහා ෛල ගලා ාම වැලැක්ීම, ිකටී් පා ශු යකාටසත ආවරස රීමේම, සුදුසු ස චිත
සතථාන යතාරා ගැීමම හා වැසිදිනවල අ, යත්,ඉන්ධ්න,ග්රීසත,තාර,සියමන්ය හා අයනක් දෑ වැසිෛල හා මිශ්රීම වැලැක්ීම
මගින් වලක්වා ගත හැරී .
3. වාරිමාර්ග හා අපවහන ඇමමාර්ග ඉදිරීමේම් ්රයශශ හරහා පවත්මකවා යගන ුක ඇත. එම නිසා මාර්ග පථය න් එළිට සිදුවන
කිෂිකාර්මික කටුතතු වලට බාධ්ාීමක් සිදු යනායේ. ඇමමාර්ග හරහා ඉදිරීමේම් සිදුවන්යන් නම් වාරිමාර්ග ඉ ජියන්රුවර ා
යහෝ/හා කිෂිකාර්මික යසතවා නිලධ්ාරි ා හා කිෂිකාර්මික ආ තන මගින් අවසර ලබා ගත ුතතු .

5.2.2. යමයහයුම් ධ්ිව තුල:
1. පසත බැම්ම මත ඇය ය ෝජිත මාර්ගය ටී ුඩුග ්රයශශය ටී අනිසි ෛලපවහනහ හා ෛල රැී ම නිර්මාසකරනයේ අ
අවම කල හැක. පසත බැම්යමටී අක්පාව (toe) ඔසතයසත ඇය ස ග්රාහක කාණු , නි මිත පරිදි සතථානගත කල යබාක්කු හා දි
බසතනා මගින් ෛල පසත බැම්යමටී ටිග ්රයශශ ට කාර් ක්ෂමව ගලා ාමට සලසතවුක ඇත.
2. නිර්මාස සැලැසතම මගින් සාක්ෂාත්මක කර ගත හැරී මාර්ග පසත බැමි, නිර්මාස කරන ලද ළිටාර මට්ටම් ඉවත්මක රීමේමට තරම්
්රමාසවත්මක ුසරීන් ුතත වුක ඇත. ශ්රී ල කා ඉතම් යගාතරීමේයම් හා ස වර්දන රීමේයම් ස සතථායවන් (2016) සිදුකරන ලද

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා වන අදි ර 3ටී ද්රව ආකිය දත්මකත පමේක්ෂස හා ෛල විදයා අධ්යන
වාර්තායේ යපන්වා ඇය අයනක් විශතය්ෂස මගින් මාර්ග අවසන් වන මට්ටම අවුරුදු 100ක ග වතුර මට්ටම් හා ලලකයේ
ුයසත එකතුවට වතා වැඩි බව තහවුරු යේ.
3. පාලම් හා යබෝක්කු, මාර්ගයේ එක් පැත්මකතක සිට අයනක් පැත්මකතට ග වතුර අමතර පීටර ගැීමමරීන් යතාරව පහසුයවන්
ගලා ාමට තරම් විශාල වි ුතතු . ශ්රී ල කා ඉතම් යගාතරීමේයම් හා ස වර්දන රීමේයම් ස සතථායේ (2016) සිදුකරන ලද
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අධි ර 3 වන යපාතුයහර සිට ගලයගදර දක්වා යකාටයසත ෛල විදයා අධ්යන වාර්තායවන් රීසිදු
පීටර ගැීමමක් යහෝ අවටීර ීමක් ඇය යනාවන බව යපන්වා  අ ඇත.
4. ය ෝජිත මාර්ගය ටී හා ව අවට ෛල රැසත ීම වැලැක්ීම සාහා මාර්ග මතුළිට , සි ළු මාර්ග අපවහන න්, කැපු බෑවුම්
හරහා වන අපවහන න්, පසත බැමි පහම අපවහන න්, යක්න්ද්රී මධ්යසතථ අපවහන න්, අක්පා කාණු අපවහන න්, පාලම්
ආදිය ටී අපවහන න් ආදි
ටිග ්රයශශ හා සම්බන්ධ්ව ඇය දැනට පවයන ෛල මාර්ග හා නිසි පරිදි සම්බන්ධ් කරුක
ඇත.
5. ්රයශශයේ සතවාභාවික ෛල වහන රටාව යවනසත වන බැවින් දි පාරව් හැරීම හැරී පමස වමක්වුක ඇත. පා ශු ඛාදන
හා තැන්පත්මක ීම හරහා දි පහර නව හැරීම හා ්රයසමාය ෝග වුක ඇත. ඇතැම් විට යමම ්රයසමාය ෝග
ාබද ්රයශශ
යකයරටී ඉතා අ හපත්මක යලස බලපාුක ඇත. එම නිසා මාර්ගවල පසත බැමි ග ගාව යදසට ්රසර්පන වන සතථාන වල

කඳු මයන් දියවන පාලම් ඉදිකම ුතතු .
6. කුඹුරු වල ඇය සි ළු වාරි මාර්ග හා අපවහන මාර්ග, එම අපවහන මාර්ග වල පතු් මට්ටම (bed levels) හා සමාන
ය ෝජිත මාර්ගයේ ටි න මට්ටම් (invert levels) සටීත යබෝක්කු හරහා යනානැනවය ගලා ාමට ඉත සලසුක ලැයබ්. කුතා
වාරිමාර්ග සාහා වූ හතරැසත යබෝක්කු වල පමල ඉතා වැඩි අවසතථා වල අ වාරි හා සාමානය ෛල වහන න් සාහා හතරැසත
යබාක්කුයවටී පතුල තුම පටු අගලක් තනුක ලැයබ්. යමමගින් පුළු් යබෝක්කු පලල නිසා ෛල ්රවාහයේ ්රයේග අඩු විම
වමක්වා ගත හැරී අතර එමගින් යරාන්මත තැන්පත්මක ීම වමක්වා ගත හැක. වාරි මාර්ග අඛන්තව පවත්මකවා ගැනිම සාහා
යබෝක්කු නිර්මාස රීමේම වාරිමාර්ග ඉ ජියන්රුවර ායේද, යගාවිෛන යසතවා නිමධ්ාරි ා හා / යහෝ අදාම යගාවි ස විධ්ාන
වල එකඟතාව මත සිදු කරුක ඇත.
7. ය ෝජිත මාර්ගය ටී හා ව අවට ෛල රැසත ීම වැලැක්ීම සාහා මාර්ග මතුළිට, සි ළු මාර්ග අපවහන න්, කැපු බෑවුම්
හරහා වන බාුක, පසත බැමි පහම බාුක, යක්න්ද්රී මධ්යසතථ බාුක, අක්පා කාණු බාුක, ආදි නිසි පරිදි නතත්මකතු කරුක ඇත.
8. ෛල ්රවාහ බාධ්ාවරීන් යතාරව ගැීමමට සැලසීම තහවුරු කරමින් යබාක්කු, ෛල යගන එන හා යගන න දි බසතනා
කිකන් කල නතත්මකතු රීමේම මගින් පසු ගැ්ම හා ෛල රැී ම නිසා ඇය වන ළිටාර ගැීමම (efflux) අවම කරුක ඇත.
9. ළිටාර මට්ටම් වැඩි වන්යන් නම් පසත බැමි ය  අම නිසා ෛල රාවා ගන්නා ්රයශශ අඩු ීම වමක්වුක ඇත. 10+850 සිට
11+400 km දක්වා, 11+900 සිට 12+700 දක්වා 13+650 km සිට 13+850 km දක්වා හා 14+100 km සිට 14+700 km
දක්වා ්රයශශ තුම ෛල රාවා ගැීමයම් ්රයශශ වල සැලරී ුතතු අඩු ීමක් දක්නට ඇත. යකයසත යවතත්මක යමම කුඹුරු
සායප්ත ක්ෂව බෑවුම් සටීත වන අතර ෛල ගැීමම් ළිබදබාව යපර වාර්තා ී යනාමැත. එබැවින්, ෛල ධ්ාරස ්රයශශ අඩු
ීම යහතතුයවන් සැලරී ුතතු බලපෑමක් ඇය යනාවුක ඇත.

5.3.

ය ෝජිත සමරව සාංස්කියක බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ක්රි රමර්ග 

මිනිසුන් හා විවිධ් ආ තන පැයමේ සිටින සැලරී ුතතු තරම් වූ බිම් වපසරි ක් අත්මකපත්මක කර ගැීමමට සිදුවන යහයින් සමාෛයී
බලපෑම් අවම රීමේම යමම වයාපියය ටී ්රධ්ාන වැදගත්මක අ ග ක් යේ. ඉතම් අක්කර 1162.5 වැඩි භූමි ්රමාස ක පදි චිව
සිටින නිවැසි න් 2069යදයනකු බලපෑමට නතු වන අතර ඉන් 857යදයනකුට සතිරවම ්රයසතථාපන කල ුතතුයේ.
වයාපියය න් බලපෑමට හසු වූ සම්පූර්ස නිවැසි න් අතුරින් නිවාස 707 ක්ද වයාපාර 35ක්ද යගාවිබිම් අයියකරුවන් 1303
ක්ද යේ. යමම වයාපිය නිසායවන් යමම නිවාස වල 8465 ක් වු ෛනතාවක් බලපෑමට හසුවුක ඇත. සාූලටීක වශය න් ගත්මක
කල ය ෝජිත වයාපිය ඉදි රීමේම ෛායක වශය න් වැදගත්මක වන බැවින්, බලපෑමට නතුවන ්රෛාව හා ඔවුන්යේ හපැවැත්මකම
්රයෂතඨාපන කරමින් යමම ෛායක වශය න් වැදගත්මක අරණ ණු සාක්ෂාත්මක කරගුක ඇත.

හපාලන පරම අර්ථ වුකයේ , ම් පුශගල යකාට්ඨාශ කයේ හපැවැත්මකම පමසක් යනාව, සි ලු ්රෛාවන් හට හපත
සැලසීම යේ. සමාෛ සමීක්ෂස හා මහෛන මත විමසීම් වල අ යමම සාධ්ක , ්රෛා සාමාජික න් සි ලු යදනාම විසින්
අවධ්ාරස කරන ලද අතර රයට් ස වර්ධ්න සාහා යමවැනි ය ෝධ් වයාපිීනන්යේ ෛායක අවශයතාව ළිිකගන්නා ල අ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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බලපෑමට හසුවන ෛනතාව යමම වයාපිය නිසායවන් ගැමි ෛනතාවට හා එරීයනකට සම්බන්ධ් වන දිසතත්රික්ක වලට
සැලයසන්නාවූ ්රයලාභ ළිබදබාව දැුකවත්මක . එයහත්මක යමම වයාපියය ටී අ හපත්මක සාමාෛ-ආර්ික බලපෑම් රෛ විසින්
ඔවුන්යේ දුක්ගැනිවිික යකතරම් තිප්ත යකර මට්ටමකට පත්මකරීමේමට සහන සලසන්යන්ද න්න මත සැලරීිකමත්මක ීමට
බලකරුක ඇත. සමාෛ- ආර්ික ක්රි ාවිකන් ්රයෂතඨාපන රීමේයම් වර්තමාන ආර්ික අිය ෝග ළිබදබාව ඉතා සැලරීිකමත්මක
යවමින් හානි හා දුක්ගැනිවිික වලට සහන සැලසීම සාහා වු ණ ලධ්ර්ම 4ක් ය ාදාගැීමයම් වැදගත්මකකම ඔවුන් නැවත නැවතත්මක
සාහන් කරයි. (1) ඔවුන්යේ වයාපාර, යශපම, හා ජීවයනෝපා සාහා වැඩිම යවමායපාල මත පදනම් වූ වන්දි පැයක්ෛ ක්
(2) තම ණ ් පදි චි සතථාන වල පැවය දුර්වල ආර්ික තත්මකත්මකව න්, යශපම අයිය ළිමබා ජනයක ගැටළු හා යවනත්මක
ඕනෑම පහත්මකයකාට සැලකීම් යනාසලකා හරිමින් වර්තමාන සාමාෛ-ආර්ික ්රමිීනන්ට අුකව ්රයෂතඨාපන රීමේමට හා
නැවත පදි චි කරීමට පුර්ස යලස ්රමාසවත්මක පැයක්ෛ ක් (3) සමාෛ සබාතා , පවු් වල යවනත්මක කටුතතු හා වයාපාර
පවත්මකවා ගැනිමට පහසු හා ඔවුන්ට මරු පුරුදු භූයගෝීම පරිසර ක් තුම නැවත පදි චි කරීම සහ (4) එකඟතාව පරිදි, තම
දුක් ගැනිවිික වලට විසඳුම් ලබා ගැීමම සාහා හා අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග ගැීමම සාහා වගරීවුතතු නිමධ්ාරින් හා පහසුයවන්
සම්බන්ධ් වි හැරී සරම ාන්ත්රස ක් හා ආ තනිකම සැලැසතමක්. වයාපිය නිසායවන් ඇයවන බලපෑම් ළිබදබා
්රෛාවයේ හැඟීම් හා තත්මකත්මකව අවයබෝධ් කර ගනිමින් සි ළුම බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රයමෝපා න් සැලසුම් කරුක ඇත.

5.3.1. වනර්රස සාහර බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
ෛනාවාස මත ඇයවි හැරී බලපෑම් සලකාබලන කල ෛනතාව තම වටිනා වාසසතථාන හා යවනත්මක යශපම මඟ හරිමින්
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඉදි කරන යලස ය ෝෛනා කරන ලදි. වියශතෂය න්ම යබෞශධ් විහාරසතථාන වල ික්ුන්
වහන්යසතලා, යපෞශගිකක ජවදය මධ්යසතථාන වල ආුතර්යේද ජවදය වරුන්, යහෝට් ටීමිකරුවන් ඔවුනයේ යන්වාසික,
ආගමික හා වාණිෛ කාර් න් යනානවත්මකවා අඛණ්තව පවත්මකවා යගන ාමට හැරීවන පරිදි මාර්ග නිර්මාස රීමේමට
සලකා බලන යමන් ඉ්ලා සිටි හ.
ව අුකව ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගය ටී ගැටළුකාමේ ්රයශශ ළිබදබා නැවතා සලකා බැීමමක් සිදු කල අතර එමගින් අටීතකර
බලපෑම් හැරී ුපරිම අුතරින් අවම රීමේමට කටුතතු ය ාදන ලදි. ඇයවි හැරී වැරදි වටහා ගැීමම් වමක්වුක වසත සිදුකල
එවැනි යවනසතකම් හා එවැනි අවශයතා සැපයීමට ඇය දුෂතකරතා ළිබදබාව අදාම පුශගල න් නිසි පරිදි දැුකවත්මක කරුක ඇත.
ක්යෂතත්ර සමීක්ෂසය න් තහවුරු වන ලශයශ බලවත්මක යශශපාලක න්යේ සිතැි  පරිදි මාර්ග ගමනාන්තය ටී යවනසත කම්
ළිබදබා විවිධ් කටකතා පතුරවා ඇය බවයි. එබැවින් ය ෝජිත වයාපියය ටී වර්තමාන ගමන්මයගටී තර්කාුකූලල, විදයාත්මකමක
හා තාක්ෂණික යතෝරා ගැීමම ළිබදබා සම්පුර්ස දැුකවත්මක රීමේමක වැදගත්මකකම එවැනි දුර්මත විකන් පැහැදිික වි
ය ෝජිත මාර්ග නිර්මාස ට අවශය යවනසතකම් රීමේයමන් පසුව, යනාවැලැක්වි හැරී අටීතකර බලපෑම් අවම රීමේයම් ක්රම
අදාම ීමයම සම්පාදන හා ෛායක ස වර්ධ්න වයාපිය වල අ පැන නගින මහෛන දුක් ගැනිවිික සාහා සහන සැලසීයම්
ෛාතයන්තරව ළිබදගත්මක සම්ණ ය හා මාර්ග නිර්යශශ වලට අුකූලලව සකසත කරුක ඇත. වියශතෂය න්, ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමයම්
පනත හා එටී ස යශෝදන හා යරගුලාසි අන්තර්ගත 2013 යනාවැම්බර් 22 අ ක 1837/47 දරස ගැසට් නියේදන , 1935 ,
1947 අ ක 8 දරස රෛයේ ඉතම් ආඥා පනත, ඉතම් ස වර්ධ්න ආඥා පනත, 1871 අ ක 22 දරස කාලාවයරෝද ආඥා පනත,
1981 අ ක 73 දරස මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි පනත හා නැවත පදි චි කරීයම් ෛායක ්රයපත්මකය , 1980 අ ක 47 දරස
ෛායක පාරිසරික පනත හා 1988 අ ක 56 අරස ස යශෝධිත පනත, ශ්රී ල කා වන ආඥා පනත, නැවත පදි චි කරීයම් ෛායක
්රයපත්මකය , 1939 අ ක 30 දරස දුගී (සහන) ීමය ආඥා පනත, 1959 අ ක 01 දරස කුඹුරු ඉතම් පනත, 1979
යගාවිෛනයසතවා පනත, කම්කරු නිය , කාන්තාවන්, මමයින් හා තරුස න් සාහා වන ීමය හා 1979 අ ක 23 දරස ශ්රී
ල කා මහවැික අධිකාරි පනත, නාදි අුකව වයාපියය න් පීතාවට පත්මක ෛනතාවට ුපරිම සාධ්ාරස ඉටු රීමේම සහයක
කරුක ඇත.
ෛාතයන්තර ්රමිය හා මාර්යගෝපයශශ සමකා බලන කල , ආසි ාුක ස වර්ධ්න බැ කුයවටී ආරක්ෂක ්රයපත්මකය ්රකාරව
අටීතකර බලපෑම් අවම රීමේම හා හාණි පුරස සාහා ාන්ත්රස ක් වයාපිය මගින් සකසත කල ුතතුයේ. ව අුකව, අදාල
හා නිර්යශිලත පාර්ශවකරුවන්යගන් සමන්විත මහෛන දුක් ගැනිවිික සාහා සහන සැලසීයම් කමිටුවක් හරහා මහෛන දුක්
ගැනිවිික සාහා සහන සැලසීයම් ාන්ත්රස ක් ක්රි ාත්මකමක රීමේම වයාපිය ක්රි ාත්මකමක ආ තන වන මාර්ග ස වර්ධ්න
අධිකාරිය ටී වගකීම යේ. යමම වයාපිය ක්රි ාත්මකමක රීමේම, ඇගයීම හා පසු විපරම් රීමේම පූර්ස වශය න් අධීක්ෂස
රීමේයම් ්රධ්ාන නිය ෝජිත ආ තන වශය න් RDA ටී වයාපිය කමමසාකරන වකක (PMU) ක්රි ා කරයි.
5.3.2. පෘතවුමල් ප්රයස්ථමිරපෘතන කිරීයම්ී  බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
ඕනෑම යන්වාසික හා ආ තනික යවනසක් පීතාවට පත්මක ෛනතාවයේ සමාෛ ජීවිතය ටී සමතුිකතතාය ටී වුහාත්මකමක
යවනසතකම් ඇය කරන යහයින් හා ලබා යදන ලද කාල ක් ඇතුලත ඔවුන්ව යවනත්මක සතථානවල පදි චි කරීයම් අවශයතාව
නිසායවන් ඉහත සාහන් කල පවු් හා ආ තන නැවත සතථාළිත කරීම යමම වයාපියය ටී වැදගත්මකම අ ග වුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යමම වයාපිය
ටයත්මක පවු් හා ආ තන 857ක් සතිර යලස නැවත පදි චි කරීම හා තාවකාිකක නැවත පදි චි කරීම්
115ක් සිදුවුක ඇත.
වයාපිය යහතතුයවන් පීතාවට පත්මක ෛනතාව නැවත පදි චි කරීයම් හා වියශතෂය න් යමම වයාපිය සාහා මහෛන පීතා
සාහා සහන සැලසීයම් ාන්ත්රස ක් ක්රි ාත්මකමක රීමේයම් ජනයක අවශයතාවට අුකරූපීව RDA, එටී වයාපිය
කමමසාකරන වකක (PMU) හරහා සතිරව හා තාවකාිකකව පවු් හා ආ තන නැවතපදි චිකරීම සාහා වන නැවත
පදි චි කරවිම සාහා වන ක්රි ාකාමේ සැලැසතමක් ළිබදය ල කල ුතතු . ඉවත්මක කරන ලද පවු් හා ආ තන නැවත පදි චි කරීම
හා සමාෛ බලපෑම් අවම රීමේම සාහා නි මිත ක්රි ාමාර්ග හා හාණි පූරස සම්බන්ධ් සි ළු කාරසා නැවත පදි චි කරවිම
සාහා වන ක්රි ාකාමේ සැලැසතමක් මගින් විසඳි ුතතු .
ඇතැම් පවු් සාමාජික න් අතර පරසතපර වියරෝධී ය ෝෛනා, ටීමිකම්, හා කාලාත්ර ා, යදමාළි න් ආච්චිලා සී ලා හා දරුවන්
අතර අසමගිකම් ආදි ඇය බැවින් හා සහන පැයක්ෛ ට අ ත්මක ූලලය වන්දි හා නව සතථාන හා යවනත්මක ්රදාන කරන ද්රවය
අත්මකපත්මක කර ගැීමම හා අයිය සාහා එරීයනකාට එයරටී ව වා, කුමන්ත්රස ආදි සිදු වන බැවින් පවුය් සි ලු
සාමාජික න්යේ කැමැත්මකත හා එකඟත්මකව මත නැවත පදි චි කරීයම් ක්රි ාමාර්ග දි ත්මක කරුක ඇත. එක් අය ක් යහෝ ඊට
වැඩි සාමාජික න් ගසනක් අයනක් අ යවුකයවන් යපීම සිටි ද, පවුය් යශපල අයිය සාහා ීමයම අයිය ක් ඇය වි
හැරී වුවද, පවුය් සි ලුම ැයපන්නන්ට යමම සහන ාන්ත්රස මගින් ඔවුන්යේ අනාගත ආරක්ෂාව සලසුක ඇත. පවුල
යක්න්ද්රකර ගත්මක වන්දි යගීයම් ක්රම ක් මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින් අුකගමන කල ුතතු .
යබායහෝ වයාපියය න් බලපෑම් ලත්මක පුශගල න් තම ්රෛාවන් සමඟ නැවත පදි චි කරවිම වැදගත්මක යකාට දක්වන යහයින්
වන්දි වශය න් ණ ද් ලබා අම මගින් පමසක් යමම ගැටළුව නිරාකරස රීමේමට යනාහැරී වුක ඇත. එබැවින් නව නිවාස
හා ආ තන ඉදිරීමේමට ණ ් පදි චි සතථානවල යහෝ ආසන්න සතථාන හඳුනායගන ඇය අතර එමගින් පවයන සමාෛ ආර්ික
සම්බන්ධ්තා හා යවනත්මක වාණිෛ කටුතතු අඩු බාධ්ක සටීතව පවත්මකවායගන ාමට සලසුක ඇත. යමම පැවමේම්, පවයන
යරගුලාසි හා පීතාවට පත්මක පාර්ශව න්යේ ුපයදසත සටීතව සිදු කරුක ඇත. RDA විසින් සෑම ්රයශශ ක් තුමම නැවත
පදි චිකරීම සාහා විභවතාවක් ඇය සතථාන හඳුනා ගුක ලබන අතර අයියකරුවන්යගන් එම ඉතම් ලබා ගැීමමට ක්රි ා කරුක
ඇත.
ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම යමම වයාපියය ටී පුර්ව අවශයතාව ක් බැවින් ඉදිරීමේම් කටුතතු ආරම්භ රීරිමට යපර සි ්ලන්
(සතිර හා තාවකාිකක) නැවත පදි චි කරීම සම්පූර්ස කල ුතතුයේ. නැවත පදි චි රීමේයම් අවශයතාව, ඉතම් අත්මකපත්මක කර
ගැීමයම් ක්රම සහ යකාන්යශසි, නැවත පදි චි රීමේම් සැලැසතම, සි ්ල ඇතුලත්මක හානිපූරස පැයක්ෛ , ඉතම් විකන් ඉවත්මක
රීමේයම් කාල , යශපල ඉවත්මක රීමේ ම හා විදුික හා යවනත්මක සැපුතම් විසන්දි රීමේම් ළිබදබාව විසතතර සතිරව හා තාවකාිකකව
වයාපියය න් බලපෑම් ලත්මක පුශගල න් හට ටීරිහැර ක් යනාවන අුතරින් මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි විසින් ්රමාසවත්මක
කාල ක් සප මින් පැහැදිිකව දන්වුක ඇත. ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමයම් හා ඉවත්මක රීමේයම් ජනයක එකඟතාවන් පමසක්
යනාව පරම්පරාගතව භුක්යවිඳි යශපල විකන් ෛන ා ඉවත්මක රීමේම ඉතා ස යේගකාමේ ස සිශධි ක් බැවින් වයාපියය න්
බලපෑම් ලත්මක පුශගල න් යේ අනයප්ත ක්ෂිත ්රාය ෝගික සිදුීම් නිසි පරිදි ඇමය ුතතුයේ. ඔවුනට අ ත්මක සි ළුම දෑ සාහා
හානි පූරසය න් පසු, ඔවුන්යේ යගාතනැගිික ද්රවය, ගසත හා ුප ා ගත්මක, යගාත නගා ගත්මක හා ුරුමවූ යවනත්මක සි ළුම සම්පත්මක
්රය ෝෛන ට ගැීමමට ඉත යදුක ලැයබ්. එවැනි ද්රවය නැවත පදි චි ීයම් අ ්රය ෝෛනවත්මක වුක ඇත.
මහෛන ආරක්ෂාව හා ජීවයනෝපා රැක ගැීමම න නිර්සා ක න්ට අුකව විශතය්ෂස කල වයාපිය අවශයතා හා ඉදි
රීමේම් කාර්
අුකළිබදයවල අුකව එවැනි අවතැන් ීමි කාල ළිබදබා වියශතෂ අවධ්ාන ක් සටීතව නිවාස හා ආ තන
තාවකාිකකව ්රයසතථාපන රීමේමද නැවත පදි චි කරවිම සාහා වන ක්රි ාකාමේ සැලැසතයමටී (RAP ) සාහන් කල ුතතු .
තාවකාිකක ්රයසතථාපන කාල වකවාුක, නැවත පදි චි කරීම ආරම්භ රීමේම , ්රයසතථාපන කාල  අර්ඝ රීමේයම් සම්භාවිතාව ,
වයාපිය බලපෑමට හසු වූවන්යේ යශපල වලට ඇයවි හැරී බලපෑම්වල සතවභාව හා විශාලත්මකව , බලපෑමට නතු වූ යශපල
හා වයාපාර ථාතත්මකත්මකව ට පත්මක රීමේයම් ාන්ත්රස , හා යවනත්මක පීතා සාහා සහන සැලසීම නාදි ළිබදබාව වයාපියය න්
බලපෑම් ලත්මක පුශගල න්ව ක්ය ා දැුකවත්මක කල ුතතු . වයාපියය න් බලපෑම් ලත්මක පුශගල න්යේ දරුවන්යේ අධ්යාපන ,
වියශතෂ අවශයතා හා ආරක්ෂාව අවැසි පුශගල න්යේ සුභසිශධි හා පවුය් සමගි
නාදි ට යමවැනි ්රයසතථාපන න් නිසා
අතාල යනාවි ුතතු .
කාන්තාවන්, මණ න්, වැඩිටීටි න්, ආබාධිත න්, වැන්දඹුවන්, තනි මාළි පවු් සහ අයනකුත්මක ැයපන්නන්යේ හපැවැත්මකම
සහ ආරක්ෂාව වියශතෂය න් සැලරී්ලට ගත ුතතු අතර තාවකාිකක සහ සතිර නැවත පදි චි රීමේයම් ක්රි ාවික තුම එවැනි
අවශයතා නිසි පරිදි සාක්ෂාත්මක කර ගැීමම සහයක රීමේමට ක්රයමෝපා න් අුකගමන කම ුතතු ුතතු . ඔවුන්යගන්
සමහරක් නැවත පදි චි රීමේයම් කටුතතු සිදු රීමේමට තරම් ශක්ය ක් යනාමැය ීම යහෝ එම කටුතතු සාර්ථක යලස අවසන්
රීමේමට තම ධ්ාරිතාව ළිබදබා විශතවාස ක් යනාමැය ීම යහතතුයවන් යමම වයාපියය න් බලපෑම් ලත්මක පුශගල න් කාණ්ත

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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නැවත පදි චි කරීයම් අ වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ  කරුක ලැයබ්. 5.3.6 හා 7 න යකාටසත ටී සාහන් පරිදි එම අවතැන් ී
සිටින ෛනතාවයේ ගැටලු හා අදාමව කටුතතු රීමේමට මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරිය ටී වයාපිය කමමසාකරන වකක වියශතෂ
ළි වර අුකගමන කරුක ඇත.
දිගු කාීමන ක්රි ාවික ක් ීම නිසායවන්, නැවත පදි චි රීමේම් සාහා නිසි අධීක්ෂස හා ඇගුතම් පශධ්ය ක් අවශය වන අතර
මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි එවැනි ක්රම ක් අුකගමන කරුක ඇත. නැවත පදි චි රීමේයම් වැතසටහන මගින් සි ලු
වයාපියය න් බලපෑම් ලත්මක පුශගල න් හට ඔවුන්යේ යපර යන්වාසික සතථානවල අ යබුණු යශ රැක ගැීමම හා සායප්ත ක්ෂව
වතා යහාා ජීවිත ක් සහයක කම ුතතු .මාර්ග හා ්රවාහන, ෛායක විදුික බල පශධ්ය විසින් සප ුක විදුික , ෛල සම්පාදන ,
තැපැ් හා සන්නියේදන, අපද්රවය බැහැර රීමේම වැනි ටිතල පහසුකම් සි ලුම නැවත පදි චි කරීම් සිදු රීමේයම් අ ස වර්ධ්න
කරුක ලබන අතර අදාම බලධ්ාමේන්යේ නිසි අවධ්ාන ව සාහා ය ාණ  වි ුතතු .
5.3.3. ඉඩම් ධත් කර ග ැනීයම්ී  ඇය්න බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
යමම වයාපිය යහතතුයවන් පීතාවට පත්මක ්රයශශයේ යන්වාසික සහ කිෂිකාර්මික ඉතම් සි ්ලම පායහත වයාපියය න්
බලපෑම් ලත්මක පුශගල න් සාහා ටීඟ සීමිත සහ වටිනාකමක් යනාමැය යශපල බවට පත්මක වන අතර එටී ්රයලල ක් වශය න්
පූර්ස යහෝ අර්ධ් අත්මකපත්මක කර ගැීමම් ඔවුන් මත අටීතකර සමාෛ බලපෑම් ඇය කරයි. එබැවින් යමම වයාපිය මගින් සතිර
සහ තාවකාිකක භාවිත සාහා ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම, ඉතම් අත්මකකර ගැීමයම් පනත හා මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරිය ටී
දුක්ගැනවිික සහන ාන්ත්රස ඇතුළු ීමයම විධිවිධ්ාන වලට අුකූලලව සිදු කම ුතතු .
ඉතම් ෛනතාවයේ වටිනාම වත්මකකම වන බැවින් , ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම යමම වයාපියය ටී ඉතම් අවශයතා යහාඳින්
සැලසුම් කල සැලසුමක් අුකව සිදු කම ුතතු අතර නිසි සීමා මායිම් සමකුණු රීමේයමන් පසුව නිවැරදි ඉතම් ්රමාස පමසක්
අත්මකපත්මක කර ගත ුතතු වන අතර අත්මක කර ගත්මක ඉතම් සාහා අුකමත සැලැසතමක් සටීත ීමතයාුකූලල ික වි්ලක් ඉතම් ටීමි න්
යවත ලබා දි ුතතු . තවද, , එම ඉයරි වූ ඉතම් සහ වුහ න් වල නව සීමා මායිම් හා වවා මත අනාගතය ටී අ ඇයවි හැරී
බලපෑම් ළිබදබාව සි ලුම ඉතම් ටීමි න් පූර්ස දැුකවත්මක රීමේමක් කම ුතතු .
ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමයම් ාන්ත්රස මගින් යමම වයාපිය සාහා ලබා යගන ඇය ඉතම්වල ඉයරි යකාටසතවල ආරක්ෂාව
තහවුරු රීමේම අවශය යේ.වියශතෂය න්, ආරක්ෂිත ළි වර එකවිට යනාගන්යන් නම් අත්මකපත්මක කරගත්මක ඉතම් යකාටයසත ඉදිරීමේම්
කටුතතු යහතතුයවන් ඉයරි ඉතම් යකාටසත මත, පා ශු ඛාදන , ඉතම් නා ෑම්, ෛල ගැීමම්, යරාන්මත එකතුවිම, දි පාරව්
වල හැරීම සහ අනයප්ත ක්ෂිත විපත්මක ඇයවි හැරී . එවැනි වයාපිය මගින් ඇයවන ගැටලු ඉතම්වල ඉයරි යකාටසතවල
ජීවත්මක වන ෛනතාව මත අටීතකර බලපෑමක් ඇය කරුක ඇතැයි බලායපායරාත්මකතු වන අතර එවැනි හානි සහ හදිසි අනතුරු
සාහා යමම වයාපිය වගරීව ුතතු වන අතර, මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි , එවන් සිශධීන් සාහා හානිපූරස කරුක ඇත.
වයාපියය ටී RAP අුකව වන්දි ලබා  අම සාහා පහත සාහන් ්රයපත්මකය හා ූලලධ්ර්ම නි ම කර ඇත.
5.3.3.1. ප්රයස්ථමිරපෘතන පිරි්ැ
ඉතම් ්රයසතථාපන රීමේම සාහා අවශය වන්දි ණ දල, අවම වශය න් අටීමි වූ යහෝ බලපෑමට හසු වු ඉතම්, ඉදිරීමේම් සහ
අයනකුත්මක යශපලවලට සමාන ගුසාත්මකමක හා ්රමාසාත්මකමක ්රමාස විකන් යගවි ුතතු . ව ස යනාසලකා යගාතනැගිික
සාහා ්රයසතථාපන ළිරිවැ යගවුක ඇය අතර PAPs ට යබ්රාගත්මක ද්රවය තබා ගැීමමට ඉතයදුක ලැයබ්. යවනත්මක වන්දි වලට
අමතරව, කටුමැටි හා යපා් අතු යසවිික කල නිවාස වල වාස කරන්නන්යේ නිවාස අටීමිීම්ද ණ ලය ්රයපාදන ලැබීම සාහා
සුදුසුකම් ලබයි
5.3.3.2. යපෘතෞපග ලික ඉඩම් තර්කරලික පෘතරිහරණ
ද්රවය කැණිම, ද්රවය යගාත ගැසීම, කාර්මික අපද්රවය බැහැර රීමේම, වාහන හා න්යත්රෝපකරස නවතා තැබීම, පසත බැමි තැීමම
ආදි විවිධ් කර්තවය න් සාහා යතෝරාගත්මක සතථාන වල යපෞශගිකක ඉතම් ය ාදා ගැීමමට අවශයයේ. එවැනි අවසතථා වල අ ඉතම්
අයියකරුවන් හා යකාන්ත්රාත්මකකරුවන් හා RDA ටී PMU අතර තාවකාිකක ඉතම් අයිය යවුකයවන් ගිවිසුමක් අත්මකසන්
තැබීයම්න් අනතුරුව ඉතම් ලබාගුක ඇත. එවැනි ගිවිසුමක සාහන් නි ම න් අතර (1) කාල , (2)අයනයෝනය වශය න්
එකඟ වූ වන්දි ණ දල හා යකාන්යශසි (3) තාවකාිකක අත්මකකර ගැීමයම් කාල සීමාව සාහා ද්රවයම පාඩු සාහා වන්දි (4)
සිදුවන අයනකුත්මක හානි සාහා සහ බාධ්ාවන්සාහා වන්දි යගීම (5) වන්දි යගීයම් වාර ගසන, (6) පුනරුත්මකථාපන හා
්රයස සතකරස ළි වර, (7) පදි චි කාල සීමාව සාහා පාරියභෝගික බි්පත්මක යගීයම් යකාන්යශසි සහ (8) යශපල ආපසු භාර
 අයම් යකාන්යශසි නාදි ඇතුලත්මක යේ.
5.3.3.3. ධත්පෘතත් යපපෘතල ය්නුය්න් ධනුපෘතරත ීනරණ
අත්මකපත්මක කරගත්මක එම යශපල සාහා ්රයසතථාපන ළිරිවැ ටීලේ රීමේම සාහා යවමායපාම තක්යසතරු අුකපාත අතයාවශය වන
බව ුපක්පන කරමින් , අත්මකපත්මක කරගැීමමට නි මිත යශපල සාහා වන්දි ගසන රීමේයම් අ අදාම යශපල සාහා පවයන
යවමා යපාම අුකපාත භාවිතා කම ුතතු . PAPs යේ අටීමි වූ යශපල ්රයසතථාපන සාහා ්රමාසවත්මක වන්දි ්රදාන ක් නැවත
පදි චි කරීයම් ෛායක ්රයපත්මකය හා යලෝක බැ කු නැවත පදි චි කරීයම් ්රයපත්මකය මගින් අතයාවශය බව සාහන් කර

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ඇත. එබැවින් අදාල අුකපාත ීනරස රීමේයම් අ යමම හා GRM ටී යවනත්මක මාර්යගෝපයශශ සාහා අවශය අවධ්ාන ය ාණ 
කම ුතතු .
5.3.3.4. බලපෘතෑමට හසු වි හැකි පෘතවුමල් ්ල වියශයේ ්ෂ ධ්ශයේ යතර
5.2.6 යකාටයසටී සාහන් කල පරිදි, කාන්තා ූලිකක පවු්, ව සතගත පුශගල න් සටීත පවු්, ආබාධිත පුශගල න්, දරිද්රතා
සීමායවන් පහම පුශගල න්, යශපල සාහා ීමයම ටීමිකමක් යනාමැය පුශගලයින් ආ අ වශය න් බලපෑමට හසු වි හැරී
වියශතෂ අවශයතා සටීත පවු් හැඳින්වි හැක. ඔවුන් සාහා ලබා ගත හැරී යවනත්මක වන්දි වර්ග වලට අමතරව ගිහ වකක ක්
සාහා රුළි ් 15,000 බැගින් වූ වියශතෂ ස ආධ්ාර ක් ලබා ගැීමම සාහා ඔවුන් සුදුසුකම් ලබයි. PMU, සමාෛ කටුතතු
සදහා විධිමත්මක පුමණුවක් සටීත වියශතෂ ්රෛා යසතවක න්යේ ද සහා ඇයව සාර්ථක නැවත පදි චි රීමේමක් සාහා ඔවුන්ට
සහය ෝග යදුක ඇත. ඔවුන් විසින් ුපකාර අවශය පවු් හඳුනා ගන්නා අතර නැවත පදි චි කරීයම් ක්රි ායවටී
සාර්ථකත්මකව සාහා ක්රි ා කරුක ඇත. තවද, එවැනි PAPsයේ ශුභ සාධ්න යවුකය න් ආ තනිකව ක්රි ා කරන DSD
මට්ටයමටී ෛායක ආ තන සමඟද PMU කටුතතු කරුක ඇත
5.3.3.5. ධා යග රීන්යේ හිමිකම් (කුඹුරු ඉඩම් පෘතනතට ධනු්)
යමම ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ මානව ෛනාවාස වැලැක්ීයම් අරණ ණින් දිසතත්රික්ක තුන තුම සැලරී ුතතු දුරක් කුඹුරු
ඉතම් හරහා ාමට රීමේමට නිර්මාස කර ඇය අතර, එටී ්රයලල ක් වශය න් එම අත්මකපත්මක ්රයශශවල ී යගාවිතැන මත
අටීතකර බලපෑමක් ඇය කරයි. අා යගාවිබිම් මගින් ුප න අදා යමන් ජීවත්මක වන බැවින්, යමම ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම
කුඹුරු පනත මගින් තහවුරු කරන ඔවුන්යේ පැවැත්මකම යකයරටී බලපාුක ඇත. ඉතම් ටීමි න්, යමන්ම අා ඉතම් ටීමි න්
විසින් කුඹුරු වගා කර ඇත. කුඹුරු ඉතම් ටීමි න් යවත අසතවැන්යනන් නි මිත යකාටස යගවි ුතතුව සිටින අා ී
යගාීන්යේ අයිීනන් 1958 දරන කුඹුරු පනත සුරක්ෂිත කරුක ඇත. ඔවුන් අා කුඹුරු ඉතම් ුප ාගත්මක ආදා ම මත ජීවත්මක වන
බැවින්, එම ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම ඔවුන්යේ ජීවයනාපා අටීමි කරන අතර කුඹුරු ඉතම් පනත මගින් තහවුරු කරුක
ඇත. ව අුකව හා යවනත්මක අදාල ීමය අුකව වන්දි ණ දයලන් යකාටසක් අා යගාවි න් හට යගවුක ඇත.
5.3.3.6. රරවය සාංස්ථමිර ඉඩම්
ම් කාල ක් සාහා රාෛය ස සතථා ඉතම් බදු ගත්මක ෛනතාව වයාපිය මගින් එම ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම පසු ඉයරි කාල
පරිච්යේද සාහා ආදා ම් යශතෂ ලබා ගැීමමට සුදුසුකම් ලබයි.
5.3.4. ජී්යනෝපෘතර මත බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
යගාවිපල ඉතම්, යගවතු, වගා කලහැරී ඉතම්, කර්මාන්ත, වයාපාරික හා යසතවා සහ ම් ම් ඉදිරීමේම් කටුතතු අවශයතා සාහා
භාවිත ඉතම් අත්මකකර ගැීමම යහතතුයවන් බලපෑම් එ්ල වූ පුශගලයින් සහ පවු් වල ජීවන තත්මකව මත අටීතකර බලපෑමක්
ඇය කරයි. ඔවුන්යේ ජීවන විත්මකීනන් ථා තත්මකත්මකව ට පත්මක රීමේම වැදගත්මක අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග ක් වන අතර යමම
වයාපිය දුප්ත පත්මක පවු් හා විවිධ් වර්ගයේ ආර්ික ැයපන්නන් සාහා වියශතෂ අවධ්ාන ය ාණ කරුක ඇත. විපතට පත්මක
ෛනතාවයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වයාපියයේ දුක්ගැනවිික සහන ාන්ත්රන
මගින් වියශතයෂ න් විමසුක ඇත.
යබායහෝම ක් ෛනතාව කිෂිකාර්මාන්තය න් ුප ාගත්මක ආදා යමන් ජීවත්මක වන අතර, යගාවි ඉතම් අත්මකපත්මක කර ගැීමම
ග්රාමී යගාවි ෛනතාවයේ ්රධ්ාන ජීවයනෝපා මාර්ග සැලරී ුතතු යලස අටීමි කරීමට යහතතු යේ. යමම වයාපිය මගින්
PAPs හට තාවකාිකක හා දිගු ක් පවයන ආදා ම් මාර්ග විධී සප ුක ඇත.
කුඹුරු ඉතම් යවුකවට යවනත්මක ්රයශශ ක් ව හා සමාන ඉතම් ලබා  අම කල යනාහැරී බැවින් ඔවුන්ට ලාභ ඉපයි හැරී සතව
රැරී හා වයාපියය න් බලපෑමට ලක්වූවන්යේ බාල පරම්පරාවට විත්මකීන පුමණුව ලබා  අම වැනි වික්ප රැරී ා විධී
සැපයීමට වයාපිය ුත්මකසාහ කරයි. වයාපියය න් බලපෑමට ලක්වූවන්යේ කිෂිකාර්මික නිපුසතා ුසත බිම් වල යවමා
යබෝග වගා රීමේම සාහා ුපය ෝගී කරගත හැක. එබැවින් වයාපිය තුම යහෝ අවට වගා කල හැරී ුසත බිම් (රෛයේ ඉතම්
වැනි) හානා ගුක ලබන අතර කිෂිකර්මාන්ත ජීවයනෝපා යලස කරයගන ාම අවශය හා යවනත්මක ජීවයනෝපා මාර්ග ක්
යසා ා ගැීමමට අපහසු පුශගල න් අතර යබදා හරිුක ඇත. වසර රීටීප ක් තුල අටීමිවූ යගවතු වගාවන් නැවත ඇය රීමේම
සාහා නැවත පදි චි කල පවු්වල යගවතු වගාව සාහා නිසි සහා සහ ූලලය සහා ලබා  අම ටීතකර වුක ඇත. යගවතු
වගාවන් ග්රාමී යගාවි ්රෛාවයේ ්රධ්ාන ආර්ික මාර්ගය ටී සැලරී ුතතු යකාටසක් නිය ෝෛන කරන බැවින් යමම
ය ෝෛනාව යනාසලරී හැරි ුතතු යනායේ.
යමම වයාපිය මගින් වයාපියය න් පීතාවට පත්මක පුශගලයින් සතු දක්ෂතා හා සුදුසුකම් හා පවු් ආර්ික දුෂතකරතා මත
පදනම්ව විවිධ් මට්ටයම් රැරී ා හා තනතුරු සාහා බාවා ගැීමම සලකා බලුක ඇත. එවැනි පවු් වලට ණ ්තැන යදමින්
යමම අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම සාහා එම ෛනතාව යසතවයේ ය දීම වාසි ක් වුක ඇය අතර, යශී PAPs රැරී ා අවසතථා
සහයක රීමේම සාහා බාවා ගැීමයම් ක්රි ාවික තුල PMU මැදිහත්මක වුක ඇත. යමම වයාපිය රැරී ා අවසතථා සැලරී ුතතු
්රමාස ක් නිර්මාස කරුක ලබන අතර PAPs අතර වැතකම හැරී අ යමම වයාපියයේ සිස ආර්ික බලපෑම් අවම
කරන මිම්මක් යලස සලකුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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 අර්ඝ කාීමන තාවකාිකක ්රයසතථාපන න් යහතතුයවන් බලපෑම එ්ල වූ ්රයශශවල ණ ් පදි චිකරැවන්යේ වයාපාර, රැරී ා හා
යවනත්මක ආදා ම් මාර්ග සතිරයලස අටීමි වි හැරී අතර, එවැනි අවසතථා අන් අ යවත මාරු කම හැරී . එබැවින්, යමම
වයාපිය
ම් කාල ක් සාහා ්රයසතථාළිත ෛනතාවයේ ජීවයනෝපා ආරක්ෂා රීමේම සාහා ක්රම සහ විධි සලකා බලුක ඇත
5.3.5.
ටිතල පෘතහසුකම් මත ඇය කරන බලපෘතෑම ධ්ම කිරීම
යමම වයාපියයේ ඉදිරීමේම් කටුතතු මගින්, මාර්ග හා ්රවාහන , විදුික ස යශශ, ෛල සම්පාදන , විදුික බල , වාරිමාර්ග පශධ්ය
හා ඇල මාර්ග හා අපවහන පශධ්ය ආ අ ටිතල පහසුකම් වල නිසි යලස ක්රි ාකාමේත්මකව මත බලපෑමක් ඇය වි හැක. PMU
ටිතල පහසුකම් පශධ්ය බිාවැමම සිදුවි හැරී සි ලු සතථාන හඳුනා ගුක ලබන අතර පුර්යවෝපා න් හා ්රයකර්ම ක්ය ා
අුකගමන කරුක ඇත. කුඹුරු ඉතම්වල ඉදිරීමේම් කටුතතු නිසායවන් වාරි මාර්ග අවටීර ීයමන් වවා මගින් යපෝෂස වන
කුඹුරු සාහා ෛල සැපයීමට බාධ්ා වුක ඇත. පසත යගාතගැසීම්, කැකරම් හා බිම් ළිරීම් නිසා අනයප්ත ක්ෂිත ෛලය න් ටීම්
ද ඇයවි හැක. මාර්ග ඉදි කර අවසන් වූ පසු වාරිමාර්ග ඇල නැවත සකසත කරුක ලබන අතර, තාවකාිකක වික්ප ෛල
සැපුතම් පශධ්ය බලපෑමට හසු වූ කුඹුරු ඉතම් වල ඉදි කරුක ලබන අතර වවායේ නිසි ක්රි ාකාමේත්මකව වවායේ පාලන
සාහා ජනයක වගකීම ඇය බලධ්ාමේන්යේ ද සහා ඇයව නිරන්තරය න් පවත්මකවායගන ා ුතතු .
මහා මාර්ග හා අයනකුත්මක සි ලු ්රයේශ මාර්ග සාහා වන අටීතකර බලපෑම් වවා ්රයස සතකරස හා ්රයසතථාපන න් සමග
නිරන්තර නතත්මකතු රීමේම මගින් අවම කරුක ඇත.ද්රවය පරිවනය න් හා යවනත්මක ඉදි රීමේම් කටුතතු නිසා සිදුවන ඕනෑම
හානි ක් සාහා වයාපිය වගරීව ුතතුයේ. මාර්ග අනතුරු හා බර වාහන සාහා නි මිත නැය මාර්ග භාවිත වැමැක්ීම
සාහා ්රධ්ාන මාර්ග හා තවත්මක ළිවිසුම් මාර්ග භාවිත නි ාමන ට අදාම බලධ්ාමේන් සමඟ සාකච්ඡා කම ුතතු වුක ඇත.
ඉදිරීමේම් කටුතතු සාහා පවත්මකනා මාර්ග ඇතැම් සතථානවල  අ වසා දමා ඇය විට, ආරක්ෂිත හා පහසු තාවකාිකක වික්ප
ළිවිසුම් මාර්ග ඉදි කල ුතතු .
යමම වයාපියයේ අ විදුික සම්යේෂස රැහැන් හා මාර්ග පථ (ROW ) ළිටීටා ඇය කණු යවනත්මක සතථානවලට රැයගන ාමට
අවශය වන අතර එවැනි ්රයසතථාපන න් නිසා සිදුවන විදුික බල කප්ත පාදු ළිබදපාව පදි චිකරුවන් හා අයනකුත්මක ආ තන
හට රීසිදු අ හපත්මක බලපෑමක් සිදුීම වැමැක්ීම සාහා ක්ය ා දැුකම් දි ුතතු . ෛායක විදුිකබල මණ්තල හා එටී
කලාපී මධ්යසතථාන හා ක්රි ාකාමේ සහය ෝග ත්මකවය න් හා සාකච්ඡා මගින් ඉදිරීමේම් අතරතුර අඛණ්තව විදුික සැපයීම
සාහා PMU සහයක වුක ඇත. නිවාස හා ආ තන සාහා විදුික බල සැපුතයමටී සිදුවි හැරී ඕනෑම  අර්ඝ බාධ්ාවක් PMU
හරහා බලපෑම එ්ල වූ පක්ෂ සමග වික්ප ළිබදබා සාකච්ඡා මගින් අවම කම ුතතු .
5.3.6. මහවන දරක්ෂර් සහ යසෞ ය පිළිබා බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ඉදිරීමේම් කාල තුල අ යමන්ම යමයහුතම් සමයේ  අ ද මහෛන ආරක්ෂාව හා යසෞඛය සහයක
රීමේමට අවමරීමේම ළි වර අවශය යේ. ඉහම ෛනගහන ඝනත්මකව ඇය ්රයශශ , ුකදුරු අනාගතයේ  අ ඉහම ෛනගහන ඝනත්මකව
සටීත ීමට ඉත ඇය ්රයශශ, සි ලු අන්තර් මවමාරු හා ්රයේශ මාර්ග, පාලම්,මාර්ග ඉහිකන් ගමන් කරන පාලම් හා මාර්ග ට
පහබදන් ගමන් කරන පාලම් සහ දැනට පවයන ටිතල පහසුකම් හා ගැඹුරු කැපුම් හා කැකරම් සටීත ්රයශශ හරහා දියවන
සතථාන ඇතුළු අධියේගී මාර්ගය ටී සි ලු අවදානම් යකාටසත හා සතථානවල  අර්ඝ කාීමන ආරක්ෂක ළි වර අුකගමන යකයර්.
ඉදිරීමේම් අතරතුර  අ, එම ඉදිරීමේම් ්රයශශයේ විවිධ් කාර් න් එ ට සම්බන්ධ් නණ ත්මක බාටීර ්රයශශවල ක්රි ාත්මකමක වන
කාර් න් මගින් ෛනතාවයේ මහෛන යසෞඛය සහ ආරක්ෂාව යවත බරපතම තර්ෛන න් එ්ල වි හැක. එබැවින්, සි ලු
වයාපිය කටුතතු PMU විසින් පැහැදිිකව නි ම කරන ලද ආරක්ෂක මාර්යගෝපයශශ අුකව පාලන කම ුතතු . සි ලු
යකාන්ත්රාත්මකකරුවන් හා කම්කරුවන් ආරක්ෂක මාර්යගෝපයශශ ළිබදබාව දැුකවත්මක වි ුතතු අතර කම්කරුවන්යේ හා යමම
වයාපිය නිසා පීතාවට පත්මක ්රයශශ වල ජීවත්මක වන ෛනතාවයේ හපත ුයදසා එම මාර්යගෝපයශශ නියපතා භාවිත
සහයක රීමේම අධීක්ෂස කරුක ඇත.
අවදානම් ්රයශශවල, HIV / AIDS යරෝග සහ යවනත්මක යරෝග තත්මකත්මකව න් වැමැක්ීම සාහා වියශතෂ අවධ්ාන ය ාණ  කම
ුතතු . යත ගු යරෝග වැමැක්ීම, වයාපිය භූමි ඇතුලත සහ ළිටත ඉදිරීමේම් කටුතතු සම්බන්ධ්ව කටුතතු කරන සි ලු
යදනායේ වැදගත්මක වගකීමක් යලස සැලරී ුතතු . වියශතෂය න් යමම වයාපිය හා සම්බන්ධ් සි ලු සතථාන යත ගු මදුරුවන්
යබෝීම සාහා ඉතක් යනාතැබිමට නිරන්තරය න් අධීක්ෂස වි ුතතු . යමම අධියේගී මාර්ග වයාපිය වැතබියමටී
ෛනතාවයේ ආරක්ෂාව පමසක් යනාව ද්රවය සැපයීම, ද්රවය සැකසීම සහ, ද්රවය ගබතා රීමේම සිදු කරන ළිටත සතථානවල
ජීවත්මක වන ෛනතාවද සි ළුම යසෞඛය ුවදුරු සහ යරෝග විකන් ආරක්ෂාීම සහයක කම ුතතු . වයාපිය යහතතුයවන්
පාීම ෛල අපවිත්රීම, වාරිමාර්ග ෛල , වාුතව දූෂස හා අයනකුත්මක යසෞඛය ුවදුරු නි ම කරන ලද පුර්වාරක්ෂක ක්රම
මගින් වමක්වා ගත ුතතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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යමම වයාපිය ්රයශශවල යබායහෝ පදි චිකරුවන් පාන රීමේමට හා යවනත්මක කටුතතු සාහා ික ෛල මත ැයපන බැවින්,
ික ෛලය ටී සීමපාරක්ෂක තත්මකත්මකව ආරක්ෂා රීමේම සාහා පූර්ව ආරක්ෂාක ළි වර න් වියශතෂය න් සැලරී්ලට ගත
ුතතු . වයාපිය ්රයශශ තුම ගැඹුරු කැපුම් හා ඉතම් යගාතරීමේම් නිසායවන් ික ෛල පැවැත්මකම යකයරටී ුග්ර බලපෑම්
ඇයවි හැරී බැවින් නල බද සහ නම ෛල සැපුතම් ආ අ වික්ප ක්රම මගින් බලපෑම අවම කරුක ඇත. එවන් ළි වර
අුකගමන කරන යතක් ෛනතාවයේ නිරන්තර ෛල අවශයතා යමම වයාපිය භූමි ට ළිටයන් යගන එන ෛල මගින් සැළිරි
ුතතු .
යමම අරණ ණු ඉටු කර ගැීමම සාහාම කුණු කසම හා කාර්මික අපද්රවය බැහැර රීමේම නිසි පරිදි සිදු කලුතතු යේ. සම්පූර්ස
ඉදිරීමේම් කාල සාහා එවැනි ාන්ත්රස ක් පවත්මකවායගන ාම හා එමගින් ෛනතාවයේ සුභසිශධි සහයක රීමේම PMU ටී
වගකීම යේ.
ෛනතාව මත සිජු හානිකර බලපෑම් ඇය වි හැරී සි ලුම වයාපිය කාර් න් වැමැක්ීම පූර්වාරක්ෂස ක්රම අුකගමන
රීමේයමන් පසුව සිදු කරුක ලැයබ්. වියශතෂය න් නියවසතවල දරුවන් සහ කාන්තාවන් ඇතුළු ්රයශශයේ යහෝ ්රෛාවන් තුම
ෛනතාව, එවැනි අවදානම සටීත කාර් න් ක්රි ාත්මකමක රීමේම් සහ සිදුකරන යේලාව් ළිබදබාව යහාඳින් දැුකවත්මක කරුක
ලැයබ්. ගසත කැපීම, පුපුරස ද්රවය භාවිත , සහ ව හා සමාන අවදානම් කටුතතු එවැනි වයාපිය කටුතතු සිදුවන ්රයශශ වල
ජීවත්මක වන ෛනතාව සමඟ මනා සන්නියේදන ක් යනාමැයව යනාකම ුතතු .
5.3.7. ග මනරග මන බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
ඉදිරීමේම් කටුතතු යහතතුයවන් වයාපිය ්රයශශය ටී ්රධ්ාන යපාදු ම මාවත්මක සහ යවනත්මක අදාම මාර්ග වල ්රවාහන ගැටූ  ඇය
වි හැරී අතර රථවාහන තදබද ඇයවි හැරී සි ලු සතථාන PMU මගින් ක්ය ා හඳුනා ගන්නා අතර සුමට ගලන මත
අටීතකර බලපෑම් සිදුවිමරීන් යතාරව කමමනාකරස රීමේමට නිසි ළි වර අුකගමන කරුක ඇත. වැත කාලසටහන් වල
අවශය යවනසතකම් රීමේම මගින් හා රථවාහන හැරීම මගින් වයාපිය ්රයශශ තුම මාර්ග තදබද අඩු කර ගත හැක.

5.4.

පෘතරිසර පෘතපධ්ය බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ය ෝජිත ක්රි රමර්ග 

5.4.1.

ඉදිකිරීම් ධදි ය් ී  පෘතරරිසරික බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම

5.4.1.1. ස්්රභරවික ්රසස්ථමිරන ධහිමි ීම, ්රසස්ථමිරන කැබලි ීම හර සතුන්යේ වලන නට බරධ්ර
විසතතරාත්මකමක සැලැසුම් මගින් ස යේ අ ්රයශශ වලට සිදුවන බලපෑම හැරීතාක් ඉවත්මක කල ුතතු . ස යේ අ වාසසතථාන මග
හැමේම යහාාම වික්ප වුවද එමගින් ළිරිවැ සැලරී ුතතු ඉහම න බැවින් හැම විටම සාධ්ය යනායේ. එවැනි අවසතථා
වල ජෛව සබැඳි මාර්ග යහෝ සත්මකත්මකව ුඩු ම පාලම්, ටිම පාලම් ඉදි කල ුතතු . යවනත්මක සතථාන විකන් සම්මත සමහර
සාර්ථක නිර්මාස සලකා බැීමම් යමටී සාරා ශගත යකාට ඇත (Department of Environment and Heritage of Australian
Government, 2008).

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

120

1. ුඩු ම පාලම්: මාර්ග ට ඉහබදන් සතුන්ට ගමන් රීමේමට සලසතවයි වි න් පෘතරලම් (Canopy Bridge): රථවාහන වලට
ඉහිකන් සිරසත කණු යහෝ ගසත වල සිට ලණු යහෝ යපාලු රැාීයමන් යහෝ දැ් ආවාර අතරින් වික්ෂවාසී (arboreal
scansorial) යහෝ වික්ෂායරෝහී (ඉහමට නගින) සතුන් හට දැ් මත යහෝ වුහ හරහා ගමන් රීමේමට හැරී වන සරල
ආකිය රී. යමම ආවාරයේ ුස වි න් මට්ටම්ට වතා යබයහවින් අඩු වි හැක. වි න් පාලම් වලදි, මාර්ග හරහා
වික්ෂවාසී සතුන් ගමන් රීමේම වැමක්ීමට වි න් මට්ටම දක්වා දැ් සටීත වැටක් මාර්ග යදපසම ඉදිරීරුක ලැයබ්.
රූප සටහන 5.1: වි න් පාලම් ආකිය සාහා ුදාහරස

2. ටි ම : මාර්ග වැනි ්රධ්ාන ටිතල වුහ න් හරහා ගමන් රීමේමට සලසා යදයි
යබෝක්කු හා ුම මාර්ග: සාමානයය න් යබෝක්කු හතරැසත, ඍජුයකෝසාස්රාකාර යහෝ අර්ධ් කවාකාර හැතය න් ුතක්ත වන
අතර සතුන්ට ගමන් රීමේම සාහා යහෝ ෛල බැස ාම සාහා යහෝ එම කාර් න් යදකම සාහා අරණ ණු යකාට ඉදි කරුක
ඇත. සාමානයය න් යපර වාත්මකතු කරන ලද යකාන්ීට් කුමර යහෝ ආරුක්කු වන අතර (ප ප සටහන 5.3) වායන් විකන්
නිමවා ඇත. ුම යහෝ eco-pipes’සාමානයය න් කුතා විශතකම්භ සටීත රවුම් නල යේ (ුදා . විශතකම්භ < මීටර 1.5).

රූපෘතසටහන 5.2: සත්ත්් සාංවරණ සාහර නි්මරණ කරන ලද ට්මාං පෘතරලම් හර යබෝක්කු

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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5.4.1.2. කිත්රීම ්රසස්ථමිරන ධහිමි ීම හර කැබලි ීම
යගාවි බිම් හා යගවතු අටීමි ීම යනාවැලැක්වි හැක.යමම වාසසතතාන අටීමි ීම හානි පූරස සාහා යගවතු සාරවත්මක රීමේයම්
ශාක යරෝපස (enrichment planting) සිදු කරුක ඇත. යගවතු වල විවිධ්ත්මකව වැඩි රීමේම සාහා යශී බමකාර් ශාක හා
දැවම වටිනාකමක් සටීත යශී ශාක යගවතු ටීමි න් හට සප ුක ඇත (යනාමිලයේ).
5.4.1.3. ඉ්ත් කරන ලද ශයේ රක හර පෘතස්/ සුන්බුනන් නුසුදුසු යලස බැහැර නිරීම නිසර ඇය්න පෘතරිසර පෘතපධ්ය

බලපෘතෑම්
සෑම වැත බිමකම හා ්රයේශ මාර්ග වල මතු ළිට පසත හා කණින ලද ද්රවය ඉවත්මක කරුක ලබන අතර යගාතගසුක යහෝ වැත බිම්
තාතත්මකත්මකව ට පත්මක රීමේමට/ ළිරවුම් සාහා සැණින් ය ාදාගුක ඇත. යම පසත යගාත ගැසීම වමක්වුක ඇත.
පරිසර දූෂස හා ඝන අපද්රවය බැහැර රීමේම මගින් යගාතබිම යමන්ම ෛලෛ වාසසතථාන වලටද හානි පැමිණි හැක. වැසි
ෛල සමග රසා න ද්රවය යසෝදා ාම හා අහඹු ඉටීරීම් වැලැක්ීමට ආරක්ෂිතව හා නිසි යලස ද්රවය ගවතා රීමේම සිදු කරුක
ඇත. යත් ඉටීරුම් හා කාන්දුීම් වලක්වා ගැීමමට වාහන හා න්ත්ර නිසි පරිදි නතත්මකතු කරුක ලැයබ්.
5.4.1.4. කම්කරු්න් හර ඔවුමන්යේ කාවුමරු ක්රි රකරරකම් නිසර සිදු්න ජව්විදයරත්මක බරධ්ර
කම්කරු කාවුරු හා අයනක් අ ශ විකන් රැසතවන ඝන අපද්රවය හා සීමපාරක්ෂක අපද්රවය නිසි පරිදි එකතු කර බැහැර කම
ුතතු . රීසිදු යහතතුවක් මත එම අපද්රවය ්රයකර්ම විකන් යතාරව පරිසර ට බැහැර රීමේම සිදු යනාකම ුතතු . සි ලු
කම්කරුවන් හා යකාන්ත්රාත්මකකරුවන් යහාාම ඉ ජියන්රු ක්රි ාමාර්ග හා ඝන අපද්රවය බැහැර රීමේයම් ුපයදසත ළිබදබා
අවයබෝධ් රීන් ුතතු වි ුතතු . යමයහුතම් සාහා අවශය ුපයදසත හා තත්මකව න් ළිබදබා යකාන්ත්රාත්මකතු ළිරිනැමීයම් ික විික
වල අන්තර්ගත වි ුතතු .
5.4.1.5. ඉදිකිරීම් රථමි ්රහන හර ඒ්රය ක්රි රකර්ත් නිසර පෘතරිසර පෘතපධ්යන් හට ඇය ්න බරධ්ර
විිලෂතඨ භාවිත න් අුකගමන රීමේම මගින් යම්වා අවම කරගත හැක. නි ම කරන ලද ළිවිසුම් මාර්ග වල සි ළුම වාහන
ක්රි ාකරවි ුතතු . අමතර සැපුතම් මාර්ග ඇවැසි නම් පසුවිපරම් කමිටුව සමග යරස කරන ලද දැනටමත්මක බාධ්ා ී
ඇය/හානි ී ඇය මාර්ග වල වවා ළිටීටුවි ුතතු . නිසි ආරක්ෂිත ළි වර න් අුකගමන රීමේමට යකාන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදසත
සැපයි ුතතු අතර ගිවිසුම් ික වි්යලටී මාර්යගෝපයශශ ඇතුලත්මක කරුක ඇත. පරිසර කමමනාකරන සැලැසතම හා දැඩිව
අුකගත ීමට යකාන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදසත සැපයි ුතතුයි.
5.4.1.6. ශයේ බ්ද , කම්පෘතන හර දුවිලි නිසර ඇය්න බරධ්ර
සාමානයය න්, ය ෝජිත මාර්ග ඔසතයසත සිටිනා සතුන් හට මිනිසුන්යගන් ඇය වන බාධ්ා වලට අුකවර්තන ීමටත්මක මිනිසා
විසින් යවනසත කරන ලද වාසසතථානවල එකට වාස රීමේමටත්මක හැරී ාව ඇත. එවැවින් වියශතෂ බලපෑම් අවම රීමේයම්
ක්රි ාමාර්ග අවශය යවතත්මක,ඉදිරීරිම අවධිය ටී අ ශබ්ද මගින් ඇය වන බාධ්ා වලට ස යේ අ සතුන් සාහා අවම රීමේයම්
ළි වර න් අවශය වුක ඇත. ශබ්ද හා කම්පන බාධ්ා අවම රීමේමට රථවාහන හා න්ත්ර නිසි යලස නතත්මකතු කරුක ඇත. ඉදි
රීමේම් අවධි තුල අ ස යේ අ ්රයශශවල තාවකාිකක ශබ්ද බාධ්ක ( sound barriers ) ඉදි කරුක ඇත. නිසි ආරක්ෂිත ළි වර න්
හා මාර්යගෝපයශශ, ගිවිසුම් ික වි්යලටී ඇතුලත්මක කරුක ඇය අතර පරිසර කමමනාකරන සැලැසතම හා දැඩිව අුකගත ීමට
යකාන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදසත සැපයි ුතතුයි.
5.4.1.7. දක්රමණික වියශයේ ්ෂ පෘතැයරීම
ආක්රමණික වියශතෂ වටිනා යශී ශාක හට මහත්මක තර්ෛන ක් යේ. එබැවින් ඔවුන්යේ පැයමේම වැමැක්වි ුතතු . එබැවින්
සි ළුම යසතවක න් ආක්රමණික වියශතෂ ළිබදබාව දැුකවත්මක කල ුතතු අතර වවා මතු වන ණ ් අවසතථායේ අම ගලවා ඉවත්මක රීමේම
ය ෝගය යේ.
5.4.1.8. ශයේ රක හර සතුන් යකයරහි බලපෘතරන ත්වන
සතුන් වැමම වැලැක්ීමට හා මදුරුවන් යබෝීම වැමැක්ීමට කණින ලද වලව් හා අග්, ඉදි රීමේම අවධි තුල අ අවටීර
කල ුතතු . යමම අග් තුලට වැයටනා සතුන් හට යබ්මේ පලා ාමට හැරී වන පරිදි අග්වල පැය බෑවුම් කල ුතතු .
සමික්ෂස තුම අ සතථාීම ආයේනික ශාක වියශතෂ දක්නට යනාලැබුනි. යකයසත යවතත්මක, තර්ෛන ට ලක් වූ, ආයේණික හා
වැදගත්මක සත්මකත්මකව වියශතෂ හා ස ක්රමණික මාර්ග හණ  වූ විට හැරී පමස වනාන්තර ට හානි යනාකර තබුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වලව ්රසස්ථමිරන සාහර පෘතරිසර පෘතපධ්ය බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම
5.4.1.9. වලව ්රසස්ථමිරන ධහිමි ීම හර හර න ීම
පා ශු ඛාදන හා අවසාදන යහතතුයවන් වාසසතතාන හා න ීම, නිසි අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක රීමේම තුිකන්
පාලන කල හැක. හැරී සෑම ස යේ අ සතථාන ක අම මිනිසත ශ්රම ය ාදා ගුක ඇත. පා ශු ඛාදන හා අවසාදන අවම රීරිමට,
්රධ්ාන ඉදි රීමේම්, අවුරුශයශ වි බද කාල වල අ සිදුරීරිමට හැරී වන පරිදි කාල නිර්ස කරුක ඇත. ක්රි ාත්මකමක රීමේම සාහා
අවශය යකාන්යශසි හා මාර්යගෝපයශශ ගිවිසුම් ික වි්යලටී ඇතුලත්මක කරුක ඇත. පරිසර කමමනාකරන සැලැසතම හා දැඩිව
අුකගත ීමට යකාන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදසත සැපයි ුතතුයි
5.4.1.10. පෘතස්, සුන්බුනන්, ඝන ධපෘතර්ය හර සනීපෘතරරක්ෂක ධපෘතර්ය නිසර බලපෘතෑම්
ෛල යශහ විකන් ඈත්මකව කිකන් හඳුනා ගත්මක සථාන වල පසත, සුන්බුන් හා ඝන අපද්රවය බැහැර කල ුතතු .අපද්රවය බැහැර රීරිම
සාහා ය ෝගය සතථාන හා ක්රම යතෝරා ගත ුතතු . නිසි මල අපද්රවය බැහැර රීමේයම් පහසුකම් සටීත ළිබදගත්මක සීමපාරක්ෂක
ක්රම (ුදා ෛ ගම වැසිරීික) සප ුක ඇත. යපගවුම් වලව් (Soakage pits) ෛලයශහ විකන් ඈත්මකව සතථාන ගත කරුක ඇත.
පසත, සුන්බුන්, ඝන අපද්රවය හා සීමපාරක්ෂක අපද්රවය බැහැර රීමේම සම්බන්ධ් අවශය මාර්යගෝපයශශ හා යකාන්යශසි
යකාන්ත්රාත්මක ගිවිසුයමටී අන්තර්ගත වුක ඇත. පරිසර කමමනාකරන සැලැසතම හා දැඩිව අුකගත ීමට යකාන්ත්රාත්මකකරුට
ුපයදසත සැපයි ුතතුයි
5.4.1.11. වලව ජීවින්යේ සාංවරණ ට ඇය්න බරධ්ර
යමයින් යබායහෝම ක් යනාගිණි ුතතු තරම් යකටි කාිකන බලපෑම් වන අතර එබැවින් වියශතෂ අවම රීමේයම් ළි වර න් වශය
යනාවුක ඇත. යකයසත යවතත්මක ඉදි රීමේම් අපද්රවය , පසත , සුන්බුන් හා යවනත්මක ද්රවය ෛලයශහ වලට ාම අවම රීමේමට ඉදිරීමේම්
කටුතතු ෛලයශහ/ දි පාරව් අසල සිදුරීමේයම් අ අවශය පූර්යවෝපා න් ගුක ඇත. වියශතෂිත ක්රම හා ඉදිරීමේම් විිලෂතට
භාවිත න් යමම වාර්ථායවටී යවනත්මක සතථාන ක සාකච්ඡා කර ඇත. සතවාභාවික අපවහන පශධ්ය ට ගලා ාමට හැරී වන
පරිදි යබෝක්කු හා අපවහන වුහ න් යමයහුතම් අවධිය ටී අ මනාව නතත්මකතු කරුක ඇත.
5.4.2.

යමයහයුම් ධ්ිවය හිී  පෘතරිසර පෘතපධ්ය බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීම

5.4.2.1. මර්ග  මරණ (Road kills)
මාර්ග න්ට සතුන්යේ ්රයේශ න් අවම රීරිම: යබායහෝ සතථාන ආවරස රීමේම සාහා අවම වශය න් මීටර 2ක් ුස දැ්
සටීත වැටව් (වනාන්තර ්රයශශ හැර) ය ාදා ගත හැක. මවමාරු සතථාන වල අ එවැනි වැටව් ඉදි රීමේමට ළි වර ගත ුතතු
අතර එවිට ගිහාශ්රිත සතුන් හට මාර්ග ට ළිවිසීමට යනාහැරී වුක ඇත.
රථ වාහන වලට අනතුරු හැගීම සාහා ස ඥා භාවිත : අධියේගී මාර්ග තුලට සතුන් ළිවිසීමට ඉත ඇය සතථාන වල ස ඥා
ඉදිකල හැක. එවැනි සතථාන හඳුනා ගැනිම සාහා යමයහුතම් අවධි ට යපර අධ්යන ක් කරුක ඇත. ඊට අමතරව ඇතැම්
සතථාන වල යේග සීමා පනවුක ඇත.
පහයන් ළි ාසර කරන පක්ීන් ගැමම් හා යේගය න් ගමන් කරන වාහන වලට ටීම වර්තමානයේ ශ්රී ල කායේ ක්රි ාත්මකමක
වන අධියේගී මාර්ග පශධ්යයේ බමල වශය න් සිදුයේ. පක්ීන්යේ මරස ස ඛයාව අඩු රීමේම් සාහා අධියේගී මාර්ග යතත්මක
බිම් හරහා ගමන් කරන ්රයශශ ට 5.3 රූපසටහයන් දක්වා ඇය නිර්මාස සුදුසු පරිදි ය ාදා ගත හැක. යමම අදහස මගින්
පක්ීන්යේ ළි ාසර ුස වැඩි කරන අතර එමගින් වාහන හා ගැමම් අඩු යේ. යම පහත 5.3 රූපසටහයන් යපන්වා ඇය පරිදි
පාදිකවට වහාම ළිටයන් අමතර වැටක් සවිරීමේම මගින් සිදුකල ුතතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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රූපෘතසටහන 5.3: පෘතක්ීන් පි රසර කිරීයම් මර්ග  ය්නස් කිරීයම් දකිය දක්්න දළ සටහන
5.4.2.2. ධ්ට ප්රයපශයේ ය

ධනරග ත සාං්්ධ්න න් නිසර ශයේ රක හර ්රසස්ථමිරන ධහිමි ීම

යපෞශගිකක ඉතම් වල ස වර්ධ්න සාහා සීමා පැනීම අපහසු . යකයසත යවතත්මක, රෛයේ ඉතම් වල හා මාර්ග යදපස අවම
යවන් රීමේමක් නිරුපිතව තැබි ුතතු
5.4.2.3. ශයේ බ්ද හර කම්පෘතන දූෂණ
යමයහුතම් අවධ්යේ අ, වියශතෂය න් පාරිසරික ස යේ අ ්රයශශ වල ශබ්ද බාධ්ා වලට ස යේ අ වියශතෂ සාහා අවම රීමේයම්
ළි වර න් අවශය යේ.වියශතෂය න් ස යේ අ ්රයශශවල අධියේගි මාර්ගය ටී වාහන ක්රි ාකරීයම් බලපෑම අවම රීමේම සාහා
ශාක/ මාර්ග යදපස ශාක යරෝපස ශබ්ද බාධ්ක වශය න් ය ාදා ගුක ලැයබ්. ඇතුලත්මක ීයම් සතථාන වල අ වාහන ඇතුලත්මක
කර ගැීමයම් අ වාහන වල තත්මකත්මකව සලකා බලුක ලැයබ්.
5.4.2.4. පෘතරිසර දූෂණ නිසර ඇය්න පෘතරරිසරික බලපෘතෑම්
දුවිික හා වාුත දූෂස බලපෑම අවම රීමේමට යශී ශාක විකන් ුතත්මක හරිත කලාප ය ාදවුක ලැයබ්. ළිවිසීයම් සතථාන විකන්
වාහන ඇතුලත්මක කර ගැීමයම් අ වවායේ ාන්ත්රික තත්මකත්මකව සලකා බලුක ඇත( රථවාහන කමමසාකරන ්රයපත්මකය )
5.4.2.5. දක්රමණික වියශයේ ්ෂ පෘතැයරීම
ආක්රමණික ශාක ණ ිකුකපුටා දැමීම භූ දර්ශන නතත්මකතු රීමේයම් සැලැසතමට ඇතුලත්මක කරුක ඇත. එවැවින් සි ළු නතත්මකතු
කම්කරුවන් ආක්රමණික ශාක ළිබදබාව දැුකවත්මක කරුක ඇත.
5.4.2.6. යසෞන්ද් රත්මක ධග  යකයරහි ඇය්න බලපෘතෑම්
පරිසර පශධ්ය තුලන හා භූ දර්ශන වර්ධ්න සාහා භු දර්ශන සැකසීම හා ශාක නැවත සිටුීම සිදු කරුක ඇත. පරිසර
පශධ්ය සමතුිකතතාව පවත්මකවා ගැීමම හා දර්ශන වැඩිදිුතණු රීමේම සාහා ක්යෂතත්රය ටී සාහා භු දර්ශන හා ශාක නැවත
සිටුීම. ඉදි රීමේයමන් අනතුරුව, භූ දර්ශන සාහා යතෝරාගුක ලබන ශාක වියශතෂ , එටී වාස කරන පක්ෂි වර්ග, සමනලුන්,
හා යවනත්මක සතුන් ීනරස රීමේමට යබයහවින් ඉවහ් යේ. අඩු නතත්මකතුවක් සටීත යශී ශාක හැරී සෑම සතථාන කම
ය ාදා ගුක ලැයබ්.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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5.5.

මතුපිට හර භූ ග ත වල දූෂණ ධ්ම කිරීම සදහර ක්රි රමර්ග 

5.5.1. ඉඩම් තළි යපෘතයහලි කිරීම නිසර ඇය්න බලපෘතෑම් හර මතුපිට වල මර්ග  දූෂණ ීම ධ්ම කිරීයම්
ක්රි රමර්ග 
පෘතහත ක්රි රමර්ග  නි්යපශයේ  කරනු ලැයබ්;
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

ඉතම් එබද යපයහික රීමේම, කැපීම්/ ළිරීම කටුතතු , කැකරම් හා, පාලම් ඉදිරීමේම් කටුතතු වි බද කාලගුණික තත්මකත්මකව
තුම සිදු කරුක ඇත. ඉදිරීමේම් කාලසටහන සැලසුම් රීමේම සාහා කාමගුස විදයා යදපාර්තයමන්තුයේ ඇය වයාපිය
්රයශශ තුම (ආසන්නතම සතථානය න්) මාසික වර්ෂාපතන රටාව ළිබදබා දත්මකත (අවම වශය න් පසුගි අවුරුදු 510ක) අධ්යන කරුක ඇත.
කුඹූරු හා ඇම මාර්ග වැනි පහත්මක බිම් විකන් වට වු මාර්ග යදපස ඔසතයසත යරාන්මත රැාවුම් සතථානගත කරුක ඇත (රූප
සටහන 5-12). (ුදා: Ch 17+000 සිට Ch 17+200 kmදක්වා, Ch 18+650 සිට 18+950 km දක්වා & Ch 18+750 සිට
Ch 19+150 km දක්වා කුතා ඔ සහ Ch 21+200 km ටී අ වටරැක යමාරටුව). අවසාදන නියපතා ඉවත්මක කරන අතර
ළිරවුම් ද්රවය ක් යලස යහෝ පසු ළිරවුම් ද්රවය ක් යලස භාවිතා කරුක ඇත.
භූමි ශුශධ් රීමේයමන් පසු සුන්බුන් හා යගාතනැගිික සුන්බුන්, ග්වලව් වල අපද්රවය ෛලමාර්ග අසම යහෝ ෛලය න්
ට වන ්රයශශ අසල (කුඹුරු) යගාත යනාගසුක ඇත.
භූමි ශුශධ් රීමේයමන් පසු සුන්බුන් ග් වලව් පුනරුප්ත තාපන රීමේම සාහා ය ාදා ගුක ඇත.
භූමි ශුශධ්රීමේම හා පාලම් ආධ්ාරක ඉදිරීමේම සාහා ඉවුරු කැකරයම් අ ඉවුරු/ මත අණ ණු කැකරම් සිදුකරන ්රයශශ වල
තැීමම තහවුරු කරන අතර රැඳුන අවසාදිත ටිග ්රයශශ ට ාම වැලැක්ීම සාහා නියපතා පමේක්ෂා රීමේම හා නතත්මකතු
රීමේම සිදුකරුක ලැයබ්.
ෛලමාර්ගවල ටිග ්රයශශ භාවිතා කරන්නන් හඳුනා ගන්නා අතර එවැන්නන් සිටින්යන් නම් ෛල භාවිතා රීමේම
තාවකාිකකව නැවීනමට ඔවුනට ුපයදසත යදුක ලබන අතර වික්ප ෛල සැපුතම් සප ුක ඇත. බලපෑම් අවම රීමේයම්
ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක රීමේම මගින් හැරී සෑම සතථාන ක අම ග ගා දූෂස වලක්වුක ඇත.
ෛලමාර්ග මයන් පාලම් ඉදිකරන පහත ෛල මාර්ග සාහා මත අණ  ණු හා යරාන්මත රැාවුම් අවශය වුක ඇත.
රඹුක්කන ඔ (Ch 15+830 සිට Ch 16+060 km දක්වා, Ch 16 + 900 km, Ch 25+740 km සහ Ch 30+200 km)
කුතා ඔ (Ch 18 + 000 km, Ch 18+700 සිට Ch 18+800 km දක්වා & Ch 18+750 සිට 19 +150 km දක්වා)

• ඉදිරීමේම් නිසායවන් හානි වූ ඕනෑම ඉවුරක් රළු ග් ඇටීමේම යහෝ කාන්දු සිදුරු සටීත යකාන්ීට් රැාවුම් බැමි යහෝ යේබි න්
බිත්මකය ඉදි රීමේම මගින් පුනරුප්ත තාපන කරුක ඇත. වියශතෂිත/නිවැරදි නිර්යශශ සැපයීම සාහා සවිසතතරාත්මකමක
මාර්යගෝපා න් ළිබදබා ්රකාශන ක් ළිමය ල කරුක ඇත.
• වාුත දූෂස වැලැක්ීම සාහා ස චිත මත තසයකාල වැීම/ ෛල ය  අම මගින් හඳුනාගත්මක සතථාන වල කැපීම් හා ළිරීම්
කටුතතු වල මතුළිට පස ස ක්ෂස කරුක ඇත. ෛලගැීමම් සාහා නැඹුරුතාවක් ඇය ්රයශශවල පසත බැමි ඉහම ගැීමම්
මට්ටමට ඉහබදන් නිර්මාස කරුක ඇත.
• ව් පැම ඉවත්මක රීමේම සාහා කිමිනාශක (ව් නාශක) ය  අයමන් වැමයකුක ඇත.
• බිම් ගයතා් අතුරන ලද සතථාන වල පමසක් වාහන යසත අම සිදු කරන අතර ණ දා හැමේමට යපර එම ෛල අවසාදන/ළිරි ම්
යපාකුණු වලට රැසත කරුක ලැයබ්. ඊට අමතරව වාහන/ න්ත්ර හා ුපකරස සැපයීම හා නතත්මකතුව යසතවා සතථාන විකන් ළිට
වැනි නි ම කරන ලද සතථාන වල පමසක් සිදු කරුක ඇත.
5.5.2. ඉදිකිරීම් මාදැමිම් ධපෘතර්ය කළමණරකරන සහ යතල් ඉහිරීම් කළමණරකරණ
දූෂස පාලන රීමේම සාහා ඉදිරීමේම් බිාදැමීම් අපද්රවය හා යත් ඉටීමේම් කමමනාකරස රීමේම කල ුතතු . අදාල අ ශ
ළිබදබාව පරිසර කමමනාකරස සැලසුයම් දක්වා ඇත.

5.6.

්රයුයග ගුණරත්මකභර්

ශයේ බ්ද හර කම්පෘතන බලපෘතෑම් ධ ම කිරීයම් ක්රි රමර්ග 

5.6.1. ්රයුයග ගුණරත්මකභර් , ශයේ බ්ද හර කම්පෘතන බලපෘතෑම් ධ්ම කිරීයම් ක්රි රමර්ග 
පූර්ව ඉදිරීමේම් අවධිය ටී අ වාුත හා ෛලයේ ගුසාත්මකමකභාව හා න සම්බන්ධ්ය න් දැඩි ක්රි ාමාර්ග අවශය යනාවුක ඇත.
ඉදිරීමේම් ඇරඹීමට යපර වාුතව, ශබ්ද , කම්පන හා ෛලයේ ගුසාත්මකමකභාව ළිබදබා ණ ිකක මාන න් ලබාගුක ඇත.
අවට යගාතනැගිික වැනි වුහ න් පවයන විට අ (ඉ ජියන්රුවන්/ මධ්යම පරිසර අධිකාරි /භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත්
කාර් ා ශ ) ීනරස කරන පරිදි අවම වශය න් මීටර 500) යකාන්ත්රාත්මකකරු විසින් බිාවැමම් ළිබදබා සමීක්ෂස, PPV හා

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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කම්පන ස ඛයාත ළිබදබා පුර්ව ඉදිරීමේම අධීක්ෂස සහ සිදු කල ුතතු . පහත සතථාන ළිබදබා වියශතෂ අවධ්ාන ය ාණ  කරමින්
පථ ඔසතයසත සමීක්ෂස සිදු කල ුතතුයේ;
 අතුරුමාරු 2 හා අවට
 රඹුක්කන් ඔ (Ch 15+830 සිට Ch 16+060 km දක්වා, Ch 16 + 900 km සහCh 30+200 km)
 කුතා ඔ (Ch 18 + 000 km, Ch 18+700 සිට Ch 18+800 km සහ Ch 18+750 සිට 19 +150 kmදක්වා)
 අයේපුසතස- කුරුසෑගල මාර්ග (A6 මාර්ග හරසතවන සතථාන / Ch 5 km)
 දි වැඩිවල-ළිටිවල මාර්ග අතුරුමාරුව (13+075km)
 රඹුක්කන- කටුළිටි මාර්ග අතුරුමාරුව (14+375km)
 යදායේමැද- රඹුක්කන- කුරුසෑගල / හරසතවන සතථාන (6+900km)
 Ch 27 + 675 km (පුබ්බිික )
 Ch 13+900 km
 යදාඹමැද කණිෂතඨ විදයාල (Ch 8 + 500 km)
 යකාටයවල කණිෂතඨ විදයාල (Ch 14+350 km)
 පරයප්ත  මහා විදයාල හා ශ්රී ීදි ශ්රී මහා ළිරියවන (Ch 17+050 km)
 වටරැක මහා විදයාල (Ch 21+200 km)
 Ch 7 + 940 km
 ගලයගදර මධ්ය මහා විදයාල (Ch 31+560 km)
 ගලබෑව මහා විදයාල (Ch 26 + 200 km)
 ශ්රී වාලුකාරාම පන්සල Ch 18 + 000 km
ඉදිරි ය ෝෛනා සාහා මාර්ග ස වර්දන අධිකාරි මගින් ෛරාවාස ීයම් ්රයලල ළිබදබා මධ්යම පරිසර අධිකාරි හා භූ විදයා
සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශ සමග සාකච්ඡා කරුක ඇත. තට්ටු ගසන, යගාතනැගිික සාහා ය ාදා ගත ඉදිරීමේම් අණ ද්රවය,
වයාපිය සතථාන කරා ඇය ආසන්නතාව , ඡා ාරූප සාක්ෂි මත GPS සතථාන හා වවායේ දිග පමල න සිවි් ඉ ජියන්රු
යතාරතුරු දම වශය න් වාර්තායේ අන්තර්ගත වි ුතතු .
5.6.2. ග ල් ්ල්ල් හර පෘතස් කපෘතන ප්රයපශයේ  සාහර වියශයේ ්ිත ක්රම
දැනට භාවිත කරන ්රයශශ රීටීප ක් ඇය නණ දු(ුදා: Ch 29+900 km සහ Ch 24+280 km ටී පසත කපන
්රයශශ)යකාන්ත්රාත්මකකරු විසින් ග් වලව් හා පසත කපන ්රයශශ හඳුනාගත ුතතු . යමම හඳුනාගත්මක සතථාන සාහා එම සතථාන
වලටද වියශතෂිත EMP සහ EMoP ඇතුලත්මක සවිසතතරාත්මකමක පමේක්ෂස (පාරිසරික ඇගයීම්), යකාන්ත්රාත්මකකරුයේ ක්රම
්රකාශනය න් හා පාරිසරික අුකූලලතා සැලැසතම ඇගයීයමන් පසුව සිදු කල ුතතු .
යකයසත වුවද, පහත දක්වා ඇය ක්රි ාමාර්ග යකාන්ත්රාත්මකතුකරුවන් විසින් සි ලු තාවකාිකක සතථාන හා ආකර සතථාන සාහා
මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ, මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ හා භූ විදයා සමීක්ෂස හා පත් කාර් ා ශයේ අධීක්ෂස
ටයත්මක
ක්රි ාත්මකමක වුක ඇත.
•
•

•

•
•
•
•

පා ශු ඛාදන වැලැක්ීම සාහා හා ග් වලව් ඇය ්රයශශවල ශාක ආසතතරස ඉවත්මක රීමේම අවම රීමේම. සෑම
සතථාන කම ඉවත්මකකල මතුළිට පස යගාතගසා භූමි ආවරස නැවත ඇය රීමේම සාහා නැවත ඉසීම.
අුකමත කල සතථාන වල පමසක් ඉදි රීමේම් සාහා අවශය ග් කැඩීම හා පසත කැපීම සිදු රීමේම. වැසි කාල වල අ
ෛලයේ ගුසාත්මකමක තත්මකත්මකව යකයරටී බලපෑම වැලැක්ීම සාහා එම සතථාන ෛලාශ විකන් ඈත්මකව ළිටීටුීම. අධික
ශබ්ද හා කම්පන ම්ට්ටම් මගින් වාස කරන්නන් හට අවටීර ීම වැමැක්ීම සාහාද යන්වාසික ්රයශශවිකන්
ඈත්මකව ළිටීටවි ුතතුයේ.
අධික බර පැටීමක් සිදු යනාවන පරිදි ළිරීම් ද්රවය ලබා ගන්නා භූමි පැතික පැයකතව් වලට කැපීම. පසත
කැපීයමන් අනතුරුව බෑවුම ්රයශශයේ සයමෝච්ව සමග ගැලයපන යහෝ ස ය ෝග වන පරිදි අුකක්රමස කරුක
ඇත. වැටුුක සතුන් හට යබ්මේ පලා ාමට හැරී වන පරිදි වලව් වල මායිම් නැවත බෑවුම් කරුක ඇත.
වර්ෂා කාලයේ අ නා ාම් සාහා නැඹුරුතාවක් ඇය සතථාන වල ග් හා පසත වලව් සැ අයමන් වැමකීම (නා ාම්
අවදානම් ්රයශශ හ දුනා ගැීමම සාහා NBRO ටී සහ ලබා ගත ුතතු )
්රයශශ තුම සතුන් ගැවසීම අජධ්ර් මත්මක කරුක ළිණිස යහාඳින් දර්ශන වන වැටක් ඉදි රීමේම
්රයශශය ටී යශී ශාක වගා කල ුතතු .වැසි කාලවල අ මතුළිට ෛල ගලා ාම අවම රීමේම සාහා නිරාවරස වූ
්රයශශ ජීී යහෝ අජීී යහෝ ඉවත්මක කල යශී ශාක මගින් ආසතතරස රීමේම කල ුතතු .
යකාන්ත්රාත්මකකරු විසින් අධීක්ෂස කමිටුවට පුනරුප්ත තාපන සැලැසතම ඉදිරිපත්මක කල ුතතුයේ. යවනසතකම් දැක්ීම
සාහා ්රගය දින සටීත ඡා ාරූප සමගින් ය්ඛනගත කල ුතතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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5.6.2.1. ශයේ බ්ද හර කම්පෘතන පෘතරලන
ඇයවි හැරී ශබ්ද හා කම්පන බලපෑම් අවම රීමේම සාහා පහත ක්රම නිර්යශශ කරුක ලැයබ්. යමම ක්රි ාමාර්ග ්රයේශ මාර්ග,
පසත වලව්, සිළුම ග් වලව් , හා සියමන්ය කාණ්ත රීමේම, ග් කැඩීම හා කැබික රීමේයම් සතථා න ඇතුළු සම්පූර්ස වයාපිය
්රයශශ සාහා අදාල යේ.
•රාී කාලයේ වැත සිදු යනාකරුක ඇත. එ සිදු කල යනාහැරී අවසතථාවල ෛනාවාසී ්රයශශවල ෛනතාව යපර දැුකවත්මක
රීමේමක් කල ුතතු ( වාසසතථාන ළිටීටා ඇය ්රයශශවලට අදාල යේ- ුදා: අතුරුමාරු වියශතෂය න් ගලයගදර, දි වාඩියවලළිටවල මාර්ග , රඹුක්කන- කටුළිටි හරසත මාර්ග, යදායේමැද- රඹුක්කන- කුරුසෑගල මාර්ග , අයේපුසතස- කුරුසෑගල
මාර්ග (A6මාර්ග - හරසත සතථාන ) සහා Ch 27 + 675 km (පුබ්බිික ) හා පාස් අවට ඇය ෛනාවාස).
•සි ළුම න්ත්ර හා ුපකරස නතත්මකතු කල ුතතු අතර ශුනයකාරක සයිලන්සර වැනි ශබ්ද අවම රීමේයම් ුපකරස යබි ුතතුයි.
• පාස් ළිටීටා යයබන සි ළුම සතථාන ( යකාටයවල කණිෂතඨ විදයාල Ch 14+350 km, පරයප්ත  මහා විදයාල Ch 17+050
km, වටරැන මහා විදයල Ch 21+200 km, ගලයගදර මධ්ය මහා විදයාල Ch 31+560 km, යදායේමැද කණිෂතඨ විදයාල
Ch 8 + 500 km, හා ගලබෑව මහා විදයාල Ch 26 + 200 km0 වල ඉදි රීමේම කටුතතු පාස් යේලායවන් පසුව හා සය අන්ත
හා නිවාඩු දින වල සිදු කරුක ඇත.
• තහඩු ටැම් ය  අම සිදු කරනා විට යහලුම් මිටි භාවිත ට වතා කම්පන මිටි භාවාත නිර්යශශකරුක ඇත. යම වියශතෂය න්
යන්වාසික ්රයශශ ඇය ( අතුරුමාරු 2, රඹුක්කන් ඔ (Ch 15+830 සිට Ch 16+060 km දක්වා, Ch 16 + 900 km සහCh
30+200 km), කුතා ඔ (Ch 18 + 000 km, Ch 18+700 සිට Ch 18+800 kmදක්වා සහ Ch 18+750 සිට 19 +150
kmදක්වා), අයේපුසතස- කුරුසෑගල මාර්ග (A6 මාර්ග හරසතවන සතථාන
/ Ch 5 km), දි වැඩිවල-ළිටිවල මාර්ග
අතුරුමාරුව (13+075km), රඹුක්කන- කටුළිටි මාර්ග අතුරුමාරුව (14+375km), යදායේමැද- රඹුක්කන- කුරුසෑගල /
හරසතවන සතථාන (6+900km) ,Ch 27 + 675 km (පුබ්බිික ), යදාඹමැද කණිෂතඨ විදයාල (Ch 8 + 500 km), යකාටයවල
කණිෂතඨ විදයාල (Ch 14+350 km), පරයප්ත  මහා විදයාල හා ශ්රී ීදි ශ්රී මහා ළිරියවන (Ch 17+050 km), වටරැක මහා
විදයාල (Ch 21+200 km),Ch 7 + 940 km, ගලයගදර මධ්ය මහා විදයාල (Ch 31+560 km), ගලබෑව මහා විදයාල
(Ch 26 + 200 km), සහ පන්සල Ch 24 + 975 km) ්රයශශවලට අදාල යේ.
• ස යේ අ ්රයග්රාහක න් සිටින ්රයශශවල ආසන්නතම ටිතලපහසුකම් වල බිාවැමම් සමීක්ෂස සිදු කරුක ඇත (අවම
වශය න් අධියේගී මාර්ගයේ සිට 500 m ක් වයාපිය ඉ ජියන්රුවා/ CEA ීනරස කරන පරිදි). පූර්ව ඉදිරීමේම් කම්පන
ස ඛයාත හා ුපරිම අ ශු ්රයේග අධික්ෂස කරුක ලැයබ්. යකාන්ත්රාත්මකකරු විසින් කම්පන නිසා සිදු වූ හානි සාහා හානි
පූරස කරුක ලැයබ්. ( ු: ටිපර් රථ මගින් සිදු වූ අධික වාහන තදබද නිසා).ෛනතාවට පහසුයවන් ලඝා වි හැරී පරිදි
පැමිණිික හා මහෛන දුක් ගැනිවිික සටහන් යපාතක් පවත්මකවා යගන ුක ඇත.
•ග් ළිළිරීම වැනි අධික ශබ්ද ුපදවන ක්රි ාකාරකම් වල නි ැීම සිටින පුශගල න් හට ආරක්ෂිත ුපකරන ( කන් පමානා)
ලබා යදුක ඇත. 80 dB (A) හා 90 dB(A)අතර ශබ්ද ම්ට්ටම් ටී පවත්මකන විට කන් පමානා පැලී මටත්මක (Ear plugs), 90-110
dB (A)අතර පවයන විට ear muffs පැමී මටත්මක 110 dB ඉක්මවා න විට ear plugs හා ear muffs න යදකම පැමී මටත්මක
නිර්යශශ කරුක ඇත.
 සැලරී ුතතු ශබ්ද මට්ටම් ඇය ීම වැමැක්ීම සාහා ඉදි රීමේම අවධිය ටී අ ය ාදා ගුක ලබන වාහන නියපතා
නතත්මකතු කල ුතතු . හැරී සෑම විටම ශබ්ද අඩු වශය න් ෛනන වන න්ත්ර භාවිතා කල ුතතු .
 රථ වාහන ශබ්ද අවම රීමේම සාහා ග් ඇතුළු ද්රවය ්රවාහනයේ අ රථවාහන යහාා තත්මකත්මකවයේ පවත්මකවායගන ාම
අවශය යේ.
 වාසර ශබ්ද සම්යේෂස අවම රීමේම සාහා ඇසතයපෝ්ට්, ග් කුඩු රීමේම, යකාන්ීට් සෑ අම වැනි ක්රි ා සතථානගත
රීමේයම් අ සැලසුම සටීතව නිසි ශබ්ද වලත්මකවා ගැීමයම් ක්රම භාවිකා කල ුතතු . එවැනි සථාන ස යේදි
ස ග්රාහක න්යේ සිට අවම වශය න් මීටර 500ක් සුම දිශාවටද, අවම වශය න් මීටර 100 ්රයවිරුශධ් සුම
දිශාවටද ඔබ්යබන් ළිටීට වි ුතතු .
5.6.2.2. ශයේ බ්ද බරධ්ක නිරිමරණ කිරීම
RDA විසින් අවශය ුස සටීත සතිර ශබ්ද බාධ්ක පථ ඔසතයසත යදාඹමැද කණිෂතඨ විදයාල (Ch 8 500 km), යකාටයවල
කණිෂතඨ විදයාල (Ch 14 350 km), පරයප්ත  මහා විදයාල හා ශ්රී ීදි ශ්රී මහා ළිරියවන (Ch 17 050 km), වටරැක මහා
විදයාල (Ch 21 200 km),Ch 7 940 km, ගලයගදර මධ්ය මහා විදයාල (Ch 31 560 km), ගලබෑව මහා විදයාල
(Ch 26 200 km), සහ ගලයගදර මවමාරුව , ික්ු වාට්ටුව, ගලයගදර යසෞඛය අමාතයා ශ හා දිසතත්රික යරෝහල, හා
ගලයගදර මයහතසතත්රාත්මක ුසාවි
නාදි ට ණ මසලා රථ වාහන ශබ්ද විකන් ආවරස කරුක ඇත. යම යටන්තර පත්රිකා වල

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ඇතුලත්මකව ඇත. අධියේාත ගි මාර්ග ඉදි කරන අවසතථායේ අම යමම සතිර වුහ න් වන ශබ්ද බාධ්ක ඉදි කල ුතතු යේ. එබැවින්
යමම වුහ න් සවිසතතරාත්මකමක නිර්මාස අවධිය හත අ සලකා බලුක ඇත. මාර්ග යකාටස සාහා ශබ්ද යමාතල
යගාතනැගීයමන් පසු ඉදි රීමේම් අවධි තුල අ යමම ශබ්ද බාධ්ක ඉදි කරනා සතථාන නිගමන කරුක ඇත. අධියේගී මාර්ග
ඔසතයසත වන සම්පූර්ස දිග 4250m පමන (යදපැත්මකයත්මකම) යේ.
5.6.2.3. ්රයුයග ගුණරත්මක භර් මගින් ධ්ට වනර්රස හර ්රසස්ථමිරන ්ලට ඇය වි
වාුතයේ ගුසාත්මකමක බාව හා න ීම අවම රීමේයම් ක්රම

හැකි බලපෘතෑම්

ඉදි රීමේම් අවධි තුම අ පහත ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක කරුක ඇත. යමම ක්රි ාමාර්ග ්රයේශ මාර්ග, පසත වලව්, සිළුම ග්
වලව් , හා සියමන්ය කාණ්ත රීමේම, ග් කැඩීම හා කැබික රීමේයම් සතථා න ඇතුළු සම්පූර්ස වයාපිය ්රයශශ සාහා අදාල
යේ.
දූවිික ෛනන වි හැරී ඉදිරීමේම් ද්රවය ්රවාහන කරන ( ළිරවුම් ද්රවය, හා සියමන්ය ) හා ඉදිරීමේම අපද්රවය රැයගන න
සි ළුම වාහන ඉටීරුම් වලක්වා ගැීමම සාහා තාපිකන් යරදි විකන් ආවරස කරුක ලැයබ්.
කම්කරඅවන්යේ හා ්රෛාවයේ ආරක්ෂාව තහවුරුරීමේම සාහා වයාපිය ්රයශශ තුම පැ ට රී මි 5-10අතර යේග සීමා
පනවුක ලැයබ්. ුප මාර්ග න් ටී තැනින් තැන යේග සීමා දක්වන ස ඥා පුවරු ඉදි කරුක ඇත. යේග සීමා ළිබදබාව රි දුරන්
දැුකවත්මක කරුක ඇත. ෛනගහන අධික ්රයශශ වල වියශතෂය න් දැඩි රථවාහන තදබද ක් පවයන යේලාව් වල
්රවාහනය න් පැමයකුක ඇත.
දූවිික ෛනන ීමට හැරී හා වි ඝි මතුළිට පිෂතඨ පවයන අවසතථා වල අ නිරාවරස වූ මතුළිට පිෂතට න් හා ආසතතරස
යනාකරන ලද ්රයේශ මාර්ග න් මත නිරන්තරය න් ෛල ඉසිුක ඇත. දූවිික අවම රීමේම සාහා පුමා/නවත්මක ෛල සැපුතමක්
ලබා යදුක ඇත.
දුවිික ආවරස, ඇසත ආවරස, ආරක්ෂක ටීසත වැසුම් හා ුසත සපත්මකතු ආ අ ආරක්ෂිත ුපකරස කම්කරුවන් හට ලබා යදුක
ඇත.
• දූවිික ෛනන කරන ඕනෑම ුපකරස ක් (සියමන්ය මිශ්රක) වාසසතථාන වල සිට සුම දිශාවට ්රයවිරුශධ් දිශයවන් යහෝ
වාසසාථාන හා පාස් පක්ස් වැනි ස යේ අ ්රයග්රාහක න්යගන් ඈත්මකවද ළිටීටුවුක ඇත.
න්යත්රෝපකරස, ුපකරස එකලසත රීමේම, යමයහ ීම හා යකාටසත ගැලීම දූවිික ෛනන අවම වන පරිදි සිදු කරුක ඇත.
PM2.5 වැනි වාුත දූෂක අවම රීමේම සාහා ඉදි රීමේම් වාහන හා න්ත්ර නියපතා නතත්මකතු රීමේම හා යසතවා සප ුක ඇත.
සෑම යේලාවකම ඉදිරීමේම ද්රවය යතාග, අනවශය ද්රවය හා භූමි ශුශධ් රීමේයමන් පසු සුන්බුන් ආවරස කර තබුක ලැයබ්.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 6: පෘතරරිසරික කළමනරකරණ හර ධධීක්ෂණ ්ැඩසටහන
6.1.

ූලලික කරුණු

4 වන පරිච්යේදයේ අ ය ෝෛනා කරන ලද බලපෑම් අවම රීමේම සදහා වන ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක රීමේම තුිකන් වයාපියයේ
පූර්ව ඉදිරීමේම්, ඉදිරීමේම් හා යමයහුතම් අවධීන් තුල සිදුවි හැරී අටීතකර බලපෑම් අවම කල හැක. 4 වන හා 5 වන පරිච්යේද
වල විසතතර කරන ලද සිදුවි හැරී බලපෑම් හා වවා අවම රීමේමට ගත හැරී ක්රි ාමාර්ග (වයාපියයේ ඉදිරීමේම් අ ශ , ආර්ික
අ ශ , පාරිසරික අ ශ හා සමාෛයී අ ශ තවදුරටත්මක වයාපිය ට හා ්රයශශ ට වියශතෂ වි ුතතු ) වයාපියයේ
විසතතරාත්මකමක සැලසුම් අවදියේ අ තවදුරටත්මක ාවත්මකකාීමන යකයර්.
පරිසර කමමනාකරස සැලසුම යමම පරිච්යේද ට ඇණ ණුමක් යලස ඉදිරිපත්මක කර ඇත. (ඇණ ණුම 7.1)

6.2.

විස්තරරත්මක සැලසුම් ධදි ර සදහර පෘතරිසර කළමනරකරණ සැලසුම

පරිසර කමමනාකරස සැලසුම විසතතරාත්මකමක සැලසුම් අවදියේ අ ස යශෝධ්න වි ුතතු අතර ස යශෝධිත පරිසර
කමමනාකරස සැලසුම යකාන්ත්රාත්මක ික රී විික වල යකාටසක් යලස ඇතුලත්මක වි ුතතු . ඉදිරීමේම් යකාන්ත්රාත්මකකරු මාර්ග
ස වර්ධ්න අධිකාරි යවුකයවන් ඉදිරීමේම් අවධි තුල පරිසර කමමනාකරස සැලැසතම ක්රි ාත්මකමක රීමේම ළිබදබද වගරීව
ුතතු .

6.3.

ධ්මකිරීයම් ක්රි රමර්ග  ධධීක්ෂණ

පාරිසරික බලපෑම් නිසි පරිදි කමමනාකරස වන බව සහයක කර ගැීමම සාහා අවම රීමේයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක රීමේම,
පරිසර කමමනාකරස සැලසුයම් දක්වා ඇය පරිදි වයාපියයේ පූර්ව ඉදිරීමේම්, ඉදිරීමේම් හා පසු ඉදිරීමේම් අවධි වල අ
අධීක්ෂස කල ුතතු .
වයාපියයේ පූර්ව ඉදිරීමේම්, ඉදිරීමේම් හා පසු ඉදිරීමේම් අ ශ වල අධීක්ෂස කරන පාරිසරික පරාමිීනන් ඇණ ණුම 7.2 තුම
අන්තර්ගත පාරිසරික අධීක්ෂස සැලසුයමටී ඉදිරිපත්මක කර ඇත.

6.4.

ධ්මකිරීයම් ක්රි රමර්ග  ක්රි රත්මක කිරීම

ඉහත සදහන් පරිදි ඉදිරීමේම් අවධි තුම අටීතකර බලපෑම් අවමරීමේයම් ක්රි ාමාර්ග යකාන්ත්රාත්මකකරු මගින් ක්රි ාත්මකමක රීමේම
මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ ්රධ්ාන වගකීමයි. පූර්ව ඉදිරීමේම් හා පසු ඉදිරීමේම් අවධි තුම අටීතකර බලපෑම් අවමරීමේයම්
ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක රීමේම මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ වගකීමයි. අභන්තර අධීක්ෂස න් යලස මාර්ග ස වර්ධ්න
අධිකාරියේ පරිසර හා සමාෛ ස වර්ධ්න අ ශ පරිසර කමමනාකරස සැලැසතම ක්රි ාත්මකමක රීමේම අධීක්ෂස රීමේම සාහා
වගකීම දරන අතර මධ්යම පරිසර අධිකාරි / ව ඹ පලාත්මක පරිසර අධිකාරි වයාපියයේ බාටීර අධීක්ෂස ආ තන යේ.
අුකූලලතා මට්ටම් නිර්ස රීමේම සාහා පාරිසරික හා සමාෛ ස වර්ධ්න අ ශ වයාපිය භූමියේ ක්රමවත්මක අධීක්ෂස කටුතතු
සිදුකරන අතර මධ්යම පරිසර අධිකාරි / ව ඹ පලාත්මක පරිසර අධිකාරි කාර්තු යලස යහෝ අහඹු යලස ීනරස කර පමේක්ෂා
කල ුතතු .

6.5.

කර් මණ්ඩල ධ්ශයේ යතර් න්

වයාපිය සදහාම සුවියශතෂිත වූ පාරිසරික හා සමාෛ සුරක්ෂිතතාව ළිබදබද නිමධ්ාරිය ක්යගන් හා ඔමයේ සහා ක න්යගන්
වයාපිය කමමනාකරස වකක සමන්විත යේ. පාරිසරික අුකූලලතාව න්යේ අවශයතාව ළිබදබා ුපයදසත  අම සාහා
කැපවූ පරිසර නිලධ්ාරිය කු යකාන්ත්රාත්මකකරු විසින් ඔමයේ ඉදිරීමේම් කණ්තා මට බාවාගුක ඇත. ඉඳිරීමේම් අවධි තුම
පරිසර කමමනාකරස සැලැසතම හා පරිසර අධීක්ෂස සැලැසතම ක්රි ාත්මකමක රීමේම සම්බන්ධ්ය න් යකාන්ත්රාත්මකකරුට ුපයදසත
ලබාගැීමමට ඉදිරීමේම් අධීක්ෂස ුපයශශක න් විසින් පරිසර වියශතෂඥය කුයේ යසතවාවන් ලබා ගත ුතතු . යකාන්ත්රාත්මකකරු
විසින් ඉදිරීමේම් හා සම්බන්ධ් පාරිසරික අධීක්ෂස කටුතතු සිදු කල ුතතු අතර ඉන් පසුව යකාන්ත්රාත්මකකරු නිමේක්ෂස කල
යශ වයාපිය කමමනාකරස වකක ට වාර්තා කල ුතතු .

6.6.

්ර්තර කිරීම

මාසික වාර්තා වයාපිය කමමනාකරස වකක ට භාර දි ුතතු අතර, අනතුරුව වවා පමේක්ෂා රීමේම සාහා පරිසර හා සමාෛ
ස වර්ධ්න අ ශ යවත භාර දි ුතතු . පරිසර හා සමාෛ ස වර්ධ්න අ ශ වාර්තා මධ්යම පරිසර අධිකාරි ට භාර දි ුතතු .
වාර්තා මාසිකව භාර දි ුතතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 7: විස්තරරිත පිරි්ැ ප්රයලරභ විශයේ ්යල්ෂණ
7.1.

හැඳින්ීම

යමම පරිච්යේද මි න් විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ (ECBA) හඳුනා ගැීමම් ඉදිරිපත්මක යකයරයි. විසතතාරිත
ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස
ුක පාරිසරික සහ සමාෛ බලපෑම් ආදි ද සැලකීමට ගනිමින් රීසි ම් වයාපිය ක්
ආර්ිකම වශය න් සාධ්ාරකරකරස ට ය ාදා ගන්නා තක්යසතරුකරස යමවලමරී. පාරිසරික/සමාජී බලපෑම් ණ ලය
වටිනාකම්විකන් මිුකම් කර ළිරිවැ යහෝ ්රයලාභ යහෝ යලස සමකා වයාපියයේ අයප්ත ක්ෂිත ්රයලාභ ඇසතතයම්න්තුගත
ළිරිවැ සමග ස සන්දන කර ඇගයීමට ලක් කරන ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ (CBA) විෂ පථ පුළු් රීමේම මි න්
විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස ක්රි ාවට න වුක ලබයි. ළිරිවැ සහ ්රයලාභවල වට්ටම් කම ්රවාහ (discounted
flow) මත එ පදනම් ී ඇත. ශුශධ් වර්තමාන අග (NPV), ්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක (BCR) සහ අභයන්තර ඉපැුතම්
අුකපායක (IRR) වයාපිය සාධ්ාරකරකරස ට භාවිතා කරන ලද ූලිකක ආර්ික ුපමාන යේ.
වයාපිය සැලසුම මි න් අයප්ත ක්ෂිත ්රයලාභ/ළිරිවැ වලට අමතරව ඕනෑම වයාපිය ක පාරිසරික සහ සමාෛයී බලපෑම්
පවීන. බලපෑම්වල සතවභාව මත පදනම්ව වවා සමාෛ යවත බලපාන ළිරිවැ යලස යහෝ ්රයලාභ යලස යහෝ හඳුනා ගත
හැක. සාමානයය න් වයාපිය ක සාධ්යතා අවදියේ  අ එවැනි බලපෑම් ළිබදබාව දත්මකත ලබා ගත යනාහැක. පාරිසරික හා
සමාෛයී බලපෑම් ඇගයීම් මි න් පාරිසරික සහ සමාෛ බලපෑම් ළිබදබාව යතාරතුරු ලබා ගත්මක වහා ම වයාපිය ක ආර්ිකම
ජීවයතාව ඇගයීමට විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස (ECBA) භාවිතා කරයි. ECBA මි න් බලපෑම්වල සතවභාව මත
ළිරිවැ හා ්රයලාභ යලස පාරිසරික සහ සමාෛයී බලපෑම් සැමකීමට ගත්මක පසුව ද වයාපිය ක් ආර්ිකම වශය න්
සාධ්ාරකරකරස කම හැරීදැයි ඇගයීම සිදු කරයි.

7.2.

විස්තරරිත පිරි්ැ ප්රයලරභ විශයේ ්යල්ෂණය ූලලික පි ්ර

විස්තරරිත පිරි්ැ ප්රයලරභ විශයේ ්යල්ෂණය ූලලික පි ්ර පෘතහත පෘතරිදි යග:











විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස (ECBA) සාහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් සහ සමාෛ බලපෑම්
ඇගයීයමන් හඳුනා ගන්නා ලද පාරිසරික සහ සමාෛයී බලපෑම් ුචිත පරිදි ආවරස රීමේමට සුදුසු අධියේගී මාර්ග
ළි වර ස කලන යතෝරා ගැීමම.
වයාපිය ශකයතා අධ්ය නයේ  අ ක්රි ාත්මකමක කරන ලද අදාම ආර්ික හා ණ ලය විශතය්ෂසය න් වයාපියයේ
ළිරිවැ සහ ්රයලාභ ළිිකබාව අවශය පදනම් දත්මකත නිෂතකර්ෂස .
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් සහ සමාෛ බලපෑම් ඇගයීයමන් වාර්තා කරන ලද ආර්ිකමියක පාරිසරික හා
සමාජී බලපෑම් හඳුනා ගැීමම සහ වවා සමාෛ ට බලපාන්යන් ශුශධ් ඍස (ළිරිවැ ) යහෝ ශුශධ් ධ්න (්රයලාභ)
බලපෑම් නිය ෝෛන කරන්යන්දැයි නිශතව කරගැීමම.
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් සහ සමාෛ බලපෑම් ඇගයීම් කණ්තා යම් වියශතෂඥ න්යගන් අදාම බලපෑම් සම්බන්ධ්ව
අවශය වන යභෞයක දත්මකත ලබා ගැීමම.
ුචිත තක්යසතරුකරස ිල්ප ක්රම භාවිතා කරමින් පාරිසරික හා සමාජී බලපෑම්වල ළිරිවැ හා ්රයලාභ ඇගයීම.
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් සහ සමාෛ බලපෑම් ඇගයීයමන් හඳුනා ගන්නා ලද ළිරිවැ හා ්රයලාභවල විසතතාරිත
විෂ පථ අන්තර්ගත කරගනිමින් විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස (ECBA) සහ වයාපිය කාර්
සාධ්න ුපමාන ගසන රීමේම- එනම්, NPV, BCR සහ IRR
වයාපිය ශකයතා අධ්ය නයේ අ සිදු කම ආර්ික විශතය්ෂසයේ යතෝරාගත්මක ළි වර ස කලන සාහා යමයහ වූ
ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස (CBA) සමඟ විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ (ECBA) ්රයලල
ස සන්දන කර වවා විවරස රීමේම.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)

130

විස්තරරිත පිරි්ැ ප්රයලරභ විශයේ ්යල්ෂණය ී  භරවිතර කළ යම්ලම් සහ තළැඹුණු උපෘතකල්පෘතන
තක්යසතරුකරසයේ සම්මත යමවලම් භාවිතා කරමින් හඳුනාගත්මක බලපෑම් තක්යසතරුකරස ල අ. ආර්ික හා ණ ලය විශතය්ෂස
සාහා ක්රි ාත්මකමක කරන ලද ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ අ (CBA) භාවිතා කම ක්ළිත සහ සම්මත න් ම යමම
විශතය්ෂනවල අ ද ුපය ෝගී කරගන්නා ල අ. එයසත ුපය ෝගී කරගත්මක ුපක්පන සහ සම්මත 7.1 වගුයේ දක්වා ඇත.
7.1 ්ගු්: විස්තරරිත පිරි්ැ ප්රයලරභ විශයේ ්යල්ෂණය ී  භරවිතර කළ ප්රධ්රන යම්ලම් සහ තළැඹුණු උපෘතකල්පෘතන
පරාමිය
වියශතෂ සටහන්
සම්මත / ුපක්පන
වට්ටම්
රයට් යපාීම අුකපායකවල ඓයහාසික හැසිමේම් පදනම් කර යගන
7%
අුකපාත
ීනරස කරන ල අ.
ඇගයීම් කාල ඉදිරීමේම් කාල වසර 4ක් සහ
ඉදිරීමේම් සාහා ඇසතතයම්න්තුගත ළිරිවැ යදන ලද වර්ෂ ගසන
සීමාව
සාහා වන අතර සමාන වයාපිය සාහා ය යදන සාමානය සම්මත
යමයහුතම් කාල වසර 30.
සමඟ අුකරූප යේ.
මිල වර්ෂ
ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස සාහා ද එම පදනම් වර්ෂ ම ය ාදා
2016 නිතය මිල ගසන්
ගන්නා ල අ.
ගසයතා
ශ්රී ල කා රුළි ් බිික න
ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ  අ භාවිතා වන සම්මත යි.
විනිම
ුශධ්මන
ුශධ්මන අදාම කර
ආර්ික විශතය්ෂසයේ සම්මත ක්රි ාමාර්ග යි.
හැසිමේම
යනාගනිමින් නිතය මිල ගසන්
ය  අම.
ඡා ා පරිවර්තන සාධ්ක, ආර්ික වකක ළිරිවැ සහ බදුකරස සම්බන්ධ් අයනකුත්මක ුපක්පන වයාපියයේ ආර්ික
විශතය්ෂසයේ අ භාවිතා කම ුපක්පන ම ය ාදා යගන ඇත. (යමාරටුව විශතවවිදයාල , 2016).

7.3.

ීනරණ උපෘතමරන

විසතතාරිත ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂසයේ අ සමකන ලද ීනරස ුපමාන තුන යමයසත :




ශුශධ් වර්තමාන අග (NPV)
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක (BCR)
අභයන්තර ඉපැුතම් අුකපාත (IRR)

7.3.1. ශුපධ් ්්තමරන ධග  (NPV)
ශුශධ් වර්තමාන අග වයාපියයේ සතය ශුශධ් ආර්ික ්රයලාභ මැීමමට භාවිතා යකයරයි. වට්ටම් කරන ලද ළිරිවැ වට්ටම්
කරන ලද ්රයලාභවිකන් අඩු රීමේයමන් ශුශධ් වර්තමාන අග ගසන කරුක ලබයි. ධ්න NPV අග ක් සටීත සි ලු වයාපිය
ශුශධ් ආර්ික ්රයලාභ සප න අතර වවා ආර්ිකම වශය න් සාධ්ාරකරකරස කරුක ලැයබ්. අයනයෝනය බටීෂතකාර
වයාපිය වික්ප සැසී යම්  අ ශුශධ් වර්තමාන අග භාවිත කම ුතතු . ඉහම ම ශුශධ් වර්තමාන අග සටීත වික්ප
ආර්ිකම වශය න් වතාත්මක ුචිත වික්ප යි.
ශුශධ් වර්තමාන අග ගසන රීමේම සාහා ය ාදන ලද සූතත්ර පහත පරිදි යේ:

B= ශුශධ් වාර්ෂික ්රයලාභ
C = ශුශධ් වාර්ෂික ළිරිවැ
r = වට්ටම් කම අග

7.3.2. ප්රයලරභ පිරි්ැ ධනුපෘතරයක (BCR)
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක (BCR) ුක ්රයලාභවල වර්තමාන අග ළිරිවැ වල වර්තමාන අග ට දරස අුකපාත වන
අතර එමි න් ය ෝජිත වි දමට සායප්ත ක්ෂ ශුශධ් ්රයලාභ ද මැනගත හැක. වට්ටම් කම ්රයලාභ, වට්ටම් කම ළිරිවැ
ඉක්මවා න්යන් නම් BCR අග 1ට වතා විශාල වුක ඇත. BCR අග 1ට ඉහම වයාපිය ක් ශුශධ් ආර්ික ්රයලාභ ක් ලබා
යදන අතර එයසත යහයින් එ ආර්ිකව සාධ්ාරකරකරස යකයර්. අ වැ මි න් සීමා යකයරන පරිසර ක් තුල  අ
වයාපියවලට වවායේ BCR අග අුකව ්රණ ඛත්මකව ලබා දි ුතතු . ඉහම ම BCR අග සටීත වයාපිය ආය ෝජිත
යතාලර කට විශාලත ම ්රයලාභ ලබා යදන අතර එම නිසා ණ ලය පහසුකම් යවන් රීමේයම්  අ එම වයාපිය ට ්රණ ඛත්මකව
ටීමි වි ුතතු . යම දුලබ සම්පත්මකවල කාර් ක්ෂම ්රය ෝෛන සහයක කරුක ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක ගසන රීමේම සාහා ය ාදන ලද සූතත්ර පහත පරිදි යේ:

7.3.3. ධභයන්තර ඉපෘතැයුම් ධනුපෘතරයක (IRR)
අභයන්තර ඉපැුතම් අුකපායක (IRR) ුක ්රයලාභවල වර්තමාන අග ළිරිවැ වල වර්තමාන අග ට සමාන වන අවසතථායේ
වට්ටම් කම අග යි (යම් අවසතතායේ  අ NPV අග ශුනය යේ). එ ළිරිවැ වලට ්රයලාභවල ඉපැුතම් අුකපායක මනිුක
ලබයි. IRR අග යපාීම අුකපායක ට වතා වැඩි නම් එ සවිමත්මක ආය ෝෛන ක් යලස සැමයක්.

7.4.

පිරි්ැ සහ ප්රයලරභ

7.4.1. පිරි්ැ
ළිරිවැ අයිතම න් පහත දැක්යවන ්රධ්ාන ්රවර්ග ටයත්මක හඳුනා ගන්න ල අ.
ූ්්- ඉදිකිරීම් පිරි්ැ : මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ ඉදිරීමේම් ආරම්භ ට යපර දැරි ුතතු ළිරිවැ අයිතම න් යම ට අ ත්මක
යේ. ශකයතා ළිරිවැ , සවිසතතර සැලසුම සහ භුමි අත්මකපත්මක කර ගැීමම ආදි ්රධ්ාන ළිරිවැ අයිතම යලස හඳුනා ගැයන්.
යමම ළිරිවැ අයිතම ළිිකබා යතාරතුරු ශකයතා අධ්ය නයේ  අ සිදු යකයරන ළිරිවැ කරසයේ  අ නිෂතකර්ෂස කරන ල අ.
ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමයම් ළිරිවැ රුළි ් බිික න 54.4 ක් යලස ඇසතතයම්න්තුගත කර ඇත.

7.4.1.1. ්යරපෘතිය පිරි්ැ

මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ 3 වන අදි යර් සමසතත වයාපිය ළිරිවැ වැට් බශද රටීතව රුළි ් බිික න
94.66ක් යේ. (එ.ෛ.යතා. මිික න 652) මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපියයේ සමසතත වයාපිය ළිරිවැ (සි ලු අදි ර
සාහා) වැට් බශද රටීතව රුළි ් බිික න 445.3ක් යේ. (එ.ෛ.යතා. මිික න 3071.03) මධ්යම අධියේගී මාර්ග
වයාපියයේ 3 වන අදි යර් සමසතත වයාපිය ළිරිවැ ළිිකබා සාරා ශ ක් පහත වගුයවටී දැක්යේ.
්ගු් 7.2 : මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය 3 ්න ධදි ය් (යපෘතරතුහැර සිට ග ලයග දර) සමස්ත ්යරපෘතිය පිරි්ැ පිලිබා
සරරරාංශයේ 

යකරන්ත්රරත් පෘතැයක්ව

ධදි ර

දිග 
(කි.මී.)

පිරි්ැ රු.
මලි න (්ැට්
බපද රහිත්)

පිරි්ැ රු.
මලි න (්ැට්
බපද සහිත්)

3 – A අදි ර

යපාතුහැර- පරයප්ත 

18.5

55.10

62.00

3 – B අදි ර

පරයප්ත - ගලයගදර

14.0

39.56

44.51

32.5

94.66

106.51

3 ්න ධදි ය් සමස්ත තකතු්

යමයහයුම් පිරි්ැ : ඉදිරීමේම් අදි යරන් පසු වර්ෂ 30ක කාල වකවාුකවක් සාහා ඇසතතයම්න්තුගත යමයහුතම් ළිරිවැ යමටී
අන්තර්ගත යේ. රාෛය කමමනාකරස , ගාසතතු අ රීමේම, යසතවා සැපයීම, නතත්මකතු කටුතතු සහ සමකුක ලබන කාල
වකවාුකව තුල මාර්ගයේ ්රයෂතටාපන කටුතතු සම්බන්ධ් ළිරිවැ ආවරස රීමේම එම ඇසතතයම්න්තු මි න් ආවරස යේ.
යමම ළිරිවැ අයිතම ළිිකබා යතාරතුරු ශකයතා අධ්ය නයේ  අ සිදු යකයරන ළිරිවැ කරසයේ  අ නිෂතකර්ෂස කරන ලද
යතාරතුරු යම් ඇසතතයම්න්තුවලට ද පාදක කරගන්නා ල අ.
මාර්ගයේ නියපතා සහ කාලාවර්ීනව සිදු යකයරන නතත්මකතු කටුතතු, මාර්ගයේ විවිධ් භාණ්ත (road furniture) අලුත්මකවැඩි ා
කටුතතු, ගාසතතු අ කරන සතථාන යමයහුතම් ළිරිවැ , අධියේගී මාර්ග කමමනාකරස මධ්යසතථානයේ යමයහුතම් ළිරිවැ
එනම් යබෝක්කු, පාලම් සහ ෛලාපවාහන නතත්මකතු ළිරිවැ , මාර්ග ආයලෝකකරස , ස විත පරිපථ රූපවාටීීම (CCTV)
යමයහුතම් ආදි යම ට අ ත්මක යේ. වාර්ෂික යමයහුතම් සහ නතත්මකතු ළිරිවැ ුතුරු අධියේගී මාර්ග ශකයතා අධ්ය න
වාර්තායේ ගසන කර ඇය අතර එ රීයලෝමීටරකට ඇයමරිකාුක යතාලර් මිික න 0.34ක් යලස ඇසතතයම්න්තුගත කර
ඇත (එක්සත්මක ෛනපද යතාලර 2013). ආසි ාුක ස වර්ධ්න බැ කුයේ (ADB) වාර්ථාවක එ රීයලෝමීටරකට ඇයමරිකාුක
යතාලර් මිික න 0.19ක් යලස ගසන කර ඇත. යකයසත වුව ද යමම අධ්ය නයේ  අ වාර්ෂික යමයහුතම් සහ නතත්මකතු ළිරිවැ
ඇසතතයම්න්තුගත කර ඇත්මකයත්මක දක්ෂිස අධියේගී මාර්ගයේ ඉදිරීමේම්වලට දරස ලද ළිරිවැ සැමරී්ලට ගැීමයමනි.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ ඇසතතයම්න්තුගත කාලාවර්ත නතත්මකතු සහ යමයහුතම් ළිරිවැ වර්ෂ කට රුළි ් බිික න 2.78රී
(එ.ෛ.යතා. 1 = රු. 143 යලස රීයලෝමීටර කට එ.ෛ. යතා. මිික න 0.11රී.).
වාර්ෂික යමයහුතම් සහ නතත්මකතු ළිරිවැ වලට අමතරව මාර්ග නැවත ඇයමේම, ුපකරස සහ රථ වාහන ්රයෂතඨාපන ,
ආදි ද පවීන. ුතුරු අධියේගී මාර්ගයේ ඇසතතයම්න්තුගත ආවර්යත ළිරිවැ දස වසරකට වරක් රීයලෝමීටර කට එ.ෛ.යතා.
මිික න 1.92රී. යමම අධ්ය නයේ කටුතතු සාහා ආවර්යත ළිරිවැ දස වසරකට වරක් ඇයවන රු. බිික න 14.07ක් යලස
යගන ඇත. ්රයෂතඨාපන ළිරිවැ , වාහන සහ ුපකරස අධියශ්රතණිකරස ද යම ට ඇතුලත්මක .
7.3 ්ගු්: ඉදිකිරීම් පිරි්ැ ්ල සරරරාංශයේ 
ධදි ර

1 අදි ර
2 අදි ර

කතවත-මීරිගම
මීරිගම - යපාතුහැර - කුරුසෑගල

3 අදි ර
4 අදි ර

අයේපුසතස සබැඳි මාර්ග (link)
යපාතුහැර -ගලයගදර
කුරුසෑගල -දඹු්ල

ූලලරශ්ර : මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ද්ික ශයේ කයතර විශයේ ්යල්ෂණ

දිග 
(කියලෝමීට්)

පිරි්ැ රු. මලි න

36.54
39.72
9.30
32.50
60.15
යමරරටු් විශයේ ්්විදයරල

143.87
97.74
10.80
102.09
153.09
2016

ඉහත සාහන් කම, වයාපිය ට අදාම ළිරිවැ වලට අමතරව පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සහ සමාෛ බලපෑම් ඇගයීම මගින්
මතු දැක්යවන පාරිසරික/සමාෛයී බලපෑම් හඳුනා යගන ඇත.
බලපෘතෑම් ලත් භූමි භරවිතර්ල ද්ස්ික පිරි්ැ : ය ෝජිත මාර්ග තැීමම සාහා, යම් වන විට ආර්ිකම වශය න් වටිනා
භූමි භාවිත සටීත බිම් ීනරුවක් ුපය ෝගී කර ගැීමමට යි. වවායේ ටීමිකරුවන්ට කිෂිකාර්මික ආදා මක් ලබා යදන අතර
ම යමම භුමි භාවිතාවල වික්ෂලතා සහ වගාවන් වාුතයගෝීම කාබන්තය ාක්සයිඩ් පරියේෂතටන කරයි. කාබන් පරියේෂතටන
අග න් සහ කිෂිකාර්මික ආදා ම් න යදක ම මාර්ගයේ ඉදිරීමේමත්මක සමඟ ම අටීමි වන අතර එ වයාපිය සාහා ණ දාහම
භූමියේ ආවසතික ළිරිවැ යලස සැලරී හැක.
පෘතරරිසරික හරනිය පිරි්ැ : පදනම් අවසතථාව (base case) සමග සසාන විට මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය අමතර වාුත
වියමෝවන සිදු කරන මහා පරිමාසයේ අමතර වාහන ගමනාගමන කට මග පාදුක ඇත. මීට අමතරව ්රායශී පරිසර ට
සිදුවන ඇතැම් අටීතකර බලපෑම් සහ වවා අවම කර ගැීමයම් ක්රයමෝපා න් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම තුල හඳුනා යගන
ඇත. පවයන දත්මකත මත පදනම්ව මැනි හැරී සහ අග කම හැරී ළිරිවැ ECBA සාහා ය ාදා යගන ඇත.
ඉහත ්රවර්ග සහ යමම ළිරිවැ ඇසතතයම්න්තු රීමේමට භාවිත කම ක්රම
ළිබදබා සාරා ශ ක් 7.4 වගුයේ දැක්යේ.

ටයත්මක හඳුනා ගත්මක ළිරිවැ

අයිතමවල සතවභාව

7.4 ්ගු්: ද්ස්ික පිරි්ැ ්ල දකරර සහ පෘතරරිසරික හරනි හර ඒ්ර ඇස්තයම්න්තුග ත කරන ක්රම
ළිරිවැ අයිතම
ඇසතතයම්න්තුගත කම ක්රම
බලපෘතෑම්්ලට ලක් වුමණු භූමි භරවිත්ල සහ ග මන් කරලය ද්ස්ික පිරි්ැ
යගවතු වගා සහ අයනකුත්මක කිෂිකාර්මික භූමි භාවිත අටීමි ්රයසතථාපන කාර් සැලසුයම්(RAP) සහ සමාෛ බලපෑම් විශතය්ෂස
ීම
(SIA) සමීක්ෂස මි න් වයාපිය කාල සීමාව සාහා වාර්තා කම ්රධ්ාන
වික්ෂලතාවල ආර්ික වටිනාකම්
පෘතරරිසරික හරනි්ල පිරි්ැ
ජෛව විවිධ්ත්මකව සහ සතවභාවික වික්ෂලතාදි ට සිදුවන බලපෑම
වික්ෂලතාදි ඉවත්මක රීමේම යහතතුයවන් අටීමි වන
වයාපිය කාල සීමාව සාහා භූමි භාවිත ආකාරවල කාබන් පරියේෂතටන
ජෛව- පශධ්ය යසතවාවන්
අග න්
වනජීී වාසසතථාන අටීමිීම සහ වවාට එ්ල වන
 නිවාරස ළිරිවැ : පාරිසරික අවශයතා සාහා ය ෝජිත ආකිය සහ
බලපෑම්
සැලසුම් ළිරිවැ ( ටි ම කත (UP), ුඩු ම කත (OP) සහ යසාබා
පාලම් (eco- ducts))
 නැවත වගා රීමේයම් ළිරිවැ
පාරිසරික දූෂසයේ ළිරිවැ
ශබ්ද, වාුත සහ ෛල දූෂසයේ ළිරිවැ
නිවාරස ළිරිවැ : ශබ්ද බාධ්ක ළිරිවැ වාුත සහ ෛල දූෂස අවම රීමේයම්
ක්රි ාමාර්ගවල ළිරිවැ
බලපෑමට ලක් වූ භූමි භාවිතවල ආවසතික ළිරිවැ ඇගයීයම්  අ භාවිත කම ්රධ්ාන දත්මකත ණ ලාශ්ර වන්යන් සමාෛ බලපෑම්
විශතය්ෂස (SIA) සහ ්රයසතථාපන කාර් සැලසුම (RAP) සාහා ක්රි ාත්මකමක කරන ලද සමීක්ෂස මාලාව . පාරිසරික
හානිවල ළිරිවැ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් (EIA) කණ්තා යම් වියශතෂඥ න් විසින් සප න ලද දත්මකත මත පදනම් ව ඇත.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පවයන දත්මකත සීමිත බැවින් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම්  අ හඳුනා ගත්මක යබායහාම ක් බලපෑම්, නිවාරස ළිරිවැ ්රයේශ
(prevention cost approach) මගින් තක්යසතරුකරස ල අ. යමටී  අ විවිධ් බලපෑම් මැතපැවැත්මකීමට ය ෝජිත නිවාරස ළිරිවැ
ක්රි ාමාර්ග, සමකුක ලබන බලපෑම්වල ළිරිවැ නිය ෝෛන රීමේමට ය ාදා ගන්න ල අ.
අධියේගී මාර්ග ්රයශශයේ වික්ෂලතාදි ඉවත්මක රීමේම නිසා අටීමි වන කාබන් පරියේෂතටන හැරී ාව යවනසත වික්ෂලතා අ
ආකාර සටීත ්රයශශවල යතාරතුරු භාවිත කරමින් ගසන කරන ල අ. බලපෑමට ලක් වූ ණ ළු භූමි ්රයශශ යහක්ට ාර
511.19ක් යලස තක්යසතරු කර ඇත.
මීට අමතරව EIA කණ්තා ම පාරිසරික නි ාමන වැතසටහනක් ය ෝෛනා කර යයබන අතර යමම වැතසටහන ක්රි ාත්මකමක
රීමේයම් ළිරිවැ ද ඇතුමත්මක කර ඇත. ආවසතික ළිරිවැ සහ පාරිසරික හානි ටයත්මක හඳුනා ගත්මක ළිරිවැ අයිතමවල
ඇසතතයම්න්තුගත මට්ටම් 7.5 වගුයේ දැක්යේ.
7.5 ්ගු්: ආවසතික ළිරිවැ
ළිරිවැ අයිතම

ටයත්මක ළිරිවැ අයිතම සහ පාරිසරික හානි හා දත්මකත ූලලාශ්ර

ණ ලය ළිරිවැ
(රු. බිික න )

බලපෘතෑම්්ලට ලක් වුමණු භූමි භරවිත්ල ද්ස්ික පිරි්ැ
යගවතු වගා සහ අයනකුත්මක කිෂිකාර්මික භූමි භාවිත අටීමි ීම

166.56

පෘතරරිසරික හරනි්ල පිරි්ැ
ජෛව විවිධ්ත්මකව සහ සතවභාවික වික්ෂලතාදි ට සිදුවන බලපෑම
සතවභාවික වික්ෂලතාදි ඉවත්මක රීමේම නිසා අටීමි වන කාබන්
0.88
පරියේෂතටන අග න්
පාරිසරික බලපෑම් අවම රීමේයම් සහ නි ාමන වැතසටහයන් ළිරිවැ
ය ෝජිත සි ලු පාරිසරික නි ාමන ක්රි ාමාර්ගවල ළිරිවැ
1.38

දත්මකත ූලලාශ්ර

RAP/SIA
සමීක්ෂස

EIA

EIA

7.4.2. ප්රයලරභ
වයාපියයේ ශකයතා අධ්ය නයේ  අ සහ ආර්ික විශතය්ෂසයේ  අ මතු දැක්යවන ්රවාහන පශධ්යයේ (transport system)
්රයලාභ වයාපියයේ ූලිකක ්රයලාභ යලස හඳුනා ගනා ල අ.
රථමි ්රහන යමයහයුම් පිරි්ැ ඉතුරුම්: රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ (VOC) ුක රථ වාහන ධ්ාවන හා සම්බන්ධ් ඉන්ධ්න,
යත්, ට ර්, අලුත්මකවැඩි ා සහ නතත්මකතු කටුතතු සහ අග අඩුීයම් ළිරිවැ ආ අ ළිරිවැ යේ.
පවයන මාර්ග ෛාලයේ පදනම් අවසතථා තත්මකව ට එදිරිව මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ සුමට රි ධ්ාවන තත්මකව ුපක්පන ක්
යලස ගන්න ල අ. ව අුකව මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ යමයහුතම් නිසා වකක VOC අග අඩු වන අතර ්රධ්ාන ආර්ික
්රයලාභ යලස රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ ඉතුරුම් මාර්ග පරිීලක න්ට ටීමි යේ.
සාංවරණ සහ ප්ර්රහන කරල ඉතුරුම්: ්රවාහන ක්යෂතත්රයේ වයාපිය යමයහ ීයම් ්රණ ඛ ම ආර්ික ්රයලාභ ක් වන්යන්
්රවාහන ට ගත වන කාලයේ ඇයවන ඉයරි යි. යමම ඉතුරුම්, මඟීන් යමන් ම භාණ්ත ්රවාහක න් විසින් ද භුක්ය විඳිුක
ලබයි. සාංවරණ සහ ප්ර්රහන කරල ඉතුරුම රථ වාහන ආදර්ශක මගින් අනාවැරී පම කර ඇය මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ
්රධ්ානත ම ්රයලාභ යි.
ධනතුරු පිරි්ැ ඉතුරුම්: පවයන මාර්ග ෛාල (පදනම් අවසතථාව) හා සැසී යම්  අ අඩු වුණු මාර්ග අනතුරු ස ඛයාව මධ්යම
අධියේගී මාර්ගයේ තවත්මක ්රයලාභ රී. ආර්ික ්රයලාභවල අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම් ඇය ීමට යම යහතතු යේ.
අුක ාත ්රයලාභ වර්ග ගසන රීමේම සාහා ය ාදා ගත්මක ක්රම පහත පරිදි විසතතර කම හැක.

7.5.

ඉතුරුම්

රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ (VOC) ඉතුරුම්
රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ ඉතුරුම් පහත සූතත්ර භාවිත යකාට ඇසතතයම්න්තුගත කරන ල අ.
𝑉𝑂𝐶 ඉතුරුම් = වාහන පන්යවල සමසතත 𝑉𝐾𝑇 අග
VKT
OC ∆ ඒකක

× වාහන පන්ය ක වාහන රීයලෝමීටර කට OC ∆ වකක

= ගමන් කම වාහන රීයලෝමීටර් ගසන
= පදනම් අවසතථාව සහ මධ්යම අධියේගී මාර්ග අතර වකක යමයහුතම් ළිරිවැ අතර යවනස

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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ුතුරු අධියේගී මාර්ග ුපා මාර්ගික ්රවාහන ආදර්ශන (NETSM) ආශ්රය න් සතයනාී මවුන්ටන් ඉ ජියන්රු ස සතථාව
(SMEC) ුතුරු අධියේගී මාර්ග යවත ය ාණ  යවන රථ වාහන පන්ය 5ක් සාහා ආර්ික ස සිශධි 6ක් ටයත්මක 2016, 2021,
2026 සහ 2036 වර්ෂවල ඇගයීම් සාහා VKT අග ්රක්යෂතපස කර යයබ්. ‘දම යශී නිෂතපාදිත ට සබැඳි වාණිෛ වාහන
වර්ධ්න ’ න ආර්ික ස සිශධි
ටයත්මක ්රක්ෂිප්ත ත ස ඛයා රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ (VOC) ඉතුරුම් ඇසතතයම්න්තුගත
රීමේමට යතෝරා ගුක ලැබී .
යමාරටුව විශතවවිදයාල (2016) සාහන් කරන පරිදි යමම ස සිශධි වතාත්මක සසම්භාී ස සිශධි වන අතර යහතතු යදකක් මත
පදනම්ව පුනමේක්ෂස ට ද ්රසතතාව ඇත. ව අුකව පහත දැක්යවන යවනසතකම් සිදු යකරිණි.
1. පුශගිකක වාහනවලට 1.40% - 1.47%ක වාර්ෂික වර්ධ්න යේග ක් සැමකීම පුශගිකක වාහනවල වර්ධ්න අවතක්යසතරු
රීමේමරී. ශ්රී ල කායේ යමෝටර් වාහන ික ාපදි චි රීමේයම් වර්ධ්න 2011 සිට 2014 වර්ෂවල සිට කාර් සාහා 6.65%ක් පමස
වන අතර තුරු පැදි සාහා එම අග තවත්මක ඉහම 9.55%ක පමස අග ක් සහ ී යරෝද රථ සාහා 15% ක් ද වි . එම නිසා
පුශගිකක වාහන සාහා වර්ධ්න අග පවයන මාර්ග පශධ්යයේ වාර්ෂික වර්ධ්න ද සමකා බලා 5%ක් යලස ාවත්මකකාීමන
කරන ල අ.
2. සි ලු වාණිෛ වාහන වර්ග තුල 5.21%ක් වන වාණිෛ වාහන වර්ධ්න සාධ්ක වතාත්මක වැඩි අග ක් යලස සමකන ල අ.
සැහැ්ලු වාණිෛ වාහන (LCV) සාහා ෛායක මහාමාර්ග ෛාලයේ ඉහම ම වාර්ෂික වර්ධ්න 4%ක් පමස වන අතර මධ්යම
වාණිෛ වාහන (MCV) සහ බර වාණිෛ වාහන (HCV) සාහා එම අග ළිබදයවිකන් 3.5% සහ 2.5% යේ. එම නිසා වාණිෛ
වාහන සාහා වර්ධ්න අුකපාත බද සකසන ල අ.
අදාම ස ඛයා 7.6 වගුයේ දක්වා ඇත.
7.6 ්ගු්: ධදි ර සාංකලන 1, 2 සහ 3 සාහර ජදනික VKT ධග  න්
පදනම් අවසතථාව ‘අවම කරන’ රථවාහන ගමනාගමන ආදර්ශනයේ ්රයලල

ඒකක
VKT
පුශගිකක වාහන රී.මී.
ේ ාපාර යනාවන
(PV NB)
පුශගිකක වාහන රී.මී.
ේ ාපාර (PV B)
සැහැ්ලු වාණිෛ
රී.මී.
වාහන (LCV)
මධ ම වාණිෛ
රී.මී.
වාහන (MCV)
බර වාණිෛ වාහන
රී.මී.
(HCV)
තකතු්
කි.මී.
VKT
ග රස්තු ධ කරන මර්ග  සාහර
පුශගිකක වාහන රී.මී.
ේ ාපාර යනාවන (PV
NB)
පුශගිකක වාහන රී.මී.
ේ ාපාර (PV B)
සැහැ්ලු වාණිෛ
රී.මී.
වාහන (LCV)
මධ ම වාණිෛ වාහන රී.මී.
(MCV)

2021

2026

2036

965,413

1,567,497

4,529,998

226,007

384,322

993,341

80,598

103,204

158,744

232,509

312,451

569,916

13,722

16,888

24,661

1,518,248

2,384,361

6,276,660

13,653,108

18,170,602

32,832,086

1,914,935

2,704,188

5,069,967

1,125,955

1,341,671

1,884,972

5,207,680

6,027,550

7,902,504

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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බර වාණිෛ වාහන
(HCV)
මුළු තකතු්
සමස්ත තකතු්

රී.මී.

309,125

354,551

457,989

කි.මී.
කි.මී.

22,210,804
23,729,052

28,598,561
30,982,922

48,174,554
54,424,214

ූලලරශ්ර : මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ද්ික ශයේ කයතර විශයේ ්යල්ෂණ

යමරරටු් විශයේ ්්විදයරල

2016

යමාරටුව විශතවවිදයාලය න් සකසන ලද වාර්තාවට අුකව විවිධ් රථ වාහන වර්ග විශතය්ෂසයේ  අ භාවිත කම රථ වාහන
යමයහුතම් ළිරිවැ (VOC) පහත 7.7 වගුයේ දැක්යේ.

්්ග 

7.7 ්ගු්: ්රහන ්්ග  විශයේ ්යල්ෂණය ී  භරවිත කළ රථමි්රහන යමයහයුම් පිරි්ැ (VOC)
ධිවයගී  මර්ග  සාහර VOC ධග 
මහරමර්ග  වරල සාහර VOC ධග 
(රු./කි.මී.)
(රු./කි.මී.)

පුශගිකක වාහන

25.9

28.8

සැහැ්ලු වාණිෛ වාහන

25.9

28.8

මධ්යම වාණිෛ වාහන

39.1

47.1

බර වාණිෛ වාහන

56.8

68.4

ූලලරශ්ර : මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ද්ික ශයේ කයතර විශයේ ්යල්ෂණ

යමරරටු් විශයේ ්්විදයරල

2016

්රවාහන අ ශය ටී මහෛන ආය ෝෛන තක්යසතරු කරමින් ෛායක සැලසුම්කරස යදපාර්තයම්න්තුව වර්ෂ 2000  අ නිකුත්මක කම
වාර්තායේ යදන ලද අග න් මත පදනම් ව රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ සහ කාල වටිනාකම් තක්යසතරුකරස කරන ල අ.
වාහනවල ක්ෂ ීම් අවම ීම, මාර්ගයේ පහල රළු අග නිසා විශාල වශය න් ඉන්ධ්න පරියභෝෛන ආදි නිසා අධියේගී
මාර්ගයේ රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ මහාමාර්ගවල එම අග ට වතා අඩු යවයි. මීට සමාන ඇසතතයම්න්තුවක් ුතුරු
අධියේගී මාර්ග ආර්ික ශකයතා විශතය්ෂසයේ ද ය ාදා යගන යයබ්.

7.5.1. සාංවරණ කරල ඉතුරු්
කාලයේ වටිනාකම ඇසතතයම්න්තුගත රීමේමට පදනම් ී ඇත්මකයත්මක ෛායක සැලසුම්කරස යදපාර්තයම්න්තුව වර්ෂ 2000  අ
නිකුත්මක කම ‘Assessing Public Investment in the Transport Sector’ වාර්තාවයි.
7.8 ්ගු්: පෘතදනම් ධ්ස්ථමිර් සහ මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  සාහර ජදනික VKT ධග  න්
පෘතදනම් ධ්ස්ථමිර්

ඒකක

2021

2026

2036

PV NB

පැ

514,075

827,994

3,527,241

PV B

පැ

70,751

117,173

489,993

LCV

පැ

38,587

52,281

145,158

MCV

පැ

176,978

234,724

621,496

HCV

පැ

10,890

14,613

41,258

Total

පෘතැ

811,281

1,246,786

4,825,146

VHT

ූලලරශ්ර : මධ්යම ධිවයගී  මර්ග  ්යරපෘතියය ද්ික ශයේ කයතර විශයේ ්යල්ෂණ

යමරරටු් විශයේ ්්විදයරල

2016

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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7.9 ්ගු්: ්රහන ්්ග  සහ ග මයන් ධරමුණ මත රථමි ්රහන යමයහයුම් පිරි්ැ (VOC)
වර්ග

VOT (රු./පැ )

වයාපාරික යනාවන පුශගිකක වාහන

407

වයාපාරික පුශගිකක වාහන

597

සැහැ්ලු වාණිෛ වාහන

517

මධ්යම වාණිෛ වාහන

850

බර වාණිෛ වාහන

1,250

7.5.2. හදිසි ධනතුරු පිරි්ැ ඉතුරුම්
සාමානය A යශ්රතණියේ මහා මාර්ග කට සායප්ත ක්ෂව අධියේගී මාර්ගවල හදිසි අනතුරු අුකපායක අඩු . මහාමාර්ගවල
මාරක රි අනතුරු අනිපායක වාහන-රීයලෝමීටර මිික න කට 0.12 ක් වන අතර අධියේගී මාර්ගවල එ වාහනරීයලෝමීටර මිික න කට 0.05රී. ශ්රී ල කායේ හදිසි අනතුරුවල සමසතත ආර්ික ළිරිවැ බමතර ්රමාස ක් නිය ෝෛන
කරන්යන් මාරක අනතුරුවල ආර්ික ළිරිවැ වන අතර ශ්රී ල කායේ අධියේගී මාර්ගවල යවනත්මක ආකාරයේ හදිසි අනතුරු
(හානි, දරුණු යහෝ සාමානය) අුකපායක ළිබදබාව වර්තමාන ඇසතතයම්න්තු යනාමැත. එම නිසා මාරක හදිසි අනතුරු අවම
කර ගැීමම සැමරී්ලට ගැීමම යමම විශතය්ෂසයේ ්රය ෝෛන සාහා ්රමාසවත්මක යේ. ෛායක සැලසුම්කරස
යදපාර්තයම්න්තුව වර්ෂ 2000  අ නිකුත්මක කම වාර්තාවකට අුකව මාරක හදිසි අනතුරක ආර්ික වටිනාකම රු. මිික න 1.51
රී. වත්මකමන් අග නිය ෝෛන රීමේම සාහා එම අග රු. මිික න 5.75 යලස නැවත සකසන ල අ.
ව අුකව හදිසි අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම් පහත සූතත්ර භාවිතය න් ඇසතතයම්න්තුගත කරන ල අ.

හදිසි අනතුරු ළිරිවැ
= මාර්ග වර්ග කට ණ ළු 𝑉𝐾𝑇 අග
× ∆ මාර්ග වර්ග අුකව වාහන රී. මීටර කට හදිසි අනතුරු අුකපායක × අනතුයර් අග
VKT
∆ හදිසි අනතුරු අුකපායක

= ගමන් කම වාහන-රී.මී. ගසන
= පදනම් අවසතථාව සහ මධ්යම අධියේගී මාර්ග අතර වාහන-රී.මීටර කට අනතුරු
අුකපායකයේ යවනස

යමාරටුව විශතවවිදයාල (2016) විසින් ඇසතතයම්න්තු ගත කම හදිසි අනතුරු අුකපායකවලට අදාම දත්මකත යමම අධ්ය නයේ
 අ භාවිතා කරන ල අ.

ඉහත ප්ර්්ග  ටයත් ්සර 30ක් සාහර ප්රක්යෂ්පිත ප්රයලරභ 7.9 ්ගුයග සරරරාංශයේ  ග ත යකරට ඇත.
7.10 ්ගු්: මධ්යම ධිවයගී  මර්ග ය 2019-2048 ප්රක්යෂ්පිත ප්රයලරභ
්රයලාභ
රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ ඉතුරුම්

වර්තමාන වටිනාකම රු. බිික න
69.60

ස වරස කාල ඉතුරුව

728.39

හදිසි අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම්

8.16

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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7.6.

මනිනු යනරලැබූ යසසු ප්රයලරභ

මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ අදි ර I සහ II ස සතථාපන නිසා ඇයවන පහත දැක්යවන ්රයලාභ තාර්ථවා අ ඇගයීමකට
අවශය දත්මකත ටීඟ ීම නිසා ළිරිවැ ්රයලාභ විශතය්ෂස ට අන්තර්ගත වූයේ නැත.
7.11 ්ගු්: ්යරපෘතියය න් ධයේක්ිත මනිනු යනරලැබූ ප්රයලරභ
්රයලාභ
සටහන්
ඉදිරීමේම් කාල සීමායේ ්රයලාභ
මහා පරිමාස ඉදිරීමේම් වයාපිය ක් වන මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ
රැරී ා අවසතථා (සිජු + වක්ර)
ඉදිරීමේම් කාල සීමායේ  අ සැලරී ුතතු රැරී ා අවසතථා ්රමාස ක්(සිජු
සහ වක්ර) නිර්මාස වන බව අයප්ත ක්ෂිත .
්යරපෘතිය ක්රි රත්මක කිරීයමන් පෘතසු ප්රයලරභ
ඉත කතම්වලට යවයමා යපාම අග ක් ලැබීම

මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ කටුතතු ආරම්භ රීමේම සමග මාර්ග යදපස
සහ ආශ්රිත ්රයශශවල යශපමවල මිල සීග්රය න් ඉහම ුක ඇතැයි
අයප්ත ක්ෂා යකයර්.
මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ කටුතතු ආරම්භ රීමේම සමග මාර්ගයේ
කමමනාකරන සහ නතත්මකතු සාහා අමතර රැරී ා අවසතථා ුත්මකපාදන
යකයරුක ඇත.

රැරී ා අවසතථා (සිජු + වක්ර)

7.7. ප්රයලරභ පිරි්ැ ධනුපෘතරයක (BCR) ශුපධ් ්්තමරන ධග  (NPV) සහ ධභයන්තර
ඉපෘතැයුම් ධනුපෘතරත (IRR) ග ණන කිරීම
ආරම්භක අදි යර්  අ (වයාපිය කාල 2014- 2018) ්රාේධ්න ආය ෝෛන ඉහම වන අතර එයින් අනතුරුව යශී ්රෛාව, මහා
ෛනතාව සහ ශ්රී ල කා රෛ ්රයලාභ ලබන බව යසා ා යගන ඇත. BCR, NPV සහ IRR අග න් ගසන කර ඇත්මකයත්මක 7.3.1
සහ 7.3.2 යකාටසතවල සාහන් කර ඇය සමීකරස ආයශශය නි.
්රයලාභ ළිරිවැ අුකපායක වත්මකමන් තත්මකව ට (ආධ්ාරක ස සිශධි - baseline scenario) සහ ඉතා අ හපත්මක අවසතථා (worst
case scenario) තුනක් සාහා ඇසතතයම්න්තුගත යකරිස. පවයන තත්මකව
ටයත්මක වට්ටම් අුකපායක ්රයලාභ සහ ළිරිවැ
න යදකට ම 7%ක් යලස සමකන ල අ. ණ ද් ගලන ට අුකව වසර 30ක් සාහා පහත ඇසතතයම්න්තුව වාර්තා කරන ල අ.
එයසත වාර්තා කම BCR, NPV සහ IRRඅග න් 7.11 වගුයේ දක්වා ඇත.
7.12වගුව : ECBA හි ප්රයලල

ධයිතම

්ට්ටම් කළ ධග 
මලි න )

(රු.

ේරයලරභ
රථ වාහන යමයහුතම් ළිරිවැ ඉතුරුම්
ස වරස කාල ඉතුරුව
හදිසි අනතුරු ළිරිවැ ඉතුරුම්

තකතු්
ළිරිවැ
ඉදිරීමේම් ළිරිවැ
යමයහුතම් ළිරිවැ
අත්මකපත්මක කර ගැීමයම් ළිරිවැ
අටීමි වූ කාබන් පරියේෂතටන හැරී ාව සාහා ළිරිවැ
භූමියේ ආවසතික ළිරිවැ
පාරිසරික කමමනාකරස ළිරිවැ
තකතු්
ීනරණ උපෘතමරන
BCR
NPV (රු. බිික න)
IRR

69.60
728.39
8.16
806.15
248.75
27.31
50.47
0.88
166.56
1.38
495.35
1.26
127.71
8.62%

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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7.8.

සාංයගී තර පෘතරීක්ෂණ

පහත ස සිශධි ටයත්මක ස යේ අතා පමේක්ෂස ක් ක්රි ාත්මකමක කරන ල අ.
 ස සිශධි 1: ්රයලාභ 20%රීන් අඩු කර ඇත
 ස සිශධි 2: ළිරිවැ 20%රීන් වැඩි කර ඇත

ස සිශධි 3: ළිරිවැ 10%රීන් වැඩි කර ඇය අතර ්රයලාභ 10%රීන් අඩු කර ඇත
ඇසතතයම්න්තුගත BCR, NPV සහ IRR අග න් 7.13a-c වගුවල දක්වා ඇත.
7.13a වගුව: ස සිශධි 1 ටයත්මක කම CBA අධ්ය නයේ BCR, NPV සහ IRR අග න්
අයිතම
අග
BCR
NPV
IRR

1.00
රුළි ් බිික න 4.71
7.07%

7.13b ්ගු්: සාංසිපිව 2 ටයත් කළ CBA ධධ්ය නය BCR, NPV සහ IRR ධග  න්
අයිතම
අග
BCR
1.05
NPV
රුළි ් බිික න 30.25
IRR
7.35%
7.13c ්ගු්: සාංසිපිව 1 ටයත් කළ CBA ධධ්ය නය BCR, NPV සහ IRR ධග  න්
අයිතම
අග
BCR
NPV
IRR

7.9.

1.03
රුළි ් බිික න 17.48
7.22%

නිග මන සහ නි්යපශයේ 

පදනම් අවසතථායේ කරුක ලැබූ ුපක්පන ටයත්මක යමම වයාපිය රු. බිික න 128ක ශුශධ් වර්තමාන අග ක් සටීතව ඉතා
සුළු වශය න් ජීවය යේ. 7.13 (a, b, c) වගුවිකන් යපන්වන පරිදි පුයරෝකථන කම NPV, IRR සහ BCR අග න් සිදුවි හැරී
ඉතා අ හපත්මක අවසතථා තුනක් ටයත්මක ගසන කර ඇත. එම ඉතා අ හපත්මක අවසතථා ටයත්මක යමම වයාපිය ෛායක ආර්ික
සහ පාරිසරික දිෂතටි යකෝසය න් සමකුක ලබශ අ ජීවය (Viable) යනායේ.

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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පෘතරිච්යේද 8: නිග මන හර නි්යපශයේ 
8.1.

නිග මන

යමම අධ්යනය න් පහත සදහන් පුළු් නිගමන වලට එමයබන ල අ.
1.

මධ්යම අධියේගී මාර්ගයේ 3 වන අදි ර වන යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා යකාටස අධ්යන සාහා යමම
පාරිසරික බලපෑම් ඇගුතම සකසත කරන ල අ. පාරිසරික බලපෑම් ඇගුතයම් විෂ පථ ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ
යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා යකාරියතෝව ආවරස කරයි. පාරිසරික බලපෑම් ඇගුතම ය ෝජිත වයාපිය හා
සම්බන්ධ් පාරිසරික හා සමාෛයී බලපෑම අධීක්ෂස කරයි.
2. වික්ප න් ළිබදබා විශතය්ෂසයේ අ යබායහෝ වික්ප සලකමින් ය ෝජිත වයාපිය ට වතාත්මක ගැලයපන වික්ප
යතාර ගන්නා ල අ.
3. ය ෝජිත මාර්ග පථයේ සැලරී ුතතු දුරක් යව් ා ව් හා පහත්මකබිම් හරහා ගමන් කරන බවත්මක එ ග ගා සුළු
්රමාස ක් හරහා ගමන් කරන බවත්මක පවයන පරිසර ළිබදබා ූලිකක අධ්යනය න් පැහැදිික යේ. තවද, ය ෝජිත
මාර්ග විවිධ් සතවභාවික, අර්ධ් සතවභාවික හා මිනිසා විසින් නීකරස කරන ලද භූ දර්ශන හරහා ගමන් කරන
බව නිමේක්ෂස කරන ල අ.යකයසතවුවද, ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග රීසිදු ෛායක වයනෝදයාන ක්, අභ භූමි ක්
යහෝ හඳුනාගත්මක වගුරු බිමක් හරහා ගමන් යනාකරයි. මාර්ග පථ මධ්යම පමායත්මක මහුකවර, සබරගණ ව පමායත්මක
කෑග්ල හා ව ඹ පමායත්මක කුරුසෑගල න රයට් පරිපාලන දිසතත්රික්ක 3ක් හරහා ගමන් කරයි. එ ්රායශී
ය්කම් යකාට්ඨාස 4ක ළිටීටි ග්රාම නිලධ්ාමේ යකාට්ඨාස 38ක් හරහා ගමන් කරයි.
4. පා ශු ඛාදන හා ුම තැීමම මගින් ඇයවන බලපෑම් නිර්මාස මගින් වලක්වා යගන ඇත.
5. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයමන් ලද දත්මකත අුකව ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග යභෞයක, පරිසර විදයාත්මකමක හා
සමාෛයී පරිසර න් යකයරටී අටීතකර බලපෑම් ඇයකරන බව පැහැදිික යේ. නණ ත්මක එම බලපෑම් සතථාන රීටීප ක්
සාහා පමසක් සීමා යේ.
6. මාර්ග පථ ස කීර්ස භූමි භාග ක් හරහා ගමන් කරන නිසා හා ය ෝජිත ුම මාර්ග නිසා භූ විදයාත්මකමක වශය න්
සිදුවන බලපෑම් විශාල වශය න් සැලරී ුතතු අතර වවා විසතතරාත්මකමක යලස අධ්යන කම ුතතු . සිදුවි හැරී
අටීතකර බලපෑම් අවම කරගැීමම සාහා බැවුම් සතථායි රීමේයම් ක්රම වැනි වලක්වාගැීමයම් ක්රයමෝපා න් භාවිතා
කම ුතතු .
7. ය ෝජිත පථ යව් ා ව් හා පහත බිම් විශාල ්රමාස ක් හරහා ෛලවිදයාත්මකමක වශය න් සැලරී ුතතු තරම්
බලපෑම් ඇයවි හැක. කණු මයන් දියවන මාර්ග හා යපට්ටි යබෝක්කු නිර්මාස තුලට ඇතුලත්මක කරගැීමම මගින්
රැදිදිය න් ඇයවන බලපෑම හා පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තායේ සාහන් පරිදි ්රායශී ග වතුර හා සතථාන ග වතුර
වැනි අපවහන හා ෛල විදයාත්මකමක ගැටළු අවම කරගත හැක.
8. අයනක් ්රධ්ාන බලපෑම් ඉදිරීමේයම්, මිනිසුන් ඉවත්මක රීමේයම්, හා නැවත පදි චි රීමේයම් ්රයලල යලස සමාෛයී
පරිසර මත පදනම්ව ඇයී හැරී බලපෑම් යේ. එම නිසා මිනිසුන්යේ ජීවයනෝපා න් සම්බන්ධ් බලපෑම් ඇයවි
හැක. යමම වාර්තායවන් සාකච්ඡා කර ඇය සි ලු සමාෛයී , ආර්ික හා ස සතකියකම කරුණු අුකව ඔවුන්යේ
ජීවයනෝපා යකයරටී ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමයමන් විශාල බලපෑමක් එ්ල වන බව අදහසත යේ. අක්කර
1162.5කට වතා වැඩි භූමි භාග ක් පරිහරස කම 2069ක් වූ ගිහවසීන් ළිරිසක් යමමගින් බලපෑමට ලක්වන
අතර ඔවුන්යගන් 857 යදයනක් සාහා සතිරව නැවත පදි චි රීමේම සිදුකල ුතතු . වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්වූ
ළිරිස අතර ගිහූලිකකයින් 707 යදයනක්, වයාපාරිකයින් 35 යදයනක් හා යගාවිබිම් අයියකරුවන් 1303 යදයනක්
යේ. එම නිවාස වල වූ පුශගලයින් 8465 යදයනක් වයාපිය මගින් බලපෑමට ලක්යේ. ්රයශශයේ සිදුවන යමම
 අර්ඝකාීමන යවනසතකම් නිසා බලපෑමට ලක්වූ පුශගලයින්යේ ක්රි ාකාමේත්මකව න් ්රයශශ අවට නව අධියේගී
මාර්ග සමග සුමටව ගලා ාම සාහා ඔවුන් ්රයවාසන රීමේම, ්රතයාුකවර්තන , ්රයස කලන හා නැවත පදි චි
රීමේම අවශය යේ.
9. ්රායශී හා ෛායක ස වර්ධ්න යකයරටී ධ්නාත්මකමක බලපෑම් ඇයවන නිසා බලපෑමට ලක්වූ පුශගලයින් ය ෝජිත
වයාපිය යකයරටී ණ ළුමනින්ම විරුශධ් ීමක් සිදු යනායේ. සමීක්ෂස වල අ යබායහෝ යදනායේ අදහස වුයේ
ඔවුන්යේ ජීවන අරණ ණු සාක්ෂාත්මක කරගැීමම සාහා අධියේගී මාර්ග ඉවහ් කරගත හැරී බවයි. නණ ත්මක ව සදහා
ඔවුන්ට ඔවුන්යේ වත්මකකම් හා ස සතකියක ුරුම න් කැප කම ුතතුවන අතර එ සිජුවම ඔවුන්ට හා ඔවුන්යේ
අනාගත පරපුරට අටීතකර බලපෑම් ඇය කරයි. එම නිසා බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශව වන්දි යගීම්, නැවත පදි චි
කරීම් හා ජීවන තත්මකත්මකව ්රකිය භාව ට පත්මක රීමේම සාහා මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරියේ සිජු මැදිහත්මකීම අයප්ත ක්ෂා
කරයි.
10. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ෛායක වයනෝදයාන, වනජීී වාසසතථාන යහෝ අභ භූමි වැනි සතථාන හරහා ගමන්
යනාකරයි. ස යේ අ ්රයශශ වලට සිදුවන බලපෑම හැරී තරම් අවම රීමේම අරණ ණු කරයගන විසතටරත්මකමක
නිර්මාස සිදු කල ුතතු . වාසසතථාන මගහැමේම යහාාම වික්ප වුවද සෑම අවසතථාවකම එ ය ෝගය
යනාවන්යන් ළිරිවැ අධික ීම නිසා . එවන් අවසතථාවල අ ජෛව බන්ධ්න යහෝ සත්මකව පාලම්, ටින් ගමන් රීමේමට
ඇය මාර්ග , ජෛව නල සතථාපන කම ුතතු . සතිර අවශයතා විසතතරාත්මකමක අවධියේ අ ීනරස කල ුතතු .

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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11. යමම අටීතකර බලපෑම් යබුනද යබායහෝ ්රායශී හා ෛායක මට්ටයම් ධ්නාත්මකමක ්රයලල යමමගින් ලැයබන
අතර වවා අටීතකර බලපෑම් අිබවා යි. ය ෝජිත අධියේගී මාර්ග ජීවන තත්මකව න් ඉහල දැමීම සිදුකරන නිසා
බලපෑමට ලක්වූ පුශගලයින් හා ෛනගහන න් එ ට සම්පූර්සය න් විරුශධ් යනායේ.
12. අවතැන්ීම නිසා ඇයවන යභෞයක, සමාෛයී හා ජෛවවිදයාත්මකමක ආ අ සි ලු බලපෑම් ය ෝජිත වලක්වගීමයම්
ක්රි ාමාර්ග මගින් වලක්වා ගත හැක.

8.2.

නි්යපශයේ  න්

යමම අධ්යන මගින් පහත සාහන් නිර්යශශ වලට එමයබන ල අ.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් අ හදුනා ගත්මක පරිදි වැමක්ීයම් ක්රි ාමාර්ග, නැවත පදි චි රීමේයම් සැකැසතම හා පාරිසරික
විශතය්ෂස හා කමමනාකරස සැකසුම් සටීතව අදි ර 3ටී යතෝරාගත්මක මාර්ග පථ ඉදිරීමේම සිදුකල හැක.
වයාපියය න් පාරිසරික බලපෑම ඇගයීයමන් අුකමත වූ භූමි ්රමාස ට වතා ඉතා විශාල භූමි ්රමාස ක් ආවරස
වන බැවින් විවිධ් රෛයේ ආ තන මගින් තවත්මක යබායහෝ අුකමැීනන් හා අවසර න් ලබා ගත ුතතු . එවායින්
සමහරක් දැනටමත්මක ලබා අ ඇය අතර අයනක් වවා අීනරික යේ. වයාපිය ආරම්භ රීමේමට යපර සි ලු අුකමැීනන්
ලබා ගත ුතතු .
භූ විදයා අන්යේෂස න් මගින් ය ෝජිත අධියේගී මාර්ගයේ භූමි රීදා බැසීම් අවධ්ානම අඩු බව දැක්වුවද මාර්ගයේ
ඇතැම් යකාටසත අධික බෑවුමින් ුතතු කඳු විකන් සමන්විත බැවින් හා ුම මාර්ග සටීත ීයමන් භූමි සතවභාව ට හා
එටී යරසාරත්මකව ට ඇයවන බලපෑම සැලරී ුතතු මට්ටමක පවීන. එම නිසා භූ තාක්ෂස හා භූමි සම්පත්මක යකයරටී
වැඩි අවධ්ාන ක් ය ාණ  කල ුතතු .
මාර්ග කැපුම් ඔසතයසත සිදුවි හැරී නා ාම් හා සිදුවි හැරී භූමි රීදා බැසීම් වැලැක්ීම සාහා සතිර බෑවුම්
නිර්මාස වුක ඇත. ඉදිරීමේම් අවධියේ අ ෛායක යගාතනැගිික පර්යේෂස ස විධ්ාන මගින් ණ ළු වයාපිය ටම
අදාල මගයපන්ීම් ලබා ගුක ඇත. මාර්ග කැපුම් විධිමත්මක අධීක්ෂස ක් ටයත්මක සිදුවන අතර සතථයී බෑවුම්
තාක්ෂස අවශය සි ලු වයාපිය සතථාන වල අ ක්රි ාත්මකමක වුක ඇත.
දි අග්, දි ඇික, දි ර බදාම කැවුම්, ්රයසතතම්භන න් හා ග් ළිළිරීම ළිබදබා අධ්යන න් සාහා හා රීසි ම්
්රයශශ ක් සතවභාවික නා ාම් අවධ්ානමට ලක්ී ඇත්මකදැයි හඳුනා ගැීමමට ඉදිරීමේම් හා පසු ඉදිරීමේම් අවධි වල අ
මාර්ග අවට බෑවුම් සතථායිතාව ක්රමිකව අධීක්ෂස යේ.
මාර්ග පථ යව් ා ව් ඇතුළු පහත්මක බිම් හරහා ගමන් කරන බැවින් ෛල විදයාත්මකමක කරුණු සම්බන්ධ්ව වැඩි
අවධ්ාන ක් ය ාණ  කල ුතතු .
කණු මයන් මාර්ග ඉදිරීමේම, විශාල යබෝක්කු නිර්මාස රීමේම හා රැදිදි මගින් ඇයවන බලපෑම් අවම රීමේම
වැනි ක්රි ාමාර්ග මගින් නිර්මාස අවධියේම ෛල විදයාත්මකමක යහෝ අපවහන මගින් සිදුවි හැරී බලපෑම් අවම
රීමේමට ක්රි ාමාර්ග යගන ඇත. මාර්ග හරහා අවශය අමතර විවර ය  අම මගින් මාර්ග යදපස ී වගා රීමේම දිගටම
කරයගන ාමටත්මක වාරිමාර්ග කටුතතු සාහා අවශය ෛල සාහා වන බලපෑමත්මක අවම කරගත හැක.
ෛාල විදයා නිරුපකරස සිදුකර, නිර්මාස හා ආකිය සතථාන හඳුනා ගුක ලැබුවද එම නිර්මාස විසතටරත්මකමක
නිර්මාස අවධියේ අ ග ගා භූමි මට්ටම් හා දි මව ගලා ායම් යතාරතුරු ආ අ වතාත්මක නිවැරදි යතාරතුරු සටීතව
අධ්යන වුක ඇත.එවැනි අික්රමස න් මගින් ආකිය නිර්මාස වතා නිවැරදි වුක ඇත. යබෝක්කු පාරව් වල
දිග, ඉදිකරන සතථාන හා එම ඉදිරීමේම් වලට න වි දම් අතර සමබරතාව ක් යබි ුතතු බැවින් කණු මත ඉදිවන
මාර්ග ඉදිරීමේයම් අ වියශතෂ අවධ්ාන ක් ය ාණ  කල ුතතු .
දැනට පවයන වාරිමාර්ග ඇලව් හා අපවහන විධි වයාපිය ්රයශශයේ විධිමත්මක යලස නතත්මකතු වුක ඇත. වාරිමාර්ග
යදපාර්තයම්න්තුව, ශ්රී ල කා ඉතම් යගාතරීමේයම් හා ස වර්ධ්න රීමේයම් ස සතථාව හා කිෂිකර්ම ස වර්ධ්න
යදපාර්තයම්න්තුව මගින් සාහන් කර ඇය අවශයතාව න් වල එකතුවක් විසතතරාත්මකමක නිර්මාස වල හා
වයාපියයේ යකාන්ත්රාත්මකතු ික රී විික වල අන්තර්ගත යේ.
ඉදිරීමේම් වි ික කාලයේ අ සිදු කරුක ලබන බව සහයක කරුක ඇත.
අයනක් ්රධ්ාන ගැටලුව වන්යන් ඉතම් අත්මකපත්මක කරගැීමම හා නැවත පදි චි රීමේම නිසා සමාෛ ට ඇයවන
බලපෑමයි. නැවත පදි චි රීමේම හා බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශව සාහා වන්දි යගීම් පරදු දරන්නන්යේ අදහසත හා
දිසතත්රික්ක ය්කම් කාර් ාල වැනි යපම කාර් ා ශ වල අදහසත සැලරී්ලට යගන සිදු කල ුතතු . වන්දි වශය න්
ණ ද් යගීම හා සුදුසු නැවත පදි චි රීමේයම් සතථාන ලබා අම (නැවත පදි චි ීම අයප්ත ක්ෂා කරන පාර්ශව සාහා)
මාර්ග ස වර්ධ්න අධිකාරි මගින් යම් හා සමාන වයාපිය වල අ අුකගමන කල ක්රි ාමාර්ග අුකව සිදුකල ුතතු .
යමම අ ශ දැඩි ුශය ෝග රීන් ුතතුව විශතය්ෂස කල ුතතු .
නැවත පදි චි රීමේයම් සැලැසතම නි මිත පරිදි සිදුවූ බව හා අනයප්ත ක්ෂිත ගැටළු හා දුක් ගැනවිික එමගින් ආමන්ත්රස
වූ බව හදුනා ගැීමමැ සදහා යපාදු ුපයදසත ලබා අම සමසතත නැවත පදි චි රීමේයම් ක්රි ාවික පුරාවටම සිදුවුක ඇත.
විශාල පරිසර විදයාත්මකමක ගැටළු අයප්ත ක්ෂා යනාකලද සි ඹලන්ගණ ව වනාන්තර රක්ෂිත වැනි සතථාන වල ඇය
වි ඇතැම් වක්රාකාර බලපෑම් නිසා යභෞමික සත්මකව වියශතෂ සාහා යපාලව ටින් ගමන් ගන්න පාරව්, ුඩුවි න්
පාලම් හා ගසත වල ජීවත්මක වන සත්මකව වියශතෂ වලට අධියේගී මාර්ග තරස කර එක් වනාන්තර වැසතමක සිට තවත්මක

අවසාන පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව - ය ෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර (අදි ර 3)
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වනාන්තර වැසතමක් කරා ගමන් රීමේමට දැ් වැනි ආවරස වැනි වලක්වා ගැීමයම් ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මකමක රීමේම හා
අධීක්ෂස රීමේම සිදු කල ුතතු .
14. ඉදිරීමේම් හා යමයහුතම් අවධිවල අ ගලයගදර ්රයශශයේ යරෝහල, ුසාවි හා පාස් අධික ශබ්ද වලට නිරාවරස
වි හැරී අතර එම ්රයශශයේ ශබ්ද බාධ්ක සකසත කල ුතතු . ඉහල රථවාහන ශබ්ද ඇයවන නිසා යමයහුතම්
අවධියේ අ ශබ්ද බාධ්ක යවනත්මක යතෝරාගත්මක ්රයශශ වල සතථාළිත කල ුතතු .
15. ඉදිරීමේම් අවධියේ අ භූගත ෛල මට්ටම් වලට බලපෑම් ඇයවි හැරී නිසා වවා අවම රීමේමට වලක්වා ගැීමයම්
ක්රි ාමාර්ග සතථාපන කල ුතතු . තවද බලපෑමට ලක්වන බද පරියභෝෛන කරන අ සාහා තාවකාිකක ෛල
සැපුතම් ක්රමයේද ක් ක්රි ාත්මකමක කල ුතතු .
16. විසතතරාත්මකමක නිරූපන අවධියේ අ හා අදාල යටන්තර් ික රී විික වල පරිසර කමමනාකරස සැලසුම හා පරිසර
අධීක්ෂස සැලසුම ාවත්මකකාීමන කල ුතතු .

based on the distance from expressway and surrounded nature of geo-morphology
ii Sensitiveness rating based on the heritage properties & their attributes and subject to change based on
further assessments

Impacts Level
 Direct (High) – 8; Indirect High – 3; Indirect Middle – 6; Indirect Low – 4
Sensitiveness
 High – 8, Middle – 7; Low – 3; Needs to be assessed – 3
Types



All kind of Buddhist Temples and Statues – 16; Christian Church and Statues – 3; Islamic Mosques
– 1; Other Cultural Monu
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