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1 
  

විධා ක සාරාංශ  

 

1841 දී බ්රිතොනය යටත් විජිත ස්මගේදී වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ස්ාංවර්ධනය කර තිුගන් එකල පැවති 

"යටත්විජිත ප්රමිති" පදනේ කරග න ය. වර්තමොනගේ එය ජනොකීර්ණ වන අතර වොස්යට සුදුසු ගනොගේ. 

වැරදිකරුවන් වූ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ස්මොජ පරිවර්තනගේදී මොනසික චිකිත්ස්ොවක් (ප්රතිකොරයක්) ලබො දීම 

ස්ඳ ො හිතකර ග ොඩනැගිලි ස්  ස්තවොභොවික පරිස්රයක් ස්කස්ත කිරීම ස්ඳ ො නීන බන්ධනො ොර ප්රමිතීන් 

ස්කස්ත කර ඇත. එම නිස්ො මුළු වැලිකඩ බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයම මිල්ලෑව ග ොරණ පිහිි ස්තථොනයකට 

මොරු කිරීමට ශ්රී ලාංකො රජය තීරණය කර තිගබ්. ගේ අනුව, වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ගවනත් ස්තථොනයකට 

ග න යොගේ අරමුණු ගදකකි: (i) දැනට ඌන උපගයෝී බන්ධනො ොර පරිශ්රය ඵලදොයී නො රික භොවිතයන් 

බවට පත් කිරීම ස්  (ii) නීන ප්රමිති මත පදනේව නව බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයක් ස්ාංවර්ධනය කිරීම. 

බන්ධනො ොරය ස්තථොන තකිරීම ස්ඳ ො මිල්ලෑගේ ගයෝජිත භූමිගේ ගබොග ෝ වොසිදොයක තත්වයන් ඇත. 

පළමුගවන්ම, අධිගේී මොර්  ජොලය ස්  ම ො මොර්  ග තුගවන් එයට ප සුගවන් ප්රගේශ විය  ැකිය. 

ගදවනුව, ගමම ස්තථොනය ස්  යොබද ප්රගේශ  විගශතෂ්ගයන් කුඹුරු ස්  වගුරුබිේ වන අතර එය නීන 

ප්රමිතිගයන් යුත් බන්ධනො ොරයක් ස්ඳ ො වොස්යට සුදුසු ග ොඩනැගිලි පරිස්රයක් නිර්මොණය කිරීම ස්ඳ ො 

ආකර්ෂ්ණීය ගස්ෞන්දර්යොත්මක වොතොවරණයක් ස්පයයි. 

වයොපෘති භූමියට නො ස්ත න්දිය  ර ො ග ොරණ  ලග දර පොර මගින් ද පසුව මිල්ලෑවවත්ත මොර් ය ග ෝ 

ගුරුග ොඩ මල ල පොදුක්ක පොර ස්  මිල්ලෑව වත්ත පොර  ර ො ද ප්රගේශ විය  ැකිය. ගයෝජිත ස්ාංවර්ධනය 

ස්ඳ ො වයොපෘති භූමිය ගලස්ට අක්කර 250 ක් පමණ ගවන් කර ඇත. 

ප්රගේශගේ භූ විෂ්මතොවය ප ත් සිට මධයම දක්වො නේනීකරණ බෑවුේ ස්හිත කඳු මුදුන් ගේ. භූ විදයොත්මක 

වු ොත්මක ලක්ෂණ ස්හිත ගනො ැඹුරු පොෂ්ොණ තට්ටු තිබීම ග තුගවන් ස්ොමොනයගයන් අධික අනුක්රමික 

බෑවුේ ස්හිත ගමොග ොර බෑවුේ (ස්තකොේ බෑවුේ) ස්ෑදිය  ැකි නමුත් ගමම වයොපෘති ප්රගේශගේ මවු පොෂ්ොණ වල 

ස්ම ර ප්රපොත කැපීේ (escarpments)  ැර ඒවො නිරීක්ෂ්ණය ගනොීය. වයොපෘති ප්රගේශය ස්මන්විත වන්ගන් 

ග්රැනයිට් නයිස්ත (Granitic gneiss), කැල්ක් නයිස්ත (Calc gneiss), ගවනස්ත ගනොකළ චොර්ගනොක්ික් නයිස්ත 

(Undifferentiated Charnockitic gneiss) ස්  චොර්ගනෝකයිට් (Charnockite) ය. ගේ සියලු පොෂ්ොණ තට්ටු 

ගබොග ෝ භූ විදයොත්මක වු යන් ස්මඟ ගිනිගකොන ගදස් සිට වයඹ ගදස්ට විහිගේ. වු ොත්මකව අධයයන 

ප්රගේශයට ඉතො ස්ාංකීර්ණ භූ විදයොත්මක ස්ැකැස්තමක් ඇත. ප්රොගේශීය පරිමොණගයන් කෘිකොර්මික පොාංශු 

වර්ීකරණයට අනුව, වයොපෘති ප්රගේශය ලැටරයිට් ස්මඟ රු, ක  ගපෝගස්ොලික් පස්ක් ස්හිතය. ගමම පස්ත 

ඛොදනය ග තුගවන් පොෂ්ොණ තට්ටු වලින් එම ස්තථොනගේම නිර්මොණයීමකි. ප්රොගේශීය පරිමොණයට අනුව 

පොාංශු වර් ගේ ස්තවභොවය, බෑවුේ අනුක්රමණය, ඉඩේ පරි රණය ස්  ඝන අධිභොරයක් ගනොමැති ීම 

ග තුගවන් ගමම ප්රගේශය පොාංශු ඛොදනයට ග ොදුරු ීගේ අවදොනම අඩු ය. 

වයාපෘති ප්රයේශ  කළුතර දිස්ික්කයේ ය ාරණ ප්රායේශී  යල්කම් යකාට්ඨාශ  තුළ පිහිටා ඇත. සුළු 

යකාටසක්  ැර, සමස්ත වයාපෘති ඉෙම ප්රධාන වශය න් අ ත් වන්යන් 628 සී ප ළ මිල්ලෑව වත්ත 

උතුරු ග්රාම නිළධාරී වසම (GND) තුළ  . 

වයාපෘති ස්ථාන  සඳ ා විකල්ප ස්ථාන යද්කක් සලකා බලනු ඇත. එක් ස්ථාන කත් යසාරණා වත්ත, 

ය ාරයණහි ද් අයනක් ස්ථාන  කළුතර මිල්ලනිය හි ද් ඇතත් සලකා බැලූ ස්ථාන වටා නිවාස යපාකුරු 

රාශි ක් ඇති ය යින්  ා එම ස්ථානයේ විශාලත්ව  මැගින් බන්ධනාගාර , රිමාන්් බන්ධනාගාර , 

කාන්තා බන්ධනාගාර  ස  වැලිකෙ බන්ධනාගාර  ස  බන්ධනාගාර යරෝ ල ස්ථාන ගත කිරීමට 

ප්රමාණවත් යනාවන බැවින් යමම ස්ථාන යතෝරා යනාගන්නා ලදි. කළුතර මියල්නි ට ආසන්නව 

යතෝරාගත් ස්ථාන  නිතරම රැඳවි න් අධිකරණ ට ඉදිරිපත් කිරීම සඳ ා යකාළඹ ිට දුරවැඩියේ. 

ගමම පරිශ්රය ුළ බන්ධනො ොරගේ විවිධ ග ොඩනැගිලි අාං  ස්ම  අවශය සියලු ප සුකේ ස්තථොපිත ගකගර්. 

දැනට පවතින ස්ම ර බන්ධනො ොර අාං යන් නව වයොපෘති පරිශ්රය ුළ අතිගර්ක අාං  ස්මඟ නැවත ස්තථොපිත 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  
 

2 
  

ගකගර්. ගමම අාං යන් නේ: බන්ධනො ොර ග ොඩනැගිලි (මැ සින් බන්ධනො ොරය, කොන්තො බන්ධනො ොරය, 

වැලිකඩ බන්ධනො ොරය, රිමොන්් බන්ධනො ොරය), බන්ධනො ොර ගරෝ ල (ස්ොයනික අපද්රවය 

කළමනොකරණ පේධතිය, අපජලය ස්  ඝන අපද්රවය කළමනොකරණ පේධතිය), කොර්ය මණ්ඩල නිළ නිවොස් 

(තනි නිවොස් ඒකක, ම ල් නිවොස්), පුහුණු මධයස්තථොනය, ුේධි ඒකකය, ප්රජො පොදක නිවැරදි කිරීගේ 

මධයස්තථොනය, අපජල පිරිප දු පේධතිය, අපජලය රැග නයන නල මොර් ය, වො න ගස්තවො ප්රගේශ, වො න 

නැවැත්ීගේ ස්තථොන, භූමි අලාංකරණ ප්රගේශ, මුරගපොළවල් ස්  ආරක්ෂොව ස්ඳ ො වැට/ තොේප. ආරක්ෂක 

ග තතූන් මත වයොපෘතිය කිසිදු උස්ත ග ොඩනැගිල්ලකින් ස්මන්විත ගනොගේ. එහි ඉඩලබොගදනුගේ තනි  ො 

ගදම ල් ග ොඩනැගිලි වලට පමණි. උස්ම වු ගේ උස් දැනට පවතින බිේ මට්ටගේ සිට මීටර් 8.5 කි. 

වයොපෘති භූමිය ආස්න්නගේ වුවද ප්රධොන ඉඩේ භොවිතය රබර් ය. ගයෝජිත වයොපෘති භූමිය වටො ස්මොජ 

විදයොඥයො විසින් අධයයනය කළ ප්රගේශය මීටර් 500 ක් පළල බිේ තීරයක් ගලස් අර්ථ දැක්ගේ. ගදවන 

ස්ැලකිය යුු ප්රගේශයක් (22.5%) ී ව ොව ස්ඳ ො ගයොදො  නී. ස්ම ර බිේ ගකොටස්ත ගන්වොසික කටයුු 

ස්ඳ ො භොවිතො කර ඇත 

ගමම වයොපෘති භූමිය ුළ නිල නිවොස් ගදකක්, කළමනොකරුගේ බාං ලොව, වැඩ ගනොකරන කර්මොන්තශොලො 

ග ොඩනැගිල්ලක් ස්  ගේළි  යක නිවොස් වු කේකරුවන් ගලස් පදිාංචි කරුවන් ඇත. වයොපෘති භූමිය ුළ 

ළිාං 5 ක් පමණ ඇති අතර එක් නළ ළිඳක් (ක්රියොත්මක ගනොවන) ස්  ජල උල්පත් ගදකක් ඇත. ගමම 

උල්පත් වලින් එකක් බහුවොර්ික (perennial) වන අතර අගනක් බහුවොර්ික ගනොවන උල්පත් ජල මොවත 

 ර ො කුඩො ගපොකුණක් ඉදිකර ඇති නමුත් වර්තමොනගේ ගමම උල්පත් වල ජලගයන් ප්රගයෝජනයක් 

ගනොමැත. 

වයාපෘති ට ජල සැපයුම NWSDB මඟින් ද් විදුලි  විදුලිබල මණ්ෙල  මඟින් ද් සප නු ඇත. අපජල  

පිරිප දු පේධති ක් NWSDB විින් සැලසුම් කරනු ඇති අතර, එමඟින් පිරිප දු කරන ලද් අපජල   අතර 

වයාපෘති භූමියේ ිට පවතින මාර්ගදියේ කි.මී. 7 ක් දුරින් පිහිටි කළු ගයේ ශාඛාවක් වන මාවක් ඔ ට මුද්ා 

 රියි. බස්නාහිර පළාත් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ අධිකාරි  මඟින් ද්ැනට පවතින යකාම්යපාසට්් 

යපාය ාර බලාගාර  වැඩිදියුනු කිරීයම් ක්රි ාවලි ක් ිදු වන ය යින් දිරාපත් වි   ැකි ඝන අපද්රවය 

යකාම්යපාස්ට් යපාය ාර සඳ ා ය ාරණ ප්රායේශී  සභාවට භාර යද්නු ඇත. ජජව  ා න ට පත් 

යනාවන යමය යුම් අවධියේ අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ  සඳ ා ලබා යද්නු ඇත. 

ගකොන්ක්රීට් ගබොග ෝමයක් මිශ්ර ගකොන්ක්රීට් බැවින් ගකොන්ක්රීට් තැනීම ස්ඳ ො ජලය අවශය ගනොගේ. 

ත්යොපෘත් වැඩබිගමහි භොවිතො කිරීම ස්ඳ ො තොවකොලික ස්ේබන්ධතොවක් මඟින් NWSDB ගවතින් ජලය 

ලබො  නී. ජල ස්ේපත් මණ්ඩලය මඟින් මූලික ස්තථොන පරීක්ෂණ සිදු කර ඇතත්, නල ළිාං 4 ක් භොවිතො කිරීම 

ස්ඳ ො ජල අස්තවැන්න පරීක්ෂො කර ගනොමැත. නළ ළිාං භොවිතො කිරීගේ අවශයතොවයක් තිගබ් නේ අස්තවැන්න 

පරීක්ෂො කිරීගමන් ආරක්ිත නිස්තස්ොරණ සීමොවන් ගස්ොයො  න්නො අතර ඉදිකිරීේ ග ෝ ගමග යුේ කටයුු 

ස්ඳ ො භූ ත ජලය ලබො  ැනීම ස්ඳ ො විගශතෂ් අනුමැතියක් ලබො ගදනු ඇත. 

ජල තත්ත්ව වොර්තො වලට අනුව වයොපෘතිගේ මොයිගේ ජල මොර්  වල ජලය තරමක් ආේලික වන අතර 

අවශය pH පරොස්ය වන 6.0-8.5 ට ගනො ැලගපන අතර BOD5 මට්ටම අඩු වුවද DO මට්ටම <5 mg/L වන 

අතර එය ජලජ ජීීන්ගේ ආරක්ෂ්ොව අතින් අවශය අවම DO මට්ටේ ගේ. ගකගස්ත ගවතත් සියළුම ජල 

මූලොශ්ර වල, P, ගතල් ස්  ග්රීස්ත ස්  NH3-N  ඳුනොග න ගනොමැත. BOD5 මට්ටේ 4 mg/l ට වඩො අඩු වූ 

අතර එය C කොණ්ඩගේ ජලගේ උපරිම සීමොවයි. එම නිස්ො වයොපෘති භූමිගේ ස්  ඒ ආස්න්නගේ පිහිි ජල 

මොර් වල ජලය pH අ ය තරමක් ආේලික ීම  ැර ස්ොගේක්ෂ්ව දූිත ගනොවන බව නි මනය කළ  ැකිය. 

පිරිප දු කළ අපජලය මොවක් ඔයට මුදො  රින බැවින් මොවක් ඔගේ ජලගේ ගුණොත්මකභොවය පරීක්ෂො කරන 

ලදී. මවක්ඔගේ pH අ ය අවශය pH අ යට වඩො තරමක් ප ළින් පවතී, NO3-N මට්ටම 10 mg/L විය. 

ගකගස්ත ගවතත්, අගනකුත් සියලුම පරොමිතීන් ඒ, බී ස්  සී කොණ්ඩගේ ප්රමිති ස්ැලකිල්ලට  ත්විට රට 

අභයන්තර ජල තත්ත්ව ප්රමිතීන්ට (Ambient Inland Water Quality Standards) අනුකූල ගේ. 
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වයොපෘති භූමිය ුළ මනින ලද ශබ්ද මට්ටම අඩු වූ අතර ඒවො 37-46db දක්වො පරොස්යක පවතී. මනින ලද 

කේපන මට්ටේ ද අඩු වූ අතර ුන්වන වර් ගේ වු යන් ස්ඳ ො උපරිම ප්රගේ ය 0.09 මි.මී./තත්පර සිට 

0.31 මි.මී./තත්පර දක්වො ගේ. 

අමුත්තන් ස  කාර්  මණ්ෙල  බන්ධනාගාර සංකීර්ණ ට පැමිණීම ය ්තුයවන් සංකීර්ණ  යවත 

යබාය ෝ රථවා න පැමිණීමක් ිදුයේ. ඊට අමතරව, ිරකරුවන් උසාවි යවත ප්රවා න  කිරීමද් නිශච්ිත 

කාල සීමාවන් තුළ රථවා න ගමනාගමන  ජනන  කිරීමට ය ්තු යේ. 

ජොතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂ්ණ ස්ාංවිධොනය විසින් 1:50,000 වන පරිමොණගයන් කළුතර දිස්තික්කගේ 

ප්රකොශයට පත් කළ (1: 50,000 පරිමොණ) අවදොනේ කලොප සිතියමට අනුව භූමි ප්රගේශය ගබොග ෝ දුරට 

ස්මතලො භූමි ප්රගේශයක් වුවද බෑවුේ කිහිපයක් ග ෝ කඳු නොය යොේ වලට ග ොදුරු විය  ැකිය. එම භූමි 

ප්රගේශය කලොප සිතියගේ "නොය යොේ බලොගපොගරොත්ු විය  ැක" ස්  "මධයස්තථ නොය යොගේ අවදොනමක්" 

යන  ණයට අයත් ගේ. 

ඉඩම විශොල මිල්ලෑව රබර් වුයොගේ ගකොටස්ක් ගලස් දැනට පවතින රබර් ව ොවක් ස්හිත බෑවුේ ඉඩමකි. 

රබර්  ස්ත මුලින් උදුරො දැමිය යුු අතර, වොස්තු විදයොත්මක  ො ඉාංජිගන්රු ස්ැලැස්තමට  ැලගපන පරිදි විවිධ 

උන්නතොාංශ ලබො  ැනීමට වයොපෘති භූමිය සූදොනේ කළ යුුය.  ස්ත මුලින් උදුරො දැමීම මගින් මුපිට පස්ත 

ස්තථර ලිහිල් වන අතර  භූමිගේ තත්වය අනුව දුර්වල මුපිට පස්ත ස්තථර ඉවත් කිරීමට සිදු ගේ. ඉඩගමන් 50% 

ක් පමණක් එලිගපග ලි කිරීමට ගයෝජනො කර ඇති අතර රබර් ව ොගේ ඉතිරි ගකොටස් එගලස්ම පවතිනු 

ඇත. 

ශොක ස්ේබන්ධගයන්  ත් කල, වයොපෘති භූමිය ුළ ස්  ඒ අවට වොස්ස්තථොන පරොස්ගේ පවුල් 65 කට අයත් 

ශොක විගශතෂ් 227 ක් වොර්තො ී ඇත. ගේ අතර ආගේණික විගශතෂ් 27 ක් ස්  විගේශීය විගශතෂ් 74 ක් ද විය. 

ස්ත්ත්ව විගශතෂ් ස්ේබන්ධගයන්  ත් කල, වයොපෘති භූමිය ස්  ඒ අවට වොස්ස්තථොන ුළ කොණ්ඩ ග වත් 

තක්ගස්ෝන (taxa)  තකට (උභයජීීන්, උර යින්, පක්ීන්, ක්ීරපොයින්, ස්මනලුන් ස්  බත්කූරන් 

(ඩ්රැ න්ෆතලයිස්ත) ස්  මිරිදිය මසුන්) අයත් ස්ත්ත්ව විගශතෂ් 291 ක් වොර්තො ී ඇත. ගේවොට ආගේණික 54 ක් 

ස්  විගේශීය/ස්ාංක්රමණික විගශතෂ් 17 ක් ඇුළත් ගේ. බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන ත කිරීම ස්ඳ ො ස්ලකො 

බැගලන ප්රගේශය අර්ධ නො රික ග ෝ නො රික භූ දර්ශන වල මධයස්තථ ස්ාංගේදී වොස්ස්තථොනයක් ගලස් 

ස්ැලකිය  ැකිය. ගේ අනුව, වයොපෘති ක්රියොකොරකේ වලින් බලපෑේ එල්ලවිය  ැකි ස්තථොන ගදක - එනේ 

බන්ධනො ොරගයන් පිටවන මලොපද්රවය  ස්  අපජලය බැ ැරගකගර් යැයි ස්ැළගකන වයොපෘති භූමිගේ සිට 

කි.මී .7 ක් පමණ ඈතින් පිහිි මොවක්ඔය ස්  ජල උල්පත් ගදක ආශ්රිත තටොකය ස්  වයොපෘති භූමිය ුළ 

ඇති අත ැර දැමූ රබර් ඉඩම ස්ාංගේදී යැයි ස්ැලකිය  ැකිය. 

 

මොවක්ඔගයහි  වැද ත්බව විගශතෂ්ගයන් අදොල වන්ගන් අහිතකර ගලස් බලපොනු ලබන ජලජ/අර්ධ ජලජ 

ස්ත්ත්ව විගශතෂ්-මත්ස්ය, උභයජීීන්, බත්කූරන්  ස්  අගනකුත් ජලජ කෘමි කණ්ඩොයේ වලටය. ස්මස්තථයක් 

ගලස් ගමහි මත්ස්ය විගශතෂ් 37 ක් පමණ දක්නට ඇත.  අපජලය බැ ැර කිරීමට ගයෝජිත ස්තථොනගේ සිදුකළ 

ස්මීක්ෂණගේදී ආගේණික  ො තර්ජනයට ලක්ව ඇති  ල් පොඬි - Garra ceylonensis (Sri Lanka Stone 

sucker ) ස්  ුලත්  පයො - Pethia nigrofasciata (Sri Lanka Black ruby barb) ඇුළු මත්ස්ය විගශතෂ් 15 

ක් නිරීක්ෂ්ණය විය. තර්ජනයට ලක්ව ඇති  ො ආගේණික වූ ශ්රී ලාංකො ගචරි බොබ් ඇුළු මත්ස්ය විගශතෂ් 

අටක් ජල උල්පත් ගදක  ො ආශ්රිත තටොකගේ නිරීක්ෂ්ණය විය. ගයෝජිත ඉඩගේ පිවිසුම අස්ල ඇති 

ජලමොර් ය මත්ස්ය විගශතෂ්  ණනොවකට ආධොර කරන අතර එහි ස්ොගේක්ෂ්ව පිරිසිදු ජලය ඇති බව වොර්තො 

ගේ. ගමම ජලජ/අර්ධ ජලජ ජීී වොස්ස්තථොන වල ඇති  ාං ො ආශ්රිත  වෘක්ෂ්ලතො බත්කූරන් ස්ඳ ො ආරක්ිත 

ස්තථොනයක් ගලස් ගස්තවය කරන අතර එම නිස්ො මොවක්ඔය, උල්පත් පිහිටී ස්තථොනය ස්  කුඩො ජලද රො ද 

ස්ොගේක්ෂ්ව විශොල බත්කූරන් ප්රජොවකට ස් ගයෝ ය දක්වයි. ඉක්මන් තක්ගස්තරු ස්මීක්ෂ්ණගේදී ස්මස්තථයක් 

ගලස්ට තර්ජනයට ලක් වූ  ො ආගේණික විගශතෂ් කිහිපයක්ද ඇුළත් විගශතෂ් 20 ක් පමණ වොර්තො ී ඇත. 

ගමම විගශතෂ්වලට අමතරව ගවනත් ගබොග ෝ ගභෞමික ස්ත්ත්ව විගශතෂ් (උදො: fishing cat, දියබල්ලො) ගමම 

ජල මූලොශ්ර භොවිතො කරන බවට ස්ොක්ි තිුණි. වයොපෘති භූමිගේ ස්  ඒ අවට ගමන්ම මොවක්ඔය ආශ්රිතව 
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ආගේණික ස්ව විගශතෂ් 42 ක් (උභයජීීන් 3 ක්, උර යින් 2 ක්, පක්ීන් 12 ක්, ක්ීරපොයින්  2 ක් ස්  

මිරිදිය මත්ස්යයින් 23 ක්) ගමන්ම ජොතික වශගයන් තර්ජනයට ලක්ව ඇති විගශතෂ් 35 ක් වොර්තො ී ඇත. 

වඳීගේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ස්ත්ත්ව විගශතෂ්වලට තීරණොත්මකව වඳීගේ අවදොනමට ලක්ව ඇති 

ස්ත්ත්ව විගශතෂ්  5 ක්, වඳීගේ අවදොනමට ලක්ව ඇති ස්ත්ත්ව විගශතෂ්  17 ක් ස්  අවදොනමට ලක්විය  ැකි 

විගශතෂ් 13 ක් ඇුළත් ගේ. තවත් විගශතෂ් 27 ක් තර්ජනයට ලක්ීමට  ආස්න්නයි. 

කුො සුසාන භූමි  ැර යවනත් කිිදු ඓති ාික, පුරාවිද්යාත්මක, සංස්කෘතිකම  ය ෝ ආගමික වශය න් 

වැද්ගත් ස්ථාන වයාපෘති ප්රයේශයේ පිහිටා යනාමැත. මිල්ලෑව වත්යත් පදිංචි කම්කරුවන් වැඩිපුරම යද්මළ 

ජාතිකයින් වන අතර එම නිසා වයාපෘති භූමිය න් පිටත මිල්ලෑවවත්ත තුළ එක් හින්දු යකෝවිලක් ස්ථාපිත 

කර ඇත. මිල්ලෑව වත්ත ස  බී 123, ය ාරණ-ගලයගද්ර ප්රධාන මාර්ග  අතර පන්සලක්ද් පිහිටා ඇත. 

යකයස් යවතත්, වයාපෘති භූමියේ මායියම් ිට කි.මී 2 ක අරී  දුරින් පිහිටි සම ර ආගමික ස්ථාන SIA 

කණ්ො ම නිරීක්ෂණ  කර ඇත. 

විස්තතර ස්මීක්ෂණය වයොපෘති ඉඩගේ පිහිි කුටුේභ (නිවොස්) වලට සීමො විය. වයොපෘති ඉඩගේ ඇති කුටුේභ 

(නිවොස්) ස්ාංඛයොව 6කි. විස්තතරොත්මකව අධයයනය කළ ප්රජොවගේ ස්මොජ-ආර්ික  ො එහි උප ස්ාංස්තකෘතිය 

 ො ස්ේබන්ධ ගතොරුරු මිල්ලෑවවත්ගත් නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින්න් නැවත පදිාංචි කිරීමට 

ස්ැලසුේ කර තිබූ ඉතිරි කුටුේභයන්ටද ස්මොනය. නැවත පදිාංචි කිරීමට නියමිත අනිකුත් නිවොස් 49 ක්  ැන 

මූලික ගතොරුරු SIA කණ්ඩොයම විසින් ලබො ගදනු ඇත. ඉදිරිපත් කරන ලද නිවොස් 6 ක ගතොරුරු නැවත 

පදිාංචි කිරීමට නියමිත මුළු නිවොස්වල නිගයෝජනයකි. ගමම කුටුේභ වල සිින සියලුම ප්රජො ස්ොමොජිකයින් 

වත්ගත් කේකරුවන් වන අතර ඔවුන්ග න් වැඩි ගදගනක් ගදමළ ජොතිකයින් වන අතර ප්රධොන වශගයන් 

ඔවුන්ගේ ස්මොජ ස්බඳතො වත්ගත් පදිාංචි ඔවුන්ගේ ඥොතීන්ට සීමො ී ඇත. ගමම ස්න්දර්භය ුළ, නිවොස් 6 ක් 

පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ ගතොරුරු ගමම වොර්තොගේ නිගයෝජනයක් ගලස් ස්ැලගක්. 

ී ස්  මිශ්ර ගබෝ   ැරුණු විට මිල්ලෑව වුයොගයන් පිටත ප්රජොවන් සුළු පරිමොණගයන් ගත් ස්  රබර් 

ව ොවන් ස්ඳ ො ද ස්ේබන්ධ ී සිිති. වුයොගයන් පිටත ගබොග ෝ ඉඩේ සින්නක්කරව ග ොීන් ස්ු ය. 

පසුගිය දශක කිහිපය ුළ මිල්ලෑව වත්ගත් පදිාංචි ී වැඩ කරන කේකරුවන්ට කිසිදු ගේපලක් ස්ඳ ො 

අයිතියක් නැත. ඔවුන් අස්ුටුදොයක ප සුකේ ස්හිත ගේළි ග වල් වල ජීවත්ීම පමණක් සිදුකරයි. 

වඩොත්ම කැපී ගපගනන ඉදිකිරීේ මගින් සිදුවන බලපෑේ නේ ඉඩම එලිගපග ලි කිරීම ස්  වෘක්ෂ්ලතොදිය 

අහිමි ීම, ජල උල්පත්  ො මොයිේ ජල මොර්  වලට බොධො ඇති ීම, භූමිගේ ස්තථොයිතොව පිළිබඳ  ැටළු, පොාංශු 

ඛොදනය ස්  ජල ධොරො වල තැන්පත් ීම, ස්ොේප්රදොයික පිපිරීේ ග තුගවන් අවට නිවොස් ගපොකුරු වලට ඇති 

තර්ජන, ශොක  ො ශොකවල වොස්ස්තථොන නැති ීම  ො වු කේකරුවන්ගේ වොස්ස්තථොන, රැකියො ස්  

ජීවගනෝපොයන් අහිමිීේ, ගවනත් ස්තථොනයක පදිාංචි කරීමට නියමිත ගේළි නිවොස් වල පවුල්  යක 

වොස්ස්තථොන අහිමි ීම, ගස්තවක ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂිත දුර්වලතො, ගස්ෞන්දර්යොත්මක  ොයනය, ජීවන රටොගේ 

ස්ාංස්තකෘතික රටොවන් ගවනස්ත ීම, භූමිගේ අලාංකොර දර්ශන  ොයනය, ම ජන ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂ්ොගේව 

දුර්වලතො, ඉදිකිරීේ උපකරණ,  ද්රවය ප්රවො න වො න නිස්ො ඇති වන ම ජන අප සුතොව, ඉදිකිරීේ 

උපකරණ ස්  පිපිරීේ ග තුගවන් ඇති වූ ශබ්දය ස්  කේපන, අභයන්තර ජලොපව න මොර්  වලට බොධො, 

ස්තිර ප්රගේශ මොර්  ස්ඳ ො වූ පිරවුගමන් ී කුඹුරු අහිමි ීම ස්  ද්රවය ප්රවො න උපකරණ ග තුගවන් ප්රධොන 

මොර් ගේ වො න තදබදය ආදියයි. මිල්ලෑව ම ො විදයොලගේ පොස්ල් කොලය ුළ මිල්ලෑව ම ො විදයොලයට 

ඇති පටු ප්රගේශ මොර් ය  ර ො කැපවූ ප්රගේශ මොර් ය යන ග යින් මිල්ලෑව ම ො විදයොලයට  මන් කරන 

සිසුන්ටද බොධො ඇති විය  ැකිය එගස්තම ඉන් තොවකොලික ශබ්ද බොධො ද ඇති විය  ැක. 

බන්ධනො ොරය ක්රියොත්මක ීම මගින් ඇතිවන ඉතොමත් තීරණොත්මක බලපෑේ නේ අපජලය බැ ැර 

කිරීගේදී මොවක්ඔගේ ජලගේ ගුණොත්මක භොවය පිරිහීම ස්  එමඟින් මොවක්ඔගේ ප ළ  ාංඟො ජලය භොවිතො 

කරන්නන්  ො කළු  ගේ කඳොන ජල ස්ැපයුම ගකගරහි ඇති වන බලපෑේ, දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි 

ඝන අපද්රවය බැ ැර කිරීම නිස්ො  න්ධය ස්  අනිකුත් බලපෑේ ස්ොයනික අපද්රවය බැ ැර කිරීම මගින් 

ගස්ෞඛය ආපදො, වො න ගස්තවො මගින් මුපිට  ො භූ ත ජලය දූෂ්ණය ීම, ස්මොජ විස්ාංවොදය, ප්රගේශ මොර්  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  
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ස්ඳ ො කුඹුරු ග ොඩ ීම නිස්ො ඇති වන  ාංවුර උග්රීම, අපජල පිරිප දු පේධතිගේ අස්ොර්ථක ීමී නිස්ො 

ඇති වන බලපෑේ, ගිනි අනුරු, රැඳවියන් නිස්ො ඇති වන ආරක්ෂක  ැටලු, බන්ධනො ොර ගවත එන 

මිනිසුන් (අමුත්තන්) වො න ස්  ග ොරණ  ලග දර මොර් ගේ වො න තදබදය ආදිය. බන්ධනො ොර 

රැඳවියන්ගේ ආරක්ෂොව පිළිබඳ  ැටලු ද ඇත. අපජල පිරිප දු පේධතිගේ ඇති වන විශොල ජලප්රමොණයන් 

පිටීම, ගිනි ැනීේ වැනි  දිසි බලපෑේ ද ඇති විය  ැකිය. 

ඉදිකිරීේ බලපෑේ ස්ඳ ො ස්ේමත අවම කිරීගේ පියවර ගයෝජනො කර ඇත. ස්ොේප්රදොයික ගනොවන පොලන ක්රම 

ග ෝ රස්ොයනික පිපිරීම GSMB මොර්ග ෝපගේශ යටගත් ස්ලකො බලනු ඇත. උල්පත් ගදක ස්ාංරක්ෂණය 

කරන අතර, උල්පත් මත ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො පිරිස්ැලසුේ (layout plans ) ස්ැලැස්තම 

ස්කස්ත කර ඇත. ඉඩේ පරි රණය ස්  වෘක්ෂ්ලතො ඉවත් කිරීම ගකගරහි ඇති කළ බලපෑම ආපසු  ැරීම 

දුෂ්තකර වනු ඇත. ගකගස්ත ගවතත්, ගමම බලපෑේ අවම කිරීම ස්ඳ ො වනොන්තර ගරෝපණ වැඩ ස්ට නකට 

දොයක ීගමන් ස්   ැකිතොක් දුරට බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ුළ පැල සිටුීගමන්  රිත ප්රගේශ නඩත්ු 

කරමින් දොයක ගේ. ඉවත් කරන ලද  ස්ත ගටන්ඩර් කිරීගේ ක්රියොවලියක් මඟින් අනො ත  ැනුේකරුවන්ට 

විකුණනු ලැගබ්. නළ එලීගේදී දූවිලි, ශබ්දය, පදික ස්  රථවො න බලපෑේ ඇති ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, 

ගුරුග ොඩ මල ල පොගර් මීටර 640 ක්  ැර ගස්සු ගබොග ෝ පොරවල් ග්රොමීය ප්රොගේශීය ස්භො මොර් යන් ය. 

ස්ේමත පොරිස්රික ගස්ෞඛය ස්  ආරක්ෂක පියවරයන් වන  මනො මනය පොලනය කිරීම, ස්ාංඥො පුවරු 

ස්විකිරීම, ජලය ඉසීම ස්  තොවකොලිකව  ො පසුව ස්තිර ගලස්ට මොර්  ප්රතිස්තථොපනය කිරීම ුළින් බලපෑේ 

අවම ගකගර්. 

අපජලගේ බලපෑේ අවම කිරීම ස්ඳ ො NWSDB විසින් අපජල පිරිප දු යන්ත්රයක් (ධොරිතොව 

20,000m3/දිනකට) ස්ැලසුේ කර ක්රියොත්මක කරනු ඇති අතර එයට ජලගේ ගුණොත්මකභොවය අධීක්ෂ්ණය 

කිරීම ස්ඳ ො ඇගනොක්සික්/නිර්වොයු ප්රතිකර්මය, ඉදිකරන ලද ගතත්බිේ ස්  දජව ජල ගපොකුණ ඇුළත් 

ගේ. අපජලය අභයන්තර ජල ප්රමිතීන්ට අනුකූලව පිරිප දු ගකගරන අතර තවදුරටත් අවශයතොවක් 

මුවුවග ොත් එම අපජල පිරිප දුව ඉ ළ මට්ටමකට ග න ඒමට කටයුු ගකගර්. 

මොවක්ඔගේ ජලගේ ගුණොත්මකභොවය වරින් වර නිරීක්ෂ්ණය ගකගර්. වැඩිපු එන අපජල ගතො  ටැාංකියකට 

බැ ැර ගකගර්. ගිනි මැඩපැවැත්ීම ස්ඳ ො ස්ේමත ගිනි ආරක්ෂ්ණ උපකරණ ස්වි ගකගර්. රැඳවියන්ගේ 

ආරක්ෂොව ස්ඳ ො නීන ආරක්ෂක පේධතියක් ස්විකරනු ඇත. වැසි රහිත වියළි කොලපරිච්ගේදගේදී පිරිසිදු 

කරන ලද අපජලගයන් 20% ක් පමණ ඉඩේ වොරිමොර්  ස්ඳ ො නැවත භොවිතො කිරීමට ද ගයෝජනො ගකගර්. 

ගයෝජිත බන්ධනො ොර ගරෝ ල ගබොග ෝ දුරට පවතින බන්ධනො ොර ගරෝ ලට ස්මොන වනු ඇත. එය 

විදයො ොරයක්, දන්ත දවදය ඒකකයක්, වොට්ටු ආදිගයන් ස්මන්විත ගේ.  ගරෝ ගලන් ජනනය වන ඝන  ො 

ද්රව අපද්රවය ගවන් ගකොට බැ ැර ගකගර්. අපද්රවය වර්   ො බැ ැර කිරීම පිළිබඳ විස්තතරොත්මක විස්තතරයක් 

8 සිට 14 දක්වො පිටු වල දක්වො ඇත.  

වයොපෘති භූමිගේ පිහිි නිවොස් වු යන් ස්ාංඛයොව 5. නමුත් පවුල් 6 ක් ජීවත් වන්ගන් එක් නිවොස් වු යක 

පවුල් 2 ක් වොස්ය කරන බැවිනි. නැවත පදිාංචි කිරීම ස්ඳ ො දැනටමත් ස්ැලසුේ කර ඇති විකල්ප ඉඩමක 

ඉදිකර ඇති නව නිවොස් වු යන් 6 ක පවුල් 6 ම නැවත පදිාංචි කිරීමට අපි නිර්ගේශ කරමු. ගේවො ගයෝජිත 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම ග තුගවන් වයොපෘතිගේ බලපෑමට ලක් වූ නිවොස් ය. නැවත පදිාංචි කිරීගේ 

භූමිය ස්ඳ ො ගයෝජිත ඉඩම ුළ පවුල් පනස්ත එක් 51ක් ජීවත් වන බව වොර්තො ගේ. ගමම පවුල් 51 ජීවත් 

වන්ගන් අඩු ආදොයේලොභී නිවොස් වු යක වන අතර එම නිස්ො ගමම පවුල් 51 ස්ඳ ො වයොපෘති භූමිගයන්  

පිටත ජීවත් වුවද ස්මොජීය වශගයන් ස්ොධොරණීකරණය කළ  ැකි නව නිවොස් ලබො දීමට නො රික ස්ාංවර්ධන 

අධිකොරිය ගයෝජනො කර ඇත. 

ගයෝජිත වයොපෘති භූමිගයන් පිටත නමුත් මිල්ලෑව වත්ත ුළ පිහිි  ඳුනොග න ඇති ඉඩේ ගකොටස්ක 

විකල්ප නිවොස් ඉදිකිරීමට නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය ස්ැලසුේ කර ඇත. මිල්ලැව වත්ත ප්රගේශගේ 

ස්තථොපිත ගේළි නිවොස් වල පදිාංචි කේකරුවන්ට ගමම නව නිවොස් ලබො ගදනු ඇත. මිල්ලෑගේ වුයොගේ 

ඵලදොයිතොව ස්ැලකිය යුු ගලස් ප ත බැස් ඇති අතර එම නිස්ො නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  
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ගස්තවකයින් ස්ඳ ො අනිවොර්ය නැවත පදිාංචි කිරීගේ ගයෝජනො ක්රමය (CRS) ස්කස්ත කර ඇත. ගස්තවකයින්ට 

විකල්ප නිවොස් ලබො දීමට අමතරව ඔවුන්ගේ රැකියො අහිමි ීම ග තුගවන් වන්දි ලබොගදනු ඇත. නො රික 

ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් නැවත පදිාංචි කළ යුු නිවොස් ස්ඳ ො භොවිතො කිරීමට මිල්ලෑව වත්ගත් ඉඩේ 

ගකොටස්ක්  ඳුනොග න ඇත. වයස්ත කොණ්ඩ, ගස්තවො කොලය ආදිය පදනේ කරග න එක් එක් ගස්තවකයො 

ස්ඳ ො වන්දි පැගක්ජයක් ග ීමට නියමිතයි. 

පවුල් 51 ක් නැවත පදිාංචි කිරීම ද ගයෝජිත වයොපෘතිගේ වක්ර ධනොත්මක බලපෑමක් ගලස් අර්ථ දැක්විය  ැකි 

අතර වයොපෘති භූමිගේ සිට නැවත පදිාංචි කිරීගේ ස්තථොනයට ග න එන ලද පවුල්වලට ස්මොන ග ොඳ නිවොස් 

ඔවුන්ට ලබො දීමට  ත් තීරණය ද වයොපෘති ස්ාංවර්ධක විසින් ගයෝජනො කළ උපොය මොර්ගික ස්මොජීය බලපෑම 

අවම කිරීම ගලස්ද අර්ථ දැක්විය  ැකිය. 

තීරණොත්මක පොරිස්රික බලපෑේ කළමනොකරණය කිරීම ස්  අධීක්ෂ්ණය කිරීම ස්ඳ ො පොරිස්රික 

කළමනොකරණ ස්ැලැස්තමක් (EMP) ස්  පොරිස්රික අධීක්ෂ්ණ ස්ැලැස්තමක් (EMoP) ස්කස්ත කර EIA 

වොර්තොවට ඇුළත් කර ඇත. පොරිස්රික අධීක්ෂණය ස්  කළමනොකරණය නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය 

විසින් මධයම පරිස්ර අධිකොරිය,ජොතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂ්ණ ස්ාංවිධොනය NBRO, භූවිදයො ස්මීක්ෂ්ණ  ො 

පතල් කොර්යොාංශය, ප්රොගේශීය ගල්කේ කොර්යොලය, මොර්  ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය, ස්  ප්රොගේශීය ස්භොව වැනි 

අගනකුත් ගර්ඛීය ආයතන ස්මඟ ස් ගයෝ ගයන් සිදු කරනු ඇත. පොරිස්රික කළමනොකරණ 

ස්ැලැස්තම(EMP)  ස්  පොරිස්රික අධීක්ෂ්ණ ස්ැලැස්තම (EMoP)  ගකොන්ත්රොත් ගල්ඛන වල ගකොටස්ක් බවට 

පත් ගකගරන අතර ඉදිකිරීේ අවශයතොවයන්ට ස්රිලන පරිදි පොරිස්රික කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම (EMP)  

තවදුරටත් යොවත්කොලීන ගකගර්. 

වයොපෘතිගයන් බන්ධනො ොර රැඳවියන් ස්ඳ ො අතිගර්ක රැකියො අවස්තථො ස්  වඩො ග ොඳ ප සුකේ ඇති 

කිරීගේ ධනොත්මක බලපෑේ කිහිපයක් ඇත. නව යිතල ප සුකේ ස්  බොහිර ජනතොව පැමිණීම ග තු ගවන් 

ප්රගේශගේ ඉඩේ විනොකම ඉ ළ යොම ස්  ස්ම ර වයොපොර ද ඇතිවිය  ැකිය. 

පොරිස්රික බලපෑේ අවම කිරීගේ ක්රමගේදයන්, පොරිස්රික කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම(EMP)  ස්  පොරිස්රික 

අධීක්ෂ්ණ ස්ැලැස්තම (EMoP) යන ක්රියොකොරකේ වලට යටත්ව පොරිස්රික බලපෑේ අවමකරමින් වයොපෘතිය 

ක්රියොත්මක කළ  ැකි බව නි මනය කළ  ැකිය. 

වයොපෘතිය ඉදිකිරීගේදී ස්  පසුව ක්රියොත්මක කිරීගේදී දක්වො ඇති සියළුම පොරිස්රික බලපෑේ අවම කිරීගේ 

පියවරයන් ක්රියොත්මක කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. 

ගමම වයොපෘතිය ස්ඳ ො නැවත පදිාංචි කිරීගේ ක්රියොකොරී ස්ැලැස්තමක් (RAP) ස්කස්ත කළ යුුය. රගට් ජොතික 

අනිච්ඡොනු  නැවත පදිාංචි කිරීගේ ප්රතිපත්තියට (National Involuntary Resettlement Policy - NIRP 

2001) අනුව ගමය නීතිමය අවශයතොවයකි. නැවත පදිාංචි කිරීම ස්ඳ ො නිවොස් 20 කට වඩො ඇති ග යින් 

නැවත පදිාංචි කිරීගේ ක්රියොකොරී ස්ැලැස්තම (RAP) ස්විස්තතර වොර්තොවක් විය යුුය. ඉාංජිගන්රු පිරිවැයට 

ඇුළත් ගනොවන අධීක්ෂණය ස්  පොරිස්රික කළමනොකරණ අයිතමයන් ස්ඳ ො ගවනම මුදල් ගවන් කළ 

යුුය. 

වයොපෘති ස්ාංරචක වල ගකි ඡොයොරූපස්ට නක් රූප ස්ට න A හි දක්වො ඇත. බන්ධනො ොරය ස්ඳ ො 

ගයෝජිත පිරිස්ැලසුේ රූප ස්ට න B රූප ස්ට ගනහි දක්වො ඇත. 

 

.  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  
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රූප  -  A වයාපෘති ප්රයේශ  ස   වැදගත් ආයතන සහ වයාපෘති සංරචක  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

 

8 
  

ඉදිකිරීම් කාල  තුළදී අපජල  ස  ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ  සඳ ා සාරාංශ  

WW :  අපජල  කළමනාකරණ    

WW1 : බන්ධනාගාර  (යරෝ ල්  ා යස්වා ප්රයේශ  යනාමැතිව) 

1. . අපද්රවය ප්රභවයන්: පරිපොලන ඒකක, පුහුණු මධයස්තථොන, මුළුතැන්ග ය, ආපනශොලො/කෑම කොමර,      

    මලඅපද්රවය පිරිප දු පේධතිය(STP)  ස්  වැසිකිලි ආදිය 

2. අපද්රවය වර් : ඝන ස්  දියර අපද්රවය (අපජලය  ැර) 

උපද්රවකාරී යනාවන අපද්රවය 

දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි ගේ: ආ ොර අපද්රවය, උදයොන අපද්රවය, මලඅපද්රවය පිරිප දු පේධතිගේ 

(STP) ගපරීේ කුිවලින් ලැගබන ගපරීේ ද්රවය ස්  මුළුතැන්ග යි අපද්රවය ගපර ස්ැකසීගේදී එන අපද්රවය 

ස්  මලඅපද්රවය පිරිප දු පේධතිගේ (STP) මඩිති 

ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි: කඩදොසි, ගපොලිතීන් ස්  ීදුරු 

උපද්රවකාරී අපද්රවය 

 1. විදුත් අපද්රවය 

2. අපද්රවය ගතල් ස්  අගනකුත් ගිනි ඇවිගලන සුළු සුළු අපදියර 

3. විෂ්බීජ නොශක රස්ොයනික අපද්රවය /බ ොලුේ 

4. පළිගබෝධනොශක බඳුන් 

5. VOC ග ෝ ගිනි ඇවිගලන සුළු දියර වලින් ගපොග ොස්ත් එයරගස්ෝල් (aerosol) කෑන් / පීඩනයට 

පත් කළ කෑන් (pressurized cans) 

6. අපවිත්රවූ ද්රවය (Contaminated material) (උදො රණයක් ගලස් ගතල් වලින් අපවිත්රවූ ගරදි) 

7. හිස්ත LPG වැනි ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයු සිලින්ඩර 

3. අපජල  වර්ග (පැතිකෙ) - ආපනශොලො, වැසිකිළි ස්  මුළුතැන්ග යි අළු ජලය 

                                                      වැසිකිළි වලින් එන අපජලය 

4. ඝන අපද්රවය ප්රමාණ  ද්ළ වශය න් 

ගරෝ ල ස්  ගස්තවො ප්රගේශය ද ස්ලකො බලො උපරිම ක්රියොකොරිත්වගේදී අගේක්ෂිත උපද්රවකොරී ගනොවන 

අපද්රවය ප්රමොණය  

අපද්රවය වර්ග  ප්රමාණ  (kg/day) 

දජව  ොයනයට ලක්විය ැකි ආ ොර අපද්රවය  3248.31 kg/day 

මුළු ප්රතිචක්රීකරණය කළ ැකි 

- කඩදොසි  

- ේලොස්තික්  ො ගපොලිතීන්  

2922.2 kg/day 

1110.4 Kg/day 

701.3 kg/day 

උදයොන අපද්රවය ස්මස්තත උපද්රවකොරී ගනොවන අපද්රවය ප්රවො යට තවත් 75% ක් දොයක ගේ 

උපරිම ක්රි ාන්විතයේදී අයේක්ෂිත උපද්රවකාරී අපද්රවය ප්රමාණ  
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අපද්රවය වර්ග  ප්රමාණ  (kg/day) 

විදුත් අපද්රවය 

 අපද්රවය ගතල් ස්  අගනකුත් ගිනි ඇවිගලන සුළු 

සුළු අපදියර 

ස්නීපොරක්ෂ්ක රස්ොයනික අපද්රවය  

පළිගබෝධනොශක බඳුන් 

VOC ග ෝ ගිනි ඇවිගලන සුළු දියර වලින් 

ගපොග ොස්ත් එයරගස්ෝල් (aerosol) කෑන් / 

පීඩනයට පත් කළ කෑන් (pressurized cans) 

අපවිත්රවූ  ද්රවය (Contaminated material) 

(උදො රණයක් ගලස් ගතල් වලින් අපවිත්රවූ ගරදි) 

හිස්ත LPG වැනි ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයු සිලින්ඩර 

 

ප්රමොණයන් විචලයයි  

 

ඝන අපද්රවය බැ ැර කිරීයම් ක්රම   

උපද්රවකාරී යනාවන අපද්රවය 

ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ගවත භොර දීගමන් පසු ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව විසින් ගකොන්ත්රොත් කරන ලද 

මධයම පරිස්ර අධිකොරිගේ අනුමත ප්රතිචක්රීකරණ ආයතනයන් මතින් ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකිය. 

ආ ොර අපද්රවය ස්  අගනකුත් දිරොපත් විය  ැකි ද්රවය ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර ස්ෑදීම ස්ඳ ො ග ොරණ 

ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ගවත ලබො ගේ (ප්රමොණවත් වියළීමකින් පසු පමණක් ස් -ක්රියොවලිය (co-

processing) ස්ඳ ො ඉන්සී ඉගකොස්යිකල් ආයතනය ගවත ග ෝ ේවිත්ව කුටීර ස්හිත අධික උෂ්තණත්ව ද න 

යන්ත්රයක ද නය කිරීම ස්ඳ ො ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට ග ෝ ලබො දිය  ැකි එස්තටීපී වලින් ජනනයවන 

අපද්රවය  ැර) 

උපද්රවකාරී අපද්රවය 

විදුත් අපද්රවය ස්  අගනකුත් අනුරුදොයක අපද්රවය (හිස්ත වොයූ සිලින්ඩර  ැර) –  

1980 අාංක 47 දරණ ජොතික පොරිස්රික පනත (ස්ාංගශෝධිත පරිදි) ස්  ශ්රී ලාංකොව විසින් අත්ස්න් කරන ලද 

ජොතයන්තර ස්ේමුතීන්  ො ගප්රොගටෝගකෝල් වලට අනුව උපද්රවකොරී අපද්රවය ප්රවො නය කර නිවැරදි ගලස් 

ඉවත් කරන මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් අනුමත කරන ලද පොර්ශවයන්ට බොරගදනු ලබයි . 

හිස්ත වොයූන් සිලින්ඩර-නැවත පිරීම ස්ඳ ො ස්ැපයුේකරුවන්ට භොර දීමට. 

6. අපජල  ගලා  ායම් යේග  - 1800 m3/day  

7. ඒකාබේධ අපජලයේ ගුණාත්මකභාව  
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BOD5, COD, TSS, ගතල් ස්  ග්රීස්ත ස්  මුළු ගකොලිගෆෝේ ප්රමොණය වැසි ජලය ගනොමැතිව පිළිගවලින් 45-

54 g/capita day, 1.6-1.9 g x BOD5/ capita day, 70-145 g/capita per day, 10-30 g/per capita day 

and 109-1010 g per capita per day. මලඅපද්රවය පිරිප දු පේධතිය (STP) ස්ඳ ො 240 BOD5 mg/L, 600 

COD mg/L, 500 TSS mg/L and < 10 oil and grease mg/L ගේ. 

8. ගෘ ස්ත අපජල පවිරකරණ ක්රම – තෘතී  පවිරකරණ පේධති ක් සහිත A2O ක්රි ාවලි   

(රූපය C බලන්න) 

CWWTP/STP ගවත  ැරීමට ගපර මුළුතැන්ග ය ස්  කැන්ිගේ අපද්රවය ගපරීමටත් ස්  ගතල් ඉවත් 

කිරීමටත් පොරිස්රික බලපෑේ ඇ යීගේ වොර්තොව නිර්ගේශ කරයි. 

9. පිරිප දු කරනලද් අපජලයේ ගුණාත්මකභාව  ස  ප්රමිතින් - 1980 අාංක 47 දරණ ජොතික පොරිස්රික 

පනගත් ස්  එහි ස්ාංගශෝධන යටගත් ප්රකොශිත 2008 අාංක 1 දරන ජොතික පොරිස්රික (ආරක්ෂ්ණ ස්  තත්ව) 

ගරගුලොසිවල ( ැස්ට් අාංක 1534/18-2008.02.01) කොර්මික අපද්රවය අභයන්තර මුපිට ජලයට බැ ැර 

කිරීම ස්ඳ ො ධොරණසීමො පිළිගවලින් pH, BOD 5, COD, ගතල් ස්  ග්රීස්ත, NH3-N ස්  TSS මට්ටේ 6.0-

8.5, <30 mg/L, <250 mg/L, <10 mg/L , <50 mg/L ස්  <50 mg/L ගේ. 

10. පිරිප දුකළ අපජල  බැ ැර කිරීයම් ක්රම  - කි.මී .6.8 ක් දිග යපාම්ප කිරීයම්  න්ර ක්  ර ා 

මාවක්ඔ ට සෘජුවම බැ ැර කිරීම.  

(රූප  C  බලන්න) 

11. මාවක්ඔයේ තනුක කිරීයම් යකාන්යේි  - අවුරුදු 25 ක වාර්ෂික අවම ප්රවා   සඳ ා වුවද් 8 ගුණ ක් 

තනුක කිරීයම් ක්රම  සෑය ්.  

WW2- බන්ධනාගාර  යරෝ ල  

1. යරෝ ල් සංරචක 

a. වාට්ටු  

b. ඩිජිටල් එක්ස් කිරණ  

c. රක්ත විශ්යල්ෂක ක් ස  ජජව 

රසා නික විශ්යල්ෂක ක් සහිත රක්ත 

විද්යාගාර  (Hematological Lab with 

a Hematological Analyzer and a 

Biochemical Analyzer) 

d. ද්න්ත ඒකක   

e. යබය ත් ශාලාව 

f. ඔක්ිජන් ිලින්ෙර් ප්රයේශ   

g. කුස්ි   

h. කැන

 

2. අපජල  උත්පාද්න  කරන යරෝ ල් සංරචක 

a. වාට්ටු  

b. රක්ත විශ්යල්ෂක ක් ස  ජජව 

රසා නික විශ්යල්ෂක ක් සහිත රක්ත 

විද්යාගාර  Hematological Lab with a 

Hematological Analyzer and a 

Biochemical Analyzer 

c. ද්න්ත ඒකක   

d. යබය ත් ශාලාව  

e. කුස්ි   

f. කැන්ටිම  
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3. ඇති වි   ැකි අපජල පැතිකෙ / අපජල ධාරායේ ඇති වි   ැකි සංරචක 

  A: ගෘ ස්ත අපජල   

a.  ෘ ස්තත අපජලය: වැසිකිළි වලින් (වොට්ටු ස්  අගනකුත් ස්ාංරචක වලින්) කළු ජලය ස්  අළු ජලය 

ස්ම ර ගරදි ගස්තදීගේ අපද්රවය මිශ්ර ගේ  

b. මුළුතැන්ග ගයන් ස්  කෑම කොමරගයන්/ ආපනශොලොගවන්  ෘ ස්තත අපජලය  

උපරිම වොස්ය කරන කොලය ුළ  ෘ ස්තථ අපජල ප්රමොණය දිනකට 37 m3.  ණනය කරන ලද  ෘ ස්තත 

අපජල ලක්ෂ්ණ - වැසි ජලය ගනොමැතිව ඒකොබේධ ජලධොරොව (පුේ ලයින් 414 ගදගනකු ස්ඳ ො) 

පරොමිතින්  

 

ස්ොන්ද්රණය 

BOD5at 20ºC (mg/L)  755-906 

COD (mg/L) 1208-1722 

TSS (mg/L) 1175-2434 

ගතල් ස්  ග්රීස්ත Oil and grease (mg/L) 168-504 

නැවුේ මලඅපජලය ක්ෂ්ොරීය (6.5- 8.5) නමුත් ගස්ේික් තත්වයන් යටගත් ආේලික වන බව ස්ලකන්න. 

  B: දිරාපත් වි   ැකි අපදි ර   

a. රස්ොයනො ොරගයන් බැ ැර කරන ලද රුධිරය, සීරේ ස්  මුත්රො ස්ොේපල  

b. ස්ොගේක්ෂ්ව මෘදු දියර ග ෝ අර්ධ දියර ඖෂ්ධ, විටමින් අඩාංගු ද්රොවණ, කැස්තස් සිරේ,අන්තදශරික 

(intravenous) ද්රොවණ (ඇමයිගනෝ අේල, ලිපිඩ, ේූගකෝස්ත, ආදිය), අක්ි බිාංදු 

  C:  COD ස  බැර යලෝ  සඳ ා ද්ා ක වන රසා නික අපදි ර  

c. කල් ඉකුත්වූ, භොවිතයට ගනො ත්, දූිත ග ෝ අතිරික්ත දියර ඖෂ්ධ / ඖෂ්ධීය ද්රොවණ  

d. දන්ත ඒකකගයන් කට ගස්තදූ ජලය - රස්දිය (ඇමල් ේ) මිශ්ර ජලය  

e. දජව රස්ොයනික  ො රක්ත විදයොත්මක විශතගල්ෂ්ණයන්හිදී රස්ොයනික ද්රවය පරීක්ෂො කිරීගේදී ස්  

ස්ැකසීගේදී භොවිතො කරන තනුකකොරක ස්  ප්රතික්රියොකොරක ස්  විෂ්බීජ නොශක වැනි 

රස්ොයනො ොරගයන් භොවිතො කළ රස්ොයනික අපද්රවය  

4. ඝන ස  අප දි ර පැතිකෙ (අපජල   ැර)  

උපද්රවකාරී යනාවන අපද්රවය 

• දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි ගේ: ආ ොර අපද්රවය, උදයොන අපද්රවය, මුළුතැන්ග යි අපද්රවය ගපර 

ස්ැකසීගේදී එන අපද්රවය ස්  මලඅපද්රවය පිරිප දු පේධතිගේ (STP) මඩිති  

• ඇඳන්වල සිින ස්ාංඛයොව 100% ීගේදී ආ ොර අපද්රවය ප්රමොණය දිනකට කිගලෝග්රෑේ 180 කි 

• ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි: කඩදොසි, ගපොලිතීන් ස්  ීදුරු  
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උපද්රවකාරී අපද්රවය 

▪ විදුත් අපද්රවය 

▪ විෂ්බීජ නොශක රස්ොයනික අපද්රවය /බ ොලුේ  

▪ පළිගබෝධනොශක බඳුන්  

▪ හිස්ත LPG වැනි ගිනි ඇවිගලන සුළු වායූන් තිබූ හිස් ිලින්ෙර 

▪ ස්ොයනික අපද්රවය 

 

- ආස්ොදනයවන අපද්රවය 

- තියුණු අපද්රවය 

- වයොධිජනක අපද්රවය(රුධිරය  ො සීරේ) 

- බැරගලෝ  ස්හිත අපද්රවය 

- රස්ොයනික අපද්රවය 

- ඖෂ්ධ / ඖෂ්ධීය අපද්රවය 

- ද්රව O2 පීඩනයට පත් කළ කෑන් 

(pressurized cans)  

 

 

උපරිම ක්රියොකොරිත්වගේදී අගේක්ෂිත උපද්රවකොරී අපද්රවය ප්රමොණය 

අපද්රවය වර්ග  ප්රමාණ  (kg/day) 

ආස්ොදනයවන අපද්රවය ස්  තියුණු අපද්රවය 

 

2.8 kg/day 

ගවනත් ස්ොයනික අපද්රවය 

විදුත් අපද්රවය 

ස්නීපොරක්ෂ්ක රස්ොයනික අපේරේය 

පළිගබෝධනොශක කෑන් 

LPG වැනි ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයූන් තිබූ හිස්ත 

සිලින්ඩර 

ප්රමොණයන් විචලයය 

 

5. ය ෝජිත අපජල  පිරිප දු කිරීයම් ක්රමයේද්  

 ෘ ස්තථ අපජලය පමණක් ස්ෘජුවම CWWTP/STP ගවත  රවො යැීමට නියමිතය. STP ගවත ගවත 

 ැරීමට ගපර මුළුතැන්ග ය ස්  කැන්ිගේ අපද්රවය ගපරීමටත් ස්  ගතල් ඉවත් කිරීමටත් පොරිස්රික 

බලපෑේ ඇ යීගේ වොර්තොව නිර්ගේශ කරයි ඊට අමතරව ප ත ස්ඳ න් ද්රවයන් පමණක් මලඅපව න 

පේධතියට / STP ගවත බැ ැර කිරීමට අවස්ර ගදනු ඇත. 

• SLMC නිර්ගේශයන්ට අනුව පූර්ව ප්රතිකොර කිරීගමන් පසු රුධිරය  ො සීරම ස්ොේපල 

• මුත්රො ස්ොේපල 

• ඔක්සි ොරක  ද්රොවණ - MSDS වලට අනුකූලව ප්රගේශගමන් තනුක කිරීම (ජලය) ග ෝ සුදුසු 

ඔක්සි රණයක් (GHS නිර්ණොයක අනුව ස්ෑම වස්ර 3 කට වරක් යොවත්කොලීන ගකගර්) 

• ඔක්සිකොරක ද්රොවණ - MSDS වලට අනුකූලව ප්රගේශගමන් තනුක කිරීම (ජලය) ග ෝ සුදුසු 

ඔක්සිකරණයක් (GHS නිර්ණොයකයන්ට අනුව ස්ෑම වස්ර 3 කට වරක් යොවත්කොලීන ගකගර්) 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  
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ප ත ස්ඳ න් ද්රව, අර්ධ දියර ස්  ඝන අපද්රවය මලඅපව න පේධතියට බැ ැර ගනොගකගර් (දන්ත 

ස්ොයනගයන් මුඛ ගස්තදීම  ැර) 

• රස්ොයනික අපේරේය 

• කල් ඉකුත් වූ/කල් ඉකුත්වූ ඖෂ්ධ වර්  ස්  ඖෂ්ධීය ද්රවය 

• ආයුර්ගේද ද්රොවණ, ඖෂ්ධ ස්  දන්ත මිශ්රන (dental amalgam) වැනි බැර ගලෝ  

ගපොග ොස්ත් අපද්රවය (උදො රණ ගලස් කල් ඉකුත් වූ, ස්ේමත ප්රමිතිගයන් ගතොර ග ෝ දූිත 

දන්ත මිශ්රන) 

 

6. ය ෝජිත ඝනඅපද්රවය ස  අපදි ර   බැ ැර කිරීයම් ක්රම 

 

උපද්රවකොරී ගනොවන අපද්රවය 

• ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි අපද්රවය  ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ගවත භොර දීගමන් පසු 

ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව විසින් ගකොන්ත්රොත් කරන ලද මධයම පරිස්ර අධිකොරිගේ අනුමත 

ප්රතිචක්රීකරණ ආයතනයන් මතින් ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකිය. 

• ආ ොර අපද්රවය ස්  අගනකුත් දිරොපත් විය  ැකි ද්රවය ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර ස්ෑදීම 

ස්ඳ ො ග ොරණ ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ගවත ලබො ගේ 

 

උපද්රවකොරී අපද්රවය  

විදුත් අපද්රවය ස්  අගනකුත් උපද්රවකොරී අපද්රවය (හිස්ත වොයූ සිලින්ඩර  ැර) – 1980 අාංක 47 දරණ ජොතික 

පොරිස්රික පනත (ස්ාංගශෝධිත පරිදි) ස්  ශ්රී ලාංකොව විසින් අත්ස්න් කරන ලද ජොතයන්තර ස්ේමුතීන්  ො 

ගප්රොගටෝගකෝල් වලට අනුව උපද්රවකොරී අපද්රවය ප්රවො නය කර නිවැරදි ගලස් ඉවත් කරන මධයම පරිස්ර 

අධිකොරිය විසින් අනුමත කරන ලද පොර්ශවයන්ට බොරගදනු ලබයි . 

හිස්ත ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයූන් (ඇසිිලීන්) ස්  ද්රව O2 සිලින්ඩර-නැවත පිරීම ස්ඳ ො ස්ැපයුේකරුවන්ට 

බොරගදනු ලබයි. 

සා නික ( ජජව ජවද්ය) අපද්රවය 

රධිරය ස්  සීරේ, දන්ත දවදය මුඛ ගස්තදුේ දියර  - ගපර පිරිප දුව ස්  ගපොදු WWTP වලට ගයොමුකිරීම. 

ඖෂ්ධීය දියර ද නය කිරීම  ස්ඳ ො ගයොමුකිරීම ( සිසිලි එන්ගකයො ග ෝ ඉන්සී ඉගකොස්යිකල්)  

EPL නිකුත් කිරීගේ ක්රියොවලිගේදී ගරෝ ල ස්ඳ ො වන අවස්න් අපද්රවය කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම නැවත 

ස්ලකො බලනු ඇත. 

WW3: යස්වා ප්රයේශ  

1. අපද්රවය වර්ග (උපද්රවකාරී යකාටස්) 

 

▪ ගතල්  ො ග්රීස්ත මිශ්රජලය 

▪ ගස්තවො ස්තථොනවල ETP මඩිති 

▪ ETPරස්ොයනික ද්රවය ස්  ේූ  ො තීන්ත ( glues and paints) වැනි ගවනත් රස්ොයනික ද්රවය   

▪ විදුත් අපද්රවය 

▪ ගතල් අපද්රවය  ො ගවනත් ගිනි ඇවිගලන සුළු අපදියර  

▪ ස්නීපොරක්ෂ්ක රස්ොයනික අපේරේය 

▪ විඛොදක ද්රවය  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  
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▪ පළිගබෝධනොශක බඳුන්  

▪ VOC ග ෝ ගිනි ඇවිගලන සුළු ද්රව අඩාංගු එයරගස්ෝල් බඳුන්/පීඩනයට ලක්කළ කෑන් 

▪ ගතල් ග ෝ රස්ොයනික ද්රවය වලින් අපවිත්රවූ ද්රවය (උදො: , ගතල් වලින් අපවිත්රවූ ගරදි) 

▪ හිස්ත  ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයු සිලින්ඩර  

▪ හිස්ත ද්රව O2 සිලින්ඩර  

උපරිම ක්රි ාකාරිත්වයේදී අයේක්ෂිත උපද්රවකාරී අපද්රවය ප්රමාණ  

අපද්රවය වර්ග  ප්රමාණ  (kg/day) 

▪ විදුත් අපද්රවය 

▪ ස්නීපොරක්ෂ්ක රස්ොයනික අපේරේය 

▪ විඛොදක ද්රවය  

▪ පළිගබෝධනොශක බඳුන්  

▪ ගතල් ග ෝ රස්ොයනික ද්රවය වලින් 

අපවිත්රවූ ද්රවය (උදො: , ගතල් වලින් 

අපවිත්රවූ ගරදි) 

▪ VOC ග ෝ ගිනි ඇවිගලන සුළු ද්රව 

අඩාංගු එයරගස්ෝල් බඳුන්/පීඩනයට 

ලක්කළ කෑන් 

▪ හිස්ත  ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයු සිලින්ඩර  

▪ හිස්ත ද්රව O2 සිලින්ඩර  

ප්රමොණයන් විචලයය 

▪ ගස්තවො ස්තථොනවල ETP මඩිති 

 

වැඩිදුර අධයයනගයන් පසුව තීරණය කිරීමට 

නියමිතයි. (අමු අපජල  ස්ාංයුක්ත ස්ොේපල ඇ යීම, 

Jar test කටයුු) 

 

▪ ගතල් අපද්රවය  ො ගවනත් ගිනි 

ඇවිගලන සුළු අපදියර  

 

විචලය 

මස්කට ලීටර් 420 ක් ගතල් අපද්රවය වලින් 79% 

ක් බස්ත රථ වලින් දොයක ගේ - වො න ගස්තවො 

අාං නය 

 

 

2. පිරිප දු ක්රම  

ගස්තවො ස්තථොන අපද්රවය ගතල්  ො ග්රීස්ත ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො ගපර ස්ැකසීම ස්  ගභෞතික රස්ොයනික පිරිප දුව 

 ර ො පිරිප දු කරන ගතල්වල ගුණොත්මකභොවය කොර්මික අපද්රවය රට අභයන්තර මුපිට ජලයට මුදො 

 ැරීම ස්ඳ ො වන ධොරණ සීමොවන් දක්වො පිරිප දු කිරීම (STP ගවත  ැරීමට ගපර)  EIAR නිර්ගේශ 

කරයි. 

විදුත් අපද්රවය ස්  අගනකුත් අනුරුදොයක අපද්රවය (හිස්ත වොයූ සිලින්ඩර  ැර) – 1980 අාංක 47 දරණ 

ජොතික පොරිස්රික පනත (ස්ාංගශෝධිත පරිදි) ස්  ශ්රී ලාංකොව විසින් අත්ස්න් කරන ලද ජොතයන්තර ස්ේමුතීන් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  
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 ො ගප්රොගටෝගකෝල් වලට අනුව උපද්රවකොරී අපද්රවය ප්රවො නය කර නිවැරදි ගලස් ඉවත් කරන මධයම 

පරිස්ර අධිකොරිය විසින් අනුමත කරන ලද පොර්ශවයන්ට බොරගදනු ලබයි . 

හිස්ත ගිනි ඇවිගලන සුළු වොයූන් (ඇසිිලීන්) ස්  ද්රව O2 සිලින්ඩර-නැවත පිරීම ස්ඳ ො ස්ැපයුේකරුවන්ට 

බොරගදනු ලබයි. 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල  

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  
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රූපය -  B  අපද්රවය සදහා ක්රියාවලි සටහන 

සමස්ථ අපද්රවය කළමනාකරණ  සඳ ා ක්රි ාවලි සට න 

 

20% for land irrigation 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව 
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1 වන  පරිච්යේද්   :  ැඳින්ීම  

1.1 යයෝජිත වයොපෘතිගේ පසුබිම 

ගකොළඹ න රය, ශ්රී ලාංකොගේ ප්රධොන න රය ගවමින්, ඉ ළ නො රික වර්ධනයක් අත්දකිනු ලබයි. ගකගස්ත 

ගවතත්, ගකොළඹ න රගේ ගබොග ෝ ප්රගේශවල  ප ත් මට්ටම ග තුගවන් එම ප්රගේශ  ාංවුරට ලක්ව 

ඇත. තවද, ප්රමොණවත් උස්තබිේ ගනොමැතිීම ගකොළඹ න රය මුහුණ ගදන ස්ාංවර්ධනගේ ප්රධොන  ැටලුවකි. 

ඉඩේ  ැටළුව  ො නො රික මූලයකරණය පිළිබඳ  ැටළුව ජය  ැනීම ස්ඳ ො නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය 

විසින් ක්රියොත්මක කරමින් සිින එක් කොර්යක්ෂම ස්ාංවර්ධන ගමවලමක් නේ "නො රික පුනර්ජනනය" 

(Urban Regeneration) යන්නයි. නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිගේ ස්ැලසුේ වල වැලිකඩ බන්ධනො ොර 

භූමිය එවැනි නො රික පුනර්ජනන වයොපෘතියක් ස්ඳ ො කලොපකරණය කර ඇත. වැලිකඩ බන්ධනො ොරය 

උස්ත ස්තථොනයක පිහිටො තිබීම, එහි විශොල භූමි ප්රමොණය ස්  ගබොරැල්ල  න්දිය අස්ල ගබ්ස්තලයින් පොගර් 

උපොයමොර්ගික පිහිටීම ග තුගවන් එය පුළුල් නො රික පුනර්ජනනීය වයොපෘතියක් ස්ඳ ො කදිම 

ගතෝතැන්නක් ගේ. 

1.2 ය ෝජිත වයාපෘතියේ අරමුණු ස  සාධාරණීකරණ  

1.2.1  වයාපෘති අරමුණු 

1948 දී බ්රිතොනය යටත් විජිත ස්මගේදී වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ස්ාංවර්ධනය කර තිුගන් එකල පැවති 

"යටත්විජිත ප්රමිති" පදනේ කරග න ය.  වර්තමොනගේ එය ජනොකීර්ණ වන අතර වොස්යට සුදුසු ගනොගේ. 

වැරදිකරුවන් වූ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ස්මොජ පරිවර්තනගේදී මොනසික චිකිත්ස්ොවක් (ප්රතිකොරයක්) ලබො දීම 

ස්ඳ ො හිතකර ග ොඩනැගිලි ස්  ස්තවොභොවික පරිස්රයක් ස්කස්ත කිරීම ස්ඳ ො නීන බන්ධනො ොර ප්රමිතීන් 

ස්කස්ත කර ඇත.   

1.2.2. වයාපෘති සාධාරණීකරණ  

1.2.2.1සාමානය 

එම නිස්ො වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ගවනත් ස්තථොනයකට මොරු කිරීමට අරමුණු ගදකකි: (i) දැනට ඌන 

උපගයෝී බන්ධනො ොර පරිශ්රය ඵලදොයී නො රික භොවිතයන් බවට පත් කිරීම ස්  (ii) නීන ප්රමිති මත 

පදනේව නව බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයක් ස්ාංවර්ධනය කිරීම 

බන්ධනො ොරය ස්තථොන තකිරීම ස්ඳ ො මිල්ලෑගේ ගයෝජිත භූමිගේ ගබොග ෝ වොසිදොයක තත්වයන් ඇත.. 

පළමුගවන්ම, අධිගේී මොර්  ජොලය ස්  අධිගේී මොර්  ග තුගවන් එයට ප සුගවන් ප්රගේශ විය  ැකිය. 

ගදවනුව, භූමි ප්රගේශය ස්  යොබද ප්රගේශ ස්  විගශතෂ්ගයන් කුඹුරු ස්  වගුරුබිේ නීන පන්නගේ 

බන්ධනො ොරයක් ස්ඳ ො වොස්යට සුදුසු ග ොඩනැගිලි පරිස්රයක් නිර්මොණය කිරීම ස්ඳ ො ආකර්ෂ්ණීය 

ගස්ෞන්දර්යොත්මක වොතොවරණයක් ස්පයයි. ගතවනුව, BOI කර්මොන්ත කළොපය නිස්ො ස්  නව කර්මොන්ත 

ස්ාංවර්ධනයන් ස්ඳ ො අඛණ්ඩ රොජය  ො ගපෞේ ලික ආගයෝඡන ග තුගවන් ග ොරණ කොර්මික ප්රගේශයක් 

බවට පත්ව ඇත. ගේ අනුව, සිරකරුවන් කොර්මික රැකියො ස්ඳ ො පුහුණු කිරීම ස්ඳ ො හිතකර පරිස්රයක් 

ග ොරණ ස්පයයි. 

1.2.2.2පොර්ශවකරුවන්ගේ දෘෂ්ති ගකෝණගයන් ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ොධොරණීකරණය  

ය ෝජිත වයාපෘති  නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විින් වයාපෘති සංවර්ධක ා යලසත් බන්ධනාගාර 

යද්පාර්තයම්න්තුව විින් ප්රධාන වයාපෘති ප්රතිලාභි ා වශය න් සාධාරණීකරණ  කර ඇත. වයාපෘති  

සාධාරණීකරණ  කරමින් රාජය ආ තන, ප්රජා නා කයින් ඇතුළු ප්රායේශී  මට්ටයම් පාර්ශවකරුවන්යේ 

අද් ස් යල්ඛන ගත කිරීමට සමාජ විද්යාඥ ා උත්සා  කයළ් . දිගු කාලීනව වයාපෘති ක්රි ාකරුයේ 

අසල්වැි න් ීමට  න යමම පාර්ශවකරුවන්යේ ඕනෑම ගැටලුවක් විසඳීමට යමම යතාරතුරු වයාපෘති 

සංවර්ධකට ස  ක්රි ාත්මක කරන්නාට ප්රය ෝජනවත් වනු ඇත. ඔවුන් ද්ැක්වූ අද් ස් ප ත ද්ැක්යේ. 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 1.1 - වයාපෘති  පිළිබඳ පාර්ශවකරුවන්යේ අද් ස් 

ගේශීය 

පොර්ශවකරුවන් 

වයොපෘතිගේ ස්ොධොරණීකරණය පිළිබඳ අද ස්ත 

ග ොරණ ප්රොගේශිය 

ගල්කේ 

ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්  එහි ස්ාංරචක ස්  බලපෑේ ආදිය පිළිබඳව ප්රොගේශිය 

ගල්කේ නිසි ගලස් ගනොදන්නො අතර ඇය කිසිදු විගරෝධයක් ප්රකොශ ගනොකරයි. 

රොජය ගස්තවකයින් වශගයන් ගපොදු ස්ාංවර්ධනය ස්ඳ ො අවශය ස් ගයෝ ය ලබො 

දීමට ඔවුන් බැඳී සිින බව ඇයගේ අද ස්යි. 

අදොළ ග්රොම නිළධොරි රොජය අාංශය ක්රියොත්මක කරන වයොපෘති ස්ඳ ො ඕනෑම ස් ගයෝ යක් ලබො දීමට 

ඔවුන් සූදොනේ බව ද ග්රොම නිළධොරි දරන අද ස්. නමුත් ඔහු ගයෝජනො කරන්ගන් 

ඔහුට අදොළ ගතොරුරු ලබො දිය යුු බවත් වයොපෘතියට අදොළ ස්ැලසුේකරණයට 

 ො ක්රියොත්මක කිරීගේ කටයුු වලට ඔහුට ස්  අගනකුත් නිලධොරීන්ට ස්ේබන්ධ 

ීමට අවස්තථොව ස්ලස්ො දිය යුු බවත්ය.  

අගනකුත් ප්රජො 

නොයකයින් 

ගමම වයොපෘතියට ප්රජො නොයකයින් ස්ෘජුවම විගරෝධය පළ ගනොකළ නමුත් 

ඔවුන්ගේ අද ස් නේ ගමම රබර් ඉඩම එහි කොර්යක්ෂ්මතොව ඉ ළ නැාංීම ස්ඳ ො 

භොවිතො කළ  ැකි බව ග ෝ ගේශීය ප්රජොවට ස්ැලකිය යුු රැකියො ප්රමොණයක් 

උත්පොදනය කරන ගවනත් ස්ැ ැල්ලු කර්මොන්ත ස්ඳ ො එය භොවිතො කළ  ැකි 

බවයි. 

මූලොශ්රය: EIA හි SIA කණ්ඩොයම 

1.3 EIA අධයයනගේ අරමුණු  

1.3.1  ප්රධොන අරමුණු   

 

පොරිස්රික බලපෑේ ඇ යීේ අධයයනගේ ප්රධොන අරමුණු ප ත පරිදි ගේ. 

1. වයොපෘති අනුමත කිරීගේ ඒජන්සිය (PAA) - මධයම පරිස්ර අධිකොරිය මඟින් නිකුත් කරන ලද 

TOR හි දක්වො ඇති සියළුම අවශයතො නිසියොකොරව ස්පුරොලිය යුු  ො මධයම පරිස්ර 

අධිකොරිගයන් පරිස්ර අනුමැතිය ස්ඳ ො සුදුසුකේ ලැබීමට ස්ෑග න තරේ ප්රමොණවත් විය යුු 

පොරිස්රික බලපෑේ ඇ යීේ වොර්තොවක් ස්කස්ත කිරීම. TOR හි සියලුම අයිතම ගකගරහි දැඩි 

අවධොනයක් ගයොමු කරනු ලබයි. 

2. වයොපෘති භූමිය ුළ ස්  ඒ අවට ගභෞතික, ගභෞතරස්ොයනික, පොරිස්රික  ො ස්මොජ පරිස්රය 

ස්ේබන්ධ මූලික දත්ත ස්  ගතොරුරු ග්ර නය කර  ැනීම. තොක්ෂණිකව ස්ේබන්ධ සියළුම 

මූලික ගතොරුරු නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිගේ ශකයතො වොර්තො, ප්රොගේශීය ගල්කේ 

කොර්යොලගේ ඇති ස්ේපත් පැතිකඩ ස්  ගවනත් පර්ගේෂ්ණ ප්රකොශන ස්  වොර්තො වලින් ලබො 

 ත  ැකි විස්තතර තිගබ් නේ ඒවොයින් ලබො  නු ඇත. 

3. වයොපෘතිය ස්  ඒ වටො ඇති අවගබෝධය පුළුල් කිරීම ස්ඳ ො ගර්ඛීය ආයතන, ප්රොගේශීය ගල්කේ, 

ග්රොමනිලධොරී, මධයම පරිස්ර අධිකොරිය (වයොපෘති අනුමත කිරීගේ ආයතනය) ප්රොගේශීය 

ප්රජොවන් ස්  වයොපෘති භූමිය  ො ඒ අවට පවුල් ස්මඟ ස්ොකච්ඡො කිරිම. 

4. වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ  ො ගමග යුේ අවධිගේදී ඇති විය  ැකි බලපෑේ තක්ගස්තරු කිරීම. 

ස්මොජීය බලපෑේ, ශොක  ො ස්ව විගශතෂ් විනොශ ීම, අපද්රවය ආශ්රිත බලපෑේ,  ෘ ස්තත කළු ස්  

අළු ජල කළමනොකරණය, ඝන අපද්රවය කළමනොකරණය ස්  බැ ැර කිරීම වැනි ඉතොමත් 

තීරණොත්මක බලපෑේ වලට ප්රමුඛතොවය ගදනු ඇත. 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5. බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවර ස්කස්ත කිරීම-  ඳුනො ත් බලපෑේ ස්ඳ ො අවම කිරීගේ පියවර 

ස්කස්ත කළ යුුය. ස්ම ර බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් ස්ැලසුේ කිරීම  ර ොම කලින්ම 

 නු ලබයි. උදො: අපජල පිරිප දු පේධතිය ස්ැලසුේ කිරීගමන් අපජල බලපෑේ වළක්වො  ැනීම. 

6. ස්මොජ උපගේශනය ස්  ස් භොී ීම - වයොපෘතියට ස්මීපව වොස්ය කරන  ැමියන් වැනි ඒ  ො 

ස්ේබන්ධ සියළුම වයොපෘති පොර්ශව කරුවන්, ඉලක්ක ත කණ්ඩොයේ ස්ොකච්ඡො, ප්රධොන 

ගතොරුරු ස්ේමුඛ ස්ොකච්ඡො, රැස්තීේ, වැනි විවිධ ස්මොජ උපගේශන ක්රම උපගයෝී කර නිමින් 

විධිමත් ගලස් ස්ොකච්ඡො කරන ලදි. ගමම උපගේශන ක්රියොවලිගේදී (ඉදිකිරීේ ස්  ක්රියොත්මක 

ීම) සිදු කිරීමට බලොගපොගරොත්ු වන ස්මොනය වයොපෘති කටයුු පිළිබඳව ඔවුන්ට ග ළිදරේ 

කරන ලදී. 

7. අධයයනගේ ප්රතිඵල මත වයොපෘති ක්රියොත්මක කිරීම ග තු ගවන් සිදුවිය  ැකි අහිතකර බලපෑේ 

අවම කිරීම ස්ඳ ො ඇති විය  ැකි අහිතකර බලපෑේ වලට එගරහිව අවශය අවම කිරීගේ 

පියවරයන් ස්කස්ත කිරීම. 

8. වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීගේදී බලපෑේ ආපසු  ැරවිය ගනො ැකි බවට පත්ීමට ගපර 

පොරිස්රික අහිතකර බලපෑේ වැළැක්ීම ස්ඳ ො අවශය පියවර  ැනීමට නො රික ස්ාංවර්ධන 

අධිකොරියට  ැකි වන පරිදි පොරිස්රික කළමනොකරණ ස්  අධීක්ෂ්ණ (පසුවිපරේ) ස්ැලසුේ 

(EMP ස්  EMoP) ස්කස්ත කිරීම. 

1.3.2 ස්මොජ බලපෑේ ඇ යීගේ අරමුණු   

1.3.2.1  අරමුණු 

ස්මොජ බලපෑේ අධයයනගේදී වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ගවනත් ස්තථොනයකට ග න යොම ස්ඳ ො ගයෝජිත 

වයොපෘතිය ග ොරණ මිල්ලෑගේ ක්රියොත්මක කිරීම ග තුගවන් ඇති විය  ැකි ධනොත්මක  ො ස්ෘණොත්මක 

බලපෑේ, විශතගල්ෂ්ණය ගකගරහි අවධොනය ගයොමු කරන ලදි. ස්ෘණොත්මක බලපෑේ අවම කිරීමට ස්  

ධනොත්මක බලපෑේ වැඩි කිරීමට ක්රමගේදයන්ද SIA ගයෝජනො කගළතය. තවද වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ  ො 

ගමග යුේ අවධිගේදී ඇති වන ස්මොජ බලපෑේ අවම කිරීගේ ක්රියොවලිය අධීක්ෂ්ණය කිරීගේ යොන්ත්රණය ද 

අධයයනගයන් ගයෝජනො ගකරිණි. 

1.3.2.2 ද්ත්ත එකතු කිරීයම් ක්රම  

ගමම අධයයනගයන් වයොපෘති ස්ථොනය වැගටන මුළු භූමි ප්රමොණය ස්  එයට යොබද ඉඩේ තීරය (මීටර් 500) 

ස්  වයොපෘති භූමිගේ මොයිගේ සිට කි.මී. 2ක් දක්වො අරීය ප්රගේශයක් ආවරණය කරන ලදි. වයොපෘතිය ස්ඳ ො 

මොයිේ වූ ඉඩේ ගකොටස් ස්ඳ ො ඉඩේ පරි රණය ස්  ස්මොජ-ආර්ික ගකොන්ගේසි ස්ේබන්ධ සියළුම අාං  

ඇුළත් පැතිකඩ ස්කස්ත කරන ලදී. වයොපෘතිගේ බලපෑමට ලක් වූ ප්රගේශය පිළිබඳ ස්මොජ ආර්ික පැතිකඩ 

ගල්ඛන ත කිරීම ස්ඳ ො වයොපෘති බලපෑමට ලක් වූ ප්රගේශගේ (මීටර් 500) ප්රොථමික දත්ත ද එකු කරන 

ලදී. වයොපෘති ස්ථොනගේ සිට කිගලෝමීටර් 2 ක අරීය ප්රගේශය වයොපෘතිගේ ම ො-පරිස්රය (macro-

environment) ගලස් නිර්වචනය කර ඇති අතර අධයයනය ස්ඳ ො ගමම භූග ෝලීය ඒකකගයන් ේවිතීයික 

දත්ත එකු කරන ලදී. අධයයනගේ SIA යටගත් ක්ගෂ්තත්ර අධයයනය ස්ඳ ො භොවිතො කරන ලද නිර්ණොයක 

ස්  දර්ශක ප ත වගුගේ ස්ොරොාංශ කර දක්වො ඇත 

 

වගුව 1.2 - දත්ත එකු කිරීගේ ක්රම 

නිර්ණා ක ද්ර්ශක ද්ත්ත ක්රම 

ජන විකොශනය  ගයෝජිත වයොපෘති ඉඩම 

ුළ ජන  නය 

වයොපෘති භූමිගේ ඇති 

පුේ ලයින් ස්ාංඛයොව 

 ෘ ස්තථ ප්රශතනොවලිය 

මඟින් දැනට ලබො  ත 

 ැකි සියලුම පුේ ලයින් 

ස්මඟ ස්ේමුඛ 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව 
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නිර්ණා ක ද්ර්ශක ද්ත්ත ක්රම 

ස්ොකච්ඡොවක්, 

 වයොපෘති ඉඩම අවට 

ජන  නය (මීටර් 500 

අරය) 

වයොපෘති ඉඩම ආශ්රිතව 

ජීවත් වන පවුල් 

ස්ාංඛයොව (වයොපෘති 

භූමිගේ මොයිගේ සිට 

මීටර් 500 ක අරයක්) 

ේවිතීයික  ො ප්රොථමික 

මූලොශ්ර 

 වයොපෘතියට අදොළ ග්රොම 

නිලධොරී ගකොට්ඨොශගේ 

ස්  එහි විවිධ  ේමොන 

වල වයොපෘති වල 

ජන  නය (වයොපෘති 

බලපෑේ ප්රගේශය -2km 

අරය 

ජන  නය ස්  පවුල් ග්රොම නිළධොරි කොර්යොලය 

 වයොපෘති ගකොරිගඩෝගේ 

විශොල ප්රගේශය ගලස් 

වයොපෘතියට අදොළ 

ප්රොගේශීය ගල්කේ 

කොර්යොලගේ ජන  නය 

ජන  නය ස්  පවුල් ප්රොගේශීය ගල්කේ 

කොර්යොලය 

ජන  නගේ ස්මොජ 

ගවනස්තකේ 

ජනවොර්ගික, ආ මික, 

ස්තත්රී පුරුෂ් භොවය, පවුල් 

ප්රමොණය යනොදිගේ 

ප්රතිශතය- අධයයනය 

කරන ලද සියළුම 

භූග ෝලීය ඒකක  

එක් එක් කොණ්ඩය 

යටගත් පවුල් 

ප්රොගේශීය ගල්කේ 

කොර්යොලය ස්  ග්රොම 

නිළධොරි කොර්යොල ස්  

 ෘ  ස්මීක්ෂ්ණ වලින් 

දත්ත 

භූමි පරි රණය වයොපෘති ඉඩම, ඒ 

ආස්න්නතම ප්රගේශය ස්  

ග්රොම නිළධොරි බල 

ප්රගේශය ුළ එක් එක් 

ඉඩේ  පරි රණය 

කොණ්ඩය යටගත් 

ප්රමොණය 

ඉඩේ පරි රණ කොණ්ඩ 

ස්  ප්රමොණය 

  නිරීක්ෂ්ණ ස්  

ේවිතීයික මූලොශ්ර 

ජීවගනෝපොය මොර් ය වයොපෘති ඉඩම, ඒ 

ආස්න්නතම ප්රගේශය ස්  

එහි ග්රොම නිළධොරි  ස්  

ප්රොගේශීය ගල්කේ බල 

ප්රගේශයන් ුළ සිදු කරන 

ලද ජීවගනෝපොය 

ක්රියොකොරකේ  ණන 

එක් එක් ජීවගනෝපොය 

කොණ්ඩය යටගත් පවුල් 

ස්  ප්රතිශතය 

ස්ේමුඛ පරීක්ෂ්ණය, 

ප්රශතනොවලි ස්මීක්ෂණය 

ස්  ේවිතීයික මූලොශ්ර 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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නිර්ණා ක ද්ර්ශක ද්ත්ත ක්රම 

පුරොවිදයොත්මක, 

ඓති ොසික, 

ස්ාංස්තකෘතික  ො 

ආ මික ස්තථොන 

ස්තථොන අාංකය ස්  නම ඉඩගේ මොයිගේ සිට 

ස්ෑම ස්තථොනයකටම 

ඇති දුරත් ස්ම  

වයොපෘති භූමිගේ ස්  ඒ 

ආස්න්නගේ පිහිි 

ස්තථොන ලැයිස්තුව 

(සිතියගේ ස්ලකුණු කර 

ඇති ස්තථොන) 

නිරීක්ෂ්ණ 

ගවනත් ස්ාංගේදී 

ආයතන 

පොස්ල්, ගරෝ ල්, ප්රජො 

ආයතන ආදිය. 

සිතියගේ ස්ලකුණු කර 

ඇති එවැනි ආයතන 

ලැයිස්තුව 

නිරීක්ෂ්ණ 

යිතල ප සුකේ මොර් , විදුලිය, 

ස්න්නිගේදනය, ජලය 

යනොදිය. 

වයොපෘති ඉඩම ුළ ස්  

ඉන් පිටත ඇති යිතල 

ප සුකේ දැක්ගවන 

සිතියම ස්කස්ත කරන්න 

නිරීක්ෂ්ණ 

පොර්ශවකරුවන්ගේ 

අද ස්ත 

වයොපෘති ඉඩේ භොවිතො 

කරන්නන්, වයොපෘති 

ඉඩම ආස්න්නගේ පදිාංචි 

පුේ ලයින් ස්  වයොපෘති 

ප්රගේශයට අදොළ 

අගනකුත් 

පොර්ශවකරුවන්ගේ 

අද ස්ත 

ස්ෑම කොණ්ඩයකම 

පොර්ශවකරුවන්ගේ 

අද ස්ත  

ගපෞේ ලිකව ස්ේමුඛ 

ස්ොකච්ඡො ස්  කණ්ඩොයේ 

ස්ොකච්ඡො ස්  ප්රශතනොවලි 

ස්මීක්ෂණගයන්  

 

 ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ඳ ො අගේක්ෂිත ඉඩම භොවිතො කිරීම ග තුගවන් නිවොස්, ජීවගනෝපොය ක්රියොකොරකේ 

ස්  ඒවොට අදොළ යිතල ප සුකේ, ඉඩේ ස්  ගවනත් ගේපල වලට අදොළ දත්ත ඉ ත වගුගේ දක්වො ඇති 

ක්රම මඟින් එකු කරන ලද දත්ත වලින් උපුටො  න්නො ලදි. නැවත පදිාංචි කිරීගේ  ැටළු යටගත් ස්ඳ න් 

ToR හි අයිතමයන් ආමන්ත්රණයකිරීම ස්ඳ ො ගමම දත්ත භොවිතො කරන ලදී. වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් වූ 

ජනතොව නැවත පදිාංචි කිරීම ස්ඳ ො ඉඩමක් වයොපෘති ස්ාංවර්ධකයො විසින් දැනටමත්  ඳුනොග න ඇත. 

විකල්ප නිවොස් ස්ඳ ො ගවන් කළ ප්රගේශගේ පිරික්ස්ො බැලීගේ ස්මීක්ෂණයක් උපගේශක විසින් සිදු කරන 

ලදි. ගමම අධයයනය ගයෝජිත වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් වූ ප්රජොවන් ස්ඳ ො නව ජනොවොස් ුළ ස්ත්කොරක 

ප්රජොවන්ගේ ස්මොජ ආර්ික ලක්ෂණ විශතගල්ෂ්ණය කිරීම ස්ඳ ොයි.  

1.4 ය ෝජිත වයාපෘති  ආවරණ  වන පරිදි අද්ාළ වන නීති, යරගුලාි ප්රමිති ස  අවශයතා 

ප ත සඳ න් නීති  ා යරගුලාි අද්ාළ යේ. 

1.4.1 1980 අංක 47 ද්රන ජාතික පාරිසරික පනත ස  අද්ාල යරගුලාි  

ගයෝජිත වයොපෘතිය “ග ක්ටයොර 10 කට වැඩි  භූමි ප්රමොණයක් එලි ගපග ලි කිරීම” (ගමම වයොපෘතිගේ 

අක්කර 250 ක් ග ෝ ග ක්ටයොර 101 ක්) නිස්ො EIA ස්ඳ ො නේ කරන ලද වයොපෘතියක් (Prescribed 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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Project) වන අතර එබැවින් ගමම වයොපෘතිය ස්ඳ ො PAA වශගයන් CEA ගවතින් පොරිස්රික 

අනුමැතිය ලබො  ැනීම ස්ඳ ො පොරිස්රික බලපෑේ ඇ යීේ අධයයනයක් සිදුකිරීම අවශය ගේ. 

 

තවද, 2008 ගපබරවොරි 01 දිනැති අාංක 1534/18 දරණ අතිවිගශතෂ්  ැස්ට් පත්රය මඟින් ප්රකොශයට පත් 

කරන ලද 1980 අාංක 47 දරණ ජොතික පොරිස්රික පනගත් 32 ව න්තිය යටගත් 2008 අාංක 1 දරන 

ජොතික පොරිස්රික (ආරක්ෂ්ණ  ො ගුණොත්මකභොවය) ගරගුලොසි වලට අනුකූලව ක්රියොත්මක ීමට ගමම 

බන්ධනො ොරය (විගශතෂ්ගයන් බන්ධනො ොර ගරෝ ල ස්  අපජල පවිත්රො ොර ස්ඳ ො පොරිස්රික ආරක්ෂ්ණ 

බලපත්රය (EPL) ස්  උපගල්ඛන ත අපද්රවය කළමනොකරණ බලපත්රය (SWML) ලබො  ැනීම අවශය 

ගේ. 

• 1996 අාංක 21 දරණ අාංක 924/12 දරණ  ැස්ට් නිගේදනය මඟින් 1996 අාංක 1 දරන ජොතික 

පොරිස්රික (ශබ්ද පොලනය) ගරගුලොසි. 

• මධයම පරිස්ර අධිකොරිගේ පරිස්ර දූෂ්ණ පොලන අාංශය විසින් 2008 ගදස්ැේබර් 04 දින NEA හි 

විධිවිධොන යටගත් ප්රකොශයට පත් කරන ලද අන්තර් කේපන පොලන ප්රමිති 

1.4.2  අංක 15 ද්රණ ප්රායේශී  සභා පනත  

වයොපෘති ප්රගේශය ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව යටගත් පවතී. එබැවින් ජලොපව නය, අපද්රවය බැ ැර කිරීම 

(විගශතෂ්ගයන් ඝන අපද්රවය) යනොදිය ස්ේබන්ධගයන් ගමය අදොළ ගේ. 

 

වයොපෘති ප්රගේශය ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව යටගත් පවතී. එබැවින් ජලොපව නය, අපද්රවය බැ ැර කිරීම 

(විගශතෂ්ගයන් ඝන අපද්රවය) යනොදිය ස්ේබන්ධගයන් ගමය අදොළ ගේ. 

1. 1969 අංක 17 ද්රණ ලංකා විදුලි බල මණ්ෙල පනත ස  පසුව ිදු කරන ලද් සංයශෝධන  

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම ස්ඳ ො ගතකලො විදුලිය අවශය ගේ. ගේ ස්ේබන්ධව, විදුලිබල මණ්ඩලගයන් 

(1969 අාංක 17 දරණ ලාංකො විදුලිබල මණ්ඩල පනත යටගත් පිහිටුවන ලද) කැමැත්ත ලබො  ත යුුය. 

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ස්ැපයීමට අවශයය. 

2. ජාතික ජල සම්පාද්න  ා ජලාපව න මණ්ෙල නීති , 1974 අංක 2 ස  පසුව ිදු කරන ලද් සංයශෝධන  

වයොපෘතියට අවශය ජල ස්ැපයුම ජොතික ජල ස්ේපොදන  ො ජලොපව න මණ්ඩලය (NWSDB) ගවතින් අර්ධ 

වශගයන් ලබො  න්නො බැවින් ඉ ත ස්ඳ න් කළ පනත අදොළ ගේ. 

3. 1964 අංක 44 ද්රණ වෘක්ෂලතා  ා සත්ව ආරක්ෂක ආඥාපනත ස  පසුව ිදු කරන ලද් සංයශෝධන  

වයාපෘති ප්රයේශ  කුරුල්ලන්, සතුන් ඇතුළු රබර් වත්තක් වන අතර ය ෝජිත වයාපෘති  සඳ ා යමම රබර් 

වත්යතන් අෙක් ඉවත් කළ යුතු ය යින් 1964 අංක 44 ද්රණ ශාක  ා සත්ව ආරක්ෂක ආඥාපනත ස  පසුව 

ිදු කරන ලද් සංයශෝධන  ටයත් වනජීී සංරක්ෂණ යද්පාර්තයම්න්තුයේ අනුමැති  අවශය යේ. 

 

4. 1951 අංක 9 ද්රන ගස් කැපීයම් (පාලන) පනත ස  පසුව ිදු කරන ලද් සංයශෝධන  

ය ෝජිත බන්ධනාගාර සංවර්ධන ට රබර් ගස් විශාල ප්රමාණ ක් කැපීම සම්බන්ධ වන ය යින් යමම 

නීති  අද්ාළ යේ. 

5. 1981 අංක 73 ද්රන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි පනත  

ඉදිකිරීගේදී ස්  ක්රියොත්මක කිරීගේදී ගයෝජිත බන්ධනො ොර පරිශ්රයට ප්රධොන වශගයන් පිවිසිය  ැක්ගක් 

මොර්  ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය යටගත් ක්රියොත්මක වන ස්  නඩත්ු ගකගරන ඒ පන්තිගේ මොර් යක් වන 

ග ොරණ - ලග දර පොර  ර ො ය. 

6. 1968 අංක 15 ද්රණ ශ්රී ලංකා ඉෙම් යගාෙකිරීයම්  ා සංවර්ධන සංස්ථා පනත ස  පසුව ිදු කරන ලද් 

සංයශෝධන  



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව 
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ගයෝජිත බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට නව පිවිසුේ මොර් යක් ඇත. ගමම පිවිසුේ මොර් ය ගවල්යොයක් 

 ර ො ඉදිකිරීමට සිදු වන අතර ප ත් බිමක් ග ොඩකිරීමට කටයුු ගකගර්. එබැවින් SLLRDC පනත 

අදොළ ගේ. 

7. ජල සම්පත් මණ්ෙල පනත, 1964 අංක 29 ස  පසුව ිදු කරන ලද් සංයශෝධන  

NWSDB ගවතින් ලබොගදන ජල ස්ැපයුමට අමතරව ජල ස්ැපයුගේ අර්ධ ස්පුරොලීමක් ගලස් භූ ත ජලය 

ලබො  ැනීම අගේක්ෂො ගකගර්. ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො භූ ත ජලය ද භොවිතො ගකගර්. 

1.5 අධය නයේ ප්රමාණ  ස  විෂ  පථ   

අධයනගේ ප්රමොණය වයොපෘති ප්රගේශය ස්  එහි බලපෑේ ස්හිත ප්රගේශ විසින් විවිධ පොරිස්රික අාංශ එනේ 

ගභෞතික, ගභෞතික රස්ොයනික, පරිස්රවිදයොත්මක  ො ස්මොජ පරිස්රයන් මත තීරණය ගේ. වයොපෘති ප්රගේශය 

යනු UDA විසින් දළ ස්ට න ලබො දී ඇති වයොපෘති භූමියයි. වයොපෘතිය මගින් බලපෑේ කළ  ැකි ප්රගේශය 

තීරණය කිරීම ස්ඳ ො ප ත ස්ඳ න් නිර්ණොයක භොවිතො කරන ලදී. 

1. ශබ්දය ස්  කේපනය ස්  ක්ෂණික ස්මොජ පරිස්රය ස්  පරිස්රවිදයොත්මක පරිස්රය ස්ඳ ො ස්තථොන 

මොයිගේ සිට මීටර් 500 ක මොයිමක්. - මොයිම 1 

2. වොතගේ ගුණොත්මක භොවය අධයයනය ස්ඳ ො කි.මී 1 ක මොයිමක්. -මොයිම 2  

3. දුරස්තථ ස්මොජ පරිස්රයක් ස්ඳ ො කි.මී 2 ක මොයිමක් -මොයිම 3 

4. ගයෝජිත පිරිප දු කළ අපජලය (මලඅපද්රවය) බැ ැර කිරීගේ මොර් ය ස්ඳ ො මීටර් 100 

ගකොරිගඩෝවක් -මොයිම 4 

5. වැසි ජලය කළමනොකරණය ස්ඳ ො වන ගපෝෂ්ක ප්රගේශ ස්  පිරිප දු කළ අපජලය බැ ැර කරන 

ස්තථොනගේ මොවක්ඔය ජල ගපෝෂ්ක ප්රගේශය. ගකගස්ත ගවතත්, වැසි ජල කළමනොකරණගේ උප 

ගපෝෂ්ක ප්රගේශ පිහිටො ඇත්ගත් එම ස්තථොනය ුළ ය. -මොයිම 5 

6. කළු  ඟ  ො එක්වන ස්තථොනය (confluence) දක්වො මොවක්ඔගේ ප ළ ජල මොර්  ගකොටස් ස්  

කඳොන ජල ස්ැපයුම ලබො  න්නො ස්තථොනය දක්වො. -මොයිම 6 

වයොපෘති ස්තථොනය ස්  එහි බලපෑමට ලක්වන ප්රගේශය රූප සට න 1-1 හි ඇත.  

 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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1.1 රූපය - “වයොපෘති ප්රගේශය” ස්  “වයොපෘතිගේ බලපෑේ ස්හිත ප්රගේශය” 

   

1.6  ය ෝජිත සංවර්ධන  සඳ ා රාජය ආ තන වලින් අවශය  අනුමැතින්   

අදොළ නීති  ො ගරගුලොසි මත පදනේව ස්  අධිකරණ බලය ඇති ගර්ඛීය ආයතන  ඳුනො  ැනීගමන් අවශය 

අනුමැතීන් තීරණය ගකගර්. 

➢ මධයම පරිස්ර අධිකොරිය 

➢ ප්රොගේශීය ස්භොව 

➢  ප්රොගේශීය ගල්කේ ස්  ග්රොම නිලධොරී 

➢ ලාංකො විදුලි බල මණ්ඩලය 

➢ ජොතික ජල ස්ේපොදන  ො ජලොපව න මණ්ඩලය 

➢ වනජීී ගදපොර්තගේන්ුව - ඕනෑම වන ජීවිගයකු සිටීම ගවනුගවන්. 

➢ රබර් ව ොව ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො ස්ාංරක්ෂ්ණ ගදපොර්තගේන්ුව. 

➢ මොර්  ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය - ග ොරණ  ලග දර පොගර් වො න තදබදය ස්ඳ ො 

➢ ශ්රී ලාංකො ඉඩේ ස්ාංවර්ධන ස්ාංස්තථොව- කුඹුරක් මතින් ප්රගේශ මොර් යක් ඉදිකිරීම ස්ඳ ො 

➢ ජල ස්ේපත් මණ්ඩලය - භූ ත ජලය නිස්තස්ොරණය කිරීම ස්ඳ ො. 

➢ ජොතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂ්ණ ස්ාංවිධොනය (NBRO)- භූ-ස්තථොයිතො  ැටලු ස්ඳ ො. 

 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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1.7  වයාපෘති  සඳ ා මූලික අනුමැති  ලබා දීයම්දී රාජය ආ තන විින් නි ම කරන ලද්  ම් 

යකාන්යේින් . 

අදොළ ගර්ඛීය ආයතන විසින් UDA ගවත නිකුත් කරන ලද ලිපි ආකොරගයන් නිකුත්කරන ලද විස්තතර 

ඇමුණුම 2 හි දක්වො ඇත. දක්වො ඇති ප්රධොන ගකොන්ගේසිවල ස්ොරොාංශයක් ප ත දක්වො ඇත.වැඩිදුර 

ගතොරුරු ස්  ගර්ඛීය ආයතන විසින් නිකුත්කරන ලද ආදොල ලිපි ස්ඳ ො ඇමුණුම 2 බලන්න. 

යගාවිජන සංවර්ධන යද්පාර්තයම්න්තුව සිය 31/03/2021 දින ලිපිගයහි ප ත ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි පනවො 

ඇත. 

1. ගයෝජිත ප්රගේශ මොර්  කුඹුරු  ර ො  මන් කරයි. ඒ ස්ඳ ො කුඹුරු හිමියන්ගේ කැමැත්ත ලබො  ත 

යුුය ග ෝ ඉඩේ අත්පත් කර  ැනීම පනත් අනුව සිදු කළ යුුය. 

2. කුඹුරු  ර ො යන ප්රගේශ මොර්  ස්ඳ ො අවස්ර ලබො දීම ස්ඳ ො බලපෑමට ලක්වන ප්රගේශය ස්ඳ ො 

මිනින්ගදෝරු ගදපොර්තගේන්ුගේ මිනින්ගදෝරු ස්ැලැස්තම ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

3. චක්රගල්ඛ වලට අනුව කුඹුරුඉඩේ ගවනත් කොර්යන් ස්ඳ ො ගයොදො  ැනීමට ග ොවිජන ගස්තවො 

ගකොමස්ොරිස්තවරයොගේ අනුමැතිය ලබො  ත යුුය. 

ඉෙම් සංවර්ධන සංස්ථාව සිය 04/06/2021 ලිපිගයහි ප ත ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි දක්වො ඇත. 

1. කුඹුරු  ර ො පිවිසුේ මොර්  විගශතෂ්ගයන් ආවරණය කිරීම ස්ඳ ො ජල විදයොත්මක අධයයනයක් කළ 

යුුය. 

2. ජල විදයොත්මක අධයයනය මත පදනේව, භූමි මට්ටේ, දැනට පවතින ස්  ගයෝජිත ගබෝක්කු ස්  

වැසිජල පේධති වල පිහිටීේ  ැන විස්තතර ස්ැලසුේ කමිටුගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

තවද ඔවුන්ගේ 29/09/2021 දිනැති ලිපිගයන් SLLDC විසින් ගකරවලපිිය අපද්රවය කළමනොකරණ 

ප සුකම ගවත ඉදිකිරීේ සුන්ුන් ලබො  ැනීමට එකඟ ී ඇත. 

ජාතික ජල සම්පාද්න  ා ජලාපව න මණ්ෙල  2021 ගපබරවොරි 25 දිනැති ඔවුන්ගේ ලිපිගයහි ප ත 

ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි දක්වො ඇත.  

1. 2023 වර්ෂ්ය දක්වො වූ වයොපෘතිගේ ජල අවශයතො ස්ැපයීම සිදුකළ  ැකි ය. ස්ාංවර්ධනගේ ස්මස්තත 

ජල අවශයතොවය ස්පුරොලිය  ැක්ගක් ප්රධොන වැඩ වැඩි දියුණු කිරීේ අවස්න් වූ පසුව පමණි. 

2. ස්ාංවර්ධනය ස්ඳ ො ස්ාංවර්ධන නිෂ්තකොශනය ලබො  ත යුු අතර ස්ාංවර්ධනය ස්ඳ ො ප්රමොණවත් බිේ 

 බඩො ප සුකමක් තිබීම අනිවොර්ය ගේ. 

ජාතික ජල සම්පාද්න  ා ජලාපව න මණ්ෙල  - (NWSDB) - විදුත් තැපෑල 17/09/2021 

3. ස්ාංවර්ධකයො ජල ස්ැපයුේ අනුමැතිය ලබො  ත යුුය. ඉල්ූ අගනකුත් සියලුම විස්තතර ස්මඟ ජල 

ඉල්ලුම  ණනය කර නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් ලබො දිය යුුය. ඔවුන්ට භූ ත ග ෝ බිේ 

මට්ටගේ ප්රමොණවත්  බඩො ප සුකේ ස්ැපයිය යුුය. 

 

ලංකා විදුලි බල මණ්ෙල  2021 ස්ැේතැේබර් 16 දිනැති තම ලිපිය මඟින් ප ත ස්ඳ න් කරුණු දක්වො 

ඇත. 

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් බල ස්ැපයුම වර්  2 කින් ලබො දීමට එකඟ ී ඇත, එනේ, 1 වර් ය - ඉදිකිරීේ 

ස්ැපයුම ස්  2 වර් ය - නිතය ස්ැපයුම. 1 වර් ගේ විදුලිය ගකොස්ත ම 132kV ග්රි් ස්තගට්ෂ්න්  ො ස්ේබන්ධ 

දැනට පවතින 33kv ජොලගයන් ස්පයනු ලබන අතර ගයෝජිත ග ෝමො ම ග්රි් ස්තගට්ෂ්න් එකට ස්ේබන්ධ 

ගයෝජිත 33kV කුළුණු මොර් ගයන් 2 වර් ගේ විදුලි ස්ැපයුම ලබොගදනු ලැගබ්. 

 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ජාතික යගාෙනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධාන  (NBRO) ඔවුන්ගේ 7/9/2021 ලිපිගේ ගමගස්ත ස්ඳ න් කර 

ඇත. 

 

ජාතික යගාෙනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධාන  විසින් ග ොනු පරීක්ෂ්ණයක් පවත්වො ඉඩේ ස්තථොයිතො 

ස්මීක්ෂ්ණය සිදු කර ඇත. ඔවුන්ගේ NBRO/LRRMD/KT/HOP/LD21/0009 වොර්තොගේ නිර්ගේශ ලබො දී 

ඇත. රිමොන්් බන්ධනො ොරගේ පිරිස්ැලසුම ගවනස්ත කළ බැවින්, NBRO විසින් 7/9/2021 ඔවුන්ගේ ලිපිය 

මඟින් ස්ාංගශෝධිත වොර්තොවක් ලබො  න්නො ගලස් නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය ගවත නිර්ගේශ කර ඇත. 

NBRO ස්ථොනීය විමර්ශන වොර්තොව ඇමුණුම 19 හි දක්වො ඇත. 

 

ජල සම්පත් මණ්ෙල  ඔවුන්ගේ 27/09/2021 ලිපිය මඟින් ප ත ස්ඳ න් දෑ දක්වො ඇත. මලොපව න 

පවිත්රො ොරය ග තුගවන් භූ ත ජලගේ ගුණොත්මක භොවය පිරිහීම  ඳුනො  ැනීමට අධීක්ෂ්ණ පේධතියක්. 

වයොපෘති භූමිගේ ඇති ජල විදයොව ස්  ජල භූවිදයොව (hydrology and hydrogeology) ස්ැලකිල්ලට ග න 

ගනො ැඹුරු නිරීක්ෂ්ණ නල ළිාං ස්තථොන  ත කිරීම තීරණය කළ යුුය. 

 

ජල ස්ේපත් ලබො  ැනීම ස්ඳ ො නල ළිාං ස්තථොන 4 ක් ඇුළත් ස්තථොන පරීක්ෂ්ණ වොර්තොවක් ජල ස්ේපත් 

මණ්ඩලය විසින් ලබො දී ඇත. නමුත් ඒ නළ ළිාං  තගර් අස්තවැන්න පරීක්ෂණ කරගනොමැත. විස්තතර ස්ඳ ො 

කරුණොකර ඇමුණුම 06 බලන්න. 

 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  තම 20/09/2021 දිනැති ලිපිගේ ගමගස්ත ස්ඳ න් ගේ 

 

1. රථවො න බලපෑේ තක්ගස්තරුව (TIA) ස්ඳ ො UDA රථවො න බලපෑේ තක්ගස්තරු කමිටුගවන්   

අනුමැතිය ලබො  ත යුුය. 

2. අනො තගේ දී අක්කර 735 ක ස්මස්තත කොර්මික කලොපය ස්ඳ ො පුළුල් රථවො න බලපෑේ 

තක්ගස්තරුව (TIA)  ක්රියොත්මක කිරීම අවශය ගේ 

 

වාරිමාර්ග යද්පාර්තයම්න්තුව TEC රැස්තීම අතරුර ප ත අද ස්ත ගදකක් ඉදිරිපත් කරන ලදී 

1. අස්ල කුඹුරට ගරොන් මඩ  ලො යොම වැළැක්ීම ස්ඳ ො අනො ත කොණු පේධතියට ගරොන් මඩ 

උගුල්   ඇුළත් කළ යුුය. 

2. මොවක් ඔයට පිරිප දු කළ අපජලය මුදො ැරීම ස්ඳ ොවූ නළ මොර් යට අවස්ර නැත. ඔවුන්ට 

නොලිකො වු යක් (channel structure )අවශයයි. 

 

ය ාරණ ප්රායේශී  සභාව ප ත ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි ප ත ලිපිවල දක්වො ඇත. 

2021/02/02 දිනැති ලිපිය 

ප්රායේශී  සභාව ඝන අපද්රවය කළමනොකරණ පේධතිය වැඩිදියුණු කළ විට ඝන අපද්රවය පිළි ැනීමට 

එකඟතොව පළ කර ඇත 

ලිපිය 13/10/2021 

1. පොරිස්රික බලපෑේ ඇ යීේ අනුමැතිය මධයම පරිස්ර අධිකොරිගයන් ලබො  ත යුුය. 

2. මොවක් ඔයට අපවිත්ර ජලය බැ ැර කිරීම මධයම පරිස්ර අධිකොරිගේ ප්රමිතීන්ට අනුකූල විය 

යුුය. 

3. ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්ේබන්ධීකරණ කමිටුගේ අනුමැතිය ස්  අගනකුත් අදොළ බලධොරීන්ගේ 

අනුමැතීන් ලබො  ත යුුය. 

ලිපිය 03/10/2021 

1. ගයෝජිත බන්ධනො ොගය නිස්ො ජනනයගවන වැඩිපුර කස්ළ ප්රමොණය බැ ැරලීමට ප සුකේ 

ස්ැපයීම  ස්ඳ ො ප්රායේශී  සභාවට කස්ළ ගකොේපැක්ටර් යන්ත්ර (Garbage Compactors) ගදකක් 

අවශය ගේ. කස්ළ කළමණොකරන ප සුකම වැඩි දියුණු කළ යුුයි. 



ග ොරණ  මිල්ලනිය ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2. ඝන අපද්රවය කළමනොකරණ කොර්යගේදී සිරකරුවන් ගස්තවගේ ගයදීමට ප්රායේශී  සභාවට 

අවශයයි. 

3. සුන්දර පරිස්රයක් ුළ මොවක් ඔගයහි විවිධ ම ජන භොවිතොවන් ඇති බැවින් වයොපෘතිය මඟින් 

මොවක් ඔයට ඇති වන ඕනෑම බලපෑමක් වළක්වො  ත යුුය. 

4. වයොපෘතිය මඟින් ඕනෑම ස්මොජ ග ෝ පොරිස්රික  ැටලුවක් අවම කළ යුුය. 

5. ඉදිරිගේදී කස්ල බොර ැනීම ස්ඳ ො අවගබෝධතො ගිවිසුමක් අත්ස්න් කිරීමට කටයුු ගකගර්. 

1.8 ප්රඡේශඡේ පවතින ප්රතිපත්ති හා සංවර්ධන සැලසුම් වලට අනුකූල වීම  

රගට් ජොතික ආර්ික ස්ාංවර්ධන ඉලක්ක ස්පුරො  ැනීගේදී ගපර පැවති ගම ොගපොලිස්ත ස්  බස්තනොහිර කලොප 

ස්ාංවර්ධන අමොතයොාංශය විසින් 2016 දී ස්කස්ත කරන ලද බස්තනොහිර කලොපගේ ගම ොගපොලිස්ත ප්රධොන 

ස්ැලැස්තම, බස්තනොහිර කලොපය ගකගරහි වැඩි අවධොනයක් ගයොමු කරන කලින් තිබූ කලොපීය ස්ැලසුේ වල 

දිගුවක් ගලස් ස්ැලකිය  ැකිය. ස්ැලැස්තගේ එක් මූගලෝපොයික අවධොනයක් වූගේ අවකොශීය වශගයන් ගවන් 

කරන ලද ගත්මො ප ක් පදනේ කර ත් නො රික ස්ාංවර්ධනයන් ස්ාංගක්න්ද්රනය කිරීමයි, එනේ ඒගරෝ න රය, 

කොර්මික න ර, වැවිලි න රය, විදයො  ො තොක්ෂණ න රය ස්  වන න රය. ග ොරණ ස්  මීරි ම කොර්මික 

න ර ස්ාංවර්ධනය ස්ඳ ො ගතෝරො  න්නො ලදී. ග ොරණ කොර්මික න රයක් ස්ඳ ො ස්ලකො බැලීමට ග තු: 

 

▪ ගකොළඹ ස්  කළුතර දිස්තික්ක වල මොයිගේ පිහිි ස්තථොනය, 

▪ දක්ිණ අධිගේී මොර් යට කි.මී. 7.5 ක දුරින් අන්තර් හුවමොරු ගදකකින් ප්රගේශ විය  ැකි ීම 

▪ දක්ිණ අධිගේී මොර් ගයන් ගකොළඹ වරොයට කිගලෝමීටර් 45 ක්, පිටත වටරවුේ අධිගේී 

මොර් ය ස්  CKE අධිගේී මොර් ය පසුව වරොය පිවිසුේ මොර් යට ස්ේබන්ධ ගේ. 

▪ අධිගේී මොර් ගේ ගකොළඹ ජොතයන්තර ගුවන් ගතොටුපළට කි.මී .60 යි. (දක්ිණ අධිගේී 

මොර් ගේ, පිටත වටරවුේ අධිගේී මොර් ගේ ස්  කටුනොයක අධිගේී මොර් ගේ) 

▪ දක්ිණ අධිගේී මොර් ය ස්  ගයෝජිත ගකොළඹ - රත්නපුර අධිගේී මොර් ය (රුවන්පුර අධිගේී 

මොර් ය) යන ගදකටම පිවිසිය  ැකි පොනදුර - රත්නපුර ඒ පන්තිගේ පොගර් පිහිටො ඇත. 

▪ 1.3 වගුගේ දක්වො ඇති පරිදි කොර්මික ගපොකුරු ප ක් මත පදනේව ග ොරණ කොර්මික න ර 

ස්ාංවර්ධනය WRMPP ස්ැලසුේ කගළතය (රූපය 1.2). මිල්ලෑගේ අක්කර 1013 ක භූමි භො යක 

බන්ධනො ොරය නැවත පිහිටුීමට ගයෝජිත වයොපෘති ඉඩම ස්  එහි යොබද රබර් වු  දජව 

තොක්ෂණය, ඖෂ්ධ ස්  නීකරණය කරන ලද ආයුර්ගේද ගපොකුරු ස්ඳ ො කලොපකරණය කරන 

ලදී. මිල්ලෑව රබර් වුයොගේ ගකොටස්ක් ඖෂ්ධ කර්මොන්ත ආරේභ කිරීම ස්ඳ ො ස්ලකො බලො ඇත. 

වගුව 1.3  ය ාරණ WRMPP  විින් සැලසුම් කරන ලද්  කර්මාන්ත යපාකුරු 

ස්තථොනය ගපොකුරු ගත්මොව විශාලත්ව  

(අක්කර) 

මිල්ලනිය රබර් පදනේ කර ත් ගපොකුරු 526 

බැල්ලපිිය සුළු  ො මධය පරිමොණ වයොපොර ස්ාංවර්ධන ගපොකුර 160 

ගපෝරුවදණ්ඩ අ ය එකු කළ ගරදිපිළි ස්  ඇඟලුේ ගපොකුරු 1236 

මිල්ලෑව දජව තොක්ෂණය, ඖෂ්ධ ස්  නීකරණය කරන ලද ආයුර්ගේද 

ගපොකුරු 

1013 

තල ල විදුලි  ො ඉගලක්ගරොනික කර්මොන්ත ස්ාංවර්ධන ගපොකුරු 410 
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1.2 රූප  - බස්නාහිර කලාපයේ යමගායපාලිස් සැලැස්ම, සංවර්ධන යත්මාවන් (මූලාශ්ර : WRMMP) 
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2 වන පරිච්ඡේදය - වයාපෘතිය සහ සාධාරණ විකල්ප පිළිබඳ විස්තරය   

2.1 වයාපෘති  පිළිබඳ විස්තර   

2.1.1  වයාපෘතියේ පිහිටීම  

වයොපෘති භූමියට ග ොරණ  ලග දර පොගරන් නො ස්ත න්දිය  ර ො පසුව මිල්ලෑවවත්ත මොර් ය මගින් ග ෝ 

ගුරුග ොඩ මල ල පොදුක්ක පොර ස්  මිල්ලෑව වත්ත පොර  ර ො ද ප්රගේශ විය  ැකිය. වයොපෘතිගේ ස්තථොන 

සිතියම රූප සට න 2.1 හි දක්වො ඇත. ගයෝජිත ප්රගේශ මොර්  පිරිස්ැලසුම (Layout) ඇමුණුම 04 හි 

දක්වො ඇත. 

සුළු ගකොටස්ක්  ැර, ස්මස්තත වයොපෘති ඉඩමම ප්රධොන වශගයන් අයත් වන්ගන් 628 සී ප ළ මිල්ලෑව වත්ත 

උුරු ග්රොමනිළධොරි වස්ම ((GND) ුළටයි. ගනොස්ලකො  ැරිය  ැකි ගකොටස්ත මල ල, ප ළ මිල්ලෑව 

දකුණ ස්  ගකොි ාං ල ග්රොම නිළධොරි වස්ේ වල දක්නට ලැගබ්. එම නිස්ො වයොපෘතිගේ බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රගේශගේ ස්මොජ ආර්ික තත්ත්වය විස්තතර කිරීම ස්ඳ ො ගමම ඇ යීේ වොර්තොගේදී  වයොපෘතිගේ බලපෑමට 

ලක් වූ ප්රගේශය 628 සී ප ළ මිල්ලෑව උුරු ග්රොමනිළධොරි වස්ම ((GND) ගලස් අර්ථ දැක්ගේ. 

 

වගුව 2.1- මිල්ලෑව බන්ධනාගාරයේ පරිපාලන ප්රයේශ 

පරිපොලන ඒකකය නම 

පළොත බටහිර 

දිස්තික්කය කළුතර 

ප්රොගේශීය ගල්කේ ගකොට්ඨොශය ග ොරණ 

ග්රොමනිළධොරි වස්ම 628 සී ප ළ මිල්ලෑව උුර 

 ේමොන  ල්බරොව, පින්නකනත්ත, පන්ස්ල්ග ොඩැල්ල, 

මිල්ලෑව වත්ත, කනත්ත ේමැේද, අරලියොව 

 

 

2.1 රූප  - වයාපෘති ස්ථාන ිති ම 
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ජොයො රූපය 2 1- ග ොරණ  ලග දර පොගර් සිට වයොපෘති ගපගදස්ට පිවිගස්න මිල්ලෑව වත්ත පොර 

 
ජොයො රූපය - 2 2 -මොල ල පොදුක්ක පොගර් සිට වයොපෘති ගපගදස්ට දිගවන මිල්ලෑව වත්ත පොර 

2.1.2 වයාපෘති ප්රයේශයේ විශාලත්ව   

වයොපෘති ප්රගේශය දළ වශගයන් ග ක්ටයොර 101 ක් එනේ අක්කර 250කි. මිනින්ගදෝරු ස්ැලැස්තගේ 

පිටපතක් ඇමුණුම 03 හි දක්වො ඇත. 

2.1.3 වයාපෘතියේ වර්තමාන අයිති  

ගමම ස්තථොනය දැනට UDA ස්ු දැනට පවතින රබර් වත්තක් වන අතර රබර් කිරි කැපීම තවමත් සිදු 

ගවමින් පවතී. 

2.1.4 වයාපෘති පිරිසැලසුම් සැලැසම්  

වයොපෘති පිරිස්ැලසුේ රූප සට න 2.2 හි දක්වො ඇත. 
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2.2රූපය - ගයෝජිත පිරිස්ැලසුේ ස්ැලැස්තම 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.5 ප්රධාන වයාපෘතියේ ප්රධාන අංග 

2.1.5.1 ඉදිකිරීමට නියමිත ග ොඩනැගිලි ස්  වු යන්  

යගාෙනැගිලි වර්ග 

ගමම පරිශ්රය ුළ බන්ධනො ොරගේ විවිධ අාං  ස්  අවශය සියලු ප සුකේ ස්තථොපිත ගකගර්. දැනට පවතින ස්ම ර 

බන්ධනො ොර අාං යන් නව වයොපෘති පරිශ්රයන්හි අතිගර්ක අාං  ස්මඟ නැවත ස්තථොපිත ගකගර්.  

 

• බන්ධනාගාර යගාෙනැගිලි (මැගින් බන්ධනාගාර , කාන්තා බන්ධනාගාර , වැලිකෙ 

බන්ධනාගාර , රිමාන්් බන්ධනාගාර ) 

• බන්ධනාගාර යරෝ ල (සා නික අපද්රවය කළමනාකරණ පේධති , අපජල  ස  ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණ පේධති ) 

• මාණ්ෙලික නිවාස (තනි නිවාස ඒකක, ම ල් නිවාස) 

• පුහුණු මධයස්ථාන  

• බුේධි ඒකක   

• ප්රජා මූලික නිවැරදි කිරීයම් මධයස්ථාන  (වියශෝධණ මධයස්ථාන  )  

• අපජල පිරිප දු පේධති 

• මාවක් ඔ ට  ා පිටවාන වු  ට (outfall structure) අපජල /මලඅපජල  යගන  න නල මාර්ග  

• අපජල  යගන න නල මාර්ග . 

• වා න යස්වා ප්රයේශ 

• වා න නවත්වන (රථ ගාල්) ප්රයේශ  

• භූමි අලංකරණ ප්රයේශ 

• රැකවල් ය ාද්න ස්ථාන න් (Sentry points)  

• ආරක්ෂාව සඳ ා වැටවල්/ ආරක්ෂඛ බැමි 

යගාෙනැගිලිවල ස  යගාෙනැගිලි ප්රයේශ වල ජනග න  

ද්ැනට පවතින වැලිකෙ බන්ධනාගාරයේ ස  ය ෝජිත මිල්ලෑව බන්ධනාගාරයේ යගාෙනැගිලි ප්රයේශවල ජනග න  

2.2 වගුයේ ද්ක්වා ඇත.  

 

වගුව 2.2 - යගාෙනැගිලි භාවිත  

බන්ධනො ොර

ය  

භූමියේ 

විශාලත්ව  

(අක්කර) 

රැඳවි න් 
යගාෙනැගිලි 

විශාලත්ව  (m2) 
නිථධාරින් 

යගාෙනැගිලි 

සංඛ ාව 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

අ
න
ාග
ත

 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

ත
නි
 ම
 
ළ

 

ම
 
ල්
 

ය
ද්ක

 

මැ සින් 
- 36.5 1834 2000 500 2446.1 21 300 214 601 5 19 

රිමොන්් 
- 41.04 1622 2250 - 3280.7 22 000 271 601 5 19 

කොන්තො 
- 36.05 670 1000 200 1569.1 15 200 442 337 5 12 
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බන්ධනො ොර

ය  

භූමියේ 

විශාලත්ව  

(අක්කර) 

රැඳවි න් 
යගාෙනැගිලි 

විශාලත්ව  (m2) 
නිථධාරින් 

යගාෙනැගිලි 

සංඛ ාව 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

අ
න
ාග
ත

 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

ප
ව
ති
න

  

ය
 
ෝජි
ත

 

ත
නි
 ම
 
ළ

 

ම
 
ල්
 

ය
ද්ක

 

වැලිකඩ 
- 59.20 3363 2500 1000 

14 

651.5 
31 500 834 13 24 

බන්ධනො ොර 

ගරෝ ල - 9.83 199 525 85 3377.3 12 000 114 - 2 

පුහුණු 

මධ්යස්තථොනය - 17.07 - - - 743.3 10 879 26 560 - 4 

ුේධි අාංශය 
- 4.95 - - - - 6 000  615 - 2 

සීබීසී-

මධයස්තථොනය - 12.23 - 200 - - -  50 1 2 

විවෘත භූමිය 
- 3.5 -   - -     

එකුව 
38 219.92 7688 8475 1785 26,000 

118 

879 
953 3398 29 84 

 

 

2.1.5.2 නැවත ස්ථානගත කිරීම / නැවත පදිංචි කිරීම   

නැවත පදිංචි කළ යුතු පවුල් සංඛයාව 

වයොපෘති භූමිගේ  පිහිටො ඇති නිවොස් වු යන් ස්ාංඛයොව 5කි. නමුත් එක් නිවොස් වු යක පවුල් 2ක් වොස්ය කරන 

බැවින් පවුල් 6ක් ජීවත් ගේ. නැවත පදිාංචි කිරීම ස්ඳ ො දැනටමත් ස්ැලසුේ කර ඇති විකල්ප ඉඩමක ඉදිකර ඇති 

නව නිවොස් වු යන් 6 ක පවුල් 6 ම නැවත පදිාංචි කිරීම නිර්ගේශ ගකගර්. ගේවො ගයෝජිත වයොපෘතිය ක්රියොත්මක 

කිරීම ග තුගවන් වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් වූ නිවොස්ය. 

මීට අමතරව, නැවත පදිාංචි කිරීගේ භූමිය ස්ඳ ො ගයෝජිත ඉඩේ ගකොටස් ුළ පවුල් පනස්ත එකක් (51) ජීවත් වන 

බව වොර්තො ගේ. ගමම පවුල් 51 ජීවත් වන්ගන් අඩු ආදොයේලොභී නිවොස් වු වල වන අතර එබැවින් ඔවුන් 

වයොපෘති භූමිගයන් බැ ැරව ජීවත් වුවද ගමම පවුල් 51 ස්ඳ ොද නව නිවොස් ලබො දීමට නො රික ස්ාංවර්ධන 

අධිකොරිය ගයෝජනො කර ඇති අතර එය ස්මොජීය වශගයන් යුක්ති ස්  ත ය. 

විස්තර 2.3 වගුයේ දක්වො ඇත. 

 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 2.3- නැවත පදිාංචි කළ යුු පවුල් ස්ාංඛයොව 

නැවත ස්තථොන ත 

කිරීමට නියමිත 

ඉඩම ුළ ඇති 

නිවොස් වු යන් 

 ණන 

වයාපෘති භූමි  

තුළින් නැවත 

පදිංචිකළ යුතු  

පවුල් සංඛයාව 

සමගාමී 

නැවත පදිංචි 

කිරීම 

අවශයවන 

වයාපෘති 

භූමිය න් 

පිටත 

ජීවත්වන 

පවුල් සංඛයාව 

නැවත පදිංචි 

කිරීම 

අවශයවන මුළු 

පවුල් සංඛයාව 

ිං ල යද්මළ 

5 6 

(නිවොස් වු යන් 

වලින් එකක පවුල් 

ගදකක් පදිාංචිව 

ඇත.) 

51 51+56 = 57 10 47 

 

පීොවට පත් ජනග නයේ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව  

SIA කණ්ඩොයම විස්තතර ස්හිත  ෘ ස්තත ප්රශතනොවලිය ස්මඟ වයොපෘති භූමිගේ පිහිි නිවොස් ඒකක 5 ක ස්ේමුඛ 

ස්ොකච්ඡො පැවැත්ීය. ඉතො මෑත කොලගේදී UDA විසින්  ඳුනො  ත් සියළුම නිවොස් වල පැතිකගඩහි තිබූ මූලික 

දත්ත, වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් වූ සියළුම නිගවස්ත ගවත ගිය SIA කණ්ඩොයම විසින් නැවත පරික්ෂ්ො කරන ලද 

අතර UDA ස්කස්ත කළ ලැයිස්තුගේ කිසිදු අප මනයක් සිදු ී ගනොමැති බව ගස්ොයො  න්නො ලදී. එම නිස්ො, 

පීඩොවට පත් වූ නිවොස් වල UDA ස්කස්ත කළ පැතිකගඩහි දත්ත ගමම EIA වොර්තොගේ භොවිතො ගකගර්. 

ප්රධොන වශගයන් මිල්ලෑව වත්ගත්  ගේළි ග වල් වල පදිාංචි ී දිගු කලක් එකම ආකොරගේ ආදොයේ උත්පොදන 

ක්රියොකොරකේ සිදු කරන බැවින් වයොපෘතිගේ බලපෑමට ලක් වූ 57 ගදගනකුගේ මූලික ස්මොජ ආර්ික  ො 

ස්ාංස්තකෘතික ගතොරුරු එක ස්මොන බව නිරීක්ෂ්ණය ගකරුණි. වයොපෘති භූමිගේ පිහිි නිවොස් 6 කින් එකු කරන 

ලද ස්විස්තතර ගතොරුරු පීඩොවට පත් වූ පවුල් වල ස්මොජ ස්ාංස්තකෘතික ස්තවභොවය නිරූපනය කරන නිගයෝජිත 

ගතොරුරු ගලස් නිරීක්ෂ්ණය ගකගර්. ස්ේමුඛ පරීක්ෂ්ණයට ලක් වූ නිවොස් ඒකක 6 පිළිබඳ වැඩි විස්තතර ගමම 

වොර්තොගේ 3 වන පරිච්ගේදගේ දක්වො ඇත. වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් වූ පවුල් 57 ට අදොළ වැද ත් ගතොරුරු 

කිහිපයක් ප ත දැක්ගවන අතර ගමම නිවොස් 57 හි අගනකුත් විස්තතර ඇමුණුම 05 හි දක්වො ඇත. 

• නැවත පදිාංචි කළ යුු නිවොස් ස්ාංඛයොව - (වයොපෘති භූමිගේ 6 ක් ස්  ගයෝජිත නැවත පදිාංචි 

කිරීගේ ස්තථොනගේ 49) 

• දැනට නිවොස් 10 ක මුල් පදිාංචි කරුවන්ගේ නේ ගවනස්ත කර ඇත. 

• එක් නිවැසිගයකු  ැර අගනක් සියළු ගදනොම ඔවුන්ගේ ජොතික  ැඳුනුේපත් අාංක ලබො දී ඇත 

• පවුල් 57 න් 19 ක් කළමනොකරණය කරනු ලබන්ගන් ප්රධොන  ෘ මූලිකයන් ගලස් 

කොන්තොවන් විසිනි 

• නිවොස් 5 ක් ස්ඳ ො විදුලි ස්ැපයුම ලබොග න ගනොමැත 

• නල ජල ප සුකේ ඇත්ගත් නිවොස් 14 ක පමණි 

• බලපෑමට ලක්වන නිවොස් 57 ක ස්ොමොනය බිේ ප්රමොණය වර්  අඩි 100 සිට වර්  අඩි 957 

දක්වො පරොස්යක පවතී 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වන්දි පැයක්ජ 

ගයෝජිත වයොපෘති භූමිගයන් පිටත  ඳුනොග න ඇති නමුත් මිල්ලැව වත්ත ුළ පිහිි ඉඩේ ගකොටස්ක විකල්ප 

නිවොස් ඉදිකිරීමට නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය ස්ැලසුේ කර ඇත. මිල්ලවැවත්ත ප්රගේශගේ ස්තථොපිත ගේළි නිවොස් 

වල පදිාංචි කේකරුවන්ට ගමම නව නිවොස් ලබො ගදනු ඇත. 

මිල්ලෑගේ වුයොගේ ඵලදොයිතොව ස්ැලකිය යුු ගලස් ප ත බැස් ඇති අතර එම නිස්ො යූඩීඒ විසින් ගස්තවකයින් 

ස්ඳ ො අනිවොර්ය නැවත පදිාංචි කිරීගේ ගයෝජනො ක්රමය (Compulsory Resettlement Scheme (CRS)) ස්කස්ත 

කර ඇත. ගස්තවකයින්ට විකල්ප නිවොස් ලබො දීම  ැර ඔවුන්ගේ රැකියො අහිමි ීම ග තුගවන් වන්දි ග වනු ඇත. 

ගස්තවකයින් ස්ඳ ො ගදනු ලබන වන්දි පැගක්ජගේ විස්තතර ප ත ස්ඳ න් ගකගර්: 

එක් එක් ගස්තවකයො ස්ඳ ො වයස්ත කොණ්ඩ, ගස්තවො කොලය අනුව වන්දි පැගක්ජයක් ග ීම ප ත වගුගේ දක්වො ඇත. 

 

වගුව 2.4 වන්දි ග ීගේ විස්තතර 

ගස්තවක වයස්ත 

කණ්ඩොයේ 

(අවුරුදු) 

 

වන්දි ග වන කොල සීමොව මොස්යක කොලයක් ස්ඳ ො වන්දි මුදල 

රැකියොවල නියුු වයස් අවුරුදු 65 

දක්වො වැඩ කිරීමට 

නියමිත 

50 ට අඩු ස්ෑම මොස් 12 කටම 

මොස් 02 (දින 44) 

වැටුප 

ස්ෑම මොස් 12 

කටම මොස් 01 

(දින 22) වැටුප 

2021.03.05 දිනැති අාංක 2217/37 දරණ 

 ැස්ට් පත්රය අනුව දිනකට අවම දදනික 

වැටුප. 

(දිනකට රු. 900/- x දින 22 = = 19800/-

) 

50 - 65 අතර ස්ෑම මොස් 12 කටම 

මොස් 01 ½ (දින 33) 

වැටුප 

ස්ෑම මොස් 12 

කටම මොස් 01 

(දින 22) වැටුප 

65 ට වඩො වැඩි ස්ෑම මොස් 12 කටම 

මොස් 01 (දින 22) 

වැටුප 

නැත 

 

I. කේකරු නීතියට අනුව විශ්රොම යන දිනය දක්වො ගස්තවකයින් උපයන EPF, ETF ස්  පොරිගතෝික 

වැනි සියලුම වයවස්තථොපිත ග ීේ ග ීමට. 

II. විශ්රොම යොගේ උපරිම වයස් අවුරුදු 65 ගලස් තීරණය කිරීමට. 

III. ගයෝජිත විශ්රොම දිනගේ සිට  ත වූ වස්ර ගදකක කොලය ුළ ඉ ත ස්ඳ න් 50% ක ස්ොමොනය මොසික 

දදනික පැමිණීමක් (රජගේ නිවොඩු, ගස්නසුරොදො ස්  ඉරිදො  ැර) පවත්වො ග න ගිය ගස්තවකයින්ට 

පමණක් වන්දි පැගක්ජය ග ීමට. 

(ස්ොමොනයගයන් මස්කට පැමිණීම = පසුගිය අවුරුදු 2 /මොස් 24 ුළ පැල සිටුීම ක්රියොත්මක කළ  දිනයන්)  

IV. විශ්රොම ග ොස්ත පසුව බඳවො  ත් ගස්තවකයින් ස්ඳ ො වන්දි ප්රමොණය  ණනය කිරීගේදී නව පත්ීේ දිනය 

ස්ලකො බැලීමට. 

V.  අදොළ ගස්තවකයින්ග න් ග විය යුු හිඟ සියළු වන්දි වලින් අය කර  ැනීමට 

VI. කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද පරිදි නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිගේ 2021අයවැගයන් 

බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන ත කිරීගේ වැඩ ස්ට න යටගත් කේකරුවන්ට වන්දි ග ීමට. 

VII. අනිවොර්යගයන් විශ්රොම යන දිනය 2020.08.31 දින ගලස් නියම කිරීම 

VIII. එක් එක් ගස්තවකයො ස්ඳ ො වන්දි පැගක්ජගේ උපරිම මුදල රු. මිලියන 1.00 
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නැවත ස්ථානගත කිරීයම් ස්ථාන  

නැවත පදිාංචි කිරීමට නියමිත වයොපෘතිගේ බලපෑමට ලක්වන නිවොස් 57 ක් ස්ඳ ො නැවත පදිාංචි කිරීගේ 
ස්තථොනයක් ගලස් මිල්ලෑවත්ත ප්රගේශගේ ඉඩේ ගකොටස්ක් නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින්  ඳුනොග න 

ඇත. ගයෝජිත නැවත පදිාංචි කිරීගේ ස්තථොනගේ විස්තතර 2.5 වගුගේ දක්වො ඇත. 

වගුව 2.5 නැවත ස්තථොන ත කිරීගේ ස්තථොන 

විගශතෂ් ලක්ෂ්ණ විස්තතර 

නැවත පදිාංචි කිරීගේ ස්තථොනගේ ලිපිනය මිල්ලෑවවත්ත, මිල්ලෑව, ග ොරණ. 

නිවොස්වල සිට නැවත පදිාංචි කිරීමට නියමිත ස්ථොනයට 

ඇති දුර මීටර් වලින් 

මීටර් 600 (නිවොස් 6 ක් ස්ඳ ො නමුත් 

අගනක් ඒවො වයොපෘති භූමියට ඉතො 

ආස්න්නයි) 

නැවත පදිාංචි කිරීගේ ස්තථොනය අවට නිවොස්  ණන 49 

ස්ත්කොරක ප්රජොවගේ රැකියො (ප්රධොන රැකියො) ගමම නිවොස් 48 ුළ රැකියො කළ  ැකි 

වයගස්ත පසුවන පුේ ලයින්ග න් වැඩි 

ගදගනක් මිල්ලෑව වත්ගත් වැඩ කරන 

නමුත් ස්ම ර අය බොහිර ප්රගේශවල ද වැඩ 

කරති. 

ස්ත්කොරක ප්රජොගේ නිවොස් වර්  (නිවොස් බහුතරයක වර් ) අර්ධ ස්තීර ගර්ඛීය නිවොස්. 

ස්ත්කොරක ප්රජොව පදිාංචිී ඇති නිවොස්වල ස්තවභොවය (ගේළි 

නිවොස්, විසිරුණු නිවොස්, විශොල නිවොස් ආදිය) 

අඩු ආදොයේලොභී ප්රජොව 

ස්ත්කොරක ප්රජොවගේ නිගවස්ත වල ඇති ප සුකේ (ජලය, 

විදුලිය, විදුලි ස්ාංගේශනය, ප්රගේශ මොර් ) 

පොනීය ජලය ගපොදු ළිඳකින් වන අතර, 

ඔවුන් සියල්ලන්ටම විදුලිය ලබො  ත  ැකි 

අතර, ඉඩේ දුරකථන ප සුකේ ගනොමැති 

වුවද, ඔවුන්ගේ වර්තමොන නිගවස්ත ගවත 

යොමට වඩො ග ොඳ ප්රගේශයක් ඇති බව 

SIA නිරීක්ෂ්ණය කළ අතර, ගබොග ෝ 

 ෘ ස්තත ප්රජොවන් ජාං ම දුරකථන භොවිතො 

කරන බව නිරීක්ෂ්ණය විය. 

 

නැවත ස්තථොන ත කිරීගේ ස්තථොන වල විස්තර, රූප සට න 2.3 ස  රූප සට න 2.4 හි ද්ක්වා ඇත. 
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2.3 රූපය - නැවත පදිාංචි කිරීගේ ස්තථොනගේ පිහිටීම 

 

 

2.4රූපය - නැවත පදිාංචි කිරීම ස්ඳ ො ගයෝජිත භූමිගේ බිේස්ැලැස්තම (Layout Plan) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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සැපයීමට නි මිත යවනත් ප සුකම් 

වයොපෘති භූමියේ ඇති බලපෑමට ලක් වූ නිවොස් 6 ක ගවගස්න ප්රජො ස්ොමොජිකයින් අලුතින් නැවත පදිාංචි කරනු 

ලබන භූමිගේ  බලොගපොගරොත්ු වන ගවනත් ප සුකම පිළිබඳව අද ස්ත ප්රකොශ කළ . අගනකුත් ප සුකේ 

බලොගපොගරොත්ු ීම පිළිබඳව ඔවුන් දැක්වූ අද ස්ත 2.6 වගුගේ දක්වො ඇත. 

 

වගුව 2.6- බලපෑමට ලක් වූ නිවොස් 6 මඟින් අගේක්ෂො ගකගරන අගනකුත් ප සුකේ  

නැවත පදිාංචි කළ නිවොස් ස්ඳ ො ගවනත් 

ප සුකේ 

නිවොස් ස්ාංඛයොව % 

ප්රගේශ මොර් ය වැඩිදියුණු කිරීමට 

නියමිතය 

6 100 

නල ජල ප සුකේ අගේක්ෂො ගකගර් 6 100 

විදුලිබල ප සුකේ ගේ වන විටත් එය ලබො  ත  ැකි අතර 

නව නිවොස් වලද එම ප සුකේ 

බලොගපොගරොත්ු ගේ 

100 

විකල්ප ජීවගනෝපොයන් ස්ඳ ො ආධොර 

කිරීම 

6 100 

ළමයින් පොස්ල් වලට ඇුළත් කර 

 ැනීමට ආධොර කිරීම 

ගමම පවුල් වල පොස්ල් දරුවන් 3 

ගදගනක් සිටී, 

50 

ව ොව ස්ඳ ො කුඩො බිේ කැබැල්ලක් 6 100 

නිවස් ස්ඳ ො ගවනත් මූලික උපකරණ 6 600 

 

2.1.5.3 අභයන්තර මාර්ග සැකැස්ම ස  වා න නැවැත්ීම  

සියලුම අභයන්තර මොර්  මාංතීරු 2ක් (මීටර් 10ක් රියම  පළල) ස්හිතගේ. ගවනම පදික ගේදිකො ද ස්පයො ඇත. 

එබැවින් අභයන්තර ස්ාංස්රණය ස්ඳ ො අභයන්තර මොර්  ප්රමොණවත් ගේ. 

.  

2.5 රූප  - ද්ර්ශී  මාර්ග යකාටස 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.6 රූපය - අභයන්තර මොර්  ජොලය ස්  අභයන්තර මොර් ගේ ස්ොමොනය  රස්තකඩ 

 

වො න  ොල් කිරීගේ ප්රගේශයට ස්ේමත වො න  ොල් කිරීගේ ස්තථොන 200 ක් ස්  බස්ත  ොල් කිරීගේ  ස්තථොන 60 ක් 

ඇුළත් ගේ. ගේවො මැ සින්, රිමොන්්, කොන්තො ස්  වැලිකඩ බන්ධනො ොර පරිශ්ර පුරො විහිදී ඇත. 

ගමවැනි අනනය ස්ාංවර්ධනයන් ස්ඳ ො වො න  ොල් කිරීගේ අවශයතොවය ස්ාංවර්ධනගේ ක්රියොකොරීත්වය මත 

පදනේව තීරණය කළ යුුය. ගබොග ෝ කොර්ය මණ්ඩලයට පරිශ්රය ුළ නවොතැන් ප සුකේ ලබො දී ඇත. අපි 

බන්ධනො ොර ගනොවන ආකොරගේ ස්ාංවර්ධනයන් ස්ලකො බැලුවග ොත්, මුළු බිේ ප්රමොණය වර්  මීටර් 28,879 කි.  

UDA  විසින් නිර්වචනය කරන ලද ස්ොමොනය ග ොඩනැගිලි වර් වලට වර්ීකරණය කළ ගනො ැකි ස්ාංවර්ධනයන් 

ස්ඳ ො වො න  ොල් කිරීගේ අවශයතොවය වර්  මීටර් 100ක බිේ ප්රමොණයකට වො න  ොල්කිරීගේ ස්තථොන 1ක් ගේ. 

එබැවින්, පරිශ්රය ස්ඳ ො ස්ේමත රථ වො න  ොල් කිරීගේ ස්තථොන 288 ක් ස්  වොණිජ රථ වො න  ොල් කිරීගේ 

ස්තථොන 58 ක පමණ ඇස්තතගේන්ුවක් අවශය ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, කලින් පැ ැදිලි කළ පරිදි රථවො න  ොල් 

කිරීගේ අවශයතො ඇස්තතගේන්ු කිරීම ගයෝජිත ස්ාංවර්ධනගේ කොර්යයන් මත පදනේ විය යුුය. එබැවින් ගයෝජිත 

රථ වො න  ොල් කිරීගේ ප්රගේශය රථ  ොල් ස්තථොන 50කට පමණ ඉඩ ස්ැලසිය  ැකි ප්රගේශයක් ස්ඳ ො ප්රතිපොදන 

ස්ැපයීමට ප්රමොණවත් යැයි ස්ැලගක්. 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.6 ඉදිකිරීම් කටයුතු 

2.1.6.1  වයාපෘති භූමි  සකස් කිරීයම් කටයුතු 

විවිධ වයාපෘති සංරචක සඳ ා එලියපය ලි කළ යුතු ඉෙම් ප්රමාණ . 

ස්පයන ලද ග ොඩනැගිලි ස්ැලැස්තමට අනුව වැලිකඩ බන්ධනො ොරය, මැ සින් බන්ධනො ොරය, රිමොන්් 

බන්ධනො ොරය ස්  කොන්තො බන්ධනො ොරය, යන ප්රධොන බන්ධනො ොර  තර ස්  බන්ධනො ොර ගරෝ ල, පුහුණු 

මධයස්තථොනය, CBC මධයස්තථොනය, නවොතැන් ස්  ගස්තවො ප්රගේශ ආදිය ස්ඳ ො ඉඩේ ස්කස්ත කිරීම කළ යුුය. 

ග ොඩනැගිලි ප්රගේශ  ැර ගේ ඉඩ ප්රමොණයන් රූප ස්ට න 2.6 හි දක්වො ඇති පරිදි එලිගපග ලි කිරීමට නියමිතය. 

 

 

2.7 රූපය - එලිගපග ලි කළ යුු ප්රගේශ 

 

අයේක්ෂාකරන අයනකුත් ඉෙම් සැකසීයම් කටයුතු/පාංශු සංරක්ෂණ පි වර. 

ගමම ඉඩම දැනට පවතින රබර් ව ොවක් පවතින බෑවුේ ස්හිත ඉඩමකි. රබර්  ස්ත මුලිනුපුටො දැමිය යුු අතර වොස්තු  

විදයොත්මක  ො ඉාංජිගන්රු ස්ැලැස්තමට  ැලගපන පරිදි විවිධ උන්නතොාංශ ලබො  ැනීමට වයොපෘති භූමිය සූදොනේ කළ 

යුුය.  ස්ත මුලිනුදුරො දැමීම මගින් මුපිට පස්ත ස්තථර ලිහිල් වන අතර බූමිගේ තත්වය අනුව දුර්වල පස්ත ස්තථර ඉවත් 

කිරීමට සිදු ගේ. ඛොදනය පොලනය කිරීම ස්  පොාංශු ස්ාංරක්ෂණය ස්ඳ ො ස්ගමෝච්ඡ  ැඩැති දෘඪ පස්ත ග ොඩැලි, වැලි 

ගකොට්ට ග ොඩැලි ස්මඟ තොවකොලික පොාංශු ස්ාංරක්ෂ්ණ පියවර භොවිතො ගකගර්. ඉවත් කරන ලද මුපිට පස්ත විවෘත 

භූමි අලාංකරණ ප්රගේශ ස්ඳ ො භොවිතො කළ  ැකිය. දැනට පවතින ජලව න මොර්   ඳුනොග න ඇති අතර ගමම 

ජලව න මොර්  ආරක්ෂ්ො කර  ැනීමට ග ෝ සුදුසු ගලස්  ැරීම සිදුකරනු ඇත.. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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යගාෙනැගිලි කො ද්ැමීම, ිම් පිරීම / සමතලා කිරීම ස  කැණීම් පිළිබඳ විස්තර (පිරීයම් / කැණීයම් ප්රමාණ  

ස  මට්ටම) 

බිඳ දැමිය යුත්ගත් ග ොඩනැගිලි කිහිපයක් පමණි (ගේළි නිවොස්  යක්, හුදකලොව ඇති කළමණොකරුගේ බාං ලොව, 

මොණ්ඩලික නිල නිවොස් ස්  දැනට පවතින කර්මොන්ත ශොලොව යනොදිය). ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම පිණිස් භූමිය 

ස්කස්තකිරීම ස්ඳ ො ඉඩේ පිරීම ස්  මට්ටේ කිරීම අවශය ගේ. ග ොඩනැගිලි ස්ඳ ො ස්මතලො ඉඩමක් ලබො  ැනීමට 

ස්  අත්තිවොරේ අ ල් ස්ඳ ො ද ඉඩේ කැනීේ අවශය ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, අවශය වන භූමි ආකොරය ස්  වු ොත්මක 

ස්ැලසුගේ ස්තවභොවය අනුව ඉඩේ එලිගපග ලි කිරීගේ ප්රමොණය ගවනස්ත ගේ. 

පිරවූ ද්රවය වර්ග , ප්රමාණ  ස  ප්රභව න් 

පස් පරීක්ෂො කිරීගමන් පසු කැපූ පස්ත  ැකිතොක් දුරට පිරීම ස්ඳ ො භොවිතො ගකගර්. වැඩිපුර පස්ත අවශය නේ 

බලපත්රලොභී පස්ත  ොරන වලවල්වලින් (burrow pit) ග න ඒම සිදු ගකගර්. බලපත්රලොභී වල වල වල විස්තතර භූ 

විදයො ස්මීක්ෂ්ණ  ො පතල් කොර්යොාංශගයන් ලබො  නු ඇත. ගමම අවස්තථොගවහිදී, පිරීම ස්ඳ ො අවශය ද්රවය ප්රමොණය 

තක්ගස්තරු කළ ගනො ැක. කැපූ පස්ත  ො අත්තිවොරේ අ ල් වලින් පිරවුේ ද්රවය ලබො  ත  ැකි බැවින් අතිගර්ක 

පිරවුේ ද්රවය ප්රමොණය අතිශයින් ඉ ළ ගනොවනු ඇත. 

අපද්රවය බැ ැරලන ස්ථාන 

ඉදිකිරීේ අදියගර්දී ගකොන්ක්රීට් සුන්ුන් ස්ඳ ො සුදුසු බැ ැර කිරීගේ ස්තථොනයක් SLLDC ුළින්  ඳුනො  ැගන්. 

2.1.6.2 ගස් කැපීම / ඕනෑම ස්වාභාවික වෘක්ෂලතාදි ක් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ විස්තර    

ඉවත් කළ යුු  ස්ත තක්ගස්තරු කිරීම  ස්ත ස්මීක්ෂණය ුළින් සිදු ගකගර්. වයොපෘති භූමිගේ ප්රමොණය විශොල බැවින් 

ගබොග ෝ දුරට තනි  ස්ක් බැගින් (උදො: රබර්  ස්ත)   ණන් කිරීමට ගනො ැකි වනු ඇත. එම  ස්ත නිශතචිතව දක්වනු 

ඇත්ගත් "ඉවත් කිරීමට නියමිත ප්රගේශයක්" පදනේ කරග න ය. ගවනත් විනො  ස්ත තිගබ් නේ ඒවො තනි තනිව 

 ඳුනො  ැගන්. කැපූ රබර්  ස්ත ගටන්ඩර් මඟින් අගලවි ගකගර්. 

 

2.1.6.3   නෙත්තු කිරීමට නි මිත රක්ෂිත ප්රයේශ  

ප ත ස්ඳ න් කරුණු ස්ඳ ො රක්ිත ප්රගේශ අවශය බව ස්තථොන පරීක්ෂණවලින් අවගබෝධ විය. 

කුඹුරු යොය මත වයොපෘති මොයිමට යොබදව ඇති පර්යන්ත ජලමොර් . 

අභයන්තර උල්පත් ස්  ස්ේබන්ධක ජලධොරොවන් 

ගවනත් කුඩො ජලධොරො නිේන 

මිනින්ගදෝරු ගදපොර්තගේන්ුගේ රක්ිත මොර්ග ෝපගේශ වල දක්වො ඇති රක්ිත භොවිතො කිරීමට ගයෝජනො 

ගකගර්. මිනින්ගදෝරු ගදපොර්තගේන්ුගේ මොර්ග ෝපගේශයන්ට අනුව, පළල මීටර 3 ට වඩො අඩු ධොරොවන් ස්ඳ ො, 

ඉවුරු ගදගකහිම මීටර් 5 ගවන් කිරීම පවත්වො  ත යුුය. 

2.1.7  ජලස්ේපොදන  

ජල ස්ැපයුම ප්රධොන වශගයන් NWSDB ගවතින්ය (NWSDB ලිපිය ස්ඳ ො ඇමුණුම 02 බලන්න). භූ ත ජල 

ස්ැපයුම ස්ඳ ො ජල ස්ේපත් මණ්ඩලය මූලික පරීක්ෂ්ණ පවත්වො භූ ත ජලය ලබො  ැනීම ස්ඳ ො ස්තථොන 4 ක් 

ගයෝජනො කර ඇත. කර්මොන්තශොලොව ආස්න්නගේ දැනට භොවිතො ගනොකරන නල ළිඳක් ද ඇත. අවශය 

අලුත්වැඩියොගවන් පසු ගමය ද සුළු ජල ස්ැපයුම ස්ඳ ො භොවිතො ගකගර්. දැනට පවතින නල ළිඳ ස්  ගයෝජිත ළිාං 

වල පිහිටීම රූප ස්ට න 2.7 හි දක්වො ඇත. ජල ස්ේපත් මණ්ඩල වොර්තොව ඇමුණුම 06 හි දක්වො ඇත. ගකගස්ත 

ගවතත්, ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො ග ෝ ගමග යුේ ස්ඳ ො භූ ත ජලය භොවිතො ගනොගකගර්. භූ ත ජලය භොවිතය ස්ඳ ො 

අවශයතොවයක් පැනනගින්ගන් නේ, අවශය අස්තවැන්න පිිබඳව පරීක්ෂ්ණ සිදුකර, අවශය අනුමැතිය මධයම 

පරිස්ර අධිකොරිගයන් ස්  WRB ගවතින් ගවන ගවනම ලබො  නු ඇත. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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කර්මොන්ත ශොලොවට ආස්න්නගේ දැනට භොවිත ගනොකරන නළ ළිඳක් ද ඇත. ගමයද අවශය අලුත්වැඩියොගවන් පසු 

සුළු ජල ස්ැපයුම ස්ඳ ො ගයොදො  ැගන්. දැනට පවතින නල ළිඳ ස්  ගයෝජිත නල ළිාං ඇති ස්තථොන රූප ස්ට න 2.8 

හි දක්වො ඇත. ජල ස්ේපත් මණ්ඩල වොර්තොව ඇමුණුේ 06 හි දක්වො ඇත. ජල අවශයතො විස්තතර 2.7 වගුගේ දක්වො 

ඇත. 

 

වගුව 2.7-ඉදිකිරීේ ස්  ගමග යුේ ස්ඳ ො ජල අවශයතො 

     අධි ර ජල 

අවශයතාව  

m3/day 

භූගත ජලය න් 

සැපයීම m3/day 

භූගත ජල 

ප්රභව  

 

මතුපිට ජලය න් 

සැපයුම m3/day 

මතුපිට ජල 

ප්රභව  

 

ඉදිකිරීේ     

අධියර 
116 

ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො 

භූ ත ජලය භොවිතො 

ගනොකරයි. 

වයොපෘති 

භූමිගේ නළ 

ලිාං 4න්  

 

 

** 

 

 

** 

 2023 දක්වො  

ගමග යුේ 

අධියර  

100 

ගමග යුේ වලදී 

භූ ත ජලය 

භොවිතො 

ගනොකරයි  

 

** 100 

NWSDB 

ප්රධොන 

ජලස්ැපයුගම

න්  

2023 න් 

පසුව  

ගමග යු

ේ අධියර 

2250 

ගමග යුේ වලදී 

භූ ත ජලය 

භොවිතො 

ගනොකරයි  

 

 

 

** 

2250 (= 

1800/0.8) 

NWSDB 

ප්රධොන 

ජලස්ැපයුගම

න් 

 

සට න: මූලික භූගත ජල විමර්ශන  අවසන් කර ඇති අතර නල ළිං ස්ථාන 4 ක්  ඳුනායගන ඇතත්, ජල  ඉවත් 

කිරීම නිසා ඇතිවන බලපෑම් තක්යස්රු කිරීම සඳ ා අසව්ැන්න පරීක්ෂාවක් ිදු කර යනාමැත. එබැවින් ඉදිකිරීම් 

ය ෝ යමය යුම් සඳ ා භූගත ජල  භාවිතා යනායකයර්. කිි ම් භූගත ජල  භාවිතයේ අවශයතාව ක් මතු 

වුවය ාත් UDA/බන්ධනාගාර යද්පාර්තයම්න්තුව එම අදි යර්දී මධයම පරිසර අධිකාරිය න් ස  ජල සම්පත් 

මණ්ෙලය න් යවන යවනම අනුමැති  ලබා ගනී. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.8 රූප ස්ට න - දැනට පවතින ගයෝජිත නළ ලිාං වල ඉඩේ තීරු ස්තථොන 

 

ඉදිකිරීේ ස්  ක්රියොත්මක කිරීගේදී වයොපෘතිය ස්ඳ ො අවශය ජල ප්රමොණය (m3/d) (සියලු ස්ාංරචක ස්ඳ ො) 

ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො අවශය ජල ප්රමොණය NWSDB හි තොවකොලික ස්ේබන්ධතොවයකින් ලබො  නී. පරි ණකය 

ආශ්රගයන්  ජල අවශයතොව  ණනය කළ  ැකි පස්ත වැඩ, ගකොන්ක්රීට් ප්රමොණයන් ඇති අවස්ොන ස්ට න් මත 

පදනේව  අවශය වන ප්රමොණයන් තීරණය කරනු ඇත 

 

2.1.7.1 ජල මූලොශ්ර ස්  ස්ැපයුේ ස්තථොන: 

 

මුපිට ජලය NSWDB ප්රධොන ජොලගයන් ස්පයනු ඇත. භූ ත ජල ස්ැපයුේ ස්තථොන රූප සට න 2.7 හි ද්ක්වා ඇත 

2.1.7.2 භූගත ජල  නිස්සාරණ  කිරීමට අද් ස් කරන්යන් නම්, භූගත ජල  ඇති බව ස  ආරක්ෂිත 

නිස්සාරණ සීමාවන් ආදි  ද්ැක්යවන වාර්තාවක් ජල සම්පත් මණ්ෙලය න් ලබා යද්න්න  

ජල ස්ේපත් මණ්ඩලගේ වොර්තොව ස්ඳ ො ඇමුණුම 06 බලන්න. ආරක්ිත නිස්තස්ොරණ සීමොවන් ඉදිකිරීේ වලදී 

තීරණය කරනු ඇත. 

2.1.7.3 මුපිට ජලය උපුටො  ැනීමක් අගේක්ෂ්ො කරන්ගන් නේ අදොළ ආයතන වලින් අවස්ර පත්ර ලබොග න 

වොර්තොවට අමුණො තිබිය යුුය.  

NWSDB ගවතින් ලබො ත් අනුමැතිය ස්හිත ලිපි ඇමුණුම 02 හි දක්වො ඇත. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.7.4  වැසි ජලය එකු කිරීගේ පේධති (ඇත්නේ) 

UDA වැසි ජලය එකු කිරීගේ ගරගුලොසි ස්  මොර්ග ෝපගේශයන්ට අනුකූලව වැසි ජලය එකු කිරීම අගේක්ෂො 

ගකගර්.  

2.1.8 අවශය/ස්පයො ඇති අගනකුත් යිතල ප සුකේ.. 

2.1.8.1 ඉදිකිරීම්  ා යමය යුම් අවධියේදී බලශක්ති අවශයතා යවන යවනම (ප්රභව , ලබා ගත  ැකි ීම ස  

විකල්ප මූලාශ්ර) 

ලාංකො විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලි ස්ැපයුම ලබො ගදනු ඇත. ඉදිකිරීේ අදියගර්දී තොවකොලික විදුලි ස්ැපයුමක් 

ලබො  නු ඇත. 

 

2.1.8.2 ඉදි කළ යුු/වැඩිදියුණු කළ යුු පිවිසුේ මොර් වල විස්තතර .  

 

පැමිණිය  ැකි ප්රගේශ මොර් ය මිල්ලෑව වු පොර වන අතර ඒ ස්ඳ ො ග ොරණ- ලග දර පොර ස්  ගුරුග ොඩ -

මල ල යන මොර්  ගදකින්ම පිවිසිය  ැකිය. ගමම ප්රගේශ මොර් ය එහි අනො ත භොවිතය, පළල,  මනො මන 

තත්වය, මුපිට, පැති කොණු, ගබෝක්කු ආදිය පිළිබඳව පූර්ණ පරීක්ෂණයකට ලක් කරනු ඇත. ශකයතො අධයයන 

 ො ස්ැලසුේ වලදී ප්රගේශ මොර්  ස්ාංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තතර ලබො දී ඇත්නේ එම විස්තතර ද භොවිතො ගකගර්. ශකයතො 

වොර්තොව මඟින් ගවනත් ප්රගේශ මොර් යක් දක්වො තිගබ් එහි ස්ාංවර්ධන කටයුු ද එයින් ඇති විය  ැකි බලපෑේ 

පිළිබඳව ද පරීක්ෂො ගකගර්. 

2.1.9 අපජලය 

2.1.9.1 ඉදිකිරීම්  ා යමය යුම් කටයුතු වලදී ජද්නිකව උත්පාද්න  යකයරන අපජල ප්රමාණ  ස  

ගුණාත්මකභාව . 

ගයෝජිත මිල්ලෑව බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ (MPC) ප්රධොන වශගයන් අපජලය උත්පොදන ස්තථොන  තරක් 

 ඳුනොග න ඇත.   

1. වැලිකඩ බන්ධනො ොරය 

2. රිමොන්් බන්ධනො ොරය 

3. කොන්තො බන්ධනො ොරය 

4.මැ සින් බන්ධනො ොරය 

ඊට අමතරව ප ත ස්ඳ න් ඒකක වලින් ද අපජලය උත්පොදනය ගකගර්. 

5. පුහුණු මධයස්තථොනය 

6. බන්ධනො ොර ගරෝ ල 

7. ුේධි ඒකකය 

8. CBC මධයස්තථොනය 

9. ගස්තවක නවොතැන් 

10. වො න ගස්තවො ප්රගේශය 

ගමම ස්තථොන ගයෝජිත ස්ැලැස්තගේ දක්වො ඇත. තවද, MPC හි අපජලය උත්පොදනය කළ  ැකි තවත් ගබොග ෝ 

ඒකක ඇුළත් ගේ. දිනකට අපජලය ප්රමොණය ඝන මීටර් 1200 ක් ගලස්  ණන් බලො ඇත. 

ඉදිකිරීම් අතරතුර ජනන  වන අපජල ප්රමාණ  ස  ගුණාත්මකභාව  

කේකරුවන් ස්  තොක්ෂ්ණික කොර්ය මණ්ඩලය 1100 ක් පමණ වැඩබිගේ උපරිම ඉදිකිරීේ ගේලොගේ සිිනු ඇතැයි 

උපකල්පනය ගකගර්. ඒක පුේ ල පරිගභෝජනය 120 lpcd. මුළු අපජල ප්රමොණය = 80% of 120x1100/1000 

m3/day = 115.2 එනේ 116m3/day. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපජලගේ ගුණොත්මක භොවය BOD5, COD, TSS, ගතල් ස්  ග්රීස්ත ස්   මුළු ගකොලිගෆෝේ වන අතර වැසි ජල 

ආදොනයකින් ගතොරව පිළිගවලිඒක පුේ ල දිනකට 45-54 gද , 1.6-1.9 gx  BOD5/ ඒක පුේ ල දිනකට, 70-145 

g /ඒක පුේ ල, 10-30 g/ ඒක පුේ ල දිනකට ස්  109-1010 g 109-1010 දිනකට ගේ. 

යමය යුම් අතරතුර ජනන  කරන ලද් අපජල ප්රමාණ  ස  ගුණාත්මකභාව  

මුළු බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ස්ඳ ොම අපජල ප්රමාණ න් වගුව 2.8 - මගින් ඉදිරිපත් ගකගර්  

වගුව 2.8 අපජල ප්රමොණය  ණනය කිරීම 

 

සමස්ථ බන්ධනාගාර සංකීර්ණ  

ස්ේපූර්ණ ගමග යුේ කොලය ුළ දදනික ප්රවො ගේ ඇස්තතගේන්ු ත ප්රමොණය 1800 m3/day ගලස් ස්තථොපිත කර 

ඇත. මුළුතැන්ග යි අපජලය ස්මඟ කළු ජලය ස්  අළු ජලගේ එකුවක් ගමයට ඇුළත් ගේ; විගශතිත ගරදි 

ගස්ෝදන යන්ත්ර ගනොමැත, නමුත් එය නිවොස්වල  ගමන් ගමම ප්රමොණය ස්මඟ මිශ්ර ගේ. BOD5, COD, TSS, ගතල් 

ස්  ග්රීස්ත ස්  මුළු ගකොලිගෆෝේ වැසි ජලය ආදොනය ගනොමැතිව පිළිගවලින් 45-54 g/capita day, 1.6-1.9 g x 

BOD5/ capita day, 70-145 g/capita per day, 10-30 g/per capita day and 109-1010 g, (Arceivala ස්  

Asolekar, 2012). 

අපජල ප්රමොණ ඇස්තතගේන්ුව මඟින් ස්ාංකීර්ණගේ පදිාංචිකරුවන් 14,611ක් පමණ නිගයෝජනය කරයි. 

වා න යස්වා සථ්ාන  

ගස්තවො ස්තථොනගේ අපජල ප්රමොණය (අවම වශගයන් දිනකට ලීටර් 4000) යනු දිනකට 1200 m3 ක අපජල 

ප්රමොණගේ ගකොටස්ක් ගනොවන ගවනම අපජල ප්රවො යකි. ගමය ක්ෂ්ොරීය අධික ගතල් ස්  ග්රීස්ත ස්හිත TSS 

(විගශතෂ්ගයන් මඩ) ස්හිත අපජලයක් වන අතර එය පූර්ව ප්රතිකොර අවශය ගේ (එගස්ත ගනොමැති නේ STP ුළ ඇති 

පයිේප, කපොට ස්  ගපොේපවල ගතල්  ො ග්රීස්ත අවහිර ීමත් ස්මඟ ගපොදු STP ුළ මඩ තැන්පත් ීම සිදුවනු ඇත. 

A2O ක්රියොවලිගේ ක්ුද්ර ජීී වර්ධනය අවහිර ීම). 

• බන්ධනො ොර වො න ගස්තවො ස්  ගස්තදීගේ කටයුු වලින් ජනනය වන වො න ගස්තදුේ ජලය පිරිප දු 

කිරීමට ස්ැලැස්තමක් ගනොමැත. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• දිනකට එක් බස්ත රථයක ගස්තවො ස්ැපයීම ස්  ගස්තදීම ග තු ගවන් අවම වශගයන් දිනකට m3 ක ගස්තදුේ 

ජලය ජනනය ගේ. 

• දිගුකොලීනව ගස්තවො අාං න පරිශ්රය ස්  අවට පස් ගතල්  ො ග්රීස්ත වලින් දූෂ්ණය ගේ. 

මුළු බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේම ගස්තවො ස්තථොනගේ අපද්රවය ස්  අපද්රවය ග තුගවන් දිනකට පිටවන මුළු අපජල 

ප්රමොණය 1804 m3 කි. 

යරෝ ල් සංකීර්ණ  

ගරෝ ල් ස්ාංකීර්ණය මගින් අපද්රවය (කළු ජලය, මුළුතැන්ග යි අපද්රවය ස්හිත අළු ජලය) ද ජනනය ගකගරන අතර 

එය මුළු බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයම ජනනය කරන අපද්රවය ( ෘ ස්තථ අපජල) ස්ාංරචකගේ ගකොටස්ක් බවට 

පත්වනු ඇත. 

ස්ේපූර්ණ ධොරිතොවය ුළ ගරෝ ගලන් පිටවන අපද්රවය ප්රමොණය ප ත පරිදි අනුකරණය කර ඇත (දිනකට මුර 2 

බැගින් බන්ධනො ොරගේ ගස්තවය කරන නිලධොරීන් 114ක්) 

නිලධොරීන් දිනකට 2 x 57 x 50 L (ජල ඉල්ලුම 80% ස්මඟ මලොපව න ජොලගයන් අවස්න් ගේ) x 0.8 x 10-3 = 

4.56 m3/දින 

100% සිරකරුවන් = දිනකට 300 x 120 L (ජල ඉල්ලුම) x 0.8 x 10-3 = 28.8 m3/දිනකට 

 දිසි අවශයතො ග තුගවන් 10% ක ගවනස්ක් ස්හිත එකුව දින 37 m3 පමණ වනු ඇත 

මලොපව න ගුණොත්මකභොවය (කළු ජලය ස්  අළු ජලය, ආදිය) ගපර ස්ඳ න් කළ අපද්රවයවල ගුණොත්මක භොවය 

ගමන් 1.5 ගුණයක් වනු ඇත (Arceivala and Asolekar, 2012) ස්   ණනය කළ අ යන් වගුව 4.2 හි දක්වො 

ඇත. 

වගුව 2.9: ගණන  කළ ගෘ ස්ථ අපජල ලක්ෂණ - වැි ජල  යනාමැති ඒකාබේධ ධාරාව (මුළු පුේගල න් 414 

සඳ ා) 

පරොමිතීන් ස්ොන්ද්රණය 

BOD5at 20ºC (mg/L) 755-906 

COD (mg/L) 1208-1722 

TSS (mg/L) 1175-2434 

Oil and grease (mg/L) 168-504 

 

නැවුේ මලඅපද්රවය ක්ෂ්ොරීය (6.5- 8.5) ගේ. නමුත් ගස්ේික් තත්ත්ව යටගත් ආේලික වන බව ස්ලකන්න.ගකගස්ත 

ගවතත්, ඔක්සිකරණය වූ ස්  විෂ්බීජ රණය කළ රුධිර  ො මුත්රො ස්ොේපල ස්මඟින් COD ස්ාංරචකයට (ගමම 

ඖෂ්ධය ලබො ගදන ගරෝීන්ගේ මුත්රොවල පවතින) දොයක වන ස්ම ර ප්රතිජීවක ස්  ගේදනො නොශක අණු ග ෝ 

ඒවොගේ පරිවෘත්තීය ත්රවය අඩාංගු ගේ. දන්ත ස්ොයනවලින් ලැගබන මුඛ ගස්තදුේ ජලය රස්දිය මිශ්රණ අපද්රවය වලින් 

රස්දිය වලට දොයක විය  ැක. නමුත් ගමම ස්ාංඝටක STP ගවත ළඟො වන විට අපජලගේ ඉතිරි 1763 m3/දිනගයන් 

තනුක කරනු ලැගබ්; ප්රතිජීවක ස්  ගේදනො නොශක අණු ග ෝ ඒවොගේ පරිවෘත්තීය ද්රවය ගබොග ෝ විට 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අවගශෝෂ්ණය ග තුගවන් අපගත් යන ගරොන්මඩ වල අවස්න් ගේ. COD ස්ඳ ො දොයක වන අගනකුත් ස්ාංරචක 

අපව න මොර් වලට බැ ැර කළග ොත් ප ත ස්ඳ න් දෑ ඇුළත් ගේ. 

•  තවදුරටත් අවශය ගනොවන ඕනෑම මිශ්රකරන ලද / ස්කස්ත කරන ලද  ඖෂ්ධයක්/ඖෂ්ධීය ද්රොවණයක් 

ආදිය. 

•  ඉහිරුන ස්  අපිරිසිදුවූ ඖෂ්ධ නිෂ්තපොදන, ඖෂ්ධ, එන්නත් ස්  සීරේ වර්  

•  විටමින් අඩාංගු ද්රොවණ, කැස්තස් සිරේ, අභයන්තර ද්රොවණ (ලවණ, ඇමයිගනෝ අේල, ලිපිඩ, ේූගකෝස්ත, 

ආදිය), අක්ි බිාංදු ද්රොවණ (ේූගකෝස්ත, ලිපිඩ ස්  ඇමයිගනෝ අේල වැනි ස්ාංගයෝ  දජව  ොයනයට 

ලක්විය  ැකි) වැනි ස්ොගේක්ෂ් මෘදු දියර ග ෝ අර්ධ ද්රව ඖෂ්ධ. 

ගබග ත් ද්රවය/ ඖෂ්ධ ගරෝීන්ට ලබො ගදන විට, ඒවො ගබොග ෝ විට පරිවෘත්තීය ක්රියොවලියට ලක් වනු ඇතැයි 

අගේක්ෂ්ො ගකගර් (ඇතැේ ඖෂ්ධවල විගශතෂ්ගයන් ආයුර්ගේද ඖෂ්ධවල ඇති බැර ගලෝ   ැර). ගකගස්ත ගවතත්, 

අඩු දජව  ොයනය ස්හිත ඒවො (උදො: ක්විගනොගලෝන් / ෆතගලෝගරෝක්විගනොගලෝන්, නයිගරොයිමිඩගස්ෝල් ස්  

ස්ල්ගෆොනමයිඩ) ක්රියොත්මක ස්  අක්රිය කර ඇත්නේ; දිගු කොලීනව රස්ොයනික ගුණ (අතිරික්ත, භොවිතයට ගනො ත් 

ග ෝ කල් ඉකුත් වූ) මත පදනේව ප්රතිජීවක විස්ඳුේ ස්ෘජු ස්  නිතිපතො බැ ැර කිරීම STP වලට  ොනිදොයක විය 

 ැකිය. 

2.1.9.2 ඉදිකිරීම් ස  යමය යුම්  න යද්යකහිම උත්පාද්න  වන මලාපද්රවයද් ඇතුළත් අපජල  වර්ග 

(මුළුතැන්යග , යරදි යස්දීම, යරෝ ල, ආදි ) 

වො න ගස්තවො ස්තථොනය ස්  ගරෝ ගලන් උපද්රවකොරී අපජලය සුළු ප්රමොණයක්  ැර MPC මගින් ජනනය වන 

අපජල වර් ය " ෘ ස්තත අපජලය" ගලස්  ැඳින්විය  ැකිය. සියලුම  ෘ ස්තත අපජලය අපජල එකු කිරීගේ 

ජොලයක් භොවිතගයන් ගුරුත්වොකර්ෂ්ණය යටගත් එකු කර WWTS ගවත යවනු ඇත. ගකගස්ත ගවතත්, භූ 

ලක්ෂ්ණ ස්ලකො බැලීගේදී ගයෝජිත ජොලය ුළ කුඩො ගපොේප කිරීගේ ඒකක ස්  බල ස්ැපයුේ පේධති පිහිටුවනු 

ඇත. ජොල ස්ැකැස්තම තවමත් නිශතචය කර ගනොමැත. ගමම ජොලයට අ ල් ුළ එලන ලද නළ, මෑන්ග ෝල්, 

ගපොේපො ොර ස්  වොතන කඳ වැනි ඒ ආශ්රිත අනිකුත් උපොාං , තිරිාං  පීඩන කුි ආදිය ඇුළත් ගේ. 

 

2.1.9.3 සියලුම අපජලය පිරිප දු කිරීම  ො බැ ැර කිරීගේ කටයුු  

ඉදිකිරීම් අතරතුර අපජල පිරිප දුව සඳ ා විධිවිධාන 

 

භූමිය ුළ ඇති තොවකොලික ගස්ේික් ටැාංකි ගවත එකු කිරීම  ැර ඉදිකිරීේ අතරුර අපජල පිරිප දු කිරීම ස්ඳ ො 

නිශතචිත වැඩපිළිගවලක් ගනොමැත. 

 

ඉදිකිරීම් අතරතුර අපජල බැ ැර කිරීම සඳ ා විධිවිධාන 

 

ඉදිකිරීේ අතරුර අපජල අපජල පිරිප දු කිරීම තොවකොලික ගස්ේික් ටැාංකි ගවත එකු කරනු ලැගබ්. ගමම 

ගස්ේික් ටැාංකි ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොගේ ග ෝ ගපෞේ ලික පොර්ශතවගේ  ලි බවුස්ර් මගින් හිස්ත කර ගමොරටුව 

රත්මලොන අපද්රවය පවිත්රො ොරයට බැ ැර කරනු ලැගබ්. 

 

යමය යුම් කටයුතු අතරතුර අපජල පිරිප දුව සඳ ා විධිවිධාන 

MPC ස්ඳ ො අපජලය පිරිප දු කිරීගේ  ො බැ ැර කිරීගේ පේධතිය ස්ැලසුේ කිරීගේ ව කීම ජොතික ජල ස්ේපොදන 

 ො ජලොපව න මණ්ඩලය ගවත පවරො ඇත. අපජලය නැවත භොවිතො කිරීගේ  ැකියොව ඇති මධය ත අපජල 

පවිත්රකරණ පේධතියක් (WWTS) ඔවුන් ගයෝජනො කරයි: 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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උපගේශකයින්ට පැ ැදිලි කළ පරිදි, අපජල කළමනොකරණය පිළිබඳව NWSDB හි නිර්ගේශයන්ට ස්ාංවර්ධක 

අනුකූල ගේ. NWSDB විසින් අපජලය නැවත භොවිතො කිරීම ගයොජනො කරන අතර  රිත ප්රගේශ, කෘිකොර්මික 

කටයුු ස්  වැසිකිළි ගස්තදුේ පේධති  (flushing systems) ස්ඳ ො භොවිතො කිරීමට නිර්ගේශ කරයි. ගකගස්ත ගවතත්, 

අපජලය නැවත භොවිතො කිරීම දවකල්පිත වන අතර, කිසිවිටක පිරිප දු කරන ලද අපජලය 20% ඉක්මවො යොම 

අගේක්ෂ්ො ගනොකරයි. ගේ අනුව, බැ ැර කිරීගේ ප්රධොන ක්රියොකොරකම වනුගේ පිටවොනක්  රයො මොවක්ඔයට 

බැ ැරකිරීමයි. මිල්ලෑවවත්ත ස්ාංවර්ධන වයොපෘතිගේ පිරිප දු කළ අපජලය බැ ැර කිරීගේ නල මොර් යක් 

ස්ැලසුේ කිරීගේදී  ො ඉදිකිරීගේදී මුළු අපජල උත්පොදනය (16,000 m3/day) ස්ලකො බලන ගලස් NWSDB 

ස්ාංවර්ධකයොට උපගදස්ත ගදයි. 

WWTS ස්ඳ ො අක්කර ුනක් ගවන්කර ඇති අතර, WWTS හි පිහිටීම රූප ස්ට න 2.9 හි දක්වො ඇත. 

අපජලය මධය ත WWTS හි පිරිසිදු ගකගර්. 2.8 රූප සට න මඟින් ගයෝජිත පිරිප දු ක්රියොවලිය පැ ැදිලි 

ගකගර්. ප්රතිකොර ක්රමයට ප්රොථමික, ේවිතීයික ස්  තෘතීය පිරිප දු ඒකක ඇුළත් ගේ. තෘතීයික පිරිප දුව 

ගතත්බිමක්  මඟින් සිදු කරන අතර එහිදී ේවිතියික පිරිප දුගවන් පසු තවදුරටත් ඔප දැමීම ස්පයයි.  

අපජල  එකතු කිරීම 

ගයෝජිත බන්ධනො ොර පුනරුත්ථොපන භුමිගේ සියලු පරිශ්රයන්ග න් (මැ සින් බන්ධනො ොරය, වැලිකඩ 

බන්ධනො ොරය, රිමොන්් බන්ධනො ොරය, කොන්තො බන්ධනො ොරය, පුහුණු මධයස්තථොනය, බන්ධනො ොර ගරෝ ල, 

ුේධි ඒකකය, CBC මධයස්තථොනය ස්  ක්රීඩො පිිය)  ෘ ස්තත අපජලය (කළු ජලය+අළු ජලය) ගුරුත්වොකර්ෂ්ණය 

යටගත් වයොපෘති භුමිගේ නල ජොලයක්  ර ො ස්  බල ස්ැපයුේ මඟින් අවශය විටක ගපොේපො ොර කිහිපයක් 

උපගයෝී කර  නිමින් එකු කිරීමට ගයෝජනො ගකගර්. 

අපජල  පිරිප දු කිරීම (ක්රමානුකූල ක්රි ාවලි ගැලීම් සට න) 

අපජලය මධය ත අපජල පිරිප දු පේධතියකට (WWTP) එකු ගකගර්. රූප ස්ට න 2.9 හි ස්ලකුණු කර ඇති 

පරිදි ගයෝජිත වයොපෘති භූමිගේ ුළ තොක්ෂණිකව සුදුසු ස්තථොනයක (තොවකොලික ස්තථොනය) WWTP ඉදි ගකගර්. 

අපදියර  තවදුරටත් ඔප දැමීම ස්ඳ ො (තෘතීය පවිත්රකරණය) ඉඩේ ලබො  ත  ැකි ප්රමොණය මත ගතත් බිමක් 

ස්ැපයිය  ැකි අතර ඒවො ස්ැලසුේ අවධිගේදී සිදු ගකගර්. 

 

2.9 රූපය - අපජල පිරිප දුකිරීම ස්ඳ ො වූ ක්රියොවලි  ැලීේ ස්ට න 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපදි ර නැවත භාවිතා කිරීයම් පේධති   

පිරිප දු කරන ලද අපජලය  රිත ප්රගේශ වල නැවත භොවිතො කිරීම, කෘිකොර්මික කටයුු ස්  ග ොඩනැගිලිවල 

වැසිකිළි පිරිසිදු කිරීගේ (flushing) පේධති ස්ඳ ො නැවත භොවිතො කිරීමට ස්ැම විටම දිරිමත් ගකගර්. එම නිස්ො, 

ස්ැලසුේ කිරීගේ අවධිගේදී ඉ ත විකල්පයන් ස්ලකො බලමින් අපජලය නැවත භොවිතො කිරීගේ පේධති ස්ැලසුේ 

ගකගර්. අපජලගයන් 20% ක් වොරිමොර්  ස්ඳ ො භොවිතො කිරීමට දැනටමත් තීරණය කර ඇත. වැඩි විස්තතර 5.1 

ගකොටගස්ත දක්වො ඇත. 

 

 

 

2.10 රූපය - ගයෝජිත අපජල පිරිපහු පේධතිගේ පිහිටීම 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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යමය යුම අතරතුර අපජල බැ ැර කිරීම සඳ ා විධිවිධාන 

පිරිප දු කළ අපජලය දැනට පවතින මොර්  ඔස්තගස්ත කිගලෝමීටර් 7ක් දි  නළ මොර් යක් භොවිතගයන් මොවක් ඔයට 

මුදො  රිනු ලැගබ්. පවිත්ර කළ අපද්රවය බැ ැර කරන ස්තථොනය කළු  ඟට ප ළින් ස්ේබන්ධ වන මොවක් ඔගේ 

 ඳුනොග න ඇත. 

පිරිප දු කළ අපජල ප්රමොණය (අපව න) ප්රමොණය 1800 m3/දිනක් පමණ වන බැවින්, 20% පමණ නැවත භොවිත 

කිරීගමන් පසුව පවො අවස්ොන බැ ැර කිරීගේ ස්තථොන ගස්ොයො  ත යුුය. WWTP හි තොවකොලික ස්තථොනගේ සිට 

කිගලෝමීටර 7 ක් පමණ දුරින් පිහිි මොවක් ඔගේ ස්තථොනය  ඳුනොග න ඇත. අපජලය 2.110 රූපගේ දැක්ගවන 

පරිදි අධික ඝනත්ව ගපොලිඑතිලීන් (HDPE) නල මොර් යක් ඔස්තගස්ත විස්ර්ජන ස්තථොනයට ග න යනු ලැගබ්. පිටවන 

ස්තථොනය ස්ඳ ො වැඩි දියුණු කළ සිතියමක් රූප ස්ට න 12 හි දක්වො ඇත. 

පිරිප දු කළ අපජලය/අපද්රවය බැ ැර කිරීගේ නල මොර් ගේ  රස්තකඩ විස්තතර රූප ස්ට න 2.13 ස්  2.14හි 

දක්වො ඇත. පිටවොන වු ය පිළිබඳ විස්තතර රූප ස්ට න 14හි දක්වො ඇත. 

 

2.11 රූපසට න - Google Map හි නලමාර්ගයේ ගමන්මාර්ග  ස  පිටවායන් පිහිටීම 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.12 රූප  - පිටාර ගැලීම අසල සමීප ද්සුනක් -මාවක් ඔ  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.13 රූප සට න - පිරිප දු කළ අපජල විසර්ජන නල මාර්ගයේ  රස්කෙ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.14 රූප සට න - පිටවාන වු   පිළිබඳ විස්තර 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.15රූප සට න- පිටවාන වු යේ විස්තර



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

55 
  

නල මාර්ගයේ ඉෙම් පරි රණ  ස  හිමිකාරිත්ව  

නල මොර් ය දැනට පවතින වු මොර්  ස්  අගනකුත් ගපොදු මොර්  අනු මනය කරයි. නල මොර් ය  මන් 

කරන මොර්  ගබොග ොමයක් ඉතො අඩු වො න තදබදයක් ස්හිත අභයන්තර ප්රොගේශීය ස්භො මොර්  ගේ. ගමම 

මොර්  මිල්ලෑව වත්ත, නොකන්දල පොර, ක වල යටවුර පොර, කජුවැිය පොර ස්  පනාං ලවත්ත මුු ල 

පොර යන අභයන්තර මොර්  ගේ. ගුරුග ොඩ මල ල පොදුක්ක පොර පමණක් B පන්තිගේ RDA මොර් යක් වන 

අතර ගමම මොර් ගේ 0.64km පමණ බොධො ඇතිගේ. 

නල මොර් ය මොර් ගේ උරහිස්ත දිගේ දමනු ලැගබ්. නල මොර් ගේ ස්ොමොනය ඉඩේ භොවිතය ප ත 

ඡොයොරූපවල දැක්ගේ 

 
ජායාරූපය - පයිප නල මාර්ගයේ ඉඩම් පරිහරනය 

 

 
 

ජායාරූපය - පයිප නල මාර්ගයේ ඉඩම් පරිහරනය 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ජායාරූපය - පයිප නල මාර්ගයේ ඉඩම් පරිහරනය 

 

 

 
ජායාරූපය - පයිප නල මාර්ගයේ ඉඩම් පරිහරනය 

 

2.1.9.4 පිරිප දු කළ අපජල  බැ ැර කිරීයම් අවසාන ස්ථාන .  

බැ ැර කිරීමට කිමමිත ස්තථොනය ගයෝජිත MPC සිට කි.මී .7 ක් පමණ දුරින් වන අතර, බැ ැර කිරීගේ 

ස්තථොනය රූප ස්ට න 2.10 හි දක්වො ඇත. බැ ැර කිරීගේ නළ වොයු කපොට  වැනි අනිකුත් ඒ ආශ්රිත  

අයිතමයන් ස්මඟ අ ල් ුළ එලනු ලබයි. පයිේප නල ද්රවයය - අධික ඝනත්ව ගපොලිඑතිලීන් (HDPE) 

 

  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.16 රූපය - ගයෝජනො කර ඇති අපද්රවය බැ ැර කිරීගේ නල මොර්  ස්  බැ ැර කිරීගේ ස්තථොනය 

 

2.1.9.5 ගයෝජිත පිරිප දු  ො බැ ැර කිරීගේ පේධතිගේ ගමග යුේ  ො නඩත්ු ක්රියො පිපොිය  

ගමග යුේ  ො නඩත්ු කිරීගේ ක්රියොවලිය ගේ  ො ස්මොන පිරිප දු  ා බැ ැර කිරීයම් පේධති ස්ඳ ො ස්ේමත 

ගමග යුේ  ො නඩත්ු කිරීගේ ක්රියො පිපොියම ගේ. නඩත්ු නිවොරණ ක්රමය ප්රධොන නඩත්ු වර් යකි. 

එකු කිරීගේ ජොලය ස්  බැ ැර කිරීගේ පේධතිය ඇුළුව, WWTS හි ක්රියොකොරිත්වය  ො ස්ේබන්ධ ප්රධොන 

පොරිස්රික  ො ස්මොජ අවදොනේ ප ත ස්ඳ න් ඒවො ස්ැලගක්. එබැවින් එවැනි අවදොනේ වළක්වො  ැනීම ස්ඳ ො 

නඩත්ු නිවොරණ ක්රියො පිපොි අනු මනය ගකගර්. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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a) WWTS හි අසමත් ීම් - WWTS අස්මත් ීම, විගශතෂ්ගයන් ජීව විදයොත්මක පේධතිගේ, සිදුවිය 

 ැකිය. එවැනි අවස්තථොවකදී ප්රධොන-පීඩන (pressure-main)  ර ො පිරිප දු ගනොවූ ග ෝ අර්ධව 

පිරිප දු වූ අපජලය අධික දූෂ්ණයක්  ො ම ජන ගස්ෞඛය  ැටළු ඇතිකරමින් ජලයට නිද ස්ත ගේ. 

WWTS අස්මත් ීමට ගපොදු ග තු අතර ප ත කරුණු ඇුළත් ගේ. 

i. බලො ොරය ක්රියොත්මක කිරීගේදී නිසියොකොරව ක්රියොත්මක කිරීමට ක්රියොකරු අස්මත් ීම 

(දැනුම  ො කුස්ලතො ගනොමැතිකම ග තුගවන්) 

ii. බලො ොරය දුර්වල ගලස් නඩත්ු කිරීම  

iii. උපකරණ අස්මත් ීම  

iv. අපජලය විෂ් ීම (ජීව විදයොත්මක ක්රියොවලියට බොධො කරන විෂ් ස්හිත අපද්රවය මුදො  ැරීම)  

v. අපජලය ස්ැලසුේකළ ප්රමොණයට ග ෝ ලක්ෂ්ණ වලට අනුකූල ගනොීම  

 

b) ප්රධාන - පීෙනයේ අසමත් ීම - කැළඹිලි තත්වයන්(surge) ස්  නල විඛොදනය ග තුගවන් පීඩන 

පේධතිය අස්මත් ගේ. නිසි පරිදි ස්ැලසුේ කිරීගමන් (ස්ර්ේ ආරක්ෂක පේධතිය) ස්  සුදුසු නල ද්රවය 

ගතෝරො  ැනීගමන් ගේවො වළක්වො  ත  ැකිය. ගකගස්ත ගවතත්, පීඩනගේ ප්රධොන අස්මත් ීමක් සිදු 

වුවග ොත්, පිරිප දු කළ අපජලය මොවක්ඔයට බැ ැර කිරීම අත්හිටුවනු ඇත. එගස්තම, පිරිප දු 

කරන ලද අපද්රවය ස්තවොභොවික පරිස්රයට මුදො  ැරීම ස්ැලසුේ රහිතව සිදු විය  ැකිය. එම නිස්ො 

පීඩනගේ ප්රධොන අස්ොර්ථක ීගේ අවදොනම අවම කිරීමට ස් /ග ෝ එවැනි අස්මත් ීමකදී අපජලය 

මුදො  ැරීම කළමනොකරණය කිරීමට පියවර  ැනීම අවශය ගේ. 

 

c) මාවක්ඔ ට අපජල  බැ ැර කිරීමට වියරෝධ  - මොවක්ඔයට පිරිප දු කළ අපජලය බැ ැර කිරීමට 

ස්මොජ විගරෝධය ඕනෑම අවස්තථොවක සිදු විය  ැකිය. උනන්දුවක් දක්වන පොර්ශවයන් විසින් 

ම ජනතොව ගපලඹීම, නීතයොනුකුල අවශයතො ස්  අපජලය ලබො  න්නො ජලමොර් ගේ අපජලය 

දරො ැනීගේ ධොරිතොව(assimilation capacity) පිළිබඳව නිසි දැනුමක් ගනොමැතිකම, පොරිස්රික 

අවධොනය ස්  පරිස්ර දූෂ්ණයට එගරහි ීම ස්  අවදොනම පිළිබඳ  ැඟීම මත පදනේව 

ම ජනතොවගේ උනන්දුව ග තුගවන් එවැනි විගරෝධයක් ඇති විය  ැකිය. 

2.1.9.6 අපජලය බැ ැර කිරීගේ විකල්ප ක්රම  

ප්රධොන බන්ධනො ොර ඒකකවල ඇති  දිසි භූ ත  බඩො ස්ාංචිත  ැර ගමග යුේ අපජලය බැ ැර කිරීගේ 

විකල්ප ක්රම ස්ලකො බලො ගනොමැත 

2.1.10 ඝන අපද්රවය (ඉදිකිරීම්  ා යමය යුම් අවධි යද්යකහිදීම) 

2.1.10.1 ජනන  වන ඝන අපද්රවය වර්ග න් ස  ප්රමාණ න් 

උපද්රවකාරී යනාවන අපද්රවය 

නාගරික ඝන අපද්රවය (MSW) : මුළුතැන්ග යි  ො ගබ්කරි වලින් උත්පොදනය කරන ලද දිරොපත් විය  ැකි 

ද්රවය වලට අතිරික්ත ග ෝ ඉතිරි වූ ආ ොර ප්රධොන ගකොටස්ක් ගමයට ඇුළත් ගේ. 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුවට අනුව, ගබොරැල්ගල් දැනට තිගබන බන්ධනො ොරගයන් ඌරු  ොල් වලට 

ගදන දදනික දජව  ොයනය වන අපද්රවය ප්රමොණ ප ත පරිදි ගේ (එනේ සිරකරුවන් 7688 ක් ස්  

නිලධොරීන් 953 ක් ස්ඳ ො) වොර්තො දළ වශගයන් ගේ. 

• වැලිකඩ - කිගලෝග්රෑේ 450 යි 

• ගකොළඹ රිමොන්් බන්ධනො ොරය (CRP) - 250 kg 

• මැ සින් බන්ධනො ොරය - 200 kg 

තවද, ගකොළඹ ම  න ර ස්භොව (CMC) ප ත ස්ඳ න් දිරොපත් වන අපද්රවය ප්රමොණ ඉවත් කරයි. 

• වැලිකඩ - දළ වශගයන්  ½ ට්රැක්ටර් / දිනකට 

• කොන්තො වොට්ටුව -ආස්න්න වශගයන් දිනකට විශොල භොජන 02 ක් (එක් එක් ලීටර් 240) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

59 
  

• බන්ධනො ොර ගරෝ ල - දළ වශගයන් දිනකට ග ෝනි 02 ක් 

• ගකොළඹ ඉල්ලුම -ආස්න්න වශගයන් දිනකට 200Kg 

• නව මැ සින් බන්ධනො ොරය  - ස්තියකට දළ වශගයන් කි.ග්රෑ .500 කි 

ඊට අමතරව ීදුරු, ේලොස්තික් / ගපොලිතීන් අපද්රවය උත්පොදනය කිරීම (ගිවිසුේ ත ස්ැපයුේකරුවන් විසින් 

ලබො ගදන ආ ොර ද්රවය ඇසුරුේ ද්රවය ගලස් ස්  ඛනිජ ජල ගබෝතල් ආදිය) ස්  ගලෝ  කෑන් (උදො රණයක් 

ගලස් ින් කළ මොළු) මුළුතැන්ග යින් උත්පොදනය ගකගර්. 

ේලොස්තික් අපද්රවය ස්මඟ කඩදොසි / කෝගබෝ් ද්රවය ජනනය කරනු ලබන්ගන් පරිපොලන ඒකක, ුේධි අාංශ, 

මොණ්ඩලික නිවොස්, මුළුතැන්ග යි, පුහුණු මධයස්තථොන ස්  අගනකුත් ගස්තවො ස්පයන අාංශ ස්  ගරෝ ල 

(වොට්ටු, කොර්යොල අවහිර කිරීේ ස්  විදයො ොර) ය. 

ඉවතලන යකඩ ස්  ගවනත් ගලෝ  අපද්රවය ජනනය කරනු ලබන්ගන් බන්ධනො ොර වො න ගස්තවො  ො 

අළුත්වැඩියො අාං නගයන් ය. 

උපද්රවකාරී අපද්රවය 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගයන් ප ත ස්ඳ න් උපද්රවකොරී අපද්රවය කොණ්ඩ ජනනය ගේ. 

යරෝ ල 

ගරෝ ගලන් දජව ස්ොයනික අපද්රවය (ප ත ස්ොකච්ඡො කිරීමට නියමිතයි) 

බන්ධනාගාර වා න අළුත්වැඩි ා කිරීම ස  යස්වා අංගන  

විශොල වශගයන් ගිනිඇවිගලනසුළු  අපදියර 

• දැවිගතල් (Waste oil) 

• ගතල්වලින් අපවිත්රවූ ද්රවය (ගපර න් ස්  කොන්දුවු ද්රව පිරිසිදු කිරීම ස්ඳ ො භොවිතො කරන කපු /ගරදි 

වැනි) 

•  තීන්ත කෑන්, ගතල් කෑන් ස්  පීඩන භොජන ඇුළු හිස්ත ගිනිඇවිගලනසුළු දියර කෑන් 

(උදො රණයක් ගලස්, විඛොදනයට ලක් වූ ග ෝ තදින් ස්විවූ නට් ස්  ගබෝල්ට් (nuts and bolts) 

ලිහිසි කිරීමට භොවිතො කරන WD-40) 

 දිි යජනයර්ටර් කාමර 

• දැවිගතල් (Waste oil) 

• ගතල්වලින් අපවිත්රවූ ද්රවය (ගපර න් ස්  කොන්දුවු ද්රව පිරිසිදු කිරීම ස්ඳ ො භොවිතො කරන කපු /ගරදි 

වැනි) 

• ගතල් කෑන් 

ි ලුම සංකීර්ණ න් 

• සීඑෆතඑල් ලොේපු වැනි විදුත් අපද්රවය - සිරකුි  ො බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ අගනකුත් ඒකක 

• පරි ණක ගකොටස්ත, සීඩී තැි ආදිය - බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගයන් (සිර කුිවලින්  ැර) 

බන්ධනො ොර බස්ත රථ  ො ගවනත් බන්ධනො ොර වො න ගස්තවො අාං නගයන් ජනනය වන ඉවතලන ගතල් 

ප්රමොණයන් (ගියර් ගතල්, කැඩීේ ගතල් ආදිය) මස්කට ලීටර් 420 ක් (ලීටර් 210 ධොරිතොව ඇති බැරල් 2 

බැගින්)  2.7 වගුගේ දක්වො ඇති ගපන්වො ඇති වො න ස්මූ ය නඩත්ු කිරීම ස්  අළුත්වැඩියො කිරීම ස්ඳ ො. 

ගයන් ස් . ස්ොමොනයගයන් දිනකට එක් බස්ත රථයක් වුර ලීටර් 4000 ක් භොවිතො කර ගස්තවො කිරීම සිදුකරනු 

ලබයි. 
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වගුව 2.10- මසකට යස්වා සැපයීම සඳ ා බන්ධනාගාර වා න බලඇණි  

වා න වර්ග  

 

වා න සංඛයාව 

වැලිකෙ 

බන්ධනාගාර   

මැගින් 

බන්ධනාගාර  

රක්ෂිත බන්ධනාගාර  

බස්ත 2 2 22 

ඩබල් කැබ් රථ 1 1 1 

වෑන් 1 1 1 

ගිලන් රථය 1 

 

2.1.10.2 අපද්රවය යවන් කිරීම  ා ගබො කිරීම අෙංගු ස්ථානී  කසල කළමනාකරණ පේධති  

උපද්රවකාරී යනාවන අපද්රවය 

2005 දී ස්කස්ත කරන ලද මධයම පරිස්ර අධිකොරිගේ “ශ්රී ලාංකොගේ ඝන අපද්රවය කළමනොකරණය පිළිබඳ 

තොක්ෂණික මොර්ග ෝපගේශ” වලට අනුකූලව උපද්රවකොරී ගනොවන අපද්රවය ගවන් කිරීමට ස්ැලසුේ කර ඇත. 

ප ත ස්ඳ න් වර්ණ ස්ාංගක්ත, ගල්බල් කළ බඳුන් ප ත ස්ඳ න් අපද්රවය කොණ්ඩ ස්ඳ ො භොවිතො කරනු ඇති 

අතර (අවශයතොවය පරිදි) මුළුතැන්ග ය, ගබ්කරි ස්  කොර්යොල ස්  නිළධොරීනගල් නිළ නිවොස් ඒකක වැනි 

ප්රධොන අපද්රවය උත්පොදන ප්රගේශවල තබනු ලබයි. 

• දිරොපත් විය  ැකි ද්රවය - ගකොළ 

• ගලෝ  අපද්රවය (උදො රණයක් වශගයන්, මුළුතැන්ග යි ආ ොර ද්රවයවල ින්/කෑන් ස්  වො න 

ගස්තවො අාං නවල බන්ධනො ොර වො න වලින් ඉවත් කරනු ලබන යකඩ  ො ගලෝ  ගකොටස්ත) 

ස්  ගපොල් කටු - දුඹුරු 

• ීදුරු - රු 

• ේලොස්තික් ස්  ගපොලිතීන් - තැඹිලි 

• කඩදොසි - නිල් 

අවස්ොන වශගයන් එකු කිරීගේ /  බඩො කිරීගේ ප සුකේ ප ත පරිදි ගවන් ගකගර්. 

• 1636.2 m2 බිේ ප්රමොණය - මැ සින් බන්ධනො ොරය 

• 2154.4 m2 බිේ ප්රමොණය - වැලිකඩ බන්ධනො ොරය 

• බිේ ම ල 1137.3m2  - කොන්තො බන්ධනො ොරය 

• 1800.9 m2 බිේ ප්රමොණය - රිමොන්් බන්ධනො ොරය 

 බඩො ප සුකේ ස්ඳ ො තොවකොලික ස්තථොන රූපගේ දක්වො ඇත 
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2.17 රූප  - ගබො ප සුකම් සඳ ා ස්ථාන  

උපද්රවකාරී අපද්රවය 

ස්ොයනික අපද්රවය  ැර උපද්රවකාරී අපද්රවය ගවන් කිරීම (උත්පොදනය කරන ස්තථොනගේදීම)  ස්ඳ ො 

ස්ැලැස්තමක් අවස්න් කර නැත (ප ත ස්ොකච්ඡො කිරීමට නියමිතය). 

ගකගස්ත ගවතත්, රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි මඟින් ගතෝරො ත් අනුමත පොර්ශවයන්ට භොර ගදන ුරු වො න 

ගස්තවො  ො අලුත්වැඩියො අාං ණ වලින් ජනනය වන ඉවතලන ගතල් (ලීටර් 210 ක ධොරිතොවයකින් යුත් 

බැරල් වලට එකු කරන ලද) ස්  අගනකුත් අපද්රවය පරිශ්රය ුළම (කොර්යොල ග ොඩනැගිල්ල ඇුළත) 

තබනු ඇත. 

2.1.10.3 අද්ාළ ප්රායේශී  අධිකාරි  විින් අනුමත කරන ලද් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම   

දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි ඒවො ගකොේගපෝස්තට් කිරීගේ කටයුු ස්ඳ ො ග ොරණ ප්රොගේශිය ස්භොව ගවත 

ලබො දීමට ස්ැලසුේ කර ඇත. ප්රතිචක්රීකරණය කළග ැකි ද්රවය ද ග ොරණ ප්රොගේශිය ස්භොව ගවත ලබො දීමට 

ස්ැලසුේ කර ඇත. අදොළ ලිපිය ඇමුණුම 02 හි දක්වො ඇත. 

 

2.1.10.4 ඝන අපද්රවය අවසාන වශය න් බැ ැර කිරීයම් ක්රම  (ඉදිකිරීම්  ා ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී) 

බැ ැර කිරීයම් පිළියවත් - ඉදිකිරීම් අදි ර 

ඉදිකිරීේ අදියගර්දී බැ ැර කිරීගේ පිළිගවත් තවමත් අවස්න් කර ගනොමැත. ගකගස්ත ගවතත්, පත් කරන ලද 

ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් ඉඩේ එලිගපග ලි කිරීගේදී  ො කැණීේ කටයුු වලින් ඇති වන අපද්රවය ඇුළු 

ඉදිකිරීේ ස්  කඩො ඉවත් කිරීගේ (CD)  අපද්රවය කළමනොකරණය කිරීමට බලොගපොගරොත්ු ගේ. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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කපන ලද රබර්  ස්ත අස්ල ඇති ලී ගමෝල්/වඩු කොර්මික ඒකක ස්  ශ රී ලාංකො රොජය දැව ස්ාංස්තථොව වැනි  ෘ  

භොණ්ඩ නිෂ්තපොදන වයොපොර ස්ඳ ො භොර දීමට වයොපෘති ගයෝජකයො මැදි ත් ගේ. 

බැ ැර කිරීයම් පිළියවත් - යමය යුම් අදි ර 

MSW: ගතෝරො ගවන් කරන ලද දිරොපත් විය  ැකි අපද්රවය භූමි අලාංකරණ කටයුු ස්ඳ ො ගකොේගපෝස්තට් 

කිරීමට ස්ැලසුේ කර ඇති නමුත් ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි සියල්ල ග ොරණ ප්රගේසීය ස්භොවට පැවරීමට 

ස්ැලසුේ කර ඇත. 

උපද්රවකාරී අපද්රවය 

(a)  ගිනි ඇවියලන සුළු ද්රව ස  ඝන ද්රවය: ප ත දැක්ගවන අපද්රවය ප ත පරිදි බැ ැර ගකගර් 

(ගබොරැල්ල වැලිකඩ බන්ධනො ොරගේ දැනට පවතින ක්රමය ගමය වන අතර ගබොග ෝ 

අවස්තථොවලදී බලධොරීන් CMC ස්මඟ කටයුු කරයි). 

• ගිනි ඇවිගලන සුළු ද්රව ස්  පීඩන කෑන් අඩාංගු ගලෝ  කෑන් - ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව 

ගවත භොර දීම 

• වො න ගස්තවො ගස්තවො ස්ඳ ො භොවිතො කරන ගිනි ඇවිගලන සුළු ද්රව, ගස්තදුේ කොරක 

(ඩිටර්ජන්ට්) ස්  ගවනත් රස්ොයනික ද්රවය වල ේලොස්ති ක් කෑන් - ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව 

ගවත භොර දීම 

• කොනු පිරිසිදු කිරීගේදී ස්  අගනකුත් පිරිසිදු කිරීගේ කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කරන කපු / ගරදි 

කැබලි ද්රවය - ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ගවත භොරදීම 

• ගතල් වලින් අපිරිසිදු කඩදොසි ස්  ේලොස්තික් - ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ගවත භොරදීම 

• අපවිත්ර ගතල් ස්  ගතල් ගපර න් - රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි මඟින් ගතෝරො ත් අනුමත 

පොර්ශවයන්ට භොරදීම 

 

(b) සීඑෆ්එල් බල්බ වැනි විද්ුත් අපද්රවය: ය ාරණ ප්රායේශි  සභාවට භාර දීම  

 

(c) සා නික අපද්රවය (ජජව ජවද්ය විද්යාත්මක අපද්රවය): ප ත සාකච්ඡා යකයර්  

 

2.1.10.5 සා නික අපද්රවය/ යරෝ ල් අපද්රවය කළමනාකරණ    

ගබොරැල්ල වැලිකඩ පිහිි වර්තමොන බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ ගමන් නව ගරෝ ල ප ත ස්ඳ න් ඒකක 

වලින් ස්මන්විත ගේ. 

• දන්ත ස්ොයනය 

• ඩිජිටල් එක්ස්ත කිරණ කොමරය 

• ේූගකෝස්ත මට්ටම වැනි දජව රස්ොයනික පරීක්ෂණ ස්ඳ ො රුධිර ස්ොේපල ස්  මුත්රො එකු 

කිරීම, ගේඨය (sputum) එකු කිරීම ස්  විශතගල්ෂ්ණය, COVID-19 ස්ඳ ො PCR පරීක්ෂණ 

ස්  ඖෂ්ධ ස්ැකසීම සිදු කරන ගතත් රස්ොයනො ොරය. එය දජව රස්ොයනික 

විශතගල්ෂ්කයක්(biochemical analyser) ස්  රක්තපොත විශතගල්ෂ්කයකින් (haematological 

analyser) ස්මන්විත ගේ.  

• ෆොමසිය / ගබග ත් ශොලොව (ඒවො එක් එක් බන්ධනො ොර ගපොකුරු වල ද තිගබ්) 

• වොට්ටු 

• OPD ස්ොයනය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

63 
  

රස්ොයනික චිකිත්ස්ොව (chemotherapy) ස්  පිළිකො ප්රතිකොර වැඩ, ශලයො ොර ස්  ප්රසූතිකො ොර ගනොමැත 

(එනේ කොන්තො බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ුළ). ශලයකර්මය ග ෝ දරු ප්රසූතිය ස්ඳ ො අවශයතොවයක් 

වුවග ොත් සිරකරුවන් ළඟම ඇති ගරෝ ල් ගවත යැීමට ස්ැලසුේ කර ඇත. 

ආස්ොධනයවන අපද්රවය, තියුණු අපද්රවය  ො දන්ත ස්ොයන වලින් ඉවත් කළ දත් එකු කිරීම  ො විනොශ කිරීම 

සිසිලියොනොගරෝ එන්ගකයොර් ආයතනයට පැවගරනු ඇත (වගුව 2.8 බලන්න), ඒ ස්ඳ ො ගවනම සිදුරුීේ 

වලට ඔගරොත්ුගදන ගපට්ි ස්  ක  පැ ැති කොන්දුීේ/ සිදුරුීේ වලට ඔගරොත්ුගදන ේලොස්තික් බඳුන් 

ස්  බෑේ ස්ැපයීම ගමම ආයතනයට පැවගරනු ඇත. පිළිගවලින් ආස්ොධනයවන අපද්රවය ස්  තියුණු අපද්රවය 

ගලස් ගවන් කිරීම  ො එකු කිරීම ස්ඳ ො එම නේ කරන ලද කන්ගට්නර්, වොට්ටු, බොහිර ගරෝී ස්ොයන, 

දන්ත ස්ොයන ස්  ගතත් විදයො ොර වැනි අපද්රවය උත්පොදනය කරන ප්රධොන ප්රගේශ ස්ඳ ො ලබො ගදනු ඇත. 

3/4 ක් පිරුණු විට එම භොජන ඉවත් කර / හිස්ත කර ගරොලි භොවිතො කර (කටුනොයක ජොතයන්තර ගුවන් 

ගතොටුපගල්දී ගමන්) 1 සිසිලනොගරෝ එන්ගකයොර් (එය අවශය වූ විට ස්ේබන්ධ කර  නු ඇත) ගවත බොරදීම 

ස්ඳ ො මධය එකු කිරීගේ මධයස්තථොනයකට ප්රවො නය කරනු ඇත  

විවිධ දජව දවදය විදයොත්මක අපද්රවය ධොරො ස්ැලසුේ ස්  තව බැ ැර කිරීගේ පේධතිය 2.8 වගුගේ  ද 

දක්වොඇත. 

 
1 ගබොරැල්ල වැලිකඩ දැනට තිගබන බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ තිගබන ගරොලි නව පරිශ්රය ස්ඳ ොද භොවිතො ගකගර්. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 2.11 විවිධ වර් ගේ දජව-දවදය (ස්ොයනික) අපද්රවය පිරිප දු කිරීම  ො බැ ැර කිරීගේ ක්රම 

  

අපද්රවය කොණ්ඩය ජනනයවන 

ප්රගේශ  

පිරිප දු ක්රමගේදය  අවස්ොන බැ ැරලීම  ගවනත් 

 රස්ොයනො ොර, 

වොට්ටු, බොහිර 

ගරෝී ස්ොයන, 

දන්ත ස්ොයන 

 

- ගකරවලපිිය කොර්මික 

වුයොගේ පිහිි සිසිලියො 

 ැනගරෝ එන්ගකයොර් විසින් 

අධික උෂ්තණත්වගයන් 

ද නය කිරීම 

- 

තියුණු අපද්රවය 5% ෆීගනෝල් ද්රොවණගේ බිාංදු 8 ක් පමණ ස්තපුටේ 

ගකෝේප වලට එකු කරන අතර පසුව ඒවො පියගනන් 

මුද්රො කර ගබෝවන අපද්රවය දමන බඳුනට ඉවත් ගකගර්. 

කොන්දුවූ ද්රවය 1% NaOCl 

වලින් පිරිසිදු කර ගබෝවන 

අපද්රවය ගලස් බැ ැර 

ගකගර් 

ආස්ොධනය වන 

අපද්රවය 

විදයො ොර අලුතින් ස්කස්ත කරන ලද 1% NaOCl ද්රොවණගයන් මිලි 

ලීටර් 20-30 පමණ පරීකෂ්ණනල වල ඇති රුධිර 

ස්ොේපල වලට එකු කර පැය 1 ක් තබනු ඇත. එවිට 

ඔක්සිකරණය ී විෂ්බීජ රණය වූ රුධිර ස්ොේපල 

ලයිගස්ෝල් 5% ක භොජනයකට වත් කර (ක්ගවොටර්නරි 

ඇගමෝනියේ ස්ාංගයෝ  අඩාංගු) විනොඩි 20 ක් තබො  නී. 

ඊට පසු, ලයිගස්ෝල් කන්ගට්නරය ස්  පරීකෂ්ණනල 

නළ ජලගයන් ගස්ෝදො (ගස්තදීගේ අපද්රවය මලඅපද්රවය 

ගවත බැ ැර කරයි) වියළීගමන් පසු නැවත භොවිතො 

ගකගර්. 

- 

වයොධිජනක අපද්රවය: 

රුධිරය 

දන්ත ස්ොයනය  ගකරවලපිිය කොර්මික 

වුයොගේ පිහිි සිසිලියො 

 ැනගරෝ එන්ගකයොර් විසින් 

අධික උෂ්තණත්වගයන් 

ද නය කිරීම 

- 

වයොධිජනක අපද්රවය: 

දත් 

කොන්තො 

බන්ධනො ොරය 

- පසුව බැ ැර කිරීම ස්ඳ ො 

ප්රොගේශීය ස්භොවට භොර ගදන 

ලදි 

වර්තමොන බන්ධනො ොර 

ස්ාංකීර්ණ වල එය CMC 

ගවත ගදනු ලැගබ් 

ස්නීපොරක්ෂ්ක පෑ් ගබග ත් ශොලොව - පසුව බැ ැර කිරීම ස්ඳ ො ස්ොමොනයගයන් අවශය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය කොණ්ඩය ජනනයවන 

ප්රගේශ  

පිරිප දු ක්රමගේදය  අවස්ොන බැ ැරලීම  ගවනත් 

MOH ( බඩො ස්මීක්ෂ්ණ 

ඒකකය) ගවත භොර ගදන 

ලදි 

ප්රමොණයන් ඇණවුේ කරන 

අතර කල් ඉකුත් වූ 

ද්රවයයක් උත්පොදනය ීමක්  

සිදු ගනොගේ. 

දියර O2 වැනි 

පීඩනයට පත්කළ හිස්ත 

බඳුන්  

වොට්ටු - පසුව ස්ැපයුේකරුට භොර දීම 

ස්ඳ ො හිස්ත බඳුන් වැලිකඩ 

 බඩො ගවත භොර ගදනු ඇත 

ගකගස්ත ගවතත්, අඩු 

ගුණොත්මක/ප්රමිතිගයන් 

ගතොර ඖෂ්ධ ආදිය 

පරිශ්රගේ තබො ඇති අතර 

ඒවො ගස්ෞඛය අමොතයොාංශය 

විසින් බොර නු ගනොලැගබ් 
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2021 මුල් භො ගේදී වර්තමොන බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණ වලින් සිසිල්  නොගරෝ එන්ගකයොර් ගවත භොර දුන් 

ගබෝවන අපද්රවය  ො මුව ත් අපද්රවය ප්රමොණයන් 2.9 වගුයේ දක්වො ඇත. ගයෝජිත වයොපෘතිගේ ගරෝ ගලන් ඒ 

 ො ස්මොන ප්රමොණයක් අගේක්ෂ්ො ගකගර්. 

වගුව 2.12 - සිසිලි  නොගරෝ එන්ගකයොර් ගවත භොර ගදන ලද ආස්ොධනයවන අපද්රවය  ො මුව ත් අපද්රවය 

ප්රමොණයන්  

කොලය ප්රමොණය (kg) ගවනත් 

2021 ජනවොරි 49 100% ඇඳන් වල සිිනවිට 

ඇඳන් ධොරිතොව 180 ක් 

දැනට  >180  

2021 ගපබරවොරි 38 

2021 මොර්ු 65 

 

2.1.10.6  සුන්බුන් ඉවත් කිරීයම් ක්රම   

 

බැ ැර කිරීගේ ස්ැලසුේ තවමත් අවස්න් කර නැත. ගකගස්ත ගවතත්, පත් කරන ලද ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් 

ඉඩේ එලිගපග ලි කිරීගේ  ො කැණීේ කටයුු වලින් ඇති වන අපද්රවය ඇුළු ඉදිකිරීේ ස්  කඩො ඉවත් කිරීගේ 

(CD) කළමනොකරණය කිරීමට බලොගපොගරොත්ු ගේ 

 

2.1.10.7 මඟින් ජනන වන මඩිති අපද්රවය කළමනාකරණ    

මඩිති අපද්රවය (ප්රමොණවත් ගේලීගමන් පසු) භූමි අලාංකරණ කටයුු ස්ඳ ො ගපොග ොර ස්  පොාංශු තත්වය 

උස්ස්තකරන ගයදවුමක් ගලස් භොවිතො කිරීමට ස්ැලසුේ කර ඇත. 

.  

2.1.11 වායු වියමෝචන පාලන   

2.1.11.1 ජනක  න්ර/යබායියල්රු ය ෝ යවනත්  න්යරෝපකරණ භාවිතා කිරීම   

ගබොයිගල්රු ග ෝ උත්පොදක විගමෝචන පවතී නේ ප්රධොන ගතෝරො  ැනීගේ නිර්ණොයක විය යුත්ගත් අඩු 

විගමෝචනය ස්  ඉ ළ බලශක්ති කොර්යක්ෂ්මතොවයි. ඉන්ධන නිශතචිත ස්ොධක ස්  ගයොදන තොක්ෂණය මත 

පදනේව, පිටවන ප්රවො යට ස්වි කළ යුු වොයු දූෂ්ණ පොලන පේධති ගවනස්ත විය  ැකිය. ගබොයිගල්රු ස්ඳ ො, 

සුළි ස්යික්ගලෝන් ගස්පගර්ටර් (cyclone separators), ගරදි ගපර න වැනි යොන්ික උපකරණ මඟින් අළු එකු 

කළ  ැකිය. ඉන්ධන අවශයතොවය මත වොයු විගමෝචනය පොලනය කළ  ැක්ගක් නිසි ගලස් ස්ැලසුේ කළ දුේ 

කවුළු  ර ො දූෂ්කොරක විසුරුවො  ැරීගමනි. ස්තථොවර ගබොයිගල්රු දුේ කවුළු  ර ො වොයු දූෂ්ක බැ ැර කිරීම 

නියොමනය කරනු ලබන්ගන් 2019 අාංක 01 දරන ජොතික පොරිස්රික (ස්තථොවර ප්රභව විගමෝචන පොලන) ගරගුලොසි 

මගිනි. අවම දුේ කවුළුගේ උස් තීරණය කිරීම ගරගුලොසි අාංක 11 යටගත් දක්වො ඇති අතර දුේ කවුළුගේ උස් දළ 

තොප ආදොනය (gross heat input) 0.620 MW ට අඩු ද න ප්රභවවල  ැර 20m ගනොඅඩු විය යුුය. වොතය  ො 

ඉන්ධන අනුපොතය  ැලපීගමන් ගබොයිගල්රු නිසි පරිදි ස්කස්ත කර පරිස්රයට විගමෝචනය වන දූෂ්කොරක 

ප්රමොණය පොලනය කළ  ැකිය. 

උදුගනන්/ඌෂ්තමකගයන් ජනනය වන විගමෝචනයන් පිටකළ යුත්ගත් නිසි පරිදි ස්කස්න ලද දුේ කවුළුවක් 

 ර ො ය. 1980 අාංක 47 දරණ ජොතික පරිස්ර පනගත් 32 ව න්තිය යටගත් පනවො ඇති ජොතික පොරිස්රික 

(ස්තථොවර ප්රභව විගමෝචන පොලන) ගරගුලොසි 2019 අාංක 01 වලට අනුව, (ගරගුලොසි 3 ස්  ගරගුලොසි 15) 

උපගල්ඛන III, දූෂ්කොරක පදනේ වූ ප්රමිති, පළමුවන ගකොටස්, දක්වො ඇති ; ද නය ගනොවන ඕනෑම 

ප්රභවයකින් එන ස්ේපූර්ණ වොෂ්තපශීලී කොබනික ස්ාංගයෝ  (TVOCs) ස්ඳ ො විගමෝචන සීමොව 10 ppm ගේ. 

ආ ොර උයන දුම ස්මඟ ගතල්  ො ගේදය ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො ග්රීස්ත උගුල් ස්හිත ස්ේමත මුළුතැන්ග යි වියන් 

(Standard kitchen canopies) ස්වි කළ යුුය. භොවිතො කරන ඉන්ධනය මත පදනේව තැන්පත්ීගේ කුි 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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(settling chambers), ස්යික්ගලෝන් ගස්පගර්ටර වැනි වොයු දූෂ්ණ පොලන පේධති ස්වි කළ යුුය. නැවුේ වොතය 

ගබදො  ැරීම ස්ඳ ො විධිමත් ක්රමගේදයක් ස්ැළසුේ කිරීගමන් මුළුතැන්ග යට නිසි පරිදි නැවුේ වොතොශ්රය ස්ැපයිය 

යුුය. 

මලොපව නය, අපජල ගපොේපො ොරය, ස්මජොතිකරන ටැාංකිය ස්  අපජල පිරිප දු පේධතිය නිසි ගලස් ස්ැලසුේ 

කිරීම, ඉදිකිරීම ස්  ක්රියොත්මක කිරීම මගින් දුර් න්ධය අවම කිරීම ස්  ස්ම ර විට ඉවත් කිරීම පවො කළ 

 ැකිය. වොයූ විගමෝචනය ස්ඳ ො හිතකර තත්වයන් ඇති ගනොකරන නව පේධති  ඳුන්වො දීම ද කළ  ැකිය. 

ස්නීපොරක්ෂක ස්  ස්ොමොනය ඉාංජිගන්රු රීති දැඩි ගලස් පිළිපදින්ගන් නේ ඵලදොයී ගලස්ට විගමෝචන අඩු කිරීමක් 

ගබොග ෝ දුරට ස්ොක්ෂ්ොත් කර ත  ැකිය.  

දුර් න්ධ විගමෝචනය ඉවත් කිරීම ග ෝ අඩු කිරීම ස්ඳ ො EIA අධයයනගේදී නිර්ගේශිත පරිදි පරිශ්රය ුළදී 

ආ ොර අපද්රවය කළමනොකරණය කිරීම දැඩි ගලස් අනු මනය කළ යුුය. ආ ොර අපද්රවයගේ දිරොපත් විය  ැකි 

ගකොටස් ගකොේගපෝස්තට් කිරීම දුර් න්ධය කළමනොකරණය කිරීගේ මොධයයක් ගමන්ම දජව ගපොග ොරක් 

වශගයන් වොසිදොයක ගලස්ට භොවිතො කළ  ැකිය. 

කොර්මික තොක්ෂණ ආයතනය ITI විසින් ස්කස්ත කරන ලද වොයු තත්ත්ව වොර්තොගේ වැඩි විස්තතර ඉදිරිපත් ගකගර්. 

ඇමුණුම 07 බලන්න. 

2.1.11.2 වියමෝචන කළමනාකරණ  /පාලන ප සුකම්  

වැඩගපොගල් ක්රියොකොරකේ ුළින් ජනනය වන විගමෝචනයන් නිශතචිත පොලනයන් මඟින් කළමනොකරණය කළ 

 ැකිය. දැව වැඩ කිරීම, අළුත්වැඩියො කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණය ස්  ස්ොමොනය වැඩගපොළ කටයුු ස්ඳ ො ප්රගේශ 

ගවන් කළ යුුය. ස්යික්ගලෝන් ගස්පගර්ටර් (cyclone separators), ගරදි ගපර න, වැනි වොයු දූෂ්ණ පොලන 

පේධති ස්වි කිරීම ුළින් නිශතචිත ගමග යුේ වලින් ඇතිවන අාංශු විගමෝචනය පොලනය කළ යුුය. ස්ෑම විටම 

කන්ගට්නර් වස්ො දැමීම, ගවනම ස්ාංවෘත ගපගදස්ක  බඩො කිරීම වැනි විධිමත් ගලස්  ැසිරීගේ ක්රම පුරුදු 

කිරීගමන් ද්රොවක විගමෝචනය අවම කළ යුුය. රස්ොයනික ද්රවය ඉසීගමන් ඇති වන විගමෝචනය පොලනය කළ 

යුත්ගත් නිශතචිත කුි පේධති (booth systems) ස්  නිසි වොතොශ්රය පේධති ස්වි කිරීගමනි. වොයුමය දූෂ්ක ස්මඟ 

බැර ගලෝ  බැ ැර කිරීගේ ක්රියොකොරකේ වළක්වො  ත යුුය. 

2.1.12 ශ්රම බලකොය  

පුහුණු ශ්රමික න් ලබාගත  ැකි ීම 

වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ  ො ගමග යුේ අවධිගේදී අවශය නේ රැකියො ස්ඳ ො දැනට 628C ප ළ මිල්ලෑව උුරු ග්රොම 

නිළධොරි වස්ම යටගත් ඌන රැකියො නියුක්ති ස්මූ ගේ පුේ ලයින් වයොපෘති ස්ාංවර්ධනයට ගස්ොයො  ත  ැකිය. 

වයොපෘතිය බලොගපොගරොත්ු වන්ගන් වැලිකඩ සිට එහි ක්රියොකොරකේ නව ස්තථොනයට මොරු කිරීමට ග යින් නව 

රැකියො ස්ඳ ො ස්ැලකිය යුු අවශයතොවයක් ගනොමැත. නමුත් ඉදිකිරීේ අදියර ස්ඳ ො ප්රොගේශීයව එම ප්රගේශගයන් 

පුේ ලයින් ගස්තවගේ ගයදීම අවශය ගේ. ඉදිකිරීේ මධයස්තථොන වල නුපුහුණු කේකරුවන් ගලස් ගස්තවය කළ 

 ැකි 628C ප ළ මිල්ලෑව උුරු ග්රොම නිළධොරි වස්ේ ප්රගේශගේ අ.ගපො.ස්. (ස්ො/ගපළ) අස්මත් 204 ක් ස්  

අ.ගපො.ස්. (උ/ගපළ) අස්මත් 83 ගදගනකු සිිති.  ඒ අතරම, ග්රොම නිළධොරි වස්ගේ දත්ත වලට අනුව, ග්රොම 

නිළධොරි ප්රගේශගේ රැකියො අගේක්ෂ්ො කරන උපොධිධොරීන් 16 ක් පමණ සිිති. වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ  ො 

ගමග යුේ අවධිගේදී අවශය නේ සුදුසු රැකියො ස්ඳ ො ඔවුන් ද ගයොදො  ත  ැකිය. ගපදගර්රු වැඩ, වඩු වැඩ ස්  

ගමෝටර් රථ යොන්ත්රණය වැනි කුස්ලතො ඇති තරුණයින් 13 ගදගනකු ග්රොම නිළධොරි වස්ේ ප්රගේශගේ ඇති බව ද 

වොර්තො විය. ඔවුන් ද වයොපෘතිගේ වැඩ කිරීමට කැමති විය  ැකිය. ගකගස්ත ගවතත්, 628 සී ප ළ මිල්ලෑව උුරු 

ග්රොම නිළධොරි වස්ේ ප්රගේශගේ රැකියො විරහිත ප්රජො ස්ොමොජිකයින් ට රැකියො ස්ඳ ො ප්රමුඛතොවය දීම ස්ඳ ො 

ඉදිකිරීේ ගකොන්ත්රොත්කරුවන් උනන්දු කරීමට වයොපෘති ස්ාංවර්ධක ඵලදොයක උත්ස්ො යක් දරයි. 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.13 යසෞන්ද්ර් ාත්මක  ා ද්ෘශය පරිසර  

(i) ය ෝජිත භූමි අලංකරණ , යේශී  පැලෑටි භාවිතා කිරීම ය ෝ එම ස්ථානයේ වෘක්ෂලතාදි  රැක ගැනීම 

ය ෝ වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා යවනත් පි වර ගැනීම. 

 

වයොපෘතිය ස්ඳ ො ගස්තවොදොයකයො තවමත් භූමි අලාංකරණ ස්ැලැස්තමක් ස්කස්ත කර නැත. ගකගස්ත ගවතත්, ගයෝජිත 

භූමි අලාංකරණ ස්ැලැස්තම ස්ඳ ො ප ත ස්ඳ න් කරුණු ස්ලකො බලනු ලැගබ්: 

• ආරක්ෂක ග තතූන් මත බන්ධනො ොර ප්රගේශය ුළ අභයන්තර වැට දක්වො උස්  ස්ත සිටුවන්ගන් 

නැත. 

• පිටත වැගට් සිට ස්තවොරක්ෂ්ක කලොපය (buffer zone) වන මොර් ය දක්වො ගකොටගස්ත මධයම 

සිට උස් දක්වො  ස්ත සිටුවනු ඇත. 

• රබර්  ස්ත ගවනුවට ආර්ික  ො ගස්ෞන්දර්යොත්මක විනොකේ ඇති ගේශීය ශොක ආගේශ කරනු 

ඇත. 

• කෘිකර්මොන්තයට ප්රමුඛතොවය ගදනු ඇති අතර එයින් ලැගබන ඵලදොව එහි  ෘ ස්තථ 

පරිගභෝජනය ස්ඳ ො භොවිතො ගකගර්. 

(ii) ය ෝජිත උසම ඉදිකිරීම් වල උස 

ආරක්ෂක ග තතූන් මත වයොපෘතිය කිසිදු ඉ ළ ග ොඩනැගිල්ලකින් ස්මන්විත ගනොගේ. එහි ඉදිකිරීමට ඉඩස්ළස්ො 

ඇත්ගත් තනි  ො ගදම ල් ග ොඩනැගිලි වලට පමණි. දැනට පවතින බිේ මට්ටගේ සිට උස්ම වු ගේ උස් මීටර් 

8.5 කි. 

(iii) ය ෝජිත වු  න් නිසා ආසන්නයේ ඇති ද්ර්ශන  යවනස් යේද්, දුර්වල යේද්, බාධා යේද්  න්න. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.18 රූපය - මැ සින් බන්ධනො ොර ගකොටස් - ස්තවොරක්ෂ්ක කලොපය 

ගයෝජිත වයොපෘතිගේ ග ොඩනැගිලි, එහි උස් ගනොමැති ස්තවභොවය ග තුගවන් අධයයන ප්රගේශගේ කෘත්රීම 

(ඉදිකර ඇති) ස්  ස්තවොභොවික පරිස්රය ගකගරහි ස්ැලකිය යුු දෘශය බලපෑමක් ඇති ගනොකරනු ඇත. තවද, 

වයොපෘති භූමිගේ ග ොඩනැගිලි ස්  තොර අුරො ඇති ප්රගේශ වලින් ස්මන්විත දෘඩ මුපිට දළ වශගයන් 25%කට 

සීමො ගකගර්. ඉතිරි 75%  රිත ප්රගේශ වලින් ස්මන්විත ගේ. බන්ධනො ොර වටො මීටර් 6 ක් උස් ආරක්ෂ්ක පවුර 

ස්ෘණොත්මක බලපෑේ ඇති කරයි. ගකගස්ත ගවතත්, මධයම  ො විශොල ප්රමොණගේ  ස්ත ස්තවොරක්ෂ්ක කලොපගේ 

සිටුීගමන් එවැනි ස්ෘණොත්මක බලපෑේ අවම කර  ත  ැකිය. ස්තවොරක්ෂ්ක කලොපගේ ස්ොමොනය පළල මීටර් 25 

ක් වන අතර එම නිස්ො එවැනි සිදුීමට ඉඩ ඇති බලපෑේ අවම කිරීම ස්ඳ ො ඵලදොයි  රිත කලොපයක් පවත්වො 

 ැනීමට ප්රමොණවත් තරේ පළල ඇත. 

2.1.14 ජලොපව න කළමනොකරණය  

2.1.14.1 වයාපෘති භූමි  තුළ ස  ඒ අවට අනුමත ජලාපව න කළමනාකරණ සැලැසම්. 

2.12 රූපයේ දැක්ගවන ජලොපව න කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම ස්කස්ත කර ඇත්ගත් ශ්රී ලාංකො ඉඩේ ග ොඩකිරීගේ 

 ො ස්ාංවර්ධන ස්ාංස්තථොව විසිනි .  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.15 අනාගත නෙත්තු  ා කළමනාකරණ ක්රි ා පටිපාටි   

2.1.15.1 ස්ොමොනය 

අනො ත නඩත්ු  ො කළමනොකරණ ක්රියො පිපොි අවශය වනුගේ: 

1. අප දියර ස්ඳ ො අපජල පිරිප දු පේධතියක් 

2. ඝන අපද්රවය (එනේ  ෘ ස්තත ඝන අපද්රවය, ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි අපද්රවය ස්  බන්ධනො ොර 

ගරෝ ගල් ස්ොයනික අපද්රවය) 

3. ගිනි නිවන උපකරණ වැනි ආරක්ෂක පේධති 

4. ගයෝජිත ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර නිෂ්තපොදන පේධතිය. 

5. වො න ගස්තවො මධයස්තථොන 

6. වැසි ජලව න පේධතිය 

ගරෝ ල් කොර්ය මණ්ඩලය විසින් ස්තථොනීය ගවන් කිරීගමන් පසු ආස්ොධනයවන අපද්රවය බඳුන්/බ ොලුේ ස්  බෑේ 

ඉවත් කර  බඩො ගවත මොරු කිරීම ස්ඳ ො සිරකරුවන් ගයොදවනු ඇත. 

ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව විසින් එකු කර  බඩො කිරීම ස්ඳ ො ගවන් කරන ලද දිරොපත් විය  ැකි ද්රවය  ො 

ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි ද්රවය  බඩො කොමර ගවත මොරු කිරීම ස්ඳ ො ද සිරකරුවන් ගයොදවනු ඇත. කස්ළ 

බඳුන් (දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි ස්  ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි) ගස්තදීම ස්ඳ ො ද ඔවුන් ගයොදො ැගන්. 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.19 රූපය - ජලොපව න කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම (SLLDC) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.20 රූප - ය ෝජිත ප්රයේශ මාර්ග  සඳ ා සවිස්තරාත්මක ජලාපව න සැලැස්ම



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.15.2 වැි ජලයේ ජලව න පේධති   

වැසි ජලව න පේධතිය කොනු  ො ගබෝක්කු වලින් ස්මන්විතයි. ගමම කොණු ගරොන්මඩ උගුල් වලින් ස්මන්විත 

ගේ. ගමම කොණු, ගරොන් මඩ උගුල්  ො ගබෝක්කු වරින් වර ගරොන්මඩ ඉවත් කර පවිත්ර කරනු ඇත. 

2.1.16 අනො ත පුළුල් කිරීේ   

 

රිමොන්් බන්ධනො ොරය, මැ සින් බන්ධනො ොරය, කොන්තො බන්ධනො ොරය, වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ස්  ගස්තවො 

ප්රගේශ, බන්ධනො ොර ගරෝ ල් ස්  අගනකුත් උපගයෝගිතො යිතල ප සුකේ ස්ඳ ො අවශය සියලු ගේ ගමම 

වයොපෘති භූමිගේ ස්ැලසුේ කර ඇති බැවින් අනො තගේ දී පුළුල් කිරීේ සිදු ගනොගේ.  

2.1.17 විකල්ප ඇ යීම  

2.1.17.1 ක්රි ාවක් යනාමැති විකල්ප  -- No action alternative (වයාපෘති කින් යතාරව පාරිසරික 

තත්ත්ව න් ප්රද්ර්ශන  කිරීමට) 

No action විකල්ප ට අද්ාලව යකාටස් යද්කක් ඇත: 

1. වැලිකෙ බන්ධනාගාර  වත්මන් ස්ථානය න් ඉවත් කිරීම 

2. මිල්ලෑව නව ස්ථානයේ බන්ධනාගාර  වැඩිදියුණු කළ ප සුකම් සහිතව නැවත සථ්ාපිත කිරීම 

 

වැලිකෙ බන්ධනාගාර  වත්මන් ස්ථානය න් ඉවත් කිරීම 

වත්මන් වැලිකෙ බන්ධනාගාර  ඉතා පැරණි බැවින් යබාය ෝ ිරකරුවන්ට ප සුකම් සැලි  යනා ැකි 

බැවින් “කිිදු ක්රි ාමාර්ග ක් නැත” හි පළමු යකාටස ශකය විකල්ප ක් යනාවනු ඇත. එයස්ම වත්මන් 

වැලිකෙ බන්ධනාගාර  තබා ඇත්යත් ආර්ික වශය න් වාිද්ා ක කටයුත්තක් සඳ ා භාවිත කළ  ැකිව තිබූ 

වාණිජම  වශය න් ඉ ළ වටිනාකමක් ඇති ඉෙමක . 

 

උසස් ප සුකම් සහිතව මිල්ලෑව නව ස්ථානයේ බන්ධනාගාර  නැවත ස්ථාපිත කිරීම 

ය ෝජිත බන්ධනාගාර  මිල්ලෑව භූමියේ ස්ථාපිත යනාකළය ාත් එම ස්ථාන  අර්ධ ඵලද්ායි රබර් වත්තක් 

යලස පවතිනු ඇති අතර වැඩි දියුණු කළ ප සුකම් සහිත බන්ධනාගාර ක් එහි යනාමැති වනු ඇත. විවිධ 

වයාපාර පිහිටුීම සඳ ා යමම ස්ථාන  UDA විින් අත්පත් කරයගන ඇති බැවින් වර්තමාන තත්ත්ව  

 ටයත් එම ස්ථාන ට යකයස්වත් පැවති  යනා ැක. එබැවින් වැඩි දියුණු කළ ප සුකම් සහිතව 

බන්ධනාගාර  පිහිටුීම සම්ූර්ණය න්ම අසාධාරණ යනායේ. එයමන්ම රජයේ ප්රතිපත්තිම  තීරණ කට 

අනුව ජාතික වයාපෘති ක් යලස යමම ඉදිකිරීම ිදු යකයර්. 

 

2.1.17.1 විකල්ප වයාපෘති භුමි 

ඉ ත ද්ක්වා ඇති ය ්තු නිසා No action විකල්ප  ය ාඳම විකල්ප  යනායේ.විකල්ප භූමි ගදකක් ස්ලකො 

බලො ඇත. එක් ස්තථොනයක් ග ොරගණහි ගස්ොරණොවත්ත ද, අගනක් ස්තථොනය කළුතර මිල්ලනිගයහි ද ඇත. 

ගතෝරො ත් විකල්පයක් ස්හිත විකල්ප ස්තථොනවල රූප ස්ට න් 2.13 සිට 2.15 හි දක්වො ඇත. 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.21රූපය   - විකල්ප ස්තථොන ස්  ගතෝරො ත් විකල්පය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.22රූපය   - විකල්ප ස්තථොනය 1 - මිල්ගලණිය, කලුතර  

 

2.23රූපය   - විකල්ප ස්තථොනය 2 -ගස්ොරණො වත්ත, ග ොරණ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.1.17.2 සැලසුම් ස  තාක්ෂණ අංශ   

වයොපෘත් ස්තථොනගේ තත්වයන්ට වඩොත්  ැලගපන පරිදි ස්ැලසුේ කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර පොරිස්රික 

බලපෑේ ඇ යීේ වොර්තොගේ ගස්ොයො  ැනීේ අනුව ස්ැලසුේ තවදුරටත් ස්කස්ත ගකගර්. ස්ෑම ප්රධොන 

බන්ධනො ොරයක් ස්ඳ ොම එම ස්තථොනය ස්මතලො කිරීගේ විකල්පය ස්ලකො බැූ නමුත් එම ස්තථොනය පොෂ්ොණ 

වලින් ස්මන්විත වන අතර භූමිය බෑවුේ ස්හිත බැවින් එම විකල්පය ක්රියොත්මක කළ ගනො ැක. එබැවින් 

ග ොඳම ස්ැලසුේ විකල්පය නේ පිරිස්ැලසුම ස්  ග ොඩනැගිලි උන්නතොාංශය භූමි ප්රගේශයට  ැලගපන පරිදි 

ස්කස්ත කිරීමයි. 

 

2.1.17.3 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ න් ස  පි වයරන් පි වර  

පිරිස්ැලසුේ ඇඳීේ අවස්න් වූ පසු විවිධ ඉදිකිරීේ තොක්ෂණ ස්ලකො බලනු ඇත. ඉදිකිරීේ ගකොන්ත්රොත්කරුවන් 

විසින් සිදු කරනු ඇති අතර, එම ගකොන්ත්රොත්කරුවන්ට භූමිගේ තත්වයන්, පවතින කොලය ස්  ස්න්තකගේ ඇති 

විගශතෂ් ඉදිකිරීේ උපකරණ අනුව ග ොඳම ඉදිකිරීේ තොක්ෂණය අනු මනය කිරීමට ඉඩ ගදනු ඇත. 

වැඩ වල ස්තවභොවය ස්ැලකිල්ලට  නිමින් වයොපෘති කළමනොකරණ කටයුු ුළින් වැඩ අදියර වශගයන් වූ 

විකල්පයන් ද තීරණය ගකගර්. 

 

2.1.17.4 යතෝරාගත් විකල්ප වයාපෘති භූමි    

විකල්ප 1 - මියල්නිය භූමිය සහ ප්රයේශයක්ස ගංවුරට ලක්සව ඇති අතර අවට ජනාකීර්ණ ගම්මාන තියේ. 

එයසරම, යමම භූමිය ට අවශය යටිතල පහසුකම් සහ අයනකුත්ත යසරවාවන් සඳහා අවශය ප්රයේශය යනාමැත. 

යකාළඹ උසාවියට ඉදිරිපත්ත කිරීමට ිරකරුවන් නියමිත යේලාවට ප්රවාහනය කිරීමට යනාහැකි තරමට යමම 

භූමිය යකාළඹ ිට දුර වැඩිය. 

.  

විකල්ප 2-යසාරණවත්තත භූමිය සම්බන්ධයයන්ෙ එම සරථානය අවට ජනාකීර්ණ ගම්මාන තිබුණි. නිවාස හා 

පරිසරයට බාධාවක්ස යනාවන පරිදි කැපවූ යකටි ප්රයේශ මාර්ගයක්ස ලබාදීමෙ අපහසුය. 

 

වත්තමන් භූමිය  යකාළඹට මධයම දුරකින් ුක්සතය. අවශය ියුම යටිතල පහසුකම් සහ යසරවා සරථානගත 

කිරීමට ප්රමාණවත්ත ප්රයේශ එහි ඇත. වඩාත්ත වැෙගත්ත වන්යන් ඉතා යකටි, කැපවූ ප්රයේශ මාර්ගයක්ස හරහා යමම 

භූමිය  ට ප්රයේශ විය හැකි අතර, එම සරථානය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් අත්තපත්ත කරගත්ත ඉඩයම් 

යකාටසක්ස බැවින් අවට ප්රජාවට වන බලපෑම සායේක්සෂව අඩුය. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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2.24රූප   - යතෝරාගත් විකල්ප වයාපෘති භූමි  

2.1.17.5 විකල්ප පිපිරුම් ක්රම  

පුපුරන ද්රවය ස  යෙටයන්ටර් භාවිතා කරමින් ිදුකරන සාම්ප්රද්ායික ක්රම . 

පතල් කැණීම ස්  සිවිල් ඉාංජිගන්රු වයොපෘති වල පොෂ්ොණ කැණීම අතයවශය අවධියකි; එය ස්ොේප්රදොයික ග ෝ 

විකල්ප පිපිරුේ ක්රම මඟින් දෘඩ  ල් ඉවත් කිරීගේ ක්රියොවලිය ගලස් අර්ථ දැක්විය  ැක 

ස්ොේප්රදොයික පිපිරුේ පොෂ්ොණ කැණීේ ක්රමය එහි ඉ ළ ඵලදොයිතොව ග තුගවන් පොෂ්ොණ කැඩීගේ ප්රධොන මොධයය 

වන අතර අගනක් ක්රම  ො ස්ස්ඳන විට එය ස්ොගේක්ෂ්ව ලොභදොයී ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, එය ආරක්ෂ්ොව පිළිබඳ 

 ැටලු මු කරන අතර පරිස්රයට අහිතකර ගලස් බලපෑ  ැකිය. ගමම ක්රමය මඟින් ඇති විය  ැකි ප්රධොන 

බොධොවන් නේ පියොස්ර  ල්(fly-rock), වොයු විගමෝචනය ස්  කේපන ය. 

 

සාම්ප්රද්ායික ගල් පිපිරීම් සඳ ා පිපිරීම් යනාවන විකල්ප ක්රම 

ස්ොේප්රදොයික පිපිරීගේ ක්රමය ගවනුවට භොවිතො කළ  ැකි ස්ම රක් පොෂ්ොණ බිඳ දැමීගේ ක්රම ඇත, විගශතෂ්ගයන් 

 යිගඩ්රොලික් පැලීේ ස්  ප්රස්ොරණය සිදුකරවන රස්ොයනික ද්රවය ගයොදො ත  ැකිය. ස්ොේප්රදොයික පිපිරීේ 

ක්රමවලට වඩො ආරක්ිතව ක්රියො කිරීම, භොවිතගේ ප සුව ස්  පරිස්ර හිතකොමීත්වය ඇුළු පුළුල් පරොස්යක 

වොසි ඇති විකල්ප ක්රම උපගයෝී කර නිමින් තද  ල් කැඩීම ඵලදොයීව  ො ආරක්ිතව සිදු කළ  ැකිය. පතල් 

කර්මොන්තගේ ගමන්ම අගනකුත් ආශ්රිත කර්මොන්ත සීඝ්රගයන් වැඩිගවමින් පැවුනද, ස්ොේප්රදොයික විදීේ ස්  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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පිපිරීේ පොෂ්ොණ කැඩීම ස්ඳ ො වඩොත් කැමති විකල්පයන් ගලස් පවතී. අගනකුත් ක්රම  ො ස්ස්ඳන විට 

ස්ොේප්රදොයික කැණීේ ස්  පිපිරීේ මඟින් පතල් කැණීගේ  ැටලු එනේ, කැණීේ වියදම ස්  නිෂ්තපොදන 

කොර්යක්ෂමතොව යන ගදකටම වඩොත් තොත්වික විස්ඳුේ ලබො ගේ. ගකගස්ත ගවතත්,  ල් කැඩීම ස්ඳ ො ගමම 

ස්ොේප්රදොයික ක්රම භොවිතො කිරීගේදී පැන නැඟිය  ැකි ස්ෘජු ස්ෘණොත්මක බලපෑේ කිහිපයක් තිගබ්. 

 

ප්රසාරණ කරවන 

 

ප්රසාරණ කරවන රසා නික කාරක ක්රම  

රස්ොයනික ද්රවය (Expansive chemical agents) යනු පතල් කැණීගේදී ස්  සිවිල් වයොපෘති වල  ල් කැඩීම 

ස්ඳ ො භොවිතො කරන විට ගබොග ෝ වොසි ලබො ගදන පිපුරුේ ගනොවන   ල් කැඩීේකොරක ගේ. ස්ොේප්රදොයික 

පුපුරණ ද්රවය  ො ස්ස්ඳන විට ඒවො ඉතො ආරක්ෂිත වන අතර අඩු ශබ්දයක්, අඩුකේපන ස්  අඩුපියොස්ර  ල් (fly-

rock)  නිපදවයි. තවද, දැඩි ගරගුලොසි වලට යටත් වන පුපුරණ ද්රවය ගමන් ගනොව, කිසිදු සීමො කිරීමකින් 

ගතොරව ප්රස්ොරණයකරවන රස්ොයනික ද්රවය ගයදිය  ැකිය. පිපිරුේ ක්රම පිළිබඳ අමතර ගතොරුරු ඇමුණුම 17 

හි දක්වො ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3. වන පරිච්යේද් : අධය න ප්රයේශයේ පවතින පරිසර  පිළිබඳ විස්තර  

3.1  භූ ලක්ෂණ 

ප්රගේශගේ ප්රධොන භූ ලක්ෂ්ණය වන්ගන් කඳු මුදුන් වන අතර බෑවුේ ප ත් සිට මධයම දක්වොවූ ආනතීන්ග න් 

යුක්තගේ. භූ වු ොත්මක ලක්ෂණ ස්හිත ගනො ැඹුරු පොෂ්ොණ ස්තථර තිබීම නිස්ො ස්ොමොනයගයන් ඉ ළ බෑවුේ 

වලින් ස්මන්විත ප්රපොත ස්ෑදිය  ැකි නමුත් ගමම ප්රගේශගේ එය පොෂ්ොණ වල ස්ම ර කැපීේ වලට සීමො වනබව  

නිරීක්ෂ්ණය විය. බෑවුේ වලින් වැඩි ප්රමොණයක් අාංශක 0-20 දක්වොවූ ආනතීන්ග න් යුක්තවන අතර එය මුළු 

භූමි ප්රමොණගයන් 72% ක් පමණ ගේ. වගුව 1හි දැක්ගවන්ගන් වයොපෘති භූමිගේ බෑවුේ වර්ීකරණයයි 

(රූපසට න 3.1, ඡා ාරූප  3-1 ස  වගුව 3.1). අගනකුත් ස්ොධක ස්පුරොලන්ගන් නේ අාංශක 30 ට වඩො වැඩි 

බෑවුේ ස්ොමොනයගයන් නොයයෑේ වලට ග ොදුරු ගේ. ගමම භූමිගේ මුලු භූමි ප්රමොණගයන් 0.53%(ග ක්ටයොර 

0.5) ක පමණ ප්රගේශයක් අාංශක 30 ට ඉ ල   බෑවුේ ගේ. උන්නතොාංශ දත්ත ගනොමැති ීම ග තුගවන් බෑවුේ 

 ණනය කිරීම ස්ඳ ො ග ක්ටයොර 3.3 ක් ග වත් 3.3 % ක පොෂ්ොණ නිරොවරණය වූ ප්රගේශය ගනොස්ලකො  රින 

ලදී (පොෂ්ොණ නිරොවරණයන් ුළින් ස්ගමෝච්ඡ ගර්ඛො ඛණ්ඩණයගේ). 

 

ස්තවොභොවික බෑවුේ වලට අවම බොධො ඇති වන පරිදි ගයෝජිත ග ොඩනැගිලි   තැනීගේ   ශකයතොව රූපසට න 

3.2හි  දක්වො ඇති  භූ ලක්ෂ්ණ ආකෘතිය  ස්  රූපසට න 5 හි දක්වො ඇති පැතිකඩයන් මඟින් ගපන්නුේ කරයි .

ගකගස්ත  ගවතත්, ආස්න්නගේ පර්වතයක් පිහිටො ඇති බැවින් AB (ඒබී) ගකොටගස්ත ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීගේදී යේ 

දුෂ්තකරතොවයකට මුහුණ පෑමට සිදු විය  ැකිය . 

.  

ගමම ප්රගේශය භූ විදයොත්මක වු යන් මඟින් පොලනය වන අුගබදුන ජලප්රවො  ජොලයකින් ස්මන්විත වන 

අතර භූ ජල මට්ටම ගපොලවමට්ටගේ සිට මීටර් 1-1.5 දක්වො ගවනස්ත ගේ. වයොපෘති ප්රගේශය ුළ දියුුළු 

ගදකක් පිහිටො ඇත (ඡොයොරූපය 3-2). පලමු වන දියුුළ ආවරණය වන පරිදි රිමොන්් බන්ධනො ොර 

ග ොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ගයෝජනො කර ඇති අතර එය එක් අතකින් බෑවුගේ ස්තථොයිතොවයට අහිතකර ගලස් 

බලපොන අතර අගනක් පැත්ගතන් ගමම දියුුළ ආශ්රිත ඇළ ස්  ගපොකුණ සිඳී යොම පොරිස්රික වශගයන් 

බලපොයි. එම නිස්ො ගමම ග ොඩනැගිල්ල ගවනත් ස්තථොනයකට මොරු කිරීම වඩො ගයෝ ය ගේ. 

 

වගුව 3.1 අධයයන ප්රගේශගේ බෑවුේ පාංති 

බෑවුම් පංති  භුමි ප්රමාන  (sq.m) භූමි % 

අාංශක 0-10  758986.4 72.71 

අාංශක11-20  179029.3 17.15 

අාංශක21-30  66010.31 6.32 

අාංශක 31-40  5529.53 0.53 

අාංශක  40 වැඩි 243.28 0.02 

නිරොවරණයවු පොෂ්ොණ 33780.41 3.24 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

80 
  

  

ඡා ාරූප   3- 1අධය න ප්රයේශයේ බෑවුම් පංති ස  නිරාවරණ  වු පාෂාණ  

 
 

 

 

ඡා ාරූප   3-2 ය ෝජිත රිමාන්් බන්ධනාගාර භූමියේ පිහිටි පළමු දි බුබුළ ස  ඒ වටා වු යපාකුණ (වම) 

වයාපෘති භූමියේ බටහිරට වන්නට පිහිටි යද්වන දි බුබුළ (ද්කුණ) 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.1 රූපසටහන - ඡයෝජිත වයාපෘති භූමිඡේ බෑවුම් ප්රඡේද සිතියම 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.2 රූපසට න - වයාපෘති භූමියේ භූ ලක්ෂණ, සථ්ානී  භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ, භූ ලක්ෂණ පැතිකෙ, ජල 

මාර්ග, ළිං ස  දි බුබුළු  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.3 රූපසට න   - ය ෝජිත යගාෙනැගිලි වල මායිම් ස  දි බුබුළු යපන්නුම් කරන භූ ලක්ෂණ ආකෘති  ස  

භූමි පැතිකෙ 

3.2 භූ විද්යාත්මක ස  පාංශු ලක්ෂණ 

3.2.1 වයාපෘති භූමියේ ස  අධය න ප්රයේශයේ භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ  

3.2.1.1 ප්රායේශි  භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ  

භූ විදයොත්මකව අධයයන ප්රගේශය පිහිටො ඇත්ගත් ශ්රී ලාංකොගේ  යිලන්් මොලොව මත වන අතර ගමම භූ 

විදයොත්මක ස්ැකසීම ුළ උස්ස්ත මට්ටගේ විපරිත පොෂ්ොණ පවතී. රූපස්ට න 3.4  මඟින් වයොපෘති භූමිය ස්  

අධයයන ප්රගේශය වටො ඇති ප්රොගේශීය භූ විදයොත්මක ලක්ෂ්ණ ගපන්වයි. වයොපෘති භූමිය ග්රැනිික් ේනයිස්ත, 

කැල්ක් ේනයිස්ත,  අවිභින්න චොර්ගනොක්ික් ේනයිස්ත ස්  චොගනොකයිට් වලින් ස්මන්විත ගේ. ගේ සියලු පොෂ්ොණ 

ස්තථර ගබොග ෝ භූ විදයොත්මක වු යන් ස්මඟ ගිනිගකොන ගදස් සිට වයඹ ගදස්ට විහිගේ. ස්ොමොනයගයන් පොෂ්ොණ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ස්තථර නිරිත දි  ගදස්ට අාංශක 60 ක පමණ අ යක්  නී. වු ොත්මකව, අධයයන ප්රගේශයට ඉතො ස්ාංකීර්ණ භූ 

විදයොත්මක ස්ැකැස්තමක් ඇත. අධයයන ප්රගේශගේ බටහිර ගදස්ට වන්නට  ගිනිගකොණ ගදසින් වයඹ ගදස්ට 

දිගවන ප්රති -ආකෘති අක්ෂ්යකි(antiform). වයොපෘති භූමියට නැග නහිර ගදස්ට වන්නට  අධයයන ප්රගේශය 

 ර ො ගනොයන තවත් ප්රති -ආකෘති අක්ෂ්යක් පවතී. අධයයන ප්රගේශයට නැග නහිරින් ගතරපුේ කලොපයක් 

පිහිටො ඇති අතර එම ගතරපුේ කළොපගේ ගිණිගකොණ දි ට වන්නට  මිනිරන් නිධියක් පිහිටො ඇත. මීට අමතර 

වශගයන් නැග නහිර ගදස්ට වන්නට පළුදු කීහිපයක් ද දැකිය  ැකිය (රූපස්ට න 3.4 ස්  රූප 3.5.) ප්රධොන 

ගර්ඛො නිරිතදි  සිට ඊස්ොන දිශොව දක්වො දිගවයි.   

 

 

3.4 රූපසට න    - ය ෝජිත වයාපෘති භූමි  අවට ප්රායේශි  භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.5 රූපසට න    - ය ාරණ ප්රයේශයේ නැයගනහිර ිට ඊසාන දිග යද්සට පිහිටි භූ විද්යාත්මක  රස්කෙ ස  

සරළ භූ විද්යාත්මක ිති ම  

(Masary Yoshida, K.V. Wilbert Kehelpannala, Yoshikuni Hiroi and Piyadasa 

W.Witanage; Sequence of Deformation  and Metamorphism of Granulites of Srilanka, 

Journal of Geosciences, Osaka City University, Vol.33, Art 3, p  69-107, March, 1990 

3.2.1.2 වයාපෘති භූමියේ භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ  

කලින් ස්ඳ න් කළ පරිදි වයොපෘති භූමිය ග්රැනික් ේනයිස්ත වලින් ස්මන්විත වන අතර එහි  ොර්නට් ඛනිජ 

ප්රමොණයක්ද ඇත. වයොපෘති භූමිය ුල මුවු පොෂ්ොණ රැස්ක් නිරීක්ෂ්ණය ීම ුලින් ගපනී යන්ගන් (රූපසට න 

3.5), පොෂ්ොණය මත පිහිි පස්ත තට්ටුව  1-1.5m  පමණ වන ුනී එකක් බවයි (ඡා ාරූප  3.3). නිරීක්ෂ්ණය වු 

තිරශතවිකොව (Strike) ස්  පොෂ්ොණ තට්ටුගවහි අභිනතිය (dip) පිළිගවලින්, දළ වශගයන් වයඹ සිට ගිණිගකොන 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ගදස්ටත් ස්  නිරිත ගදස්ටත් වන ගලස් පිහිටයි.   නැමි, විගේද ස්  අගනකුත් වු ොත්මක ලක්ෂ්ණ රැස්ක් 

පිහිටීම ග තුගවන් එම තිරශතවිකොගේ  ො අභිනතිගේ දිශොවන් ගවනස්තගවමින් පවතී .  පොෂ්ොණ ස්තථරවල 

තිරශතවිකොව උුගර් සිට අාංශක 290-430 දක්වො ගවනස්ත වන අතර අභිනති ගකෝණය අාංශක 45-65 දක්වො 

ගවනස්ත ී නිරිත දි  දිශොවට ගයොමුව පවතී (රූපසට න 3.5). 

 

  

ඡා ාරූප   3.3 වයාපෘති භූමියේ මතුපිට පිහිටා ඇති ග්රැනටික් ේනයිස් පාෂාණ 

ගපොදු ස්ේබන්ධක පේධතියක් දක්නට ලැගබන අතර එය තිරශතවිකොවට ආස්න්න වශදයන් ලේභකව මීටරයට 

1-2 ක තීේරතොවයකින් යුක්තගේ.  රස්ත නිේන සියල්ලම පොග ත ගමම ස්න්ධි පේධතිය ඔස්තගස්ත ස්ැකසී තිගබ්.  

ගිණිගකොන දි  සිට වයඹ ගදස්ට ඇති අගනකුත් කැපී ගපනන නිේන තිරශතවිකො නිේන වන අතර ඒවො දුර්වල 

පොෂ්ොණ තට්ටු ග ෝ ස්ේබන්ධක කලොප දිගේ ග ොඩනැී ඇත . ප්රමුඛ ස්න්ධි පේධතිය ස්  එම ස්න්ධි දිගු දුරක් 

කරො විහිගදන අතර, ඒවො විවෘතව පවතී.  ගමම සියළු නිේන, නැමි, විගේද, ඉ ළ නැමීේ(antiforms), යි 

නැමීේ  (synforms), ස්ාං ත (trust) ග තුගවන්  වු ොත්මකව පොලනය ගේ. ගමම වු ොත්මක ස්ාංසිේධින් 

ග තුගවන් ප්රගේශගේ ඛනිජ නිධි පැවතීගේ  ැකියොවක් පවතී.  

3.2.2. පස් වර්ග ස  ඒවායේ ප්රධාන ලක්ෂණ  

ගමම ප්රගේශගේ පස් ප්රොගේශීය කෘිකොර්මික වර්ීකරණයට අනුව, ලැටරයිට් ස්හිත රු-ක ගපෝගස්ොලික් 

පස්කි. ගමම පස්ත කොලගුණය ග තුගවන් පොෂ්ොණ තට්ටු ජීරණ ක්රියොවලිය ුලින් පිහිි ස්තථොනගේම නිර්මොණය වූ 

ඒවොගේ.  අවට ප්රගේශගේ, විගශතෂ්ගයන් නිේන ඔස්තගස්ත  දැඩි දියළු පස්ක් ග ෝ, දුඹුරු කොබනික ද්රවයයන් ග න් 

ගපොග ොස්ත් කුඹුරු පස්ක් පවතී (රූපස්ට න 3.6).  අඩු ආනතියක් ස්හිත බෑවුේ ප්රගේශ ගබොග ොමයක පස්ත 

මීටර් 1-1.5 දක්වො  ැඹුරකින් යුක්ත ගේ. ගරොන්මඩ ස්  වැලි වලින් ස්මන්විත ගමම පස් ඉාංජිගන්රු 

වර්ීකරණයට අනුව ග ොඳ දරො  ැනීගේ ධොරිතොවක් ඇති ක  දුඹුරුපැ ැති පස්ක් වන අතර, ඛොදනයට ග ොදුරු 

ීගේ ප්රවණතොව අඩු  ො  ග ොඩනැගිලි ස්  වු යන් තැනීගේදී  ැටලුකොරී බගවන් අඩු පස්ක් ගේ. ගබොග ෝ 

මොර්  කැපුේවලදී ලබො ත් නිරීක්ෂ්ණ අනුව ලැටරයිට් පොෂ්ොණ වලට ඉ ලින් පස් පිහිටො ඇති බව නිරීක්ෂ්ණය 

විය. ලැටරයිට් ස්ෑදීමට මූලික වශගයන් ග තු  ී ඇත්ගත් දිගු කොලයක් භූ ත ජල මට්ටගේ උච්චොවචනය ීමයි 

(ඡා ාරූප  3-4) . 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.6 රූපසට න  - අධය න ප්රයේශයේ කළාපී  පාංශු වයාේති   

 

ඡා ාරූප   3.4 ප්රයේශයේ පිහිටි අවයශ්ෂ කයබාක් පස  

3.2.3 පාංශු ඛාද්න සංයේදිතාව   

ප්රොගේශීය පරිමොණයට අනුව පොාංශු ස්තවභොවය, බෑවුගේ ආනතිය, ඉඩේ පරි රණය ස්  අඩු  ඝනකමින් යුක්ත 

උපරිබර (overburden )ග තු ගවන් ගමම ප්රගේශය පොාංශු ඛොදනයට ග ොදුරු ීගේ අවදොනම අඩු ය. පොාංශු 

ඛොදනයට ලක්ීගේ අවදොනම රූපස්ට න 3.7 හි දක්වො ඇති අතර උපද්රව වල ප්රමොණය  3.2 වගුගේ 

ප්රමොණොත්මකව දක්වො ඇත, ඒ අනුව වයොපෘති භූමිප්රගේශගේ ස්  ඒ අවට ප ත් මට්ටගේ සිට මධයම මට්ටම 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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දක්වො වු ස්ාංගේදිතොවයක් පවතී. ඛොදනය ීගේ අවදොනේ මට්ටේ ඇ යීම ස්ඳ ො භොවිතො කරන ප්රධොන ස්ොධක 

වන්ගන්(අ) ඩිජිටල් උන්නතොාංශ ආකෘතිය (DEM),(ආ). වර්ෂ්ොපතනය,(ඇ) පොාංශු වර් ය,(ඈ)ඉඩේ පරි රණය 

ස්  භූමි ආවරණය,(ඉ)  ජලව නය (ඊ) ගබෝ  ස්  කළමනොකරණ ස්ොධක ගේ.  (M.J.P.T.M. Jayasekara, 

H.K. Kadupitiya and U.W.A. Vitharana , Mapping of Soil Erosion Hazard Zones of Sri Lanka, 

Tropical Agricultural Research Vol. 29 (2): 135 – 146 (2018) 

 

 3.7 රූපසට න  -  කළුතර දිස්ික්කයේ පිහිටි අධය න ප්රයේශයේ පාංශු ඛාද්න සංයේදිතාව



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 3.2 - පොාංශු ඛොදන උපද්රව මට්ටම (Senanayake et al, 2013) 

පංශු ඛාද්න උපද්රව මට්ටම වාර්ෂික මධය නය පාංශු බැ ැරීම   

(t/ha/yr) 

අඩු 0-5 

මධයස්තථ 5-12 

ඉ ළ 12-25 

ඉතො ඉ ළ 25-60 

අතිශයින් ඉ ළ                   >60 

 

භූමි පරි රණය ගවනස්ත කිරීම, විගශතෂ්ගයන්  ස්ත මුලිනුපුටො දැමීම, පොරවල් ස්ෑදීම, ස්තවොභොවික ජල මොර්  අවහිර 

කිරීම ග ෝ ගවනස්ත කිරීම වැනි පොාංශු ඛොදනය ට අදොල ස්ොධක ගවනස්තකිරීේ මගින් පොාංශු ඛොදනගේ අවදොනේ 

මට්ටම ගවනස්ත විය  ැකිය. ගයෝජිත ඉදිකිරීේ කටයුු නිස්ො යේතොක් දුරට පොාංශු ඛොදනගේ ඉ ල යොමක් 

අගේක්ෂ්ො කළ  ැකි බැවින් ඉදිකිරීේ ස්මඟ පොාංශු ඛොදනය අවම කිරීම ස්ඳ ො සුදුසු ක්රියොමොර්   ැනීම අවශය 

ගේ. 

3. 2.4 වයාපෘති ප්රයේශයේ පවත්නා භූ උපද්රව ස  ස්ථායිතාව පිළිබඳ ගැටළු  

භූමි ප්රගේශය ගබොග ෝ දුරට ස්මතලො භූමි ප්රගේශයක් වුවද ජොතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂ්ණ ස්ාංවිධොනය විසින් 

ප්රකොශයට පත් කළ (1: 50,000 පරිමොණ) කළුතර දිස්ති ක්කගේ නොයයොේ අවදොනේ කලොප සිතියමට අනුව 

ආනනතිය 3.7 වන බෑවුේ කිහිපයක් ඇති අතර ඒවො කඩොවැටීේ ග ෝ නොයයොේ වලට ග ොදුරු විය  ැකිය.  එම 

1: 50,000 පරිමොණගේ නොයයොේ කලොප සිතියමට අනුව  ගේ ප්රගේශය"නොයයොේ බලොගපොගරොත්ු විය  ැක" 

ස්  "මධයස්තථ නොය යොගේ අවදොනමක්" යන  ණයන් ට අයත් ගේ (රූපස්ට න 3.8). 

 

 

Site area 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.8 රූපසට න  - කළුතර දිස්ික්කයේ යගාෙිම් උපද්රව කලාපකරණ ිති යම් යකාටසක් - 1: 50,000 

පරිමාණ  (www.nbro.gov.lk) 

අාංශක 30 ට වඩො වැඩි බෑවුේ ඇති බව ක්ගෂ්තත්ර චොරිකොගේදී ත වුරු විය. විගශතෂ්ගයන් බෑවුේ ස්හිත ප්ර ග්ේශ 

(කඳු ැට ගේ බටහිර බෑවුේ) වල නුසුදුසු ඉඩේ පරි රණ පිළිගවත් (එනේ අධික ගලස්  ල් පිපිරීම, තියුණු  ො 

 ැඹුරු කැපීේ ආදිය) ස්මඟ නොයයෑේ ඇති විය  ැකිය. ගමම තත්ත්වය නිසි ගලස් තක්ගස්තරු කළ  ැකි අතර, 

අවම කිරීගේ පියවරයන් දිය  ැක්ගක් නිසි භූ තොක්ෂණික තක්ගස්තරුවකින් අඅනුරුව පමණි. විගශතෂ්ගයන් 

ඉදිකිරීේ මඟින් බලපෑේ එල්ල විය  ැකි බෑවුේ ස්ඳ ො ගමම පරීක්ෂණය අතයවශයයි. ගමය ජොතික ග ොඩනැගිලි 

පර්ගේෂ්ණ ස්ාංවිධොනය (NBRO) මඟින් සිදු ගකගරන අතර එමගින් ග ොඩනැගිලි වු යන් ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො 

ගමන්ම ඒ අවට පරිස්රගේ නොයයොේ අවදොනම අවම කිරීම ස්ඳ ොද ම  ගපන්වනු ඇත. 

 

ගකගස්තවුවත් ස්තවොභොවික උල්පත් අවහිර කිරීම ස්  ඉඩේ පරි රණය ගවනස්ත කිරීම බෑවුේ වල ස්තථොයිතොව 

ගකගරහි අහිතකර ගලස් බලපෑ  ැකිය. එම නිස්ො දැනට පවතින උල්පත්  ො ජල මොර්  අවහිර කිරීම ග ෝ 

ගවනස්ත කිරීම වැළැක්ීම ස්  ගයෝජිත ඉදිකිරීේ ස්මඟ භූමි භොවිතය ගවනස්ත කිරීගේ වඩොත්උචිත ක්රමගේද 

භොවිතො කිරීම ග ොඳය. 

3.3 වර්ෂාපතණ  රටාව  

වර්ෂ්ොපතනය කොලගුණ විදයො ගදපොර්තගේන්ුගේ දත්ත වලින් ලබො  න්නො ලදි  .වර්ෂ්ොපතන  මිනුේ 

වොර්තො තකරන ආස්න්නතම ස්තථොනය  වන්ගන් )3.9 රූපගේ දැක්ගවන පරිදි ( මිල්ලෑව වත්තයි  .එහි 2017 ස්  

2018 වර්ෂ් ස්ඳ ො ලබො  ත  ැක්ගක් සීමිත දත්ත ප්රමොණයක් පමණි 

 

 

3.9 රූපසට න  - මිල්ලෑව ප්රයේශයේ වාර්ෂික වර්ෂාපතන  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.10 රූපසට න  - වයාපෘති භූමි  අසල පිහිටි ජද්නික වර්ෂාපතන මිණුම් මධයස්ථාන  

3.4 ජල විද්යාව ස  ජල අපව න  

3.4.1 අධය න ප්රයේශයේ පිහිටි මතුපිට ජලයේ   

3.4.1.1 සාමානය  

වයොපෘති භූමිය ුළ ඇති වියලීගිය ජලබස්තනො  ැර මුපිට ඇති එකම ජලමූලොශ්රය වන්ගන් දියුුළ ස්  කුඩො 

ජල ගපොකුණයි. වයොපෘති පර්යන්තගේ ස්ම ර ප්රගේශ වල කුඹුරු වලට ජලය ස්පයන ඇළ මොර්  ඇත. ගමම 

ජල මූලොශ්රය රූප සට න 3.11 හි දක්වො ඇත, ගමම දියුුල නිතය ගනොවන අතර වියළි කොලගේදී එය වියලි 

යයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඡා ාරූප   3.5දි බුබුළ ස  යපාකුයණ් ඡා ාරූප  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.11 රූපස්ට න  - මුපිට පවතින ජලගේ   

වයොපෘති භූමියගේ මොයිගේ තවත් දියුුළක්  ඇත, නමුත් එය වයොපෘති භූමියගයන් තරමක් පිටත පිහිටො ඇත. 

ගකගස්ත ගවතත්, එම දියුුල ස්ඳ ො වන ගපෝෂ්ක ප්රගේශය වයොපෘති භූමිය ුළ ඇත. 

 

3.4.1.2 ප්රගේශගේ ජලොපව න රටොව  

ගමම භුමිගේ තරමක් කඳු ස්හිත  වන අතර එහි ජලොපව න මොර්  ප ළ ගවල්යොය ගදස්ට ගයොමු ගේ. උල්පත් 

වලින් ආරේභ වන බැවින් ජල ප්රවො ය ස්හිත අභයන්තර දෘශය ධොරොවන් ගදකක් පමණි. අගනකුත් ජලොපව න 

මොර්  වියළි වන අතර ඒවො ගබොග ෝ දුරට අ ල් ගේ. ජලොපව න රටොව රූප ස්ට න 3.12 හි දක්වො ඇත. 
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3.12 රූප සට න – අඩවිඡේ ජලාපවහන රටාව 

 

3.4.1.3 මාවක්  ඔයේ ජල විද්යාත්මක කරුනු 

ගයෝජිත බන්ධනො ොරගේ පිරිප දු කළ අපජලය එම ස්තථොනයට කිගලෝමීටර් 7ක් පමණ එපිින් පිහිි මොවක් 

ඔය ගවත රැග න යොමට ස්ැලසුේ කර ඇති බැවින් පිරිප දු කළ අපජල ප්රවො න නළ මොර් ය වයොපෘති 

ප්රගේශගේ ගකොටස්කි. 

ගයෝජිත මොවක් ඔය අපජල බැ ැලන ස්තථොනය ස්  ගයෝජිත නල මොර් ය රූප සට න 3.13 හි දක්වො ඇත. 

1981-2020 කොලපරිච්ගේදය ස්ඳ ො එල්ලො ොව මිනුේ ස්තථොනය මත පදනේ වූ මොවක් ඔය වොර්ික අවම ප ත් 

ප්රවො යන් (ජල වර්ෂ්ය අනුව) රූප සට න 3.14 හි දක්වො ඇත. 
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  3.13  රූප සට න - පිරිප දු කළ අපජල ප්රවා න නල මාර්ග  ස  මාවක් ඔ  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

95 
  

 

   
 

3.14 රූප  - ඇල්ලගාව ජල ප්රවා  මත පද්නම්ව මාවක් ඔ  වාර්ෂික අවම ප්රවා  න් 

 

වගුව 3.3- මාවක් ඔ  සඳ ා අඩු ජල ප්රවා  වාර විශය්ල්ෂණ  

 

 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.4.2 මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මකභාව  ස  මතුපිට ජලයේ වර්තමාන භාවිත  . 

3.4.2.1 මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මකභාව  

මොවක්ඔය  (6 වන ස්තථොනය) 

 

මොවක් ඔගේ pH අ ය මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින්  (2019 ගනොවැේබර් 05 දිනැති 2019 අාංක 01 දරණ - 

අතිවිගශතෂ්  ැස්ට්පත්ර අාංක 2148/20 - ජොතික පොරිස්රික (පොරිස්රික ස්ාංස්රණ ජල තත්ත්ව) නිගයෝ , “අ” 

කොණ්ඩගේ (පොනය කිරීම ස්ඳ ො සුළු පිරිප දු කිරීමක් අවශය ජලය ), “ආ” කොණ්ඩගේ (ස්තනොනය ස්  

විගනෝදොස්තවොද කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කරන ජලය ) ස්  “ඇ”  කොණ්ඩගේ (ජලජ ජීීන් ස්ඳ ො සුදුසු ජලය) -  

මගින් අගේක්ෂිත (“අ”,“ආ”ස්  “ඇ” කොණ්ඩවල සීමොවන් අනුව) pH පරොස්යට වඩො මදක් ප ළින් පිහිටන 

අතර . නයිගේට්- N ගලස් මිනුේකල (NO3-N) මට්ටම එහි සීමොකොරී අ ය වන 10 mg/L හිම විය. ගකගස්ත 

ගවතත්, අගනකුත් සියලුම පරොමිතීන් “අ”,“ආ”ස්  “ඇ” කොණ්ඩ වල  ජල තත්ත්ව ප්රමිතීන්ට අනුකූල ගේ. 

 

අයනකුත් ජල මාර්ග  

W1 ස්  W3 ජල මොර්  තරමක් ආේලික වන අතර ජලජ ජීීන්ගේ ආරක්ෂොව ස්ඳ ො අවශය පරොස්ය (2019 

ගනොවැේබර් 5 දිනැති  ැස්ට් අාංක 2148/20 යටගත් දක්වොඇති “ඇ” කොණ්ඩගේ සීමො අනුව) වන 6.0-8.5 ට 

බැ ැරව පිහිටයි. තවද, දජව රස්ොයනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (BOD5) “ඇ” ප්රමිති මට්ටමට අඩු වුවද. W1 ස්  

W3 යන ජල මොර්  ගදගකහිම ජලගේ දියවු ඔක්සිජන් (DO) මට්ටේ ජලජ ජීීන්ගේ ආරක්ෂොව ස්ඳ ො අවශය 

අවම DO මට්ටේ වන 5 mg/L ට වඩො අඩු අ යක්  නී. 

 

ජලගේ ගුණොත්මකභොවය ස්  ජලගේ දියවු ඔක්සිජන් මට්ටම අතර ස්ේබන්ධතොවය ට අනුව, 8.0-9.0 mg/L-

විශිෂ්තටයි, 6.7-8.0-තරමක් දූිත, 4.5-6.7-මධයස්තථ දූිත ස්  <4.5 mg/L- ඉතො දූිත ගලස් වර්  කර තිගබ් ( 

ඉගලගපරුම 2000).  ඒ අනුව  W1 ස්  W3 ජල මොර්  ඉතො දූිත ී ඇත. 

 

ගකගස්ත ගවතත්, ගපොස්තපරස්ත,ගතල් ස්  ග්රීස්ත ස්  ඇගමෝනියේ නයිරජන් කිසිදු ජල මූලොශ්රයක  ඳුනොග න 

ගනොමැත. BOD5 මට්ටේ “ඇ” කොණ්ඩගේ ජලගේ උපරිම සීමොව වන 4 mg/l ට වඩො අඩු බැවින්,  W1 ස්  W3 

ජල මොර් වල pH අ ය තරමක් ආේලික ීම  ැර වයොපෘති භූමිගේ ස්  ආස්න්න ප්රගේශගේ ජල මොර්  

ස්ොගේක්ෂ්ව අපිරිසිදු බව නි මනය කළ  ැකිය. 

 

3.4.2.2  මතුපිට ජලයේ වර්තමාන භාවිත   

 

වයොපෘති භූමිය ුළ දියුුගල් ජලය දැනට භොවිතො කිරීමක් ගනොමැත. කුඩො ගපොකුණ මී  රකුන් මග් 

ලැේ ීමට භොවිතො කරයි. වයොපෘති පරිශ්රගේ ඇති ජලොපව න ඇල කුඹුරු වලට ජලය ස්ැපයීම ස්ඳ ො ගයොදො 

 නී. 

3.4.3 භුගත සුලභතාව, ගුණාත්ම  ස  වර්තමාන භාවිත  භූගත ජල  

 

වයොපෘති භූමිය ුළ ළිාං කිහිපයක භූ ත ජලය ඇත. කර්මොන්ත ශොලො පරිශ්රය පිටුපස්  ොරො ඇති ළිාං 6 ක් ද, 

වර්තමොන ගේළි නිවොස් පරිශ්රගේ  ෑරූ ළිඳක් ද, කළමනොකරුගේ බාං ලොව අස්ල ළිඳක් ද පවතින අතර වයොපෘති 

භූමිය ුළ බොහිර නිවැසියන් භොවිතො කරන ගපෞේ ලික ළිඳක් ද ඇත.. කර්මොන්තශොලොව පිටුපස් ස්  

කළමනොකරුගේ බාං ලොව අස්ල ඇති ළිාං දැනට භොවිතො ගනොකරන අතර, ගපෞේ ලික පොර්ශවයක් විසින් 

භොවිතො කරන ළිගඳහි ස්  ගේළි නිවොස් පරිශ්රගේ ළිගඳහි ජලය පොනය ස්ඳ ො භොවිතො ගකගර්. කර්මොන්තශොලොව 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අස්ල දැනට භොවිතො ගනොකරන එක් නළ ළිඳක් ද ඇත.  ගමම ළිාංවල ස්  නල ළිගදහි පිහිටීම  රූපසට න  3.15 

හි ද්ැක්යේ. 

භූගත ජලයේ ගුණාත්ම   

පොනීය ජල ප්රමිතීන් (SLS 614:2013)ස්ැලකිල්ලට  ත් විට වයොපෘති භූමිය ආස්න්නගේ භූ ත ජලගේ 

ගුණොත්මය මුළු ගකෝලිආකොර බැක්ටීරියො ස්  ගකෝලි ආකොර මළ අපද්රවය තිබීම ස්  pH අ ය 6.5-8.5 

අතර  ගනොමැතිීම  ැර පොනයට සුදුසු තත්ත්වගේ ඇතිබව ගපගන්. 

 

මුළු ගකොලිගෆෝේ (Enterobacteriaceae කුලගේ Klebisella, Citrobacter, Escherichia ස්  Enterobacter 

 ණ 4 ට අයත් දන්ඩොකොර  බැක්ටීරියො විගශතෂ් ) ස්  ෆීකල් ගකෝලිගෆෝේ3 ඇති ීමට ග තු වන්ගන් ස්ත්ව 

අපද්රවය (පක්ීන් ස්  ක්ීරපොයින්) ස්  / ග ෝ දිගු කොලීන කැසිකිළි අපද්රවය මගින් ළිාං ජලය අපවිත්ර ීම නිස්ො 

විය  ැකිය. 

 

3.15 රූපසට න    -  පවත්නා භූගත ජලයේ  න්  

ඇමුණුම 08 මඟින් ජොතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂ්ණ ස්ාංවිධොනය )NBRO  (කරන ලද භූ ත ය යනඅධයවිසින් 

ජලගේ ස්  මුපිට ජලගේ ගුණොත්මක භොවයට අදොල ප්රතිඵල ගපන්වයි. 

 

3.4.4 භූගත ජල මට්ටම ස  එහි ඍතුම  විචලන න්  

භූ ත ජල මට්ටම කුඹුරු වල ජල මට්ටමට ඉතො ආස්න්නව පවතී.  ළිාං වල ජල මට්ටේ වර්ෂ්ොපතනය අනුව 

ගවනස්ත ගේ.  උදො රණයක් වශගයන් ජූලි මොස්ගේදී පරීක්ෂො කරන විට කර්මොන්ත ශොලොව පිටුපස් ඇති ළිාං වල 

භූ ත ජල  ැඹුර අඩි 5ක් පමණ ගේ. 

භූ ත ජල මට්ටගේ විචලනය වර්ෂ්ොපතනය අනුව යමින් ේවිමොත ස්තවභොවයක්  නී. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3 Escherichia coli වැනි  ගකෝලිගෆෝේ බැක්ටීරියො මුළු ගකොලිගෆෝේ බැක්ටීරියො වලින් ගකොටස්ක් වන අතර    

ඒවො මළ අපද්රවය මගින් ජලය අපවිත්ර ීම පිලිබඳ දර්ෂ්කයකි . 

3.5 ඉෙම් පරි රණ   

3.5.1 ඉෙම් පරි රණ, සමාජ ආර්ික ස  පරිපාලන යපර ද්ැක්ම  

3.5.1.1 වයාපෘති භූමියේ වර්තමාන භූමි පරි රණ   

ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ඳ ො ගවන් කළ ඉඩම අක්කර 256 ක් පමණ ගේ. එය ප්රධොන වශගයන් රබර් ව ොව ස්ඳ ො 

ගයොදො ග න ඇත. එම නිස්ො ප්රධොන ඉඩේ පරි රණය රබර් ව ොව ගලස් වර්  කළ  ැකිය. ස්ම ර රබර්  ස්ත 

ගනොස්ලකො  ැර ඇති නමුත් ඉතිරි  ස්ත කිරි කැපීම ස්ඳ ො ගයොදො  නී. අක්කර 250 ක මුළු භූමි ප්රමොණගයන් 

අක්කර 5 ක් පමණ කේකරුවන්ගේ ගන්වොසික ප සුකේ ස්ඳ ො භොවිතො කර ඇත. වයොපෘති පියස්ට න ුළ 

දැනට පවතින ඉඩේ පරි රණය පිළිබඳ දත්ත 3.4 වගුයේ ස  රූප සට න 3.16 හි දක්වො ඇත. 

වගුව 3.4- අක්කර 256 කින් ස්මන්විත වයොපෘති පියස්ට න ුල භූමි පරි රණ රටොව  

භූමි පරි රණ රටොව  ප්රමොණය- අක්කර % 

රබර් 246 96 

නිවොස්   5 2 

ම ොමොර්   4 1.6 

ජලගේ  ස්  ක්රීඩොපිි, සුස්ොනභූමි වැනි අගනකුත් ප සුකේ    1 .4 

එකුව 256 100 

 මුලොශ්රය: Arc GIS සිතියේ වලින් උපුරො ැනීේ  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.16 රූපසට න  - වයාපෘති පි සට න තුල භූමි පරි රණ රටාව 

  

3.5.1.2 වයාපෘති පි සට නට  ාබද් 500 m  වු  ිම් තීරුයවහි භූමි පරි රණ රටාව  

වයොපෘති පියස්ට න ආස්න්නගේ  ප්රධොන ඉඩේ භොවිතය රබර් ය. ගයෝජිත වයොපෘතිගේ පියස්ට න වටො මීටර් 

500 ක් පළල බිේ තීරයක් ස්මොජ විදයොඥයො විසින් අධයයනය කරන ලදි. ගදවන ස්ැලකිය යුු ප්රගේශය 

(22.5%) ී ව ොව ස්ඳ ො ගයොදො  නී. ස්ම ර බිේ ගකොටස්ත ගන්වොසික කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කර ඇත. 

වයොපෘතිගේ පියස්ට නට යොබදව මීටර් 500 ක් පළල බිේ තීරගේ නිරීක්ෂ්ණය කර ඇති භූමි පරි රණ රටොව 

පිළිබඳ දත්ත වගුව 3.5 ස  රූපසට න 3.17 හි දක්වො ඇත. 
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වගුව 3.5 - වයොපෘති පියස්ට නට යොබද 500m ස්තවොරක්ෂ්ක කළොපගේ භූමි පරි රණ රටොව 

භූමි පරි රණ රටොව ප්රමොණය- ග ක්ටයොර (Ha) % 

කුඹූරු 88.96 22.56 

ගපොල් 4.03 1.02 

රබර් 221.45 56.16 

අගනකුත් වැවිලි 0.50 0.13 

ගන්වොසි 74.70 18.95 

වන ලැ ැබ් 0.23 0.06 

වොණිජ 2.32 0.59 

ප්රවො ණ 2.11 0.53 

එකුව 394.28 100.00 

 

 
 

3.17 රූපසට න  - වයාපෘති ට  ාබද් මීටර් 500 ස්වාරක්ෂක කලාප  තුළ ඉෙම් පරි රණ රටාව 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.5.1.3වයාපෘති  පිහිටි ග්රාම නිලධාරි වසයම් ඉෙම් පරි රණ රටාව  

වයොපෘතිගේ පියස්ට න 628 සී ප ළ මිල්ලෑව උුර ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ පිහිටයි. ප ළ මිල්ලෑව උුර ග්රොම 

නිලධොරි වස්ගේ විවිධ කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කරන මුළු භූමි ප්රමොණය ග ක්ටයොර් 375 කි. ප්රධොන ඉඩේ 

පරි රණය රබර් වන අතර එය මුළු ඉඩේ ප්රමොණගයන් 58% ක් පමණගේ.  ගදවන ස්ැලකිය යුු ඉඩේ 

පරි රණය කුඹුරු වන අතර, එය මුළු ඉඩේ ප්රමොණගයන් 27%කි.  අගනකුත් ඉඩේ පරි රණ රටො අතර 

ගන්වොසික, ගපොල් ,වොණිජ කටයුු ස්  අගනකුත් ඉඩේ පරි රණ රටොවන් ද තිගබ්.   ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ 

නිරීක්ෂ්ණය කරන ලද ඉඩේ පරි රණය පිළිබඳ දත්ත 3.6 වගුයේ ස  3.18 රූපසට යන් දක්වො ඇත 

වගුව 3.6 -  වයොපෘතිය පිහිි ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ ඉඩේ පරි රණ රටොව  

ප ළ මිල්ලෑව උුර ග්රොම නිලධොරි 

වස්ගේ ඉඩේ පරි රණ රටොව 

ප්රමොණය- ග ක්ටයොර් (Ha) % 

කුඹුරු 100.77 26.89 

ගපොල් 0.29 0.08 

රබර් 219.12 58.47 

ගන්වොසි 53.50 14.28 

වන ලැ ැබ් 0.94 0.25 

වොණිජ 0.13 0.04 

එකුව 374.76 100.00 

 

 

3.18රූපසට න - වයාපෘති  පිහිටා ඇති ග්රාම නිලධාරි වසයම් ඉෙම් පරි රණ රටාව 
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3.5.1.4 ය ාරණ ප්රායේශි  යලක්ම් යකාට්ඨාශ  තුල ඉෙම් පරි රණ රටාව  

ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශය ස්ැලගකන්ගන් වයොපෘතියට අදොළ ස්ොර්ව පරිස්රය ගලස් ය. ග ොරණ 

ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ ග ක්ටයොර 11273 ක් පමණ විවිධ ආර්ික  ො ස්මොජ යිතල ප සුකේ ස්ඳ ො 

භොවිතො කර ඇත. ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ  ප්රධොන ඉඩේ පරි රණය රබර් වන අතර එය මුළු 

ඉඩේ ප්රමොණගයන් 39% පමණ ගේ. ගදවනුවට සුලභ ඉඩේ පරි රණය වන්ගන් ජනොවොස්යන්ය. ප්රොගේශිය 

ගල්කේ ගකොට්ඨොශගයහි ඉතිරි ප්රගේශය කෘිකර්මොන්තය, යිතල ප සුකේ ස්  ස්තවොභොවික ස්ේපත් වැනි 

ගවනත් විවිධ ක්රියොකොරකේ ස්ඳ ො භොවිතො කර ඇත. ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ ස්ේපත් 

පැතිකගඩන් ලබො ත් ඉඩේ පරි රණය පිළිබඳ දත්ත 3.7 වගුයේ ස  3.19 රූපසට යන් දක්වො ඇත. 

වගුව 3.7- වයොපෘති භූමිගයහි ඉඩේ පරි රණ රටොව 

ඉඩේ පරි රණ රටොව ප්රමොණය-අක්කර % 

කෘිකොරිමික 163.64 1.45 

නිර්මිත 128.14 1.13 

ගපොල් 0.31 0.002 

වොණිජ 38.01 0.33 

කැලෑ 25.23 0.22 

කොර්මික 2.78 0.02 

ආයතන 29.82 0.26 

කුඹුරු 2363.40 20.96 

උදයොන ස්  ක්රීඩොභූමි 19.44 0.17 

ආ මික 2.53 0.02 

ගන්වොසික 3711.25 32.92 

පොෂ්ොණ 20.66 0.18 

රබර් 4450.50 39.47 

වන ලැ ැබ් 202.53 1.79 

ගත් 4.45 0.03 

ප්රවො න 23.87 0.21 

උපගයෝගිතො 13.076 0.12 

ජලය 35.55 0.32 

ගතත්බිේ 38.13 0.34 

එකුව 11273.29 100 
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3.19 රූපසට න  - ය ාරණ ප්රායේශි  යල්කම් යකාට්ඨාශයේ ඉෙම් පරි රණ රටාව  

 

3.5.1.5 ප්රයේශයේ ප්රමුඛ ඉෙම් පරි රණ  ස  එ  පැවති කාල   

ඉ ත විස්තතර කර ඇති පරිදි ප්රමුඛ ඉඩේ භොවිතය රබර් ව ොවයි. ප්රගේශගේ පැරණි ප්රජො ස්ොමොජිකයින්ට අනුව 

වස්ර 90 කටත් වැඩි කොලයක් රබර් වුයොය පැවුනි. ගමම වුයොගේ  පිහිි ගේලි නිවොස් ද එම කොලයටම 

අයත්ය.  

 

3.5.1.6  වයාපෘති භූමිය හි භූමි පරි රණ ශකයතාව  

වයොපෘති පියස්ට නුල ශකයතොවයක් ස්හිත විකල්ප ඉඩේ පරි රණයන් පිළිබඳ පොර්ශතවකරුවන් දක්වන ලද 

අද ස්ත ප තින් දැක්ගේ. 

 

වයොපෘතිගේ පියස්ට න ුල විකල්ප භූමි පරි රණ ශකයතොවයන් පිළිබඳව නිගයෝජිතොයතනය ස්  ප්රජො 

පොර්ශවකරුවන්ග න් SIA කණ්ඩොයම විමසීය. ඔවුන්ග න් වැඩි ගදගනකුගේ අද ස් ී ඇත්ගත් ගයෝජිත 

වයොපෘතිය ස්ොේප්රදොයික ග්රොමීය පරිස්රයට නුසුදුසු බවයි. ගමම වුයොය රබර් ව ොවක් ගලස් වස්ර 90 කටත් වැඩි 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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කොලයක් පැවුනි. එම නිස්ො ග්රොමීය ප්රජොව ස්ඳ ො රැකියො උත්පොදනය වන ස්ැ ැල්ලු කර්මොන්ත වැනි විකල්ප 

භොවිතය ගේශීය ආර්ිකයට ය පත් වන බව ඔවුන්ගේ අද ස්යි. පොර්ශවකරුවන් විසින් ප්රකොශ කරන ලද 

නිශතචිත අද ස්ත ප ත දැක්ගේ. 

වගුව 3.8-පොර්ශවකරුවන්ගේ අද ස්ත  

පොර්ශතවකරු වයපෘති පියස්ට  ුල ශකයතොවක් ඇති ඉඩේ පරි රණයන් පිළිබඳ අද ස්ත 

ප්රො.ගල්. (ග ොරණ) වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ගබොරැල්ගලන් ග ොරණට ග නයොගේ නො රික 

ස්ාංවර්ධන අධිකොරිගේ ගයෝජනොව  ැන මට යේ ස්ාංකල්පමය අවගබෝධයක් 

තිගබ්. ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ඳ ො ගයොදො  ැනීමට නියමිත ඉඩම ග ොරණ ප්ර 

ගේශීය ගල්කේ ගකොට්ටොශය ුල පිහිටයි. ගමම ගකොට්ඨොශය ුළ ගවගස්න ප්රජො 

ස්ොමොජිකයින් වයොපෘතිය යටගත් සිදුවන මැදි ත්ීේ ග තුගවන් කිසියේ 

 ැටලුවකට මුහුණ ගදන්ගන් නේ අදොළ ග්රොම නිලධොරීවරුන්  ර ො ග ෝ ස්ෘජුවම 

මො ගවත පැමිගණනු ඇත. එබැවින්, වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ පුරොවට ස්  

ඉදිකිරීගමන් පසුව පවො මගේ මැදි ත්ීම ඉතො වැද ත් වනු ඇත. ගමම 

ස්න්දර්භය ුළ, මම රජගේ ගස්තවකගයකු ගලස් ඉදිකිරීේ ස්  ගමග යුේ අදියර 

ුළ වයොපෘතිගේ ස්ැලකිය යුු ක්රියොකොරකේ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුුය. 

විගශතෂ්ගයන්ම ප්රජොව ස්  ඔවුන්ගේ ස්ේපත් ස්ේබන්ධගයන් අදොළ 

පොර්ශතවකරුවන්ගේ උපගදස්ත  ො ස්ෑම වැද ත් වයොපෘති ක්රියොවකටම ඔවුන් 

ස්ේබන්ධ කර  නිමින් වයොපෘති ස්ාංවර්ධකගයකු ගලස් UDA හි ස් භොීත්ව 

ප්රගේශය පිළිබඳව මට පූර්ණ විශතවොස්යක් ඇත. 

ග්රො.නි. (මිල්ලෑව) ග්රො.නි.  ද එම මතය දරයි. ගමම වයොපෘතිය ස්ැලසුේ කිරීමට  ො ක්රියොත්මක 

කිරීමට අවශය ඕනෑම ස් ගයෝ යක් ලබො දීමට ඔවුන් බැඳී සිින බව ප්රො.ගල්. 

ස්  ග්රො.නි. යන ගදගදනොගේම මතයයි.  

.  

ප්රගේශගේ ප්රජො 

නොයකයන්  

ගමම වත්ත ස්ැ ැල්ලු කර්මොන්ත ආරේභ කිරීමට භොවිතො කරන බව කලකට 

ඉ ත අපට අස්න්නට ලැුණු නමුත් එම ගයෝජනොවට කුමක් සිදු වූවොදැයි අපි 

ගනොදනිමු. ප්රගේශගේ තරුණයන් ස්ඳ ො ස්ැලකිය යුු රැකියො ප්රමොණයක් 

උත්පොදනය වන ස්ැ ැල්ලු කර්මොන්තය ස්ඳ ො ගමම වත්ත කොර්මික වශගයන් 

භොවිතො කිරීමට කලින් කළ ගයෝජනොව  ැන ගබොග ෝ ප්රජො ස්ොමොජිකයින් ස්  

ප්රජො නොයකයින් ඉතො ස්ුටු වූ . 

වයොපෘති පියස්ට න ුල 

නිවැසියන්  

ගමම ඉඩම ප්රගේශගේ ජනතොව ස්ඳ ො රැකියො උත්පොදනය කරන 

ක්රියොකොරකමකට භොවිතො කිරීම ස්ඳ ො රජයට ස්ැලසුේ කළ  ැකිව තිුණි 

අධයයනය ස්ඳ ො දත්ත 

රැස්තකල පුේ ලයින් 

ප්රගේශගේ මුලිකව පවතින්ගන් කෘිකර්මොන්තය ස්  ග්රොමීය ආර්ිකයයි. 

පවත්නො ස්ාංස්තකෘතික ස්න්දර්භය ුළ ශකයතොවගයන් යුත් විකල්ප ඉඩේ 

භොවිතයන් ගලස් රබර් වැවිලි කර්මොන්තය ග ෝ ස්ැ ැල්ලු කර්මොන්ත වැඩිදියුණු 

කිරීම මගින් ප්රගේශගේ ප්රජොව ස්ඳ ො රැකියො උත්පොදනය කිරීම වඩො උචිත ගේ.   

 

3.5.2.වයාපෘති භූමියේ ඉෙම් පරි රණ  - යසෞන්ද්ර් ාත්මක බව  

3.5.2.1 සාමානය 

වයොපෘති භූමිය රබර් වත්තක් වන අතර එය "ගකොට ල වැවිලි ස්මො ම" මඟින් විධිමත් ගලස් කළමනොකරණය 

ගකගරන රජගේ ඉඩමකි. වයොපෘති භූමිය නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය (UDA) විසින් අත්පත් කර  ැනීගමන් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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පසු ගකොට ල වැවිලි ස්මො ම එහි කළමනොකරණය ඉවත් කර  ත්ගත්ය. නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිගේ 

ක්ගෂ්තත්ර ගස්තවකයින් එහි සිි කේකරුවන්ම ස්ේබන්ධ කර  නිමින් රබර් කිරි කපො අස්ල ඇති කර්මොන්ත 

ශොලොවකට අගලවි කළද එය අත ැර දැමූ රබර් වත්තකි. ගේ අනුව එහි වර්තමොන ඉඩේ පරි රණය රබර් 

ව ොවක් ගලස් පවතී. 

ඊට අතිගර්කව කේකරු නිවොස්, කළමනොකරුවන්ගේ බාං ලො,රබර් කර්මොන්තශොලොව, ක්රීඩො පිිය වැනි රබර් 

වු ආශ්රිත යිතල ප සුකේ ද පවතී  

 

වයොපෘති භූමිය කිසිදු ස්ාංගේදී ප්රගේශයකින් (මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් ලැයිස්තු ත කර ඇති පරිදි) 

ස්මන්විත ගනොවන අතර රබර් ව ොව ග තුගවන් ඒක ව ොව නිගයෝජනය කරයි. 

 

3.5.2.2 ඉෙම් පරි රණ  පිළිබඳ ඡා ාරූප සමීක්ෂණ  

ගස්ෞන්දර්යොත්මක දර්ශනන් අවගබෝධ කර  ැනීම ස්ද ො ජොයො රූප ස්මීක්ෂ්නයක් සිදු කල අතර එහි විස්තතර 

ප ත දැක්ගේ. ජොයො රූප  තකල ස්තථොන රූපස්ට න 3.20 දැක් ගේ. 
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 රූපස්ට න 3.20 - ඉෙම් පරි රණ  පිළිබඳ ඡා ාරූප සමීක්ෂණ  - වයාපෘති භූමි  

 

3.20 රූපසට න - ජා ා රූප ගතකල ස්ථාන 

වයොපෘති භූමිගේ සිට කළමනොකරුවන්ගේ බාං ලොවට  ැගරන ුරු වයොපෘතිගේ පිවිසුේ ගපගදස් රබර් ව ො 

මිශ්රණයකින් ස්මන්විත ගේ (රූපසට න 3.21 ස  3.22). මොර් ගේ වේපස් වුයොය ඉවත්ගකොට නැවත සිටුීම 

අවශය වන පැරණි රබර්  ස්ත වලින් ස්මන්විත වන අතර පිවිසුේ මොර් ගේ වේපස් ඇති ව ොගේ ගකොටස්ක් 

තරුණ ඵලදොයී ව ොවකින් ස්මන්විත ගේ. ගමම ගකොටගස්ත ඇති සිත් න්නොසුලු ලක්ෂණයක් නේ පිවිසුේ 

මොර් ගේ වේ පස් ඉ ළ උන්නතොාංශයක පිහිටො ඇති පර්වතයයි (ඡොයොරූපස්ට න 5). ඉඩම උුගර් සිට දකුණට 

බෑවුේ ගේ. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

107 
  

1 2 

3 4 

5 6 

ROCK OUTCROP 

3.21 රූපසට න  - ඡා ාරූප සමීක්ෂණ  - වයාපෘති භූමියේ ිට කළමනාකරුවන්යේ බංගලාවට  ැයරන 

තුරු  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.22  රූපසට න  - ඡා ාරූප සමීක්ෂණ  - රබර් කර්මාන්ත ශාලාව අසල යන්වාික ලක්ෂණ 

කලින් රබර් කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටි ස්ථාන  අසල )ද්ැන් අත ැර ද්මා ඇත (බංගලාවට කළමනාකරුවන්යේ 

පිවියසන ස්ථානයේ, ක්යෂර් නිලධාරීන් යද්යනකුයේ නිවාස ස  කම්කරු නිවාස ඒකක   ක් පිහිටීම නිසා 

යන්වාික ලක්ෂණ යපන්නුම්කරයි (රූපසට න 3.22) 
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3.23 රූපසට න  - ඡා ාරූප සමීක්ෂණ  - පිවිසුයම් ිට කළමනාකරුවන්යේ බංගලා යද්සට (ගිනියකාණ 

යද්සට)  

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

110 
  

13 14 

15 16 

කළමනොකරුවන්ගේ බාං ලොව පොගර් පිවිසුගේ සිට ගිනිගකොණ දිශොව දක්වො වූ ගකොටස් ඵලදොයී රබර් 

ව ොවකින් ස්මන්විත ගේ (රූපසට න 3.24, රූපසට න 3.25 ස  රූපසට න 3.26). රූප සට න 3.23 හි 

දැක්ගවන වයොපෘති වයොපෘති භූමියගේ පළමු ගකොටස්ට ස්ොගේක්ෂ්ව ගදවන ගකොටස් වඩො ඵලදොයි ගේ. ගමම 

ස්තථොනය දකුණු දිශොවට බෑවුේ වන අතර දකුණු ගකළවගර් පිහිි කුඹුර ගදස්ට වැසි ජලය ග න යයි. 

ගිනිගකොන ස්  දකුණු ගදස්ට ඇති ගස්සු ප්රගේශ වල රබර් ව ොගේ ද ස්මොන ලක්ෂණයක් ඇත (රූපසට න 

3.24). 

 

3.24 රූපසට න  - ගිණියකාන යද්සට වන්නට පිහිටි ඵලද්ායි රබර් වගාව  
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3.25 රූපසට න - ඉෙම් පරි රණ  පිළිබඳ ඡා ාරූප සමීක්ෂණ  - ද්කුණු මායිම, වයාපෘති භූමියේ ප ළ 

යකාටස 

 

රූප සට න 3.25 ස  රූප 3.26 මඟින් වයොපෘති භූමිගේ ප ළ දකුණු ගකොටගස්ත  මොයිම දක්වො වූ ඉඩේ 

පරි රණ රටොව  විස්තතර ගකගර්. ස්තථොන කිහිපයක (එනේ ඡොයොරූප අාංක 18) රබර් ව ොව අත ැර දැමීම 

ග තුගවන් ගතත් කලොපීය ශොක විගශතෂ්යන්ගේ ස්තවොභොවික පැතිරීමක් දැකිය  ැකිය.   එවැනි ස්තථොන වලින් 

දැක්ගවන්ගන් එම ස්තවොභොවික වොස්ස්තථොන  විවිධ ශොක විගශතෂ්යන් ඔවුන්ගේ වොස්භූමි බවට පත්කර  ැනීමයි.    

ඡොයො රූප අාංක 18 හි දැක්ගවන ස්තථොනයට විරුේධ පගස්හි හින්දු සුස්ොන භූමියක් පිහිටො ඇත. නැග නහිර 

17 

17 

17 
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17 18 

19 20 

මොයිමට ආස්න්න ප්රගේශයට (එනේ ඡොයොරූප අාංකය 17) කුඹුරට ඔබ්ගබන් පිහිි දර්ශනය ග තුගවන් 

ස්ොගේක්ෂ්ව ඉ ළ දර්ශනීය විනොකමක් ඇත. වයොපෘති භූමිගේ අගනකුත් ප්රගේශ ස්ොමොනය රබර් ව ොවක 

ලක්ෂ්ණ නිගයෝජනය කරයි. 

3.26 රූපසට න  - වයාපෘති භූමියේ ද්කුණු දිග යකළවර ද්ක්වා වු භූමි පරි රණ රටාව  
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3.27 රූපසට න  - වයාපෘති භූමියේ උතුරු යද්සට වන්නට පිහිටි ඉෙම් පරි රණ පේධතියේ රූපම  විස්තර   

වයොපෘති භූමිගේ උුරු ගකොටගස්ත දකුණු ගකොටස්ට ස්මොන භූමි පරි රණ ලක්ෂ්ණ- ඵලදොයී රබර් ස්  අත ැර 

දැමූ ඵලදොයි ගනොවන රබර් ව ොවන් වැනි විවිධ තරොතිරගේ රබර් ව ොවන්ග න් ස්මන්විත ඉඩේ පරි රණ 

ලක්ෂණ ඇත. - කුඹුරු ස්ඳ ො ගවන් කිරීමක් ගලස් පවත්වොග න යන රබර් වුයොගේ ගකලවරක ඇති ඉඩේ 

ගකොටස්ක් ආක්රමණය ී දැනට එය ගන්වොසික බිේ තීරුවක් බවට පත්ී ඇත (රූපසට න 3.27 රූපසට න 

3.29). පිවිසුේ මොර් යට යොබදව උුරු ගකොටගස්ත පිහිි පොෂ්ොණ ගනරුේ වලින් ස්මන්විත බිේ ගකොටස්  

සිත් න්නො සුළු ස්තවොභොවික භූ දර්ශනයක් වන අතර එය ගයෝජිත ග ොඩනැගිලි පරිස්රයට අනුකලනය කිරීම 

කල යුුගේ. (රූපසට න 3.28). 
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3.28 රූපසට න  - වයාපෘති භූමියේ උතුරු යද්සට වන්නට පිහිටි යකාටස් සම රක්  
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HOUSING AREA 

3.29 රූපසට න  - රබර් වත්ත ස  කුඹුරු  ා  අතර  ස්වාරක්ෂක කළාපයේ පිහිටි නිවාස  
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3.30 රූපස්ට න - වයොපෘති භූමිගේ උුරු ගදස්ට වන්නට පිහිි ස්  වයොපෘතිගයහි ගයෝජිත නිර්මිත පරිස්රයට 

ඒකොබේධ කලයුු පොෂ්ොණ ගනරුේ  

3.5.2.3  අධය න ප්රයේශයේ භූමි පරි රණ   

වයොපෘති අධයයන ප්රගේශය ගලස් වයොපෘති භූමිගේ මොයිගේ සිට කිගලෝමීටරයක් ස්ලකන ලද අතර එය 

ග ක්ටයොර් 105කින් ස්මන්විත වයොපෘති භූමිය අත් ල විට ඉතිරි වන ග ක්ටයොර් 1200යක වපස්රියකින් 

ස්මන්විත ගේ. අතීතගේ අධයයන ප්රගේශගේ ප්රධොන ඉඩේ පරි රණ රටොව වුගේ රබර් වු ස්  කුඹුරු ය. රබර් 

ව ොව ස්ඳ ො සියලු උස්ත බිේ භොවිතො කර ඇති අතර ප ත් බිේ ී ග ොවිතැනට යට ී තිුණි.  ගන්වොසික 

පරිවර්තනයක් ස්හිතව වුවද වර්තමොන ඉඩේ පරි රණ රටොගේ ස්ැලකිය යුු ගකොටස්ක් රබර් ව ොව ගලස්ම 

පවතී. අධයයන ප්රගේශගේ ගන්වොසික ස්ාංවර්ධනයන්ගේ  ලක්ෂණ ුනක් ඇත: 

(i) බ්රිතොනය යටත්විජිත ස්මගේදී රබර් වැවිලි කර්මොන්තය ස්මඟ එක්ව දියුණු වූ මුල් ජනොවොස් ප්රගේශ, 

(ii) රබර් වු ස්  කුඹුරු අතර රක්ිත ආක්රමණය කිරීම ස්  

(iii) විගශතෂ්ගයන් වැඩි දියුණු කළ ප්රගේශ මොර්  වල බලපෑම ග තුගවන්. වඩොත් මෑත කොලීන ගන්වොසික 

ස්ාංවර්ධනයන්,  (ග ොරණ - මීගේ මොර් ය ගේ ස්ේබන්ධව ස්ැලකිය යුු කොර්යභොරයක් ඉටු කරයි). 

විශොල ඉඩේ කට්ි තිබීම ස්  ගකොළඹ න රයට ප සුගවන් ප්රගේශ ීමට ඇති  ැකියොව නිස්ො ග ොරණ ස්  ඒ 

අවට ප්රගේශ කොර්මික කටයුු ස්ඳ ො ආකර්ෂ්ණීය ී ඇත. ගේ අනුව, අධයයන ප්රගේශය ුලද වයොපෘති භූමිගේ 

උුරු මොයිම ගදස්ට වන්නට කර්මොන්ත ආයතන කිහිපයක් ආකර්ෂ්ණය කර ග න ඇත. 
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PADDY 

RUBBER 

HOMEGARDENS / RESIDENTIAL 

PROECT 
SITE 

STUDY AREA 
BOUNDRYADDY 

3.31  රූපසට න  - අධය න ප්රයේශයේ සාමානය ඉෙම් පරි රණ කලාප 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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රූපසට න  3.31, ස්  වගුව 3.9 අධය න ප්රයේශයේ භූමි පරි රණ පේධති  පිළිබඳ විස්තර ක්  

වගුව 3.9 - අධයයන ප්රගේශය ුල 2001 වස්ගර්දී පැවති භූමි පරි රණ රටොව  

අනු.අාංකය ඉඩේ පරි රණය ප්රමොණය ග ක්ටයොර 

(ha) 

% 

1 කුඹුරු 250 22.83 

2 රබර් 310 28.31 

3 ගවනත් (ග වු, වොණිජ, කොර්මික) 535 48.86 

 මුළු භූමි ප්රමොණය (වයොපෘති භූමිය  ැර) 1095 100.00 

 

ග ොරණ-මීගේ මොර් ගේ ඉඩේ පරි රණය ගන්වොසික, වොණිජ (විගශතෂ්ගයන් සිල්ලර) ස්  කොර්මික වලින් 

ස්මන්විත මිශ්ර ඉඩේ පරි රනයක් ගේ. 

3.32 රූපස්ට න  - ග ොරණ මීගේ මොර් ය දිගේ පිහිි සිල්ලර ගවළඳොේ කටයුු  

අධයයන කලොපගේ වයඹ ගදසින් ග ොරණ- ලග දර මොර් ගේ ම ො පරිමොණ කොර්මික ආයතන (එනේ 

නින්ජො මදුරු දඟර නිෂ්තපොදන කේ ල), අධයොපන ආයතන ස්  ස්මොජ සුභස්ොධන ආයතන (එනේ ශොන්ත 

ගබනඩික්ට්ගේ විශ්රොමික නිවොස්ය) පිහිටො ඇත (රූපස්ට න 3.33). 
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3.33 රූපසට න - ම පරිමාණ කර්මාන්ත ස  සමාජ ආ තන ඒකරාශි ීම.  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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PROJECT SITE BOUNDARY 

PFISH FARMING 

3.34 රූපසට න  - වයාපෘති භූමියේ නැයගනහිර 

මායිම ඔස්යස් පිහිටි කුඹුරු  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 නැග නහිර මොයිගේ ඇති කුඹුරු පසුබිගේ පිහිි  කඳු ග තුගවන් ඉ ළ ගස්ෞන්දර්යොත්මක විනොකමක් 

ඇත. කුඹුරු වල  ස්ම ර ගකොටස්ත ග ොඩව ොවන් ස්   මත්ස්ය ව ො වයොපෘති බවට පත් කර ඇත 

(රූපසට න 3.34) 

 

3.35 රූපස්ට න  - වයොපෘති භූමිගේ නැග නහිර ගකොටගස්ත පිහිි දර්ශීය ගන්වොසික ඉඩේ පරි රණය  

අධයයන ප්රගේශගේ ගන්වොසික ප්රගේශ ගබොග ෝ දුරට විශොල ඉඩේ වලින් යුක්ත  ො  ස්ුටුදොයක ස්තවොභොවික 

පරිස්රයක් ස්හිත වන අතර  ගබොග ෝ ස්තථොන වල ඒවො කුඹුරු  ො ස්ේබන්ධව පවති. (රූපසට න 3.35) 

 

3.5.2.3 රක්ෂිත ප්රයේශ  , සංයේදී වාසස්ථාන  

මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් ප්රකොශයට පත් කර ඇති පරිදි අධයයන ප්රගේශගේ රක්ිත ග ෝ ස්ාංගේදී 

ප්රගේශ ගනොමැත. අධයයන ප්රගේශගේ ප්රධොන ඉඩේ පරි රණයක් වන ගතත් බිේ  ාංවුර රඳවො  ැනීගේ 

ප්රගේශ ගලස් ඉටුකරන විගශතෂ් භූමිකොව ග තුගවන් ස්ාංගේදී ඉඩේ පරි රණයක් ගලස් ස්ැලකිය  ැකිය. 

ගතත්බිේ ගබොග ොමයක් කුඹුරු වන අතර ඒවොගේ ජීව විදයොත්මක විවිධත්වය වගුරු බිේ වල තරේ 

ගනොගේ. 
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3.5.2.4 ප්රයේශයේ ප්රධන  ඉෙම් පරි රණ න් ස  එම ඉෙම් පරි රණ න් පැවති කාල   

අධයයන භූමිගේ ප්රමුඛ වශගයන් පවතින ඉඩේ භොවිතොවන් ුනකි.  ඒවොනේ - 

(i) ගතත්බිේ, ගබොග ෝ දුරට කුඹුරු (22.83%), 

(ii) රබර් (28.31%) ස්   

(iii) මිශ්ර භොවිතය (විගශතෂ්ගයන් ග වු) – (48.86%)ගේ. 

 

3.5.2.5 වයාපෘති භූමියේ ඉෙම් පරි රණ ශකයතාව    

වයොපෘති භූමිය ඉ ළ දජව විවිධත්වයක් ඇති ප්රගේශයක් ගලස් ස්ැලගකන ගතත් කලොපගේ පිහිටො ඇත.  

ගකගස්ත ගවතත්, යටත් විජිත ස්මගේදී රබර් ව ොව ස්ඳ ො ගේශීය ස්තවභොවික වෘක්ෂ්ලතොදිය ඉවත් කිරීම 

ග තුගවන් වර්තමොනගේ ඒකව ොවක් ගලස් පවතී. ප්රගේශගේ ගේශගුණය ස්  පොාංශු තත්ත්වය ග තු ගවන් 

වයොපෘති භූමිය කෘිකොර්මික කටයුු ස්ඳ ො ඉ ළ ඵලදොයිතොවයක් ගපන්නුේ කරයි.  ගේ අනුව, ගතත් 

කලොපීය කෘිකර්මොන්තය ස්ඳ ො, විගශතෂ්ගයන් ඉ ළ විනොකමක් ඇති අපනයන ඉලක්ක කර ත් ස්   

ආගේශක කෘිකොර්මික නිෂ්තපොදන සිදුකිරීම ස්ඳ ො ගමම වයොපෘති භූමිගේ ඉ ළ විභවයක් ඇත. 

 

ප ත ලැයිස්තු ත කර ඇති කරුණු ග තුගවන් වයොපෘති  භූමි ගේ ඇති දර්ශනීයත්ව විනොකම නිස්ො එය 

ස්ාංචොරක නවොතැන් ප සුකමක්  ගලස් ද ස්ාංවර්ධනය ස්ඳ ො ස්ොගේක්ෂ්ව ඉ ළ විභවයක් ඇත: 

(i)     සිත් ඇද න්නො ස්තථොන වල පිහිි පොෂ්ොණ ස්හිත භූ දර්ශනය, 

(ii)  වයොපෘති භූමිය වටො ඉ ළ දර්ශනීය විනොකමක් ඇති ගතත්බිේ පිහිටීම, 

(iii) විගශතෂ්ගයන් ගයෝජිත “රුවන්පුර අධිගේී මොර් ය” ග තුගවන් වයොපෘති භූමියට ප සුගවන් ප්රගේශ 

විය  ැකිීම. 

(iv) ස්ාංචොරකයින් ගේ සිත්  න්නො ස්තථොනයක් ගලස් පැරණි රබර් කර්මොන්ත ශොලොව ප්රතිස්ාංස්තකරණය 

කිරීගේ  ැකියොව ස්  

(v) ඉ ළ ගපගළත පරිස්ර හිතකොමී ස්ාංචොරක  මනොන්තයක් ස්ාංවර්ධනය කිරීම ස්ඳ ො විශොල භූමි ප්රමොණයක් 

(අක්කර 200) තිබීම. 

3.5.2 කළාපකරණ   

වයොපෘති අධයයන ප්රගේශය අයත් වන්ගන් ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට වන අතර ඒ ස්ඳ ො UDA ස්ාංවර්ධන 

ස්ැලැස්තමක් ස්කස්ත කර නැත. එම නිස්ො, කලොපකරණ ස්ැලැස්තමක් ගනොමැත. 

3.6 පරිසරාත්මක සම්පත් (යභෞමික  ා ජලජ) 

3.6.1 ය ෝජිත වයාපෘති ප්රයේශයේ වාසස්ථාන ස  ඒවායේ වැද්ගත්කම් (යතත්ිම්  ා ජල යේ  න්ට 

ආසන්නතාව) 

වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ප්රතිස්තථොපනයටකිරීමට ගයෝජිත ප්රගේශය රජගේ ඉඩමකි. නො රික ස්ාංවර්ධන 

අධිකොරිය (UDA) යටගත් ඇති රබර් වත්තකි. වුයොය ගකොළඹ දිස්තික්කයට අයත් ග ොරණ ප්රගේශගේ 

පිහිටොඇත. එබැවින් පරිස්රොත්මක වශගයන් ගමම ස්තථොනය රගට් දජව විවිධත්වය අතින් ඉ ළම 

ප්රගේශයක් ගලස් වොර්තොවන  ප තරට ගතත් කලොපගේ පිහිටො ඇත. ගයෝජිත වයොපෘති භූමිය පිහිටො ඇති 

වුයොය අක්කර 735 ක භූමි ප්රමොණයකින් යුක්ත  වන අතර එයින් විශොල ප්රමොණයක් (95 %ට වැඩි) රබර් 

ව ොවකින් ස්මන්විත ගේ. 

 

ගයෝජිත වයොපෘතිය අක්කර 200 ක භූමි ප්රමොණයක වයොේත වන අතර එයින් වැඩි ප්රමොණයක් රබර් ව ොව 

යටගත් පවතින අතර එහි ගේළිග වල්  යක්, කර්මොන්තශොලොවක් ස්  මොයිමට ආස්න්නව කුඹුරු ද ගේ. 

වයොපෘති භූමිය ුළ රබර් වුයොය අත් ැර දැමූ (ඡා ාරූප  3.6) ස්  දැනට කළමනොකරණය ගකගරන 

(ඡා ාරූප  3.7)ගලස්  වර්  ගදකකි. ගමම වොස්ස්තථොන ගදවර් ය එකිගනකට ගවනස්ත ශොක ස්ේමිශ්රණයන් 

ග න් ස්මන්විත නිස්ොත් දජව විවිධත්වය ස්  පරිස්ර පේධති ගස්තවොවන්හිදී  ගවනස්ත වොස්ස්තථොන ගුණොාං  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඇති නිස්ොත් ගමම වොස්ස්තථොන ගදක ගවන් කර  ඳුනො ත යුුය. දැනට අත ැර දමො ඇති රබර් ප්රගේශ යේ 

තොක්දුරට ස්තවොභොවික තත්වයට ලඟොී ඇති අතර ගනොගේරූ වනොන්තරයකට ස්මොන බහු ම ල් ලක්ෂ්ණ 

දරණ බව ගපගන්. ඒ  ො ස්ැස්ඳූවිට කළමනොකරණය කරන ලද රබර් වල පඳුරු වර්ග ස්තවල්පයක් පමනක් 

ඇති අතර එහි දජව විවිධත්වය ස්ොගේක්ෂ්ව අඩු ය. 

 

ජලජ ස්  අර්ධ ජලජ වොස්ස්තථොන ස්ැලකූ කල වයොපෘති භූමිගයහි පිහිි දියුුළ ස්  එමගින් ගපෝෂ්ණය වන 

ජල ගපොකුණ වටො ඉවුරුබද ශොක ප්රජොවක් ද ඒවටො වු ගභෞමික ශොක ප්රජොවක් ද දරො සිටී.  ගමම දියුුළ ස්  

ගපොකුණ ප්රගේශගේ ස්ත්ත්වයින්ට ස්තිර ජල ස්ැපයුමක් ලබො ගේ.  එගමන්ම වයොපෘති මොයිගේ ස්  

වයොපෘතිය ුල නිවොස් අස්ල පිහිි කුඩො දියප රවල් ගදකක්ද පවතී.  ගමෝස්ේ කොලගේ දී ගේවොගේ 

මධයස්තථ ජල ප්රවො යක් පැවතියද වියළි මොස් වලදි එය ඉතො කුඩො දියප රවල් බවට වියළි යයි.  ගමම කුඩො 

දිය ප රවල් ගදක මත්ස්යයින්ට ස්  තවත් ස්ත්ත්ව විගශතෂ් වලට වොස්ස්තථොන ස්පයයි.  කර්මොන්තශොලොව 

අස්ල කුඩො වගුරු බිමක් දැකිය  ැකි අතර එය අර්ධ ජලජ විගශතෂ් වලට වස්ස්තථොන ස්පයයි.   විවිධ 

වොස්ස්තථොන වර්  වල පිහිටීම රූපස්ට න 3.36 හි දැක්ගවන අතර 3.6 ිට 3.9 දක්වො ඡොයොරූප වලින් එම 

වොස්ස්තථොන වල ස්තවභොවය දැක  ත  ැකිය.  

 

 

3.36 රූපසට න - ය ෝජිත වැලිකෙ බන්ධනාගාර  ප්රතිස්ථාපන  කිරීමට අයේක්ෂිත භූමිය හි ස  ඒ 

අවට පිහිටි වසස්ථාන  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඡා ාරූප  3.6 වයාපෘති භූමි  තුල පිහිටි අත් ැර ද්මන ලද් රබර් වගාව යේශි  ස  යේශි  යනාවන ශාක 

මගින් ජනාවාසකරණ  ීම. 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඡා ාරූප  3.7 වයාපෘති භූමි  තුල පිහිටි කළමණාකරන  කරන ලද් රබර් වගාව තුල පිහිටි  ටි වගාව  

3.6.2 අධය න ප්රයේශයේ පිහිටි ජලජ පරිසර පේධති   

අධයයන ප්රගේශගේ පිහිි ජලජ වොස්ස්තථොන පිළිබඳ විස්තතරයක් ප තින් දැක්ගේ.  ගමම ජලජ පරිස්ර පේධති 

කුඹුරු වලින්, දියුුළු (දියුුළු ගදක) ස්  පිරිප දු කල අපජලය බැ ැර කිරීමට ගයෝජිත මොවක් ඔය 

ආදිගයන් ස්මන්විත ගේ.  

.  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඡා ාරූප  3.8  වයාපෘති භූමි  තුල පිහිටි දි  බුබුළ (ඉ ළ), වගුරු (මැද්) ස  කුො දි ප රවල්(ප ළ).  

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඡොයොරූපය 3.9 A ගයෝජිත වයොපෘති භූමිගේ ස්තවරක්ෂ්ක කළොපය ුල පිහිි ග වු, ගපොල්වු ස්  කුඹුරු 

 

වයොපෘතිගේ අපජලය පිරිප දු ගකොට මුදො  ැරීමට අගේක්ිත මොවක්ඔය තවත් වැද ත් ස්තථොනයකි.  

කළු  ගේ අු ාංඟොවක් වන මොවක් ඔය වයොපෘති භූමියට කිගලෝ මීටර් 7ක් දුරින් පිහිටො ඇත.  මොවක් ඔය 

ගදපස් පිහිි  ඟබඩ ප්රජොව ඒ අවට පිහිටො ඇති වැද ත්ම ශොක ප්රජොවයි.  එහි විශොල ගකොටස්ක් මොනව 

ක්රියොවන් ග තුගවන් බලපෑමට ලක්ව තිුනද එය විශොල ස්ුන් ස්ාංඛයොවකට වොස්ස්තථොන ස්පයයි.  පිරිප දු 

කල අපජලය මුදො  ැරීමට ගයෝජිත ස්තථොන ගදක 3-10 ස  3-11 ඡා ාරූප වලින් ද්ැක්යේ. අපජලය රැග න 

යන නලය කුඹුරු, රබර්වු ස්  අතරින් පතර පිහිි ග වු  ුලින්  මන් කරයි (රූපසට න 3.37). 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.37 රූපසට න   - මාවක් ඔ  යවත මළඅපද්රවය රැයගන න නල මාර්ගයේ පිහිටීම  

  

  

ඡා ාරූප  3.10 - අපජල  බැ ැරලීමට ය ෝජිත 1වන ස්ථාන  අසල පිහිටි ගඟබෙ ශාක (6.777180N, 

80.129875E). 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඡා ාරූප  3.11 - අපජල බැ ැරලීමට ය ෝජිත 2වන ස්ථාන  අසල පිහිටි වාසසථ්ාන (6.766342 N, 

80.125362 E). 

3.6.3 අධය න ප්රයේශයේ ශාක ස  සත්ත්වයින්යේ වර්තමාන තත්ත්ව   

ශාක ස  සත්ත්ව ප්රජා  

ශාක: වයොපෘති භූමිය ශ්රී ලාංකොගේ ප ත රට ගතත් කළොපගේ පිහිටයි.  ගකොළඹට තරමක් දුරින් පිහිටො ඇති 

වයොපෘති භූමිය ස්  එහි වටපිටොගේ පිහිි රබර් වු මධයස්තථ දජව විවිධත්වයකින් යුක්ත ගේ.   වයොපෘති 

භූමිය ස්  ඒ අවට කුල 65කට අයත් ශොක විගශතෂ් 227ක් වොර්තො විය.  වොර්තො වුනු ඒකගේශිය විගශතෂ් 

වන්ගන් Litsealongifolia, Scyphostachyscoffeoides, Uvariasemecarpifolia, 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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Tabernaemontanadichotoma, Lagenandrapraetermissa, Garciniaquaesita, Argyreiathwaitesii, 

Mallotusfuscescens, Osbeckiaoctandra, Artocarpusnobilis, Aporosalanceolata, Brideliamoonii, 

Ochlandrastridula, Xanthophyllumzeylanicum, Gaertneravaginans, Petchiaceylanica, 

Dipterocarpuszeylanicus, Isonandrazeylanica, StrobilanthesAdenophora, Wrightiaantidysenterica, 

Calophyllumacidus, Bhesanitidissima, Entadazeylanica, Cinnamomumverum, 

Memecylonurceolatum, Horsfieldiairyaghedhia ස්  Pandanusceylanicus. ය.  වොර්තොවුනු 

විගශතෂ්යන්ග න් ස්ම රක්  3-12 ිට 3 -14 ද්ක්වා වු ඡා ාරූප වල දැක්ගේ.  වොර්තොවුනු ශොක විගශතෂ් වල 

ස්විස්තතරොත්මක ලැයිස්තුවක් ඒවො  මුවු වොස්ස්තථොන ද ස්හිතව ඇමුනුම  9.1හි ඇුලත් ගකොට ඇත.   

 
Argyreia thwaitesii 

 
Ficus arnottiana 

 
Tetracera sarmentosa 

 
Ochlandra stridula 

 
A fern species 

 
Symplocos cochinchinensis 

ඡා ාරූප  3.12 අධය න ප්රයේශයේ ස  ඒ අවට පිහිටි ශාක වියශ්ෂ සම රක්  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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. 

 
Lagenandra ovata 

 
Barringtonia racemosa  

 
Asplenium nidus 

 
Alstonia scholaris 

 
Ficus hispida 

 
Alstonia macrophylla 

ඡා ාරූප  3.13 අධය න ප්රයේශයේ ස  ඒ අවට පිහිටි ශාක වියශ්ෂ සම රක්. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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Ficus tinctoria 

 
Hemidesmus indicus 

 
Lagerstroemia speciosa 

 
Monochoria vaginalis 

ඡා ාරූප  3.14 අධය න ප්රයේශයේ ස  ඒ අවට පිහිටි ශාක වියශ්ෂ සම රක් 

3.6.4 ස්වභාවික වාසස්ථාන ස  ඒවායේ වු දුර්ලභ, තර්ජන ට ලක්වු, ඒක යේශි  සතුන්  ා ශාක (තියබ් 

නම්) 

සතුන්: ස්ත්ත්ව කොන්ඩ 7කට අයත් (උභයජීවින්, උර යින්, පක්ීන්, ක්ිරපොයින්, ස්මනලුන් ස්  

බත්කූරන් ස්  මිරිදිය මත් ස්යයින්) විගශතෂ් 291 වයොපෘති භූමිය ස්  ඒ අවට වු වොස්ස්තථොන වල  මුවිය.  ඒ 

අතර ඒක ගේශිය විගශතෂ් 54ක්ද  දුන්වොදුන් විගශතෂ් 17ක් ද විය.  නිරීක්ෂ්ණය කරන ලද විගශතෂ් වල 

ස්ොරොාංශයක් වගුව 1හි දැක්ගේ.  ගමම ලැයිස්තුව ස්කස්ත කරන ලේගේ අධයයන ප්රගේශගේ සිදුකරන ලද 

ගේ වත් තක්ගස්තරු කිරීමක්  ො ලිඛිත ස්ොක්ි ඇසුරිනි.  ස්ුන් ස්ාංස්තරණගේ ගයගදන බැවින් යේ නිශතචිත 

අවස්තථොවක සිදුකරනු ලබන නිරීක්ෂ්ණ මගින් එම ප්රගේශගේ සිින සියළු ස්ත්ත්ව කොන්ඩ පිළිබඳ පූර්ණ 

අවගබෝධයක් ලබො  ත ගනො  ැකි බව ගමහිලො ප්රකොශ කරමු.  එගමන්ම ගමම අධයයනගේ දී රොත්රී 

නියැදීමක් සිදු ගනොකරන ලදි.  විවිධ වොස්ස්තථොන වල දී නිරීක්ෂ්ණය කල ස්ත්ත්ව විගශතෂ් වල ලැයිස්තුවක් 

9.2 ිට 9.8 ද්ක්වා වු ඇමුනුම් වල දක්වො ඇත.  

 

ගේ වත් තක්ගස්තරු කිරීම මගින් ස්  වොර්තො ත ගතොරුරු මත පදනේව ස්කස්ත කල වයොපෘති භූමිය ස්  ඒ 

අවට  මුවන ස්ත්ත්ව විගශතෂ් පිළිබඳ ස්ොරොාංශය   CrEN – අතිශයින් උපද්රවයට ලක්වු; EN – උපද්රවයට 

ලක්වු;                 VU –  අනුරට ලක්විය  ැකි  ; NT – තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 3.10- වයොපෘති භූමිය ුල  ො ඒ අවට වොර්තොවු ස්ත්ත්ව විගශතෂ් පිළිබඳ ස්ොරොාංශ 

ස්ත්ත්ව 

කොන්ඩය 

කුලය මුළු විගශතෂ් 

ස්ාංඛයොව 

ඒක ගේශිය  දුන්වොදුන්/ 

ස්ාංක්රමණය 

වන 

තර්ජන මිටම 

CrEN EN VU NT 

 

මිරිදිය මසුන්  

17 

 

50 

 

23 

 

1 

 

2 

 

10 

 

3 

 

5 

උභය ජීවින් 4 8 3 - - - - 2 

උර යින් 7 12 2 - - - - 1 

පක්ීන් 49 126 12 15 1 1 2 11 

ක්ිරපොයින් 15 18 2 - - 2 1 2 

ස්මනලුන් 5 40 - - - - - - 

බත්කූරන් 10 37 11 1 2 4 7 6 

 

එක් එක් ස්ත්ත්ව කොන්ඩය ස්ැලකූ කල, කුල  තරකට අයත් ගේශිය උභය ජීවි විගශතෂ් 6ක් අධයයනගේදී 

වොර්තො විය.  එයින් විගශතෂ් ුනක්– Indosylvirana temporalis (තඹවන් දිය මැඩියො), Pseudophilautus 

popularis(සුලභ පඳුරු මැඩියො) ස්  Polypedatescruciger (සුලභ  ස්ත මැඩියො). ඒක ගේශිය ගේ.  ඇමුණුම 

9.1. බලන්න. 

 

අධයයනගේ දී වොර්තො වුනු උර යින් විගශතෂ් 12 කුල 7කට අයත් ගේ.  ඒ අතර කටුස්තස්න් ගදගදගනකු, 

හිකගනගලකු, කබරයින් ගදගදගනකු, හූගනකු , ස්ර්පයින්  ත්ගදගනකු, මිරිදිය කැස්තබෑගවකු ගේ.  ඉන් 

විගශතෂ් ගදකක්  Lankascincus fallax (ග්රීර්ගේ ලක්හීරළුවො ) ස්  Xenochrophisasperrimus (මල් 

කරවලො) ඒක ගේශිය ගේ.ඇමුණුම 9.3 බලන්න. 

 

ප්රගේශගේ වොර්තො වුනු කුරුල්ලන් විගශතෂ් ස්ාංඛයොව 126ක් වන අතර ඔවුන් කුල 49කට අයත්ගේ.  එයට 

ඒකගේශිය විගශතෂ් 12ක්ද–Treronpompadora(බටග ොයො), Ocycerosgingalensis (අළු කෑදැත්තො), 

Psilopogonrubricapillus (හීන් ගකොට්ගටෝරුවො), Psilopogonflavifrons(ශ්රී ලංකා රන් මූණත් 

ගකොට්ගටෝරුවො ), Chrysocolaptesstricklandi (ක පිට ම  කෑරළො), Dinopiumpsarodes (කෑරලො), 

Loriculusberyllinus (ශ්රී ලංකා ගිරා මලිත්තා), Psittaculacalthropae (අළුගිරවො), Tephrodornis affinis 

(රත්පිය අකුල්ුලිකොවො), Cecropis hyperythra (ලක්ලිහිනියො), Pycnonotusmelanicterus (ක  

ගකොන්ඩයො)ස්  Pellorneum fuscocapillus (දුඹුරු ගදමලිච්චො) අයත්  ගේ.  නිරීක්ෂ්ණ ලබො ත් කොලය 

පර්යටන කොලය ගනොවුවුවද, වොර්තො ී ඇති පර්යටන පක්ීන් විගශතෂ් 15ක් ද ගමයට ඇුලත් ගකොට තිගබ්.   

ඇමුණුම 4. බලන්න. 

 

ක්ීරපොයින් ස්ැලකූ කල නිරීක්ෂ්ණ මගින්  ො  ේවැසියන් ලබොදුන් ගතොරුරු වලට අනුව විගශතෂ් 18ක් 

වොර්තො විය.  ගේ අතරින් විගශතෂ් 2ක් – ශ්රී ලාංකො කලු වඳුරො (Semnopithecus vetulus) ස්    රිළවො ( Maca 

casinica) ඒක ගේශිය ගේ.  ක්ීරපොයි විගශතෂ් අතර වවුලන් විගශතෂ් 1ක් වදුරන් විගශතෂ් 2ක්,කබල්ලෑවන්, 

හිවලුන්, දියබල්ලන්, දිය බළලලුන්, මු ින්, උරුලෑවන් විගශතෂ් 2ක්, මීමින්නන්, වල් ඌරන්, ඉත්තෑවන්, 

ගල්නුන්,  ොවුන් ස්  මීයන් ඇුලත් ගේ.  එක් ග ෝන විගශතෂ්යක් (Rusa unicolor) ද  ේ වැසියන් විසින් 

වොර්තො කලද ත වුරු කර  ැනීමට ස්ොධක ගනොවුගයන් ලැයිස්තුවට ඇුලත් ගනොකරන ලදි. ඇමුණුම 9.5. 

බලන්න.   

 

ස්මීක්ෂ්ණයට භොජනය කරන ලද අපෘෂ්තඨවාංශිකයින් වන්ගන් ස්මනලුන්  ො බත්කූරන්ය.  කුල 5කට අයත් 

ස්මනල විගශතෂ් 40ක් ස්මීක්ෂ්ණය ුලදී වොර්තො වු අතර එග ත් ඒකගේශිය ස්මනලුන් වොර්තො වුගේ නැත.  

කුල 10කට අයත් බත්කූරන් විගශතෂ් 37ක් වොර්තො වු අතර ඔවුන්ග න් 11ක් ඒකගේශිය ගේ. – 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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Vestalisnigrescens(Black-tipped Flashwing), Euphaeasplendens (Shinning Gossamerwing), 

Libellagogreeni(Green's Gem), Libellagoadami (Adam's Gem), Elattoneuracentralis(Sri Lanka 

Dark-glittering Threadtail), Prodasineurasita (Sri Lanka Stripe-headed Threadtail), 

Ceylonostictabrincki(Brinck'sShadowdamsel), Paragomphushenryi (Brook Hooktail), 

Megalogomphusceylonicus(Sri Lanka Sabretail) ස්  Macromiazeylanica (Sri Lanka Cruisera) ඒ 

අතර විය. ඇමුණුම 9.6 ස්  9.7.බලන්න. 

කළුගයඟහි අු ගංඟාවක්ස වන මාවක්ස ඔයට වයාපෘතියේ යමයහුම් කාලයේ දී පිරිපහදු කල මළ අපජලය 

සහ අයනකුත්ත අපජලය බැහැරලීමට නියමිත බැවින්, යමම පරිසර ඇගයීම් වාර්තායේ මූලික අවධානයක්ස 

මිරිදිය මත්තසයයන් යකයරහි යයාමු කල ුුයේ.  යමම යොළපාර සායේක්සෂව මත්තසය විවිධත්තවයයන් 

ඉහළය. කුල 17කට අයත්ත මත්තසය වියශරෂ 50ක්ස පමණ හමුවීයම් ඉඩකඩ එය සුයේ.  යමය ප්රකාශය 

අධයයනයේ දී ිදුකරන ලෙ යේගවත්ත තක්සයසරරුව සහ මෑත ඉතිහාසයේ එම අු ගංඟා ආශ්රිතව කරන ලෙ 

අධයයනයන් මත පෙනම් යේ.  එම වියශරෂ අුරින් 23ක්ස වැනි ඉහළ වියශරෂ සංඛ්යාවක්ස ලංකාවට ආයේනික 

යේ.– Laubuca varuna (කරා අඩයා), Amblypharyngodongrandisquamis (ගංගිලියා), Pethia cumingii 

(යෙපුල්ලියා), Pethianigrofasciata (බුලත්තහපයා), Puntiuskamalika (මඩ යපතියා), Puntiustitteya (යල් 

තිත්තතයා), Systomuspleurotaenia (හීත මත්තසයයා), Paracanthocobitisuroph thalma (යපාල් අහිරාවා), 

Sicyopusjonklaasi (යතාල් රු වැලියගාේවා), Channaara (අරා, ගංගරා), Aplocheilusdayi (සූඩ හඳයා), 

Labeoheladiva (හිරිකනයා), Puntius thermalis (යකාට යපතියා), Mystusnanus (හිරි අංකුට්ටා), 

Mystuszeylanicus(පත්තඅංකුට්ටා), Mystus ankutta (ශ්රී ලංකා අංකුට්ටා), Schisturanotostigma (යගෝමර 

අහිරාවා), Clariasbrachysoma(යවල් මගුරා, කහ මගුරා), Belontiasignata (තල්යකාසරසා, පුළුට්ටා), 

Garra ceylonensis (ගල් පාඬියා), Horadandiaatukorali (යහාර ෙන්ඬියා), Channaorientalis (යකාල 

කනයා, ගසර කනයා) Ompok argestes(වලයපාත්තතා).  සහ තවත්ත එක්ස වියේශික වියශරෂයක්ස ෙ වාර්තා විය.  

ඇමුණුම 9.8 බලන්න. 

 

මිල්ලෑයේ පිහිටි ය ෝජිත වයාපෘති භූමි  අවට පිහිටි ඉතා වැද්ගත්/සංයේදී ප්රයේශ  

රක්ිත ප්රගේශ අර්ථදැක්ීම අනුව වැද ත් ප්රගේශ ගේ.  එම නිර්ණොයකයට අනුව වයොපෘති භූමිය ග ෝ එහි 

කිගලෝ මීටරයක ස්තවොරක්ෂ්ක කළොපය ුල රක්ිත භූමි ගනොපිහිටයි.  මීරියග ොල්ල වනය වයොපෘති භූමිගේ 

කිගලෝ මීටර් 2ක් ස්තවොරක්ෂ්ක කළොපයට ව ොම බැ ැරින් පිහිටන අතර වයොපෘතිය ග තුගවන් බලපෑමට 

ලක්ගනොගේ. රූපසට න 3.38 බලන්න. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.38 රූපසට න - ය ෝජිත වයාපෘති භූමියේ ිති ම  

(වයාපෘති භූමියේ රතු පැ ැති යර්ඛාවකින් ද්ක්වා ඇති අතර කියලෝ මීටර 1 ස  කියලෝ මීටර් 2 ස්වාරක්ෂක 

කළාප වල මායිම් අනුපිළියවලින් යරෝස ස  ද්ම් පැ ැති යර්ඛා වලින් ද්ක්වා ඇත.) සට න; මීරි  යගාල්ල 

වන  කියලෝ මීටර් 2 ස්වාරක්ෂක කළාප ට ව ාම පිටතින් පිහිටා ඇත.   

ගබග වින්  උපද්රවයට ලක්වු ග ෝ  උපද්රවයට ලක්වු විගශතෂ් ස්  ඒක ගේශිය ග ෝ යේ ප්රගේශයකට සීමොවු 

විගශතෂ් වල පැවැත්මට අවශය වන වොස්ස්තථොන ද  වැද ත් වොස්ස්තථොන යටතට  ැගන්.  එම නිර්ණොයකයට 

අනුව ගමම බන්ධනො ොරය නැවත පිහිටු ීමට ගයෝජිත ප්රගේශය මධයම මට්ටගේ වැද ත්කමක් දරණ බව 

ප්රකොශ කල  ැකිය.  නො රික ග ෝ අර්ධ නො රික භූ දර්ශන ඇති ස්තථොනයන්හි දජව විවිධත්ව 

ස්ාංරක්ෂ්ණයට ස්ෑම උත්ස්ො යක්ම  ැනීම අනිවොර්යය ගේ.  ගමම ප්රගේශගේ ප්රකොශයට පත්කල විශොල 

රක්ිත භූමි ගනොමැති වුවද ඒකගේශිය විගශතෂ් ස්  තර්ජනයට ලක්වු විගශතෂ් මධයස්තථ ස්ාංඛයොවක් වොස්ය 

කරන අගනකුත් වොස්ස්තථොන  ැකි උපරිම අන්දමින් ස්ාංරක්ෂ්ණය කල යුුය.  වයොපෘති කටයුු ග තුගවන් 

බලපෑමට ලක්විය  ැකි ස්තථොන ගදකක් වන්ගන් වයොපෘතිගේ ගමග යුේ අවධිගේ ජනිත වන අපජලය 

බැ ැර කිරීමට නියමිත ස්තථොනයක් වන වයොපෘති භූමියට  කිගලෝ මීටර් 7ක් දුරින් පිහිටො ඇති  මොවක් ඔය 

ස්  දියුුළ  ො ඒ ආශ්රත ගපොකුණයි.  එගමන්ම, වයොපෘති භූමිය ුල අත් ැර දමො ඇති රබර් ව ොව ද 

ස්ාංගේදී ගලස්  ත ැකිය.   

 

මවක්ඔය ස්ේබන්ධගයන් විගශතෂ්ගයන් වැද ත් වන්ගන් ජලජ/අර්ධ ජලජ ස්ත්ත්ව විගශතෂ්-මත්ස්යයින්, 

උභයජීීන්, බත්කූරන් ස්  ගවනත් ජලජ කෘමීන්ගේ එකුවක් වන අතර  ඒවො අපජලය බැ ැරලීගේ 

ස්තථොන 2කම ග තු ගවන් අහිතකර ගලස් බලපෑමට ලක්වනු ඇත.  එගස්ත බැ ැරලන  ස්තථොන ගදකම ඒවො 

කුඩො දුරකින් ගවන්වුවද, එකම දිය ප රක් දිගේ පිහිටො ඇති ග යින් එම ප්රගේශ ගදකම ස්මොන ස්ත්ත්ව / 

ශොක ප්රජොවක් දරො සිිනු ඇතැයි අගේක්ෂ්ො කරන බව  ගමහිලො ස්ට න් කළ යුුය. ගපොදුගේ  ත් කල, 

ගමහි මත්ස්ය විගශතෂ් 37 ක් පමණ දක්නට ඇත. ගයෝජිත එළිම න් ස්තථොන ස්මීක්ෂණගේදී ශ්රී ලාංකො  ල්පොඬි 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ස්  ආගේණික  ො තර්ජනයට ලක්ව ඇති ශ්රී ලාංකො බ්ලැක් රූබි බොර්බ් ඇුළු මත්ස්ය විගශතෂ් 15 ක් 

නිරීක්ෂ්ණය විය. කඩිනේ තක්ගස්තරුවට අනුව  තර්ජනයට ලක්ව ඇති  ො ආගේණික වූ ශ්රී ලාංකො ගචරි බොබ් 

ඇුළු මත්ස්ය විගශතෂ් අටක් දියුුළ  ො  ඒ ආශ්රිත තටොකගේ ගවගස්න බව ස්මීක්ෂ්ණගේදි නිරීක්ෂ්ණය 

විය. ගයෝජිත ඉඩගේ පිවිසුම අස්ල ඇති කුඩො දියප රවල්  මත්ස්ය විගශතෂ්  ණනොවකට වොස්ස්තථොන ස්පයන 

අතර ඒවොගේ ස්ොගේක්ෂ්ව පිරිසිදු ජලය ඇති බව වොර්තො ගේ. ගමම ජලජ/අර්ධ ජලජ  වොස්ස්තථොන වල පිහිි 

 ඟබඩ ශොක ප්රජොව බත්කූරන් ස්ඳ ො රැකවරණයක් ගලස් ක්රියොකරන අතර එබැවින් මොවක්ඔය,දියුුළ 

ස්  කුඩො දියප රවල් ස්ොගේක්ෂ්ව විශොල බත්කූරන් ප්රජොවකට වොස්ස්තථොන ස්පයයි.  කඩිනේ තක්ගස්තරුගේදී 

තර්ජනයට ලක් වූ  ො ආගේණික විගශතෂ් කිහිපයක් ඇුළත් විගශතෂ් 20 ක් පමණ වොර්තො ී ඇත. ගමම 

විගශතෂ්  ැර ගවනත් ගබොග ෝ ගභෞමික ස්ත්ත්ව විගශතෂ් (උදො: දිය බළලො ස්  දිය බල්ලො ආදී) ගමම ජල 

මූලොශ්ර භොවිතො කරන බවට ස්ොක්ි තිුණි. 

 

බන්ධනාගාර  ප්රතිස්ථාපන ට ය ෝජිත භූමි  තුල  ා ඒ අවට ද්ක්නට ලැයබන සංයේදී වියශ්ෂ  

ආගේනික ස්  තර්ජනයට ලක්වු විගශතෂ් ස්ාංගේදී විගශතෂ් ගලස් ස්ැලකිය  ැකිය.  ඒ අනුව, වොර්තො වු 

ආගේනික ශොක  විගශතෂ් 27ක්, උපද්රවයට ලක්වු විගශතෂ් 2ක්  ො තර්ජනයට ලක්වු විගශතෂ් 17ක්  ගලස් 

ජොතික වශගයන් තර්ජනයට ලක්වු විගශතෂ් 19ක් ස්ාංගේදී ගලස් ස්ැලකිය  ැකිය. ඊට අමතර වශගයන් 

තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න විගශතෂ් 12ක් ද එහි වොස්ය කරයි.  ගමම භූමිගයහි ස්තථොනීය 

ආගේනිකතොවයක් දක්වන විගශතෂ් වොර්තො ගනොීය.  වගුව 3.11. 

වගුව 3.11,  - ගයෝජිත වයොපෘති භූමිය ුල ස්  ඒ අවට පිහිි ස්තවොරක්ෂ්ක කළොපගේ  මුවු තර්ජනයට ලක්වු 

ශොක විගශතෂ්  

වියශ්ෂ  යපාදු නාම  වයාේති තත්ත්ව  
තර්ජන 

තත්ත්ව  

උභ ජීීන් 

Indosylvirana temporalis  තඹවන් දිය මැඩියො ආගේනික NT 

Pseudophilautuspopularis සුලභ පඳුරු මැඩියො ආගේනික NT 

පක්ීන් 

Meropsphilippinus ගපඳ නිල් බිගු රයො නිවැසි CR 

Columba livia / ල් පරවියො  පරවියො නිවැසි CR  

Hierococcyxvarius උකුසු ගකෝකිලයො /උකුසු ගකො ො  නිවැසි EN 

Gallirallus striatus දිය ගර්ලුවො නිවැසි VU 

Falco peregrinus උකුස්තස්ො. නිවැසි VU 

Psittaculacalthropae අළු ගිරවො ආගේනික NT 

Cacomantisson neratii කුස්ගුරුගකො ො නිවැසි NT 

Surniculus dicruroides කවුඩු ගකො ො නිවැසි NT 

Ixobrychussinensis ක  මැිගකොකො නිවැසි NT 

Ixobrychuscinnamomeus කළු මැිගකොකො නිවැසි NT 

Strix leptogrammica ගබොර ගකවුල් බකමූනො නිවැසි NT 

Bubo nipalensis උලමො නිවැසි NT 

Pernisptilorhyncus බඹර උකුස්තස්ො/ බඹරකුස්තස්ො නිවැසි NT 

Ictinaetusmalaiensis කළු රොජොලියො . නිවැසි NT 

Ceyxerithaca පිලිහුඩුවො නිවැසි NT 

Picus chlorolophus පුාංචි කොවුරු කෑරළො නිවැසි NT 

ක්ීරපායීන් 

Semnopithecusvetulus කළු වඳුරො ආගේනික EN 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වියශ්ෂ  යපාදු නාම  වයාේති තත්ත්ව  
තර්ජන 

තත්ත්ව  
Prionailurusviverrinus  ඳුන් දිවියො ගේශිය EN 

Lutralutra දියබල්ලො ගේශිය VU 

Muntiacusmuntjak වැලි මුවො ගේශිය NT 

Maniscrassicaudata කබල්ලෑවො ගේශිය NT 
බත්කූරන්    

Ceylonostictabrincki Brinck's Shadowdamsel ආගේනික CR 

Macromiazeylanica Sri Lanka Cruiser ආගේනික CR 

Libellagogreeni Green's Gem ආගේනික EN 

Paragomphushenryi Brook Hooktail ආගේනික EN 

Megalogomphusceylonicus Sri Lanka Sabretail ආගේනික EN 

Tetrathemysyerburyii Yerbury's Elf ආගේනික EN 

Vestalisnigrescens Black-tipped Flashwing ආගේනික VU 

Libellagoadami Adam's Gem ආගේනික VU 

Elattoneuracentralis 
Sri Lanka Dark-glittering 
Threadtail 

ආගේනික VU 

Ceriagrioncerinorubellum Painted Waxtail ගේශිය VU 

Onychargiaatrocyana Marsh Dancer ගේශිය VU 

OrthetrumChrysis Spine-tufted Skimmer ගේශිය VU 

Trithemisfestiva Indigo Dropwing ගේශිය VU 

Euphaeasplendens Shinning Gossamerwing ආගේනික NT 

Gynacanthadravida Indian Duskhawker ගේශිය NT 

Orthetrumluzonicum Marsh Skimmer ගේශිය NT 

Orthetrumpruinosum Pink Skimmer ගේශිය NT 

Neurothemisintermedia Paddyfield Parasol ගේශිය NT 

Zyxommapetiolatum Dingy Duskflier ගේශිය NT 

මත්සයයින් 

Laubuca varuna කරො අඩයො ආගේනික CR 

Sicyopterus griseus ම   ල් වැලිග ොේවො ගේශිය CR 

Amblypharyngodon grandisquamis  ාංගිලියො ආගේනික EN 

Pethia cumingii ගදපුල්ලියො ආගේනික EN 

Pethia nigrofasciata ුලත් පයො ආගේනික EN 

Puntius kamalika මඩ ගපතියො ආගේනික EN 

Puntius titteya ගල්තිත්තයො ආගේනික EN 

Systomus pleurotaenia හීත මත්ස්යයො ආගේනික EN 

Paracanthocobitis urophthalma ගපොල් අහිරොවො ආගේනික EN 

Sicyopusjonklaasi ගතොල් රු වැලිග ොේවො ආගේනික EN 

Channaara අරො,  ාං රො ආගේනික EN 

Aplocheilusdayi සූඩ  ඳයො ආගේනික EN 

Horadandiaatukorali ග ොර දන්ඬියො ආගේනික VU 

Channaorientalis ගකොල කනයො,  ස්ත කනයො ආගේනික VU 

Garra ceylonensis  ල් පොඬියො ආගේනික VU 

Schisturanotostigma ග ෝමර අහිරොවො ආගේනික NT 

Clariasbrachysoma ගවල් මගුරො, ක  මගුරො ආගේනික NT 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වියශ්ෂ  යපාදු නාම  වයාේති තත්ත්ව  
තර්ජන 

තත්ත්ව  
Belontiasignata තල්ගකොස්තස්ො, පුළුට්ටො ආගේනික NT 

Tor khudree ගලග ල්ලො ගේශිය NT 

Xenentodoncancila ගයොන්නො ගේශිය NT 

 

 මුවු මුළු ආගේණික ස්ත්ත්ව විගශතෂ් 42ක් (උභය ජීී විගශතෂ් 3 ක්, උර  විගශතෂ් 2 ක්, පක්ි විගශතෂ්12 ක්, 

ක්ිරපොයි විගශතෂ් 2 ක් ස්  මිරිදිය මත්ස්ය විගශතෂ් 23ක් ගලස්) ගමන්ම ජොතික වශගයන් තර්ජනයට ලක්වු 

විගශතෂ්  35ක් වයොපෘති භූමිය ස්  ඒ අවට ප්රගේශගේ ගමන්ම මොවක් ඔය අවටද වොර්තො ී ඇත.  තර්ජනයට 

ලක්වු විගශතෂ් අතර  අතිශයින් අන්තරොයට ලක්වු විගශතෂ් 5ක්, අන්තරොයට ලක්වු විගශතෂ් 17ක්, තර්ජනයට 

ලක්විය  ැකි විගශතෂ් 13ක්, තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න විගශතෂ් 27ක් ගේ.  

උභය ජීවින් අතර එක් විගශතෂ්යක් වන සුලභ පඳුරු මැඩියො (Pseudophilautuspopularisi) ජොතයන්තර 

වශගයන් තර්ජනයට ලක්ී තිුනද එයද ඇුළුව ගේශිය වශගයන් තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න විගශතෂ් 

වොර්තො වුගේ   ක්2 ප ස්මීක්ෂ්ණගේදී තර්ජනයට ලක්වු ග ෝ තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න උර යින් වොර්තො 

ගනොීය. පක්ීන් අතර අතිශයින් අන්තරොයට ලක්වු විගශතෂ් 2ක්, අන්තරොයට ලක්වු විගශතෂ් 1ක්, තර්ජනයට 

ලක්විය  ැකි විගශතෂ් 2 ක්, තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න විගශතෂ් 11ක් ගේ.  ල්පගරවියො   / පගරවියො 

)Columba livia(   ත් කල, ගමම විගශතෂ්ගේ වල්   නය දැඩි තර්ජනයට ලක්ීගේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති 

ස්ුන් ගලස් වර්ීකරණය කර ඇතත්, ස්ලකො බලනු ලබන රබර් වත්ගත් ස්තවොභොවික වනොන්තර ප්රගේශ 

ඇුළත් ගනොවන ග යින් ගමය අදොළ ගනොගේ  .පොයින්ක්ීර   ත් කල තර්ජනයට ලක්ව ඇති විගශතෂ් 

ුනක්, )වඳීගේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විගශතෂ් ගදකක් ස්  තර්ජනයට ලක්ව ඇති විගශතෂ්යක් (ද  

තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්නව ඇති තවත් විගශතෂ් ගදකක් ද වොර්තො ී ඇත  .තර්ජනයට ලක්වූ ස්මනලුන් 

එම ස්තථොනගේ  වොර්තො ී ගනොමැත .බත්කූරන් අතර  ජොතික වශගයන්  තර්ජනයට ලක්වුවිගශතෂ්  ක්13  

)අතිශයින් අන්තරොයට ලක්වු විගශතෂ් 2 ක්, අන්තරොයට ලක්ව ඇති විගශතෂ් 4 ක් තර්ජනයට ලක්වුවිගශතෂ් 

ක්7(  ස්  තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න විගශතෂ් 6ක් වොර්තොගේ. ජොතික වශගයන් තර්ජනයට ලක්ව ඇති ස්  

තර්ජනයට ලක්ීමට ආස්න්න විගශතෂ්යන්ගේ ස්මස්තත ලැයිස්තුව 3.12 වගුගේ දක්වො ඇත 

 

 

වගුව 3.12   වයාපෘති භූමි  ස  ඒ වටා වු ස්වාරක්ෂක ප්රයේශයේ වාර්තා වු ජාතික වශය න් ජාතික 

තර්ජන ට ලක්වු ස  තර්ජන ට ලක්ීමට ආසන්න සත්ත්ව වියශ්ෂ  

වියශ්ෂ  යපාදු නාම  වයාේති තත්ත්ව  

තර්ජන 

තත්ත්ව  

උභ ජීීන් 

Indosylvirana temporalis  තඹවන් දිය මැඩියො ආගේනික NT 

Pseudophilautuspopularis සුලභ පඳුරු මැඩියො ආගේනික NT 

පක්ීන් 

Meropsphilippinus ගපඳ නිල් බිගු රයො නිවැසි CR 

Columba livia / ල් පරවියො  පරවියො නිවැසි CR  

Hierococcyxvarius උකුසු ගකෝකිලයො /උකුසු ගකො ො  නිවැසි EN 

Gallirallus striatus දිය ගර්ලුවො නිවැසි VU 

Falco peregrinus උකුස්තස්ො. නිවැසි VU 

Psittaculacalthropae අළු ගිරවො ආගේනික NT 

Cacomantisson neratii කුස්ගුරුගකො ො නිවැසි NT 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වියශ්ෂ  යපාදු නාම  වයාේති තත්ත්ව  

තර්ජන 

තත්ත්ව  

Surniculus dicruroides කවුඩු ගකො ො නිවැසි NT 

Ixobrychussinensis ක  මැිගකොකො නිවැසි NT 

Ixobrychuscinnamomeus කළු මැිගකොකො නිවැසි NT 

Strix leptogrammica ගබොර ගකවුල් බකමූනො නිවැසි NT 

Bubo nipalensis උලමො නිවැසි NT 

Pernisptilorhyncus බඹර උකුස්තස්ො/ බඹරකුස්තස්ො නිවැසි NT 

Ictinaetusmalaiensis කළු රොජොලියො . නිවැසි NT 

Ceyxerithaca පිලිහුඩුවො නිවැසි NT 

Picus chlorolophus පුාංචි කොවුරු කෑරළො නිවැසි NT 

ක්ීරපායීන් 

Semnopithecusvetulus කළු වඳුරො ආගේනික EN 

Prionailurusviverrinus  ඳුන් දිවියො ගේශිය EN 

Lutralutra දියබල්ලො ගේශිය VU 

Muntiacusmuntjak වැලි මුවො ගේශිය NT 

Maniscrassicaudata කබල්ලෑවො ගේශිය NT 

බත්කූරන්    

Ceylonostictabrincki Brinck's Shadowdamsel ආගේනික CR 

Macromiazeylanica Sri Lanka Cruiser ආගේනික CR 

Libellagogreeni Green's Gem ආගේනික EN 

Paragomphushenryi Brook Hooktail ආගේනික EN 

Megalogomphusceylonicus Sri Lanka Sabretail ආගේනික EN 

Tetrathemysyerburyii Yerbury's Elf ආගේනික EN 

Vestalisnigrescens Black-tipped Flashwing ආගේනික VU 

Libellagoadami Adam's Gem ආගේනික VU 

Elattoneuracentralis 
Sri Lanka Dark-glittering 

Threadtail 
ආගේනික VU 

Ceriagrioncerinorubellum Painted Waxtail ගේශිය VU 

Onychargiaatrocyana Marsh Dancer ගේශිය VU 

OrthetrumChrysis Spine-tufted Skimmer ගේශිය VU 

Trithemisfestiva Indigo Dropwing ගේශිය VU 

Euphaeasplendens Shinning Gossamerwing ආගේනික NT 

Gynacanthadravida Indian Duskhawker ගේශිය NT 

Orthetrumluzonicum Marsh Skimmer ගේශිය NT 

Orthetrumpruinosum Pink Skimmer ගේශිය NT 

Neurothemisintermedia Paddyfield Parasol ගේශිය NT 

Zyxommapetiolatum Dingy Duskflier ගේශිය NT 

මත්සයයින් 

Laubuca varuna කරො අඩයො ආගේනික CR 

Sicyopterus griseus ම   ල් වැලිග ොේවො ගේශිය CR 

Amblypharyngodon grandisquamis  ාංගිලියො ආගේනික EN 

Pethia cumingii ගදපුල්ලියො ආගේනික EN 

Pethia nigrofasciata ුලත් පයො ආගේනික EN 
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තර්ජන 

තත්ත්ව  

Puntius kamalika මඩ ගපතියො ආගේනික EN 

Puntius titteya ගල්තිත්තයො ආගේනික EN 

Systomus pleurotaenia හීත මත්ස්යයො ආගේනික EN 

Paracanthocobitis urophthalma ගපොල් අහිරොවො ආගේනික EN 

Sicyopusjonklaasi ගතොල් රු වැලිග ොේවො ආගේනික EN 

Channaara අරො,  ාං රො ආගේනික EN 

Aplocheilusdayi සූඩ  ඳයො ආගේනික EN 

Horadandiaatukorali ග ොර දන්ඬියො ආගේනික VU 

Channaorientalis ගකොල කනයො,  ස්ත කනයො ආගේනික VU 

Garra ceylonensis  ල් පොඬියො ආගේනික VU 

Schisturanotostigma ග ෝමර අහිරොවො ආගේනික NT 

Clariasbrachysoma ගවල් මගුරො, ක  මගුරො ආගේනික NT 

Belontiasignata තල්ගකොස්තස්ො, පුළුට්ටො ආගේනික NT 

Tor khudree ගලග ල්ලො ගේශිය NT 

Xenentodoncancila ගයොන්නො ගේශිය NT 

 

3.7 ඓති ාික ස  පුරාවිද්යාත්මක වැද්ගත්කම  

3.7.1 වයාපෘති පි සට න තුල ස  ඒ අවට පිහිටි ස්ථාන  

වයොපෘති භූමිය ුල පිහිි කුඩො සුස්ොන භූමිය  ැරුණු ගකොට ඓති ොසික, පුරොවිදයොත්මක, ස්ාංස්තකෘතිකමය 

ග ෝ ආ මික වැද ත් කමකින් යුත් ස්තථොන ගනොමැත.  මිල්ලෑව වත්ගත් පදිාංචි ගස්තවකයන් ග න් වැඩි 

ගදගනක් ද්රවිඩ වන අතර ඔවුන් ස්ඳ ො ඉදිකල ගකෝවිලක් වයොපෘති භූමිගයන් බැ ැරව පිහිටො ඇත.  මල්ලෑව 

වත්ගත් මොයිම ස්  B123 මීගේ ග ොරණ ප්රධොන මොර් ය අතර පන්ස්ලක් ද පිහිටො තිගබ්. වයොපෘති භූමිගේ 

මොයිගමන් පිටත කිගලෝ මීටර් 2ක අරය ඇති ප්රගේශය ුල පිහිි තවත් ආ මික ස්තථොන කිහිපයක් ස්ොමොජීය 

බලපෑේ ඇ යීේ කණ්ඩොයේ විසින් නිරීක්ෂ්ණය කර ඇත.  එම ආ මික ස්තථොන පිළිබඳ විස්තතරයක් වගුව 

3.13 ස්  රූපස්ට න 3.39 හි දැක්ගේ. 

වගුව 3.13 - කිගලෝ මීටර් 2ක අරගයන් යුත්  ප්රගේශගේ පිහිි ආ මික ස්තථොන  

ආගමික ස්ථානයේ නම වයාපෘති භූමියේ මායියම් ිට දුර කියලෝ මීටර් 

අමරතිලකොරොමය 0.78 

රන්ගිරි වි ොරය 0.19 

පුරොණ  ල්ගලන් වි ොරය 1.34 

සිරි විජයවර්ධනොරොමය 1.01 

පරමොධර්මකිත්තියොරොමය 1.51 

 ල්ගේ වි ොරය 1.07 

විජයවිසුේධොරොමය 1.56 
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3.39 රූපසට න - වයාපෘති බලපෑමට  ටත් වන ප්රයේශයේ පිහිටි සංස්කෘතිම  වැද්ගත් ස්ථාන  

3.8  සමාජ ආර්ික පරිසර   

ගපොදු  ැදින්ීම  

ප ළ මිල්ලෑව උුර 628C ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ ස්ැලකිය යුු බිේ ප්රමොණයක් මිල්ලෑව වත්ත රබර් 

ව ොවට අයත්ය.  මිල්ලෑව වත්ත වු ව ොවක් ගලස් දීර්ඝ ඉති ොස්යකට උරුමකේ කියයි.  එය පුේ ලික 

වත්තක් ගලස් ආරේභ ී ඇත.  ගමහි  බහුතරය දකුණු ඉන්දීයොනු ස්ේභවයක් ඇත්ගතෝ වූ .  ඔවුන්  ට වු 

කළමණොකරනය විසින් වුයොගේ ඉදිකල ගේලි නිවොස් වල නවොතැන් ලබො දී තිුනි.   මෑත කොලගේ 

වුයොගේ ක්රියොකොරිත්වය දුර්වල ීම ග තුගවන් එහි ගස්තවය කල පිරිගස්න් ගකොටස්ක් අතිරික්ත ගස්තවක 

පිරිස්ක් බවට පත්ීම ග තුගවන් වුයොගයන් බැ ැරව රැකියො ගස්ොයො පිටත්ව ඇත.  වර්තමොනගේ පවො 

ගස්තවකයින් වුයොගයන් බැ ැර රැකියො ගස්ොයමින් සිටී.  මිල්ලෑව වත්ගතන් පිටත ජීවත් වන ජනයොග න් 

ගබොග ෝ ගදගනක් කුඹුරු ග ොවිතැගනහි ස්   ේමිරිස්ත කුරුදු ස්  සුළු අපනයන ගභෝ  ව ොගවහි නියුක්ත 

වුගවෝ ගවති.    

 

කුඹුරු ස්  මිශ්ර ව ොවන්ට අමතර වශගයන් මිල්ලෑව වත්ගතන් පිටත ප්රජොගේ කුඩො පරිමොණ ගත් ස්  රබර් 

ව ොකරුවන් ද සිිති.  මිල්ලෑව වත්ගතන් පිටත පිහිි ඉඩේ ගබොග ොමයක් ග ොීන්ට අයත් සින්නක්කර 

ඉඩේ ගේ.  මිල්ලෑව වත්ගත් දශක කිහිපයක් වැඩ කරමින් වොස්ය කරන ගස්තවකයන්  ට ඉඩේ අයිතියක් 

ගනොමැත.  ඔවුන් අඩු ප සුකේ වලින් යුත් ගේලි නිවොස් වල වොස්ය කරති.   

3.8.1 කෘෂිකාර්මික ඉෙම් වල පිහිටීම  

ගයෝජිත වයපෘති භූමියද  රබර් ව ොගවන් යුත් කෘිකොර්මික භූමියකි.  වයොපෘති භූමිගයන් බැ ැරට වන්නට 

කුඹුරු ඉඩේ ස්තවල්පයක් ද පිහිටො තිගබ්. වයොපෘති භූමිගයන් බැ ැරට වන්නට ග වු ද පිහිටො ඇත.  
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3.8.2 අධය න ප්රයේශයේ ජීවත් වන පවුල් සංඛයාව, ඔවුන්යේ සමාජ ආර්ික මට්ටම/ජීවයනෝපා   

3.8.2.1 ය ාරණ ප්රායේශි  යල්කම් යකාට්ඨාශ  ස  මිල්ලෑව ග්රාමනිලධාරි වසම තුල යවයසන පවුල් 

සංඛයාව  

ය ෝජිත  වයාපෘති භූමි  ප ළ මිල්ලෑව උතුර 628 C   ග්රොමනිලධොරි වස්ගේ ස්  ග ොරණ   ප්රොගේශිය 

ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ පිහිටො ඇති බැවින් එම පරිපොලන ඒකක වයොපෘතියට අදොල පරිපොලන ඒකක ගලස් 

ස්ලකන ලදි.  ග්රොමනිලධොරි වස්ම වයොපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්වන  ප්රගේශ ගලස්ත්   ප්රොගේශිය ගල්කේ 

ගකොට්ඨොශය ස්ොර්ව භූග ෝලිය ඒකකය ගලස්ත් ස්ලකන ලදී.  ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශය  

ග්රොමනිලධොරි වස්ේ 60කින් ස්මන්විත විශොල පරිපොලන ඒකකයකි.  එහි ජන  නය පවුල් 35,030 කට 

අ ත් පුේගල න් 132,856 කින් සමන්විත යේ.  ප ළ මිල්ලෑව උතුර ග්රොමනිලධොරි වස්ම පවුල් 612කට 

අයත් පුේ ලයින් 2249කින් සමන්විත මධයම ප්රමොනගේ පරිපොලන ඒකකයකි.  ජන  න දත්ත වගුව වගුව 

3.14. 

වගුව 3.14- ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ  ො මිල්ලෑව  ග්රොමනිලධොරි වස්ගේ ජන  නය  

පරිපාලන ඒකක  පවුල් සංඛයාව ජනග න  පුරුෂ ස්ී 

ය ාරණ ප්රොගේශිය 

ගල්කේ  ගකොට්ඨොශය 

35030 132,856 62,666 70,190 

ප ළ මිල්ලෑව උතුර 

ග්රොමනිලධොරි වස්ම 

612 2249 1114 1135 

මූලොශ්ර :  ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ  ගකොට්ඨොශගේ ස්ේපත් පැතිකඩ   

 

පවුල් 67 (14%) කට අ ත් ද්මිළ ජනග න   ැරුණු යකාට ප ළ මිල්ලෑව උතුර  ග්රොමනිලධොරි වස්ගේ 

ප්රධොන ජන  නය සිාං ළ 525 (86%) යේ.    

3.8.2.2 වයාපෘති  මගින් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්භ න්යේ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව   

ගේ පිළිබඳ ස්විස්තතරොත්මක ස්මීක්ෂ්ණය වයොපෘති භූමිගේ පිහිි කුටුේභයන්ට සීමොවිය.  වයොපෘති භූමිගේ 

පිහිි කුටුේභ ස්ාංඛයොව 6කි.  ස්විස්තතරොත්මකව අධයයනය කල ප්රජොවගේ ස්මොජ ආර්ික මට්ටම  ො එහි උප 

ස්ාංස්තකෘතිය මිල්ලෑව වත්ගතන් නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් නැවත පදිාංචි කිරීමට ස්ැලසුේ කර තිබූ 

ගස්සු කුටුේභයන්ට ස්මොන ගේ.  ස්මොජ බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම එකු කල දත්තයන්ට අනුව නැවත 

පදිාංචි කල යුු අගනකුත් පවුල් ස්ාංඛයොව 49කි.  අධයයනය කරන ලද පවුල් 6ද, නැවත පදිාංචි කල යුු 

කුටුේභ නිගයෝජනය කරයි.  ගමම කුටුේභයන්හි ජීවත් වන මුළු ප්රජොව මිල්ලෑව වත්ගත් ගස්තවය කරනු 

ලබන දමිළ කේකරුවන් වන අතර ඔවුන්ගේ ස්මොජ ස්ේබන්ධතො ප්රධොන වශගයන් එම වත්ගතහිම පදිාංචි 

ඥොතීන්ට සීමොගේ.  ගමම ස්ාංදර්භය ුල නිවොස් 6ක් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කල ගතොරුරු ගමම වොර්තොගේ 

ස්ඳ න් කල අගනක් කණ්ඩොයමද නිගයෝජනය කරන්නො ගස්ත ස්ලකන ලදි.   

  

3.8.2.3 වයාපෘති භූමි  තුල ජීවත් වන කුටුම්භ න්යේ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව   

කුටුේභ ස්ාංඛයොව 

නැවත පදිංචි කල යුතු නිවාස සංඛයාව 6ක් වන නමුත් පවුල් යද්කක උප පවුල් 2ක් ද් ඇත.  යමම පවුල් 

වල ජනග න  18ක් වන අතර ඉක් 8 යද්යනකු කාන්තාවන්  ා 10කු පිරිමින් යේ.  අධය න  කල නිවාස 

6හි ප්රධාන කුටුම්භ න්හි ව ස් කාන්ෙ වගුව3.15 හි දැක්ගේ. 
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වගුව 3.15 බලපෑමට ලක්වන ප්රධාන කුටුම්භයන්ි වයස් කාන්ඩ 

 

ව ස සංඛයාව % 

අවුරුදු26 – 50   3 50 

අවුරුදු 51 – 60   1 17 

අවුරුදු  60 වැඩි 2 33 

 6 100 

 

ව ස් පරාස    

යමයස ්නැවත පදිංචි කිරීමට ලක්වන පවුල් 6හි පුේගල න්යේ ව ස ්පරාස  නැවත පදිංචි කිරීයම් කටයුතු 

වලදී වැද්ගත් යතාරතුරකි.  ඔවුන්යේ ව ස් පරාස  පිළිබඳ යතාරතුරු වගුව 3.16 හි දැක්ගේ. 

වගුව 3.16 - බලපෑමට ලක්වන ජනග නය හි ව ස  

ව ස සංඛයාව % 

අවුරුදු 5 අඩු 1 5.5 

අවුරුදු 6 – 18  3 17 

අවුරුදු 19 – 25  3 17 

අවුරුදු 26 – 50  6 33 

අවුරුදු 51 – 60  1 5.5 

අවුරුදු 60 වැඩි  4 22 

එකතුව 18 100 

 

නැවත පදිාංචි කිරීමට නියමිත කුටුේභයන්හි  ෘ මූලිකයන්ගේ අධයොපන සුදුසුකේ  

නැවත පදිාංචි කිරීමට නියමිත කුටුේභයන්ගේ අධයොපන මට්ටම ප ත් මට්ටමක පවතී.  ගමය 

කුටුමභයන්ගේ  ෘ මූලිකයින්ග න් 17%කට කිසිදු  විධිමත් අධයොපනයක් ගනොමැති ීගමන් පැ ැදිලි ගේ.  

තවත් 50%ගේ අධයොපන මට්ටම 5වන ගශ්රතණිය දක්වො පමණි.  වගුව 3.17 යපන්නා ඇති පරිදි යමම 

කුටුම්භ න්යේ ගෘ මූලික න් අතුරින් කිිවකුත් 10 ගශ්රතණිගයන් ඉ ළ අධයොපනයක් ලබො ගනොතිුනි .  

 

වගුව 3.17 නැවත පදිංචි කිරීමට නි මිත කුටුම්භ න්හි ගෘ මූලික න්යේ අධයාපන සුදුසුකම්   

අධයොපන මට්ටම ස්ාංඛයොව % 

විධිමත් අධයොපනයක් ගනොමැති 1 17 

5වන ගශ්රතණිය දක්වො 3 50 

6-10 ගශ්රතණිය 2 33 

අ.ගපො.ස්.(ස්ො.ගප) 0 0 

අ.ගපො.ස්.(උ.ගප) 0 0 

විශතව විදයොල 0 0 

ගවනත් තොක්ෂ්ණික/වෘත්තීය  0 0 

එකුව 6 100 
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නැවත පදිාංචි කිරීමට නියමිත කුටුේභයන්ගේ මුළු ජන  නගේ අධයොපන මට්ටම  

එම කුටුේභයන්හි අගනකුත් ස්ොමොජිකයන්ගේ අධයොපන මට්ටමද ප ත් මට්ටමක පවතී.  ඔවුන්අතරින් 

කිසිගවක් 10 ගශ්රතණිය  ඉක්මවො අධයොපනය ලබො ගනොතිුනි.  ගමම කුටුේභයන්හි අගනකුත් 

ස්ොමොජිකයන්ගේ අධයොපන මට්ටම වගුව 3.18 ද්ැක්යේ. 

 

වගුව 3.18- යමම කුටුම්භ න්හි අයනකුත් සාමාජික න්යේ අධයාපන මට්ටම  

 

අධයොපන මට්ටම ස්ාංඛයොව % 

විධිමත් අධයොපනයක් ගනොමැති 2 12 

 5 ගශ්රතණිය ට ප ළ 7 38 

6-10 ගශ්රතණිය 7 38 

අ.ගපො.ස්.(ස්ො.ගප) 0 0 

අ.ගපො.ස්.(උ.ගප) 0 0 

විශතව විදයොල 0 0 

ගවනත් තොක්ෂ්ණික/වෘත්තීය  0 0 

ශිෂ්යයන් 2 12 

එකුව 18 100 

 

ජනග නයේ ආර්ික ක්රි ාකාරකම්  

ප ළ මිල්ලෑව උතුර 628 C, ග්රාම නිලධාරි වසයම් ස  ය ාරණ ප්රා.යල්. යකාට්ඨාශයේ ප්රධාන ආර්ික 

ක්රි ාකාරකම වන්යන් පුේගලික අංශයේ රැකි ාවල නියුක්ත ීමයි.  යමම පුේගලික අංශයේ රැකි ා ප්රධාන 

වශය න් වතුවල කෘෂිකාර්මික යස්වක න් යලස ස  අසල පිහිටි නගර වල අවිධිමත් අංශයේ යස්වක න් 

යලස යකාටස් 2කි.  යද්වනුව ප්රධාන රැකි ාව වන්යන් කෘෂිකාර්මික ක්යෂ්රයේ රැකි ා .  ඒවා ප්රධාන 

යකාට කුඹුරු යගාවිතැන  ා උස්ිම් වල ිදුකරන සුළු අපන න යභෝග වගාව යේ.  ප ල මිල්ලෑව උතුර 

ග්රාම නිලධාරි වසයමහි ස  ය ාරණ ප්රායේශි  යල්කම් යකාට්ඨාශයේ යවයසන්නන්යේ ප්රධාන ආද්ා ම් 

මාර්ග පිළිබඳ ද්ත්ත වගුව 3.19 හි දක්වො ඇත. 

වගුව 3.19 - ප ළ මිල්ලෑව උතුර 628C ග්රාම නිලධාරි වසයම් ස  ය ාරණ ප්රයේශි  යල්කම් යකාට්ඨාශයේ 

යවයසන්නන්යේ ආද්ා ම් මාර්ග   

රැකි ා කාණ්ෙ  ය ාරණ ප්රා.යල්. යකාට්ඨාශ  ප ළ මිල්ලෑව උතුර ග්රා.නි.වසම 

- No % No % 

රාජය අංශයේ 7579 10.98 57 6.36 

අර්ධ රාජය අංශයේ 3401 4.93 0 0.00 

පුේගලික අංශයේ 35116 50.87 644 71.88 

ස්ව ං රැකි ා 6250 9.05 38 4.24 

වියේශගත වු 1691 2.45 12 1.34 

යවනත් 5530 8.01 0 0.00 

තාක්ෂණික අංශයේ 2967 4.30 15 1.67 

කෘෂිකාර්මික අංශයේ 4068 5.89 125 13.95 

වයාපාර අංශයේ 2430 3.52 5 0.56 

එකතුව 69032 100.00 896 100.00 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.8.2.4 වයාපෘති ට අද්ාල ග්රා.නි. වසයම් ස  ප්රා.යල්. යකාට්ඨාශයේ වාස  කරන්නන්යේ සාමාජ ආර්ික 

යතාරතුර 

ස්මෘේධිලොභී පවුල් ආර්ික  ො ස්ොමොජීය වශගයන් අවධොනමට ලක්විය  ැකි පවුල් ගලස් දැක්විය  ැකිය.  

වයොපෘතියට අදොල ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ ස්  ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශවල නිවොස් වලින් 16%ක් පමණ 

ස්මෘේධි වැඩ ස්ට න යටගත් ප්රතිලොභ ලබයි.  

 

රජගයන් ස් නොධොර ලබන පුේ ලයින් ස්ොමොජීය  ො ආර්ික වශගයන් පිළි ැගන්.  ප ළ මිල්ලෑව උුර 

628 C ග්රාම නිලධාරි වසයම් ස නාධාරලාභි පුේගලයින් 9%ක්ද් ය ාරණ ප්රායේශි  යල්කම් යකාට්ඨාශයේ 

ස නාධාරලාභි පුේගලයින් 18%ක් ද රජගේ වැඩ ස්ට න් වලින් ස් නොධොර ලබන පුේ ලයින් ගලස් 

වොර්තොගේ.   

 

ශ්රී ලාංකොගේ ස්මොජ සුභස්ොධන වැඩ ස්ට න් වල නිර්වචන අනුව කොන්තොවන්ගේ මුලිකත්වගයන් යුත් පවුල් 

අර්ථ දැක්ගවන්ගන් ස්ොමොජීය වශගයන් අවධොනමට ලක්විය  ැකි පවුල් ගලස්ය.  ප ළ මිල්ලෑව උුර 628 

C  ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ 2%ක් පමණද ගමම කොන්ඩය යටගත් අවධොනමට ලක්වි ඇත.  ස්මෘේධි ස්  

අගනකුත් සුභ ස්ොධන ලබන පුේ ලයින් ස්  පවුල් පිළිබඳ දත්ත වගුව 3.20 දැක්ගේ. 

වගුව 3.20- ස්මෘේධිලොභි පවුල් ස්  අගනකුත් ස්මොජ සුභ ස්ොධන වැඩස්ට න් වලින් ප්රතිලොභ ලබන 

පුේ ලයින්  

පරිපොලන 

ඒකකය 

ගජයෂ්තඨ 

පුරවැසි 

ම ජන ස්මෘේධි අගනකුත් 

සුභ ස්ොධන 

සුභ ස්ොධන ලැබීමට 

හිමිකේ ඇති නමුත් 

හිමිකම ගනොලබන පවුල් 

මුළු 

සුභස්ොධන 

පරොස්ය 

ග්රො.නි. 0 147 98 59 0 304 

ප්රො.ගල්. 347 2765 5919 3559 553 12665 

 

3.8.2.5 නැවත පදිංචි කරන කුටුම්භවල ප්රධානීන්යේ ජීවයනෝපා  

වයොපෘති භූමිගේ පදිාංචි කුටුේභ 6න් එක් කුටුේභයක  ෘ මූලිකයො මිල්ලෑව වත්ගත් වැඩ කරයි.  තවත් 

ුන්ගදගනක් මිල්ලෑව වත්ගත් පදිාංචි වුවත් රබර් වත්ත ුල ආදොයේ උත්පොදන ක්රියොකොරකේ ග තුගවන් 

ඔවුන් බොහිර ස්තථොන වල වැඩ කරති.  තවත් නිවොස් 2ක  ෘ මූලිකයන් මිල්ලෑව වත්ගත් විශ්රොමලත් 

කේකරුවන්ය.   

බලපෑමට ලක්වු පුේ ලයින් අතරින් මිල්ලෑව වත්ගත් වැඩ කරන්ගන් තිගදගනකු පමණක් වන අතර රැකියො 

කල  ැකි වයස්ත සීමො ුල සිින අගනක් සියළුම ස්ොමොජිකයින් මිල්ලෑව රබර් වත්ගත් පිටත රැකියො කරති.   

 

3.8.2.6 කුටුම්භ න්හි ගෘ මූලික න්යේ ආද්ා ම් ප්රමාණ  

බලපෑමට ලක්වු නිවොස් 6න් එකක  ෘ මූලිකයොගේ ආදොයම ඔවුන් පවස්න පරිදි මස්කට රුපියල් 

පන්ද ස්ක පමණ වන අතර තවත් නිවොස් 3ක  ෘ මූලිකයන් මස්කට රුපියල් 10000 සිට 20000 දක්වො 

ආදොයමක් ලබයි.   ෘ මූලිකයන්ගේ මොස්ක ආදොයම පිළිබඳ දත්ත වගුව 3.21 හි ද්ක්වා ඇත. 
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වගුව 3.21 - කූටුේභයන්හි  ෘ මූලිකයන්ගේ ආදොයේ මට්ටම  

මොසික ආදොයම 

රුපියල්  

ස්ාංඛයොව % 

5000ට අඩු 1 16.5 

10000 -20000 3 50 

20000-30000 1 16.75 

30000 -40000 1 16.75 

එකුව 6 100 

 

3.8.2.7 කුටුම්භ න්හි මුළු ආද්ා ම් මට්ටම්  

බලපෑමට ලක්වන කුටුේභයන්  ගයහි ආදොයේ මට්ටම ඔවුන් ලබොදුන් ගතරුරු වලට අනුව රුපියල් 

10000 සිට 60000 පරොස්ොයක පවතී.  එම කුටුේභයන්හි මුළු ආදොයේ මට්ටේ පිළිබඳ දත්ත වගුව 3.22 හි 

ද්ක්වා ඇත. 

වගුව 3.22 කුටුේභයන්හි මුළු ආදොයේ මට්ටේ 

මොසික ආදොයම රුපියල් ස්ාංඛයොව % 

6000-10000   

10000 -20000 1 17 

20000-30000 1 17 

30000 -40000 1 17 

40000-50000 2 32 

60000 වැඩි 1 17 

එකුව 6 100 

 

3.8.2.8 සාමාජී /ආර්ික වශය න් අවධානමට ලක්ීම පිළිබඳ ද්ර්ශක 

බලපෑමට ලක්වු පවුල්  ගේ සිින  ෘ මූලිකයින් කිසිගවක් ස්ොමොජීය ග ෝ ආර්ික වශගයන් අවධොනමට 

ලක්ගනොගේ.  අධයයනය කරන ලද කුටුේභ 6න් එකක එක් ආබොධිත පුේ ලගයක් සිටී.  කුටුේභ 6න්  ැම 

කුටුේභයකම ඒකපුේ ල ආදොයම මොසික දර්ද්රතො ගර්ඛොගවන් ඔබ්බට ග ොස්ත ඇති නිස්ො ඔවුන් ආර්ික 

වශගයන් අවධොනමට ලක් ගනොගේ.   

 

3.8.2.9 සමාජ ස  සංස්කෘතික වටිනාකම පිළිබඳ විස්තර   

ප ළ මිල්ලෑව උුර 628 C ග්රොම නිලධොරි වස්ගේ, පිහිි වයොපෘති භූමිය ආශ්රිත පරිස්රය ස්ේප්රදොයික ග්රොමීය 

පරිස්රයක් වන අතර එහි තැනින් තැන රබර් ව ොවන් දැක  ත ැකිය.  ස්ැලකිය යුු පවුල් ප්රමොණයක් 

වර්ෂ්ො ජලය මගින් අස්තවේදනු ලබන කුඹුරු ව ොකරනු ලබන අතර ඔවුන් තම ග වු වල සුළු අපනයන 

ගභෝ  ව ොකරති.  ගමම ප්රගේශගේ ප්රජොව නො රික පරිස්රයට එතරේ නිරොවරණය ී ගනොමැති බැවින් 

ඔවුන් දිගුකලක් ස්තථොපිත ස්ේප්රදොයික් විනොකේ පේධතිය පවත්වො ග න යති.  ප්රජො ස්මොජීකයන් අතර 

පවතින ස්මබඳතො ග තු ගවන්  ශක්තිමත් ස්මොජ ප්රේධනයක් ස්ොමොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම විසින් 

නිරීක්ෂ්ණය කර ඇත.  වයොපෘති භූමිය ුල, එහි මොයිගේ සිට මීටර් 500ක් ුල ස්  කිගලෝ මීටර් 2ක් පළල 

බිේ තීරුව යන භූ ග ෝලීය ප්රගේශ ුනුල අධයයනගේ දී ලබො ත් කෘිකොර්මික කටයුු පිළිබඳ දත්ත වගුව 

3.23 හි ද්ක්වා ඇත. 
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වගුව 3.23-  අධයයන ප්රගේශගේ පවතින කෘිකොර්මික ඉඩේ  

වයොපෘති 

භූමිය ුල 

පවතින 

කෘිකොර්මික 

ඉඩේ වර් ය  

ප්රමොණය 

ග ක්ටයොර් 

(ha) 

 මුළු ඉඩේ 

ප්රමොණගයන් 

%  

මීටර් 500ක 

භූමි තීරුව 

ුල පවතින 

කෘිකොර්මික 

ඉඩේ වර් ය 

ග ක්ටයොර් 

අධයයනය 

කල මීටර් 

500  

බිේතීරුගේ 

%  

කිගලෝ මීටර් 

2ක භූමි 

තීරුව ුල 

පවතින 

කෘිකොර්මික 

ඉඩේ වර් ය 

ග ක්ටයොර් 

මුළු ඉඩේ 

ප්රමොණගයන් 

%  

කුඹුරු 0 0 88.96 28.25 341.06 21.47 

ගපොල් 0 0 4.03 1.28 81.02 5.10 

රබර් 79 100 221.45 70.31 1135.45 71.48 

අගනකුත් 

වැවිලි 
0 0 0.5 0.16 30.98 1.95 

එකුව 79 100.00 314.94 100.00 1588.51 100.00 

මුලොශ්රය:  ස්මොජ බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම රැස්තකල නිරීක්ෂ්ණ ස්  ARC GIS දත්ත උපුටො  ැණීම 

3.8.2.10   නැවත පදිංචි කිරීමට ලක්වන කුටුම්භ වල ප සුකම්  

සාමානය  

නැවත පදිාංචි කිරීමට ලක්වන කුටුේභ 57ම  පවතින ප සුකේ ගේලි නිවොස් වල ඇති ප සුකේ වලට ස්මොන 

ගේ.  වයොපෘතිගයන් බලපෑමට ලක්වන ස්මස්තථ නිවොස් නිගයෝජනය කරමින් අධයයනයට ලක්කල ගේලි 

නිවොස් 6ක තිගබන ප සුකේ පිළිබඳව ස්මොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම රැස්තකල  දත්ත වගුව 3.24 හි 

ද්ැක්යේ. 

වගුව 3.24  වයොපෘති භූමිය ුල පිහිි නැවත පදිාංචි කිරීමට ලක්වන කුටුේභයන්හි පවතින ප සුකේ  

ප සුකේ  “ඔේ” ගලස් පිළිුරු දුන් 

කුටුේභ ස්ාංඛයොව  

% 

නල ජලය  none 0 

ළිාං ජලය  6 100 

පිසීගේ කටයුු ස්ඳ ො දර  භොවිතය  2 33 

පිසීගේ කටයුු ස්ඳ ො  ෑස්ත භොවිතය  4 67 

ජල මුද්රිත වැසිකිලි  5 85 

වල වැසිකිලි  0 0 

ගපොදු වැසිකිලි  1 16 

අස්ල්වැසියන් ස්මඟ  වුගල් භොවිතො 

කරන වැසිකිලි  

0 0 

විදුලිය 6 100 

දුරකතන ස්තිර දුරකතන   0 0 

 ජාං ම දුරකතන- 4 67 

නිවොස් වලට ප්රගේශ මොර්   6 100 

දරුවන් ස්ඳ ො පොස්ැල්  

වයොපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්වන පවුල්වල වු දරුවන් තිගදගනක් පොස්ැල් යන අතර ඔවුන් ඉග න 

 න්නො පොස්ැල් පිළිබඳ විස්තතර ප ත ස්ඳ න් ගේ.  

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 3.25 මිල්ලෑව වුයොගේ දරුවන් ඉග න  න්නො පොස්ැල්  

පොස්ැගල් නම පොස්ැලට යන ළමයින් ස්ාංඛයොව  පොස්ැලට දුර  කිගලෝ මීටර් 

 ලග දර මුස්තලිේ විදයොලය  1 5km 

මිල්ලෑව වත්ත දමිළ විදයොලය 1 0.5 

ඉාංගිරිය දමිළ විදයොලය 1 20km 

 

3.8.2.11  වතු ායේ යස්වක න් පිළිබඳ ද්ත්ත  

සාමානය  

දිනපතො රැකියො අවස්තථො ගනොලැුනද මිල්ලෑව වුයොගේ වර්තමොනගේ ගස්තවකයින් 120 ගදගනකු පමණ 

ගස්තවගේ ගයගේ.  එගස්ත මිල්ලෑව වුයොගේ ගස්තවගේ ගයගදන පුේ ලයින්ගේ විස්තතර ප ත දැක්ගේ.  

වගුව 3.26- වුයොගේ ගස්තවකයින් පිළිබඳ දත්ත  

විස්තතර ස්ාංඛයොව % 

මිල්ලෑව වුයොය ුල පදිාංචිව රැකියොව කරන 

ගස්තවකයින් 

41 34 

වුයොගයන් බැ ැරව පදිාංචි ී සිින මිල්ලෑව 

වුයොගේ ගස්තවකයින්   

79 66 

මූලොශ්රය:  ස්ොමොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයගේ නිරීක්ෂ්ණ  

ස්ට න:   120ක් පමණ වු ගස්තවකයන් අුරින් 108ක් පමණ කිරි කපන්නන් ගේ.  

 

යස්ව  කල වසර සංඛයාව  

ස්ොමොජීය  බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයමට නිශතචිත ගතොරුරු ප්රකොශ ගනොකලද ගමම ගස්තවකයින් ස්ැලකිය 

යුු කොළයක් මිල්ලෑව වත්ගත් ගස්තවය කර ඇත.   

 

වර්තමාන යේතන  

ගස්තවකයගයකුගේ දදනික ගේතනය රුපියල් 800/- සිට 1000/- ගේ. 

 

යස්වකයින් විින් බලායපායරාත්තු වන වන්දි   

ඇතැේ ගස්තවකයින්  ට තම රැකියොව ගමන්ම, නිව නද අහිමිගේ. ස්මොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම 

විසින් නිරික්ෂ්ණය කර ඇත.  ඔවුන්ග න් ස්ම ගරක් ඒ ස්ේබන්ධගයන් ප්රකොශයක් කිරීමට අකමැති වුවද, 

ඔවුන් ග න් ගබොග ෝ ගදගනක් නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් ග වනු ලබන වන්දි ක්රමය පිළිබඳ 

විශතවොස්ගයන් පසුගේ.  වන්දි ග ීම ස්ේබන්ධගයන් ස්මොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම ගවත ලද 

ප්රකොශ කිහිපයක් ප ත දැක්ගේ: 

වගුව 3.27 ගස්තවකයන් විසින් අගේක්ිත වන්දි  

 

නිවොස් අහිමි ීම ස්ඳ ො වු විස්දුේ  රැකියො අහිමිීම ස්ඳ ො විස්දුේ  

• නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් 

ගයෝජිත නිවොස් ගයෝජනො ක්රමගයන් 

විකල්ප නිවස්ක්  

• නිවස් ස්  ඉඩම ස්ඳ ො දනතික 

හිමිකොරිත්වය  

• රුකියො අහිමි ීම ස්ඳ ො ස්ොධොරණ වන්දියක්  

• ගමම වයොපෘතිය මගින් ඇතිවන බලපෑමට ග ෝ 

ඒවොට ගයෝජනො කර ඇති විස්දුේ පිළිබඳ අපට 

පැ ැදිලි අද ස්ක් ගනොමැත. 

• ප්රගේශගේ අගනකුත් වු ස්  න ර ආශ්රිතව 

දදනික ගේතනයක් ලබො  ත  ැකි රැකියො අපට 

ගස්ොයො  ත  ැකිගේවි  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.8.3 පවත්නා  ටිතල ප සුකම් (උද්ා රණ: ම ාමාර්ග, විදුලිබල  ස  ජල සැපයුම ආදී ස  අයනකුත් 

සම්පත්)  

ගකොස්ත ම පිහිි 132 kV ජොලක උපගපොල ගවත ස්ේබන්ධ කරඇති 33 kV විදුලි රැ ැන  ර ො ගමම 

ප්රගේශය ගවත විදුලිය ලැගබ්. ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො එම විදුලිය ලබො ත  ැකි අතර ගයෝජිත 33 kV විදුලි රැ ැන 

ග ෝමො ම ගයෝජිත ජොලක උපගපොල ගවත ස්ේබන්ධ කරනුඇත. අධයයන ප්රගේශගේ සියළුම ජනතොවට 

විදුලිය ප සුකේ ඇත.   

 

ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ ගබොග ෝ ග්රොම නිලධොරි වස්ේ ස්ඳ ො නල ජල ස්ැපයුේ තිුනද 

මිල්ලෑව වත්ගත් පිහිි කුටුේභ වලට නල ජලය ස්ඳ ො ප්රගේශයක් ගනොීය.   

 

ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ ප්රධොන මොර්  ඔස්තගස්ත වැඩි දියුණු කල ප්රගේශ ප සුකේ ඇත. 

 ලග දර-ග ොරණ මොර් ය, මල ල-පොදුක්ක මොර් ය යන ප්රධොන මොර්  වල සිට, මිල්ලෑව වත්ත මොර් ය 

වැනි උප මොර්   ර ො ගයෝජිත ඉඩමට ස්ේබන්ධ වන ප්රධොන ප්රගේශ මොර් යයි. මිල්ලෑව වත්ත උප මොර් ය 

ප්රධොන මොර්  ගදකටම ස්ේබන්ධ ගේ.      

 

ගයෝජිත වයොපෘති ඉඩගේ ඉදිකිරීේ  ො ගමග යුේ අවධිගේදි දැනට පවතින ප්රගේශ උප මොර්  ප්රමොණවත් 

ගනොවන බැවින් ග ොරණ  ලග දර ප්රධොන මොර් ගේ සිට වයොපෘති භූමිය දක්වො නව මොර් යක් ගයෝජනො 

කර ඇත.  ගමම මොර් ය ප්රධොන වශගයන් ස්ැලසුේ කර ඇත්ගත් කුඹුරු ඉඩමක්  ර ොය.  ගයෝජිත ප්රගේශ 

මොර්  වලට දකුණු පස්ට වන්නට නිගවස්ත 4ක් ඇති බව ස්මොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු කණ්ඩොයම නිරීක්ෂ්ණය 

කර ඇත.  එග ත් ගමම මොර් ය ඉදිකිරීම ග තු ගවන් එම නිවොස් වලට බලපෑේ ගනොමැත.  ගයෝජිත 

වයොපෘති භූමිය ගවත ප්රගේශ ීමට ඇති මොර්  පේධතිය රූපසට න 3.40 හි ද්ක්වා ඇත. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.40 රූපස්ට න - ගයෝජිත වයොපෘති භූමිය ගවත ප්රගේශ මොර්   

ගයෝජිත වයොපෘති භූමිය ගමග වන්නන්  ට භොවිත කල  ැකි නො රික මධයස්තථොන: 

ගයෝජිත වයොපෘති භූමිය පිහිටො ඇත්ගත් ග ොරණ ප්රොගේශිය ගල්කේ ගකොට්ඨොශගේ අභයන්තර ප්රගේශගේය.  

වැඩි දියුණු කල මොර්  පේධතිය ඔස්තගස්ත මොර්  ස්  ප්රවො න පේධතිය ුලින් ගමම වයොපෘතිය 

ගමග වන්නන්  ට බස්තනොහිර පළොගත් වැඩි දියුණු කල නො රික මධයස්තථොන කිහිපයකට ප්රගේශ විය  ැක.  

එගස්ත ප්රගේශ විය  ැකි නො රික මධයස්තථොන පිළිබද විස්තතර වගුව 3.41 ස  රූපසට න 3.42 හි ද්ක්වා ඇත. 

වගුව 3.28- ගයෝජිත වයොපෘතිය අවට ඇති නො රික මධයස්තථොන. 

නො රික මධයස්තථොනය වයොපෘති භූමිගේ සිට ඇති දුර - කි.මීටර් 

ග ොරණ 8 

ඉාංගිරිය 9.2 

අවිස්තස්ොගේල්ල 20 

මොළගේ 17 

ගකොළඹ 30 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.41 රූපසට න - වයාපෘති භූමි  අවට ඇති නාගරික මධයස්ථාන  

වයොපෘති බලප්රගේශගේ සිට කිගලෝ මීටර් 2ක අරයකින් යුත් ප්රගේශය ුල පොස්ැල් 5ක් පිහිටො ඇත.  ගමම 

පොස්ැල් වල විස්තතර වගුව 3.29හි ස  රූපසට න 3.42 හි ද්ක්වා ඇත. 

වගුව 3.29- වයොපෘති අවට පිහිටො ඇති පොස්ැල්  

පොස්ැගල් න වයොපෘති භූමිගේ මොයිගේ සිට දුර - 

කිගලෝ මීටර් 

එේ.ඩි.එච්.ජයවර්ධන විදයොලය 1.03 

මිල්ලෑව කණිෂ්තඨ විදයොලය  1.1 

මිල්ලෑව ම ො විදයොලය  0.28 

මල ල ම ො විදයොලය  1.61 

මල ල කණිෂ්තඨ විදයොලය  1.69 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.42 රූපසට න - වයාපෘතියේ බලපෑම් ප්රයේශ  තුල පිහිටි සාමාජී  වශය න් වැද්ගත් ස්ථාන  

3.8.4 වයාපෘති  පිහිටුීම මගින් වැඩි දියුණු යේ ැයි අයේක්ෂිත ම ාමාර්ග, විදුලිබල , නලජල සැපයුම 

ස  යගාවිිම් වලට ප්රයේශ මාර්ග වැනි ද්ැනට පවතින  ටිතල ප සුකම්  

ප්රධොන මොර් ගේ සිට වයොපෘති භූමිගේ මොර් ය දක්වො ඉදිකරනු ලබන මොර් ය ප්රගේශගේ ප්රජොවගේ භොවිතය 

ස්ඳ ො ද ත ැකි ගේ. වයොපෘති භූමිය වටො ඉදිකරනු ලබන මොර් ය ගමම ප්රගේශගේ ප්රජොවට භොවිත කිරීමට 

ඉඩ ගනොගේ.  වයොපෘති භූමිය ගවත විදුලි ස්ේගේෂ්ණ රැ ැනක් ස්තථොපිත ගකගරන නමුත් ප්රගේශගේ 

ජනතොවට එහි ප්රගයෝජනයක් ගනොමැත.  එයට ග තුව දැනටමත් එම ප්රජොවට විදුලිබලය ස්ඳ ො ප්රගේශයක් 

ඇති බැවිනි.   
 

වයොපෘතිය මගින් වයොපෘති භූමිය ගවත ජලය ලබො ැනීමට කටයුු ස්ේපොදනය කරනු ඇත.  වයොපෘතිය 

ස්ඳ ො ඇති කරනු ලබන ප්රධොන ජලස්ැපයුේ මොර් ය අනො තගේ අවට ප්රජොවට නල ජලය ලබො  ැනීම 

ස්ඳ ො භොවිත කල  ැකිය.  වයොපෘතිය ඉදිකිරීම ග තුගවන් ඒ ආශ්රිතව ඇති කෘිකොර්මික ඉඩේ ගවත ප්රගේශ 

ීගේ ප සුකේ වලට බොධොවක් ඇති ගනොගේ.  

3.8.5 වයාපෘති  මගින් බලපෑමට ලක්වුනු අයනකුත් ප සුකම්  

ඉ ත විස්තතර කර ඇති පරිදි වයොපෘතිගේ ක්රියොකොරකේ මගින් ගේශිය ප්රජොව ුක්ති විදිමින් සිින දැනට 

පවත්නො යිතල ප සුකේ වලට බොධොවක් සිදුගනොගේ.  ඒ ගවනුවට, වයොපෘතිය මගින් ස්තථොපිත කරනු 

ලබන මොර්  යිතල ප සුකේ භුක්ති විදිමය අවට ප්රජොවට අවස්තථොව හිමිගේ.  ස්ොමොජීය බලපෑේ තක්ගස්තරු 

කණ්ඩොයම විසින් නිරීක්ෂ්ණය කර ඇති පරිදි ප ත ස්ඳ න් ප සුකේ වලට බලපෑේ ඇතිකරනු ඇත.   

• වයොපෘති භූමිය මධයගේ පිහිටො ඇති ස්තවභොවික ගපොකුණ - ගමම ගපොකුණ වර්තමොනගේ 

ප්රගේශගේ ප්රජොව විසින් ඔවුන්ගේ මී රකුන් මගඩහි ලැේ ීම ස්ඳ ොත් ගමම  රකුන්ගේ ජල 

පරිගභෝජනය ස්ඳ ොත් භොවිතො කරයි.  

• වයොපෘති භූමිගේ එක් පැත්තක පිහිි කුඩො සූස්ොන භූමිය - ගමම සූස්ොන භූමිය ගබොග ෝ විට දමිළ 

ප්රජොව විසින් දැනට ඔවුන්  ගේ ස්ාංස්තකෘතියට අනුව නිශතචිත චොරිත්ර වොරිත්ර කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කරයි.  

වයොපෘතිය ග තුගවන් ගමම ක්රියොකොරකේ අඩොල විය  ැකිය.  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අප ජලය බැ ැරලීගේ නලය ස්ඳ ො  දුනො ත් මීටර් 10ක් පළල වු මොර් පථයට(RoW) අදොලව ස්මොජ 

ආර්ික ලක්ෂ්ණ 

වයොපෘතිගයන් ජනනය වන අපජලය නිසි ගලස් පිරිප දු කිරීගමන් අනුරුව මොවක් ඔයට බැ ැරලීමට 

ස්ැලසුේ ගකොට තිගබ්.  වයොපෘති භූමිගේ  සිට මොවක් ඔගේ බැ ැරලීගේ ස්තථොනය දක්වො ගමම අපජල 

පේධති ගේ නලය කිගලෝ මීටර් 7ක් පමණ දුරක්  මන් කරයි.  ගයෝජිත අපජල නල මොර්  පථගේ සිට මීටර් 

5ක් බැගින් ගදපස්ට වන ගලස් මීටර් 10ක් පළල බිේ තීරුගවහි ලක්ෂ්ණ අධයයනයට භොජනය කල අතර ඒ 

පිළිබඳ විස්තතර ප ත වගුව 3.30 ස්  රූපසට න 3.43 හි ද්ැක්යේ. 

 

වගුව 3.30 - ස්තවොරක්ෂ්ක කළොපගේ පිහිටො ඇති යිතල ප සුකේ (අපර වු යන්) 

අපරවු  වර්ග  

පථ  යද්පස පිහිටි මීටර් 10 වු ස්වාරක්ෂක කළාප  

වම (ආසන්න යලස) ද්කුණ (ආසන්න යලස) 

ගන්වොසික 63 74 

වයොපොරික 4 7 

ආ මික  1 0 

* ආගමික ස්ථාන  වන්යන් ශ්රී විජ  සුනන්ද්ාරාම යි.  

 

 

3.43 රූපසට න - අපජල නල මාර්ගයේ මීටර් 10ක් වු පළල වු පථය හි ද්ක්නට ලැබුනු ලක්ෂණ 

මොවක් ඔගේ ප ළ ප්රගේශගේ ජල භොවිතයන්  

මොවක් ඔය අස්ල ජීවත් වන දැනුවත් භොවයකින් යුත් ප්රජො ස්මොජිකයන්ගේ ස් ොගයන් මොවක් ඔයට අපජලය 

බැ ැරලන ස්තථොනගේ සිට ජල මොර් ය ප ලට කිගලෝ මීටර් 2ක් පමණ දුරක් දක්වො ජල භොවිතයන් 

පිළිබඳව නිරීක්ෂ්ණ  ගකොට ගතොරුරු ලබො  න්නො ලදී. මොවක් ඔගේ ගමම ගකොටස්  ඳපොන්ග ොඩ, 

පනන් ල ගකොස්තග තන, රත්මල්ග ොඩ ස්  මොපුටු ල යන ග්රොම නිලධොරි වස්ේ වල පිහිටො ඇත.  ගමම ජල 

මොර්  ගකොටගස්ත අස්ල්වැසි ප්රජොව විසින් භොවිත කරනු ලබන ගපොදු ජල ස්තනොන ගතොටුපලවල් 16ක් පමණ 

ස්  මී වයින් නොවන ස්තථොන 2ක් නිරීක්ෂ්ණය කරන ලදී. – (ඇමුණුම 11) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3.8.6 පවත්නා ප්රවා න  ටිතල ප සුකම්  

3.8.6.1 ප්රධාන ප්රවා න මාර්ග  

වයොපෘති භූමියට ප්රධොන ප්රගේශ මොර් ය වන්ගන් B123 ග ොරණ  ලග දර මොර් යයි. දැනට ගමම වයොපෘති 

භූමිය ගවත ප්රොගේශිය මොර්  ගදකක් ඔස්තගස්ත පිවිසි  ැකිය.    

• මිල්ලෑව වත්ත මොර් ය 

• B123 මොර් ගේ නො ස්ත  න්දිගේ සිට මීටර් 925ක් පමණ දුරින් වු නින්ජො කර්මොන්ත ශොලොව 

අස්ලින් ඇරගඹන ප්රොගේශිය මොර් ය  

B123 මොර් ය  මොර්  ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් කළමණොකරනය කරනු ලබන (B කොන්ඩයට අයත්) 

ජොතික මොර් යකි.  එය පොදුක්ක ස්  ග ොරණ යන න ර ස්ේබන්ධ කරන මාංතිරු ගදකකින් යුක්ත ගේ. 

ගමම මොර් ගේ මොර්  අාංක 315 දරණ බස්ත රථ ධොවනය ගේ.  ආස්න්නම බස්ත නැවුම ස්  පදික මොරුව 

මිල්ලෑව වත්ත පොර ස්   B123 මොර් ය ස්ේබන්ධ වන නො ස්ත  න්දිගේ සිට මීටර් 200ක් ඇුලත පිහිටො 

තිගබ්.  ප්රොගේශිය මොර්  සීමිත පළලකින් යුක්ත වන අතර ඒවොගේ ගබොග ෝ ගකොටස්ත වල පළල මීටර් 4-

5කට සීමොගේ.  මිල්ලෑව වත්ත පොර ගකොන්ක්රීට් අුරන ලද මොර් යක් වන අතර එය අර්ධ වශගයන් පිරිහුනු 

තත්ත්වගේ පවතී.   

 

නො ස්ත  න්දිය අස්ල පොර ගදපස් අවකොශ පැවතිය ද ඒ අස්ල B123 මොර් ගේ පදිකයන් ස්ඳ ො ප සුකේ 

සීමිතය.  ගමම ස්තථොනගේ රථ වො න ගේ ය දවස් මුළුල්ගල් පැයට කිගලෝ මීටර් 30-40 වන මධයස්තථ 

මට්ටමක පවතී 

 

3.8.6.2 පවත්නා ශබ්ද්/කම්පන මිණුම් පිළිබඳ යතාරතුරු  

අධය න කාල පරාස   

පැය 3ක් ස්ඳ ො වු පසුබිේ ස්  පවතින ශබ්ද මට්ටේ මිනුේ  

පසුබිේ ස්  පවතින ශබ්ද මිනුේ ස්තථොන 4කදී සිදුකරන ලදී.  එම කොලයන් ප තින් දක්වො ඇත.   

 

ද වල්   - ස්ෑම ස්තථොනයකම ගපවරු  0700 පැය ස්   පස්තවරු1800 පැය අතර පැය 2ක්  

ස්වස්/රොත්රී     - ස්වස් 1800 පැය සිට 2400 පැය දක්වො ස්ෑම ස්තථොනයකම පැයක් බැගින් 

 

3.8.6.3 පවත්නා කම්පන මට්ටම් මිනුම්  

කම්පන මට්ටම් මැනීම සඳහා සරථාන යෙකක්ස යතෝරා ගන්නා ලදී.   

ෙහවල්- එක්ස සරථානයක පැයක්ස බැගින් (0600 පැය ිට  1800 පැය අතර කාලයේ) 

මිනුම් උපකරණ පිළිබඳ විසරතර   

ශේෙ මට්ටම් ීරණය කිරීම සඳහා උපකරණ සහ මෘදුකාංග භාවිත කරන ලදි.  

ශේෙ මිනුම් ෙත්තත රඳවනය :  Modular Precision Sound Level Analyser, Bruel and 

KeajerType 2250 සහ 2250L සහ වැඩි දිුණු කල ශේෙ විශරයල්ෂණ මෘදුකාංග  

ක්සයෂරත්ර ක්රමාංකන යන්ත්රය: B & K Type 4230, උපකරණය භාවිතයයන් මිනුම් ලබා ගැනීමට ප්රථමයයන් 

ඉහත මීටරය ක්රමාංකණය කරන ලදි.  

කම්පන මිනුම් ෙත්තත රඳවනය: PULSE Multi Channel noise/vibration analyserBruel සහ  

Kjaer (B&K) Type 3160-A-042, Model LAN-XI  
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ක්සයෂරත්ර ක්රමාංකන යන්ත්රය  :    vibration exciter Brüle&Kjaer type 4294, භාවිතයයන් මිනුම් ලබා 

ගැනීමට ප්රථමයයන් ඉහත මීටරය ක්රමාංකනය කරන ලදී.    

 

පවත්තනා ශේෙ හා කම්පන මට්ටම් මිනුම් ප්රතිඵල   

ශේෙ මට්ටම් ෙත්තත සාරාංශය  

මිනුම් ිදුකරන ලෙ සරථාන 4හි (ෙහවල් පැය 2 සහ සවසර/රාත්රී කාලයේ පැය 1 ) ශේෙ මට්ටම් ෙත්තත 

සාරාංශය වගුව 3.30 ෙක්සවා ඇත.  

වගුව 3.31- ශබ්ද මට්ටේ මිනුේ ප්රතිඵල ස්ොරොාංශය.  

දිනය   
මිනුේ කල ස්තථොනය 

මිනුේ කල කොල පරොස්ය 
ENL dB(A) RBL dB(A) 

ද වල් 
ස්වස්/රො
ත්රී 

ද වල් ස්වස්/රොත්රී 

 2021 ජූලි 7 L1 6°47'57.91"N 
80° 5'8.63"E 

43 46 40 43 

2021 ජූලි 7 L2 6°47'33.28"N 
80° 5'3.41"E 

44 46 4ත 44 

2021 ජූලි 7 L3   6°48'25.94"N 
80° 5'27.35"E 

41 46 37 44 

2021 ජූලි 7 L4 6°47'49.42"N 
80° 5'44.99"E 

46 45 40 43 

ENL - පවත්නො ශබ්ද මට්ටම (LAeq,h) h-පැය       RBL - පසුබිේ ශබ්ද මට්ටම  (LA90,15min) 

3.8.7 ශබ්ද්  ස  කම්පන   

3.8.7.1 කම්පන මට්ටම් ද්ත්ත සාරාංශ   

ස්තථොන ගදකක (දිවො කොලය ුල පැයක් බැගින්) කේපන මට්ටේ මිනුේ කල අතර එම දත්ත ස්ොරොාංශය වගුව 

3.32 ස  වගුව 3.33  ා ද්ක්වා ඇත.  

පැයක කොලයක් ුල මිනුේ කල උපරිම කේපන මට්ටම ප්රගේ  ප්රකොරගේ දී (velocity mode) තත්පරයට 

මිලි මීටර් ගලස් (mm/sec.) *  

වගුව 3.32 - මිනුේ සිදුකල ස්තථොනය –L1 

 විස්තතරය  මිනුේ කොල පරොස්ය - ද වල් කොලගේ පැය 1ක්  

විනොඩි 0-15  විනොඩි15-30  විනොඩි30-45  විනොඩි45-60  

කේපන මිනුේ සිදුකිරීගේ දි ස්ලකනු 

ලබන ග ොඩනැගිලි වර් ය  

ගේ  ප්රකොරගේ උපරිම අ ය 

(මි.මි/තත්පර) (mm/sec.) 

ස්ාංඛයොත පරොස්ය ( ර්ට්ස්ත) (Hz) 

ප්රමුඛ ස්ාංඛයොතය( ර්ට්ස්ත) (Hz) 

වර් ය 3 

 

0.31 

10 – 50 

11.75 

වර් ය 3 

 

0.18 

10 – 50 

11.0 

වර් ය 3 

 

0.09 

0 – 10 

9.5 

වර් ය 3 

 

0.29 

0 – 10 

9.5 
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වගුව 3.33 - මිනුම් සරථානය –L4 

 විස්තතරය  මිනුේ කොල පරොස්ය - ද වල් කොලගේ පැය 1ක් 

විනොඩි 0-15  විනොඩි15-30  විනොඩි 30-45  විනොඩි45-60  

කේපන මිනුේ සිදුකිරීගේ දි ස්ලකනු 

ලබන ග ොඩනැගිලි වර් ය  

ගේ  ප්රකොරගේ උපරිම අ ය 

(මි.මි/තත්පර) (mm/sec.) 

ස්ාංඛයොත පරොස්ය ( ර්ට්ස්ත) (Hz) 

ප්රමුඛ ස්ාංඛයොතය( ර්ට්ස්ත) (Hz) 

වර් ය 3 

 

0.13 

0 – 10 

9.0 

වර් ය 3 

 

0.09 

10 – 50 

12.5 

වර් ය 3 

 

0.10 

10 – 50 

13.5 

වර් ය 3 

 

0.12 

0 – 10 

9.75 

 

3.8.7.2 පවතින ශබ්ද් ස  කම්පන මට්ටම් ඇගයීම  

දිවො ස්  රොත්රී කොලගේ ස්ාංගේදී ප්රතිග්රො ක ස්තථොන 4ක ශබ්ද මිනුේ ස්මීක්ෂ්ණ සිදුකරන ලදී.  දිවො කොලගේ දී 

ශබ්දය ප්රධොන වශගයන් තදොස්න්නව ස්  දුරස්තථව රථවො න ධොවනය ග තු ගවන් ජනනය වූවක් වන අතර 

ගමවන් ප්රගේශයකට දර්ශීය අඩු අ යක් වන අතර රොත්රී කොලගේ පවත්නො ශබ්ද මට්ටම පසුබිේ ශබ්ද 

මට්ටමට වඩො මඳ වශගයන් ඉ ළ අ යක්  නී.  ගමම රොත්රී කොලගේ ශබ්දය ප්රධොන ගකොට කෘමීන් විසින් 

ජනනය කල ඒවොය.  ස්ැලකිය යුු කේපන මට්ටමක් වොර්තො ගනොීය.  

 
  

3.44 රූපස්ට න - පවත්නො ශබ්ද  ො කේපන මට්ටේ මිනුේ කල ස්තථොන  

පවත්නො ශබ්ද ස්  කේපන මට්ටේ වොර්තොව ඇමුණුම 12 හි ද්ැක්යේ. 
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3.8.8 වායු තත්ත්ව   

3.8.8.1 වායු තත්ත්ව මිනුම් සාරාංශ   

කාර්මික තාක්ෂණික ආ තන  විින් ිදුකරන ලද් වායු තත්ත්ව මිනුම් පිළිබඳ සාරාංශ ක් ප ත 

ද්ැක්යවන අතර එම වාර්තාව ඇමුණුම 07 යලස අන්තර් ගත කර ඇත. 

 

වගුව 3.34- ලබාගත් සංස්රණ වායු තත්ත්ව මිනුම්  ා ඊට අද්ාල ප්රමිතීන්  ා සංසන්ද්න   

 

 

පරාමිති /ඒකක 

මිනුම් කාල  ඒකක සාන්ද්රණ  අවසර දී ඇති උපරිම 

මට්ටම* 
 

10 μm ට වඩො කුඩො අවලේභිත 

අාංශුන් (PM10) 

 

24-hourAverage 

 

μg/m3 

 

28 

 

100 
 

1 hourAverage 

 

μg/m3 

 

55 

 

යනාමැත 

2.5μm ට වඩො කුඩො අවලේභිත 

අාංශුන් (PM2.5) 

24-hourAverage μg/m3 8 50 

1 hourAverage μg/m3 12 යනාමැත 

 

 

ස්ල්ෆර් ඩගයොක්ස්යි් (SO2) 

 

24-පැගේ මධයනය 

 

ppb 

 

1.2 

 

30 
1 පැගේ මධයනය ppb 1.9 80 

නයිරජන් ඩගයොක්ස්යි් (NO2) 24-පැගේ මධයනය ppb 1.3 50 

1 පැගේ මධයනය ppb 3.3 130 

 

කොබන් ගමොගනොක්ස්යි් (CO) 
24- පැගේ මධයනය ppb 624.2 යනාමැත 

1 පැගේ මධයනය ppb 768.4 26000 

 

ඕගස්ෝන් (O3) 

24- පැගේ මධයනය ppb 21.0 යනාමැත 

1 පැගේ මධයනය ppb 31.9 100 

 

• 2008 අග ෝස්තු 15 දින අාංක 1562/22 දරණ අතිවිගශතෂ්  ැස්ට් පත්රය මගින් ස්ාංගශෝධිත 1994 

ගදස්ැේබර් 21 දින ස්  අාංක 850/4 දරණ අතිවිගශතෂ්  ැස්ට් පත්රය මගින් ප්රකොශිත ජොතික 

පොරිස්රික (ස්ාංස්රණ වොයු තත්ත්ව) නිගයෝ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4 වන පරිච්යේද්    - ය ෝජිත වයාපෘතියේ අයේක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම් 

4.0 ලිය ෝයපෝල්් අනුකෘති   ර ා සැලකි  යුතු බලපෑම්  දුනා ගැනීම 

4.0.1 ලිය ෝයපෝල්් අනුකෘති  

ලිගයෝගපෝල්් අනුකෘතියක් යනු පොරිස්රික බලපෑේ වල තීව්රතොවය ගපන්ීමට භොවිතො වන ස්ේමත 

ක්රමගේදයකි. ප ත ගකොටස්ත වල දක්වො ඇති බලපෑේ ආකොර ස්ලකො බලො ලිගයෝගපෝල්් ආකෘතිය ස්කස්ත 

ගකගර්. වයොපෘතිගේ ස්මුචචිත බලපෑේ පිළිබඳ ස්මස්තත තක්ගස්තරුවක් ලබො  ැනීම ස්ඳ ො වැඩි වශගයන් 

අනු මනය කරන ලද ලිගයෝගපෝල්් ආකෘතිය ක්රමය භොවිතො කරයි. 

 

 වයොපෘතිගේ විවිධ අවධීන්හිදී හි, එනේ පූර්ව ඉදිකිරීේ, ඉදිකිරීේ ස්  ගමග යුේ ක්රියොකොරකේ ග තුගවන් 

ගභෞතික, ගභෞතික රස්ොයනික, ස්මොජීය  ො පොරිස්රික පරිස්රගේ ඇතිවිය  ැකි  විවිධ බලපෑේ ගත්මොවන් 

වලට අනුකූලව ලකුණු දීම මගින් වයොපෘති ක්රියොකොරකේ ඇ යීමට ලක් කරන ලදි. ධනොත්මක බලපෑේ 

ස්ඳ ො ධනොත්මක ලකුණු පවරන අතර අය පත් බලපෑේ ස්ෘණොත්මක ලකුණු ලබො ගදන ලදී. බලපෑගේ 

විශොලත්වය [M ] ස්  වැද ත්කම [S] යන ප්රධොන ගත්මොවන් ගදකක් මත බලපෑේ ලකුණු පවරනු ඇත. 

ප ත වගුගේ දක්වො ඇති නිර්ණොයක මත පදනේව ලකුණු පවරනු ඇත. 

 

වගුව 4.1- පාරිසරික බලපෑම් සඳ ා ලකුණු ලබා දීයම් ක්රම  

 

ලබො දීගේ ක්රමය 

+ ධනොත්මක - ස්ෘණොත්මක 

විශොලත්වය[M]/ස්ැලකියයුු බව[S] 

"හිස්ත " 
අදොළ නැත 

 

1-3 වැද ත් නැත 

4-6 
ස්ැලකිය යුු 

 

7-9  ඉතො වැද ත් 

 

බලපෑම් වල විශාලත්වයේ  ා වැද්ගත්කයම් සමුච්චිත ප්රතිපල 

බලපෑම් වල විශොලත්වගේ [M] ස්  වැද ත්කගේ[S]   ස්මුච්චිත ප්රතිපලය  S ස්  M  ගුණ කිරීම මගින් 

තක්ගස්තරු කරනු ලැගබ්. අය ත් බලපෑේ ස්ඳ ො ස්ෘණොත්මක අ යන් භොවිතො කළ අතර ධනොත්මක බලපෑේ 

ස්ඳ ො ධනොත්මක අ යන් භොවිතො කරන ලදී. ප ත වගුගේ දක්වො ඇති පරිදි ලිගයෝගපෝල්් ආකෘතිය ුළ 

ඇති වර්ණ ස්ාංගක්තයක් භොවිතගයන් ගමම ස්මුච්චිත බලපෑේ නිරූපණය කරනු ලැගබ්. 

 

වගුව 4.2- පොරිස්රික බලපෑේ ස්ඳ ො වර්ණ ස්ාංගක්ත ක්රමය 

Magnitude[M] X Significance[S]

- +

- +

- +

Negative Positive

(-1) to (-27) 1 to 27

(-28)  to (-55) 28 to 55

(-56)  to (-81) 56 to 81

 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වර්ණ ස්ාංගක්ත ක්රියොවලිය ුළින් එක් එක් බලපෑම ස්ඳ ො ධනොත්මකභොවය ස්  ස්ෘනොත්මකභොවය 

නිරූපනය ගකගර්. එබැවින් ස්ැලකිය යුු ස්ෘණොත්මක බලපෑේ ලිගයෝගපෝල්් ආකෘතිය ුළ ප සුගවන් 

 දුනො  ත  ැකිය 

 

බලපෑම් වල  ලකුණු සීමාවන් 

 

වර්ණ ගක්තීකරණය කරන ලද ස්ොමොනය බලපෑේ සීමොවන් ප ත වගුගේ දක්වො ඇත. 

 

වගුව 4.3- වර්ණ ස්ාංගක්ත ස්මඟ ස්ොමොනය බලපෑේ සීමොවන් වල ලකුණු 

ස්ට න: වගුගේ දක්වො ඇති ස්ාංඛයො කල්පිත  

 

 

 

විවිධ පොරිස්රික උප වස්ේ ස්ඳ ො ලිගයෝගපෝල්් ආකෘතිය රූප සට න 4.4 හි දක්වො ඇති අතර මුළු ලකුණු 

අනුව වර්ීකරණය කර ඇති අනුකෘතිය රූප  4.5 හි දක්වො ඇත. ප්රමුඛතො පිලිගවලට අනුව ලිගයෝගපෝල්් 

ආකෘතිගයන්  දුනො  න්නො ලද අය පත් බලපෑේ වගුව 4.6 හි දක්වො ඇත.  

 

Significance 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81

Significance -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

3 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27

4 -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36

5 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

6 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54

7 -7 -14 -21 -28 -35 -42 -49 -56 -63

8 -8 -16 -24 -32 -40 -48 -56 -64 -72

9 -9 -18 -27 -36 -45 -54 -63 -72 -81
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වගුව 4.4 - විවිධ පොරිස්රික උප වස්ේ ස්ඳ ො ලිගයෝගපෝල්් ආකෘතිය 
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1 CON PHY Landuse/Landscape  changes -64 -42 -81 -15 -24 -36 -42 -16 -36 -16 -16 36 4 25 49 49 -4 -64 -64 -25 -16 -3 -401

2 CON PHY Land stability degradation due to construction activities -64 -64 -75 -40 -12 -30 -25 -12 -36 -25 -25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359

3 CON PHY Potential for soil erosion  -64 -64 -64 -25 -12 -30 -25 -12 -36 -25 -25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -333

4 CON/OPNL PHY Groundwater Impacts, depletion due to extraction -49 -49 -49 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2 -4 -16 -16 -16 -20 0 0 0 0 0 -253

5 CON PHY Blasting hazards -64 -25 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746

6 CON PHY Visual image/ open space quality/ greenary degradation -64 -64 -81 -36 -25 -25 -49 -4 -25 -25 -36 81 0 -49 -49 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -626

7 CON PHY Natural drainage pattern and hydrology -36 -64 -81 -4 -2 -4 -16 -1 -25 -1 -36 4 -64 -81 -25 -16 -4 -25 -1 -49 -49 -1 -581

8 CON PHY Waterbody/spring destruction -81 -64 -81 -4 -16 -4 -25 -25 -16 -2 -25 -4 0 -25 -25 -25 -16 -36 -25 -25 -25 -16 -565

9 CON PHY Air Quality Impacts (Odour, dust, opacity) -49 -36 -81 -36 -9 -16 -16 -2 -49 -16 -49 64 -36 -64 -16 -36 -25 -36 -4 -4 -4 -9 -529

10
CON PHY

Surface Water Quality Impacts (Odour,taste, colour and 

appearance)
-36 -36 -81 -36 -49 -25 -4 -25 -25 -4 -36 25 -49 -64 -25 -16 -25 -25 -25 -3 -3 -16

-583

11
CON

PHY-CHE
Ground water quality degradation by conventional pollutants  

(COD/BOD/SS alterations to undesired level)
-25 -49 -81 -4 -16 -4 -4 -4 -49 -9 -9 9 -81 -81 -25 -25 -25 -64 -1 -16 -16 -49

-628

12 CON PHY-CHE Land contamination by oil in service areas -16 -16 -81 -16 -2 -4 -16 -2 -25 -2 -36 -2 -64 -81 -25 -49 -36 -25 -1 0 0 -1 -500

13 OPNL PHY-CHE
Water quality and ecological degradation of Mawak Oya by 

untreated effluent  from the treatment plant (during breakdown)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81 0 0 -64 -81 -81 -64 -16 -16 -25

-428

14
CON

PHY-CHE
Noise and Vibration (Inconvenience to sensitive receptors such as 

religious places, schools, hospitals) 
-36 -64 -81 -64 -16 -25 -25 -4 -4 -25 -16 -1 -4 0 0 0 0 -4 0 0 0 -16

-385

15
OPNL

PHY-CHE Health hazards from disposal of biomedical and scheduled wastes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
-640

16 CON PHY-CHE Dust/ PM10, PM2.5 levels increase (Air Quality) -81 -64 -81 -42 -24 -16 -36 -4 -30 -9 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362

17
CON

PHY-CHE Groundwater quality degradation by sewage and clinical waste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
-250

18 CON ECO Loss and alteration of Habitats of flora and fauna -81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 25 -64 -81 -16 0 0 0 0 0 0 -4
-878

19 CON ECO
Destruction (death and displacement) of Terrestrial Flora at the 

site
-81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 25 -64 -81 -16 0 0 0 0 0 0 -4

-878

20 CON ECO
Destruction (death and displacement) of Terrestrial Fauna at the 

site
-81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 25 -64 -81 -16 0 0 0 0 0 0 -4

-878

21 CON ECO
Death and destruction of flora(threatened, endangered or endemic 

floral species)
-81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 81 -64 -81 -36 -64 0 -36 -36 -36 -36 -25

-671

22 CON ECO Destruction of threatened, endangered or endemic faunal species -81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 4 -64 -81 -36 -64 0 -64 -64 -64 -64 -25
-860

23 CON ECO Death and destruction of Aquatic Flora -81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 81 -64 -81 -36 -64 0 -36 -36 -36 -36 -25 -671

24 CON ECO Death and destruction of Aquatic Fauna -81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 81 -64 -81 -36 -64 0 -36 -36 -36 -36 -25 -671

25 CON SOCIO Loss of employment of estate workers -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -1408

26 CON/OPNL SOCIO Worker health and safety impairment -64 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -40 -63 -36 -49 -81 -72 -72 -36 -36 -64 -1334

27 CON/OPNL SOCIO Loss of houses for 6 families -64 -64 -64 -25 -49 -36 -36 -36 -36 -16 -16 -16 -49 -49 -49 -49 -36 -36 -36 -36 -36 -49 -883

28 CON/OPNL SOCIO Change of Cultural Values/social unrest in sorrounding villages  -64 -64 -64 -25 -49 -36 -36 -36 -36 -16 -16 -16 -49 -49 -49 -49 -36 -36 -36 -36 -36 -49
-883

29 CON SOCIO Economic loss from the destruction of rubber plantation -81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -802

30 CON/OPNL SOCIO Public health, safety and convenience degradation -16 -16 -64 -25 -25 -16 -4 -25 -49 -25 -25 -25 -64 -64 -16 -25 -25 -16 -64 -81 -49 -25 -744

31 CON/OPNL SOCIO Fire  hazards -16 -16 -16 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0 -64 -64 -64 -81 -49 -49 -49 -49 -49 -64 -918

32 OPNL SOCIO Livelihood/Life style/ cultural changes -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -16 -49 -4 -4 -25 -25 -25 -25 -16 -64 -49 -49 -64 -451

33 CON/OPNL SOCIO Traffic Flow and other road users / access difficulties -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -9 -282

34 CON/OPNL SOCIO Property value fluctuations -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -25 -175

35 CON SOCIO Natural drainage congestion, natural drainage system degradation -64 -49 -64 -16 -8 -25 -25 -9 -30 -20 -20 49 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
-341

36 CON/OPNL SOCIO Employment creation 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 605

37 CON/OPNL SOCIO
Increase of social infrastucture (transport/communication/ 

business /commercial activities)
25 25 25 36 25 64 81 81 25 49 81 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

1173
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වගුව 4.5- විවිධ පාරිසරික උප වසම් සඳ ා ලිය ෝයපෝල්් ආකෘති -ලකුණු අනුව වර්ග කර ඇත [ධණාත්මක ිට සෘනාත්මක] 
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25 CON SOCIO Loss of employment of estate workers -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -1408

26 CON/OPNL SOCIO Worker health and safety impairment -64 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -40 -63 -36 -49 -81 -72 -72 -36 -36 -64 -1334

31 CON/OPNL SOCIO Fire  hazards -16 -16 -16 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0 -64 -64 -64 -81 -49 -49 -49 -49 -49 -64 -918

27 CON/OPNL SOCIO Loss of houses for 6 families -64 -64 -64 -25 -49 -36 -36 -36 -36 -16 -16 -16 -49 -49 -49 -49 -36 -36 -36 -36 -36 -49 -883

28 CON/OPNL SOCIO Change of Cultural Values/social unrest in sorrounding villages  -64 -64 -64 -25 -49 -36 -36 -36 -36 -16 -16 -16 -49 -49 -49 -49 -36 -36 -36 -36 -36 -49
-883

18 CON ECO Loss and alteration of Habitats of flora and fauna -81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 25 -64 -81 -16 0 0 0 0 0 0 -4
-878

19 CON ECO
Destruction (death and displacement) of Terrestrial Flora at the 

site
-81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 25 -64 -81 -16 0 0 0 0 0 0 -4

-878

20 CON ECO
Destruction (death and displacement) of Terrestrial Fauna at the 

site
-81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 25 -64 -81 -16 0 0 0 0 0 0 -4

-878

22 CON ECO Destruction of threatened, endangered or endemic faunal species -81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 4 -64 -81 -36 -64 0 -64 -64 -64 -64 -25 -860

29 CON SOCIO Economic loss from the destruction of rubber plantation -81 -64 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-802

5 CON PHY Blasting hazards -64 -25 -81 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746

30 CON/OPNL SOCIO Public health, safety and convenience degradation -16 -16 -64 -25 -25 -16 -4 -25 -49 -25 -25 -25 -64 -64 -16 -25 -25 -16 -64 -81 -49 -25 -744

23 CON ECO Death and destruction of Aquatic Flora -81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 81 -64 -81 -36 -64 0 -36 -36 -36 -36 -25 -671

24
CON ECO

Death and destruction of Aquatic Fauna -81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 81 -64 -81 -36 -64 0 -36 -36 -36 -36 -25
-671

21 CON
ECO

Death and destruction of flora(threatened, endangered or endemic 

floral species)
-81 -64 -81 -9 -25 -25 -1 0 -36 -16 0 81 -64 -81 -36 -64 0 -36 -36 -36 -36 -25

-671

15
OPNL

PHY-CHE Health hazards from disposal of biomedical and scheduled wastes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
-640

11
CON

PHY-CHE
Ground water quality degradation by conventional pollutants  

(COD/BOD/SS alterations to undesired level)
-25 -49 -81 -4 -16 -4 -4 -4 -49 -9 -9 9 -81 -81 -25 -25 -25 -64 -1 -16 -16 -49

-628

8 CON PHY
Visual image/ open space quality/ greenary degradation -64 -64 -81 -36 -25 -25 -49 -4 -25 -25 -36 81 0 -49 -49 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

-626

10
CON PHY

Surface Water Quality Impacts (Odour,taste, colour and 

appearance)
-36 -36 -81 -36 -49 -25 -4 -25 -25 -4 -36 25 -49 -64 -25 -16 -25 -25 -25 -3 -3 -16

-583

7 CON PHY Natural drainage pattern and hydrology -36 -64 -81 -4 -2 -4 -16 -1 -25 -1 -36 4 -64 -81 -25 -16 -4 -25 -1 -49 -49 -1 -581

8 CON PHY
Waterbody/spring destruction -81 -64 -81 -4 -16 -4 -25 -25 -16 -2 -25 -4 0 -25 -25 -25 -16 -36 -25 -25 -25 -16

-565

9 CON PHY Air Quality Impacts (Odour, dust, opacity) -49 -36 -81 -36 -9 -16 -16 -2 -49 -16 -49 64 -36 -64 -16 -36 -25 -36 -4 -4 -4 -9 -529

12 CON PHY-CHE Land contamination by oil in service areas -16 -16 -81 -16 -2 -4 -16 -2 -25 -2 -36 -2 -64 -81 -25 -49 -36 -25 -1 0 0 -1 -500

32
OPNL SOCIO

Livelihood/Life style/ cultural changes -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -16 -49 -4 -4 -25 -25 -25 -25 -16 -64 -49 -49 -64
-451

13 OPNL PHY-CHE
Water quality and ecological degradation of Mawak Oya by 

untreated effluent  from the treatment plant (during breakdown)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81 0 0 -64 -81 -81 -64 -16 -16 -25

-428

14 CON
PHY-CHE

Noise and Vibration (Inconvenience to sensitive receptors such as 

religious places, schools, hospitals) 
-36 -64 -81 -64 -16 -25 -25 -4 -4 -25 -16 -1 -4 0 0 0 0 -4 0 0 0 -16

-385

1 CON PHY Landuse/Landscape  changes -64 -42 -81 -15 -24 -36 -42 -16 -36 -16 -16 36 4 25 49 49 -4 -64 -64 -25 -16 16
-382

16 CON
PHY-CHE Dust/ PM10, PM2.5 levels increase (Air Quality) -81 -64 -81 -42 -24 -16 -36 -4 -30 -9 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-362

2 CON PHY Land stability degradation due to construction activities -64 -64 -75 -40 -12 -30 -25 -12 -36 -25 -25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359

35 CON SOCIO Natural drainage congestion, natural drainage system degradation -64 -49 -64 -16 -8 -25 -25 -9 -30 -20 -20 49 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -341

3 CON PHY Potential for soil erosion  -64 -64 -64 -25 -12 -30 -25 -12 -36 -25 -25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -333

33 CON/OPNL SOCIO Traffic Flow and other road users / access difficulties -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -9 -282

4 CON/OPNL PHY Groundwater Impacts, depletion due to extraction -49 -49 -49 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2 -4 -16 -16 -16 -20 0 0 0 0 0 -253

17 CON PHY-CHE Groundwater quality degradation by sewage and clinical waste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
-250

34 CON/OPNL SOCIO Property value fluctuations -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -25
-175

36 CON/OPNL SOCIO Employment creation 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 605

37 CON/OPNL
SOCIO

Increase of social infrastucture (transport/communication/ 

business /commercial activities)
25 25 25 36 25 64 81 81 25 49 81 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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වගුව 4.6-  දුනා ගන්නා ලද් අ  පත් බලපෑම් ලැයිස්තුව 

 

වයොපෘති චක්රීය 

අදියර  

උප 

පොරිස්රික  

වයොපෘතිය ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති කරනුගේ 

 

CON SOCIO වු කේකරුවන්ගේ රැකියො අහිමි ීම  

CON/OPNL SOCIO ගස්තවක ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂිත දුර්වලතො  

CON/OPNL SOCIO ගිනි උවදුරු  

CON/OPNL SOCIO පවුල් 6 කට නිවොස් අහිමි ීම  

CON/OPNL SOCIO අවට  ේවල ස්ාංස්තකෘතික විනොකේ/ස්මොජ අස් නය ගවනස්ත කිරීම  

CON ECO ශොක  ො ස්ව විගශතෂ් වල වොස්ස්තථොන අහිමි ීම  ො ගවනස්ත කිරීම  

CON ECO එම ස්තථොනගේ ගභෞමික වෘක්ෂ්ලතොදිය විනොශ කිරීම (මරණය ස්  අවතැන් ීම)  

CON ECO එම ස්තථොනගේ භූමිෂ්තඨ ස්ත්ත්ව විගශතෂ් විනොශ කිරීම (මරණය ස්  අවතැන් ීම)  

CON ECO වඳීගේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ග ෝ ආගේණික ස්ත්ත්ව විගශතෂ් විනොශ කිරීම  
CON SOCIO රබර් ව ොව විනොශ ීගමන් ආර්ික පොඩුව  
CON PHY පිපිරුේ අනුරු  

CON/OPNL SOCIO ම ජන ගස්ෞඛය, ආරක්ෂොව ස්  ප සුව පිරිහීම  

CON ECO ජලජ ශොක විගශතෂ් වල මරණය  ො විනොශය  

CON ECO 
ජලජ ස්ත්ුන්ගේ මරණය  ො විනොශය  

CON 
ECO 

ශොක මරණය  ො විනොශ කිරීම (තර්ජනයට ලක්ීගේ, තර්ජනයට ලක්ීගේ ග ෝ 

ආගේණික වූ මල් විගශතෂ්)  

OPNL 
PHY-CHE 

දජව දවදය විදයොත්මක  ො නියමිත අපද්රවය බැ ැර කිරීගමන් ගස්ෞඛයයට 

ඇති විය  ැකි අනුරු  

CON 

PHY-CHE 

ස්ොේප්රදොයික දූෂ්ක මඟින් භූ ත ජලගේ ගුණොත්මක භොවය පිරිහීම 

(COD/BOD/SS අවශය ගනොවන මට්ටමට ගවනස්ත කිරීම) 

ස්ොේප්රදොයික දූෂ්ක මඟින් භූ ත ජලගේ ගුණොත්මක භොවය පිරිහීම 

(COD/BOD/SS අවශය ගනොවන මට්ටමට ගවනස්ත කිරීම) 

CON PHY 
දෘශය ප්රතිබිේභය/ විවෘත අවකොශගේ ගුණොත්මකභොවය/  රිතො ොර පිරිහීම  

CON PHY 
මුපිට ජලගේ ගුණොත්මක බලපෑේ (සුවඳ, රස්, වර්ණය ස්  ගපනුම) 

CON PHY ස්තවොභොවික ජලොපව න රටොව ස්  ජල විදයොව  

CON PHY 
ජල ගේ /උල්පත් විනොශ කිරීම 

CON PHY වොයු ගුණොත්මක බලපෑේ (සුවඳ, දූවිලි, පොරොන්ධතොව)  
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වයොපෘති චක්රීය 

අදියර  

උප 

පොරිස්රික  

වයොපෘතිය ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති කරනුගේ 

 

CON PHY-CHE ගස්තවො ප්රගේශවල ගතල් මගින් ඉඩේ දූෂ්ණය ීම 

OPNL SOCIO 
ජීවගනෝපොය/ ජීවන රටොව/ ස්ාංස්තකෘතික ගවනස්තකේ 

OPNL PHY-CHE 
පිරිප දු මධයස්තථොනගයන් පිටකරන වන අපද්රවය ග තු ගවන් ජලගේ 

ගුණොත්මකභොවය ස්  මොවක් ඔය පොරිස්රික වශගයන් දූෂ්නය ීම (බිඳවැටීගේදී)  

CON 
PHY-CHE 

ශබ්දය ස්  කේපනය (ආ මික ස්තථොන, පොස්ල්, ගරෝ ල් වැනි ස්ාංගේදී ප්රතිග්රො ක 

ස්ඳ ො ඇති අප සුතොව) 

CON PHY ඉඩේ පරි රණය/භූ දර්ශන ගවනස්ත ීම 

CON 
PHY-CHE දූවිලි/ PM10, PM2.5 මට්ටේ වැඩි ීම (වොතගේ ගුණොත්මකභොවය) 

CON PHY ඉදිකිරීේ කටයුු ග තුගවන් ඉඩේ ස්තථොයිතොව පිරිහීම 

CON SOCIO ස්තවොභොවික ජලොපව න තදබදය, ස්තවොභොවික ජලොපව න පේධතිය පිරිහීම  

CON PHY පොාංශු ඛොදනයට ඇති  ැකියොව  

CON/OPNL SOCIO  මනො මනය ස්  අගනකුත් මොර්  භොවිතො කරන්නන් / ප්රගේශ ීගේ දුෂ්තකරතො  

CON/OPNL PHY භූ ත ජල බලපෑේ, නිස්තස්ොරණය ග තුගවන් ක්ෂ්ය ීම 

CON PHY-CHE 
මළොපජලය ස්  ස්ොයනික අපද්රවය ග තුගවන් භූ ත ජලගේ ගුණොත්මකභොවය 

පිරිහීම  

 

CON=ඉදිකිරීම්  OPNL= යමයයුම් 

 

නිර්ගන්ය විෂ්ගයහි එක්එක් ගකොටගස්ත අනුපිළිගවල අනුව ප ත දැක්ගවන ගකොටස්ත වලින් වයොපෘතිගේ 

බලපෑේ පිළිබඳ විස්තතර ලබො ගේ.  දුනො ත් බලපෑේ ස්ඳ ො ගයෝජනො කළ බලපෑේ අවම කිරීගේ අවම 5 

වන පරිච්ගේදගේ දක්වො ඇත. 

 

4.1 ඉදිකිරීම් බලපෑම් 

4.1.1 ඉෙම් සකස් කිරීම ස  රබර් ගස්/ වෘක්ෂලතා/ ිම් ආවරණ  ඉවත් කිරීම ය ්තුයවන් ඇති වන 

බලපෑම් 

4.1.1.1 සාමානය 

 

භූමිය ස්කස්ත කිරීගේදී ස්  වෘක්ෂ්ලතො ආවරණය ඉවත් කිරීගේදී  දූවිලි පිටීම, ශබ්දය ස්  ඉ ළ පස්ත ස්තථර 

ඉවත් විය  ැක. තවද පස් ඛොදනයට ලක් ීගේ අවදොනම වැඩි ගේ. 

 

බන්ධනො ොරය ගවනත් ස්තථොනයකට ග නයොම ස්ද ො ගයෝජිත  වයොපෘතියට අදොළ වන ප්රධොන 

ක්රියොකොරකේ ගදකක් ග තුගවන් ප ත දක්වො ඇති පරිදි ස්ැලකිය යුු පොරිස්රික බලපෑේ මු විය  ැක. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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A. වයාපෘති භූමි  තුළ ගස් ඉවත් කිරීම ස  ඉෙම් සැකසී 

වයොපෘති භූමිගේ ප්රමුඛතම ශොක විගශතෂ්ය වන රබර්  ස්ත ඉවත් කිරීම (Hevea braziliensis) ස්  

බන්ධනො ොරයට ප සුකේ ඉදිකිරීම ස්ඳ ො ඉඩම ස්කස්ත කිරීමට අවශය  බැවින් එම ස්තථොන වල ස්  

අගනකුත්  ස්තථොන වල යිව ොවන්  ො  ාං ඉවුරු වල ශොක ඉවත් කිරීමට සිදු ගේ. ගමමගින් ප ප්රගේශගේ 

දජව විවිධත්වයට  ො පරිස්රයට ස්ැලකිය යුු අය ලත් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. තිගබන රබර් ව ොව  

පැරණි (වයස්ත ත)  ව ොවක් වන අතර එම ව ොගවන්  ඉවත් කිරීමට ගයෝජනො කර ඇත්ගත් 50% ක් 

පමණක් බවත් ස්ඳ න් කළ යුුය. වයොපෘති භූමියට මොයිේව නව මොර් යක් ඉදිකිරීමට ගයෝජනො කර ඇති 

අතර එමඟින් යේ කුඹුරු ගකොටස්ක්  ග ොඩ කිරීමට අවශය ගේ. ගමම සියලු ක්රියොකොරකේ දජව 

විවිධත්වය / පරිස්රය ගකගරහි අහිතකර ගලස් බලපොන පරිදි අවට භූ දර්ශනය ස්තිර ගලස් ගවනස්ත කරනු 

ඇත. 

 

4.1.1.2 ශාක  ා සත්ව වියශ්ෂ වලට වාසස්ථාන අහිමි ීම  ා යවනස් කිරීම 

• බන්ධනො ොරය ගවනත් ස්තථොනයකට ග නයොම ස්ද ො ගයෝජිත  වයොපෘතිය ග තුගවන් අහිමි වන 

ගභෞමික වොස්ස්තථොන වලින් එකක් වන්ගන් රබර් ව ොවයි. ගමම රබර් ව ොව පැරණි එකක් වන අතර 

ඉවත් කිරීමට නියමිතව ඇත්ගත් රබර්  ස්ත වලින් 50% ක් පමණි. ස්තවොභොවික වනොන්තර  ො ස්ස්ඳන විට 

රබර් ව ොවන් මගින් සිදු වන පොරිස්රික වොසි  ගබග වින් අඩු වුවද එමගින් පොරිස්රික ගස්තවොවන් 

රොශියක් ස්පයයි. ජීීන්ට වොස්ස්තථොන ස්ැපයීම, කොබන් ස්ාංචලනය ස්   බඩො කිරීම,  ජල නියොමනය, 

පොාංශු ඛොදනය පොලනය කිරීම,  ාංවුර අවම කිරීම, පළිගබෝධකයන් ස්  ගරෝ  වො කයින් පොලනය 

කිරීම ස්  එම නිස්ො වො කයන්ග න් ගබෝවන ගරෝ  පොලනය කිරීම, පගස්ත ගුණොත්මක තත්වය පවත්වො 

 ැනීම ස්  පස් ස්ෑදීම ප සු කිරීම ගමම කර්තවයයන්ට ඇුළත් ය. ගකොළඹ දිස්තික්කගේ දක්නට 

ලැගබන ස්තවොභොවික වනොන්තර වල ප්රමොණය ගබග වින්ම  අඩු බැවින් ගකොළඹ දිස්තික්කගේ 

නො රික/අර්ධ නො රික භූ දර්ශන වල ගමම ගස්තවොවන් වැද ත්  ගේ. 

 

• ස්ොගේක්ෂ්ව විශොල භූමි ප්රමොණයක මුළුමනින්ම රබර් ඉවත් කිරීම නිස්ො එම ගකොගස්ත  ශොක  ො ස්ත්ත්ව 

විගශතෂ් අහිමි ීම ග ෝ විතැන්  ීමක් සිදු ගේ. අවම වශගයන් ආගේණික  විගශතෂ්13 ක්  ඇුලු ගේශීය 

ශොක විගශතෂ් 50 කට අධික ස්ාංඛයොවක පමණ පැවැත්මට රබර් ව ොව ආධොර වන බව  සිදු කරන ලද 

ස්මීක්ෂණවලින් ග ළි  ී ඇත. ගේවොයින් ස්ම රක් ජොතික වශගයන් තර්ජනයට ලක්ව ඇති විගශතෂ් ගේ. 

ක්ීරපොයින් අතර විගශතෂ්ගයන් වැද ත් වන්ගන් දේ පැ ැති මුහුණැති ගකොළ වඳුරො ය. ගමම විගශතෂ්යට 

ජීවත් ීමට ස්ැලකියයුු  වියන් ආවරණයක් ස්හිත වොස්ස්තථොන අවශය වන අතර එබැවින් ස්තවොභොවික 

වනොන්තර ගනොමැති විට අත ැර දැමූ රබර් ව ොවන් විකල්පයක් ගලස් ස්ැලකිය  ැක. ගස්වන ස්හිත 

වොස්ස්තථොනය ස්  කස්ල ස්තථර  ස්ර්පයින්ගේ ස්  ආත්රගපෝඩොවන්ගේ වොස්ස්තථොන ගේ.  දැඩි පරොස්යකින් 

  නය අඩු ගමන් පීඩො විඳින  තර්ජනයට ලක් වූ විගශතෂ් ගබොග ෝමයක් ගමහි  මු විය. ස්ැලසුේ කර 

ඇති  අගනකුත් වයොපෘති ස්  ගයෝජිත වයොපෘතිය ග තුගවන් එම ජීීන් ගබොග ෝ ගදගනක් දිගු 

කොලීනව ගේශීය වශගයන් වඳ ී යොමකට ස්   කලොපීයව. ස්ැලකිය යුු ප්රමොණයකින්   නය 

අඩුීමකට ලක් විය  ැකිය. 

 

• උල් පත් ආශ්රිත වොස්ස්තථොන ස්ොගේක්ෂ්ව ශොක  ො ස්ව විගශතෂ් වලින් ඉ ල ඝනත්වයක් ඇත. ස්තිර ජල 

මූලොශ්ර දැනට මී  වයින්  ස්තනොනය කිරීම ස්ඳ ො භොවිතො කරනු ලබයි. දිය උල්පතට ප ළින් නිර්මොණය 

ී ඇති ජල තටොකය ස්ම ර  ාං ඉවුර ආස්රිත පැලෑි වැඩීමට ග තු ී තිගබ්. ගමම ස්තථොනගේ දිය 

බල්ලන් වොර්තො ී ඇති අතර ගබොග ෝ ගභෞමික ස්ත්ව විගශතෂ්යන් ගමය පොනීය ජල ප්රභවයක් ගලස් 

භොවිතො කරනු ඇතැයි අගේක්ෂ්ො කළ  ැකිය. එම නිස්ො ගමම භූමිය අහිමි ීම එම ස්ත්ව ස්  ශොක 

විගශතෂ්යන්ට අහිතකර විය  ැකිය. 

 

• අපජලය, මළ අපජලය පිටොර  ැලීම සිදු විය  ැක්ගක් ජල පවිත්රො ොරය දිය උල්පත අස්ල, ඇළ මොර්  

අස්ල ග ෝ කුඹුරු අස්ල ස්තථොපනය කලග ොත් පමණී. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• දැනට තිගබන කර්මොන්තශොලොවට ස්මීපව ස්ත්ත්ව විගශතෂ් ස්ඳ ො වැද ත් යැයි ස්ැලකිය  ැකි  කුඩො 

වගුරු බිමක් ඇත. ඉදිකිරීේ කටයුු ස්ඳ ො භුමිය ස්මතලො කිරීමට  ගපර ගමම ප්රගේශය පිරීම අවශය 

විය  ැකිය. භුමිගේ පොෂ්ොණ ඉවත් කිරීම ස්  අවට ඇති වෘක්ෂ්ලතොදිය ඉවත් කිරීම නිස්ො ගබොග ෝ ස්ව 

විගශතෂ්, විගශතෂ්ගයන් කුඩො ක්ීරපොයින් ස්  ස්ර්පයින් වද ී යොමට ද ඉඩ ඇත.  

 

• මොර් ය ඉදිකිරීමට ගමන්ම බන්ධනො ොරගේ සිට මොවක් ඔය දක්වො අපජලය  ො මළඅපද්රවය රැග න 

යන නල මොර්  ඉදි කිරීම නිස්ොද එළි ගපග ළි කිරීේ සිදු කිරීමට අවශය විය  ැකිය. මොවක් ඔය ඉවුගර් 

අපද්රවය බැ ැර කරන ස්තථොනගේ ඇති වෘක්ෂ්ලතොදිය යේ තොක් දුරට ඉවත් කිරීමට සිදු විය  ැකිය. 

 

ස්මස්තතයක් වශගයන් අවට පිහිටො ඇති ජිවි වොස්ස්තථොන  දැඩි ගලස්  ොයනයට ලක් ී  ඇති ග යින් ගමහි 

වස්න ජිී විගශතෂ්යන්ට ගමම වයොපෘති ක්රියො අහිතකර ගලස් බලපොනු ඇත. දැනට ගමම  වයොපෘති භුමිගේ 

තිගබන අක්කර 735 පමණ වූ ප්රමොණගයන්  අක්කර 250 ක්  පමණක් ග ලි කරන බව දැනුේ දී ඇත. 

ගකගස්ත ගවතත්, ගස්සු ඉඩේ ද ගවනත් ස්ාංවර්ධන වයොපෘති ස්ඳ ො ගවන් කර ඇති ග යින් ඉක්මනින්ම ඒවොද 

ග ලි ගපග ලි කිරීම අවශය වන අතර, එම ග ලි ගපග ලි කිරීම මඟින් සිදු වන දිගු කොලීන  ො ස්තිර  ොන 

ගනොස්ලකො  ැරිය ගනො ැකිය. ගමමගින් ශොක  ො ස්ව විගශතෂ් ගකගරහි වන බලපෑේ අහිත කර, මධයස්තථ 

 ො ස්තිර  බලපෑේ විය  ැකිය. 

 

4.1.1.3 සතුන් මරණ ට පත් ීම ස  අවතැන් ීම   

• ප්රගේශගේ සිදු කරන ලද දජව විවිධත්ව ස්මීක්ෂණගයදී වැද ත් ජීවි විගශතෂ්  ණනොවක් වොර්තො ී ඇත. 

භූමිගේ වෘක්ෂ්ලතොදිය ඉවත් කිරීම නිස්ො කුඩො ක්ීරපොයින්  ො ස්ර්පයින් අවතැන් ීමට ග තු වන අතර 

එම ස්ුන්ට නිසි ගේලොවට ගවනත් සුදුසු ස්තථොන කරො යොමට  ැකියොවක් ගනොමැත. ගබොග ෝ 

විගශතෂ්යන් රොත්රී කොලගේදී (ග ෝ හිමිදිරිගේ ග ෝ ස්වස්) ක්රියොකොරී විය  ැකි අතර, ග ලි ගපග ලි කිරීේ  

සිදු ගකගරන දිවො කොලගේදී  එම ස්ුන්ගේ ක්රියොකොරීත්වය  අඩු විය  ැක.  එම නිස්ො ගමම වයොපෘති  

ක්රියොකොරකේ ඒවොට අහිතකර බලපෑමක් විය  ැකිය. කුරුල්ලන් වැනි ගබොග ෝ ස්ාංචරන සිදුකරන 

ස්ුන්ට  සුළු පරිස්ර ගවනස්ත ීමකින් වුවද  එම ස්තථොනගයන්  ඉවත්ව යොමට  ැකියොව ඇත. 

 

• භුමිගේ භොධොකොරී වන  ස්තථොන ුළ සිරී සිටීම නිස්ො ගමම ස්ුන්ව පීඩනයට පත් වන අතරම ඔවුන් 

මරණයට පත් විය  ැක. ස්ම ර ස්ුන්  පැන යන විට ඉදිකිරීේ වො න වලට යට විය  ැකිය. ගමවැනි 

බලපෑේ ප්රධොන වශගයන් භූමි ස්කස්ත කිරීගේදී  සිදුවන අතර එම බලබෑේ ඉතො ඉ ළ මට්ටමක ස්  ස්තිර 

ඒවො  විය  ැකිය. 

 

• ස්ම ර ස්ුන් අවතැන් ීම ග තුගවන්  ග වු වලට ඇුලු ී වොස්ය කිරීම ග තුගවන් ප්රගේශවොසීන්ට 

තර්ජනයක් වනු ඇත. මෑතකදී ග ොරණ ප්රගේශගේ  හිවලුන්ගේ ප රදීේ ස්   වල් බළලුන් පැමිණීම 

වොර්ථො විය. විගශතෂ්ගයන් ස්ුන් දරුණු නේ එවැනි අවස්තථො වලදී ස්ුන්ට ගමන්ම මිනිසුන්ට ද 

තර්ජනයක් වනු ඇත. විෂ් ස්හිත ස්ර්පයින්ගේ පැමිනීම ග තුගවන් එවැනි අනුරු ද ඇති විය  ැකිය. 

ගමම ස්ුන් ස්ොමොනයගයන් මරො දමනු ලබන්ගන් ප්රගේශවොසීන් විසිනි. 

 

• උර  විගශතෂ් ස්  කුඩො ක්ීරපො විගශතෂ්  ණනොවක් වොස්ය කරන වයොපෘත් භූමිගේ පොෂ්ොණ පිපිරීේ සිදු 

විය  ැක. ගමය ගමම ප්රගේශ වල ජීවත් වන ගමන්ම අවට සිින ස්ව විගශතෂ් වලටද අහිතකර විය 

 ැකිය. 

 

4.1.1.4 භූමි  ය ලි යපය ලි කිරීම නිසා එම සුන් බුන් එකත් ීම 

• වයොපෘති භුමිගේ රබර්  ස්ත ඉවත් කිරීම ස්  නැවත පදිාංචි කිරීේ  කරන ස්තථොනගේ ඇති අගනකුත් 

වෘක්ෂ්ලතොදිය ඉවත් කිරීම ග තුගවන් සුන්ුන්  ො දැව විශොල ප්රමොණයක් එකු වනු  ඇත. ගමම 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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සුන්ුන් ජල මොර්  අස්ල ග ෝ අත ැර දැමූ ඉඩේ වලට බැ ැර කිරීම නිස්ො  අහිතකර බලපෑේ ඇති කළ 

 ැකිය. 

 

o ජල මොර්  අවහිර ීම (ඒවො ඇළ ගදොළ අස්ල බැ ැර කළ ග ොත්) 

o ස්තවභොවික වොස්ස්තථොන ගවත ආක්රමණිකයන් වයොේත ීම 

o ප්රගේශගේ ගස්ෞන්දර්යය ප ත වැටීම 

 ගමම බලපෑේ මධයස්තථ  ො තොවකොලික වනු ඇත 

 

• වයොපෘතිගේ ඉඩේ ස්කස්ත කිරීගේ දී  ො ඉදිකිරීේ අවධිගේදී  කස්ළ කළමනොකරණ උපොය මොර්  තිබීම 

අතයවශය ගේ. දැනට පවතින ග ොඩනැගිලි කඩො දැමීම නිස්ො සිගමන්ති ස්  ඉදිකිරීේ ද්රවය සුන්ුන්  

ග ෝ ඉදිකිරීේ වලින් බැ ැර වන ද්රවය ගලස් සුන් ුන් තිබිය  ැකිය. ගේවො විගශතෂ්ගයන් තොවකොලික 

ස්තථොනයකට ග ෝ ජලොශ ආස්න්නගේ ග ෝ උල්පත් අස්ල ග ෝ අත ැර දමො ඇති රබර් ඉඩේ ප්රගේශයට 

ආස්න්නව බැ ැර  ගනොකළ යුු අතර එම ප්රගේශ  ස්ාංරක්ෂණය කිරීමට නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. 

4.1.2 ඉදිකිරීම් ද්රවය ප්රවා නයේ බලපෑම් 

 

විවිධ ස්තථොන වලසිට  ඉදිකිරීේ ද්රවය ප්රවො නය ගකගරන අතර ප්රවො න කොලය ුළ ශබ්දය ස්  කේපනය, 

දූවිලි ඇවිස්තසීම,  මනො මන තදබදය ස්  ම ජනතොව අප සුතොවයට පත් ීම වැනි භොධො සිදු විය  ැක. 

4.1.3 කැණීම්  ා භුමී  පිරීම නිසා වන බලපෑම්.    

 

කැණීේ වලදී පස් ලිහිල් වන අතර පොාංශු ස්තථොයිතොව  අඩු වනු ඇත. වයොපෘති ප්රගේශය බෑවුේ ස්හිත උස්ත 

බිමක් නිස්ො  පස්ත පිරීම අවම වනු ඇත. ගකගස්ත නමුත් ග ොඩනැගිලිවල අත්තිවොරම ුල පස්ත පුරවො තැලීමට 

සිදුවනු ඇත.ඉදිකිරීේ කටයුු වලදී එවැනි ක්රියොකොරකේ මඟින් ශබ්දය ස්  කේපනය ඇති ගේ. භූමිගේ 

විවිධ ස්තථොන වල පොෂ්ොණ  ල් ඇති අතර  ස්ොමොනය පිපිරීම ක්රම  ග ෝ රස්ොයනික පිපිරීේ මඟින් ගමම  ල්  

ඉවත් කිරීමට සිදු ගේ. ගමම පිපිරීේ වලින් අවට  ේමොනගේ නිගවස්ත වලට තොවකොලිකව  ශබ්දය, කේපන 

ස්  ආරක්ෂොව පිලිබදව  ැටලු ඇති විය  ැක. 

 

4.1.4 අධය න ප්රයේශයේ ස්වාභාවික ජලාපව න රටාවට ස  ජල විද්යාත්මක සාධක යකයරහි 

බලපෑම් 

පස් කැණීම,  ස්ත ඉවත් කිරීම ඉවත් කිරීම ස්  පිරීේ නිස්ො  ශොකමය ආවරණයට ස්  භුමිගේ ජලොපව න 

රටොවට බොධො ඇති විය  ැක. පවතින ජලොපව න මොර්  ස්  පවතින උල්පත් ස්  ඇළ මොර්  වලට ගමම 

ක්රියො මගින්  බොධො ඇති විය  ැකිය. ජලය  ලො යොගේ රටොව ගවනස්ත විය  ැකි  අතර, අහිතකර ආකොරයට 

ජලොපව න රටො නිස්ො පොාංශු ඛොදනය සිදු ගේ. කැණීේ කරන ලද පස්ත ඛොදනය ී වර්ෂ්ො කොලගේදී  බෑවුේ 

දිගේ  ලො යො  ැකි අතර එමගින් ආස්න්නව තිගබන ඇළ වල් වල ගරොන් මඩ තැන්පත් විය  ැකිය. 

 

වයොපෘති  ස්තථොනයට  පිවිසුේ මොර් ය තැනීම ස්ඳ ො ග ොරණ  ලග දර පොරට නුදුරින් පිහිි කුඹුරුයොය 

ග ොඩ කළ යුුය ගේ.   ගේ නිස්ො  මිල්ලෑව ම ො විදයොලයට ස්  ඒ අවට ස්ම ර පරිශ්රයන්ට පිවිගස්න මොර්  

වලට බලපෑේ ඇති විය  ැකි  ාංවුර මට්ටගේ වැඩි ීමක් අගේක්ෂ්ො කල  ැකිය. මිල්ලෑව ම ො විදයොලයට 

ප්රගේශ ීමට ඇති  මොර් ය ගයෝජිත ප්රගේශ මොර් ය  ර ො වැටී ඇති පටු ගකොන්ක්රීට් මොර් යකි. එම විස්තතර 

රූප සට න 4.1 හි දක්වො ඇත. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 4.1 රූපය  - කුඹුරු ා   ර ා ඉදිකිරීමට නි මික පිවිසුම් මාර්ගයේ විස්තර 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 4.2 රූපය  - ද්ැනට පවතින ජල උල්පත් වල පිහිටීම් 

4.1.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු ය ්තුයවන් ඉෙයම් ස්ථායීතාව ට වන බලපෑම් 

 

භූමියට වන උපද්රවයන් පිළිබඳ විස්තතර 3.2.4 ගේදගේ දක්වො ඇත. භුමිගේ ස්තථොයිතො පිලිබදව වොර්තොවක් 

ලබො ගදන ගලස්  UDA විසින්  NBRO ගවතින් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර එම වොර්තොව ඇමුණුම 19 ඇත. 

4.1.6 ශබ්ද් , කම්පන , දූවිලි  ා වාතයේ ගුණාත්මක භාව ට වන බලපායි  

4.1.6.1 සාමානය  

පස්ත කැපීම,  ල් පිපිරීම,  ෆයිලින්  ැසීම (සුවිගශතී අවස්තථොවන්හිදී පමණක් අවශය නේ) වැනි ඉදිකිරීේ 

කටයුු මඟින් දූවිලි පිටීම, ශබ්දය ස්  කේපනය වැනි බලපෑේ ඇතිවිය  ැකි අතර එමඟින් වයොපෘති 

භුමයට ආස්න්නව පිහිි අවට නිගවස්ත වලට බොධො ස්  අප සුතොවයන් ඇති විය  ැක. 

 

4.1.6.2  වැද්ගත්  සංයේදී ස්ථාන 

රාංගිරි වි ොරය ස්  මිල්ලෑව ම ො විදයොලය වයොපෘති සීමොවට ආස්න්නව පිහිටො ඇති ශබ්දය, කේපනය, දූවිලි 

වැනි බලපෑේ වලට ස්ාංගේදී විය  ැකි ස්තථොන ගේ. එගස්තම, මිල්ලෑව වත්ත ුළ පොස්ලක්, ප්රජො 

මධයස්තථොනයක් ස්  වුනිවොස් ඇති අතර ඒවො  වයොපෘති භූමියට ආස්න්නව පිහිටො ඇති ග යින් ඒවොද 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ස්ාංගේදී ස්තථොන ගලස් දැක්විය  ැකිය. ගමම උපගයොගි ආයතන වයොපෘති භූමිගයන්   පිටත පිහිටො ඇත.  ශබ්ද 

ස්ාංගේදී ස්තථොන වල පිහිටීම රූප ස්ට න 4-3 හි දක්වො ඇත. 

  

 

 ඡායාරූපය 4-1- රාංගිරි වි ොරය පන්ස්ල - මිල්ලෑව 

 

  4.3 රූපය  - ස්ාංගේදී ස්තථොන වල පිහිටීේ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.1.6.3 යන්ගත්රෝපකරණ භොවිතය ග තුගවන් වන  බලපෑේ  

ශබ්ද්  ස  කම්පන මූලාශ්ර 

 

ඉදිකිරීේ වලදී වයොපෘති ප්රගේශගේ ස්  ඒ අවට ස්තවොභොවික පරිස්රයට බලපෑේ ඇති කළ  ැකි ප්රධොන ශබ්ද 

ස්  කේපන ප්රභවයන් ගලස් ප ත ස්ඳ න් මූලික ඉදිකිරීේ කටයුු දැක්විය  ැකිය. 

 

• ඉදිකිරීේ ද්රවය ප්රවො නය )බර වො න  මනො මනය(  

• අමුද්රවය බෑම  ො පැටීගේ ගමග යුේ 

• ඉඩේ ස්කස්ත කිරීම ස්  පස්ත පිරීේ /කැනීේ  

• විවෘත භුමි කැණීේ 

• පයිලින්  ) Piling (කටයුු 

• අත්තිවොරේ කැපීම 

• ගපර ස්ැකසූ නිමැවුේ වලින් ග ොඩනැගිලි ඉදි කිරීමි කටයුු 

• අභයන්තර මොර්  ඉදිකිරීම 

• බන්ධනො ොරගේ මොයිේ තොේපය ඉදි කිරීම 

 

4.1.6.4 අයේක්ෂිත ශබ්ද්  ා කම්පන මට්ට්ම් 

ශබ්ද්  

නිශතචිත ඉදිකිරීේ ක්රම ගේදයන් ගමම අවස්තථොගවහිදී ගනොදන්නො නමුත් ගඩෝස්ර්, කැණීේ යන්ත්ර, යොන්ික/ 

විදුලි ගමවලේ, බර යන්ගත්රෝපකරණ ස්  ගවනත් අතින්  ක්රියොකරවන ක්රම මඟින් ඉදිකිරීේ අදියගර්දී ඉ ළ 

ශබ්ද මට්ටමක් ජනනය විය  ැක.ගමම ශබ්ද මූලොශ්ර වල ශබ්ද මට්ටේ ස්ෑම ප්රභවයකින්ම මීටර 1 ක් දුරට 85 

dB (A) ට වඩො අඩු වනු ඇතැයි අගේක්ෂො ගකගර්. 

 

1996 අාංක 1 දරණ ජොතික පොරිස්රික (ශබ්ද පොලනය) ගරගුලොසි මගින් 1996 මැයි 21 දිනැති අාංක 924/12 

දරණ  ැස්ට් නිගේදනය III වන උපගල්ඛනය (ගරගුලොසි 4) මඟින් ප්රකොශයට පත් කරන ලද ඉදිකිරීේ 

කටයුු Laeq’, T ස්ඳ ො ශබ්ද ප්රභවය පිහිටො ඇති ඉඩගේ මොයිේවල උපරිම අවස්ර ලත් ශබ්ද මට්ටේ දිවො 

කොලගේදී 75 dB (A) ස්  රොත්රී කොලගේදී 50 dB (A) ගේ. 

 

දිවො කොලගේදී මනින ලද දැනට පවතින ශබ්ද මට්ටම 75 dB (A) ට වඩො අඩුය.එබැවින් ඉදිකිරීේ කටයුු 

ස්ඳ ො මොයිගේ ඇස්තතගේන්ු ත ශබ්ද මට්ටම අදොළ අවස්ර ලත් මට්ටමට වඩො වැඩි ගනොවන අතර එම 

නිස්ො දිවො කොලගේ ඉදිකිරීේ කටයුුවලදී ස්ැලකිය යුු ශබ්ද බලපෑමක් ජනිත ගේයැයි අගේක්ෂ්ො 

ගනොගකගර්.ගකගස්ත ගවතත්, රොත්රී කොලගේ ඉදිකිරීේ කටයුු වලින්  වයොපෘතිගේ මොයිමට ආස්න්නව පිහිටො 

ඇති ස්ාංගේදී ප්රතිග්රො ක ස්තථොන ගකගරහි ශබ්දය නිස්ො  ඉ ළ බලපෑමක් ඇති කිරීමට  ැකියොවක් ඇත. එම 

නිස්ො අඩු ශබ්ද උත්පොදනයකින් යුත් ඉදිකිරීේ කටයුු වල නිරත ීමට රොත්රී කොලගේදී (අවශය නේ) අවස්ර 

ගදනු ඇත. 

 

කම්පන  

ඉදිකිරීේ කටයුු ග තුගවන් අස්ල ඇති ග ොඩනැගිලි වලට ස්ැලකිය යුු කේපන ආශ්රිත බලපෑේ 

ඇතිගේයයි බලොගපොගරොත්ු ගනොගේ. “යන්ගත්රෝපකරණ ක්රියොත්මක කිරීම, ඉදිකිරීේ කටයුු ස්  වො න 

 මනො  මනගේදී  ඇති වන කේපන ස්ඳ ො වන අන්තර් ස්ේමතයන්” හි දක්වො ඇති අවස්ර ලත් මට්ටමට 

වඩො එම කේපන මට්ටේ  වැඩි ගනොවනු ඇත.  

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.1.6.5 ඉෙම පිලිය ළ කිරීම සද් ා පාෂාණ කැනීම . 

 

වයොපෘති භූමිගේ ස්ම ර  ප්රගේශ වල තිගවන පොෂ්ොණ ග තු ගවන් භුමිය ඉ ළ උන්නතොාංශයකින් ස්මන්විත 

බව නිරීක්ෂ්ණය ගේ. ගමම   ල් පිහිි ප්රගේශයට අමතරව හුදකලො වූ  ල් කුට්ි ද නිරීක්ෂ්ණය ඇත. ගමම 

ප්රගේශගේ ස්ගමෝච්ඡ සිතියමට අනුව ගමම පොෂ්ොණ ප්රගේශය මීටර් 80-90 අතර පරොස්යක උස්ක් පවතී. 

ගයෝජිත ග ොඩනැගිලිවල විස්තතරොත්මක ස්ැලැස්තම ගේ දක්වො පිලිගයල කර ගනොමැත. එම නිස්ො   ල් පිහිි 

ප්රගේශය ස්ඳ ො අවශය කැණීේ මට්ටම පැ ැදිලි නැත. ගකගස්ත ගවතත්,  ඇස්තතගේනු කර ඇති පරිදි  ඉඩම 

ස්කස්ත කිරීම ස්ඳ ො මධයම පරිමොණගේ  ල් කැණීේ අවශය ගේ. ගමම  ප්රගේශ ගේ හුදකලො ව තැනින් තැන 

තිගබන  ල් කැණීම ස්ඳ ො පිපිරුේ ක්රියොකොරකේ සිදුකරිමට අවශය බව එයින් ගපන්නුේ ගකගර්. 

 

පිපිරුේ ක්රියොවලියන්ට අදොළ පොරිස්රික  ැටලු අවට  පදිාංචි කරුවන් බලපෑ  ැකි අතර පොෂ්ොණ කැණීේ ස්  

ඉදිකිරීේ වයොපෘති වල පිපිරීේ ග තුගවන් ඇති වන කේපනය විශොල පොරිස්රික  ැටලුවක් ගේ. එමගින්  

අස්ල්වැසි නිමැවුේ  වලට  ස්  ග ොඩනැගිලිවලට  ොනි ඇති කළ  ැකි ගේ. නිදසුනක් වශගයන්, භූමි 

කේපනය අවට නිගවස්තවල ප ළම මොලයට ස්  අත්තිවොරමට බලපොන අතර වොතය  ර ො යන තරාං  

බිත්ති ස්  ව ලවල් වලට ඇුළු ගේ.මිනිසුන්ට දැගනන ස්   ප්රතික්රියො කරන කේපන මට්ටම ගලස් 

ස්ැලගකන්ගන් නිමවුේ වලට  ොනි ඇතිකල  ැකි තීව්රතොවයට වඩො අඩු තීව්රතොවයකින් යුත් කේපනයන්ය. 

කේපනගේ වොර  ණන, විශොලත්වය ස්  කේපනය පවතින කොලසීමොව ගමන්ම එයට නිරොවරනය  වූ 

ග ොඩනැගිලි වර් ය මත පදනේව කේපන මඟින් සිදු වන  ොනිය තක්ගස්තරු කරනු ලැගබ්. 

 

4.1.6.6 වාතය න් ඇතිවන යතරපුම 

 

විවෘත වලවල්  ුළ පිපිරුේ ගමග යුේ සිදු කිරීගේදි වොතය අධික පීඩනය (වොයු පිපිරීම) ප්රධොන ගලස්ම 

ඇතිගේ. එමගින්  අවට ග ොඩනැගිලි ස්  නිමැවුේ වලට අවදොනමක් ඇති කරයි. ගමහිදී පිපිරීගමන් මුදො 

 රින ශක්තිය ග තුගවන් වොයු පීඩන පීඩනය ඇති ගේ. 

  

4.1.6.7  සාම්ප්රද්ායික පිපිරීම් වල අහිතකර බලපෑම 

සාමානය 

විවෘත සිදුරු ගයොදො සිදු කරන ස්ොේප්රදොයික පිපිරුේ  ස්  සිවිල් ඉාංජිගන්රු වයොපෘති ආරක්ෂ්ොව ස්  පරිස්රය 

ගකගරහි අහිතකර ගලස් බලපොයි. මෑත කොලගේදි  ඛනිජ ස්ේපත් ගේ ගයන් උක ො  ැනීම ,පුපුරන ද්රවය 

ස්ඳ ො ඇති ඉල්ලුම ඉ ළ යොමට ග තු වූ අතර එම නිස්ො ආරක්ෂිතභොවය ස්  පොරිස්රික අනුරු වැඩි ී 

තිගබ්. 

 

පිපිරුම් මගින් විියරන ගල් කැබලි  

 

පිපිරුේ කරන ප්රගේශගයන් අනගේක්ිත ගලස් විසි ී යන  ග ෝ පිපිරුගේ බලගයන් ඈතට විසිගවන  ල් 

කැබලි  ෆතලයි ගරොක් (විසිගරන  ක් කැබලි) ගලස් අර්ථ දැක්විය  ැකිය. ස්ොේප්රදොයික පිපිරීේ වලදී වැඩිම 

ස්ැලකිල්ලක් දැක්විය යුු කරුණක්  ගලස් ගමය ස්ැලගක්. 

අස්ල ඇති ග ොඩනැගිලිවලට ෆතලයි-ගරොක් වලින්  ොනි  විය  ැකි අතර මිනිසුන්ට ස්  ස්ුන්ට ගමමගින් 

 ොනි කළ  ැකිය. ෆතලයි-ගරොක් (විසිගරන  ල් කැබලි)  ඇති ීමට ග තු විය  ැකි ප්රධොන ස්ොධක වන්ගන් භූ 

විදයොත්මක වු ය අකන්ඩතොවය ගනොමැති කම , පිපිරුේ සිදුර වල දුර්වල පිරිස්ැලසුම ස්  පැටීම, 

ප්රමොණවත් බරක් ගනොමැති ීම ස්   ප්රමොද ීගේ කොලය ඇුළත් ගේ. 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.1.6.8 වාතයේ ගූණාත්මක තත්ව ට වන බලපෑම් 

ඉදිකිරීම් අවධියේ දි වාතයේ ගුණාත්මක තත්ව ට වන               

බලපෑම් 

ඉදිකිරීම් අවධියේ දි ිදු වි   ැකි වායු වියමෝචන 

ඉදිකිරීේ වලදී ප්රධොන ගලස්ම වොයු දූෂ්ක ක්රියොකොරකේ වන්ගන් භුමිය ග ලි කිරීම, පස්ත කැණීේ, බිේ මට්ටම 

ස්කස්ත කිරීම, භූමි අලාංකරණය, ඉදිකිරීේ ද්රවය ප්රවො නය, ද්රවය පැටීම ස්  බෑම ස්   බඩො කිරීගේ 

ක්රියොකොරකේ  ගේ. ඉදිකිරීේ අවධිගේදී වො න තදබදය වැඩි වන ග යින් ඉදිකිරීේ ස්තථොනයට බර වො න 

 මන් කිරීම ස්  එම ස්තථොන වල සිට  මන් කරන රථවො න වලින් ජනනය වන  දූවිලි ඇුළු  විගමෝචනය 

ප්රමොණය ඊට අනුරූපව ඉ ළ යනු ඇත. 

 

මොර්  වලින්   ැරුණු විට, ඉඩම ග ලි කරන ලද  ප්රගේශ ස්   භුමිය ඇුලත අමුද්රවය (විවෘත ග ොඩවල්)  

 බඩො කර ඇති ස්තථොන වලින් ද දූවිලි  ජනනය ගේ. ඒ අනුව ඉදිකිරීේ අදියගර්දී දූවිලි ග ෝ අාංශු (PM ) 

ප්රධොන වොයු දූෂ්ක ගලස් ස්ැලකිය  ැකිය. ඉදිකිරීේ කටයුු ඉ ත ස්ඳ න් විවිධ ගමග යුේ අවධි 

කිහිපයකින්  ක්රියොත්මක  ගේ .  ස්ෑම ගමග යුේ අවධියකම එහි කොලසීමොව ුල   දූවිලි/ PM  උත්පොදනය 

කිරීගේ  ැකියොකින්  ස්මන්විත වන අතර ඒවො ගබොග ෝ   විට වයොපෘතිගේ ක්රියොකොරී මට්ටම, නිශතචිත 

ගමග යුේ ස්  පවතින කොලගුණික තත්ත්වයන් අනුව ස්ැලකිය යුු ගලස් ගවනස්ත විය  ැක.ගමම වොයු 

විගමෝචනයන් ග න් විශොල ගකොටස්ක් පිටවන්ගන් ඉදිකිරීේ ස්තථොනගේ තිගබන තොවකොලික මොර්   ර ො 

ඉදිකිරීේ යන්ත්ර  මනො මනගයනි.ඉදිකිරීේ වල තොවකොලික ස්තවභොවය ඇස්තගේන්ු කිරීගේදී ස්  විගමෝචන 

පොලනය කිරීගේදී   ඉවත්ව යන ගවනත් දූවිලි ප්රභවයන්ග න් එය ගවනස්ත කරයි.ඉදිකිරීේ වො න  ගලස් 

භොවිතො වන පස්ත ග න යන වො න, විදුලි උත්පොදක යන්ත්ර ස්  ස්ේපීඩක වැනි යන්ත්ර සූත්ර වල ඩීස්ල් 

එන්ජින් නිතරම ස්  භොවිතො ගේ. ඩීස්ල් ද නගේ  පිටවන වොතගේ අාංශුමය දූෂ්ණය (particle pollution), 

ඕගස්ෝන් නිපදවන නයිරජන් ඔක්ස්යි් ස්  විෂ් වොයු දූෂ්ක අඩාංගු ගේ.ගපරල් ස්  ඩීස්ල් ඉන්ධන ද නය 

කිරීම මඟින් ක්රියො කරන අභයන්තර ද න එන්ජින්,රථ වො න, විදුලි උත්පොදන යන්ත්ර, ඉදිකිරීේ උපකරණ 

භොවිතො කරමින් වයොපෘතිගේ  ඉදිකිරීේ සිදුකරන කොලය මුලුල්ගල්ම PM, NOX, CO, VOCs, ස්  SO2 

යන වොයු විගමෝචන උත්පොදනය ගේ . තවද, ග ොඩනැගිලි  තැනීගේදී ස්  ග ොඩනැගිලි ස්වි කිරීගේදී ස්  

ප්රගේශ මොර්  ස්ාංවර්ධනය කිරීගේදී (අභයන්තර  ො බොහිර වශගයන්); ගවල්ඩින්, තීන්ත ආගල්ප කිරීම, 

ඇස්තෆල්ට් ස්ැකසීම/පදික ගේදිකො වැනි ක්රියොකොරකේ මඟින් දුම ස්  මීගත්න් ගනොවන වොෂ්තපශීලී කොබනික 

ස්ාංගයෝ  (NMVOCs) නිපද ගේ. ඊට අමතරව, වයොපෘති භුමිය ග ලි කිරීම ස්  ඉදිකිරීේ වලදී ජනනය වන 

ඝන අපද්රවය විවෘත ස්ථොන වල ද නය කිරීගමන් CO, NOX, SOX, VOC, දූවිලි/PM ඇුළු ද නය 

ගනොවන කොබන්, ඩගයොක්සින්, ෆියුරොන් වැනි  වොයු විගමෝචක ජනනය ගේ. 

 

 ඉදිකිරීම් අදි යර්දී වාතයේ අයේක්ෂිත ගුණාත්මක බලපෑම් 

 

ඉදිකිරීේ කටයුුවලදී ඇති විය  ැකි වොයු විගමෝචක  අවට  වොතගේ සියලු  ගුණොත්මක පරොමිතීන්  වල 

ඉ ළ යොමට ග තු ගේ. විවිධ ඉදිකිරීේ කටයුු වලින් වොතය අාංශුමය දූෂ්ණයට ලක්  ී   ගස්ෞඛය  ැටලු  

ඇති වන ආකොරයට වොයු දූෂ්ණය කට ස්ැලකිය යුු දොයකත්වයක් ලබො ගේ. දූවිලි/ PM  ස්ොන්ද්රණය වැඩිීම 

ග තුගවන් ප්රධොන ගලස්ම අවට වොතගේ ගුණොත්මක භොවයට තොවකොලික බලපෑේ ඇති කල  ැකිය. 

එමඟින් ඉදිකිරීේ කේකරුවන්ට ස්  අස්ල්වැසි ජනතොවට ගස්ෞඛය ( ස්තවස්න පේධතිය. ඇස්ත ස්  චර්ම 

ගරෝ ) බලපෑේ ඇති විය  ැකිය. ප්රගේශගේ දූවිලි තැන්පත් ීම නිස්ො  දෘශයතොව අඩුීම (එනේ අවට 

ජනතොව) ස්  ජීවින්ට ස්ෘජු/වක්ර පොරිස්රික බලපෑේ ඇති කිරීමට ග තුගේ.වොතගේ දූවිලි ස්ොන්ද්රණය ඉ ළ 

යොම නිස්ො ශොක පත්ර වල දූවිලි තැන්පත් ීම නිස්ො ප්රභොස්ාංශතගල්ෂ්ණ ක්රියොවලිය අඩු ීගමන් ී ව ොවන්ට 

ගනොගයක් ආකොර වලින් බලපොයි. 

.  

රථ වො න වල විගමෝචන වර්   ො එහි ඇති දූෂ්ක ස්ොන්ද්රණය අනුව වයොපෘති භූමිය ආස්න්නයට රථවො න 

විගමෝචක වල බල පෑම ඇත. ඩීස්ල් එන්ජින් ස්  අභයන්තර ද න එන්ජින් වලින් නිකුත් වන මුළු ද න 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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විගමෝචක ප්රමොණය ස්ොගේක්ෂ් ව අඩු අතර එමඟින් වයොපෘති භුමිගේ  අවම  ප්රගේශට අවම බලපෑමක් සිදු 

ගේ. 

ඩීස්ල් එන්ජින් ස්  අභයන්තර ද න එන්ජින් වලින් නිකුත් වන මුළු ද න විගමෝචන ප්රමොණය අඩු වන 

අතර එමඟින් වයොපෘති අඩවිගයන් පිටත අවම බලපෑමක් සිදු ගේ.ගපොලිතීන්, ේලොස්තික් ස්  ගවනත් කෘතීම 

ද්රවය ඇුළු ඝන අපද්රවය විවෘතව ද නය කිරීගමන් විෂ් ස්හිත වොයු විගමෝචන ඇති විය  ැකි අතර එතවොට 

නිරොවරනය ීම නිස්ො  මිනිස්ො ස්  දජීය ස්ොධක ගකගරහි අහිතකර බලපෑේ ඇති කරයි. 

 

වොතගේ ගුණොත්මකභොවයට  ඉදිකිරීේ කටයුුවලින් ඇති වන බලපෑේ තොවකොලික වන අතර එය ප්රධොන 

වශගයන් වයොපෘති ක්රියොකොරිත්වගේ තීව්රතොවය ස්  පොලන පියවරයන්  වැනි මිනිස්ො  මත බලපොන  ස්ොධක  

අනුව රඳො පවතී. ඒ  ැරුණු විට සුළගේ ගේ ය, සුළාං දිශොව, පොාංශු ගතතමනය වැනි ස්තවොභොවික ස්ොධක ද 

වොතගේ ගුණොත්මක භොවයට බලපොයි.ගකගස්ත ගවතත්, අස්ොමොනය ගලස් අහිතකර තත්වයන් යටගත් වුවද, 

පුගරෝකථනය කරන ලද වොයු විගමෝචක මගින්  වොතගයහි ස්ේමත ප්රමිතිය ඉක්මවො යන ආකොරගේ  සුලු  

බලපෑමක් ග ෝ වයොපෘති භුමිගයන්  පිටත ප්රගේශගේ අගේක්ෂ්ො ගනොකරයි. ස්මස්තතයක් වශගයන්  ත් විට , 

ගයෝ ජිත වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ ආශ්රිත ක්රියොකොරකේවලින් වොතගේ ගුණොත්මකභොවය ගකගරහි ඇති වන 

බලපෑම තොවකොලික වන අතර එය ස්ැලකිය යුු මට්ටමක ගනොමැත. 

 

4.1.6.9  ඉදිකිරීම්  ා  ි ද් ද්ැමූ අපද්රවය වලින් ඇති වන බලපෑම් 

ගමම වයොපෘතිය ස්ද ො විවිධ උස්කින් යුත් රබර්  ස්ත 100 කට වැඩි ප්රමොණයක්  ඉවත් කිරීම නියමිත ගේ. 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ඉදි කිරීගේදී ස්  ගේළි 6 කින් යුත් නිවොස් කඩො ඉවත් කිරීගේදී (රූප සට න 4.7 

බලන්න) ස්ැලකිය යුු ප්රමොණයක් ඉදිකිරීේ  ො කඩො ඉවත් කිරීගේ අපද්රවය එකු ගේ. ගමයට මෘදු නිෂ්තක්රීය 

ද්රවය (උදො: දිරොපත් වන), දැඩි නිෂ්තක්රීය ද්රවය (උදො: කැඩුණු ගකොන්ක්රීට් ස්  පොෂ්ොණ/සුන්ුන්) ස්  නිෂ්තක්රීය 

ගනොවන ද්රවය (උදො: ගලෝ , දැව, ේලොස්තික් ස්  ඇසුරුේ අපද්රවය)  ොනිකර ගනොවන අපද්රවය ස්ාංරචක 

මිශ්රණයකි. ඊට අමතරව අනුරුදොයක අපද්රවය ද ඇති ගේ. 

4.4 රූපය  - නිවොස් කඩො දැමීගේ වැඩ වලදී ඉදිකිරීේ අපද්රවය (CD) අපද්රවය ගලස්  ගේළි නිවොස් වල 

ග ොඩනැගිලි ද්රවය පිළිබඳ ස්ම ර ස්මීප දසුන් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අනතුරුද්ා ක යනාවන අපද්රවය 

නිෂ්ක්රී  යනාවන ද්රවය 

• ේලොස්තික් අපද්රවය: උදො රණ ගලස් ප්රමොණොත්මකව ඇසුරුේ අපද්රවය ස්ැලකිය යුු තරේ (උදො: 

ගපොලිතීන් බෑේ ස්  ගපොලිස්තිරින් ගපන වලින් ස්ොදන ලද රිජිගෆෝේ) ස්  පයිේප කැපූ කැබලි 

ස්  දැනට පවතින වු නිවොස් වල ජල ටැාංකි වැනි ගපොලිවයිනයිල් ක්ගලෝරයි් (PVC). 

• දැව අපද්රවය: උදො රණ ගලස් ේලයිවු් දැව ආකෘති වැඩ ගලස් භොවිතො කරයි, ලී / ලී කැබලි ස්  

ව ල දැව ද්රවය (උදො රණ පරොල ස්  රීේප), ගේළි 6 ක වු නිවොස් වලින් ජනනය වන ගදොරවල් 

ස්  ජගනල් පුවරු කඩො බිඳ දමනු ඇත. 

• වු නිවොස් වලින් ගලෝ  ගස්විලි ත ඩු ස්  විදුලි රැ ැන් කැබලි, වැර ැන්ීගේ ද්රවය , ඇන ස්  

ඇන වලට ස්ේබන්ධ රිවර්ට් වැනි ගලෝ  අපද්රවය 

• කෝගබෝ් ස්  කඩදොසි (උදො රණයක් ගලස්, ගකොන්ත්රොක්කරුගේ වයොපෘති භුමි කොර්යොලගයන් 

ස්  ඇසුරුේ අපද්රවය වලින්) 

• ගදෝෂ් ස්හිත ග ෝ  ොනි වූ PPE (ගමයට රබර් අත්වැසුේ, දූවිලි ආවරණ ස්  ඇස්ත කණ්නොඩි 

ඇුළත් ගේ) 

ද්ැඩි නිෂ්ක්රී ද්රවය 

• ගපොේප රථ ගස්තදීමට භොවිතො වු ජලය (අතිරික්ත ගකොන්ක්රීට්) ස්  අපද්රවය / ඉවත් කරන කළ 

ගකොන්ක්රීට් 

• ලයින් නිවොස් වල වැසිකිළි වලවල් වල ගකොන්ක්රීට් කුට්ි 

• පිඟන් මැි (උදො රණයක් ගලස් කපන ලද ටයිල් කැබලි) 

• ුනී ගබෝතල් වැනි ීදුරු භොණ්ඩ 

• සිගමන්ති කුට්ි,  ගඩොල් ස්  කපරොරු අපද්රවය ගේළි 6 කින් යුත් නිවොස් වලින් ඉවත් ගකගර් 

 

 අන්තරා ක අපද්රවය 

• ඉගලක්ගරොනික අපද්රවය (උදො: ගකොන්ත්රොත්කරු / වයොපෘති භුමි කොර්යොල ස්ාංකීර්ණගයන් 

පරි ණක /ඡොයො පිටපත්ගටෝනර්, සීඩී ස්  Hg අඩාංගු CFL බල්බ 

• දූිත ේලොස්තික් අපද්රවය (උදො: දූිත ේලොස්තික් අපද්රවය ගේයන්2 ස්ඳ ො භොවිතො කරන ලද 

රස්ොයනික ද්රවය අඩාංගු හිස්ත භොජන ස්  එල්ලීගේ වැනි කටයුු3, වලට ගයොදන රස්ොයනික ද්රවය 

දැමීගේ, හිස්ත තීන්ත භොජන ස්  ඇගලන නල4)  

•   ඉදිකිරීේ උපකරණ ස්  යන්ගත්රෝපකරණ අළුත්වැඩියො කිරීම ස්  නඩත්ු කිරීම මගින් 

ජනනවන බැ ැරලන ගතල් (ඇසුරන වලින් කොන්දුීේ අඩු කිරීමට ගයොදො  න්නො / පිස් දැමීම 

ස්ඳ ො භොවිතො කරන ගරදි ස්  යන්ත්ර වලින් ඉවත් කළ ගපර න් වැනි ගතල් දූිත ද්රවය ද ගමයට 

ඇුළත් ගේ) 

• දැගවන සුලු ද්රේ  ස්  VOCs අඩාංගු ගලෝ  (උදො: තීන්ත ස්  අලවන ද්රවය අඩාංගු ින් 

 
2 ගේයන් මර්ධන රස්ොයනික ද්රවය වල ගබොග ෝ විට ක්ගලෝරපයිරිගෆෝස්ත (C9H11Cl3NO3PS, an organophosphate 
insecticide) ග ෝ ෆයිගප්රොනිල් (C12H4Cl2F6N4OS, a broadspectrum insecticide) අඩාංගු ගේ. 
3 හිල්ි රස්ොයනික ද්රවය (උදො: Hilti HIT-RE 500 ස්  HIT-RE 500 V3) වල විඛොදන කොරක ස්  බිස්තගෆගනෝල්-ඒ (EDC 
ස්  ජලජ ජීීන්ට දැඩි විෂ් ද්රවයයක්) ඇත. 
4 දැගවන ද්රවය ඒවොගේ අඩාංගු වන අතර ස්  VOCs 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• දූිත PPE 

• වු නිවොස් වලින් ඉවත් කරන ඇස්තබැස්තගටෝස්ත ව ල 

වු නිවොස් වලින් ලබො  න්නො CD අපද්රවය වලට ඇස්තබැස්තගටෝස්ත ව ල ද්රවය (අන්තරොදොයක අපද්රවය ගලස් 

ස්ැලකීමට) කපරොරු ද්රවය,  ගඩොල් ස්  ලී ද්රවය ආදිය ඇුළත් ගේ (රූපය xxx). එක් එක් වු නිවොස් 

නිවස්ක මුළු බිේ ප්රමොණය අඩි 378 (මුළු අඩි 2268 / 210.7 m2) ගේ. 

USEPA විසින් අනුමත කරන ලද ප ත ස්මීකරණය භොවිතො කර CD අපද්රවය උත්පොදන ප්රමොණය 

තක්ගස්තරු කිරීම කරනලදි (Lu et al., 2017). 

Wt=Wc+Wd +Wr =AC×WGRc+AD×WGRd +AR×WGRr  

 

Wt යනු ග ොඩනැගිලි ආශ්රිත CD අපද්රවය ජනනය කිරීගේ ඇස්තතගේන්ු ත මුළු ප්රමොණය වන අතර, Wc 

යනු ග ොඩනැගිලි අලුතින් ඉදිකිරීගේදී ජනනය වන CD අපද්රවය ප්රමොනයයි. Wd යනු ග ොඩනැගිලි කඩො 

බිඳ දැමීගමන් ඇති වන අපද්රවය වන අතර Wr යනු ග ොඩනැගිලි ප්රතිස්ාංස්තකරණය කිරීගමන් ජනනය වන 

අපද්රවය ගේ. AC යනු මුළු එකුවයි. ඉදිගවමින් පවතින ග ොඩනැගිල්ගල් බිේ ප්රමොණය (m2), ස්  WGRc 

යනු ග ොඩනැගිලි තැනීගේදී අපද්රවය උත්පොදනය ීගේ අනුපොතයි (ton/m2).  AD යනු කඩො බිඳ දැමූ 

ග ොඩනැගිල්ගල් මුළු බිේ ප්රමොණය (m2) වන අතර, WGRd යනු ග ොඩනැගිලි කඩො දැමීගේදී අපද්රවය 

උත්පොදනය වන අනුපොතයි (Ton/m2). AR යනු ප්රතිස්ාංස්තකරණය කිරීම මත ග ොඩනැගිල්ගල් මුළු බිේ 

ප්රමොණය (m2) වන අතර, WGRr යනු ග ොඩනැගිලි ප්රතිස්ාංස්තකරණය කිරීගේදී අපද්රවය උත්පොදනය කිරීගේ 

අනුපොතය (ton/m2) ව 

 

වර්තමොන වයොපෘතියට ස්ේබන්ධ වන්ගන් නව ග ොඩනැගිලි කඩො ඉවත් කිරීම ස්  ඉදිකිරීම පමණක් වන 

අතර එහි මුළු CD අපද්රවය ප්රමොණය5  වන්ගන්(අනතරොදොයක ගනොවන) 

 

= ( මැ සින් සිරග ය 23,636.3 m2 + වැලිකඩ සිරග ය  31,119.4 m2 + කොන්තො සිරකොරිනියන් 16,428 

m2 + රිමොන්් සිරකරුවන් 26,013 m2 + පුහුණු මධයස්තථොනය 10,879 m2 + ුේධි ඒකකය 6000 m2 + 

ගරෝ ල 12, 000 m2) x 60 kg + (210.7 m2 x 1196.57 kg) 

= 7,564, 542 kg + 252,117.30 

= 7,816,659.3 kg (7816.7 tons) 

 

ඉදිකිරීේ අපද්රවය උත්පොදනය ීමට එක් ප්රධොන ග තුවක් වනුගේ ප්රස්ේපොදන  ැටලු ග තුගවන ද්රවය 

අතිරික්ත ීම ග ෝ අධික ගලස් ඇණවුේ කිරීම යි. (ඇණවුේ කිරීගේ ගදෝෂ්, ස්ැපයුේ ගදෝෂ් ස්  /ග ෝ අධික 

දීමනො වැනි).උදො රණයක් ගලස්  ගඩොල් සුන්ුන්, ල්, වැලි, ටයිල් ස්  දැව වැනි ගවනත් ඉදිකිරීමද්රවය 

අත ැර දැමීම. අවස්ොන ගමොග ොගත් ස්ැලසුේ ගවනස්ත කිරීේ (දැනටමත් නිමකර ඇති වැඩ වල  

ප්රතිස්ාංස්තකරණය ග තුගවන්)ඉදිකිරීේ ක්රම තක්ගස්තරු කිරීමට ස්ැලසුේ කරුගේ පලපුරුේද අඩුකම, ස්  

ඉදිකිරීේ කරග න යොගේ අනුක්රමය (නිමකරන ලද වැඩ ගවනස්ත කිරීමට ග ෝ කඩො දැමීමට අවශය විය 

 ැකි ගදෝෂ්  ුඩු ගදයි), ස්ැලසුේ ස්ාංකීර්ණතොව වැඩි කිරීම (කැපීේ නිපදීම), ප්රමොණවත් ස්ැලසුේ ගතොරුරු 

ගනොමැතිකම (ගකොන්ත්රොත්කරු ස්  උප ගකොන්ත්රොත්කරු විසින්  නියම කරන  පිරිවිතරයන්ට අනුකූල 

ගනොවන පරිදි භොණ්ඩ ඇණවුේ කිරීම වැනි ප්රස්ේපොදන ගදෝෂ් ස්ඳ ො) ගමම ග ොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීගේදී 

ඉදිකිරීේ අපද්රවය ජනනය ීමට ප්රධොන ස්ොධක ගේ. 

 

 
5 WGRc යනු ඉදිකිරීේ බිේ ප්රගේශගේ ස්ෑම m2 කම ඉදි කිරීගමන් කිගලෝග්රෑේ 50-60ක් පමණ ගේ. ගමම අධයයනගේදී 

1196.57 kg/m2 යනු WGRd වන අතර එය WGRc ගමන් 29 ගුණයක් පමණ ගේ. USEPAට අනුව, එක් 

ග ොඩනැගිල්ලක පදනම මත, ඉදිකිරීේ වලදී උත්පොදනය කරන ලද C&D ද්රවය ගමන් ගබොග ෝ විට අපද්රවය ඉවත් කිරීගේ 
ප්රමොණය 20 සිට 30 ගුණයක් පමණ ගේ (Lu et al., 2017). 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය කළමනොකරණය කිරීගේ නුසුදුසු වැඩ කටයුු ග තුගවන් CD අපද්රවය අස්ල්වැසි ප්රගේශවලට 

අවිධිමත් ගලස් බැ ැර කිරීම සිදු විය  ැකි අතර, විගශතෂ්ගයන්ම වු නිවොස් විනොශ කිරීම ග තුගවන් 

ජනනය වන සුන්ුන් ගමගස්ත බැ ැර ලීමට  ැකියොව ඇත. 

 

ඊට අමතරව, ආ ොර අපද්රවය කඩදොසි, දිවො ආ ොර පැකට්, ඉතිරි ආ ොර ඇුළු ද්රවය අවිධිමත් ගලස් බැ ැර 

කිරීගේ පුරුේද ශ්රී ලාංකොගේ ශ්රම බලකොයට ඇත. දිවො ආ ොර පැකට් වල ඇති ගපොලිතීනද්රවය නිස්ො වයපෘති 

භුමය දූෂ්ණයට ලක් ගේ. එපමණක් ගනොව, ගමම ද්රවය බැ ැර කිරීම නිස්ො කෘමීන් ආකර්ෂ්ණය කරන සුවඳ 

පැතිරීමට  ැකියොව ඇත.  

CD අපද්රවය බැ ැර ලන ුරු නැවත භොවිතො කිරීමට තැබීමට ඉඩක් ගවන් කිරීමට ගයෝජනො කරනු ලැගබ්  

භොවිතො කිරීමට තැබීමට ඉඩක් ගවන් කිරීමට ගයෝජනො කරනු ලැගබ්. 

 

4.1.6.10 පයිප නල මාර්ගය න් වන බලපෑම්  

ගුරුග ොඩ මොල ල පොගර් මීටර් 640 ක් වූ B පන්තිගේ මොර් යක්  ැරුණු විට ගමම නළය ගබොග ෝ දුරට 

ප්රොගේශීය ස්භො (PS) පොරවල්  ර ො  මන් කරයි. PS මොර්  වල දැඩි වො න තදබදයක් ගනොමැත. නළය 

මොර් ගේ වල දමො තොර දමො ඇති නිස්ො  මුපිටට  ොනි සිදු ගනොගේ. ඇති විය  ැකි බලපෑේ ගබොග ෝ දුරට 

ප ත දැක්ගවන සුපුරුදු බලපෑේ ගේ. 

1. කොනු කැපීගේදී දූවිලි පිටීම ස්  ඒ ආශ්රිත ම ජන අප සුතො. 

2. දිය ප ර වල් අස්ල ලිහිල් පස්ත ඛොදනය  ො තැන්පත් ීම. 

3. පදිකයින්ට ඇවිදීගේ දී බලපෑේ. 

4. පොදුක්ක මොල ල B පන්තිගේ පොගර් වො න තදබදය 

5. රොත්රී කොලගේදී මිනිසුන්/වො න අ ල් වලට  ැටීම ග ෝ අ ල් වලට  ැටීම. 

6. කැණීේ උපකරණ ස්  ගකොේපැක්ටර් වලින් ශබ්දය. 

4.1.7 වයාපෘති  අවට ය ෝජිත ය ෝ සැලසුම් කරන ලද් රජයේ / යපෞේගලික අංශයේ සංවර්ධන 

කටයුතු යකයරහි බලපෑම්  

මුළු ඉඩම රබර් වත්තක් වන අතර එය UDA ආයතනයට අයත් ගේ. එය අවට ප්රගේශගේ ස්ැලසුේ කල 

ක්රියොකොරකේ ගනොමැත. ග ොරණ  ලග දර පොගර් සිට ගවල්යොය දිගේ ගවන්වූ ප්රගේශ මොර් යක් ගමම 

වයොපෘතියට ඉදි ගකගරන අතර එමඟින් එම පිවිසුේ මොර් ය භොවිතො වයොපෘතිගේ කර ඉදිකිරීේ  ො 

ගමග යුේ කටයුු සිදු කරනු ලැගබ්. DS, GN ස්  අගනකුත් ප්රොගේශීය රොජය ආයතන වලින් එකු කරන 

ලද ගතොරුරු වලට අනුව රජගේ මොර්  ප්රතිස්ාංස්තකරණ වැඩස්ට න යටගත් වැඩි දියුණු කළ යුු ස්ම ර 

ගේශීය මොර්   ැර ප්රොගේශගේ දැනට පවතින ග ෝ ගයෝජිත ස්ාංවර්ධන වයොපෘති ගනොමැත. ප්රොගේශීය මොර්  

වැඩිදියුණු කිරීගේ වයොපෘති මඟින් ප්රජොවට අවශය ස්මොජ  ො ආර්ික ආශ්රිත අවශයතො ස්ඳ ො දොයක වනු 

ඇත. ප්රොගේශීය මට්ටගේ මොර්  වැඩිදියුණු කිරීගේ කටයුු ග තුගවන් ගයෝජිත වයොපෘතියට කිසිදු 

බලපෑමක් ගනොමැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.1.8 ඉෙම් පරි රණ  / ඉෙම් පරි රණයේ යනාගැලපීම් ය ්තුයවන් ඇති වන බලපෑම්  

4.1.8.1 පරි රනය ගවනස්ත ීේ වල බලපෑේ  

වයොපෘති භූමිගේ දැනට පවතින ඉඩේ පරි රණය වන්ගන් රබර් ව ොව ස්  ඒ ආශ්රිත යිතල ප සුකේ, එහි 

කොර්ය මණ්ඩලගේ ස්  කේකරුවන්ගේ ගන්වොසික ප සුකේ ය. ගේ අනුව, ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ඳ ො 

ගවන් කර ඇති මුළු භූමි ප්රමොණගයන් (අක්කර 256 - ග ක්.103.6 ) දැනට ඉදිකිරීේ කර ඇති ප්රමොණය 0.1 

% ක් තරේ වූ අවම අ යකි - 874m2. (වගුව 4.1) 

වගුව 4.7ද්ැනට ඉදිකර ඇති ිම් ප්රමාණ  

අාංකය ඉදිකර ඇති  බිේ ප්රමොණය විශොලත්වය (m2) මුලු ඉඩගේ 

විශොලත්වගයන් % 

1 කළමණොකරුවන්ගේ බාං ලොව 406  

1  කොර්ය මණ්ඩල නිල නිවොස් 228  

3 කේකරු නිවොස් 240  

  ඉදි කරන ලද පරිස්රගේ මුළු බිේ ප්රමොණය 874 0.1 

 

මූලොශ්රය: google සිතියම මත මැන ඇත 

 

ගයෝජිත වයොපෘතිගේ මුළු බිේ ප්රමොණය 118,879 m2 (මූලොශ්රය: UDA විසින් ස්පයන ලද වයොපෘති විස්තතරය) 

එය වයොපෘති භූමිගේ මුළු ප්රමොණගයන් 11.5 % ක් වන අතර එය ස්ැලකිය යුු වැඩි ීමකි. මොර් , රථවො න 

නැවැත්ීගේ ස්තථොන, මොයිේ බිත්ති ස්ඳ ො අඩිතොලම වැනි තොර ගයදු ගවනත් ප්රගේශ ස්ලකො බැලීගේදී ඒ 

ස්ද ො ඉඩගමන් 50% ක් පමණක් ඉවත් කරන බැවින් ජලය ගපොලව ුලට කොන්දුවන භුමි ප්රමොණය මුළු 

භූමි ප්රමොණගයන් 50% ක් පමණ වනු ඇත. ගේ අනුව, ජලය කොන්දු ගනොවන ප්රගේශය වැඩිීම  ො 

වෘක්ෂ්ලතො ඉවත් කිරීම යන කරුනු වලට අනුව ඉඩේ පරි රණය ගවනස්ත ීම ග තු ගවන් පරිස්රයට සිදු 

වන බලපෑම ස්ැලකිය යුු මට්ටමක ඇත. 

4.2 යමග යුේ බලපෑම 

4.2.1 ජලය ස්  අප ජලය බැ ැර කිරීම 

4.2.1.1 ජලයේ ගුණොත්මකතොව ගවනස්ත ීම ස්  මොවක් ඔගේ මසුන් ස්  ජලජ ස්ුන් ගකගරහි 

බලපෑම 

• බන්ධනො ොරගය ගමග යුේ අදියගර්දී මළඅපද්රවය ස්  අපජලය එම ස්තථොනගේ සිට කි.මී .7 ක් ඈතින් 

පිහිි මොවක් ඔයට මුදො  ැරීමට නියමිතය. අපජලය මුදො  ැරීම ග තුගවන් මොවක් ඔගේ ජලගේ 

කොබනික ද්රවය මට්ටම  ො ගබොර ස්තවභොවය ඉ ළ යොමටත්, pH අ ය ගවනස්ත ීමත් ස්  අපද්රවය 

මුදො රින ස්තථොනගේ ඔක්සිජන් ප්රමොණය අඩු ීමටත් ස්  ඊට ප ළින් ඔක්සිජන් ප්රමොණය වැඩි ීමටත් 

 ැකියොව ඇත. මළ අපද්රවය වල අඩාංගු ගකොලිගෆෝේ බැක්ටීරියො මගින් ද ජලය අපවිත්ර ගේ. 

බන්ධනො ොරගය නොන කොමර  ො මුළුතැන්ග යින් පිටකරන ජලගේ ඩිටර්ජන්ට්, ග්රීස්ත ස්  ආ ොර අාංශු 

වැනි ගවනත් ගබොග ෝ අපද්රවය අඩාංගු ගේ. එම නිස්ො, අපජලය මුදො  ැරීම සිදුකරන ස්තථොනගේ ස්  ඊට 

ප ළින් ජලගේ ගුණොත්මක භොවගේ අහිතකර ගවනස්තකේ සිදු විය  ැකිය. 

 

• සිදු කරන ලද කඩිනේ අධයයනගේදි ග ළිදරේ වූ කරුනු වලට අනුව ගයෝජිත අපද්රවය මුදො රින 

ස්තථොනගේ මත්ස්ය විගශතෂ් 15 ක් වොස්ය කරන බව ස්  මීට ගපරද එම ප්රගේශගේ තවත් මත්ස්ය විගශතෂ් 

කිහිපයක් වොර්තො ී තිුණි. ගමම විගශතෂ් ස්ම රක් ආගේණික  ො තර්ජනයට ලක්වු විගශතෂ් ගේ. මිරිදිය 

කකුළුවන් ස්  ඉස්තස්න්ගේ වොස්ස්තථොනය ද ගමම ඇගළත පවතින අතර, බත්කූරන්ට ස්  ගබොග ෝ 

උභයජීීන් විගශතෂ්යන්ට ගමම ඔගේ වොස්ස්තථොන ස්පයයි. ගබොග ෝ කුඩො මත්ස්ය විගශතෂ් ස්  පැටවුන් 

 ාං ඉවුරට ස්මීප ගනො ැඹුරු, ඔක්සිජන් ස්හිත ප්රගේශ ජීවත් ගේ.ජලගේ ගුණොත්මක භොවය පිලිබදව 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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කරන ලද පුගරෝකථනය ගවනස්තකේ ග තුගවන් ගමම ජිවි විගශතෂ් ඇගලහි ගමම ගකොටගස්න් ඉවතට 

පර්යටනය කිරීමට ග තු විය  ැක. අපද්රවය මුදො රින ස්තථොනගේ ග ෝ ඊට ප ළින් ඇති  ල් ස්හිත කුඩො 

තටොකවල මළඅපද්රවය එකු විය  ැකි අතර එමගින් ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු ගේ. එවිට  ාං ොගේ  ස්  

ඉවුගර් ඇති වොස්ස්තථොන වලට අහිතකර වනු ඇත. විගශතෂ්ගයන් වියලි කොලගේදී ජලය  ලො යොගේ 

ක්රියොවලිය අඩු වන විට  ගේ ඔක්සිජන් ප්රමොණය අඩු ීම නිස්ො ස්ත්ත්ව විගශතෂ් මරණයට ග තු විය 

 ැක (උදො: මොළු මරණ). 

 

• ගමවැනි පරිස්ර වලට රදො සිිය  ැකි මැස්තස්න්, මදුරුවන් වැනි අගනකුත් විගශතෂ් ස්තවභොවික ජිවි   න 

වලට භොධො වන ආකොරයට වියළි කොලගුණය ුළ ගමම ප්රගේශවල ගබෝීම ආරේභ කළ  ැකිය. 

 

ගමම ජල මොර් ය අපවිත්ර නිස්ො  අපද්රවය මුදො රින ස්තථොනගේ ස්  ප ළ ප්රගේශ වල ජීවත් වන ස්ත්ත්ව 

  න වලට දිගු කොලීනව අහිතකර ගලස් බලපොනු ඇත 

4.2.1.2 මාවක් ඔය ගවත අපජලය බැ ැර කිරීම නිස්ො වන බලපෑේ 

මවක් ඔයේ කැලඹිලි (යබාර)ස්වභාව  ඉ ළ  ාම 

 

අපද්රවය මුදො රින ස්තථොනගේ ඉදිකිරීේ වලදී  ගේ ගබොරතොවය ස්වභොවය වැඩි ගේ. ගේ වන විට  ගේ 

ගබොරතො මට්ටම ඉතො අඩු ය. අපද්රවය මුදො රින ස්තථොනගේ ස්ැලසුම අවස්න් වන ුරු ස්  ඉදිකිරීේ ක්රමය 

තීරණය කරන ුරු, එහි ඉදිකිරීේ නිස්ො  ගේ ගබොර ස්තවභොවය නිශතචය කළ ගනො ැක. ස්ොමොනය ජලගේ 

තත්වය පිලිබද ප්රමිතීන් වල ස්තනොනය ස්ඳ ො සුදුසු ගබොර මට්ටම නිශතචිතව දක්වො ගනොමැත. ගකගස්ත ගවතත්, 

ලාංකොගේ  ාං ො වල ගපන්නුේ කරන NTU 30 (කැලණි  ඟ) වැනි අධික ගබොර ස්හිත ජලගේ පවො මිනිසුන් 

ස්තනොනය කරනු ලබයි. ගකගස්ත ගවතත්, වර්තමොනගේ මවක්ඔගයහි ජලගේ ගබොර මට්ටම ඉතො අඩු 

මට්ටමක පවතින බැවින්, අපද්රවය මුදො රින ස්තථොනගේ ඉදිකිරීේ වලදී  ගේ ඇති විය  ැකි ගබොර ස්තවභොවය 

පොලන පියවර  ත යුු බව නිර්ගේශ ගකගර්. 

 

මාවක් ඔයේ ප ල ජල භාවිතා කරන්නන් යකයරහි බලපෑම් 

 

ගයෝජිත බන්ධනො ොරය ස්තථොපනය කිරීගමන් පසු අදොල බලධොරින් විසින් අපජල පවිත්රකරණගේ නිර්ගේශිත 

ගුණොත්මක ප්රමිතීන් පවත්වොග න ගනොයන්ගන්නේ මොවක් ඔයට අපජලය බැ ැර කිරීම ස්මොජ  ො 

ස්ාංස්තකෘතික පරිස්රය ගකගරහි අහිතකර  ැටලු ඇති කළ  ැකිය. අපජලය බැ ැර කරන ස්තථොනයට ප ල 

ප්රජොගේ ස්ොමොජිකයින් (මොවක් ඔගේ කි.මී. 2 ක් පමණ දුරින් පිහිි නොන ස්තථොන 16 ක පමණ) මොවක් ඔගයහි 

ජලය ස්තනොනය කිරීම අහිතකර ගලස් බලපොනු ඇත. අපජල පවිත්රකරණය ස්ඳ ො ක්රියොත්මක වන වයොපෘති 

ක්රියොකරුවන්ගේ ක්රමොනුකූල වැඩ ස්ට න මත ගමය දැඩි ගලස් රඳො පැවුනද, බලපෑේ අවම කිරීගේ 

ක්රියොමොර්  අවශය විය  ැකි එක් අය පත් බලපෑමක් ගලස් ගමය ස්මොජ විදයොඥයො ස්ලකයි. 

 

4.2.1.3 වයාපෘති කටයුතු සඳ ා මතුපිට/භූත ජල  ජල  නිස්සාරණ  කිරීම (ඇත්නම්) ය ්තුයවන්  ඇති 

වන බලපෑම්  

 

අවශය වුවග ොත් ඉදිකිරීේ ස්ඳ ො ස්  පසුව ගමග යුේ කටයුු ස්ඳ ො භූ ත ජලය ගයොදො  ැනීමට ස්ැලසුේ 

කර ඇති අතර ජල ස්ේපත් මණ්ඩලය(WRB) එම ස්තථොනය පරීක්ෂො කර භූ ත ජලය ලබො  ත  ැකි බවට 

වොර්තොවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ගේ ස්ද ො කුඹුරු යොයට ආස්න්නව ස්තථොන 4 ක් ජල ස්ේපත් මණ්ඩලය විසින් 

නිර්ගේශ කර ඇත.  එම ගයෝජිත ස්තථොන වයොපෘති භූමිය ුළ ඇත. අධික ගලස් භූ ත ජලය ලබො  ැනීම 

නිස්ො භූ ත ජල මට්ටම ප ත වැගටනු ඇත. එමගින් ආස්න්නගේ  ළිාං වලට ස්  අස්ල  ගේ ඇති නල ළිාං 

වලට බලපෑේ කළ  ැකිය. ගකගස්ත ගවතත්, වයොපෘති ප්රගේශය අධික වර්ෂ්ොපතනයක් ස්හිත ගතත් 

කලොපයක් බැවින් ගමවැන් බලපෑම අවම මට්ටමක ඇතැයි අගේක්ෂ්ො ගකගර්. ඉදිකිරීේ කටයුු ග ෝ කිසිදු 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ගමග යුේ කටයුත්තක් ස්ඳ ො භූ ත ජලය භොවිතො කිරීමට අද ස්ත ගනොගකගර්. එවැනි අවශයතොවක් 

මුවුවග ොත් මධයම පරිස්ර අධිකොරිය ස්  WRB ගවතින් ගවනම අනුමැතියක් ලබො  නු ඇත 

 

4.2.1.4 අපජල  බැ ැර ලන ක්රමයේද්  ස  එහි බලපෑම්(බැ ැරලන ස්ථාන  සද් න් කල යුතුයේ). 

පිරිප දු කල අප ජලය විගශතිත නල මොර් යක්  ර ො මොවක් ඔයට බැ ැර කරනු ලැගබ්. ඒවො බැ ැර 

කිරීගේ ස්තථොනය 3.13 රූපගේ දක්වො ඇත. මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් නියම කරන ලද අභයන්තර ජල 

තීර වලට පිරිප දු කල අපද්රවය බැ ැර කිරීම ස්ද ො ප්රමිතීන්ට අනුව 8 ගුණයක් තනුක කිරීමට මොවක් ඔගේ 

බැ ැර කරනු ලැගබ්. මොවක් ඔගේ ජලය ඉතො අඩු නේ පිරිප දු කළ අපජලය මොවක් ඔය ගවත බැ ැර 

කිරීම අගේක්ෂො ගනොගකගර්. එවැනි අවස්තථොවකදී ජලගේ ගුණොත්මක භොවයට බලපෑේ  සිදු වන අතර 

මත්ස්යයින් ට ස්  අගනකුත් ජලජ ජීීන් නුසුදුසු තත්වයක් නිර්මොණය ගේ. 

 

වැනි  දිසි අවස්තථො තිබිය  ැක. 

1. බන්ධනො ොරය ුලට අධික ගලස් පිරීම 

2. ප්රතිකොර ප සුකම ප්රමොණවත් ගනො ීම 

3. මොවක් ඔගේ ප්රවො ය අප ජලය තනුක කිරීමට ප්රමොණවත් මට්ටමට වඩො අඩු ීම (වොර්ික අවම 

ප්රවො යන්ට එගරහිව තනුක ීම පරීක්ෂො කර ඇති ග යින් අඩු ස්ේභොවිතො සිදුීමක්) 

 

ඉ ත ස්ඳ න් කරුණු ග තු ගකොට ග න මොවක් ඔගේ පරිස්ර දූෂ්ණය වැඩි කිරීගේ  ැකියොවක් ඇති විය 

 ැකිය. 

  

4.2.1.5. නැවැත්ීයම් ස්ථාන වලින් යතල්  ා ග්රීස් කාන්දු ීම ය ්තුයවන් මතුපිට /භූගත ජල  

දූෂණ  ීම  

අපජලය " ෘ ස්තත" ගලස් ස්ැලකීමට උපගේශකයින් ද එකඟ ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, වො න ගස්තවො 

ස්තථොනගයන් ස්  මුළුතැන්ග යින් ජනනය වන අපජලගයහි ස්ැලකිය යුු ගතල්  ො ග්රීස්ත ප්රමොණයක් අඩාංගු 

ගේ. 

 

බන්ධනො ොර වො න ගස්තවො  ො ගස්තදීගේ කටයුු වලින් උත්පොදනය වන ගස්තදීගේ ජලය (TSS විගශතෂ්ගයන් 

මඩ ස්හිත ගතල් ස්  ග්රීස්ත අධික ප්රමොණයක් තිබීම) පිරියේ කිරිමට ස්ැලැස්තමක් ගනොමැත (අවම වශගයන් 

දිනකට බස්ත රථයක් ගස්තවො ස්ැපයීම  ො ගස්තදීම නිස්ො අපජලය 4 m3උත්පොදනය ගේ.). දිගු කොලීනව ගස්තවො 

අාං ණ පවත්වොග න යොගේදී පරිශ්රය ස්  අවට පස් ගතල්  ො ග්රීස්ත වලින් දූෂ්ණය ගේ. පූර්ව ප්රතිකොර සිදු 

ගනොකර අපදියර STP ගවත  රවො යැීම මගින් A2O ක්රියොවලිගේදී ප්රතික්රියොකොරක මත ගරොන්මඩ 

තැනපත් ීමට ග තු ගේ. තවද පිරිප දුවට හිතකර ජීවින් වර්ධන ක්රියොවලීන් වලක්වන අතර කපොට ස්  

පයිේප අවහිර ීම ස්  ේවිතියික ටැාංකිගේ ගතල් ස්හිත ද්රවය පවො පොගවයි. STP අකොර්යක්ෂ්ම ීම මොවක් 

ඔය දූෂ්ණය කිරීමට ග තු ගේඑම නිස්ො ගපොදු අපජල පේධතියට බැ ැර කිරීමට ගපර මුළුතැන්ග යි  ො 

ගස්තවො ස්තථොනවල අපජලය පූර්ව පිරිප දුවට ඇුළත් කිරීම ගයෝ ය ගේ ( අප ජලය පිරිම දු කරනයට 

අදොල ස්ට න  ද ො රූපය 2.9 බලන්න). 

 

ගරෝ ල ුළ උත්පොදනය වන අපජලගයන් වැඩි ප්රමොණයක්  ෘ ස්තත ආකොරය ද ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, 

ගරෝ ල් ුළ විවිධ අනුරුදොයක ද්රවය ජනනය ගේ. ඔක්සිකරණය කළ ස්  විෂ්බීජ රණය ගනොකළ රුධිර 

 ො මුත්රො ස්ොේපල ස්මඟ COD ස්ාංඝටකයට දොයක වන ප්රතිජීවක ස්  ගේදනො නොශක අණු ග ෝ ඒවොගේ 

පරිවෘත්තීය ද්රවය (ගමම ඖෂ්ධ ලබො  න්නො ගරෝීන්ගේ මුත්රො වල ඇත) ඇත.දන්ත ස්ොයන වල කට 

ගස්තදීමට  න්නො ජලය Hg, Pt ස්  Pd, ස්ඳ ො දොයක විය  ැකිය. නමුත් ගමම ස්ාංඝටක STP ගවත ළඟො 

ීගේදී අපද්රවයගේ ගශතෂ්යන් දිනකට 1800 m3 කින් තනුක ගේ. ප්රතිජීවක ස්  ගේදනො නොශක අණු ග ෝ 

ඒවොගේ පරිවෘත්තීය ද්රවය ගබොග ෝ විට අවගශෝෂ්ණය ග තුගවන් ගරොන් මඩ වල ගිලී යයි. COD වලට 

දොයක වන අගනකුත් ස්ාංරචක අපව න මොර් යට බැ ැර කළ ග ොත් ප ත ස්ඳ න් දෑ ඇුළත් ගේ. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• තවදුරටත් අවශය ගනොවන ඕනෑම ඖෂ්ධයක්/ඖෂ්ධීය ද්රොවනයක් ස්කස්ත කිරීම/පිලිගයල කිරීම 

යනොදිය. 

• උුරො ගිය, අපවිත්ර වු ඖෂ්ධ නිෂ්තපොදන, ඖෂ්ධ, මත්ද්රවය, එන්නත් ස්  ගස්තරො 

• ස්ොගේක්ෂ්ව මෘදු ද්රව ග ෝ අර්ධ දියර ඖෂ්ධ, විටමින් අඩාංගු ද්රොවණ, කැස්තස් සිරේ, අභයන්තර ද්රොවණ 

(ලවණ, ඇමයිගනෝ අේල, ලිපිඩ, ේූගකෝස්ත, ආදිය), ඇස්ට දමන දියර (ේූගකෝස්ත, ලිපිඩ ස්  

ඇමයිගනෝ අේල වැනි ස්ාංගයෝ  දිරොපත් විය  ැකිය) 

\ 

ගරෝීන්ට ඖෂ්ධ / ප්රතිකොර ලබො දීගේදී ඒවො ගබොග ෝ විට පරිවෘත්තීය ක්රියොවලිකටලක් වනු ඇතැයි 

අගේක්ෂො ගකගර් (ස්ම ර ඖෂ්ධ වල තිගබන බැර ගලෝ   ැර විගශතෂ්ගයන් ආයුර්ගේද දවදය විදයොව 

 ැර). ගකගස්ත ගවතත්, ප්රතිජීවක ද්රවය ස්ෘජුවම  ො නිතිපතො බැ ැර කිරීම එතවොගේ රස්ොයනික ගුණොාං  

(අතිරික්ත, භොවිතයට ගනො ත් ග ෝ කල් ඉකුත් වූ) STP යට  ොනිදොයක විය  ැකිය. ගජව  ොයනට අඩු 

 ැකියොව ඇති ද්රවය (උදො: ක්විගනොගලෝන් / ෆතගලෝගරෝක්විගනොගලෝන්, නයිගරොමිඩගස්ෝල් ස්  

ස්ල්ගෆොනමයිඩ) බැ ැර කර ඉවත් කළ ග ොත් දිගු කොලීන 6 පැවැත්මට  ොනි දොයකවිය  ැක. 

 

ස්ැලසුේ වලදී භොවිතො කරන ලද පිරිප දු ඒකකයට ඇුළු වන ප්රවො ය MetCalf ස්  Eddy (2003) ට 

අනුව, මධයම ප්රමොණගේ ස්ොද්රනයකින් යුත්  ෘ ස්තත අපජල වල ලක්ෂ්ණ ගපන්නුේ කරයි. ගකගස්ත ගවතත්, 

 ලො එන ප්රවො ගේ ස්වභොවය තීරණය කිරීගේ පදනම උපගේශකයින්ට ගනොමැත. ගකොළඹ න රගේ 

අපජලය වර්ීකරනගේ ඉතො දුර්වල ස්ොන්ද්රනයක් ගපන්නුේ කර ඇත. අපජල පිරිප දු යන්ත්රගේ ස්ැලසුම 

 ො ප්රමොණය ගකගරහි අපජලගේ ස්තවභොවය ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති කරන බැවින් අපජලය පිරි ප දු 

ඒකකගේ ස්ැලසුගමහි නිරවදය තොවය පිලිබදව තවදුරටත් පරීක්ෂො කිරීමට  නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. 

 

 ගයෝජිත අපජල පිරිප දු ඒකකය ේවිතියිකව තැන්පත් ීගේ ඒකකයක් ස්හිත නිර්වොයු / anoxic/oxic 

(A2O) යුත් ජීව විදයොත්මක අපජල පවිත්රකරණ පේධතියකි. එම නිස්ො එම ඒකකය ගපෝෂ්ය ඉවත් කිරීම 

ස්ඳ ො අද ස්ත ගකගර්. ඊට අමතරව ගපොලිෂ්ත කරන ඒකකයක් ගලස් ක්රියො කරන ගතත්බිමක්  ර ො තෘතී 

පිරිප දුව සිදුවනු  ඇත. NWSDB විසින් ගයෝජනො කරන ලද විෂ්බීජ නොශක ක්රමය පැ ැදිලි නැත. ගයෝජිත 

පිරිප දු ක්රියොවලිය  ක්රියොත්මක ීගේදී දැඩි අවධොනයක් ගයොමු කළ යුුය.  එය නිසි දැනුමක්  ො 

පළපුරුේදක් ගනොමැතිව ක්රියොත්මක කළ  ැකි පේධතියක් ගනොගේ. ගමහිදී ගතත් බිේ ඉදි කිරීම ගයෝ ය 

ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, නිද ස්ත ජල මුපිටක් (FWS) ස්හිත ගතත් බිමක් ගයෝජනො කරන්ගන් නේ මදුරුවන් 

ගබෝීම වැනි  ැටලු ඇති විය  ැකිය.අපද්රවය පිරිප දුගේ පුගල් එකු මඩිති  බැ ැර කිරීම ද ස්ැලසුම  

ගයෝජනොවට ඇුළත් ගනොගේ. අපද්රවය මඩිති ස්හිත වන අතර (ස්ම ර අවගශෝෂ්ක ප්රතිජීවක ග ෝ ඒවොගේ 

පරිවෘත්තීය ස්මඟ) නිසි ගලස් බැ ැර කිරීගේ ක්රමගේදයක් අවශය ගේ. එවැනි ප්රතිජීවක ඖෂ්ධ ගලස් 

quinolones / fluoroquinolones (උදො: ciprofloxacin & norfloxacin ) එවැනි sulphadimethoxine ගලස්  

nitroimidazoles, sulphanilamides, sulphasalazine ,sulfamethoxazole ස්  sulfamethazine (අඩු 

දජව  ොයන ගුනයක් ඇති), එවැනි tetracycline ගලස් chlortetracycline, oxytetracycline, 

demeclocycline  ො ( දින 100 ක් දක්වො අර්ධ ආයු කොලයක් ඇති) ස්  β- ලැක්ටෑේ (ඇේපිසිලින්, 

ඇගමොක්සිසිලින්, ගපනිසිලින්, ගස්ෆගලොස්ති න්, කොබපිනේ, ගමොගනොබැක්ටේ ස්  la- ලැක්ගට්මස්ත 

නිගෂ්තධක වැනි) අපද්රවය අපද්රවය මගින් ඉවත් කරනු ලැගබ් (ගකොමරර්, 2001). ගකගස්ත ගවතත්, 

ඇේපිසිලින්, ගඩොක්සි ස්යික්ලයින්, ඔක්සිගටරොස්යික්ලයින් ස්  තියේගෆනිගකෝල් වැනි ප්රතිජීවක දිරොපත් 

ීගේ  ැකියොව ඇත (ඛනිජකරණය ී ස්රල ගලස් උක ො  ත  ැකි ද්රවය බවට පත් ගේ). ස්ම ර 

ගටරොස්යික්ලයින් ජල විච්ගේදනය වන අතර ගේ ගයන් ජල විච්ගේදනය ගේ. ගපනිසිලින් වැනි ප්රතිජීවක 

වල ß- ලැක්ටේ වලල්ල බැක්ටීරියො වල පවතින එන්ස්යිමයක් වන ß ලැක්ටගේස්ත ඇත (Kϋmmerer 

2009). 

 
6 ප්රතිජීවක ගඹෞෂ්ධවල බැක්ටීරියො විෂ් ස්හිත බව ස්ැලගකන අතර ගේ දක්වො පරීක්ෂො කළ ප්රතිජීවක ගබොග ෝමයක් 

වොයුග ෝලීය තත්වයන් යටගත් දිරොපත් විය ගනො ැක.(Kϋmmerer, 2001) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඊට අමතරව ග්රි් කුිරය ඉදිරිපිට කොබනික ද්රවය ග්රි් ද්රවය  ගදකම එකට එකු ී පරීක්ෂ්ණ කුටීර වල 

ගරොන්මඩ ඇති විය  ැකි අතර එමඟින් අපවිත්  න්ධයක් ඇති වන අතර එමඟින් නරක සුවඳක් ඇති ගේ. 

 

වයපෘති ප්රගේශගේ පොෂ්ොණ  තිගබන බැවින් පේධතිය තැනීගේදී  ැටලු ඇති විය  ැක. අ ල් කැපීම (නල 

එලීම ස්ඳ ො) දුෂ්තකර වන අතර පිපිරීම ග ෝ ගවනත් ක්රම මඟින් පොෂ්ොණ ඉවත් කිරීම අවශය ගේ. 

 

ගමම පිරිප දු ඒකකය ස්ැලසුේ කර ඇත්ගත් අපජලය පිරිසිදු කිරීගමන් පසු අභයන්තර ජලයට බැ ැර 

කිරීම ස්ඳ ො වන ගරගුලොසි වලට අනුකූලවන පරිදිය.  ඟට මුදො  ැරීගමන් පසු එහි ජල ප්රවො ය ස්මඟ මිශ්ර 

ී තවදුරටත් තනුක ගේ. පිරිප දු කල අපජලය මොවක් ඔය ගවත බැ ැර කිරීගේදි එය  නියොමන/නීතිමය 

අවශයතො ස්පුරොලන නමුත්, බැ ැර කිරීගේ ස්තථොනයට ප ළින්  ජල භොවිතො කරන්නන් ගේ අද ස්ත ගමහි 

ස්ැලැසුේ වලදී ස්ලකො බැලිය යුුය.අපජලය බැ ැර කිරීගේ නල මොර් ය කිගලෝමීටර් 6.8 ක් පමණ 

දි කින් යුත්ත ගේ. එම නිස්ො, ගමම නල මොර් ගේ ඉදිකිරීේ පිරිවැය අධික වන අතර, ක්රියොත්මක කොලගේදි 

ද අධික බලශක්ති පිරිවැයක් දැරීමට සිදු ගේ. එගස්ත වුවද, පිරිප දු කරන අපජලය මොවක් ඔයට මුදො  ැරීගේ 

ගයෝජනොව එකම ස්ොධොරන විකල්පයක් ගස්ත පැ ැදිලි ගේ. පිරිප දු කල අපජලය නැවත භුමිය ුල 

භොවිතයට  ැනීම ස්ද ො  WWTS  හි නිර්මොණකරුවන් ගයෝජනො කරන නමුත් එතවො මවක්ඔයට බැ ැර 

කිරීගේ  ගයෝජනොව ඉවත් කර ගනොමැත. 

 

වැසි රහිත ස්ොගේක්ෂ වියළි කොලවලදී ක්රීඩො පිිය ස්  මිනිසුන් එකු වන ප්රගේශ  ැර ගස්සු විවෘත භුමි 

ප්රගේශ උදයොනකරනය  ො කෘිකර්මොන්තය ස්ඳ ො භොවිතො ගකගර්. 

4.2.2 ඝණ අපද්රවය බැ ැර කිරීම 

 4.2.2.1සා නික අපද්රවය බැ ැර  කිරීම ග තු ගවන් ඇති වන බලපෑේ l 

ජනන  වන වර්ග ස  ප්රමාණ 

 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ අපද්රවය වර්ීකරණය ස්ලකො බැලීගේදී ප ත ස්ඳ න් කරුණු නි මනය කළ 

 ැකිය. බන්ධනො ොර පරිශ්රය ුල විකිරණශීලී අපද්රවය, ගජගනොගටොක්සික් / ස්යිගටොගටොක්සික් අපද්රවය ස්  

මොනව කොයික ගකොටස්ත උත්පොදනය කිරීමක් ගනොමැත. 

 

ඩිජිටල් එක්ස්ත කිරණ භොවිතො කරන ග යින්, ඡොයොරූප ස්වි කිරීමක් සිදු ගනොවන අතර (ස්ොමොනයගයන් 5-

10%  යිගඩ්රොක්විගනෝන්, 1-5% ගපොටෑසියේ  යිගඩ්රොක්ස්යි් ස්  <1% රිදී අඩාංගු ගේ) ස්  වර්ධන ද්රොවන 

(45% ේූටරල්ඩි යි්) ගමන්ම එක්ස්ත කිරණ ද ගනොමැත.  නමුත් ස්ම ර රස්ොයනික අපද්රවය (ද්රව ගලස්) 

තවමත් නිපද ගවමින් පවතී (භොවිතො කරන වොර ණන ස්  භොවිිිතො කළ රස්ොයනික අපද්රවය ස්  හිස්ත මුල් 

බ ොලුේ ගලස් පසුව බැ ැර කිරීම අනුව ප්රමොණය ගවනස්ත විය  ැකිය). ගේවො  ඝන ස්  දියර , රස්ොයනික 

ද්රවය උදො රණයක් ගලස් ගරෝ  විනිශතචය කිරීගේ ස්  පර්ගේෂ්ණොත්මක කටයුු වලින් ස්  පිරිසිදු කිරීම, 

 ෘ  පොලනය ස්  විෂ්බීජ රණය කිරීගේ ක්රියො  වලින් බැ ැර කරනු ලබයි. එයට දජව රස්ොයනික  ො 

රුධිර වපරීක්ෂො කිරීගේදී භොවිතො කල රස්ොයනික ද්රවය (තනුක කොරක ස්  ප්රතික්රියොකොරක)7 ස්   ස්  විෂ්බීජ 

නොශක රස්ොයනික ද්රවය (විගශතෂ්ගයන් NaOCl ස්  ෆීගනෝල්)  ඇුළත් ගේ. 

 

ගමම ගරෝ ගල් ුල ප ත ස්ඳ න් ලක්ෂ්ණ වලින් එකක් ග ෝ තිබීම ගබොග ෝ ගදගනකුට අනුරුදොයක ය. 

 

• විෂ් ස්හිත. 

 
7 ගමයට කොබනික ස්  අකොබනික රස්ොයනික ද්රවය ඇුළත් ගේ. රක්තපොත විශතගල්ෂ්ක ස්ඳ ො තනුක කිරීගේ උදො රණ 
ගලස් ගස්ෝඩියේ ක්ගලෝරයි්, ගස්ෝඩියේ ස්ල්ගෆතට්, ගපොස්තගේට් බෆර් කොරකයක්, එතිලීන් ඩයමයින් ගටරැසිික් 

අේලය, 1-පිරිගඩෝන් -2 ස්ල්ෆර් ස්  ගෆෝමල්ඩි යි් ඇුළත් ගේ. 

.  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• විඛොදනකොරක (උදො: pH අ ය <2 අේල ස්  pH අ ය> 12 බස්තම) 

• දැගවනසුළු 

• . ප්රතික්රියොශීලී (ඔක්සිකරණය ීගේ ග ෝ ඔක්සි රනය කිරීගේ ස්තවභොවය) 

 

රස්ොයනික අපද්රවය කිහිපයක් අනුරුදොයක ගනොගේ; සීනි, ඇමයිගනෝ අේල ස්  ස්ම ර කොබනික ස්  

අකොබනික ලුණු උදො රණ ගේ. 

 

ගබොග ෝ දුරට බොහිර ගරෝී ස්ොයනගයන්, වොට්ටු වලින් ස්  දන්ත ස්ොයනගයන් එකුවන වන ආස්ොදිත 

අපද්රවය ස්  තියුණු ශලය කැපුේ තල වලින් වැඩිම දජව දවදය අපද්රවය ප්රමොණයක් එකුවනු  ඇත. 

එගස්තම,  විදයො ොරය මඟින් ආස්ොදිත අපද්රවය කිහිපයක් නිපදවනු ඇත. 2 වන පරිච්ගේදගේ ඉදිරිපත් කර 

ඇති අපද්රවය උත්පොදනය  ො බැ ැර කිරීගේ වොර්ථො ස්ලකො බැලීගේදී බන්ධනො ොර ගරෝ ගල් ආස්ොදිත 

අපද්රවය ස්ම  ජනනය වන තියුණු ශලය කැපුේ තල ප්රමොණය ගබග වින් ගවනස්ත වන බව ගපගන්. 

 

 

ගකගස්ත ගවතත්, ස්ොමොනයගයන් ගමය දිනකට කිගලෝග්රෑේ 1.69 ක් ග ෝ දිනකට ඇඳකට කිගලෝග්රෑේ 

0.0094 ක් පමණ වන අතර එය ලාංකොගේ අගනකුත් රජගේ ගරෝ ල් වලින් වොර්තො වන පරොස්යන්ට වඩො 

අඩු ය (Kularatne, 2021). ඉන්දියොව  ඊජිේුව වැනි ස්ාංවර්ධනය ගවමින් පවතින රටවල  දිනකට ඇඳකට 

කිගලෝග්රෑේ 0.2-3.0 (Gupta and Boojh, 2006; El-Salam, 2010; Kularatne, 2021). ඇඳන් 300 ක් 

භොවිතො කරන්ගන් නේ දිනකට බලොගපොගරොත්ු වන ප්රමොණය කිගලෝග්රෑේ 2.82 ක් පමණ ගේ. 

 

කල් ඉකුත් වූ  ො යල් පැන ගිය ස්  ප්රමිතිගයන් ගතොර ගඹෞෂ්ධීය ද්රවය  ගබග ත් ශොලොගවන් 

බලොගපොගරොත්ු ගේ. විදයො ොර මඟින් ද යේ ප්රමොණයක් ඒවො  උත්පොදනය ගකගර්. අවශය ප්රමොණයන් 

ඇණවුේ කළ ග ොත්  භොවිත වන ප්රමොණය / ඉල්ලුම මත සුළු වශගයන් ගවනස්ත විය  ැකිය. ගමම 

කොණ්ඩයට ඇුළත් වනු ඇත්ගත් 

 

• තවදුරටත් අවශය ගනොවන ඕනෑම ගඹෞෂ්ධීය  නිෂ්තපොදන/දියර ආදිය ස්කස්ත කිරී 

• කොන්දු වූ, අපවිත්ර වු ගඹෞෂ්ධ/දවදය ද්රවය නිෂ්තපොදන,  එන්නත් ස්  ගස්තරො 

 

• කල් ඉකුත් වූ ගපති වර්  ඒවොගේ ආවරණ/තීරු, ක්රීේ ග ෝ දියර ආදිය ස්මඟ 

 

• ස්ොගේක්ෂ්ව මෘදු ද්රව ග ෝ අර්ධ දියර ගඹෞෂ්ධී ෂ්ධ, විටමින් අඩාංගු ද්රොවණ, කැස්තස් සිරේ, අභයන්තර 

ද්රොවණ (ලවණ, ඇමයිගනෝ අේල, ලිපිඩ, ේූගකෝස්ත, ආදිය), අක්ි බිාංදු, ීදුරු ඇේපියුලස්ත යනොදිය. 

 

• අපද්රවය, අත්වැසුේ,  මුහුණු ආවරණ, ස්ේබන්ධක නල ස්  ගඹෞෂ්ධී කුේපි ස්හිත ගබෝතල් ග ෝ 

ගපට්ි වැනි ceෂ්ධ  ැසිරීගේදී භොවිතො කරන ලද ඉවත දමන අයිතම. 

 

බැර ගලෝ  ඉ ළ අන්තර් තයක් ස්හිත අපද්රවය: අධික බැර ගලෝ  අන්තර් තයක් ස්හිත අපද්රවය 

අන්තරොදොයක රස්ොයනික අපද්රවයවල උප කොණ්ඩයක් නිගයෝජනය කරන අතර ස්ොමොනයගයන් ඒවො ඉතො 

විෂ් ස්හිත ය. ගමයට යල් පැන ගිය, අපවිත්ර වූ දන්ත ස්ාංගයෝ  (ස්ොමොනයගයන් Hg වලින් ගපොග ොස්ත්, 

ස්ම ර ඒවො වල  Pt ස්  Pd ද ඇත) ස්  ඒවොගේ ඇසුරුේ ද්රවය ග ෝ බ ොලුේ (ඒවො අපවිත්ර ද්රවය ගලස් 

ස්ැලගක්) ඇුළත් ගේ. Hg අපද්රවය ස්ොමොනයගයන් උත්පොදනය වන්ගන් කැඩුණු ස්ොයනික උෂ්තණත්වමොන 

වලිනි. ඉගලක්ගරෝනික ස්ාංගේද උපකරණ භොවිතො ගනොකළග ොත් එය බලොගපොගරොත්ු විය  ැක 

(ගනොස්ැලකිලිමත් ගලස්  ැසිරීම ග තුගවන් ස්ොේප්රදොයික උෂ්තණත්වමොන වලට  ොනි ීගේ ස්ේභොවිතොව 

ස්ොමොනයගයන් වැඩි ය). ස්ම ර ගඹෞෂ්ධ වල බැර ගලෝ  විගශතෂ්ගයන් ආයුර්ගේද ගඹෞෂ්ධී (උදො රණ ගලස් 

As, Hg, Pb, Sn, Ag ස්  Tl) අඩාංගු විය  ැකි නමුත් ගේවො ගඹෞෂ්ධී අපද්රවය ගලස් ස්ැලගක්. 

පීඩනයට පත් කළ බ ොලුේ  ණයට දියර ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් (හිස්ත ඒවො) ඇුළත් ගේ. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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යවන් කිරීම ස  අවසන් බැ ැර කිරීයම් පේධති 

 

අපද්රවය ස්ඳ ො ගල්බල් කළ බඳුන් ස්  බෑේ ස්  තියුණු ශලය කැපුේ තල අපද්රවය ස්ඳ ො නිශතචිත සිදුරු 

රහිත ගපට්ි ස්ැපයීමට නියමිත බැවින්  ( සිසිලි  නොගරො එන් ගකයො විසින් ස්පයන ලද) එම ස්තථොනගේදීම 

අපද්රවය ගවන් කිරීම ස්  සිසිලි  ැනොගරෝ එන්ගකයොර් ගවත ගයොමුකර විනොශ කිරීම  කිරීගමන් අහිතකර 

පොරිස්රික  ො OHS බලපෑේ ඇතිගනොවන පරිදි කටයුුකිරීමට ස් තික කරනු ඇත. එම ප්රගේශය දූෂ්ණය 

ීමට ුඩු ගදන ස්තථොනීය  බැ ැර කිරීම ස්  කස්ල එකු කරන්නන්ට යෑගේ  ැකියොව ඇති MOH 

කොර්යොලය ගවත ලැුණු කල් ඉකුත් වූ /යල් පැන ගිය ගඹෞෂ්ධ  ො දවදය ද්රවය ස්ැපයුේකරුවන්ට ග ෝ 

නිෂ්තපොදකයින්ට ලබො ගදනු ලැගබ්. ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ මොර්ග ෝපගේශයන්ට අනුව ගමම පුරුේද 

පිළි ත ගනො ැකිය. (Prüss et al., 1999; Chanpika et al., 2015; Karunasena et al., 2015; Kularatne, 

2021) ගේවො එකු කරන්නන්  ර ො ෆොමසිවල නැවත විකිණීම  ැනුේකරුවන්ට ගස්ෞඛය  ැටලු ඇති කළ 

 ැකිය. 

 

අභයන්තර ප්රවා න 

 

වර්තමොන ස්ාංකීර්ණගේ දැනට භොවිතො කරන ගරොලි වල ආස්ොදිත අපද්රවය බඳුන් ස්  තියුණු ශලය කැපුේ 

තල ගපට්ි වලින් වැටීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො නිසි  පීලි ගනොමැත (ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ උපගදස්ත පරිදි 

ගනොගේ). පීලි රහිත එවැනි කුඩො ගරොලි භොවිතො කරන්ගන් නේ, අභයන්තර ප්රවො නගේදී බ ොලුේ වැගටන 

විට පිටොර යො  ැක (විගශතෂ්ගයන් ආස්ොදිත අපද්රවය බෑේ ග ෝ තියුණු ශලය කැපුේ තල ගපට්ි ග ොඳින් වස්ො 

ගනොමැති නේ ස්  එකිගනකො මත ග ොඩ ැසී ඇතිනේ). විගශතෂ්ගයන් අපිරිසිදු ද්රවය පිරිසිදු කිරීගේදී ග ෝ 

එකු කිරීගේදී අපද්රවය ප්රවො නය කරන අයට (විගශතෂ්ගයන් ඒ්ස්ත/එච්අයිී ස්  ග පටයිිස්ත බී ස්  සී 

වලින් අපද්රවය වලින් සිදුවන ුවොල වලින්) ආස්ොදන වලට ග ොදුරු ීගේ අවදොනමක් ඇත. අභයන්තර 

ප්රවො න කටයුු ස්ඳ ො නව තොක්ෂණික ක්රම භොවිතො කරනු ලැගබ්. 

 

ගබඞා කිරීම 

 වැලිකඩ බනධනො  ොර ස්ාංකීර්ණගයහි  ආස්ොදිත අපද්රවය බඳුන් (බඳුන් පියන මත බෑේ එක මත තබො) ස්  

තියුණු ශලය කැපුේ තල ගපට්ි ස්  බෑේ  බඩො කිරීම ස්ඳ ො ගමෝචරියට ඉතො ආස්න්නව විවෘත ප්රගේශයක් 

නේ කර ඇත. ගයෝජිත වයොපෘතිගේදී එවැනි ක්රමයක් දි ටම පැවුනග ොත්, බරපතල OHS   ැටළු මු 

විය  ැකිය (සිසිලි  ැනොගරෝ එන්ගකයොර් හි පුේ ලයින් පිටොර යන අපද්රවය වලින් ආස්ොදනය ීගේ 

අවදොනමක් ඇත). ඉරො දැමූ බෑේ ස්   ොනියට පත් වූ බ ොලුේ වලින් කොන්දු වූ ද්රවය (එකු කරන ලද 

රුධිරය) අවට ප්රගේශවලට  ලො යො  ැකිය. දු ද ඔස්තගස්ත (ගල් නිර්වොයු ගලස් දිරොපත් ීගමන් ස්  ගස්ල, 

ස්තපුටේ ස්ොේපල වැනි අගනකුත් කොබනික ද්රවය වලින්) විගශතෂ්ගයන් පැය 24 කට වඩො වැඩි කොලයක් ද්රවය 

 බඩො කළ විට මැස්තස්න් වැනි කෘමීන් ආකර්ෂ්ණය කර  ත  ැකිය. 

 

අනුරු දොයක ගලස් දියර ඔක්සිජන්8 සිලින්ඩර   ැසිරීම සීතල ස්තපර්ශ පිළිස්තසීේ ස්  සීතල නිස්ො ඇති වන 

ුවොල වලට  ග තු ගේ. ප්රමොණවත් වොතොශ්රයක් ගනොමැති  බඩො වල පිරවූ ස්  හිස්ත සිලින්ඩර අක්රමවත් 

ගලස්  බඩො කිරීම ගින්නක්  ො පිපිරීේ අවදොනමක් ඇති කළ  ැකිය (කොන්දු වන විට). ක්රිගයොජනික් ද්රව 

ඒවොගේ පරිමොවන්ට ස්ොගේක්ෂ්ව වොයූන් විශොල ප්රමොණයක් වොෂ්තප ී (විගශතෂ්ගයන් ජලය මතට 

වැගිගරන්ගන් නේ) ප්රමොණවත් ගලස් වොතොශ්රය ඇති  බඩො වල අධික පීඩනයක් ඇති කරයි (කුඩො 

කොන්දුවක් ග ෝ කොන්දුවක් පවො වැඩි වොයූන් ප්රමොණයක් ඇති ීමට ප්රමොණවත් ගේ).ඔක්සිජන් ද නය කළ 

ගනො ැකි වුවද, තොප ප්රභවයකට නිරොවරණය වන විට ද නය විය  ැකි (ගලෝ , දැව ඇුළුව) ස්තපර්ශ 

ීගේදී එය ස්තවයාංසිේධ ගින්නක් ඇති කළ  ැකිය. 

 
8 ගමය ක්රිගජොජනික් තරලයක් වන අතර තොපොාංකය <-150oC 1 atm පීඩනයගදී 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.2.2.2 ඝන අපද්රවය බැ ැර කිරීම ය ්තුයවන් මතුපිට  /භූගත ජල , යගාෙිම ස  වාත  මත බලපෑම්  

(අ) යවනත් අනතුරුද්ා ක අපද්රවය 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගයන් උත්පොදනය කරන අගනකුත් අනුරුදොයක අපද්රවය වලට ප ත ස්ඳ න් ගේ 

වලින් එකක් ග ෝ කිහිපයක් තිගබ්: 

• ගිනි  න්නො  වොයූන්   එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පාංතිය)2.1) 9, උපද්රව පාංතිය 2.2 වොයු10  ස්  

ද නය කළ  ැකි ද්රව   එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පන්තිය)3)11 - ගබොග ෝ දුරට වො න ගස්තවො 

අාං නගයන් ජනනය වන, නඩත්ු වැඩපලවල් ස්   දිසි විදුලි ජනක යන්ත්ර කොමර වලින් ය . 

• විඛොදනකොරක )  ො ක්ෂ්ොරඅේල (- ධොන අාංශ වන්ගන් නඩත්ු වැඩපලවල්ගේවො උත්පොදනගේ ප්ර , 

ගස්තවො ස්තථොන ETP ස්  වො න ගස්තවො අාං නය 

• විෂ් ස්හිත / විෂ් ස්හිත  

 

විද්ුත් අපද්රවය: ග ොරණ PS  ආයතනයට විදුත් අපද්රවය භොර ැනීමට  ැකියොවක් නැති අතර  MSW 

ස්මඟ ග නඑන ද්රවය ගකොේගපොස්තට් අාං නය ආස්න්නගේ ග ොඩ  ස්ො ග ෝ ගබොග ෝ විට වළලනු ලැගබ් 

(රූප  4.4) එම නිස්ො ඕනෑම විදුත් අපද්රවයක්  න ර ස්භොවට ගයොමු කිරීම සුදුසු ගේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9 20oC ස්  101.3 kPa හි වොයූන් ස්  13% ක් ග ෝ ඊට අඩු පරිමොවක් ස්හිත වොතය ස්මඟ මිශ්රණයක ග ෝ පිපිරුේ 

සීමොව කුමක් වුවත් ද නය කළ  ැකි පරොස්යක වොතය ස්මඟ අවම වශගයන් 12% ක් වත් දැල්ීගේදී අඩු  

 
10ගේවො ද නය කළ ගනො ැකි  ො විෂ් ගනොවන වොයූන් හිස්ත සිලින්ඩර ගේ (200C ට 280 kPa ට ගනොඅඩු පීඩනයක් 

ස්හිත වොයූන් ග ෝ ශීතකොරක ගලස්: වොයුව වර්ග වැඩගපොගළන් ස්  ගරෝ ගලන් ක්රගයෝජනික් ද්රවයක් ගලස් දියර O2). 
11 ගේවො ජොතික ගිනි ආරක්ෂ්ණ ස්ාං මය (ඇමරිකො එක්ස්ත් ජනපදය), එක්ස්ත් ජනපද ප්රවො න ගදපොර්තගේන්ුව, 

එක්ස්ත් ජනපද පොරිස්රික ආරක්ෂක ඒජන්සිය ස්  එක්ස්ත් ජනපදගේ වෘත්තීය ආරක්ෂක  ො ගස්ෞඛය පරිපොලනය විසින් 
නිර්වචනය කර ඇති ෆතලෑෂ්ත ගපොයින්ට් <100oF (38oC) ස්හිත දියර භොජන / හිස්ත භොජන ගේ. 
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4.5 රූපය  - ලැුණු ේලොස්ති ක් ස්  ගපොලිතීන් අපද්රවය ුළ විදුත් අපද්රවය 

 

මධයම පරිස්ර අධිකොරිගේ ලියොපදිාංචි විදුත් අපද්රවය එකු කරන්නන් ගවත විදුත් අපද්රවය භොර දීමට 

ගයෝජනො කරනු ලැගබ්. 

 

 යතල් අපද්රවය (එක්සත් ජාතීන්යේ අනතරා ක අපද්රවය කාන්ෙ  3): ගේවො නැවත භොවිතො කරන ග ෝ 

ප්රතිචක්රීකරණය කරන පොර්ශවයන් ගතෝරො භොර දීම ස්ඳ ො රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි භොවිතො කරන බැවින් 

අහිතකර බලපෑමක් නැත. 

 

යතල් රසා නික වලින් අපවිර වු කෙද්ාි ස  අයනකුත් ද්රවය: ලාංකොගේ කඩදොසි ස්  කෝගබෝ් 

ප්රතිචක්රීකරණය කරන්නන් මුලින්ම එකු කරන ලද ද්රවය ග ොඳ තත්ත්වගේ ද්රවය ස්ඳ ො පරීක්ෂ්ො කන ලද 

අතර පසුව ප්රතිචක්රීකරණය ස්ඳ ො විගේශීයට අපනයන ස්ඳ ො ඇසුරුේ කරන ලදී. අපවිත්ර ී ඇති විට පල්ේ 

දුර්වණ වන බැවින් ඔවුන් අපිරිසිදු ද්රවය එකු කිරීම ග ෝ අපනයනය ගනොකරයි. එම නිස්ො, අපිරිසිදු 

කඩදොසි ස්  කෝගබෝ් ද්රවය ගබොග ෝ විට බැ ැර කරනුගේ ප්රොගේශීය ප්රතිචක්රීකරණය කරන්නන් ස්  

එකු කරන්නන් විසින් වන අතර එම නිස්ො එවැනි අපද්රවය කඩදොසි  ො කෝගබෝ් ප්රතිචක්රීකරණය ස්ඳ ො 

ලබො දීම සුදුසු ගනොගේ. 

 

සනීපාරක්ෂක තුවා: රුධිරගයන් අපවිත්රව ඇති  ද්රවය (CEA නියමිත අපද්රවය ගලස් වර්ීකරණය 

ගනොකළද) ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනයට අනුව ආස්ොදිත අපද්රවය ග්ලස් වර්  කරයි(Průss et al., 1999). 

අත්වැසුේ ගනොමැතිව එවැනි ද්රවය  සුරුවන නො රික ගස්තවකයින් ග ෝ  ොනි වූ අත්වැසුේ පැළඳ සිින අය 

ස්  එවැනි අපද්රවය ස්මඟ ස්තපර්ශ වන කස්ල ඉවත් කරන්නන් ගල් වලින් ගබෝවන ගරෝ  වලට ග ොදුරු විය 

 ැකිය. 

 

වා න යස්වා යස්වා අංගනයේ අපද්රවය යතල් ගබො කිරීම 

මස්කට එකු ගේයයි අගේක්ිත ප්රමොණය ලීටර් 420 ක් වන අතර අපගත් යන ගතල් වලින් 79% ක් ස්ඳ ො 

බස්ත රථ දොයක ගේ. වර්තමොන බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ, ගල්බල් කර ඇති කොන්දුීේ කට්ටල ස්හිතව 

බැරල් වල ේවිතියික බ ොලුමක් ගනොතිබූ බව ස්ට න් ගේ. එවැනි පුරුේදක් දි ටම පැවුන ග ොත්, දිගු 

කොලීනව පරිශ්රය  ො අවට පස් (ගතල්  ො ග්රීස්ත බැ ැර කිරීම ස්  ටීඑස්තඑස්ත පටවො ඇති ගස්තවො ස්තථොන අපද්රවය 

ස්මඟ) ගතල් කොන්දු ීම  ො කොන්දු ීම ග තුගවන් දෘශය දූෂ්ණය සිදු ගේ. ගතල් ස්හිත / ලිස්තස්නසුලු 

තත්වයන් නිස්ො OHS අවදොනේ (අනුරු) ඇති විය  ැකි අතර ේවලන ප්රභවයකට නිරොවරණය ීගේදී 

ගින්න පවො ඇති විය  ැක. 

 

යවනත් OHS සැලකිලිමත් ීම් 

 

වො න ගස්තවො ස්තථොන ස්  ගස්තවො ස්තථොන ETP වැනි ප්රගේශවල ප ත ස්ඳ න් අපද්රවය බලොගපොගරොත්ු විය 

 ැකිය. 

 

වො න ගස්තවො ස්තථොනය 

- H2SO4 අේලය අඩාංගු භොවිතො කළ අේල / වො න බැටරි 

- භොවිතො කල ගතල් (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ අනුරුදොයක පන්තිය 3) 

- ගිනි න්නො ද්රව, අේල ග ෝ භෂ්තම ආදිය අඩාංගු විය  ැකි විවිධ ද්රොවක, තීන්ත ආදිගයහි භොජන ස්  

පීඩනයට ලක්වූ බ ොලුේ (ස්ේපූර්ණගයන්ම ග ෝ හිස්ත බ ොලුේ ගලස්). 

 

ගස්තවො ස්තථොනය ETP 

- pH අ ය පොලනය කිරීගේ හිස්ත කෑන් (HCl, NaOH - සියලු විඛොදන) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ගවල්ඩින් වැඩපල 

- ඇසිිලීන් හිස්ත සිලින්ඩර (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව 2.1  ෑස්ත) 

- ද්රව O2 හි හිස්ත සිලින්ඩර 

 

ගනො ැලගපන අපද්රවය අවගශතෂ් / බ ොලුේ ස්  සිලින්ඩර්  බඩො කිරීම (මුළුමනින්ම ග ෝ අර්ධ වශගයන් 

හිස්ත වූවත්) ගිනි අනුරු වලින්  OHS ස්ැලකිලිමත් ීමට ග තු ගේ. උදො රණයක් ගලස් ප ත ස්ඳ න් 

අපද්රවය  බඩො කිරීම පිළි ත ගනො ැකිය. 

- භෂ්තම ස්හිත ඇසි් (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පන්තිගේ සියලුම කොන්ඩගේ 8 විඛොදනයට), 

දැගවන ඝන ද්රවය (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පන්ති 4), දැගවන ද්රව (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව 

පන්ති 3), දැගවන වොයූන් (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පාංතිය 2.1) ස්  ඔක්සිකොරක කොරක; 

එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පන්තිය 5 (උදො රණය, H2O2 ස්  NaOCl) 

- අේල, ගිනි න්නො ඝන, වොයූන් ස්  ද්රව ස්  ඔක්සිකොරක කොරක ස්හිත භෂ්තම 

- අේල, නි න්නොඝන ද්රවය, වොයූන් ස්  ද්රව ස්හිත ඔක්සිකොරක කොරක ස්  අඩු කිරීගේ කොරක 

(reducing agents) 

 

(ආ) අනතුරුද්ා ක යනාවන අපද්රවය 

දිරාපත් වි   ැකි අපද්රවය ප්රමාණ  ස  බැ ැර කිරීම 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුවට අනුව, ගබොරැල්ගල් දැනට තිගබන බන්ධනො ොරගයන් ඌරන්ට ගදන 

දදනික දජව  ොයනය ප්රමොණය ප ත පරිදි ගේ (එනේ සිරකරුවන් 7688 ක් ස්  නිලධොරීන් 953 ක් 

ස්ඳ ො) වොර්තො දළ වශගයන් ගේ. 

 

වැලිකඩ                           450 kg 

CRP                        250 kg 

මැ සින්              200 kg 

 

තවද, ගකොළඹ ම  න ර ස්භොව ( CMC) ප ත ස්ඳ න් දිරොපත් වන ප්රමොණයන් බන්ධනො ොරගේන ඉවත් 

කරයි. 

 

• වැලිකඩ - දළ වශගයන් .ක්ටර්දිනකට රැ ½  )කිගලෝේෑේ 500 / දිනකට( 

• කොන්තො වොට්ටුව -ආස්න්න වශගයන් .දිනකට විශොල භොජන  02 ක් )එකක් ලීටර්  240 ක්  = (දිනකට 

ේකිගලෝග්රෑ  150 ක් )ලීටර්  240 ක ධොරිතොවයකින් යුත් භොජනයකට ලිහිල් ස්ේපීඩනය ගනොකළ 

අපද්රවය කිගලෝග්රෑේ 50 ක් ස්  අතින් ස්ේපීඩිත අපද්රවය කිගලෝග්රෑේ 75 ක් තබො  ත  ැකිය( 

• බන්ධනො ොර ගරෝ ල - දළ වශගයන් .දිනකට ග ෝනි  02 ක් )ේකිගලෝග්රෑ  50 බැගින් දිනකට 

කිගලෝග්රෑේ 100 ක් ග ෝ ඇඳන් 0.6 ක් /ඇඳන්/දදන ි්ිකව ඇඳන් 180 ක් දැනට ඇඳන් 180 ක් 

ඇත( 

• ගකොළඹ රිමොන් බන්ධනො ොරය -ආස්න්න වශගයන් .දිනකට 200Kg 

• නව මැ සින් බන්ධනො ොරය - ස්තියකට දළ වශගයන් කි.ග්රෑ  . 500 කි .ේෑ) .දිනකට කි.ේෑේ  

71.4) 

 

මුළු ප්රමොණය දිනකට කිගලෝග්රෑේ 1821.4 කි (ගරෝ ල් ස්ාංකීර්ණය ගනොමැතිව) 

 

ගමයින් අද ස්ත කරන්ගන් පුේ ලගයකුට  දිනකට කිගලෝග්රෑේ 0.21 ක් පමණ වන බවයි. බන්ධනො ොර 

ස්ාංකීර්ණගේ උපරිම ධොරිතොවය ුළ පුේ ලයින් 14,106 ගදගනකුග න් (නිලධොරීන් 3712 ක් පවුගල් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ස්ොමොජිකයින් 744ක්  ස්  රැඳවියන් 9650 ක්), ගමය දිනකට 2962.3 ක් පමණ වනු ඇත. ගරෝ ල් 

ස්ාංකීර්ණය ස්මඟ (ඇඳන් 610 ක් ස්  100% පදිාංචිය ස්හිතව) මුළු එකුව 

 

= 2962.3 kg/day + (610 x 0.6) = 3248.31 kg/day (දිනකට ගටොන් 3.3) 

 

ය ාරණ ප්රායේශී  සභාව විින් භාරගැනීම 

 

දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි දෑ ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට ලබො ගදන ග යින් කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් 

බලොගපොගරොත්ු ගනොගේ. 

 

ග ොරණ ප්රගේශගේ ස්ේපත් පැතිකඩ (2019) ට අනුව (ප්රොගේශීය ස්භො ස්  න ර ස්භො බල ප්රගේශ ගදකම) 

132,856 ක වර්තමොන ජන  නයක් ස්ඳ ො අගේක්ිත දිරොපත් විය  ැකි ස්ාංරචක ප්රමොණය වන්ගන්12 

 

132,856 x 0.6 kg x 66 /100 = 52,611 kg /day  

එනේ දිනකට එක් පුේ ලයකු  0.4 kg ජනනය කරයි. 

  

ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට දැනට ලැගබන්ගන් දිරොපත්වන අපද්රවය ගටොන් 12-15 ක් (අතින් වින්ගඩ්රෝ 

ක්රමගේ ධොරිතොව ගටොන් 10 / දිනකට) 13  පමණී. දැනට තිගබන අඩු වො න14. ප්රමොණය නිස්ො  ප්රොගේශීය 

ස්භො ස්  න ර ස්භො ප්රගේශවල ප්රධොන මොර්  / න ර ප්රගේශ වලින් පමණක් පමණක් එකු කර  ැනීගමන් 

නිස්ො ගමම ප්රමොණය එකු ගේ. එම නිස්ො, ගයෝජිත බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ සිට ආ ොර අපද්රවය ප්රමොණය 

දිනකට ගටොන් 3.25 ක් පමණ වනු ඇති බැවින් ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොගේ ගකොේගපෝස්තට් ගපොග ොර 

නිපදවන ස්තථොනයට ගමම  අපද්රවය ලබො ගමග ය ීමට ස්කයතොවයක් ගනොමැත. 

 

ගකගස්ත ගවතත්, දිගු කොලීනව, ප්රොගේශීය ස්භොව බලොගපොගරොත්ු වන්ගන් ගටොන් 50 ක ධොරිතොවයකින් යුත් 

"කවිමො" ඉස්තකුරුේපු වර් ගේ ගකොේගපෝස්තට් බලො ොරය මීටර් 100 x 50 ක ඉඩක් ුළ ක්රියොත්මක 

කිරීමටය. ඒ අනුව  ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ට දජව  ොයනයට ලක් වන අපද්රවය එකු කර  ත  ැකිය. 

නව බන්ධනො ොරය  ගපරීගේ යන්ත්රයකින් ස්  බහු ගචොපර් වලින් ස්මන්විතව ක්රියොත්මක වන විට ගමම 

ධොරිතොවය වර්තමොන එකුගවන් (උපරිම) උපරිම ප්රමොණයට වඩො වැඩි ගනොවනු ඇති අතර (නමුත් 

ජන  න වර්ධනය ස්ැලකිය යුු ගලස් සිදු ගනොගේ යැයි උපකල්පනය කරමින්) ස්  බන්ධනො ොර 

ස්ාංකීර්ණය ගටොන් 18.25 කි. දිනය. 

 

බන්ධනො ොරය ඉදිකිරීගේ අදියර අවම වශගයන් වස්ර 2 ක් වත් පවතින අතර වස්ර 2 කට පසු දිරොපත්වන 

අපද්රවය පත් වන මුළු අපද්රවය ප්රමොණයම භොර දිය  ැකි වනු ඇත (ගමය බන්ධනො ොරය උපරිම ධොරිතොවයට 

පැමිණි විට උත්පොදනය කරන උපරිම බර ස්ලකො බලමින්.) ගේ වන විට ග ොරණ ප්රො ගේශීය ස්භොව  

ඔවුන්ගේ ගකොේගපෝස්තට් බලො ොරය ආරේභ කර ඇත. 

  

ගකගස්ත ගවතත්, ග ොරණ ගස්සු PS  ස්  UC  ප්රගේශ වලින් දදනිකව දිරොපත් විය  ැකි අපද්රවය ගටොන් 

31.7 ක් ද ප්රොගේශීය ස්භොව විසින් එකු කළ ග ොත්, දදනිකව එකු කරන ප්රමොණය (උපරිම) ගටොන් 

 
12 ශ්රී ලාංකොගේ MSW වලින් 62-66% ක් ගතතමනය ස්හිත දිරොපත් විය  ැකි ද්රවය අඩාංගු වන අතර න ර ස්භො බල 
ප්රගේශයක ඒක පුේ ල අපද්රවය උත්පොදනය දිනකට කිගලෝග්රෑේ 0.6 කි (විදොනආරච්චි ස්  අල්, 2006; කුලරත්න, 
2015) 
13 ගමහි ගත්රුම නේ උපරිම වශගයන්  UC ස්  PS ප්රගේශ වලින් දිනකට එකු ගකගරන්ගන් දජව  ොයනයට පත් විය 
 ැකි අපද්රවය ප්රමොණගයන් 29% ක් පමණි. 

 
14 ඉාංගිරිය ස්  ගපෝරුවදණ්ඩ උප කොර්යොල වලින් ගටොන් 6 ක ධොරිතොවයකින් යුත් ටැක්ටර් ගටොන් 1 ක රැක්ටර් ගදකක් 

ස්  කනේවිල (මිල්ලෑව පිහිටො තිගබන්ගන් කනේවිල ප්රගේශගේ) ස්  ගපොකුණුවිට උප ප්රගේශගයන් ක්රියොත්මක ගකගරන 
ගටොන් 6 රැක්ටර් ගටොන් රැක්ටර්  2 කි.  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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55.85 ක් වනු ඇත (“කවොීමො” ඉස්තකුරුේපු ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර  යන්ගත්රේ ධොරිතොව ඉක්මවො යනු 

ඇත). 

 

ප්රතිචක්රීකරණ  කළ  ැකි  ා බැ ැර කිරීයම් ප්රමාණ න් 

 

ගේ වන විට ග ොරණ ප්රධොන න රගේ න ර ස්භො ස්  ප්රොගේශීය ස්භො ප්රගේශ වල න් උපරිම වශගයන් 

ප්රොගේශීය ස්භොව  න්ගන් 29% ක් පමණි (දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි ස්  ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි). 

ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි අගේක්ිත උත්පොදන අනුපොතය 

 

132,856 x 0.6 kg x 34 /100 = දිනකට 27,102.6 kg  එය  දිනකට ඒක පුේ ලගයක් 0.2 kg  

දිනකට ඉ ත ප්රමොණගයන් 29% ක් කිගලෝග්රෑේ 7628.6 ක් වනු ඇත. 

 

උපරිම ධොරිතොව පවතින කොලය ුළදී, බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ගණගේ දිනකට 

ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි  ප්රමොණය කිගලෝග්රෑේ 14,611 x 0.2 = 2922.2 ක් වන අතර ඒවො ගබොග ෝ දුරට 

නිලධොරීන්ගේ නිල නිවොස්, පරිපොලන ඒකක ස්  ුේධි අාංශ වලින් දොයක ගේ (ප්රතිචක්රීකරණය නිපදීමට 

සිරකරුවන්ගේ දොයකත්වය ඉතො අඩු බැවින්). 

 

ස්ොමොනයගයන් ශ්රී ලාංකොගේ MSW හි  70-80 % ක ගතතමනයක් ස්හිත(ගතත් ස්තකන්ධ පදනමක් මත) අඩු 

කැලරි ප්රමොණයක් (කිගලෝග්රෑේ 600-1,000 ක් පමණ) කඩදොසි වලින් 6.5-13 % ක්, ේලොස්තික් වලින් 5-8 

% ක්, ීදුරු වලින් 2 % ක් ස්  දිරොපත් විය  ැකි කොබනික ද්රවයවල ඉ ළ අන්තර් තයක් (62-66 %) 

(Vidanaarachchi et al., 2006; Kularatne,2015) අඩාංගු ගේ. ගමයින් අද ස්ත කරන්ගන් උපරිම වශගයන්, 

දිනකට MSW හි  කිගලෝග්රෑේ 79,713.6 ක් එකු වන අතර (ස්මස්තත ග ොරණ UC ස්  PS  ප්රගේශ වලින් 

දිරොපත් විය  ැකි ස්  ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි) එහි  කිගලෝග්රෑේ 10,362.8 ක් ස්  කිගලෝග්රෑේ 6377.1 ක් 

පිළිගවලින් කඩදොසි/කෝගබෝ් ස්  ේලොස්තික්/ගපොලිතීන්  තිගබ්.එනගම  ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි 

ස්ාංරචකගේ කඩදොසි ද්රවය 38%ක් ස්  ේලොස්තික් / ගපොලිතීන් ද්රවය 24% ක් පමණ අඩාංගු ගේ). 

 

උපරිම ධොරිතො තත්වගේදී  දිනකට බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගයන් ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි ඒවොයින් වැඩි 

ප්රමොණයක් කඩදොසි කිගලෝග්රෑේ 1110.4 ක් ස්  ගපොලිතින්/ේලොස්තික් කිගලෝග්රෑේ 701.3 ක් ගේ. 

 

ප්රොගේශීය ස්භොවට ලැගබන මුළු ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි ද්රවය (බන්ධනො ොරය උපරිම ධොරිතොවගේ 

පවතින විට බන්ධනො ොරගයන් ලැගබන ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි ද්රවය ස්  දැනට  UC ස්  PS  

ප්රගේශවල දැනට  ස්ලකො බැලීගේදී)ප්රමොණය දිනකට ගටොන් 10.6 කි (කිගලෝග්රෑේ 7628.6) + 2922.2 

kg/දින); ගමයට ඇුළත් වනු ඇත්ගත් 

 

• දිනකට කඩදොසි ගටොන් 4.03 ක් (එනේ  PS ගවතින් ගටොන් 2.92 ක් ස්  බන්ධනො ොරගයන් 

ගටොන් 1.11 ක්) 

•      ගපොලිතීන් ද්රවය ගටොන් 2.5 ක් (එනේ PS ගවතින් ගටොන් 1.8 ක් ස්  බන්ධනො ොරගයන් 

ගටොන් 0.70 ක්) 

 

ගකගස්ත ගවතත්, මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් අනුමත කර ඇති පොර්ශවයන් ගවත ප්රතිචක්රීකරණය ග ෝ 

පිළි ත  ැකි බැ ැර කිරීගේ පිළිගවත් ස්ඳ ො භොර දීමට ප්රොගේශීය ස්භොව විසින් දැනටමත් එක තො ඇති කර 

ග න ඇති ග යින්, අක්රමවත් ගලස් බැ ැර කිරීම ස්ේබන්ධව PS ගවත  ැටලු ගනොමැත 

• කඩදොසි ස්  කෝගබෝ් - ප්රතිචක්රීකරණය ස්ඳ ො නිතය කඩදොසි පුේ ලික ස්මො ම (ආගයෝජන 

මණ්ඩලගේ ග ොරණ EPZ ුළ පිහිටො ඇත) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• PET (ගපොලිඑතිලීන් ගටගරෆතතගල්ට්) ගබෝතල් - ප්රතිචක්රීකරණය /නූල් නිෂ්තපොදනය ස්ඳ ො 

වූ(ආගයෝජන මණ්ඩලගේ ග ොරණ EPZ ුළ පිහිටො ඇත) 

• ගපොලිතීන් ස්  අගනකුත් ේලොස්තික්-ගකරවලපිිය කොර්මොන්ත උදයොනගේ ඒස්ත පවර් / බලො ොරය 

ට 

• ීදුරු - පිරමල් ේලොස්ත සිගලෝන් ලිමිට් (ප්රතිචක්රීකරණය ස්ඳ ො) 

 

 

4.6 රූපය  - වර්ීකරණය කල ීදුරු අපද්රවය (දුඹුරු, විනිවිද ගපගනන ස්  ගකොළ පැ ැති ද්රවය) (වේ 

ඡොයොරූපය) ස්  ගපට් ද්රවය (දකුණු ඡොයොරූපය) අදොළ ප්රතිචක්රීයකර කොර්යන්ට භොර දීම 

 

ඊට අමතරව, ප්රතිචක්රීකරණය කිරීමට ග ෝ ඒස්ත පවර් ලිමිට් ආයතනයට ලබො දිය ගනො ැකි ද්රවය ද නය 

කිරීම ස්ඳ ො එම ස්තථොනගේ මීටර් 25 ක් උස්ැති චිමිනියක් ස්හිත ගටොන් 1 ක ධොරිතොවයකින් යුත් ේවිත්ව 

කුටීර ද න යන්ත්රයක් (ේවිතීයික කුිගේ ක්රියොකොරී උෂ්තණත්වය 900-1200oC ගේ) ඇත. පිළිගවලින් 

NERD ස්  ගේමදොස් ස්  පුත්රයන් විසින් ස්ැලසුේ කර ඉදිකරන ලද නමුත් තවමත් ක්රියොත්මක කර නැත 

(රූප  4.7). 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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  4.7 රූපය   - යටාන් 1 ක ධාරිතාව ද් න  න්රයේ සම ර ද්සුන 

 

4.2.2.3 - තාවකාලික ගබො කරන සථ්ාන වලින් දුර්ගන්ධ  පිටීම 

නාගරික ඝන අපද්රවය 

 PS විසින් ස්ාංඝටක 1 ක් (ගටොන් 6) ස්  රැක්ටර් 2 බැගින් (ගටොන් 1 බැගින්) කනේවිට ප්රගේශගයන් 

(මිල්ලෑව පිහිටො ඇති) ස්තියකට වරක් දිරොපත් විය   ැකි  ො ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි දෑ ගදකම රැග න 

යයි. 

 

ගකගස්ත ගවතත්, එකු කරන වො න අක්රීය ීම වැනි ග තතූන් නිස්ො ප්රොගේශීය ස්භොවට අපද්රවය එකු කිරීමට 

ගනො ැකි වුවග ොත් දිරොපත් විය  විය  ැකි (ආ ොර අපද්රවය) අපද්රවය  දින 3 කට වඩො  බඩො කළ ග ොත් 

නිර්වොයු දිරොයොම ග තුගවන් දු ඳ15  ැටලු මු ීමට ඉඩ ඇත. ( බඩො වට ප්රමොණවත් ගලස් වොතොශ්රය 

ගනොමැති විට). 

 

ආසාදිත අපද්රවය ස  තියුණු ශලය තල 

ආස්ොදිත අපද්රවය ස්  තියුණු ශලය තලවිවෘතව  බඩො කිරීම (කලින් විස්තතර කර ඇති පරිදි) බරපතල OHS 

 ැටළු වලට ුඩු ගදනු ඇත ( අපද්රවය පිටත වැටීම නිස්ො සිරග දර සිට අපද්රවය  සුරුවන්නන් ස්  සිසිල් 

 නොගරෝ එන්ගකයොර් හි පුේ ලයින්  අවදොනමට ලක් ගේ). ඉරො දැමූ බෑේ ස්   ොනියට පත් වූ බ ොලුේ 

වලින් කොන්දු ීම (එකු කරන ලද රුධිරය) අවට ප්රගේශවලට  ලො යො  ැකිය. විගශතෂ්ගයන් පැය 24 කට 

වඩො වැඩි කොලයක් ද්රවය  බඩො කිරීගේදී මැස්තස්න් වැනි කෘමීන් ආකර්ෂ්ණය කර  ැනීම ස්ඳ ො ග තුවන 

දුඟද ඇති විය  ැකිය. 

 
15 ගමය සිදු වන්ගන් ජල විච්ගේදනගයන් පසු ඇසිගඩොගජනසිස්ත ුළින් ජනනය වන වොෂ්තපශීලී ගේද අේල (VFA) ස්ෑදීම 
ග තුගවනි. 

.  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.2.3 වාතය හි ගුණාත්මක ශබ්ද්  ස  කම්පන  

4.2.3.1 ඉදිකිරීම් කටයුතු ය ්තුයවන් ශබ්ද් කම්පන ස  දූවිලි ඇති ීම 

අධික පිපිරීේ ග තුගවන් ඇති වන තදබල වොයු පිපිරීේ ස්  කේපනය ග තු ගවන් නිවැසියන් අප සුතොවයට 

පත් විය  ැකි අතර වයොපෘති සීමොවට ආස්න්න නිවොස් කොන්ඩ වලට  ොනි සිදු විය  ැකිය. ගබොග ෝ දුරට 

නිවොස් කොන්ඩ ස්  පොෂ්ොණ පිහිටන ස්තථොන රූප සට න 4.8 හි දක්වො ඇත. 

 

දූවිලි වලොකුළු එම ස්තථොනගයන් පිටතට  ලො ග ොස්ත අස්ල්වැසි නිවැසියන්ගේ උදයොන  ො ග වල් වල 

තැන්පත් ීමට ඉඩ ඇති අතර එමඟින් අප සුතො ස්  ස්තවස්න  ැටලු ඇති ගේ. 

 

 

4.8 රූපය  -  පාෂාණ පිහිටන ස්ථාන 

4.2.4 රථවා න තද් බද්  ස   ප්රවා න   

4.2.4.1 රථ වා න තද්බද්  

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ගවත රථවො න  මනො මනය  කිරීම ගබොග ෝ දුරට සිදුවන්ගන් අමුත්තන් ස්  

ස්ාංකීර්ණයට කොර්ය මණ්ඩලය පැමිණීම ග තුගවනි. ඊට අමතරව, සිරකරුවන් උස්ොවි ගවත ප්රවො නය 

කිරීම ද නිශතචිත කොල සීමොවන් ුළ රථවො න  මනො මනය ටග තු ගේ 

 

සිරකරුවන්ට අධිකරණ කටයුු ස්ඳ ො ගපනී සිිය යුු දිනවල බස්තරථ උදෑස්න 7.30 සිට 9.30 දක්වො 

පරිශ්රගයන් පිටත් ී පස්තවරු 4.00 සිට පස්තවරු 5.30 දක්වො කොලය ුල ආපසු පැමිගණ්. ගකොළඹ ගකොටුව 

MC, ගකොළඹ HC /MC ග ෝමො ම HC/MC/DC, කඩුගවල MC,  ාංග ොඩවිල MC/DC,  ල්කිස්තස් MC , 

ගමොරටුව MC/DC, කැස්තබෑව MC, මොලි ොකන්ද MC, අභියොචනොධිකරණය, ගශ්රතෂ්තඨොධිකරණය ස්තථොනවලට 

ස්  ගරෝ ල ස්ොයන වලට  බස්ත රථ පිටත් ගේ. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ස්ම ර කොර්ය ගස්තවකයින් මොණ්ඩලික ප්රවො න ගස්තවො  ර ො ද  මන් කරනු ඇත. ගමම කොලය16 ුළ මුළු 

බස්තරථ   මනො  මනය 25 ට වඩො අඩු වනු ඇතැයි අගේක්ෂො ගකගර් (පැය 50 ට ස්මොන) 

ඊට අමතරව, ප ත පරිදි 17,  බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට ආ න්ුක ස්ාංචොර ද ඇත, 

- වැලිකඩ - දිනකට 40-50  

- කොන්තො වොට්ටුව -දිනකට 70-80 

- බන්ධනො ොර ගරෝ ල - දිනකට 20 

- ගකොළඹ රිමොන්් - දිනකට 100-150 

-  නව ම සින්  -දිනකට 200 දින 

 

සිරකරුවන් බැලීමට පැමිගණන අමුත්තන්ගේ  මනො මන ස්ාංයුතිය ප ත පරිදි උපකල්පනය ගකගර්, 

30% ත්රීගරෝද රථ, 10% පුේ ලික වො න (කොර්/වෑන්), 10% යුරුපැදි ස්  50% ගපොදු ප්රවො න. එම නිස්ො, 

දිනකට මී ප්රවො න 500 ක් පමණ  වන මුළු  මන් වොර මඟින් දිනකට වො න  250 ක් පමණ පැමිගනනු 

ඇත . දදනික  උපරිම වො න පැමිනීම 25% ක් පමණ වන අතර එය පැයට වො න 62.5 (දළ වශගයන් 

60) ගේ. ගමය 33 pcu/h ට ස්මොන ගේ. 

 

4.2.4.2  ද්ැනට තියබන වාසස්ථාන ස  අයනකුත් ඉෙම් පරි රණ පුරුදු යකයරහි ගමනාගමන  ඉ ළ 

 ායම් බලපෑම  

අවශය ස්තථොන පමණක් ග ලි ගපග ලි කිරීම මගින්  ඉදිකිරීේ භූමිගේ වොස්ස්තථොන  ො ඉඩේ පරි රණයට 

බලපෑමක් සිදු ගනොීමට කටයුු කරනු ලැගබ්. ඉදිකිරීේ වලදී පස් ස්ේපීඩනය ග ෝ ඉදිකිරීේ වලදී වළවල් 

ස්ෑදීම වැනි ආකොරගයන් ඉදිකිරීේ භූමියට තොවකොලික බලපෑමක් ඇති විය  ැක. ගකගස්ත ගවතත්, ගමම 

බලපෑම තොවකොලික ය. 

4.2.4.3 ඉදිකිරීම්   ා ක්රි ාත්මක  අවදියේදී මාර්ග ඔස්යස් රථවා න ගමනාගමන  

ගමනාගමන   ා අයනකුත් මාර්ග භාවිතා කරන්නන් යකයරහි බලපෑම් 

1. ප්රයේශ ීයම්දී ස  ගමන් කිරීම යකයරහි බලපෑම් 

 

මොර් ගේ බර වො න ප්රමොණය වැඩි වන විට ප්රොගේශීය මොර්  වලට ප්රගේශ ීගේ  ැකියොව ගකගරහි 

බලපෑමක් ඇති ගේ. මොර් ය පටු නිස්ො පදිාංචිකරුවන්ගේ ප්රගේශීගේ  ැකියොව බලපොන අතර බර වො න 

 මන් කරන විට විරුේධ දිශොගවන් වො න  මන් කිරීමට ඉඩ ගනොතැබිය යුුය. එගස්තම, මොර් යට වන 

 ොනිය ග තුගවන් පොගර් වො න  මන් කරන ගේ ය අඩු ී මොර් ගේ  තත්වය තවදුරටත් දුර්වල වනු ඇත. 

 

ප්රායේශී  මාර්ග  (නින්ජා කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්ර  ආසන්නයේ) වැඩිදියුණු කිරීම ය ්තුයවන් ඉදිකිරීම් 

කාල  තුළදී ප්රයේශ් ීම යකයර ් ගැටලු කිහිප ක් ඇති වි   ැක. 

 

බී 123 මොර් ගේ  මනො මනයට බලපොන්ගන් ඉදිකිරීේ කොලය ුළ නො- ස්ත  න්දිගේ  මනො මනය වැඩි 

ීම නිස්ො ය. එගස්තම, බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ක්රියොත්මක ීමත් ස්මඟ නව පිවිසුේ මොර් ය ස්මඟ 

මාංස්න්ධිගේ රථවො න  ැරවුේ වැඩිගේ. විගශතෂ්ගයන්ම බන්ධනො ොර බස්තරථ උස්ොවි බලො පිටත් වන 

අවස්තථො වලදී.  

 

එගස්තම, බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට පැමිගණන අමුත්තන් ස්  කොර්ය මණ්ඩල ස්ොමොජිකයින්ගේ රථවො න 

ග තුගවන් බී 123 මොර් ගේ  මනො මනය වැඩි වනු ඇත. මොර්  ධොරිතොව ස්ලකො බැලීගේදී ගමම වැඩිීම 

ගනොස්ලකො  ැරිය තරේ ගේ. මාංතීරු 2 ක බී 123 මොර් ගේ ධොරිතොව දිනකට මී කොර් ඒකක 25,000 කි 

 
16 බන්ධනො ොර ගදපොර්ථගේන්ුව ලබො දුන් ගතොරුරු 
17 ibid 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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(උපරිම ගේලොගේදී පැය 2500 ක් hour18). වයොපෘතිය නිස්ො වැඩිවන රථවො න ප්රමොණය 2% ට වඩො අඩු 

වනු ඇත (දළ වශගයන් 50 pcu/h ග ෝ 500 pcu/දිනකට), එමගින් වන බලපෑම ගනොස්ලකො  ැරිය  ැකි 

තරේ ගේ. 

 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට පැමිගණන අමුත්තන්ග න් වැඩි ප්රමොණයක් ස්  එහි කොර්ය මන්ඩලය  

(නිලධොරින් ගනොවන අය) ගපොදු ප්රවො න ගස්තවො භොවිතො කිරීමට ඉඩ ඇත. එම නිස්ො එම ස්තථොනවල 

පදිකයින්ගේ  මනො මනය ස්  පදික මොරුීම වැඩි ීමට ඉඩ ඇතැයි අගේක්ෂ්ො ගකගර්. එම නිස්ො 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය විවෘත කිරීගමන් පසු  මනො මනය ස්ඳ ො යේ ප්රමොදයක් සිදු වනු ඇත. 

ඉදිකිරීේ ආරේභ කිරීමට ගපර බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට ප්රගේශ මොර් ගේ ඉදිකිරීේ මුලින්ම සිදු කරනු 

ලැගබ් . 

 

2.මාර්ග භාවිතා කරන්නන්යේ ආරක්ෂාවට ඇති වන බලපෑම 

වයොපෘතිය ග තුගවන් මොර් ය භොවිතො කරන අයට ප ත ස්ඳ න් ආරක්ෂිත  ැටලු අගේක්ෂො කරනු ලැගබ්. 

 

1. ඉදිකිරීේ කොලය ුළ කැණීේ කරන ලද ද්රවය ස්  යන්ගත්රෝපකරණ ප්රවො නය කරන බර වො න 

පොර දිගේ  මන් කිරීම ග තුගවන් පදිකයින්ගේ ස්  රියදුරන්ගේ ආරක්ෂ්ොව . 

2. මිල්ලෑව මධය ම ො විදයොලය ගදස්ට නව පිවිසුේ මොර් යක්  ස්  ප්රොගේශීය මොර් ය ස්හිත නව 

මාංස්න්ධියක් නිර්මොණය ගේ  .ගේශීය මොර් යක් වන අතර අවදොනේ ස්හිත මොර්  භොවිතො ගමය ප්රො

කරන්නන්  )එනේ පදිකයි න්, යුරුපැදිකරුවන් ගමය ගබොග ෝ දුරට, පොපැදිකරුවන්  (ස්  පොස්ල් 

 කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින්  මාංස්න්ධිය අස්ල රථවො න පොලනය කිරීගේ පියවර දරුවන් විසින් භොවිතො

රීමට විගශතෂ් අවධොනයක් ගයොමු කළ යුුයඅනු මනය කි .  

3. නව මොර් ගේ පිවිසුේ ස්තථොනය, බැස්තමක් ස්හිතව ප ළට බී 123 මොර් ය ගදස්ට ඇත  .මාංස් න්දිය 

රක්ෂ්ොව වක් ඇති බැවින් ආනිසියොකොරව ස්ැලසුේ ගනොකළග ොත් විගශතෂ්ගයන් බස්ත රථ ස්ාංඛයො

පිළිබඳ  ැටලු ඇති කළ  ැකිය.  

4. බී 123 පොගර්  ඇති බස්ත නැවුගේ සිට පිවිසුේ ස්තථොනය දක්වො ඇති පදික මොරුව ග තුගවන් 

ප්රමොණවත් පදිකයින්ට ප සුකේ ගනොමැතිකම ග තුගවන් පදිකයින් ස්ේබන්ධ  ැටුේ වැඩි විය 

 ැක. 

 

 
18 දදනික  මනො මන ප්රවො ගයන් උපරිම පැය ප්රවො ය දළ වශගයන් 10% කි 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.9 රූපය  - පොස්ල ගදස්ට ඇති ප්රොගේශීය මොර් ය ස්  නව පිවිසුේ මොර් ය ස්මඟ මාංස්න්දිය ඇති විය  ැකි 

ස්තථොනය 

 

4.10 රූපය - බී 123 මොර් ගේ නව පිවිසුේ ස්තථොනය 

 

4.2.4.4 ඉකිරීම් කාල  තුළ වා න භාවිත  ස  ඒවාට පැටීම  

 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට ගවනමම පිවිසුේ මොර් යක් ඉදිකරන ග යින් වයොපෘති භුමියට  අමු ද්රවය 

ප්රවො නය කිරීම ස්ඳ ො ස්  ඉදිකිරීේ ද්රවය බෑමට ඉඩකඩ ප්රමොණවත් බැවින් වො න ඇුලු ීම  ො ද්රවය බෑම 

ස්ේබන්ධගයන් කිසිදු බලපෑමක් සිදු ගේ. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.2.4.5 මාර්ග  ටිතල ප සුකම් වලට ඇති බලපෑම 

1. පදික ගේදිකොවට/මොර් ගේ නිමැවුේ වලට වන බලපෑම 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ක්රියොත්මක වන විට කුඹුර  ර ො ප්රගේශ ීම ස්ඳ ො නව පොරක් ඉදි ගකගර්. එම 

නිස්ො දිගු කොලීනව දැනට පවතින ප්රොගේශීය මොර් යට  ස්ේබන්ධ ඉඩේ වලට විශොල  ැටලු ඇති ගනොගේ. 

නින්ජො කර්මොන්තශොලො පරිශ්රය ආස්න්නගේ ඇති ප්රොගේශීය මොර් ය වයොපෘතිය යටගත් වැඩි දියුණු කරන 

බැවින් එම මොර් ය ස්ඳ ො දිගු කොලීන  ැටළු අදොළ ගනොගේ. 

 

ගකගස්ත ගවතත්, ප්රොගේශීය මොර් වල පදික ගේදිකොව බර වො න  මනො  මනයට ස්රිලන පරිදි නිර්මොණය 

කර නැති නිස්ො ඉදිකිරීේ කොලය ුළ ඉදිකිරීේ කටයුු වලදී බර වො න  මන් කිරීම ග තු ගවන් ඒවොට  ොනි 

සිදු විය ැක. 

 

ඊට අමතරව වයොපෘති භුමියට පිවිසීමට භොවිතො කරන ප ත ස්ඳ න් ප්රොගේශීය මොර්  මොර්  වලට බලපෑමක් 

වනු ඇත. 

• මිල්ලෑව ම ා විද්යාල ට ඇති  මාර්ග  

ගයෝජිත මොර් ගේ පිවිසුේ ස්තථොනය පිහිටො ඇත්ගත් බී 123  ලග දර-ග ොරණ පොගර් ය. ඉදිකිරීේ කටයුු 

ග තුගවන් මාංස්න්ධි අස්ල දැනට පවතින ප්රධොන මොර් යට ගමය බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. තවද, නව 

පිවිසුේ මොර් ය මාංස්න්ධිගේදී බලපෑමක් ඇති කරන තවත් ප්රොගේශීය මොර් යක්  ර ොවැටී  ඇත. 

4.2.4.6 උපය ෝගිතා වලට වන බලපෑම් 

 

පළල් ගනොකරන ලද ප්රොගේශීය පොරවල් වල උපගයෝගිතො වලට විශොල බලපෑමක් ගනොමැත. පුළුල් කර ඇති 

ප්රොගේශීය මොර් ය ස්ඳ ො උපගයෝගිතො මොර්  මොරු කිරීම අවශය ගේ. බී 123  මොර් ගේ නව මොර් ය 

ස්ේබන්ධ වන තැනින් විරුේධ පැත්ගත් විදුලි රැ ැන් ඇති බැවින් ඒ වො  ැටලු ඇති ීමට අවම  ැකියොවක් 

ඇත. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 4.11රූපය - අධයයන ප්රගේශගේ මොර්  ජොලය 

 

4.12රූපය - බී 123 පොගර් ස්  නව පොගර් පිවිසිය  ැකි RHS හි බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට ස්තථොනය 

Local road 2 

Local road 3 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 4.13රූපය - මිල්ලෑව වත්ත පොර (බී 123  න්දිය අස්ල) 

 

4.14රූපය - වයොපෘති භුමියට ඇති ප්රොගේශිය පිවිසුේ මොර් ය 
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4.2.5 පරිසරවිද්යාත්මක සම්පත් 

4.2.5.1 වයාපෘති ක්රි ාකාරකම් ය ත්ුයවන් අවට ප්රයේශයේ සත්ත්ව  ා ශාක, ජල මූලාශ්ර, කුඹුරු ඉෙම් 

යකයරහි ඇති කරන බලපෑම් (සෘජු බලපෑම ස  වක්ර බලපෑම්) 

 

•  ල් පිපිරුේ ගමග යුේ වලින් වනජීීන්ට අනුරුදොයක වන ශබ්ද මට්ටේ උත්පොදනය ගේ. ඉදිකිරීේ 

කටයුු වලදී ශබ්ද මට්ටේද ඉ ළ අ යක්  නු ඇත. 

 

•  ල් පිරීගේදී ස්  ඉදි කිරීමට ගපර ඉඩගේ ශොක ඉවත් කර ග ලි කිරීගේදී අවට දූවිලි මට්ටම 

තොවකොලිකව වැඩි ගේ. පොෂ්ොණ පිපිරීම ස්  කුඩො කැබලි වලට කැඩීම ස්  පවතින ඉදිකිරීේ කඩො බිඳ 

දැමීම නිස්ො සිගමන්ති/දු විලි නිකුත් වන අතර එතවො අවට වෘක්ෂ්ලතොදිය මත පතිත ගේ. 

 

• ගපොලව මට්ටේ කිරීගේදී ස්   ල්ගකොරි වල ද්රවය රක් රථ මගින් ප්රවො නය කිරීම විගශතෂ්ගයන් පැටීම 

 ො බෑම ග තුගවන් දූවිලි විගමෝචනය සිදු ගේ. අලුතින් ඉදිකරන ලද පිවිසුේ මොර් ය ඔස්තගස්ත බර 

යන්ත්ගරෝපකරණ ධොවනය කිරීම මගින් ද දූවිලි විගමෝචනය වැඩි ගේ. ශොක හිරු එළියට නිරොවරණය 

ීම අවහිර ීම ග තුගවන් ප්රොථමික නිෂ්තපොදනගේ කොර්යක්ෂ්මතොව තොවකොලිකව අඩු කිරීමට ගමය 

ග තු විය  ැක. දූවිලි/සුන්ුන් අස්ල ඇති ගදොළවල්/වගුරු/ කුඹුරු වල ගබොරතොවය ස්  ගරොන්මඩ 

එකු ීම වැඩි කරමින් ඒවො ගස්තදියො  ැකි අතර එමගින් දජව ප්රජොගේ ස්  ව ොවන්හි ඵලදොයිතොවයට 

බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. ගමම බලපෑේ මධයස්තථ  ො තොවකොලික වනු ඇත. 

  

4.2.5.2 වාසසථ්ාන විනාශ ීම/භාාීම 

වයොපෘති භුමිගේ 50% ක් ග ලි කරන ග යින් උල්පත්  ො ඇළ ගදොළ අස්ල ඇති වොස්ස්තථොන වලට ස්ැලකිය 

යුු ගලස් වොස්ස්තථොන ඉතිරි ගනොවනු ඇත.  ල් පිපිරීේ ස්  අගනකුත් ඉදිකිරීේ කටයුු වලින් ගමම 

වොස්ස්තථොන වලට බොධො ඇති කළ  ැකිය. 

 

4.2.5.3 පිරිප දු කල මළාඅප ජල  ස  අප සන්ද්න මාවක් ඔ ට මුද්ා  ැරීම නිසා වන බලපෑම් 

ගමග යුේ අවධිගේදී බන්ධනො ොරය විසින් මොවක් ඔයට පිරිප දු කල මළ අපජලය ස්  අගනකුත් අප 

ස්න්දන මුදො  ැරීම ග තුගවන් බැ ැර කරන ස්තථොනගේ ස්  ප ළ ප්රගේශ වල ජලගේ ගුණොත්මක භොවගේ 

ස්තිරස්ොර ගවනස්ත ීේ මත දිගු කොලීන ස්ැලකිය යුු අය පත් බලපෑමක් ඇති කරයි. පිරිප දු ගනොකළ ග ෝ 

අර්ධ වශගයන් පිරිප දු කළ අපජලය මුදො  රිනු ලැුව ග ොත් ජලජ ස්ව  ො වෘක්ෂ්ලතො වලට ගමම දිු 

කොලීන බලපෑේ ඇති කරයි. බන්ධනො ොර ස්තථොනගේ සිට කි.මී 7 ක්  ඈතින්  අප ජලය මුදො  රින ස්තථොනය 

පිහිටො තිුනද, ගමම  ඟ ගතෝරො  ැනීගේ මූලික ග තුව නේ එය ස්ොගේක්ෂ්ව ඉ ළ  ලො යොමක් ඇති 

ස්මීපතම බහු වොර්ික ජල මොර් ය ීමයි. ගකගස්ත ගවතත්, දක්වො ඇති පරිදි මධයම මධයම පරිස්ර 

අධිකොරිගේ නිර්නොයකයන්ට අදොලටව අභයන්තර ජල ගේ  වලට මුදො  ල ැකි  ප්රමිතීන්ට අනුකූලව 

අපස්න්දන පිරිප දු කරන්ගන් නේ ස්ැලකිය යුු පොරිස්රික බලපෑමක් සිදු ගනොගේ. 

 

4.2.6 මානව  ො ස්මොජී  ආර්ික/ස්ාංස්තකෘතික බලපෑේ  

4.2.6.1  ඉෙම් පරි රනගේ ගනො ැලපීේ ග තුගවන් ඇති වන බලපෑේ 

 

ගයෝජිත වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ කටයුු මිල්ලෑව වත්ගත් ගවන්කරන ලද බිේ ගකොටස්කට පමණක් සීමො 

ගේ. ප්රගේශගයන්ගව නත් ඉඩේ වයොපෘතියට අත්පත් කර  ැනීම අවශය ගනොගේ. වයොපෘතිය යටගත් රබර් 

 ස්ත ඉවත් කිරීම ස්  දැනට තිගබන ගන්වොසික ග ොඩනැගිලි ඉවත් කිරීම අවශය ගේ. නැවත පදිාංචි කිරීගේ 

කටයුු වලට අදොල  ැටලුවලට ස්ේබන්ධගයන් කටයුු කරන ගවනම අාංශයකින් නැවත පදිාංචි කිරීගේ 

බලපෑේ ස්ොකච්ඡො කරනු ලැගබ්. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  
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ඇනට පවතින ස්මොජ ආර්ික  ො ස්ාංස්තකෘතික පරිස්රගයන් එකු කරන ලද ගතොරුරු මත පදනේව 

බලපෑේ පිලිබදව ඇ යීම සිදු කරන ලදී. භුමිගේ ගවන් කරන ලද බිේ ගකොටස්ත වල ක්රියොත්මක කිරීමට 

ගයෝජිත වයොපෘති ස්ැලසුේ ග තුගවන් සිදුවිය  ැකි ගවනස්තකේ ඇ යීමට නියමිතව ඇත. ප්රජොව ඇුළු 

ප්රොගේශීය පොර්ශවකරුවන්ගේ දැනුම  ො පළපුරුේද බලපෑේ  ඳුනො  ැනීම ස්ඳ ො SIA කණ්ඩොයම භොවිතො 

කරන ලදී. වයපෘතිගයන් ඇති විය  ැකි ධනොත්මක  ො අය පත් බලපෑේ වල තීව්රතොවය මත බලපෑේ  ඳුනො 

 න්නො ලදී. 

 

ගයෝජිත වයොපෘතිගේ ඉඩේ පරි රණය ස්  වයොපෘති ප්රගේශගේ අවට ඇති ගවනත් බිේ ප්රගේශ වල ඉඩේ 

භොවිතය අතර ගනො ැලපීේ ග තුගවන් බලපෑේ අගේක්ෂ්ො විය ගනො ැක. ගයෝජිත වයොපෘතිගේ 

අගේක්ෂ්ොවන් ස්  වයොපෘතිගේ පවතින ස්  අවට ප්රගේශගේ ඉඩේ පරි රණය අතර  ැලපීමක් ගනොමැත.  

ගයෝජිත වයොපෘති කටයුු ගවන් කරන ලද බිේ ගකොටස්ත වලට පමණක් සීමො ගකගර්. එම නිස්ො වයොපෘතිය 

ක්රියොත්මක ීගේදී ස්තථොපිත කිරීමට නියමිත ඉඩේ පරි රණයන් ග තුගවන් ගනො ැලපීමක් ඇති ගනොගේ.  

 

4.2.6.2 යමම ප්රගේශගේ ඉඩේ විනොකමට ඇති බලපෑේ  

 

ගන්වොසික කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කළ  ැකි වැවිලි ඉඩේ වල වර්තමොන විනොකම පර්චස්යක් රු. 100000 

සිට 150000 දක්වො ය. ගබොග ෝ රබර් ඉඩේ වල ඵලදොයිතොව ප ත වැටී ඇති අතර බන්ධනො ොරය 

ආස්න්නගේ ඇති ඉඩම ගන්වොසික කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කිරීගේ ප්රවණතොව අඩු වනු ඇත.  ස්මොජීය මතයට 

අනුව ගන්වොසික බිමක පර්චස්යක් ස්ඳ ො ගමම අ ය රුපියල් 50000 සිට 10000 දක්වො අඩු විය  ැකිය. 

ප්රොගේශීය ස්ොමොජිකයින්  දුනො  ත් පරිදි ගයෝජිත වයොපෘතිය ග තුගවන් කුඹුරුවල විනොකම ගවනස්ත 

ගනොගේ. වර්තමොන විනොකම පර්චස්යක් ස්ද ො රු. 30000/ එගලස්ම පවතිනු ඇත. ගයෝජිත බන්ධනො ොර 

භූමිගේ මොයිමට යොබදව මීටර් 50 ඉඩේ තීරගේ ජීවත් ීම එහි දැනට සිින පවුල් වලට  ැටලු ස්   තය. 

ඔවුන්ගේ ස්ොමකොමී ජීවිතයට ස්ැලකිය යුු ගලස් බොධො ඇති විය  ැකි බව ඔවුන් ට අවගබෝද ී ඇති අතර 

ස්ම ර ස්ොමොජිකයින්  ඔවුන්ගේ ගේපල විකුණො දමො එම ප්රගේශගයන් ඉවත් ීගේ නැුරුවකට ගයොමු විය 

 ැක. ගමම මතය දරන්ගන් ස්ම ර ස්ොමොජිකයින් විසින් පමණක් වන නමුත් තවත් ස්ම රු වයොපෘතිය ගදස් 

බලන්ගන් තමන්ට යේ ආදොයේ උත්පොදන ක්රියොවලියකට යොමට අවස්තථොවක් ගලස් ය. 

 

4.2.6.3 යමම ප්රගේශය ුළ ජනතොවගේ ජීවගනෝපොය / ජීවන රටොව ගකගරහි බලපෑේ / ව ො බිේ වලට 

ප්රගේශ ීම උදො, කුඹුරු ඉඩේ  

ගයෝජිත වයොපෘතිගේ ගමග යුේ කොලය ුළදී ප්රගේශගේ ජනතොවගේ ජීවන රටොව ගකගරහි අය පත් 

ගමන්ම ය පත් බලපෑේ අගේක්ෂො කරනු ලැගබ්. අගේක්ෂො කළ  ැකි/දැගනන බලපෑේ, ඒවොගේ විශොලත්වය 

ස්  බලපෑේ පිළිබඳ නිශතචිත විස්තතර ප ත ස්ඳ න් ගේ: 

 

වගුව 4.8 - ධනාත්මක  ා ගුණාත්මක සමාජ බලපෑම් 

බලපාන ආකාර  විශාලත්ව    පත් බලපෑම් අ  පත් බලපෑම් 

නැවත පදිාංචි කිරීම 

නිස්ො පදිාංචි 

කරුවන්ගේ ආදොයේ 

උත්පොදනය අහිමි ීම 

 

නැවත පදිාංචි කිරීමට 

නියමිත පවුල් 57 ක් 

යටගත් ස්ැලකිය යුු 

බලපෑේ  

 

ගමම පවුල වලට 

නීතයොනුකූල අයිතිය 

ස්හිත නව ගේපල 

වශගයන් විකල්ප 

නිවොස් ලැගබ්. 

නිවැසියන් ස්ු ඉඩේ 

කැබැල්ලක් ස්  

නිවස්ක්. ගන්වොසික 

වුයොගේ ආදොයේ 

උත්පොදන කටයුු වල 

නිරත විය ගනො ැකි වනු 

ඇත. ගේ වන විටත් වැවිලි 

කර්මොන්ත කටයුු ඉතො 

සීමිතව සිදු වන අතර 

සියලුම ගස්තවකයින්ට 

රැකියොවට ස්ේබන්ධ ීගේ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ප සුකේ 

ස්ේබන්ධගයන් ඉතො 

ස්ැලකිය යුු 

බලපෑමක් 

 

අවස්තථො ගනොමැත. 

දදනික ඉපැයීේ ස්ඳ ො 

ඔවුහු ව ොගවන් පිටතට 

යොමට පුරුදුව සිිති. 

 

මිල්ලෑව වුයොගේ 

ගස්තවකයින්ට රැකියො 

අහිමි ගේ 

 

ස්ැලකිය යුු කරුණ 

නේ ගස්තවකයින් 120 

කට රැකියො අහිමි ීමයි 

 

වුකරගේ දැනට 

සිින සියලුම 

ගස්තවකයින්ගේ නිගවස්ත 

ගවනුවට නව නිවොස් 

(නිවොස් 57) ස්  වන්දි 

ලැගබ්. ගමය මුළු 

නිගවස්ත 

හිමියන්ට/පවුලට 

ධනොත්මක බලපෑමක් 

ඇති කරයි 

 

රැකියො අහිමි ීම ස්ැලකිය 

යුු අය පත් බලපෑමකි. 

ඉ ත ස්ඳ න් කළ පරිදි, 

වැවිලි කර්මොන්තගේ 

ආදොයේ උත්පොදන අවස්තථො 

අහිමි ීගේ ප්රවනතොවක් 

දැනටමත් සිදුී 

ඇත/ආරේභ ී ඇත 

 

ගන්වොසික ප්රගේශයට 

ප්රගේශ ීගේ දුෂ්තකරතො 

 

බලපෑමක් අගේක්ෂ්ො 

ගනොගේ 

 

ප්රොගේශගේ ජනතොවට 

වයොපෘති ඉඩම ආශ්රිතව 

ඇති ස්ම ර නව මොර්  

ග ෝ ප්රතිස්ාංස්තකරණය 

කරන ලද මොර්  

භොවිතො කිරීමට ඇති 

අවස්තථො. 

 

කිසිදු බලපෑමක් 

බලොගපොගරොත්ු ගනොගේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

කෘිකොර්මික ප්රගේශ 

ගවත ප්රගේශ ීගේ 

දුෂ්තකරතො 

 

කෘිකොර්මික ඉඩේ 

ස්ඳ ො වර්තමොනගේ 

තිගබන ප්රගේශයන්ට 

බොධො ඇති ගනොවන 

නමුත් කුඹුරු ඉඩම 

 ර ො නව මොර් යක් 

ඉදිකිරීම ස්ඳ ො 

ස්ැලසුේ කර ඇත. එම 

නිස්ො ගමය කුඹුගර් 

වර්තමොන 

ක්රියොකරුවන්ට 

ස්ැලකිය යුු අය පත් 

බලපෑමක් වනු ඇත 

 

ධනොත්මක බලපෑමක් 

බලොගපොගරොත්ු 

ගනොගේ 

 

ගයෝජිත ප්රගේශ මොර් ය 

ග තුගවන් කුඹුගර් 

වර්තමොන කෘිකොර්මික 

කටයුු වලට විවිධ 

දුෂ්තකරතො ඇති විය  ැකිය. 

ස්ම ර කුුරු ඉඩේ කට්ි 

ගභෞතික වශගයන් කැබලි 

ීමක් සිදු විය  ැක. කුඹුර 

ුළ ඇති ස්තවොභොවික ජල 

 ලොයොමට බොධො ඇති විය 

 ැක (ගමම භූමි ප්රගේශය 

වර්ෂ්ොපතනගයන්), 

ස්ැලකිය යුු ඉඩේ 

ප්රමොණයක් ද මොර් ය 

ස්ඳ ො අත්පත් කර  නු 

ඇත. 
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ප්රොගේශගේ ජනයොගේ 

ස්ොමොනය ජීවන 

රටොගේ ගවනස්තකේ 

අගේක්ෂ්ො ගකගර් 

 

සැලකි  යුතු ස්ම ර  ස්ොමොජිකයින් 

තම ස්ොමොනය ජීවන 

රටොවට ධනොත්මක 

බලපෑේ 

බලොගපොගරොත්ු වන 

අතර, වයොපෘතිය 

ඉදිකිරීගේදී ආදොයේ 

උත්පොදන අවස්තථො 

තිබිය  ැකි යැයි ඔවුහු 

බලොගපොගරොත්ු 

ගවති. 

 

බන්ධනො ොරයට ආස්න්න 

ප්රගේශගේ ප්රජොගේ 

ස්ොමොනය ජීවිතයට 

අය පත් බලපෑේ 

අගේක්ෂ්ො ගකගර්. 

සිරග දරක් ග්රොමීය 

පරිස්රයට ගනො ැලගපන 

අාං යක් ගලස් ඔවුහු 

ස්ලකති. 

 

 

4.2.6.4 සමාජ අස න  ඇති ීමට  ැකි ාව  

ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ඳ ො ම ජනයො ඇුළු ප්රොගේශීය පොර්ශව කරුවන්ගේ බරපතල විගරෝධතො SIA 

කණ්ඩොයමට නිරීක්ෂ්ණය ගනොීය. එගස්ත වුවද, ස්ම ර ප්රජො නොයකයින් ස්  බිේ මට්ටගේ නිගයෝජිත 

ආයතන වයොපෘතිය පිළිබඳව ස්ම ර ම ජන ස්ොමොජිකයින්ගේ ගනොස්ුට ගපන්නුේ කළ . ගයෝජිත 

වයොපෘතිය, එහි ස්ාංරචක ස්  එයින් ඇති විය  ැකි බලපෑේ  ැන ගබොග ෝ ප්රජො ස්ොමොජිකයින් ස්  ප්රොගේශීය 

මට්ටගේ නිගයෝජිතයින් ුල පැ ැදිලි අවගබෝධයක් ගනොමැත. ගයෝජිත වයොපෘතිය  ැන වයොපෘතියට මීටර් 

50 ක් පමණ ආස්න්න ඉඩේ තීරගේ ජීවත් වන නිවැසියන් ගබොග ෝ ගස්ත ස්ැලකිලිමත්ව සිටී. ගමම 

කණ්ඩොයම අතර යේ  ගනොස්ටුක් SIA කණ්ඩොයම නිරීක්ෂ්ණය කගළතය. වයොපෘතිය පිළිබඳ ගතොරුරු රොජය 

ගනොවන ස්ාංවිධොන ස්  ස්ම ර CBO වැනි පොර්ශවකරුවන් දැන  ැනීගමන් පසු යේ ගනොස්න්සුන්තොවක් 

අනො තගේදී මු විය  ැකි යැයි අනුමොන කළ  ැක. 

 

4.2.6.5 නීති වියරෝධී ක්රි ාවන්/ ක්රි ාකාරකම් සඳ ා ඇති  ැකි ාව 

වැලිකඩ බන්ධනො ොරය ගමම ඉඩමට ග න යොම ග තුගවන් ස්ම ර නීති විගරෝධී ක්රියොවන් සිදු විය  ැකි 

බව GN , ආ මික නොයකයින් ස්  අගනකුත් ප්රජො නොයකයින් ඇුළු ස්ම ර ගේශීය පොර්ශවකරුවන්ගේ 

නිගයෝජිතයින් ගපන්වො ගදයි. එයට ප්රධොන වශගයන් ග තු  ී ඇත්ගත් ලාංකොගේ බන්ධනො ොර වලින් නිතර 

වොර්තො වන නීති විගරෝධී කටයුු පිළිබඳ ගතොරුරු ය. වයොපෘතිගේ අඩිපොරට යොබද ඉඩගේ ගවගස්න 

නිවැසියන් විගශතෂ්ගයන් ස්ද න් කරන ලද කරුණකි. 

 

4.2.6.6 ඉෙම් පරි රන  යවනස් ීම නිසා වන බලපෑම් 

 

ගේ පිළිබඳව අවශය ගතොරුරු ගේදය 4.2.6.1 යටගත් ස්ොකච්ඡො කර ඇත. වයොපෘතිගේ ඉඩේ පරි රණය 

ගවනස්ත කිරීම නිස්ො  දැනට රබර් ව ොව මත යැගපන ගස්තවකයින්ට බලපෑේ ඇති කරයි. නැවත පදිාංචි 

කිරීගේ  ැටලු ස්ොකච්ඡො කිරීම ස්ඳ ො පවරන ලද කන්ඩොයම ුල ගමම බලපෑම ස්ොකච්ඡො කර ඇත. 

වර්තමොන ගස්තවකයින්ගේ ජීවගනෝපොය ක්රියොකොරකේ අවතැන් ීම  ැර වයොපෘතිගේ ඉඩේ පරි රණගේ 

ගවනස්ත ීේ වලින් ගවනත් ය පත් ග ෝ අය පත් බලපෑේ ඇති ගනොගේ. 

 

4.2.6.7 ඉදිකිරීම්  ා යමය යුම් කාලවලදී ප්රයේශයේ  ජනතාවට රැකි ා ලබා දීම . 

. 

වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ ස්  ගමග යුේ අවධිගේදී ප්රජො ස්ොමොජිකයින් යේ ආදොයේ උත්පොදන අවස්තථො 

බලොගපොගරොත්ු ගේ. ඉදිකිරීේ වලදී රැකියො ලබො  ත  ැකි බව පැ ැදිලිව ගපගනන නමුත් වයොපෘතිය  

ක්රියොත්මක කිරීගේදී එය බලොගපොගරොත්ු විය ගනො ැක. එයට ප්රධොන වශගයන් ග තු ී ඇත්ගත් වැලිකඩ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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බන්ධනො ොරගේ දැනට සිින ගස්තවකයින් ද ස්මඟ එම ප සුකම ගමම ස්තථොනයට ග න යන බැවිනි. එම 

නිස්ො, ගමග යුේ අවධිගේදී රැකියො ස්ඳ ො ස්ැලකිය යුු අවස්තථොවන් ගනොමැති තරේ ය. 

 

4.2.6.8  සමාජ ආර්ික ප්රතිලාභ (රැකි ා  ැර) ප්රයේශයේ ජනතාවට ලබා දීම 

වයොපෘති ඉඩමට ආස්න්නගේ ජීවත් වන ජනතොවට ස්ඳ ො ස්ැලකිය යුු වක්ර ආදොයේ උත්පොදන මොර්  ගමම 

වයපෘතිය නිස්ො ලැබිය  ැකිය. බන්ධනො ොරයට පැමිගණන අමුත්තන් ස්  ගස්තවකයින් ස්ඳ ො ගස්තවය 

ස්ැපයීමට වයොපොරික කටයුු ආරේභ කිරීමට ඔවුන්ට අවස්තථොව ලැගබ්. අමුත්තන්  ො ගස්තවකයින් ස්ඳ ො 

ආ ොර ස්  නවොතැන් ප සුකේ වැනි අවස්තථො ස්ැලකිය යුු ගලස් ලබො  ත  ැකිය. 

වයොපෘති ඉඩමට ස්මීපව ජීවත් වන ජනයො  ස්ොේප්රදොයික ග්රොමීය ග ොීන් ය. ගමම පවුල් වල ගදවන 

පරේපරොව ස්ම ර වයොපොරික කටයුු ආරේභ කිරීමට ගපලඹවිය  ැකිය. ගමම ප්රගේශගේ ජනතොවට තම 

ඉඩම බොහිර පුේ ලයින්ට විකිණීමට ස්  ස්ාංගේදී ප්රගේශය නව බන්ධනො ොරයට ආස්න්නව තැබීමට ද ඉඩ 

තිගබ්. බන්ධනො ොරය ආශ්රිතව වයොපොර ස්ඳ ො ඇති ඉ ළ  ැකියොවන්  ැන දන්නො වයොපොරිකයින්ට 

ජනතොවග න් ඉඩේ මිලදී  ැනීමට නැඹුරු විය  ැකිය. 

 

4.2.6.9  සංස්කෘතික උරුම න්  යකයරහි බලපෑම් 

සාමානය 

වයොපෘති ඉඩම ආශ්රිතව ගවගස්න ග්රොමීය ප්රජොව අතර පවතින සුවිගශතී උප ස්ාංස්තකෘතියක් SIA  කණ්ඩොයම 

නිරීක්ෂ්ණය කරන ලදී. ගමම ප්රජො ස්ොමොජිකයින්ට එකම ස්මොජ ස්මූ යක ජීවත් වන ස්බඳතො ස්  දිගු 

කොලීනව වර්ධනය වූ  ො ස්තථොපිත වූ අගනකුත් ස්මොජ ස්ේබන්ධතො ග තුගවන් ශක්තිමත් ස්මොජ 

ප්රොේධනයක් ඇත. නව සිරග ය වටො පැන නැඟිය  ැකි නව ස්ාංස්තකෘතිකය ස්මඟ ගමම ස්ාංස්තකෘතිගේ  ැටුේ 

ඇති විය  ැකිය. සිරකරුවන් ස්  බන්ධනො ොරය අවට ජීවත් වන තරුණයින් අතර නීති විගරෝධී ක්රියො සිදු 

විය  ැකිය. ගයෝජිත නව බන්ධනො ොරය ග තුගවන් නව ස්ාංස්තකෘතියක් ප්රගේශගේ ඇති ීම පිලිබදව 

ස්ොේප්රදොයික ග ොීන් ස්ුටු ගනොවනු ඇත. 

 

සංස්කෘතික වශය න් සංයේදී ස්ථාන යකයරහි නිශ්චිත බලපෑම් 

 

වයොපෘති ඉඩගේ එක් ගකලවරක පිහිි කුඩො සුස්ොන භූමිය  ැර පුරොවිදයොත්මක, ස්ාංස්තකෘතික ග ෝ ආ මික 

වශගයන් කිසිදු ස්ාංගේදී ස්තථොනයක් වයොපෘතිය ආස්න්නගේ ගනොමැත. ගමම සුස්ොන භූමිය මිල්ලෑව වත්ගත් 

ගවගස්න ගදමළ ප්රජොව විසින් භොවිතො කරයි. වයොපෘතිය ග තුගවන් ගමම සුස්ොන භූමිය ඉවත් ගකගරන 

අතර එය වර්තමොන භොවිත කරන්නන්  ට  ැටලුවක් වනු ඇත. 

 

 B 123 මොර් ය ස්  වයොපෘතිය අතර පන්ස්ලක් පිහිටො ඇතත් ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නිස්ො ගමම ආ මික 

ස්තථොනයට කිසිදු බොධොවක් සිදු ගනොගේ. 

 

ප්රයේශයේ ජනතාව අතර පවත්නා සංස්කෘතික භාවිත න්ට ඇති වි   ැකි බලපෑම් 

 

විශොල මොයිේ බිත්ති වලින් ආවරණය වූ ගවනම බිේ ගකොටස්ක බන්ධනො ොරය ස්තථොපිත කිරීම ග තුගවන් 

ග ොීන් වැනි ප්රගේශගේ ජනතොවගේ ස්ාංස්තකෘතික පුරුදු වලට අය පත් බලපෑමක් සිදු ගනොවනු ඇත.      

 

4.2.6.10 වයාපෘති  ස  අවට පදිංචි කරුවන් අතර යනාගැලපීම් 

වයොපෘති ක්රියොකරුවන්, සිරකරුවන් ස්  අතර ස්ැලකිය යුු ප්රගේශගේ ජනතොවට ගනො ැලපීේ තිගබ්. ගමම 

ගනො ැලපීම බරපතල ධනොත්මක ග ෝ අය පත් බලපෑේ ඇති ගනොකරනු ඇත. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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4.2.6.11 නැවත පදිංචි කිරීම නිසා වන බලපෑම්(තියබ්නම්) 

නැවත පදිාංචි කිරීම ගයෝජිත වයොපෘතිගේ ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් වනු ඇත. අගේක්ෂිත වයොපෘතිය 

ක්රියොත්මක කිරීම ස්ඳ ො ඉඩේ නිද ස්ත කර  ැනීම ස්ඳ ො ගස්තවකයින් 120 ක් ඇුළුව පවුල් 57 ක් පමණ 

ගවනත් ස්තථොනයක පදිාංචි කිරීමට සිදුවනු ඇත. නැවත පදිාංචි කළ යුු ප්රජොව ඔවුන්ගේ උප ස්ාංස්තකෘතිය 

අනුව සුවිගශතී ය. සිාං ල පවුල් කිහිපයක්  ැර වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් වූ පවුල් සියල්ලම පොග ත ගදමළ 

ජොතිකයින් ය. සිාං ල පවුල් ස්තවල්පය පවො ස්ාංස්තකෘතික වශගයන් ස්ාංස්තකෘතියට බේධ ී ඇත. බලපෑමට 

පත්වන පවුල් 57 ස්ඳ ො නිවොස් ගයෝජනො ක්රමයක් ඉදිකිරීම ස්ඳ ො මිල්ලෑව වුයොගේම  විශොල ඉඩමක් 

නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින්  ඳුනොග න ඇත. ගමම නැවත පදිාංචි කිරීගේ ස්තථොනය දැනට තිගබන 

ස්තථොනගයන් මීටර් 100 ක් පමණ ඈතින් පිහිටො ඇත. නැවත පදිාංචි කිරීේ ස්ඳ ො ගතෝරො  ත් පවුල්  49 කට 

පමණ නිවොස් ගයෝජනො ක්රමගයන් නව පදිාංචි කිරීේ ද ලබො ගදනු ඇත. එම නිස්ො, නව පදිාංචි කරුවන් ස්   

ප්රජොව අතර  ැටුමක් මු ීමට ඉඩක් ගනොමැත. නැවත පදිාංචි කිරීේ සිදුකරන ස්තථොනගේ ගකෝවිලක්, ක්රීඩො 

පිියක් වැනි ගපොදු ප සුකේ අවශය පරිදි ඉදි කිරීමට නො රික ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය ස්ැලසුේ කර ඇත.ගේ 

වන විට ගමම පීඩොවට පත් නිවැසියන් ප සුකේ ඉතො අඩු ගේළි නිවොස්වල සිිති. ඉදිකිරීමට නියමිත නව 

නිවොස් මධයස්තථව ප්රමොණවත් වන අතර නැවත පදිාංචි කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගපෞේ ලිකවය භුක්ති විඳිමට 

අවස්තථොව ඇත. ඒ අනුව, නැවත පදිාංචි කිරීම ග තුගවන් පීඩොවට පත් වන පවුල් අය පත් බලපෑේ ග ෝ 

අනවශය ගනොස්න්සුන්තොවයක් ග ෝ ඇති ගනොගේ. 

 

රබර් ව ොගේ ුල වර්තමොන කෘිකොර්මික කටයුු සිදු කරන නිස්ො රැකියො ගනොමැතො ී යොම ජීවගනෝපොයට 

ස්ැලකිය යුු අය පත්   බලපෑමක් ඇති ගනොකරනු ඇත. ගමයට ප්රධොන වශගයන් ග තු ී ඇත්ගත් ී 

ඇත්ගත් රබර් ව ොව අත් ැර දමමින් පැවතීමයි. එනිස්ො වර්තමොන ගස්තවකයින්ට මොස්ගේ ස්ෑම දිනකම වැඩ 

කිරීමට අවස්තථොවක් ගනොමැත. රැකියොගේ නියුු ීමට ඔවුන්ට  අවස්තථොව ඇත්ගත් සීමිත දින 

කීපයකි.ගස්තවකයින් ස්ඳ ො දදනික වැටුප ද එතරේ ආකර්ෂ්ණීය ගනොවන අතර ඔවුන්ට දිනකට 

ලැගබන්ගන් රුපියල් 1000 ක් පමනි. ගේ වන විටත් බහුතරයක් කේකරුවන් රැකියොවක් ගස්ොයො 

වුයොගයන් පිටතට යොමට නැුරුවක් ඇත. රැකියො විරහිත කේකරුවන්ට ආකර්ෂ්ණීය විය  ැකි වන්දි 

ක්රමයක් UDA  පිලිගයල කර ඇත. සියලුම ගස්තවකයින් නව විකල්ප නිවොස් වල ප්රතිලොභීන් වන අතර එම 

නිස්ො වුකරගේ  රැකියො අහිමි ීමට ගියද එය ඔවුන්ට වොසියක් ගලස් ස්ැලකිය  ැකිය. 

 

4.2.6.12 යවනත් සමාජ ආර්ික බලපෑම්/ප්රතිලාභ (තියබ් නම්) 

ස්ම ර පදිාංචි කරැවන් තම මී  වයන් ගපෝෂ්ණය කිරීම ස්ඳ ො වයොපෘතිගේ මධයගේ ඇති ස්තවොභොවික 

ගපොකුණක් භොවිතො කරති. ගයෝජිත වයොපෘතිය ග තු ගවන් ඔවුන්ට ගමම අවස්තථොව අහිමි වනු ඇත. 

 

වයොපෘතිය ුළ එක් ගනො ැඹුරු ළිඳක් ග ොඳින් ඉදි කර ඇති බව SIA කණ්ඩොයම නිරීක්ෂ්ණය කගළතය. 

ගමම ළිගඳත ජලය ඒ අවට  නිවොස් කිහිපයක්  භොවිතො කරයි. ගමම ළිඳද  වයොපෘති භූමිය ුලට ඇුලත්ව 

පවතින බැවින් වර්තමොන එය පරි රනය කරන්නන්ට  ැටලු ඇති ව 

 

4.2.7 යසෞන්ද්ර් ාත්මක  ා ද්ර්ශන  වන පරිසර  

4.2.7.1  ය ෝජිත යගාෙනැගිලි ස  එහි යමය යුම් කටයුතු ය ්තුයවන් ද්ර්ශන  වන 

පරිසර ට ඇති වන බලපෑම්  

වර්තමොන භූමි ප්රගේශගේ  තිගබන දර්ශනය පරිස්ර හිතකොමී අාං යක් ගලස් ප්රජොව ස්ලකනු ලැගබ් . රබර් 

වත්ගත්  ස්ත 200 ක් පමණ විශොල ග ොඩනැගිලි ස්ාංකීර්ණයක් බවට පත් කර බන්ධනො ොරයක් ගලස් භොවිතො 

කිරීම නිස්ො පවතින ගස්ෞන්දර්යොත්මක  ො දෘශය පරිස්රය  ස්ැලකිය යුු ගලස් බලපෑමක් වනු ඇති අතර  

ස්ම ර අය ගමය අය පත් බලපෑමක් ගලස් ස්ලකති. 

ගයෝජිත ග ොඩනැගිල්ල ස්  එහි ගමග යුේ කටයුු ග තු ගවන් දර්ශනය වන පරිස්රයට ඇති වන බලපෑේ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වයොපෘති භූමිගේ ස්  යොබද ප්රගේශගේ දැනට පවතින අවකොශීය ස්ාංවර්ධන රටොව පැ ැදිලි ස්තථර ුනක් ඇත: 

(i) උස්ත බිේවල රබර් ව ොව ස්හිත භූ දර්ශනයක්, (ii) කුඹුරු යොයට යොබද රබර් වු මොයිගේ ගන්වොසික 

පදිාංචි ස්හිත ස්ාංවර්ධනයක් ස්  ( iii) ප ත් බිේ, ගබොග ෝ දුරට කුඹුරු (රූපය 4.15). ගේ අනුව, වයොපෘති 

භූමියට ආස්න්නව පිහිි ගන්වොසික ප්රගේශය, කුඹුරුයොය ස්  උස්ත බිේ  ස්තවොභොවික පරිස්රයක් නිර්මොණය 

කරය 

 

4.15රූපය - උන්නතොාංශ පැතිකඩ - වයොපෘති භුමිගේ උුරු ගකලවර 

 

 

 

4.16රූපය - ගබොරැල්ල බන්ධනො ොරය -  ස්ත නැති ීම 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ග ොඩනැගිලි ස්  යිතල ප සුකේ (50%) ඉදිකිරීම ස්ද ො වයොපෘති භූමිගේ මුපිට පවතින වෘක්ෂ්ලතො 

ප්රමොණය ඉවත් කිරීමට සිදු ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, ගයෝජිත ග ොඩනැගිලි උස්ත ග ොඩනැගිලි ගනොවන අතර 

තනි ම ල් වල සිට ගදම ල් දක්වො  ස්මන්විත ගේ. එවැනි ඉදිකිරීේ වල උස් මධයම ප්රමොණගේ  ස්ත  වල 

උස් ගනොඉක්මවිය යුුය. එළිමන් ප්රගේශ වල මධයම ප්රමොණගේ උස්ක් ඇති ප්රමොණවත් වෘක්ෂ්ලතො 

ආවරණයක් පවත්වො  නිමින්  දර්ශනය සිදුවන අය පත් බලපෑම අවම කළ  ැකිය. 

ගකගස්ත ගවතත්, ආරක්ෂ්ක ග තතූන් මත ගබොරැල්ගල් දැනට පවතින බන්ධනො ොර පරිශ්රගේ ආකොරයට 

වෘක්ෂ්ලතො ආවරණය ගමහි ඉවත් කළ ග ොත් (රූප ස්ට න 4.16) වයොපෘති භූමිගේ දර්ශනීය තත්වයට 

නැති ගේ. තවද වයොපෘති භූමිය වටො මීටර් 6 ක් උස් මොයිේ තොේපයක් ඉදිකිරීම ග තු ගවන් ස්ැලකිය යුු 

අය පක් බලපෑමක් දර්ශනයට ඇති විය  ැකිය. 

4.2.8 ගවනත් බලපෑම් 

4.2.8.1 පාරිසරික යසෞඛය ස  ආරක්ෂාව පිලිබද් බලපෑම්   

ඉදිකිරීම් අවදීයේදී 

වයොපෘතිගේ ස්ැලසුේ ස්  නිර්මොන අවස්තථොගේදී  දිසි ගිනි ආපදො තත්ත්වයන්ට අදොලව අවධොනය ගයොමු 

කල යුුය.ගයෝජිත මිල්ලෑව බන්ධනො ොරය වයොපෘති භූමියට දලවශගේන් කි.මී 12 ක් ඈතින්  පිහිි 

ග ොරණ න ර ස්භොගේ ගිනි  ො  ලවො  ැනීගේ ඒකකය ස්මීපතම ගිනි නිවන  මුදොව එතකය ගේ.  එම අාංශ 

භොර නිලධොරි -ම ත්මයො. ඒ.එේ. ප්රස්න්න (ගිනි  ො  ලවො  ැනීගේ ඒකකය, ග ොරණ- UC) ස්මඟ 

ස්ොකච්ඡොගේදි අනොවරනය වූගේ  දිසි අවස්තථො වලදී ගිනි නිවන  මුදොව දිවො කොලගේදී මිල්ලෑව ස්තථොනයට 

පැමිණීමට අවම වශගයන් විනොඩි 15 ක්  ත වන අතර ස්ම ර විට අනගේක්ිත අවස්තථොවන්හිදී තවදුරටත් 

ප්රමොද විය  ැකි බවයි. 

 

ස්ොේප්රදොයික ආරක්ෂක පේධති පිහිටුීගේදී අගේක්ෂිත බලපෑේ: 

පිවිසුේ ගදොරටුව  ො  අවට ස්ොේප්රදොයික කැමරො භොවිතො කිරීම ස්  ගවනත්  ආරක්ෂක ක්රමගේදයන් 

ක්රියොත්මක කිරීම  ආරක්ෂොව ස්ේබන්ධගයන් මිනිසුන්ගේ වැරදි වලට ග තු  විය  ැක. 

 

සාම්ප්රද්ායික ගල් කැඩීයම් ක්රම ය ්තුයවන් අයේක්ෂිත බලපෑම් 

ඉදිකිරීේ වලදී  ල් තලොවන් ස්   ල් ඉවත් කිරීම,ගපොලව කැනීගේදි  ල් පිපිරීම  ො  ල් ප්රවො නය ස්  

පිපිරුේ ද්රවය   ප්රවො නය කිරීම අවශය ගේ. ගමය අවට පරිස්රයට ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති කරන අතර 

වයොපෘති ප්රගේශය ආස්න්නගේම සිින ගස්තවකයින්ට ස්  ගස්සු අයට ගස්ෞඛයමය  ො ආරක්ෂිත බලපෑේ  

ඇති කරනු ඇත. 

 

ඉදිකිරීම් වලදී පුහුණු  ා නුපුහුණු ශ්රමිකයින් සඳ ා අයේක්ෂිත යසෞඛය  ා ආරක්ෂක බලපෑම් 

වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ අදියගර්දී  පුහුණු  ො නුපුහුණු ශ්රමිකයින් ඉදිකිරීේ අනුරු වලට භොජනය වන අතර 

එමඟින් ප්රථමොධොර ආධොර අවශය සුළු ුවොල,  තද බල ුවොල ීේ ( LTI), විශොල අනුරු ස්  ජීවිත  ොනි 

සිදු ගේ. 

 

යමය යුම් කාල  තුළ බලපෑම් 

සක්රි   ා නිෂ්ක්රී  ගිනි ආරක්ෂක උපකරණ ස්ථාපිත කිරීමට ඇති බලපෑම: 

ගයෝජිත බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ුළ තිවිය යුු ආරක්ෂොව ග තුගවන් ගිනි නිවන උපකරණ, ගිනි නිවන 

යන්ත්ර, වැනි ස්ොේප්රදොයික ස්ක්රීය  ො නිෂ්තක්රීය ගිනි ආරක්ෂ්ණ උපකරණ භොවිතො කළ ගනො ැකි බව  ඳුනො 

 න්නො ලදී. 

 

බනධනාගාරයේ කර්මාන්ත ශාලා වල උණුසුම් වැෙ වලදී ස  මුළුතැන්යගයි ක්රි ාකාරකම් වලදී 

අයේක්ෂිත බලපෑම්. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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කර්මාන්ත ශාලා වල, ගවල්ඩින් කිරීම ස්  මුළුතැන්ග ගයහි ආ ොර පිළිගයල කිරීගේ කටයුු වැනි 

උණුසුේ වැඩ වලදී ගබොග ෝ විට රැඳවියන් ස්  ගස්තවකයින් ගිනි උවදුරු වලට නිරොවරණය වන අතර 

එමඟින් ුවොල ීේ  ො අනුරු සිදුවිය  ැකිය. 

 

4.2.8.2 භූ විද්යාත්මක බලපෑම්  

ගයෝජිත සියලුම ක්රියොකොරකේ ස්ලකො බැලීගමන් භූ විදයොත්මක බලපෑේ ප ත පරිදි ස්ොරොාංශ  ත කළ 

 ැකිය 

. 

අ) ස්වාභාවික ඛනිජ නිධි සඳ ා බලපෑම් 

භුමිය ුළ ආර්ික වශගයන් විනො ඛනිජ නිධි  මු ගනොවූ ග යින්, ගේ ස්ේබන්ධ කිසිදු බලපෑමක් සිදු 

ගනොගේ. 

 

ආ) බෑවුම් අස්ථාවර ීම් / නා  ෑම් නිසා ස්වාභාවික බෑවුම් වලට බලපෑම් 

 

ගයෝජිත භුමිය ප ත්  බෑවුේ ස්හිත ප්රගේශයක් නිස්ො භුමි අස්තථොයි ීේ  ස්  නොයයෑේ අවධොනේ අවම ගේ. 

ගකගස්ත ගවතත්, සුළු බෑවුේ වල අස්තථොවර ීේ ඇති ීගේ  ැකියොව පවතී. විගශතෂ්ගයන් බෑවුේ බෑවුගේ 

ආනතිය අාංශක 20 ට වඩො වැඩි පස්ත කැපුේ මගින් ස්තවොභොවික බෑවුේ වලට බොධො ඇති නිස්ො භුමි අස්තථොවර 

ීේ සිදු විය  ැක. (වැඩි විස්තතර NBRO විසින් ඉදිරිපත් කළ වොර්තොගේ දක්වො ඇත.) තද බෑවුේ වල බෑවුේ 

ස්තථොයිතොවයට  ල් පිපිරීේ අහිතකර ගලස් බලපෑ  ැකිය. භූමි පරි රණයන ගවනස්ත කිරීගමන් ( ස්ත 

ඉවත්කිරීම) ස්   අපජලය  ො වැසි ජලය අධික ගලස් ගපොගළොවට උරො  ැනීම මගින් ප්රගේශගේ බෑවුේ 

අස්තථොයි ීගේ බලපෑේ ගේ වත් කළ  ැකිය 

  

ඇ) පාංශු ඛාද්න  වැඩි ීම 

ප්රගේශගේ ඉඩේ පරි රණ රටොව ගවනස්ත කිරීගමන් ගයෝජිත ඉදිකිරීේ කටයුු ස්මඟ පරිස්රයට ඇති කරන 

ප්රධොනතම බලපෑම පොාංශු ඛොදනය යි. දැනට පවතින  ස්ත (රබර්) උදුරො දැමීම, පොරවල් ස්  ග ොඩනැගිලි 

ස්ඳ ො භූමිය ස්කස්ත කිරීම එම ප්රගේශගේ පොාංශු ඛොදනය ගේ වත් කළ  ැකි ග තත ගේ. අවස්ොනගේදී 

ගමමගින් බෑේේ ප්රගේශ වල  ැඹුරින් ඛොදනය ීමට  ො සුළු පරිමොණගේ නොයයෑේ ආරේභ ීමට ග තු ගේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5 වන පරිේයච්ද් :  බලපෑම් අවම කිරීම සද් ා ය ෝජිත උපා මාර්ග 

5.1  ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම ඇතුළුව අපද්රවය කළමනාකරණ තාක්ෂණ න් (දි ර  ා 

ඝන) 

5.1.1  අපජල කළමනාකරණ  

  

අපජලය ( ෘ ස්තත අපජලය ස්  මළඅපජලය) අභයන්තර ජලශ වලට බැ ැරලීම ස්ද ො වන ස්ේමතයන් 

දක්වො පිරිප දු කර නල මොර් යක් මඟින් මොවක් ඔයට බැ ැර කරනු ලැගබ්. කිසියේ විගශතෂ් ප්රතිකර්මයක් 

ගමම පිරිප දු ක්රියොවලිගේදී අවශය වුව ග ොත් එය මගින්   ප්රමිතිය ඉ ළ මට්ටමකට ග න යනු ඇත.  

NWSDB හි දක්වො ඇති කරුනූ පිලිබද වැඩි විස්තතර ඇමුණුම 18 හි දක්වො ඇත. 

 

STP ස්තථොපනය කර පරීක්ෂො කර ක්රියොත්මක වන ුරු සිරකරුවන් මිල්ලෑව බන්ධනො ොරගේ රදවනු 

ගනොලැගබ්. 

 

අපජලය බැ ැර කරන ස්තථොනය (ඇමුණුම 18) ස්ේබන්ධව NWSDB විසින් ගදන ලද ගයෝජනො වලට 

අමතරව ප ත ස්ඳ න් ආරක්ෂණ ගයෝජනො ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්. 

 

• මුළුතැන්ග යි අපද්රවය වල ගතල්මය ද්රවය ගපරීම  ො  ඉවත් කිරීම ස්ද ො ගතල්  ො ග්රීස්ත 

රදවන ගයොදො පූර්ව ප්රතිකොර කිරීම අවශය ගේ. 

• රථවො න ගස්තවො ස්තථොන අපද්රවය වලට පූර්ව ප්රතිකොර අවශය ගේ (5.1.3.2 ව න්තිය 

බලන්න.) 

• අප ජලය  ලො යන  ගේ ය අඩු කිරීම ස්ඳ ො ග්රීට් කුටීරගයන් පසු  ලො යන දිශොවට 30-

600 දක්වො ගකෝණිකව ගපරනයක් තැබිය යුු අතර එමඟින්  කුටීර වල ගරොන්මඩ 

තැන්පත් ීම වළක්වො  ත  ැකිය.  

• පිරිසිදු කිරීම ස්ඳ ො එක් කුටීරයක් වස්ො දමන විට අගනක් පැත්ගතන් අපජලය  ලො යොම 

ස්ඳ ො ග්රිට් කුටීර  2 ක් ස්මොන්තරව තබන්න. බන්ධනො ොරය උපරිම ධොරිතොවගයන් 

ක්රියොකොරිත්වය යටගත් වැඩ කරන අවස්තථොවන් හි දී අගේක්ෂිත  ලො යන ප්රගේ ගයහි 

විශොල වැඩිීමක් ග තු ගවන් තැන්පත්  ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො ග්රීට් නොලිකොගේ ප ළ / 

අපජල ගකළවගර් පොර්ශොල් නළයක් ස්ැපයිය යුුය. 

• අවම වශගයන් දිනකට 2000 m3 / ධොරිතොවයක් ස්ඳ ො STP ස්ැලසුේ කළ යුුය. 

• ගයෝජිත ගතත්බිේ ක්රියොත්මක කළ යුත්ගත් තැන්පත් ීගේ ටැාංකිගේන පිටවන යන 

කිසියේ අාංශු  (කොබනික ද්රවය වල විසුරුවො  රින ලද අාංශු මොත්ර) ඉවත් කිරීම  ස්ඳ ො SLS 

745 (2009) ස්  Arceivala ස්  Asolekar (2007) නිර්ණොයකයන්ට අනුව තිරස්ත උප 

මුපිට  ලො යොමක් පවතින පරිදි (SSF) ඉදි කළ ගතත්බිේ පේධතියක් ගලස් ය. NH4+ ස්  

TP ස්ේබන්ධගයන්  ත් කල, ශොක අවගශෝෂ්ණය, නයිට්රි රනය ස්  ස්ාංගශෝෂ්නය 

ග තුගවන් අවස්ොදිත ටැාංකිගයන් ස්  ගපෝෂ්ය පදොර්ථ වලින් ඵලදොයීව  ැලවිය  ැකිය. 

• ගතත් බිගමහි භොවිතො කරන පැලෑි ජලගේ පො ගවන ජලජ පැලෑි විය යුු අතර ඒවො සිේ 

ස්ැේ ආකොරගයන් (ගකි පරිපථ අවම කිරීම ස්ඳ ො) ස්  ගපෝෂ්ය පදොර්ථ ස්ඳ ො අන්තර් 

විගශතෂ් තර කොරීත්ව  ැකියොව වැඩි කිරීම ස්ඳ ො ආගේණික ජලජ ශොක විගශතෂ්යන්ගේ 

එකුවක් විය යුුය.  එවැනි ගතත්බිේ මදුරුවන් ගබෝීමට අවකොශ ලබො ගනොගේ. 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වොරිමොර්  ස්ඳ ො භොවිතො කරන අපජල ප්රමොණය 

 

වැසි රහිත කොලවලදී වොරි කටයුු ස්ද ො  ස්  ග වු ව ොව ස්ඳ ො පිරිප දු කළ අපද්රවයවලින් අවම 

වශගයන් 20%ක් (ස්ේපූර්ණ ක්රියොකොරීත්වගේදී 360 m3/දිනකට) භොවිතො කිරීම නිර්ගේශ ගකගර්. 

 

ජල  සැපයීම සද් ා ගත යුතු ඉෙම් ප්රයේශ  

ජලය ස්ැපයීය  ැකි ප්රගේශය වන්ගන් කෘිකර්මොන්තය ස්  බිේ ස්ැකසීම ස්ඳ ො ස්කස්ත කළ ස්ැලැස්තගමහි 

දක්වො ඇති ප්රගේශයයි (රූපය 2.2). ප ත දැක්ගවන කරුණු ස්ලකො බලො භූ දර්ශන වොරිමොර්  ස්ඳ ො 

ප්රගේශගේ අවශයතොවය ග ක්ටයොර 1.6-2.1 (අක්කර 3.95-5.2) පරොස්යක පවතී. 

  

▪ ලැටරයිට් ස්හිත රු, ක  පැ ැති ගපෝගස්ොලික් පස් ස්හිත භුමිය ස්  වයොපෘති ප්රගේශය වැලි ස්හිත 

ගලෝම ස්හිත ස්තවභොවයක් ඇත. 

▪ මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් නිර්ගේශ කරන ලද තැන්පත් වූ කොර්මික අපද්රවය, වැලි ස්හිත 

ගලෝම පස්ත ස්ඳ ො දිනකට ග ක්ටයොරයකට ඝණ මීටර් 170-225 කි. 

▪ බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ුළ ප්රමොණවත් භූමි ප්රමොණයක් ඇත (අක්කර 5.2 කට වඩො); ක්රීඩො පිිය 

(අක්කර 5.1) ස්  කෘිකර්මොන්ත කටයුු ස්ඳ ො ස්කස්ො ඇති සියලුම ප්රගේශ වල වොරිකටයුු 

ස්ඳ ො භොවිතො කළ  ැකිය (පිරිස්ැලසුේ ස්ැලැස්තම බලන්න - රූපය 2.2). 

 

ප ත ස්ද න් ප්ර ගේශ වොරි කටයුු ස්ද ො භොවිතො කල  ැක. 

 

මැ සින බන්ධනො ොරය   -  3.5Ac 

කොන්තො බන්ධනො ොරය  –  1.5Ac 

රිමොන්් බන්ධනො ොරය -  3.5Ac 

වැලිකඩ බන්ධනො ොරය  - 6.2Ac 

ක්රීඩො පිිය   -  5.1Ac 

 එකුව- 19.8 (ආස්න්න වශගයන් ග ක්ටයොර 8 ක්) 

 

වාරි  ක්රම 

වොරි ස්ඳ ො බහු මොධය ගපර නක් (රස්ොයනිකව ස්ැකසූ වැලි ස්  ස්ක්රිය කොබන් ඇුළත්) ග ෝ පීඩන වැලි 

ගපර නක් ස්  ස්ක්රිය කොබන් ගපර නක් භොවිතො කර ගවනම  ඳුනො  ත  ැකි ජලනල පේධතියක් ස්කස්ත 

කිරීම අවශය ගේ. ඕනෑම ග වු ව ො වොරි ක්රමයක් ක්රියොත්මක කිරීමට ගපර (ස්තින්ක්ලර් භොවිතගයන් 

චලනය කළ  ැකි ), අපජලය බැ ැර කරන භූමිගේ ස්තථොනීයව උරො ැනීගේ අනුපොතය මනිනු 

ලබන්ගන්”ජොතික පොරිස්රික (ආරක්ෂොව ස්  ගුණොත්මකභොවය) නියොමනයට ගයෝජිත ස්ාංගශෝධනගේ (ගමම 

ගස්තවොව ලබො  ත යුත්ගත් පිළි ත් පරීක්ෂ්ණො ොරයකින්) “ කෘිකොර්මික කටයුු ස්ද ො අපජලය  බැ ැර 

කිරීම ස්ඳ ො ගයෝජිත ඉසීලීගේ ධොරිතොව” අදොල ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි වලට අනුකූලවය.  

 

ANSI/ ASME A13.1 ජොතයන්තර පයිේප වර්ණ ස්ාංගක්ත ප්රමිතිය (රූපය 5.1) මත පදනේව, විවිධ 

අපජලය නල මොර්  ස්ඳ ො ප ත දැක්ගවන වර්ණ ස්ාංගක්ත ගයෝජනො ගකගර්. 

 

මළොපජලය ස්ඳ ො අළු (වැසිකිලි ජලය, මුළුතැන්ග යි ජලය ස්  නොන කොමර ජලය) 

ගස්තවො ස්තථොන අපජලය ස්ඳ ො තැඹිලි 

පිරිප දු කළ ගස්තවො ස්තථොන අපජලය ස්ඳ ො සුදු 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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“පොනය කිරීමට ත නේ” යන ස්ාංඥො ස්හිතව ගපොදු STP ගවතින් පිටකරන අපිරිසිදු ජලය ස්ඳ ො     

කළු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.1 රූප  -  ANSI/ASME A 13.1 ජාතයන්තර පයිේප වර්ණ  

 

අපජල  බැ ැර කිරීයම් විකල්ප ක්රම 

 

• STP, හි අක්රිය ීේ වැළැක්ීම ස්ඳ ො ප ත ස්ඳ න් ක්රියොකොරී උපොය මොර් යන් නිර්ගේශ කරනු 

ලැගබ්. 

• STP ගවත ගපොේප කිරීමට ගපර ස්ාංයුතිය වඩොත් ඒකොකොර කිරීම ස්ඳ ො ගමන්ම උපරිම 

ධොරිතොවගේන ක්රියො කරන විටදී  කේපන බර ඇති ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො ස්  ස්ොන්ද්රනය ස්මොන 

කිරීගේ ටැාංකියක් ගලස් ගස්ේික් ටැාංකියක් තිබිය යුුය. STP ක්රියො විරහිත වුවග ොත් ස්  එය 

නිවැරදි කරන ුරු ග ෝ මොවක් ඔගේ ජල ධොරොව අඩු වන විට ග ෝ අපජලය එකු කර තැබීමට 

ප්රමොණවත් ධොරිතොවක් (අවම වශගයන් දදනික පරිමොව ගමන් 1.5-2.0 ගුණයක්) එහි තිබිය යුුය. 

• ගපොදු STP යට EQ  ටැාංකිගේ සිට අමතර ගපොේප තිබිය යුු අතර එමඟින් ඒවො  ගවනමම 

ක්රියොත්මක කළ  ැකි අතර එක් ගපොේපයක් අක්රීය වුවග ොත් අගනක භොවිතො කල  ැකිය. 

• STP නඩත්ු කිරීම  ො ක්රියොත්මක කරග න යොම ස්ඳ ො ගස්තවොව සුදුසුකේ ලත් පළපුරුේද ඇති 

STP ක්රියොකරුවන් සිින NWSDB ග ෝ සුදුසු අපජල පවිත්රකරණ/කළමනොකරණ ඉාංජිගන්රු 

ආයතනයක ගස්තවය බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව ලබො  ත යුුය.ස්විකර ඇති උපකරණ අක්රීය 

වුවග ොත් ඒවොගේ අමතර ගකොටස්ත ඇුළු සියලුම ඉගලක්ගරෝනික යොන්ික උපකරණ ප සුගවන් 

ලබො  ත  ැකි දැයි ත වුරු කර  ැනීම ස්ඳ ො ගපොදු STP  ක්රියොත්මක කරන පොර්ශවය ස්මඟ 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව ස්ොකච්ඡො කර එකඟතො ඇති කර  ත යුුය. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• ග ොරණ  PS ස්ුව ඇත්ගත්  ලි බවුස්ර් 1 ක් (ලීටර් 6000 ක ධොරිතොවයක) පමණක් වන අතර එම 

අපද්රවය රත්මලොන ගමොරටුව NWSDB  හි STP ගවත භොර ගදනු ඇත.  STP යථො තත්ත්වයට පත් 

වන ුරු ග ෝ මොවක් ඔගේ ජල ප්රවො ය දැඩි ගලස් අඩුීම ග ෝ එකතැන පල්ීම වැනි තත්ත්වයක් 

ඇති වුවග ොත් ගස්ේික් ටැාංකි අපද්රවය ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව 

ඔවුන්ගේ ගස්තවය ලබො  ත යුුය. ගකගස්ත ගවතත්,  දිසි අවස්තථොවකදී ඒවො නඩත්ු කිරීම ස්  

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට ආධොර කිරීම ස්ඳ ො අවම වශගයන් ලීටර් 6000 ක ධොරිතොවයකින් යුත් 

 ලි  බවුස්ර් 3 ක් වත් එම ගදපොර්ථ ගේන්ුවට ස්ැපයිය යුුය. ගමම ක්රමය මඟින් ඉවත් කළ 

 ැක්ගක් අපිරිසිදු අපජලය සීමිත ප්රමොණයක් පමණි. 

• ස්ේපූර්ණ ක්රියොකොරත්වය අක්රිය ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො පවිත්රො ොරය නල මොර්  ගදකක් ගලස් 

ස්ැලසුේ කරනු ලැගබ්. නිතර අක්රිය ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො ස්ේමත නඩත්ු ක්රම ක්රියොත්මකකරනු 

ලැගබ් (ස්ොමොනය පුරුදු භොවිතො කිරීම). 

 

වයාපෘති අදි ර වශය න් අවම අපජල ප්රමාණ  

වයොපෘතිය අදියර වශගයන් ක්රියොත්මක කළ යුු නේ, වයොපෘතිගේ අදියර ක්රියොත්මක කිරීමත් ස්මඟ අපජල 

පවිත්රො ොරගේ වැඩ කිරීමට අවශය අවම අපජලය ස්  අපජලය එකු කිරීගේ ක්රියො පිපොිය. 

 

▪ වොතනය කිරීගේ කොලසීමොව ගවනස්ත කිරීම,මඩිති මිශ්ර කිරීගේ ගේ ය වැඩි කිරීම ග ෝ කිරීම වැනි 

ගමවැනි තත්ත්වයන්  ැසිරීමට ක්රියොකරුවන්ට ලබො  ත  ැකි පරොමිති කිහිපයක් ඇත, ගකගස්ත 

ගවතත්, ගමම විකල්පයන් භොවිතො කළ  ැකි සීමොවන් තිගබ්. එම නිස්ො, පළමු පියවර වශගයන් 

ශක්තිමත් ස්ැලසුමක් ස්දො කටයුු කල යුුය. ගමයින් අද ස්ත කරන්ගන් ස්මොන්තර ප්රතිකොර දොම 

කිහිපයක් තිබීමයි. නිදසුනක් වශගයන්, බන්ධනො ොරවලට දිනකට600 m3 බැගින් ස්මොන්තර දොම 

ුනක් තිබිය  ැකි යැයි සිතමු. ගමම ප්රගේශය ජලොමිතික ප්රමොන ගවනස්තක ේ වලට අදොළව 

ස්ොධොරණව ක්රියොකරන නමුත් කොබනික ද්රවය  ප්රගේද ප්රමොණය මුළුමනින්ම ආවරණය ගනොකරයි. 

මඩිති මිශ්ර කරන අනුපොතගේ නමයශීලී බවක් තිබීගමන් කොබනික ද්රවය ප්රමොණය යේ තොක් දුරට 

අවධොනයට ලක් කළ  ැකිය. එම නිස්ො, නිර්මොණකරුවන් කොලයොගේ ඇවෑගමන් අපජලය  ලො 

ඒම (ප්රමොණය  ො ගුණොත්මකභොවය) ග ොඳින් ස්ලකො බලො ශක්තිමත් ඒකකයක් ස්ැලසුේ කිරීගේ 

තොර්කික තීරණයකට එළඹිය යුුය. 

 

▪ මුලින් අඩු ප්රමොනයක් ඇුල් කිරීගේදී කොබනික ද්රවය  ැටලුවක් ීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු බැවින් 

වොතොශ්රය පේධතිය කොබනික ද්රවය ස්තථොයි කරන බැවින් එය අධික ගලස් ස්තථොයි ී මඩිති තැන්පත් 

ීගේ දුෂ්තකරතො ඇති කළ  ැකි අතර එමඟින් වර්ණය, ගබොරතොවය ස්  අවලේබිත ඝන ද්රවය වැඩි 

ගේ. නිර්වොයු තත්වයන් ස්ොක්ෂොත් කළ ගනො ැකි බැවින්  ස්ාංරචක පදොර්ථ ඉවත් කිරීමට ද එය 

බලපොයි. 

▪ ගේ සියලු කරුණු ස්ලකො බැලීගේදී "ගකගස්ත නේ"  ණනය කිරීමට නිර්මොණකරුවන්ට පවො 

අප සු වනු ඇත. ස්ොමොනයගයන්, අනොවැකි පමණක් පදනේ ී ඇත්ගත් ඒකකය පිළිබඳ දිගු 

කොලීන අධයයනයන් මත පදනේ වූ ප්රකොශන  මත ය. 

▪ ගකගස්ත ගවතත්, නිර්මොණකරුට තම ස්ැලසුේ කරන ලද ඒකකයට අපජලය අධික ගලස් ඇුල් 

කිරීමට ස්  අඩුගේන් ඇුලු  කිරීම අනුකරනය කිරීම ස්ඳ ො GPS-X වැනි මෘදුකොාං  භොවිතො කළ 

 ැකි නේ. 

 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.1.2  ඉදිකිරීම් අවධියේදී  කසළ කළමණාකරන  

 

 ඉදිකිරීම් වලින් කො ඉවත් කරන (CD) කසළ කළමණාකරන  

 

වයාපෘති සැලසුම්කරුවන් වශය න් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර් භාර : අප ද්රවය බැ ැර කිරීමට 

ස්තථොන ගතෝරො  ැනීමට ග ෝ නුසුදුසු පරිදි බැ ැර කිරීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො CD අපද්රවය අවම කිරීම 

අතයවශය වන අතර ස්ැලසුේ නිර්මොණ ග ොඳින් පරීක්ෂ්ො කර බැලීගමන් ස්  ඉදිකිරීේ ද්රවයමය ගත්රීේ ස්  

ඉදිකිරීේ ක්රම ගතෝරො  ැනීගමන් ගමය ස්ොක්ෂොත් කර  ත යුුය. ගමම කරුණු UDA  හි  ෘ  නිර්මොණ 

ශිල්පීන් විසින් ස්ලකො බලනු ලබන අතර ගකොන්ත්රොත්කරුට/වරුන්ට ද නිතිපතො පැ ැදිලි කරනු ඇත.  ෘ  

නිර්මොණ ශිල්පීන් ගකොන්ත්රොත්කරු/ස්මඟ ඉතො ස්මීපව ස්ේබන්ධකේ පවත්වො  නු ඇත. 

 

CD අපද්රවය අවම කිරීම ස්ඳ ො භොවිතො කළ  ැකි ස්ැලසුේ පියවර ස්  ක්රමගේදයන් වන්ගන්  

 

• පරිමාණ සම්බන්ධීකරණ  ස  ප්රමිතිකරණ ; ස්ැලසුේ කිරීගේ අදියගර් දී  ද්රවයමය 

ප්රමොණගේ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව මොනයන්  ැලගපන පරිදි ස්ලකො බැලිය යුු අතර එම 

නිස්ො කැපීගේන් ඉවත් වන අපද්රවය ප්රමොණය අවම කළ  ැකිය. තවද, ගකොන්ක්රීට් 

වු යන් ස්ඳ ො පූර්ව වොත්ු කරන ලද ගකොන්ක්රීට් ත ඩු ග ෝ  ැකි ඕනෑම තැනක 

කන්ගට්නර් ස්හිත ඉදිකිරීේ (උදො රණයක් ගලස් කොර්යොල ග ොඩනැගිලි, ුේධි ඒකක 

ස්ඳ ො) ස්  ප්රතිචක්රීකරණය කරන ලද ද්රවය භොවිතොයට  ැනීගමන් එම ස්තථොනගේ අපද්රවය 

ජනනය ීම අඩු ගේ. 

• තාවකාලික වැෙ භාවිත  අවම කිරීම; උදො රණයක් ගලස් ගලෝ  ආකෘති භොවිතය 

ේලයිවු් දැව භොවිතය අවම කරයි. 

• ප්රමොද වූ ස්ැලසුේ ගවනස්ත කිරීේ වලින් වැළකීම (එමඟින් දැනට කර ඇති වු යන් කඩො 

බිඳ දැමීම ස්  වැඩ නැවත කිරීම වලක්වනු ඇත). 

• වඩොත් ස්විස්තතරොත්මක ස්ැලසුේ ස්ැපයීම (එමඟින් කඩො ඉවත්  කිරීේ ස්  වැඩ අධික ගලස් 

නැවත කිරීම වළක්වො  ත  ැකිය). නමුත් ස්ැලසුේ වල ස්ාංකීර්ණතොව ස්ැලකිය යුු ගලස් 

ඉ ළ ගනොවිය යුුය. 

. 

යකාන්රාත්කරුයේ කාර් භාර : ස්ේපූර්ණ වයොපෘතිය ආවරණය වන පරිදි නිශතචිත ඉදිකිරීේ අපද්රවය 

කළමනොකරණ ස්ැලැස්තමක් වැඩ ආරේභ කිරීමට ගපර, ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් ස්කස්ත කළ යුුය (UDA, 

ග ොරණ ේරොගේශීය ස්භොව ස්  CEA  අනුමැතිය ස්ඳ ො භොර දීමට) ප ත ස්ඳ න් දෑ විස්තතර කළ යුුය 

(නමුත් සීමො ගනොමැත) 

 

• ජනනය විය ැකි අන්තරොයොකොර අපද්රවය  ො අන්තරොදොයක ගනොවන අපද්රවය ලැයිස්තුවක් 

(අපද්රවය ජනන ප්රභවයන්  ො ක්රියොකොරකේ ස්මඟ) 

• විධ අපද්රවය අවම කිරීගේ  ො ගවන් කිරීගේ ක්රම (අන්තරොදොයක ගනොවන  ො 

අන්තරොදොයක අපද්රවය ඇුළුව) 

• අන්තරොදොයක  ො අන්තරොදොයක ගනොවන අපද්රවය  බඩො කිරීම ස්ඳ ො නේ කර ඇති 

ප්රගේශ  බඩො කිරීගේ ක්රියො පිපොි ස්  අනු මනය කළ යුු ආරක්ෂිත පියවරයන් 

ඇුළත් වන පරිදි. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• ස්තථොනීය නැවත භොවිතය, ස්තථොන ප්රතිචක්රීකරණය ස්  / ග ෝ පොරිස්රිකව ආරක්ිත බැ ැර 

කිරීගේ උපොය මොර්  අනු මනය. 

• වු නිවොස් වලින් ඇස්තබැස්තගටෝස්ත ත ඩු ඉවත් කිරීම ඇුළු අනුරුදොයක අපද්රවය ස්මඟ 

කටයුු කිරීගේදී  නු ලබන OHS කළමනොකරණ උපොය මොර්  අනු මනය 

ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් ගල්ඛනමය ස්ොක්ි ස්හිතව ගලොේ ගපොතක් ද නඩත්ු කළ යුුය (එනේ ඉදිකිරීේ 

අපද්රවය වර්  ස්   බැ ැර කරන ප්රමොණයන් ගල්ඛන ත කිරීගේ පේධතියක්, ගකොන්ත්රොත්කරු ගමග යවන 

ප්රතිචක්රීකරණ ක්රියොවන්හි පරිස්ර ආරක්ෂ්ණ බලපත්ර වල පිටපත් ආදිය). 

 

අන්තරොදොයක අපද්රවය ගවන් ගකොට සුරක්ෂිතව බැ ැර කිරීම ස්  වලාංගු පරිස්ර ආරක්ෂ්ණ බලපත්රයක් ස්  

මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් නිකුත් කරන ලද අන්තරොදොයක අපද්රවය කළමනොකරණ බලපත්රයක් ඇති 

නැවත භොවිතො කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණය, ස්ැකසීම ස්  /ග ෝ විනොශ කිරීම ස්ඳ ො වන පොර්ශවයන් ස්මඟ 

කටයුු කිරීම කිරීම ස්  මධයම අධිකොරිගේ අනුමැතියක් ලබො දීම ගකගරහි ද විගශතෂ් අවධොනයක් ගයොමු 

කළ යුුය (අන්තරොදොයක අපද්රවය  පොලනය කිරීම ස්  ඒවො බැ ැර කිරීම පිළිබඳ බොස්ල් ස්ේමුතිය 

ක්රියොත්මක කිරීම ව කිව යුු නිසි බලධොරියො වශගයන්). වු නිවොස් වලින් ඉවත් කරන ඇස්තබැස්තගටෝස්ත 

ත ඩු ප්රතිචක්රීකරණය ස්ඳ ො එලිෆන්ට් මැගස්ොනයිට් ලිමිට්  ඕනෑම පොර්ශවයක් ස්මඟ  නුගදනු කිරීමට 

ඇති විකල්පය  ැන ගස්ොයො බලන්න. තවත් විකල්පයක් නේ ඇස්තබැස්තගටෝස්ත ත ඩු  ොනියට පත් ී ග ෝ 

සීරීමට ලක් ී ගනොමැති නේ ග ෝ ගවනත් ස්තථොන කරො ග න යන ග ෝ බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ස්ඳ ො 

නැවත භොවිතො කරන නිවොස්වලට ලබො දීම විය  ැකිය. 

 

කැපූ රබර්  ස්ත ේලයිවු් නිෂ්තපොදකයින්ට, අස්ල ඇති ලී ගමෝල්/වඩු කොර්මික ඒකක වලට (රූප සට න 5.2) 

 ැකිතොක්  CSR වයොපෘතියක් ස්ඳ ො ස්  ශ්රී ලාංකො රොජය දැව ස්ාංස්තථොව වැනි  ෘ  භොණ්ඩ නිෂ්තපොදන අයතන 

ස්ඳ ො භොර දීමට UDA මැදි ත් වනු ඇත. 

 

 

 

 0.2 රූප    - මිල්ලෑව වත්තට ආසන්නව පිහිටි අසල ලී යමෝල් වලින් එකකි 

 
 
 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.1.3 යමය යුම් කාල  තුළ අපද්රවය කළමනාකරණ  

5.1.3.1 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම ඇතුළුව අපද්රවය කළමනාකරණ තාක්ෂණ න් (දි ර  ා 

ඝන)  

 

 ෘ ස්තත දිරොපත් වන අපද්රවය ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර ස්ෑදීම ස්ඳ ො ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට භොර ගදනු 

ඇත. ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොගේ ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර නිපදීගේ ඒකකය පුළුල් කිරීමට අගේක්ෂො 

ගකගර්. වයොපෘතියට ස්ම ොමීව ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර නිපදීගේ යන්ත්රය වැඩි දියුණු ගනොකළ ග ොත් 

දිරොපත් වන ආ ොර අපද්රවය ඌරන්ට ලබො ගදන අතර දජව  ොයනයට පත් ගනොවන ආ ොර අපද්රවය 

ගකොේගපෝස්තට් ගපොග ොර ස්ඳ ො භොවිතො කරනු ඇත. ප්රතිපොදන ප්රමොද වුවග ොත්  UDA විසින් ගමම 

වයොපෘතිය යටගත් ප්රොගේශිය ස්භොව ගවත අරමුදල් ලබො ගදන අතර වයොපෘතිගේ ගකොටස්ක් ගලස් ග ොරණ 

ප්රොගේශීය ස්භොගේ ගකොේගපෝස්තට් ගපොග ොර ඒකකය වැඩි දියුණු කිරීම සිදු කරනු ලැගබ්. 

 

කිසිදු ජීව වොයු නිෂ්තපොදන ප සුකමක් ව ොම ස්තථොපිත කිරීමට බලොගපොගරොත්ු ගනොගේ. ගකගස්ත ගවතත්, 

ස්විස්තතරොත්මක ස්ැලසුේ අවධිගේදී එවැනි විකල්ප ස්ලකො බැලිය  ැකිය. 

 

ප්රභව න් යවන් කිරීයම් (Source Segregation ) පුරුදු 

 

 අපද්රවය ප්රමොණය අඩු කිරීම ස්ඳ ො  ැකි තොක් දුරට RECP (ස්ේපත් කොර්යක්ෂම භොවිතය  ො සුපිරිසිදු 

නිෂ්තපොදන) ස්ාංකල්පයන්ට (එනේ අපද්රවය උත්පොදනය වැළැක්ීම ස්  අපද්රවය අවම කිරීම ග ෝ අඩු කිරීම) 

ප්රමුඛතොව ලබො ගදන ඒකොබේධ ඝන අපද්රවය කළමනොකරණ උපොය මොර් යක් බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය 

 ර ො ප්රවර්ධනය කරනු ලැගබ්. එක් වරක් භොවිතො කරන ේලොස්තික් භොවිතය වැළැක්ීම එක් 

උපොයමොර් යකි. 

 

මිශ්රීම  ග තුගවන් අන්තරොදොයක අපද්රවය කඩදොසි වැනි අන්තරොදොයක ගනොවන ප්රතිචක්රීකරණය කළ 

 ැකි ද්රවය දූෂ්ණය ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො වඩොත් නිවැරදි  ෘ  පොලනයක් ගලස් ප්රභවය ගවන් කිරීමට 

ප්රමුඛතොවය දිය යුුය (උදො රණයක් ගලස් ගස්තවො ස්තථොනවල ගතල් ස්හිත ද්රවය ස්මඟ කෝගබෝ් ස්  

කඩදොසි අපවිත්ර ීම). විගශතිත මිල අධික බැ ැර කිරීගේ ක්රම අවශය වන අන්තරොදොයක අපද්රවය අනවශය 

ගලස් ජනනය ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො කටයුු කිරීම (පසුව ස්ොකච්ඡො කිරීමට).එම නිස්ො විවිධ අපද්රවය  ඳුනො 

 ැනීමට ස්  විගශතෂ්ගයන් අන්තරොදොයක අපද්රවය  ඳුනො  ැනීමට ස්  අන්තරොදොයක  ො අන්තරොදොයක 

ගනොවන අපද්රවය කළමනො කරනය ස්ේබන්ධව පිළිගවත් වල වැද ත්කම (ගපෝස්තටර් මඟින් අවශය 

උපගදස්ත/ගතොරුරු ආදිය ගබදො  ැරීම) පිළිබඳව බන්ධනො ොර නිලධොරින්ට ග ොඳ අවගබෝධයක් ලබො දීම 

ස්ද ො වැඩමුළු  අවශය ගේ. 

 

අපද්රවය ජනනය වන ස්ෑම ප්රගේශයකම (බඳුන් වලට මැස්තස්න් ප්රගේශ ීම වැළැක්ීම ස්  සුළඟින් කස්ල 

 ස්ොග න යොම වැළැක්ීම ස්ඳ ො) අවශය බඳුන් / බ ොලුේ (සිදුරු කිරීම ග ෝ ග ොඳින් වැගස්න පියනක් 

ස්හිත ීම) තැබීම. මධයම පරිස්ර අධිකොරිය විසින් ස්කස්ත කරන ලද “ශ්රී ලාංකොගේ ඝන අපද්රවය 

කළමනොකරණය පිළිබඳ තොක්ෂණික මොර්ග ෝපගේශ” වලට අනුකූලව සියලුම භොජන භොෂ්ො 3 න්ම / වර්ණ 

ස්ාංගක්ත වලින් ගල්බල් කරනු ඇත (වගුව 5.1). 

 

වගුව 0.1 - නිවැරදි අපද්රවය කළමණාකරන ක්රම ක් යලස S S හි නිර්යේශිත පුරුදු 

අපද්රවය වර් ය  වර්ණය ස්ට න් 

අන්තරොදොයක ගනොවන අපද්රවය 

දජව  ොයනයට 

ලක්විය  ැකි අපද්රවය / 

ගකොල පුහුණු මධයස්තථොනගේ මුළුතැන්ග යි, ගබ්කරි, 

ආපනශොලො/දිවො ආ ොර කොමර, පරිපොලන ඒකක ස්  ුේධි 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර් ය  වර්ණය ස්ට න් 

ආ ොර අපද්රවය 

 

අාංශය ස්  බන්ධනො ොර නිලධොරින්ගේ ගන්වොසික ඒකක ය 

අවධොනය ගයොමු කල යුු වැද ත් අාංශ ගේ 

 

ීදුරු, කඩදොසි ස්  ේලොස්තික් අපද්රවය ( PVC)වැනි) 

ප්රතිස්ාංස්තකරණ කටයුු ුළින් ද ඇති විය  ැකිය. 

 

ීදුරු ගස්තවො ස්  ේලොස්තික් අපද්රවය ද වො න ගස්තවො අාං ණ 

වලින් ජනනය ගකගර් 

 

 

 කඩදොසි ස්  කෝගබෝ් 

 

නිල් 

 ේලොස්තික් ස්  

ගපොලිතීන් 

තැබිලි 

ීදුරු 

 

රු 

ගලෝ   දුුරු ස්ලකො බැලිය යුු වැද ත්ම ප්රගේශ නේ මුළුතැන්ග යි, 

ගබ්කරි (උදො: ආ ොර ද්රවයවල ින් / භදුන්) ස්  වො න ගස්තවො 

අාං න (උදො රණයක් ගලස් වො න වලින් ඉවත් කළ 

ගලෝ මය ගකොටස්ත) 

 

පිඟන් මැි  

  

ස්ලකුණු කල 

බඳුන්  

ගවනම එකු කිරීම අවශය ගේ. 

 

මුළුතැන්ග යි කැඩුණු ගකෝේප ස්  පිඟන්,  

ඉදිකිරීේ/ප්රතිස්ාංස්තකරණ වලින් ටයිල් කැපීම ගමයට ඇුළත් 

ය 

 

 රබර් ස්ලකුණු කල 

බඳුන්  

ගවනම එකු කිරීම අවශය ගේ. 

 

සිරකරුවන්ගේ ස්  නිලධොරින්ගේ කැඩුන් පොව න් ස්  

නිලධොරීන්ගේ ස්පත්ු/ස්පත්ුද ගමයට ඇුළත් ගේ 

  

 මිශ්ර අපද්රවය ස්ලකුණු කල 

බඳුන්  

ේලොස්තික් ස්  කඩදොසි විලයනය කරන ලද අපද්රවය (එක් 

වරක් භොවිතො කරන ේලොස්ති ක් ද ගමම  ණයට අයත් ගේ) 

ස්  රබර්-ේලොස්තික් මිශ්ර අපද්රවය 

  

දැව අපද්රවය ස්ලකුණු කල 

බඳුන්  

ඒවො ගවන ගවනම එකු කළ යුුයි. 

 

වැඩගපොලවල් වල ඇති ද්රවය, ඉදිකිරීේ/ප්රතිස්ාංස්තකරණයන් 

වැනි ගේ ගමයට ඇුළත් ගේ 

 

ගපොල්කටු දුුරු* ගමම අපද්රවය ජනනය කරන්ගන් මුළුතැන්ග ගයනි 

 

අන්තරොයක අපද්රවය 

විදුත් අපද්රවය ක  පරිපොලන නිලධොරින්ග න් ලැගබන ගටෝනර් ස්  කොට්රිේ 

ඇුළු විදුත් අපද්රවය ස්  CFL බල්බ (ඒවො ද නියමිත 

අපද්රවය) ගවන ගවනම එකු කළ  ැකි නමුත් ස්ලකුණු කළ 

/ ගල්බල් කළ භොජන වල (ESH ගදපොර්තගේන්ුගේ 

අධීක්ෂ්ණය යටගත්). 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර් ය  වර්ණය ස්ට න් 

අන්තරයොක අපද්රවය 

(දජව දවදය 

විදයොත්මක අපද්රවය 

 ැර)  

ක  ජනනය වන ප්රධොන අාංශවන්ගන් යන්ගත්රෝපකරණ 

වැඩමපලවල්,  දිසි විදුලි ජනන කොමර, ගස්තවො ස්තථොන ETP 

ස්  වො න ගස්තවො අාං නය ඇුළත් ගේ. 

ගතල් වලින් දූිත ද්රවය (උදො: ගපර න, පිරිසිදු කිරීම ස්ඳ ො 

භොවිතො කරන ගරදිපිළි, කඩදොසි ස්  කෝගබෝ් ආදිය), 

එරගස්ෝල් කෑන්/පීඩනයට ලක්වූ බ ොලුේ, පළිගබෝධනොශක 

ින්, තීන්ත ින් ස්  ඇලවුේ, භොවිතො කළ අේල/කොර් බැටරි 

යනොදිය ගමයට ඇුළත් ගේ. 

රස්ොයනික ද්රවය වල ආරක්ෂිත දත්ත පිකො (MSDS ) හි 

දක්වො ඇති  බඩො කිරීමට  ො  ැසිරීයට අදොල 

මොර්ග ෝපගේශයන්ට අනුකූලව ගනොීම ග තු ගවන් එවැනි 

අපද්රවය / බ ොලුේ (මුළුමනින්ම ග ෝ අර්ධ වශගයන් හිස්තව) 

අඩාංගු ීම  ැන ස්ලකො බැලිය යුුය (උදො රණයක් ගලස් 

ක්ෂ්ොරීය අපද්රවය ස්හිත අේල, භොවිතො  කළ අේල ස්  දැගවන 

දියර අාංශු ස්හිත ක්ෂ්ොරීය ද්රවය  එකට තබො ගනො ත යුුය) 

 

දජව දවදය අපද්රවය  

 

ප ත ස්ොකච්ඡො 

කළ  

ප ත ස්ොකච්ඡො කල 

 

 අන්තරාද්ා ක අපද්රවය ආ තන තුල පරිශ්ර  ගබො කිරීම 

අන්තරාද්ා ක අපද්රවය  ගිවිසුේ  ත පොර්ශවකට ලබො ගදන ුරු  බඩො කළ යුු ය (උදො: වැඩපලවල් වල, 

වො න ගස්තවො අාං ණ,  දිසි විදුලි ජනන කොමර ස්  වො න ගස්තවො මධයස්තථොන ETP) ගේවො ගවනම අගුලු 

දැමිය19  ැකි කොමරයක ජලගයන්  ස්  කොලගුණ ස්ොධක වලින් ආරක්ිතව   බඩො  බඩො කළ යුුය. ගිනි 

 න්නො ප්රභවයන්ග න් ගතොර ස්  පූර්වොරක්ෂ්ොව වශගයන් ප ත ස්ඳ න් ක්රියොකොරී ගිනි නිීගේ පේධති 

වලින් ස්මන්විත  විගශතෂ්ගයන් එක් සිලින්ඩරයක් නැවත ප්රතිස්තථොපනය ස්ද ො ප සුකේ  තිගබ්  ස්තථොනක් 

විය යුුයි. ගිනි නිවන උපකරණ ස්ඳ ො බොධොවකින් ගතොරව ප්රගේශ විමට අවකොශය තිබීම අවශය ගේ. 

• B කොණ්ඩගේ ගිනි (දැගවන ද්රව) - කිගලෝග්රෑේ 25 ක CO2 නිවන උපකරණ, වියළි රස්ොයනික 

කුඩු ග ෝ 9 L ගපන සිලින්ඩර 

• C පන්තිගේ ගිනි (දැගවන වොයූන්) - කිගලෝග්රෑේ 25 කි CO2 නිවන උපකරණ ග ෝ වියලි 

රස්ොයනික කුඩු  

• E පන්තිය (විදුලි ගිනි) - කිගලෝග්රෑේ 25 කි CO2 නිීගේ යන්ත්ර ග ෝ වියළි රස්ොයනික කුඩු Class 

(electrical  

 

අන්තරොයකර ද්රව අපද්රවය  බඩො කර ඇති තැන (උදො රණයක් ගලස් වො න ගස්තවො අාං නගයන් ජනනය 

වන අපද්රවය), ේවිතියික බ ොලුේ (ධොරිතොව මුළු  බඩො ධොරිතොගවන් 10% වැඩි විය යුුය) පිටොර කට්ටල20.  

 
19 පිවිසුේ ගදොරටුගේ සුදුසු අනුරු ඇඟීගේ ස්ාංඥො ස්තථොන  ත කිරීම (උදො රණ ගලස්, “අනුරු ඇඟීම- මොනව 

ගස්ෞඛයයට  ස්  පරිස්රය අනුරුදොකයි) භොෂ්ො 3 න්ම“ ආ ොර භොවිතය ගනො ැක ”ස් “ දුේපොනය ත නේ ”වැනි ගවනත් 

අනුරු ඇඟීගේ ලකුණ අතයවශයයි 

 
20 කොන්දු කට්ටල වලට ප ත දෑ ඇුළත් විය යුුය 
කියත් දූවිලි ග ෝ ගරදි වැනි සුදුසු අවගශෝෂ්ක ද්රවය (වැලි ගනොගේ, එය Insee Ecocycle ස්ඳ ො පිළි ත ගනො ැකි බැවින්). 
ක්ෂ්ොරීය රස්ොයනික ද්රවය අඩාංගු කොන්දුීේ වලට කිසියේ අවගශෝෂ්කයක් භොවිතො කිරීමට ගපර තදින්ම ආරක්ෂොව 

(EXTREME CARE) (දුර්වල අේලයක් භොවිතො කිරීම) ස්මඟ උදොසීන කිරීම අවශය විය  ැකි බව ස්ලකන්න. අවගශෝෂ්ක 
භොවිතො කිරීමට ගපර  Na2CO3 ග ෝ NaHCO3 වැනි දුර්වල පදනේ භොවිතො කිරීම  ැර අේල ස්ඳ ො ජලය සුදුසු ගනොගේ. 
ගකොහු ුරුසුවක් ග ෝ ගකොස්තස්ක්, දූවිලි පෑන් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ස්ැපයීම අවශය ගේ. එකු කරන ලද දූිත / විසිරුණු ද්රවය අන්තරොයකර අපද්රවයයක් ගලස් බැ ැර කළ 

යුු බව ස්ලකන්න (ප ත ස්ොකච්ඡො කිරීමට). 

 

ප ත ස්ඳ න් අපද්රවය ප්රවො  (හිස්ත කෑන්, බ ොලුේ ආදිය) එකට  බඩො ගනොකළ යුු අතර හිස්ත බ ොලුේ 

ආදිය  බඩො කිරීම පිළිබඳව හුරුපුරුදු ීම ස්ඳ ො ස්ැපයුේකරුවන්ගේ21  යොවත්කොලීන කළ MSDS 

උපගදස්ත ලබො  ත යුුය. 

 

▪ අේලික ද්රවය ස්ම  භෂ්තම (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව 8පන්තිගේ  සියලුම විඛොදනයන්), දැගවන 

ඝන ද්රවය (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පන්ති 4), වොයූන් (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පාංතිය 2.1) ස්  

ද්රව (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව පන්තිය 3) ස්  ඔක්සිකොරක කොරක; එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රව 

පන්තිය 5 

▪ අේල, දැගවන වොයූන්, ඝන ස්  ද්රව ස්  ඔක්සිකොරක කොරක ස්හිත භෂ්තම 

▪ ඔක්සිකොරක කොරක ස්ම  අේල, දැගවන ඝන ද්රවය, වොයූන් ස්  දියර ස්  ඔක්සි ොරක  

 

වැඩගපොලවල් වල  ද්රව O2 ස්  ඇසිිලීන් තිබූ හිස්ත සිලින්ඩර  HMIS ග ෝ GHS ගල්බල් ස්මඟ ප ත 

ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි ස්හිතව නේ කරන ලද ප්රගේශවල ගවන ගවනම  බඩො කළ යුුය 

 

- කොලගුණගයන් ස්   ාංවුගරන් ආරක්ෂ්ො වන පරිදි, 

- ගිනි  න්නො  ප්රභවයන්ග න් ගතොර ස්  උණුසුේ වැඩ කරන පරිස්රයන්ට ස්මීපව පිහිටො නැති පරිදි, 

- “දුේ පොනය ගනොකරන්න”, “දැගවනසුළු” ස්  “පිපිරීේ අවදොනම” වැනි සුදුසු ස්ාංඥො ස්හිතව 

රූපරොමු ස්මඟ ගදොරටු තැබිය යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැගවන සුළු  ෑස්ත සිලින්ඩර  බඩො කරන ඕනෑම ප්රගේශයකට (හිස්ත වූ ග ෝ පිරවූ) සුදුසු රූපරොමු 

 

 
හිස්ත භොජනයක් ග ෝ තද බෑ යක් (දූිත අවගශෝෂ්ක  බඩො කිරීම ස්ඳ ො) 
අදොළ  ො පිරිසිදු PPE. PPE අවම වශගයන් ස්ක්රිය කොබන් ස්හිත කොට්රිේ වර් ගේ ශතවස්න යන්ත්ර ග ෝ N95/N99 

ස් තිකය ස්හිත පූර්ණ මුහුණ ශතවස්න යන්ත්ර, ඇස්ත කණ්නොඩි (ANSI Z87.1 ග ෝ EN 166 ප්රමිතීන්ට අනුකූලව), 

රස්ොයනිකව ඔගරොත්ු ගදන අත්වැසුේ (ANSI 105 ග ෝ EN 374; 2003 ට අනුකූලව) විය යුුය. ප්රමිති) ස්  

රස්ොයනික ප්රතිගරෝධී බූට්ස්ත (ANSI Z41 ග ෝ EN345 ප්රමිතීන්ට අනුකූලව). 

. 
21 ස්පයන ලද MSDS අවුරුදු 3 කට වඩො පැරණි ගනොවිය යුු අතර GHS (Globally Harmonized System of 
Classification and Labeling of Chemicals) නිර්ණොයක අනුව යොවත්කොලීන කළ යුුය. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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- බොධො රහිත ස්ක්රීය ගිනි නිීගේ පේධති (C ස්  E  පන්තිගේ ගිනි නිීම ස්ඳ ො) ස්   BLEVE 

(තොපොාංක දියර ප්රස්ොරණ වොෂ්තප පිපිරීේ) වැළැක්ීම ස්ඳ ො ස්වි කර ඇති යොන්ත්රණයන්ග න් 

ස්මන්විත ීම. 

- ප්රමොණවත් වොතොශ්රයක් ඇත (ස්තවොභොවික ග ෝ තනුක  කිරීගේ වොතොශ්රය පේධති). 

- ඕනෑම හිස්ත  ෑස්ත සිලින්ඩරයක දේවැල් බැඳ ග ෝ බිත්ති / බාංකුවට ස්වි කළ යුුය (බහු සිලින්ඩර  

රොක්කයක් මඟින්  බඩො කළ යුුය) ඒවොගේ ආරක්ෂක කපොට ස්  ආරක්ිත පියන් ගනොගවනස්තව 

ස්  ස්මතලො / ස්මතලො වූ ප්රගේශවල තබො  ත යුුය. ගනො ැලගපන වොයූන් ගවන ගවනම තබො 

 න්න (හිස්ත ඇසිිලීන් ස්  ද්රව O2 සිලින්ඩර් එක ළ   බඩො ගනොකිරීම; හිස්ත සිලින්ඩර දියර O2 

 බඩො කිරීගේ ක්රියො පිපොි ස්ොයනික අපද්රවය කළමනොකරණය යටගත් තවදුරටත් ස්ොකච්ඡො කරනු 

ලැගබ්). 

 

 

0.3 රූප   - හිස් ගෑස් ිලින්ෙර් තැබීම පිළිබඳ උද්ා රණ ක් 

 අනුරුදොයක අපද්රවය  බඩො ආස්න්නගේ (විගශතෂ්ගයන් දැගවන ස්  විඛොදන ද්රව ද්රවය  බඩො කර තිගබ් 

නේ; උදො රණයක් ගලස් වැඩගපොලවල් වල, වො න ගස්තවො ස්තථොන ස්  ගස්තවො මධයස්තථොන ETP )  දිසි  

ජලය ස්තනොනය ස්මඟ අක්ි ගස්තදීගේ ඒකකයක් ලබො ගේ (ගමය බොධොවකින් ගතොරව තැබීමට ස්ැමවිටම 

අවශය ගේ) (රූප  5.5) 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 ගමම ඒකක අස්ල ස්  අපද්රවය  බඩො කරන ප්රගේශ වල භොෂ්ො 3 න්ම ගපෝස්තටර් ස්වි කළ යුු අතර අපවිත්ර ී ඇත්නේ 
පුේ ලයින්  ත යුු ක්රියොමොර්  ගපන්නුේ කරයි. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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0.4 රූපය  - පිටොර කට්ටල ස්ඳ ො උදො රණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 රූපය  - අක්ි ගස්තදීගේ ඒකකයක් ස්හිත  දිසි ස්තනොන ස්තථොනයක් ස්ද ො උදො රණයක් 

 

අප ද්රවය එකු කරන ගිවිසුේ  ත   පොර්ශවයට භොර ගදන ුරු බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ විවිධ 

ගදපොර්තගේන්ු වලින් / අාංශ වලින් විදුත් අපද්රවය එකු කිරීමට /  බඩො කිරීමට අදොළ අන්තරොයකර 

අපද්රවය  බඩො ුළ, කුඩො ඉඩක් ගවන් කරනු ලැගබ්. 

 

MSW ආ තන  තුල ගබො කිරීම 

වොතොශ්රය ලබො දීම ස්ඳ ො ප්රමොණවත් පැති ජගන්ල ස්හිත සීතල කොමර ුල (උෂ්තණත්වය <10oC විය යුුය)  

 බඩො කළ යුුය. ගස්තදීම ග ෝ ගමොේ කිරීම ස්  විෂ්බීජ රණය කිරීම ප සු කිරීම ස්ඳ ො බිත්ති ස්  බිේ 

ටයිල් කර (සිනිඳු ටයිල්) ස්  ජලය බැසීම ස්ද ො  ලියක් තැබිය යුු ගේ.  ොලු (මීයන් ඇුළු කෘමීන් ඇුළු 

ීම වැළැක්ීගේ යොන්ත්රණයන්ග න් ස්මන්විත) / ගස්තදීගමන් පිටවන ජලය අපජල පවිත්රො ොරය ගවත 

ගයොමු කළ යුුය. 

 

අප ද්රවය එකු කර වො න අනගේක්ිත ගලස් ආපදොවට ලක්ව ඇති  ස්  අප සුම ත්ත්ව යටගත්  අවම 

වශගයන් ස්තියකට වරක්වත් එකු කිරීම සීමො ගකගරනු ඇතැයි ස්ලකො බැලීගමන් පසු, දජව  ොයනයට 

ලක්වන අප ද්රවය එකු කිරීම  ො  බඩො කිරීම ස්ඳ ො අවශය මුළබඳුන් ප්රමොණය  )ලීටර්  240) ප ත 

 ණනය ගකගර් . 

 

• උපරිම ධොරිතොවගයන්  බන්ධනො ොරය ක්රියො කරන විට දිනකට දිරොපත් ීගේ උපරිම ප්රමොණය  =

3248.31 kg. 

 

•  ලිහිල්ව තිගබ තදි ගනොඇසිරූ  අපද්රවය වල ඝනත්වය කිගලෝග්රෑේ 200/m3 පමණ වන නමුත් 

නිවගස්ත  බඩො කිරීගමන් පසු එය කිගලෝග්රෑේ 300-400/m3 පමණ ගේ කුලරත්න), 2015).  

 

• එබැවින්  බඩො කර දින 7 කට පසු අපද්රවය පරිමොව  =3248.31 kg x 7/400 = 56.8 m3 පමණ 

වනු ඇත . 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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• ගපොදු  බඩොවට අවශය ගරෝද ස්හිත මුළු භොජන  ණන  =56.8 / 0.24 = භොජන 237 

 

• උපරිම ධොරිතොගේදී දිනකට දිරොපත් ීගේ අපද්රවය උපරිම ප්රමොණය  =5085.8 kg/day 

 

• තදි ගනොඇසිරූ  අපද්රවය වල ඝනත්වය කිගලෝග්රෑේ 200/m3 පමණ වන නමුත් නිවගස්ත  බඩො 

කිරීගමන් පසු එය කිගලෝග්රෑේ 300-400/m3 පමණ ගේ කුලරත්න), 2015). 

 

• එබැවින්  බඩො කර දින 7 කට පසු අපද්රවය පරිමොව   කිගලෝග්රෑේ =4862.8 x 7/400 = 85.1 m3 

පමණ වනු ඇත . 

 

• අවශය වන දිරොපත් විය  ැකි ගරෝද ස්හිත බඳුන් මුළු ස්ාංඛයොව  =85.1 / 0.24 = බඳුන් 355 

 

අවසාන බැ ැර කිරීම 

 

වගුව 5.2 ස්  5.3 වල පිළිගවලින් විවිධ අන්තරොදොයක ගනොවන අපද්රවය ස්  අනුරුදොයක අපද්රවය 

(දජව දවදය විදයොත්මක අපද්රවය  ැර) ස්ඳ ො බැ ැර කිරීගේ විකල්පයන් ඉදිරිපත් ගකගර්.



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 0.2 - අන්තරාද්ා ක යනාවන අපද්රවය සඳ ා බැ ැර කිරීයම් විකල්ප ක්රම 

අපද්රවය වර් ය බැ ැර කිරීගේ විකල්ප  ක්රම අද ස්ත/විකල්ප විකල්ප 

 

Biodegradables  ආ ොර අපද්රවය ග ොරණ PS මඟින් "කවොීමො" ඉස්තකුරුේපු ආකොර 

ගකොේගපොස්තට් කරන කේ ල ආරේභ කරන ුරු, ආ ොර 

අපද්රවය ස්  උදයොන අපද්රවය උපගයෝී කර නිමින් 

ගකොේගපෝස්තට් කිරිම, (කොබන් අඩාංගු -දුඹුරුපොට ස්  

නයිරජන් - ගකොලපොට අඩාංගු ද්රවය ස්ැපයීම ස්ඳ ො) 

ගකොේගපෝස්තට් වැනි විවිධ ක්රම උපගයෝී කර නිමින් 

ගකොේගපෝස්තට් නිපදවන බඳුන්, දජව කූඩු ස්  ටකකුරො 

මධයම පරිස්ර අධිකොරිය/PS අනුමත ඌරු ගකොටු (වලාංගු 

EPL තිබීම) ගවත භොර දීම විකල්පයකි 

  

CEA/PS අනුමත කරන ඌරු ගකොටු වලට (වලාංගු EPL  

තිබීම) ස්  ප්රොගේශීය ස්භොවට   ැසිරවිය ගනො ැකි නේ 

දැනටමත් එකු කරන ලද අපද්රවය ස්තථොනීය ගකොේගපෝස්තට් 

ගපොග ොර ස්ෑදිම ස්ද ො උනන්දු කරීම. (කොලයත් ස්මඟ 

ජන  න ප්රමොණය ඉ ළ යොම ග තුගවන්) 

අතිරික්ත ආ ොර (පිඟොගනන් ඉතිරිව නැති, ආදිය) අස්ල ඇති 

ආ මික ස්තථොන, වැඩිහිියන් ස්ඳ ො නිවස්, CSR / 

පුණයොයතනයක් ගලස් ලබො දිය  ැකිය. 

 

උදයොන අපද්රවය එම භුමිගේම ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර ස්ෑදීම, ග ොරණ 

ප්රොගේශීය ස්භොවට භොර දීම ග ෝ ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර 

ස්ෑදීම ස්ඳ ො අවශය විය  ැකි අස්ල ඇති උදයොන ව ො  ගවත 

භොරදීම. 

  

- 

ගතල් ස්  ග්රීස්ත  ස්  

ග්රීස්ත අතර   රදවන 

වලින් ගතල් ස්  ග්රීස්ත 

ඉවත් කිරීම ස්  

මඩිති ඉවත් කිරීම 

(මුළුතැන්ග යි 

අපද්රවය ලැගබන) 

 

මුළුතැන්ග ය / ආපනශොලො අපද්රවය පිටවන ගතල්  ො 

ග්රීස්තරදවන වලදී, අපද්රවය ස්  ගතල් ඉවත් කිරීම මධයම 

පරිස්ර අධිකොරිගේ බලපත්රලොභී ඌරු ගකොටු වලට (වලාංගු 

EPL  තිබීම ) ලබො දිය  ැකිය. 

 

ගේද, ගතල්  ො ගේද බිඳ දැමීම ස්ඳ ො විගශතෂ් එන්ස්යිම අඩාංගු 

ද්රොවණ STP හි O&M කොර්ය මණ්ඩලයට මොත්රනය කළ 

 ැකිය. 

 

එන්ස්යිම ස්ොර්ථක විය  ැකිය (නිසි පරිදි භොවිතො කළ විට), 

නමුත් ගේදය, ගතල් ස්  ග්රීස්ත කොණු වලට බැ ැරීම 

වැලැක්ීම  ැකි ස්ෑම විටම අවශය ගේ. 

 

ගපගරන කුිරවලන් 

ගපරී එන 

ගමහි දිරොපත් විය  ැකි කොබනික ද්රවය වැඩි ප්රමොණයක් අඩාංගු 

බැවින් ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර ස්ෑදීම ස්ඳ ො ආ ොර අපද්රවය 

CEA/PS අනුමත කරන ඌරු ගකොටු වලට (වලාංගු EPL  

තිබීම) භොරදීම 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර් ය බැ ැර කිරීගේ විකල්ප  ක්රම අද ස්ත/විකල්ප විකල්ප 

 

(මුළුතැන්ග යි 

අපද්රවය ලබො  ැනීම) 

 

ස්මඟ ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට ලබො දිය  ැකිය. 

  

 

 

 

ගපොදු STP ගේ 

ගපරන කුිවලින් 

ගපරීම කිරීම 

ගපගරන ද්රවය වල ස්ම ර කොබනික ද්රවය වලින් වැසී තිබිය 

 ැකි   (කැට වලට වඩො කොබනික ද්රවය අඩාංගු) නිස්ො එය 

ආ ොර අපද්රවය ස්මඟ ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොවට ලබො දිය 

 ැකි  

ගපගරන ද්රවය වල ගකොේගපෝස්තට් ගපොග ොර ස්ෑදීම ස්ඳ ො 

දිරොපත් විය  ැකි කොබනික ද්රවය ඇුළත් ගේ (වයොධිජනක 

මළ මූත්රො ඇුළුව) 

 STP න් පිටවන 

මඩිති අපද්රවය 

ප්රමොණවත් ගලස් 70% ට ගතතමනය අඩුකිරීගමන් පසු 

ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොගේ  ඉ ළ උෂ්තණත්ව ද නයකයට 

ග ෝ Insee Ecocycle  ස්ම ස්ැකසීමට භොර දීම (ස්ම ර 

අවගශෝෂ්ක ප්රතිජීවක ග ෝ ඒවොගේ පරිවෘත්තීය  ැකියොවන් 

නිස්ො) 

ස්ොමොනයගයන් STP වලින් අපගත් යන අපද්රවය ගපොග ොර ස්  

පගස්ත ගුණොත්මක වැඩිදියුනු කරන ද්රවය ගලස් භොවිතො කළ 

 ැකිය. නමුත් ගමම වයොපෘතිගේ අරමුණ ුළ, බන්ධනො ොර 

ගරෝ ල් ස්ාංකීර්ණය ග තු ගවන් ගමම ද්රවය  ොනිකර අපද්රවය 

ගලස් බැ ැර කළ යුුය. 

කඩදොසි ස්  කෝගබෝ් නියමිත SS පසු ග ොරණ ප්රොගේශිය ස්භොවට භොරදීම. අමතර 

ද්රවය  සුදුසු ප්රතිචක්රීයකර කොර්මිකයින්ට භොර දීම 

එක් වරක් භොවිතො කළ  ැකි ේලොස්තික් වැනි ප්රතිචක්රීකරණය 

ස්ඳ ො නැවත භොවිතො කිරීමට ග ෝ ලබො දීමට ගනො ැකි 

අපද්රවය ද නය කිරීම ස්ඳ ො ග ොරණ ප්රොගේශිය ස්භොව අධික 

උෂ්තණත්ව ද න යන්ත්රයක් ඇත. 

ේලොස්තික් ස්  ගපොලිතීන් 

ීදුරු 
 ගලෝ  

මිශ්ර අපද්රවය  

ගපොල්කටු 

දැව අපද්රවය  

රබර් 

පි න්   - කෑලි එකු කරන්න. ප්රමොණවත් ගලස් ලැුණු පසු, අනො ත 

ඉදිකිරීේ / ප්රතිස්ාංස්තකරණ කටයුු කන ගස්තවකින් ස්ද ො ඒවො 

ඇඳ ඇතිරිලි ද්රවයයක් ගලස් භොවිතො කළ  ැකිය. ගකොන්ක්රීට් 

වල එකු කිරීම ස්ඳ ො විකල්ප වශගයන් රළු පිඟන් මැි 

කැබලි භොවිතො කළ  ැකිය 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 0.3- අන්තරාද්ා ක අපද්රවය සඳ ා නිර්යේශිත බැ ැර කිරීයම් විකල්ප 

අපද්රවය වර්ගය බැ ැර කිරීගේ ක්රම සුදුසු පාරිසරක පුරුදු (BEPs)   

විද්ුත් අපද්රවය (එක්සත් ජාතීන්යේ උපද්රවකාරි 6 පන්ති ) 

  

ෆතගලොරස්න්ට් බල්බ ස්  ියුබ් 

ලයිට් 

 

රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි මඟින්, සුදු P  ස්  Hg  පිරියේ කිරීම ස්  ගලෝ  

භොණ්ඩ  ො ීදුරු  ැලීම යනොදිය ස්ඳ ො රජගේ අනුමත ආයතනයකට (වලාංගු 

EPL ස්  SWML ස්හිත) භොර ගදන්න. 

 

 ැකි ස්ෑම විටම Hg රහිත ස්  බලශක්ති 

කොර්යක්ෂ්මතොවගයන් යුත්  LED බල්බ ගවනුවට එවැනි 

විදුලි ුුළු ආගේශ කිරීමට ප්රමුඛතොවය ගදන්න 

 

ගටෝනර් ස්  තීන්ත ගජට් 

කොට්රිේ 

 

රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි මඟින් වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති රජගේ අනුමත / 

බලපත්රලොභී විදුත් අපද්රවය එකු කරන්නන් ස්  ප්රතිචක්රීකරණයන් ගවත 

පැවරීම. 

 

නැවත ස්ැපයුේකරු ගවත යැවිය  ැකි පරිදි නැවත පිරවිය 

 ැකි ද්රවය භොවිතො කිරීමට ප්රමුඛතොවය ගදන්න (නැවත 

පිරීම ස්ඳ ො) 

 

ගවනත් විදුත් අපද්රවය 

 

රජගේ අනුමත / බලපත්රලොභී විදුත් අපද්රවය එකු කරන්නන්  ො 

ප්රතිචක්රීකරණයන් ගවත පැවරීම(වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති) 

- 

කොර්යොල ස්ාංකීර්ණ වල වොයු 

ස්මීකරණ වලින් ධොරිත්රක 

 

රජගේ අනුමත / බලපත්රලොභී විදුත් අපද්රවය එකු කරන්නන්  ො 

ප්රතිචක්රීකරණයන් ගවත පැවරීම(වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති) 

නඩත්ු කටයුු ස්ඳ ො පැමිගණන ස්ැපයුේකරුවන් / 

පුේ ලයින්ග න් එම අපද්රවය ආපසු ලබො  න්නො ගලස් 

ඉල්ලො සිිය යුුය 

 

ගිනි ගන්නා ද්රව (එක්සත් ජාතීන්යේ උපද්රව කාරිඅපද්රවය පන්ති  3), විඛාද්න ට (එක්සත් ජාතීන්යේ උපද්රව කාරිඅපද්රවය පන්ති  8) ස  වා න යස්වා ස්ථාන, යස්වා ස්ථාන 

ETP, වැෙපල ස   දිි විදුලි  උත්පාද්ක  න්ර කාමර වලින් අපද්රවය 

 

ETP මඩිති –රස්ොයනික 

අපද්රවය23 

ප්රරමොණවත් ගලස් ජලය දැමීගමන් පසු, පුත්තලගේ සිගමන්ති උදුන් වල ස්ම 

ස්ැකසීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle භොර ගදන්න. 

- 

 
23 බන්ධනො ොර වො නගේ අළුත්වැඩියො කිරීගේ  ො ගස්තවො ස්පයන අාං නගේ අපද්රවය / ගස්තදීගේ ජලය STP ගවත  ැරීමට ගපර ගපර පිරියේ කිරීම (ග්රීස්ත උගුල් වල 
ගතල්  ො ග්රීස්ත ඉවත් කිරීම ආරේභ කිරීම ස්  කැි  ැසීේ ස්  ෆතගලෝකියුලන්ට් භොවිතගයන් TSS ඉවත් කිරීම) අවශය ගේ. 
 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර්ගය බැ ැර කිරීගේ ක්රම සුදුසු පාරිසරක පුරුදු (BEPs)   

  

පොවිච්චි කළ ගතල් / 

බැ ැරකරන ගතල් (PCB 

ඇතැයි දන්නො ග ෝ වැඩ 

කරන වැඩගපොලවල් වල 

රොන්ස්තගෆෝමර් ගතල් ස්  

ධොරිත්රක වලින් ගතල් ස්  

ගවල්ඩින් ස්තථොන වල) 

 

පුත්තලගේ සිගමන්ති උදුන් වල දැීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle භොර ගදන්න. 

 

වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති රජගයන් අනුමත අපද්රවය 

ප්රතිචක්රීකරණ ස්මො මකට පැවරීමට ප්රමුඛතොවය දී රජගේ 

ගටන්ඩර් පිපොි ුළින් (දැනට සිදු කර ඇති පරිදි) 

 

ඉන්ධන  බඩො ටැාංකිවල 

ගතල් මඩිති 

 

පුත්තලගේ සිගමන්ති උදුන් වල දැීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle භොර ගදන්න. 

 

- 

ගවල්ඩින් යන්ත්ර වලින් ඉවත් 

කරන ලද භොවිතො කරන ලද 

ග ෝ අපගත් යන ගතල් (PCB 

ඇති බවට දන්නො ග ෝ ස්ැක 

ස්හිත) 

 

ගතල් ස්  දූිත ද්රවය ප්රගේශගමන් ඉවත් කරන්න, කොන්දු ගනොවන ඩ්රේ / 

කන්ගට්නරයක  බඩො කර මුද්රො තබො “අවවොදයයි: PCB අඩාංගුයි” යනුගවන් 

ගල්බල් කර Insee Ecocycle භොර ගදන්න (PCB24)ඇතිවිය  ැකි බැවින් නැවත 

භොවිතො ගනොකරන්න / ප්රතිචක්රීකරණය ගනොකරන්න) 

 

PCB රහිත ගවල්ඩින් යන්ත්ර භොවිතො කරන්න 

 

ගතල් ස් /ග ෝ ගවනත් 

රස්ොයනික අපිරිසිදු අපද්රවය 

(උදො රණයක් ගලස් ගතල් 

ගපර න ස්  කොන්දුකරන 

කට්ටල ද්රවය) 

පුත්තලගේ සිගමන්ති උදුන් වල දැීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle භොර ගදන්න. 

 

- 

 
 

24 PCB අඩාංගු යැයි ස්නොථ ී ඇති ග ෝ ස්ැක ස්හිත ද්රවය වලට නිරොවරණය වන ඕනෑම කොර්යයක් ඉටු කිරීමට අවශය අය සුදුසු PPE භොවිතො කළ යුුය. ගමයට ගනොගපගනන දිගු 

අත්වැසුේ, ආවරණ ග ෝ ඇගප්රෝන්, ආවරණ, රස්ොයනික ද්රවය ආරක්ෂක කණ්නොඩි ස්  ශතවස්න ආරක්ෂක උපකරණ ඇුළත් ගේ. අවගශෝෂ්ක ද්රවය වලින් නිපදවන ඇඳුේ වලින් වැළකී 

සිිය යුුය 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර්ගය බැ ැර කිරීගේ ක්රම සුදුසු පාරිසරක පුරුදු (BEPs)   

 

භොවිතො කරන ලද Pb ඇසි් 

බැටරි 

 

රජගේ අනුමත / බලපත්රලොභී විදුත් අපද්රවය එකු කරන්නන්  ො 

ප්රතිචක්රීකරණයන් ගවත පැවරීම (වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති) 

- 

භොවිතො කල අේල  

 

 

ගපර ස්ැකසීම ස්  පසුව බැ ැර කිරීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle භොර ගදන්න 

 

 pH අ ය 6.5-8.0 දක්වො වන ුරු ස්  පසුව මලඅපජලය ගවත බැ ැර කරන 

ුරු දුර්වල භෂ්තමයක් (උදො: ගබ්කින් කුඩු/NaHCO3) ස්මඟ ප්රගේශගමන් 

උදොසීන කිරීම. 

 

- 

මැලියේ ස්  මැලියේ වල 

කෑන් ස්  ියුබ් 

 

ප ත දැක්ගවන විකල්ප ස්ලකො බැලිය  ැකිය. 

 

රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි මඟින් වොගන් ස්ෑදීම ස්ඳ ො වැල්ඩින්උදුනක් ස්හිත 

බලපත්රලොභී ප සුකමකට (වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති) ලබො දීම. 

 

පුත්තලගේ සිගමන්ති උදුන් වල ස්ම ස්ැකසීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle ගවත භොර 

ගදන්න 

 

- 

තීන්ත, ගතල් වැනි රස්ොයනික 

ද්රවය වල ගලෝ  කෑන් 

 

- 

පළිගබෝධනොශක කෑන් 

 

- 

එයගරගස්ෝල් කෑන් / 

පීඩනයට ලක්වූ බ ොලුේ 

 

- 

තීන්ත ස්  ගවනත් රස්ොයනික 

ින් (ේලොස්තික්) 

 

 ප ත දැක්ගවන විකල්ප ස්ලකො බැලිය  ැකිය. 

 

රජගේ ගටන්ඩර් පිපොි මඟින් ETP ස්හිත සුදුසු ගස්ෝදන යන්ත්රයක් ඇති 

ව කිව යුු ප්රතිචක්රීකරණය කරන්නන්ට භොර ගදන්න (ප්රතිචක්රීයකරයට වලාංගු 

EPL ස්  නිර්ගේශිත අපද්රවය කළමනොකරණ බලපත්රයක් තිබිය යුුය). 

ප්රතිචක්රීකරණය භොවිතො කරන්නන් ආ ොර ගනොවන ගශ්රතණිගේ ද්රවය ස්ෑදිය යුුය 

- 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර්ගය බැ ැර කිරීගේ ක්රම සුදුසු පාරිසරක පුරුදු (BEPs)   

(ගස්ල්ලේ බඩු, ජල  බඩො ටැාංකි, ගේස් ස්  පුටු ස්  ආ ොර ඇසුරුේ  නගේ 

භොවිතය ස්ඳ ො ගනොගේ) ග ෝ එවැනි කර්මොන්ත ස්ඳ ො පැලට් ගනොයැවිය යුුය. 

 

පුත්තලගේ සිගමන්ති උදුන් වල වැටීම ස්ඳ ො Insee Ecocycle ගවත භොර 

ගදන්න. 

 

 

 

නෙත්තු කිරීම සඳ ා භාවිතා කරන සනීපාරක්ෂක රසා නික ද්රවය ස  අයනකුත් රසා නික ද්රවය 

 

හිස්ත ේලොස්තික් කෑන් 

 

ග ොරණ PS භොර දීම 

 

 

නැවත පිරීම / නැවත භොවිතො කිරීම ස්ඳ ො ස්ැපයුේකරු 

ගවත ආපසු යවන්න (නිසි ගලස් නැවත භොවිතො කළ බවට 

ස්ොක්ි අවශයයි) 

 

හිස් ගෑස් ිලින්ෙර 

 

LPG සිලින්ඩර් 

 

- නැවත පිරීම / නැවත භොවිතො කිරීම ස්ඳ ො ස්ැපයුේකරු 

ගවත ආපසු යවන්න 

 ශීතකරණ(e.g., R 22, 

R134)25 

- 

වැඩගපොලවල් වල වලදී 

භොවිතො කරන ඔක්සිඇසිිලීන් 

(ඔක්සිජන් ස්  ඇසිිලීන් 

 ෑස්ත සිලින්ඩර)26 සිලින්ඩර 

- 

 
25 R22 (HCFC-22) chlorodifluoromethane ග ෝ difluoromonochloromethane ගේ. (CHClF2),  යිගඩ්රොක්ගලෝගරෝෆතගලෝගරෝකොබන් (එච්සීඑෆතසී) යනු O3 ක්ෂ්ය 
කරන රස්ොයනික ද්රවයයක් බැවින් ඇමරිකො එක්ස්ත් ජනපදය ස්  යුගරෝපො ස්ාං මය ුළදී ඉවත් කරනු ඇත. 
26 දියර ඔක්සිජන් යනු ක්රගයෝජනික් ද්රවයක් වන නමුත් ඇසිිලීන් යනු ද නය කළ  ැකි වොයුවකි (එක්ස්ත් ජොතීන්ගේ උපද්රවකොරි ද්රවය පන්තිගේ 2.1) 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර්ගය බැ ැර කිරීගේ ක්රම සුදුසු පාරිසරක පුරුදු (BEPs)   

 

EPL ස්  SWML යනුගවන්  ැඳින්ගවන්ගන් පිළිගවලින් පොරිස්රික ආරක්ෂ්ණ බලපත්රය ස්  උපගල්ඛන ත අපද්රවය කළමනොකරණ බලපත්රයයි. 

 

දජව  ොයනයට ලක්විය  ැකි ස්  ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි දෑ එකු කිරීම ස්ඳ ො ග ොරණ ප්රොගේශීය ස්භොව ස්මඟ ගිවිසුමක් ඇති කර  ැනීමට UDA ස්  

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුවට උපගදස්ත ගදනු ලැගබ්. 

.  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.1.3.2 රථවා න යසව්ා ස්ථාන වලින් පිටකරන අපසන්ද්න 

බන්ධනො ොර රථ වො න ගස්තවො ස්පයන අාං ණ වලින් බැ ැර කරන අපජලය (වො න ගස්තදීගේ ජලය) 

මළඅපජලය ස්ම  බැ ැර කිරීම ග ෝ තවදුරටත් ගස්තදීේ කටයුු වලට භොවිති කිරීම  ස්ඳ ො පිරිස්කර  කිරීම 

අවශය ගේ.  ැස්ට් අාංක 1534/18 - 2008.02.01 දරණ ගරගුලොසි  ො එහි ස්ාංගශෝධනවලට (ආරක්ෂක  ො 

ගුණොත්මක) අනුකූල වන පරිදි අවස්ොන අපජලගයහි ගුණොත්මකභොවය “කොර්මික අපස්න්දන  අභයන්තර 

මුපිට ජලයට බැ ැර කිරීමට අදොල වන ඉසිලීගේ ධොරිතොව විය යුුය.  

 

ගතල්  ො ග්රීස්ත උගුලක් ඇුළත්  ගභෞතික රස්ොයනික පිරිප දු මධයස්තථොනයක් ස්  අවස්ොදිත ටැාංකියක් 

ස්හිත කැි  ැසීගේ-ෆතගලෝකියුගල්ෂ්න් ඒකකයක් (coagulation-flocculation unit) (TSS  ඉවත් කිරීම 

ස්ඳ ො) ගමහි තිබිය යුුය.  ැකිතොක් දුරට වැලි ස්  මඩ ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො ගතල්  ො ගේද උගුගල්  

අවකොශයක් තබො  ත  ැකිය. 

 

ETP හි බිගමහි අපස්න්දන  ලො යොම වැළැක්ීම ස්ඳ ො යොන්ත්රණයන් ස්හිතව ගමය ඉදිකල යුුය. කැි 

 ැසීේ-ෆතගලෝක්ලියුෂ්න් ඒකක ස්  බිාං ැසීගේ ටැාංකි වැනි ප්රතික්රියොකොරක  ර ො පිටොර  ැලීම වැළැක්ීමට 

ප්රමොණවත් ඉඩක් (මීටර් 0.5-1.0) තිබිය යුුය. 

 

වො න වලින් ඉවත් කළ යුු ගතල් ස්  ගතල් වලින් අපවිත්ර වූ ඕනෑම ද්රවයයක් ගස්තදීේ කටයුු වලින් 

පිටකරන ජලයට බැ ැර ගනොකර ගමම වොර්තොගේ (එනේ ස්  ස්ැකසීම, නැවත භොවිතො කිරීම ග ෝ 

ප්රතිචක්රීකරණය) ගයෝජනො කර ඇති පරිදි ගවන ගවනම එකු කර  බඩො කර බැ ැර කළ යුුය. 

 

CEA මගින් නිකුත් කරන EPL හි ගකොන්ගේසි වලට අනුකූලව පිරියේ කල අපජලගේ ගුණොත්ත්මක තත්ව 

පරීක්ෂ්ො ස්ද ො ස්ොේපල් කිරීම ස්  පසුවිපරස්ත කිරීම ස්ඳ ො ප්රතිචක්රීකරණය කිරීමට ග ෝ මළඅපජලය ගවත 

 ැරීමට ගපර රැඳවුේ ටැාංකියක් (මුපිට  ලො යන ජලය ස්  වර්ෂ්ො ජලය ඇුළු ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො 

යොන්ත්රණයන් ස්හිතව මුද්රො තබන ලද) පවත්වො  ත යුුය.  

5.2 සා නික අපද්රවය කළමණාකරණ  

5.2.1 සාමානය 

ගරෝ ල් කටයුු ආරේභ කිරීමට ගපර, එහි ජනනය වි  ැකි අපද්රවය වර් ය ස්  ඒවොගේ ප්රමොණය 

අවගබෝධ කර  ැනීම ස්ඳ ො දජව දවදය විදයොත්මක අපද්රවය  වි ණනයක් අවශය වන අතර එමගින් 

අපද්රවය ගවන් කිරීම, අපද්රවය ගමග යීම ස්  කළමනොකරණය ස්ඳ ො වඩොත් නිශතචිත ස්ැලැස්තමක් ( බඩො 

කිරීම ස්  අවස්ොන බැ ැරලීමට අදොලව) ස්කස්ත කිරීම අවශය ගේ. ගකගස්ත ගවතත්, ප ත ස්ඳ න් ගකොටස්ත 

ආරක්ෂොව ස්ම  ස්ේබන්ධ ගේ. 

5.2.2 යජව යවද්ය විද්යාත්මක අපද්රවය වර්ීකරන  ස  අපද්රවය ප්රභව න් යවන්කිරීම (SS)  

2006 වර්ෂ්ගේදී MOH විසින් නිර්ගේශ කරන ලද ජොතික වර්ණ ස්ාංගක්ත (NCC) ක්රමය ආස්ොදන අපද්රවය 

ස්  තියුණු (අනුරුදොයක ස්ාංඝටකය ස්ලකො) ගමන්ම ස්ොමොනය ස්නීපොරක්ෂක අපද්රවය, දජව  ොයනයට 

ලක්විය  ැකි, කඩදොසි, ේලොස්තික් ස්  ීදුරු ස්ඳ ො අඛණ්ඩව ක්රියොත්මක කළ යුුය (වගුව 1). ආස්ොදන 

අපද්රවය ස්  තියුණු ද්රවය ලබො  න්නො බඳුන් ඒවො ජනනය වන ස්තථොන (දන්ත ස්ොයනය, වොට්ටු, බොහිර ගරෝ  

ස්ොයනය ස්  ගතත් විදයො ොර) වල තැබිය යුු අතර සිසිලි  ැනොගරෝ එන්ගකයොර් (Sisili Hanaro Encare27 

)විසින්  5.4 වගුයේ දක්වො ඇති මොර්ග ෝපගේශ දැඩි ගලස් පිළිපැදිය යුු බව උපගදස්ත දිය යුුය. 

 
27 දැනට තිගබන බන්ධනො ොර ගරෝ ල් ස්ාංකීර්දය ත්  සිදු කළ ස්ාංචොරයන්හිදී ග ළි වූගේ ක  පැ ැති ආස්ොදන 
අපද්රවය කන්ගට්නර් වල දජව උපද්රව ස්ාංගක්තය ස්ද න් කර ගනොමැති බවත් ස්  රු ඉරි ස්හිත දජව උපද්රව 
ස්ාංගක්තය ගනොමැතිව අපද්රවය තියුණු බ ොලුේ ග ොඳින් ගල්බල් කර ගනොමැති බවත් ය . 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

228 
  

වගුව 0.4- ශ්රී ලාංකොගේ, රජගේ  ො ගපෞේ ලික ගස්ෞඛය ගස්තවො ආයතන වල දැනට අනු මනය ගකගරන 

දජව දවදය අපද්රවය ස්  අදොළ මොර්ග ෝපගේශ වර්ණ ස්ාංගක්ත කිරීම 

වර්ණ  අපද්රවය 

කාණ්ෙ  / 

යල්බල් කිරීයම් 

අවශයතාව  

MOH ස  SLMC මාර්යගෝපයේශ සට න් 

අන්තරාද්ා ක ජජව ජවද්ය අපද්රවය 

ක  ආස්ොදිත අපද්රවය අවම වශගයන් 300 μm ප්රමොණගේ 

ඝණකම ඇති ක  ගපොලිතින් බෑේ 

භොවිතය (ජොතයන්තර දජව උපද්රව 

ස්ාංගක්තය තිබීම). සුදුසු මැලියේ 

පියකින් බෑේ මුද්රො තබො ¾ පිරී ඇති 

විට බඳුගනන් ඉවත් කළ යුුය 

MOH/SLMC නිර්ගේශය 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ 

මොර්ග ෝපගේශයන්ට 

 ැලගේ  

රු ඉරි 

ස්හිත ක  

තියුනු කැපුේ 

තල අඩාංගු 

අපද්රවය 

කුඩො සිදුරකින් ස්ැලසුේ කර ඇති 

විගශතිත සිදුරු කිරීේ / ආවරනය කල 

කෝගබෝ් ග ෝ ේලොස්තික් ගපට්ි 

භොවිතය (අයිතමයන් දැමිය  ැකි 

නමුත් කිසිදු අයිතමයක් ඉවත් කළ 

ගනො ැක). ගපට්ි වල ජොතයන්තර 

දජව උපද්රවකොරි ද්රවය ස්ද ො 

ස්ාංගක්තය තිබිය යුු අතර. ¾ ක් පිරී 

ඇති විට ඒවො වස්ො දැමිය යුුය. 

ගමම නිර්ගේශය ගලෝක 

ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ 

මොර්ග ෝපගේශයන්ට ස්මීපව 

 ැලගේ. 

 

ගමම අවශයතොවය SLMC 

විසින් ද නිර්ගේශ ගකගර් 

අන්තරොදොයක ගනොවන දජව දවදය අපද්රවය 

කළු ස්ොමොනය 

අපද්රවය 

අවම වශගයන් 200 μm ප්රමොණගේ 

ඝණකම ඇති කළු ගපොලිතීන් බෑේ වල 

තැබිය යුුය 

MOH/SLMC නිර්ගේශය 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ 

මොර්ග ෝපගේශයන්ට 

 ැලගේ; ස්ොමොනය ගස්ෞඛය 

ගස්තවො අපද්රවය බැ ැර කිරීම 

ස්ඳ ො  ෘ ස්තථ අපද්රවය ග ෝ 

නො රික අපද්රවය ප්රවො යට 

ස්ේබන්ධ විය යුුය 

ගකොළ  දජව 

 ොයනයට 

ලක්වන අපද්රවය 

- 

 

මධයම පරිස්ර අධිකොරිය 

විසින් ස්කස්ත කරන ලද ඝන 

අපද්රවය කළමනොකරණය 

පිළිබඳ මොර්ග ෝපගේශයන්ට 

අනුකූලව ගමම වර්ණ 

ස්ාංගක්ත පේධති ඇත 

රු ීදුරු අපද්රවය 

නිල් කඩදොසි අපද්රවය   

තැබිලි  ේලොස්තික් 

 

සියලුම බ ොලුේ (එකු කළ යුු දජව දවදය අපද්රවය වර් ය ගනොස්ලකො) ග ොඳින් වැගස්න පියනක් 

ස්හිත කොන්දු ගනොවන ශක්තිමත් භොජන විය යුුයි (Prüss et al., 1999; Kularatne, 2021). 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අතිගර්කව, දුඹුරු පැ ැගයන් යුත් ගවනම භොජන (ග ෝලීය වශගයන් එකඟ වූ පේධතියට අනුකූල විය  ැකි 

සුදුසු රූප ස්ට න් වලින් ගල්බල් කර ඇති) රස්ොයනො ොරගේ රස්ොයනික අපද්රවය 28  ස්  ගබග ත් ශොලො 

වලින් ජනනය කරන ගඹෞෂ්ධ අපද්රවය ආදිය ඇුළත් කිරීම ස්ද ො නිර්ගේශ කරනු ලැගබ් - ගලෝක ගස්ෞඛය 

ස්ාංවිධොනගේ නිර්ගේශ, (Prüss et al., 1999; Kularatne, 2021).  

යඹෞෂධී  අපද්රවය 

 

කල් ඉකුත් වූ / යල් පැන ගිය ද්රවය ඒවොගේ මුල් භො ොලුම ුළ ග ෝ බ ොලුේ ුළ ග ොඳින් මුද්රො කර දුඹුරු 

පැ ැගයන් යුත් භොජනයක් ුළ “ගඹෞෂ්ධ / ගඹෞෂ්ධීය අපද්රවය” ගලස් ස්ලකුණු කර ගිවිසුේ  ත පොර්ශවය 

විසින් අවස්ොන වශගයන් ඉවත් කිරීම / එකු කිරීම ස්ඳ ො සුදුසු GHS රූප ස්ට න් ස්හිතව තැබිය යුුය. 

 

රසා නික අපද්රවය 

 

රස්ොයනික අපද්රවය ස්ඳ ො, GHS නිර්ණොයකයන්ට අනුකූලව ගකොන්ත්රොත් කරුවන් විසින් රස්ොයනික 

ගල්බල් ස්මඟ  බඩො කිරීම ස්ඳ ො මුල් බ ොලුේ භොවිතො කර අවස්ොන වශගයන් ඉවත් කිරීම/එකු කිරීම 

ස්ඳ ො මුද්රො තබො ඇත. 

එගස්ත ගනොමැතිනේ රස්ොයනික අපද්රවය ස්ඳ ො ගපොදු බඳුනක් / බ ොලුමක් (ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනයට 

අනුව එය දුඹුරු පැ ැ විය යුුය) භොවිතො කළ  ැකිය. නමුත් එය මුද්රො තැබිය යුුය,  බ ොලුම ද්රවය  බඩො 

කිරීම ස්ඳ ො සුදුසු විය යුුය (අදොළ රස්ොයනික ද්රවය වල MSDS හි දක්වො ඇති උපගදස්ත වලට අනුකූලව) 

ස්  සුදුසු GHS රූප ස්ට න්, ස්ාංඝටක ස්  ඒවොගේ CAS අාංක දක්වො  “අපද්රවය රස්ොයනික ද්රවය” ගලස් 

ස්ලකුණු කළ යුුය. ගකගස්ත ගවතත්, අදොළ රස්ොයනික අපද්රවය වල MSDS/SDS යොවත්කොලීන කළ (එනේ 

පසුගිය වස්ර 3 ුළ) GHS ස්මඟ ස්ොකච්ඡො කර ල ොලුේ ුළ අඩාංගු විවිධ රස්ොයනික අපද්රවය එකිගනකට  

අනුකූල දැයි ත වුරු කර  න්න. එගලස්ම, එවැනි රස්ොයනික අපද්රවය බ ොලුේ ගවනත් රස්ොයනික අපද්රවය 

ස්මඟ  බඩො කිරීම සිදු කළ යුත්ගත් අදොළ රස්ොයනික ද්රවය වල  MSDS/SDS හි දක්වො ඇති උපගදස්ත 

ස්ැලකිල්ලට ග න ය. උදො රණයක් ගලස් ඔක්සිකොරක කොරක මිශ්ර කිරීම ස්   බඩො කිරීම ස්  කොරක අඩු 

කිරීම ස්  අේල ස්  ක්ෂ්ොරීය ද්රවය එකට මිශ්ර කිරීම  ො  බඩො කිරීම ගනොකළ යුුය. 

5.2.3 භුමි  තුල ප්රවා න  ා OHS පුරුදු 

දජව දවදය විදයොත්මක අපද්රවය ආ ොර  න්නො කොල පරොස්යන් ුලදී අදොළ  බඩො ගවත ප්රවො නය 

ගනොකළ යුුය (Prüss et al., 1999; Kularatne, 2021). 

 

බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගේ දැනට පවතින ගරොලි භොවිතො කිරීම නිර්ගේශ කරනු ගනොලැගබ්. ගර්ල් පීල්ලක 

ග න යො  ැකි පරිදි නීකරනය කරන ලද ග ෝ බඳුන් වැටීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො ගවනත් ක්රමයක් ග ෝ 

අභයන්තර ප්රවො නගේදී ලිස්තස්ො යොම වැළැක්ීම (අතිගර්කව, ප ත දැක්ගවන ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ 

නිර්ණොයක ස්පුරොලිය යුුය) (Prüss et al., 1999; Chanpika et al., 2015; Kularatne,): පැටීමට  ො 

බෑමට ප සුව, පැටීගේ  ො බෑගේදී අපද්රවය බෑේ ග ෝ බ ොලුේ වලට  ොනි විය  ැකි තියුණු දොර ගනොමැති 

තත්වයන් ස්ැලකිල්ලට  ත යුු ගේ. (පිරිසිදු කිරීමට ප සු කරත්ත ග ෝ ගරොලි දිනපතො පිරිසිදු කර 

විෂ්බීජ රණය කළ යුුය. සුදුසු විෂ්බීජ නොශකයක් ස්මඟ). 

 

නිදසුනක් ගලස් එකිගනකොට කොන්දු ීම  ො / ග ෝ  ොනි ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො ප්රවො නගේදී බ ොලුේ , බෑේ 

ස්  තියුණු තියුනු කැපුේ තල අඩාංගු ගපට්ි එක මත එක ග ොඩ  ැසීම ගනොකළ යුුය. ස්ෑම බෑ යක් ස්  

බ ොලුමක්ම පිරීගේ පැත්ත ඉ ළට තබො ප්රවො නය කල යුුය. 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ නිර්ගේශයන්ට අනූව, සියලුම අපද්රවය එකු කරන්නන් ග ෝ  සුරුවන්නන් 

ේලොස්තික් ආවරණ, කොර්මික ඒප්රන් , හිස්ත වැසුේ (ක්රියොකොරීත්වය අනුව වයිස්ර් ඇුව ග ෝ නැතිව), බූට්, 

 
28 ගිනි ස්  ප්රචණ්ඩ රස්ොයනික ප්රතික්රියො උපද්රව ආදිය වළක්වො  ැනීම ස්ඳ ො අදොළ රස්ොයනික ද්රවයවල MSDS 

/ SDS ගවත ගයොමු කිරීගමන් ගනො ැලපීේ පිළිබඳව නිසි ස්ැලකිල්ලක් දැක්විය යුුය. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අත්වැසුේ (දවදය කොර්ය මණ්ඩලය ස්ඳ ො බැ ැර කිරීගේ අත්වැසුේ ස්  -අපද්රවය  සුරුවන්නන් ස්ඳ ො  

රළු අත්වැසුේ ) වැනි පුේ ලික ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) පැළඳිය ස්  ආරක්ිත කණ්නොඩි ස්හිත මුහුණු 

ආවරණ යුුය. (Prüss et al., 1999; Chanpika et al., 2015; Kularatne, 2021)29. 

 

 

0.6 රූපය   - ගපොදු අපද්රවය  බඩො කරන ප්රගේශයට ගරෝද ස්හිත බඳුන් රැග න යොම ස්ඳ ො ගයොදො  න්නො 

ස්ොමොනය ගරොලි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 ආරක්ෂිත ඇඳුේ / ේලොස්ති ක් ආවරණ, ආරක්ෂක ලක්ෂණයන් අදොල පරිශීලකයින්ට දැන  ැනීමට ස්ලස්තවන ආරක්ෂක 

ශතවස්න උපකරණ, කොර්මික ඇගප්රොන්, ANSI Z41 ග ෝ EN 345 ප්රමිතීන්ට අනුකූල බූට්, ANSI 105 ග ෝ EN 374 
ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ඉවතලන අත්වැසුේ ස්  ආරක්ිත කණ්නොඩි ස්හිත මුහුණු ආවරණ 
 
 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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0.7 රූප  - ජජව ජවද්ය අපද්රවය කළමනාකරණ පුේගලයින් සඳ ා නිර්යේශිත ආරක්ෂිත ඇඳුම් පිළිබඳ 

උද්ා රණ   (Source: Prüss et al., 1999) 

අපද්රවය ජනනය වන  ස්තථොන වලින් එකු කර ඔවුන්ගේ කස්ල  බඩො වල  බඩො කළ යුත්ගත් ග ද  ො 

ගරෝ ල මගින් පත් කළ කොර්ය මණ්ඩලය (පුහුණු කොර්ය මණ්ඩලය) පමණි. SS, බ ොලුේ ස්  බෑේ ඉවත් 

කිරීම ස්  අභයන්තර මොරු කිරීගේ කටයුු ස්ඳ ො ගමන්ම  බඩො නඩත්ු කිරීම ස්ඳ ො සිරකරුවන් 

ගයදීම නිර්ගේශ ගනොකරයි.  

ග පටයිිස්ත බී ස්  ගටටනස්ත වලට එගරහිව සියලුම ගරෝ ල් කොර්ය මණ්ඩලයට (ස්තිර  ො ගකොන්ත්රොත්) 

ප්රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබො දීම ස්ඳ ො ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ නිර්ගේශයක් ද තිගබ්. (Prüss et al., 

1999; Kularatne, 2021). 

 

5.2.4  ජජව ජවද්ය අපද්රවය ගබො කිරීම 

5.2.4.1 සාමානය 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනය නිර්ගේශ කරන පරිදි විවිධ දජව දවදය අපද්රවය (ද්රව ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් 

 ැර) ස්ඳ ො ස්තිර  බඩො කිරීමක් අවශය වන අතර ප ත ස්ඳ න් නිර්ණොයක ස්පුරොලිය යුුය.(Prüss et al., 

1999; Chanpika et al., 2015; Kularatne, 2021). 

 

• මනො ජලොපව නයක් ස්හිතව ජලය කොන්දු ගනොවන ස්  තද භුමියක් විය යුුය; එය පිරිසිදු කිරීමට 

 ො විෂ්බීජ රණය කිරීමට ප සු විය යුුය. පිරිසිදු කිරීගේ කටයුු ස්ඳ ො ජල ස්ැපයුමක් තිබිය 

යුුය.  ලි / ගස්තදීගේ ජලය (මීයන් ඇුළු කෘමීන් ඇුළු ීම වැළැක්ීගේ යොන්ත්රණයන්ග න් 

ස්මන්විත) අපජල පවිත්රො ොරය ගවත ගයොමු කළ යුුය. 

 

• පිරිසිදු කිරීගේ උපකරණ ස්ැපයීම (පිටොර කට්ටල-රූපය 5-6) 30,, ආරක්ෂිත ඇඳුේ ( PPE ගලස්) ස්  

අපද්රවය බෑේ ග ෝ බ ොලුේ ඒ අස්ල ප සුගවන් තැබිය යුුය. 

 

• අපද්රවය  සුරුවන්නන්ට  බඩො කොමරයට ප සුගවන් ප්රගේශ  ැකියොව තිවිය යුුය (ීමටඅනවස්ර 

පුේ ලයින් විසින් ප්රගේශ ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො එය ස්ේපූර්ණගයන්ම අගුළු දැමිය යුුය). අපද්රවය 

එකු කිරීගේ වො න ස්ඳ ො ප සුගවන් ප්රගේශ විය  ැකියො තිබීම. 

 

• හිරු එලිගයන්  ස්  වර්ෂ්ොගවන් ආරක්ෂ්ො කළ යුු අතර පණුවන්ට ඇුලු  විමට ගනො ැකි විය 

යුුය . 

 

• ග ොඳ ආගලෝකයක් ස්  ප්රමොණවත් වොතොශ්රයක් තිබිය යුුය (එනේ  න්ධගයන් ගතොර).  බඩො 

කිරීගේ කොලය (එනේ නිෂ්තපොදනය ස්  පිරියේ කිරිම අතර ප්රමොදය) පැය 24 ගනොඉක්මවිය යුු බව 

ස්ලකන්න (එගස්ත නැත්නේ ශීතකරණ / වොයුස්මීකරණය අවශයයි). 

 

•  නැවුේ ආ ොර  බඩො, මුළුතැන්ග යි, ගබ්කරි, වොට්ටු ස්  ගරෝීන් එක්රැස්ත වන ගවනත් ප්රගේශ 

අස්ල ගනොපිහිිය යුුය. 

 

 
30 ගමයට ගරදි) වැලි ගනොව (වැනි සුදුසු අවගශෝෂ්ක ද්රවයයක් ස්  ඉවතලන අත්වැසුේ, දූවිලි භොජනය, බෑ ය ස්  
බඳුන ස්හිත විෂ්බීජ නොශක කොරකයක් ඇුළත් ගේ .එකු කරන ලද දූිත   / පිටොර ගිය ද්රවය ගවනත් ස්තථොනයකට 

බැ ැර ගනොකළ යුුය, ආස්ොදිත අපද්රවය ගලස් ගල්බල් කර ඇති බඳුනකට  ැර ගවනත් තැනකට බැ ැර ගනොකළ 
යුුය . 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අතිගර්කව,  බඩොවල ප ත ස්ඳ න් දෑ ස්ැපයිය යුුය 

 

• එහි දජව උපද්රව ස්ාංගක්තය ස්මඟින් ප ත ප්රකොශය (භොෂ්ො ුගනන්ම) ප්රදර්ශනය කළ යුුය: 

"අවවොදයයි: මිනිස්ත ගස්ෞඛයයට ස්  පරිස්රයට අනුරුදොයක අපද්රවය අඩාංගු ගේ" 

 

• ආස්න්න ප්රගේශගේ ක්රියොකොරී ගිනි නිීගේ පේධති (A ස්  B පන්තිගේ ගිනි ැනීේ ස්ඳ ො CO2 

ගිනි නිවන යන්ත්ර අාංක 2ක් ග ෝ ගපන නිවන යන්ත්රයක්, A පන්තිගේ ගිනි ැනීේ ස්ඳ ො ලීටර් 9ක 

ධොරිතොවයකින් යුත් ජල ගිනි නිවන31 යන්ත්ර අාංක 2ක් ස්  කිගලෝග්රෑේ 25 වියළි කුඩු නිවන අාංක 

2ක්. සියලු වර් වල ලැේ ගිනි ස්ඳ ො ගයොමු කරන්න) 

 

• සුදුසු විෂ්බීජ නොශක / අත් ස්නීපොරක්ෂ්ක (ඕනෑම පුේ ලගයකු ආස්ොදිත අපද්රවය ස්මඟ ස්ේබන්ධ 

වුවග ොත්) ගවොෂ්ත ගබ්ස්මක් ස්   දිසි අක්ි ගස්තදීමක් ස්   දිසි ස්තනොන ඒකකයක් (රූපය 5-4)  

ප සුගවන් ළඟො විය  ැකිය ස්තථොනයක තිබිය යුුය. ගමම ඒකක ස්  අපද්රවය  බඩො කරන ප්රගේශ 

අස්ල භොෂ්ො ුගනන්ම ගපෝස්තටර් ස්වි කළ යුුය. 

•  

අඩි 20 බ ොලුමක දිනකට ගටොන් 7 බැගින්  බඩො කල  ැකිය (EML  උපගේශකවරුන්, 2020). එම නිස්ො 

අඩි 20 කන්ගට්නරයක් භොවිතො කරන්ගන් නේ, ස්තියකට වරක් සිසිලි  ැනොගරෝ එන්ගකයොර් විසින් එකු 

කරන්ගන්යයි යන උපකල්පනය අනුව ස්තියකට මුළු  බඩො ධොරිතොවය 7 x 1.69 = 11.83 kg / ස්තියකට 

ප්රමොණවත් වන අතර එය ගබොග ෝ ප්රමොණවත්ය. අවම වශගයන් ස්තියකට වරක් ග ෝ ගදවරක්වත් අපද්රවය 

ඉවත් කිරීමට ස්  අපද්රවය ඉවත් කිරීගේදී විෂ්බීජ රණය කළ නව භොජන ස්ම  තියුණු කැපුේ තල ස්හිත 

ගපට්ි එකු කරන ස්  ලබො දීමට සිසිලි  ැනොගරෝ එන්ගකයොර් ස්මඟ තීරණය කිරීම නිර්ගේශ කරනු 

ලැගබ්. 

 

5.2.4.2 පීෙන  කල භාජන - හිස් දි ර ඔක්ිජන් ිලින්ෙර් 

සාමානය 

පිරිසිදු ,ප්රමොණවත් ගලස් වොතොශ්රය ඇති, කොලගුණ තත්වයන්ග න් ආරක්ෂ්ො ස්හිත ගවනම  බඩො 

කොමරයක (එහි බිම ඉරිතැලීේ රහිතව/අපිරිසිදු ගලස්) සිලින්ඩර  බඩො කර (එක් ගකොටස්ක් හිස්ත සිලින්ඩර 

 බඩො කිරීම ස්ඳ ො අගනක් ගකොටස් ස්  අගනක් ගකොටස් නව සිලින්ඩර ස්ඳ ො) තැබිය යුුය. එය ගිනි 

 න්නො  ප්රභව වලින් ගතොර (විවෘත ලොේපු ඇුළුව, ගිනි පුලිගු ඇති ගනොවන ප න් තැබිය  ැක) විය යුුය. 

හිස්ත සිලින්ඩර් බිත්තියට ග ොඳින් ස්වි කළ යුුය; බිත්තියට / බාංකුවට දේවැල් බැඳ ග ෝ බැඳ (සිලින්ඩර 

කිහිපයක් දැල් මඟින්  බඩො කළ යුුය) ඒවොගේ ආරක්ෂක කපොට ස්  ආරක්ෂිත පියන් ගනොගවනස්තව තැබිය 

යුුය. 

ගමම  බඩොව ස්ෑම විටම අගුලු දැමිය යුු අතර ප්රමොණවත් ගරදි ද්රවය ග ෝ ගරදි කඩ ග ෝ සිහින් ජල 

ඉසීගමන් ගපොඟවො  ත යුු අතර එමඟින් කොන්දුීේ/පිටොර  ැලීේ ආවරණය වන පරිදි විශොල අයිස්ත  

ආරනයක් ස්ෑගේ (ගින්නක් ගනොමැති විට ස්පයො තිබීම ). 

විගශතෂ් ගරොලියක ස්විකර ඇති ගිනි නිවන නළයක් තබිය යුු අතර එමඟින් කුඩො කොන්දුීේ ස්ඳ ො 

පමණක් ජල ස්තගේ කිරීම ස්ඳ ො (300 cm3 දක්වො කොන්දු ීම - ඉක්මනින් වොෂ්තප ීම ස්ඳ ො) ස්  යොබද 

සිලින්ඩර (ද්රව ඔක්සිජන් ඇති ගින්නක් ඇති වුවග ොත්) ඉලක්ක කර  විදීමට  ැකියොව ඇත. කිගලෝග්රෑේ 25 

ක  වියළි කුඩු සිලින්ඩර් ගදකක් ලබො ගදන්න. 

 බඩො ගදොරටුව “දුේපොනය ත නේ”, “ඔක්සිකොරකය” ස්  “පිපිරීේ අවදොනම” ස්  “ගස්ෞඛය  

 

 

 
31 විගශතෂ්ගයන් එක් සිලින්ඩරයක් නැවත පිරීමට ලක්වන්ගන් නේ, පූර්වොරක්ෂ්ොව ගලස් ස්පයො ඇති ඕනෑම 
ගිනි නිවන උපකරණ යු ල වශගයන් ලබො  ත යුුය. 

. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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උපද්රවකොරක” වැනි සුදුසු ස්ාංඥො ස්හිතව රූපරොමු ස්මඟ තැබිය යුුය 

5.2.5 (D) අවසාන බැ ැරලීම 

වගුව 5.5 නිර්යේශිත බැ ැර කිරීයම් විකල්ප න් ඉදිරිපත් කර ඇත 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 0.5 - විවිධ වර්ගයේ ජජව ජවද්ය අපද්රවය සඳ ා නිර්යේශිත ප්රතිකාර  ා බැ ැර කිරීයම් ක්රම 

අපද්රවය වර් ය  ජනනය වන ප්රගේශය  පිරියේ කරන ආකොරය  අවස්ොන බැ ැරලීම  ස්ට න් 

බැ ැරලන කැපුේ තල රස්ොයනො ොර, වොට්ටු, 

බොහිර ගරෝී ස්ොයන, 

දන්ත ස්ොයන 

- සිසිල්  නොගරෝ එන්ගකයොර් 

විසින් අධික උෂ්තණත්ව ද නය 

කිරීම 

- 

විශබීජ ස්හිත අපද්රවය  5% ෆීග්ගනෝල් ද්රොවණගේ බින්දු 8 

ක් පමණ ස්තපුටේ ගකෝේප වලට 

එකු කරනු ලබන අතර පසුව ඒවො 

පියගනන් මුද්රො ආස්ොදිත අපද්රවය 

දැමීමට ගවන් කර ඇති භොජනයකට 

ඉවත් ගකගර්. 

කොන්දුවු තැන්  1% NaOCl (නැවුේ 

ගලස් ස්කස්න ලද) වලින් පිරිසිදු කර 

ගබෝවන අපද්රවය ගලස් බැ ැර 

ගකගර්. 

 

 

රුධිර බෑේ ආස්ොදිත අපද්රවය ගලස් 

ස්ැලකිය යුු බව ස්ලකන්න 

වයොධිජනක අපද්රවය: රුධිරය පරීක්ෂ්ණො  ොර නැවුේව ස්කස්ත කරන ලද 1% 

NaOCl ද්රොවණගයන් මිලි ලීටර් 20-

30 පමණ නල වල රුධිර ස්ොේපල 

වලට එකු කර එස්තඑල්එේසී විසින් 

නිර්ගේශ කරන පරිදි එක රැයකින් 

තබො  නී. එවිට ඔක්සිකරණය ී 

විෂ්බීජ රණය ගනොකළ රුධිර 

ස්ොේපලයක් ලයිගස්ෝල් 5% ක 

භොජනයකට වත් කර (ක්ගවොටර්නරි 

ඇගමෝනියේ ස්ාංගයෝ  අඩාංගු) විනොඩි 

20 ක් තබො  නී. ඊට පසු, ලයිගස්ෝල් 

කන්ගට්නරය ස්  නල නළ 

ජලගයන් ගස්ෝදො (ගස්තදීගේ අපද්රවය 

අපද්රවය ගවත බැ ැර කිරීගමන්) 

වියළීගමන් පසු නැවත භොවිතො 

ගකගර්. 

 

රක්තපොත විශතගල්ෂ්කගේ ස්  දජව 

රස්ොයනික විශතගල්ෂ්කගේ රුධිර  ො 

ගස්රුේ ස්ොේපල පිළිගවලින් නැවුේව 

පූර්ව ප්රතිකොර කිරීගමන් පසු 

මළඅපජල පේධතිය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

235 
  

අපද්රවය වර් ය  ජනනය වන ප්රගේශය  පිරියේ කරන ආකොරය  අවස්ොන බැ ැරලීම  ස්ට න් 

ස්කස්ත කළ 1% NaOCl ස්මඟ මිශ්ර 

කර එක රැයකින් කන්ගට්නරයක 

තබො පසුව අපව නට බැ ැර කරයි 

(SLMC නිර්ගේශ කළ පරිදි) 

වයොධිජනක අපද්රවය: දත්  දන්ත ශලයො ොරය  මුඛ ගස්තදීේ ජලය අපජලය ගවත 

ගයොමු ගකගර් 

ඉවත් කළ දත්: සිසිලි  ැනොගරෝ 

එන්ගකයොර් විසින් අධික 

උෂ්තණත්ව ද නය 

- 

ස්නීපොරක්ෂ්ක ුවො කොන්තො බන්ධනො ොරය  - පිළිස්තසීම ග ෝ පිළිස්තසීම ස්ඳ ො 

සිසිලි  ැනොගරෝ එන්ගකයොර් 

ආයතනයට භොර දීම, එමඟින් 

අපගත් යන ස්නීපොරක්ෂක ුවො 

ඉවත් කර විෂ්බීජ රණය කරන 

රස්ොයනික ද්රවය ස්හිත අළුත් 

බඳුන් ආගේශ කරනු ඇත 

(ස්නීපොරක්ෂ්ක ුවො රැග න යන 

ඕනෑම අවස්තථොවක) 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ 

නිර්ණොයකයන්ට අනුව ගේවො 

ආස්ොදිත අපද්රවය ගේ 

රස්ොයනික අපද්රවය  රස්ොයනො ොර, වොට්ටු අඩු කරන ප්රතිකොරක වලට විස්ඳුේ - 

මලොපව න මොර් යට බැ ැර 

කිරීගමන් ස්ැලකියයුු පරිදි තනුක 

කරනය කිරීම (ජලය) ග ෝ සුදුසු 

ඔක්සිකරණය: ග ොඳම ඔක්සිකොරක 

කොරකය ගස්ොයො  ැනීමට MSDS 

(ස්ෑම වස්ර 3 කට වරක් GHS 

නිර්ණොයක අනුව යොවත්කොලීන කළ 

ඒවො) පරීක්ෂ්ො කරන්න. 

 

ඔක්සිකොරක ප්රතිකොරක විස්ඳුේ - 

තනුක කිරීම (ජලය) ග ෝ STP 

ඔක්සිකරණය ස්  අඩු කිරීගේ 

ප්රතිකොරකය  ැර, පුත්තලගේ 

සිගමන්ති ස්ාංස්තථො ගපෝරණුවල 

ග ෝ ඉ ළ උෂ්තණත්ව ද න 

යන්ත්රයක් ඇති අස්ල පිහිි 

ගරෝ ලකට පසු ස්ැකසීම ස්ඳ ො 

Insee Ecocycle ගවත පැවරීම 

(ගරෝ ල ග ෝ ප සුකම වලාංගු 

EPL ස්  උපගල්ඛන ත අපද්රවය 

කළමනොකරණ බලපත්රයක් තිබිය 

යුුය) 

 

මලොපව න වලට බැ ැර කිරීම 

නිර්ගේශ ගනොකරයි. මුල් තත්වගේන් 

මළද්රවය බැ ැර කිරීම  ග ෝ ස්ොන්ද්රිත 

ඔක්සිකොරක කොරක ස්  මළොපද්රවය 

වලට කොරක අඩු කිරීම ද නිර්ගේශ 

ගනොකරයි. අදොළ ග ෝ ස්ැලකිය යුු 

ගලස් නළ ජලගයන් තනුක කර 

බැ ැර කිරීම - ගමය USEPA හි 

RCRA  අනුව ගේ 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපද්රවය වර් ය  ජනනය වන ප්රගේශය  පිරියේ කරන ආකොරය  අවස්ොන බැ ැරලීම  ස්ට න් 

ගර්ඛොවට ප්රගේශගමන්  ො බැ ැර 

කිරීගමන් අඩු කිරීම: ග ොඳම අඩු 

කිරීගේ ද්රවය ගස්ොයො  ැනීමට MSDS 

(ස්ෑම වස්ර 3 කට වරක් ජීඑච්එස්ත 

නිර්ණොයක අනුව යොවත්කොලීන කළ 

ඒවො) පරීක්ෂ්ො කරන්න. 

උදො රණයකට, භොවිතො ගනොකළ 

ග ෝ අතිරික්ත NaOCl ද්රොවණ 

ගස්ෝඩියේ බයිස්ල්ෆයිට් ග ෝ 

ගස්ෝඩියේ තගයොස්ල්ගෆතට් ස්මඟ අඩු 

කළ යුු අතර අපද්රවය බැ ැර 

කිරීමට ගපර අේල ස්මඟ උදොසීන 

කළ යුුය (Prüss et al., 1999) 

 

ගරෝ ල් කටයුු ආරේභ කිරීමට 

ගපර, ජනනය වන අපද්රවය වර් ය 

ස්  ප්රමොණය අවගබෝධ කර  ැනීම 

ස්ඳ ො ගමම ධොරොගේ වි ණනයක් 

අවශය වන අතර එම නිස්ො නිශතචිත 

පිරියේ ක්රම (අවශය නේ) ස්  බැ ැර 

කිරීගේ ක්රියො පිපොි ස්කස්ත කිරීම 

 

Insee Ecocycle ඔක්සිකොරක 

ප්රතිකොරක ගනො න්නො බවත් බැර 

ගලෝ  ස්ේබන්ධව Insee Ecocycle 

පිළි න්ගන් ppm හි සීමිත මට්ටේ 

පමණක් බවත් ස්ලකන්න; ppm; Pb, 

Hg, Cd, Cu, A ස්  Se (වොෂ්තපශීලී 

ස්  අර්ධ වොෂ්තපශීලී ගලෝ ) <5 ppm 

දක්වො මට්ටේ දක්වො පිළි ත  ැකිය. 

කල් ඉකුත් වූ/යල් පැන ගිය 

ගඹෞෂ්ධ වර්  දවදය ද්රවය 

(ඝණ ද්රවය) 

ගබග ත් ශොලොව 

රස්ොයනො ොර 

- කල් ඉකුත් වූ/යල් පැන ගිය 

ගඹෞෂ්ධ වර්  දවදය ද්රවය 

(උදො රණ ගලස් ට ගපති ස්  

ආවරණ / ගෆොයිල්, ක්රීේ ග ෝ 

ඇගේ  ොන දියර ආදිය) අධික 

උෂ්තණත්වයක් යටගත් ද නය 

කිරීම ස්ඳ ො සිසිලි  ැනොගරෝ 

එන්ගකයොර් ගවත ග ෝ සිගමන්ති 

උදුගන් ස්ැකසීම ස්ඳ ො Insee 

Ecocycle ග ෝ ඒ අස්ල ඇති 

ගරෝ ලකට ලබො දිය  ැකිය. 

මලොපව න වලට බැ ැර කිරීම 

නිර්ගේශ ගනොකරයි. 

 

.  

 

Insee Ecocycle ඔක්සිකොරක 

ප්රතිකොරක ගනො න්නො බවත් බැර 

ගලෝ  ස්ේබන්ධව Insee Ecocycle 

පිළි න්ගන් ppm හි සීමිත මට්ටේ 

පමණක් බවත් ස්ලකන්න; ppm; Pb, 

Hg, Cd, Cu, A ස්  Se (වොෂ්තපශීලී 
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අපද්රවය වර් ය  ජනනය වන ප්රගේශය  පිරියේ කරන ආකොරය  අවස්ොන බැ ැරලීම  ස්ට න් 

අධික උෂ්තණත්ව ද න යන්ත්රය 

(ගරෝ ල ග ෝ ප සුකම වලාංගු 

EPL ස්  උපගල්ඛන ත අපද්රවය 

කළමනොකරණ බලපත්රයක් තිබිය 

යුුය) 

ස්  අර්ධ වොෂ්තපශීලී ගලෝ ) <5 ppm 

දක්වො මට්ටේ දක්වො පිළි ත  ැකිය 

 

බැර ගලෝ  බහුල අපද්රවය පරීක්ෂ්ණො ොර .දන්ත 

ශලයො ොර 

- සිගමන්ති උදුනක පිරිස්ැකසුේ 

කිරීම ස්ඳ ො ග ෝ ඉ ළ 

උෂ්තණත්ව ද න යන්ත්රයක් ඇති 

අස්ල පිහිි ගරෝ ලකට (ගරෝ ල 

ග ෝ ප සුකම වලාංගු EPL ස්  

උපගල්ඛන ත අපද්රවය 

කළමනොකරණ බලපත්රයක් තිබිය 

යුුය) ඔවුන්ගේ සිගමන්ති උදුන් 

වල ස්ම ස්ැකසීම ස්ඳ ො Insee 

Ecocycle භොර දීම. 

මලොපව න වලට බැ ැර කිරීම 

නිර්ගේශ ගනොකරයි. 

 

.  

 

Insee Ecocycle ඔක්සිකොරක 

ප්රතිකොරක ගනො න්නො බවත් බැර 

ගලෝ  ස්ේබන්ධව Insee Ecocycle 

පිළි න්ගන් ppm හි සීමිත මට්ටේ 

පමණක් බවත් ස්ලකන්න; ppm; Pb, 

Hg, Cd, Cu, A ස්  Se (වොෂ්තපශීලී 

ස්  අර්ධ වොෂ්තපශීලී ගලෝ ) <5 ppm 

දක්වො මට්ටේ දක්වො පිළි ත  ැකිය 

 

ප ත ස්ොකච්ඡො කර ඇති පිරිසිදු 

නිෂ්තපොදන උපොය මොර්  බලන්න 

දියර ඕක්සිජන් වැනි පීඩනයට 

පත් භොජන 

වොට්ටු  - නැවත පිරීම ස්ඳ ො හිස්ත ටැාංකි 

ස්ැපයුේකරු ගවත භොර ගදනු ඇත 

 ොනි වූ සිලින්ඩර ව ොම 

ස්ැපයුේකරුවන් ගවත ආපසු යැවිය 

යුුය, නැතග ොත් භොර දීගමන් පසු 

ප්රතික්ගෂ්තප කළ යුුය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

238 
  

 

5.2.6 සම ර සුපිරිිදු නිෂ්පාද්න උපා  මාර්ග   

ගරෝ ල් ස්ාංකීර්ණගේ අපද්රවය උත්පොදනය අඩු කිරීමට ප ත ස්ඳ න් උපොය මොර්  නිර්ගේශ කරනු ලැගබ් 

(Prüss et al., 1999; Chitnis et al., 2005; Kularatne, 2021). 

 

• ප සුගවන් විෂ්බීජ රණය කර  ැකිතොක් දුරට නැවත භොවිතො කළ  ැකි  ීදුරු, ේලොස්තික් ස්  

ගලෝ  වලින් ස්ොදන ලද අයිතම භොවිතය (කැතීටර්,  යිගපෝඩර්මික් ඉඳිකටු ස්  සිරින්ජ  ැර). 

උදො රණයක් වශගයන්, ස්ම ර බ ොලුේ ග ොඳින් ගස්ෝදො විෂ්බීජ රණය කළ විට ග ෝ 

ස්තවයාංක්රීයව පීඩන තොනය කළ පසු නැවත භොවිතො කළ  ැකිය. රුධිරය අඩාංගු වැකුගට්නර් 

(vacutainers)  යිගපොක්ගලෝරයිට් ස්මඟ විෂ්බීජ රණය කළ  ැකිය. ගිල්ීගේ ගතල් වලින් 

ආවරණය කර ඇති ගල් ස්තමර් ස්තලයි් ඩිටර්ජන්ට් වලින් තේබො ගස්ෝදො නැවත භොවිතො කළ  ැකිය. 

• වොෂ්තප මගින් විෂ්බීජ රණය කිරීගේ ක්රම භොවිතො කිරීම (ස්ාංතෘේත වොෂ්තප 121 ° C ට විනොඩි 30 ක් 

ස්තවයාංක්රීය පීඩන තොපකයක නිරොවරණය කිරීම)32  ග ෝ වියලි විෂ්බීජ රණ ක්රම වලට 

(‘ගපෝපිගනල්’ උඳුනක විනොඩි 160 ක් 160° C ග ෝ මිනිත්ු 60 ක් නිරොවරණය ීම)  

අන්තරොදොයක රස්ොයනික අපද්රවය ජනනය ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො නැවත භොවිතො කළ  ැකි අයිතම   

රස්ොයනික විෂ්බීජ රණයට  ැලගපන පරිදි ගයොදො ැනීම. 

• අගධෝරක්ත උෂ්තණත්වමොන ග ෝ ඩිජිටල් උෂ්තණත්වමොන ස්  Hg රහිත, ඩිජිටල් 

ස්තපයිේගමොමමොනමොන (sphygmomanometers) භොවිතො කිරීම. 

• බැර ගලෝ  වලින් අඩාංගු රස්ොයනික ද්රවය භොවිතය , (උදො: Hg අඩාංගු කල් තබො  න්නො ද්රවය, ස්ම 

ස්  ඩයුරික් කොරක ස්  ආයුර්ගේද ඖෂ්ධ) පිරිසිදු කරන රස්ොයනික ද්රවය, ඖෂ්ධ ස්   Pd, Pt ස්  

Hg අඩාංගු දන්ත ස්ාංගයෝ  භොවිතය වැළැක්ීම. 

• දවදය  ො ඖධීය ද්රවය නිසි ගලස්  බඩො කිරීම (කල් ඉකුත් ීම වැළැක්ීම ස්  අනවශය ගලස් 

බැ ැර කිරීම). එකවර විශොල ප්රමොණයට වඩො ස්ොගේක්ෂ්ව කුඩො ප්රමොණවලින් නිතර ඇණවුේ කිරීම 

(අස්තථොයි නිෂ්තපොදන ස්ඳ ො අදොළ ගේ), පළමුව නිෂ්තපොදනගේ පැරැණි කණ්ඩොයම මුලින්ම භොවිතො 

කිරීම, එක් එක් භොජනගේ අඩාංගු සියල්ල භොවිතො කිරීම ස්  සියළුම නිෂ්තපොදන වල කල් ඉකුත් 

ීගේ දිනය භොර ගදන අවස්තථොගේදී පරීක්ෂො කිරීම ගමයට ඇුළත් ගේ. 

5.3 මාවක් ඔයේ ජලයේ ගුණාත්මකභාව  ස  ජල  තනුන කිරීම 

ස්ේපූර්ණ ගකෝලිගෆෝේ මට්ටම 1x 104 MPN/100ml ට වඩො අඩු කිරීම. ෆීකල් ගකෝලිගෆෝේ 500 

MPN/100ml  ට අඩු (ස්තනොනය ස්ඳ ො  නිර්ගේශිත ජලගේ ගුණොත්ම මට්ටම) 

 

මවක් ඔයේ ජල තත්ව විශ්යල්ෂණ  

ඇල්ල ොව ජල ප්රවො  මිනුේ මධයස්තථොනය මොවක් ඔයට අපජලය බැ ැර කරන ස්තථොනයට ස්මීපතම 

ජලමිතික මධයස්තථොනය වන බැවින් ස්ද ො තනුක කරන විශතගල්ෂ්ණය ස්ඳ ො 1980-2020 සිට වොර්ික අවම 

(අඩු ජල ප්රවො ) ප්රවො   න්නො ලදී. වොරිමොර්  ගදපොර්තගේන්ුගවන් ප්රවො  දත්ත ලබො  න්නො ලදී. 

වොර්ික අවම ප්රවො  ස්ාංඛයොතය Log Gumble ගබදො  ැරීම භොවිතගයන් විශතගල්ෂ්ණය කරන ලදි (රූපය 

5.7 බලන්න). ජල ගපෝෂ්ක ප්රගේශය මත ඇල්ල ොව වොර්ික අවම ප්රවො ය මවක් ඔගේ අපජලය බැ ැර 

කරන ස්තථොනගේ ප්රවො ය බවට පරිවර්තනය කරන ලදි. 

 
32 කන්ගට්නර් වල දියී ඇති මොධය ස්  දියර (ස්තවයාංක්රීයව ගයදීගමන් පසු) මල ගනොබැගඳන වොගන් බොල්දි වලින් හිස්ත කර 
පසුව මළොඅපව නට බැ ැර කළ  ැකිය. ඝනීභවනය වූ වොෂ්තප (වොෂ්තපශීලී ද්රවය අඩාංගු නමුත් ජීව විදයොත්මකව නිෂ්තක්රීය) 
අපජලය ගවත ගයොමු කළ  ැකිය 
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0.8 රූපය  - මවක් ඔය වොර්ික අවම ප්රවො  ස්ාංඛයොත පැතිරීම 

වගුව 0.6 - මවක් ඔගේ ජල බැස්තම ස්  අපජලය තනුක කිරීගේ  ණනය කිරීම 

 

Return Period Probability P(x)

Probability 

P(x)%

Discharge 

(Q)-1980-

2020-m3/s

Discharge (Q)-

1980-2015-

m3/day-

Ellagawa

Discharge 

(Q)-1980-

2015-m3/day-

Mawak Oya 

Outfall

Required 8 

times dilution 

flow m3/day

Excess Flow 

at Mawak Oya 

Outfall Site 

m3/day

Meeting 

8 times 

dilution

2 0.5 50 15.70         1,356,867      49,229.05 14400        34,829.05 Ok

5 0.2 20 9.19            794,057      28,809.50 14400        14,409.50 Ok

10 0.1 10 6.45            556,928      20,206.13 14400          5,806.13 Ok

25 0.04 4 4.12            355,753      12,907.21 14400         (1,492.79) Not Ok

50 0.02 2 2.95            255,122        9,256.18 14400         (5,143.82) Not Ok

100 0.01 1 2.12            183,405        6,654.19 14400         (7,745.81) Not Ok

1000 0.001 0.1 0.71              61,629        2,235.98 14400       (12,164.02) Not Ok

Estimated discharge of effluent 1800 m3/day

100 Year Low flow Ellagawa            183,405 m3/day

Catchment area Ellagawa 1393 km2

Catchment area at Mawak Oya sewage outfall 50.54 km2

CASE 1- 100 Year Annual Minimum Flow

 
සට න: ජල යපෝෂක ප්රයේශ අනුපාත  උපය ෝී කරගනිමින් ප්රවා  පරිවර්තන  ිදු කරනු ලැබුයේ ජල 

යපෝෂක ගුණාංග තරමක් සමාන බැවින් ස  විශය්ල්ෂණ  කරන ලද් ප්රවා  න් වාර්ෂික අවම ප්රවා  න් 

වන අතර ඒවා වර්ෂාපතන බලපෑමකින් යතාරව උත්පාද්න  කරන වි ලි කාලගුණ ප්රවා  න් වි . 

එබැවින් වර්ෂාපතන අනුපාත පරිවර්තන  සඳ ා භාවිතා යනාී . 

 

මොවක් ඔගයහි ( ාං ො) ජලගේ ගුණොත්මක භොවය අතිශයින් ය පත් වන අතර ස්රල ප්රතිකර්ම කිරීගමන් පසු 

පොනය කිරීම ස්ඳ ො වන ජලගේ අවශයතොවය ස්පුරොලයි. ගයෝජිත අපජල බැ ැර කිරීගේ ස්තථොනයට කි.මී 2 

ක් පමණ ප ළින්ප්රධොන වශගයන් ස්තනොනය කිරීම ස්  ගස්තදීම මොවක් ඔගේ ජලය භොවිතො කර යි. ස්ාංචොරක 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ග ෝටල් මඟින් නඩත්ු ගකගරන ගපොදු නොන ස්තථොන 16 ක් ස්  නොන ස්තථොන ගදකක් ගමම ඔය දිගේ 

 ඳුනොග න ඇත. ඊට අමතරව, මී  රකුන් ස්තනොනය කිරීම ස්ඳ ො පමණක් භොවිතො කළ ස්තථොන ගදකක් ද 

තිුණි. පොනීය ජල ස්ැපයුම ස්ඳ ො නිස්තස්ොරණය කිරීමට වඩොත්ම වැද ත් ජල භොවිතයයි. කදොන ජලය  ලබො 

 න්නො ස්තථොන , අපජලය බැ ැර කරන ස්තථොනයට කි.මී 14 ක් පමණ ප ළින් පිහිටො ඇත. මවක් ඔය 

ස්ැලකිය යුු ගලස්  ලො බසී. වස්ර 10 ක අඩු ජල ප්රවො  තත්ත්වයන් යටගත් වුවද අපජලය බැ ැරලන 

ස්තථොනගේදී නිශතචිතවම 8 ගුණයක් තනුක කිරීම ස්පුරොලීගේ  ැකියොව ගමම ස්තථොනගේ ඇත. 

 

5.3.1 මවක්ඔයේ යබාර ස්වභාව  වැඩිීම අවම කිරීයම් පි වර 

•  ාං ො ජලගේ ගුණොත්මක භොවයට බලපොන ඉදිකිරීේ වැඩ කටයුු ( ඟ ුල ඉදිකිරීේ කටයුු 

වැනි) සිදු කළ යුත්ගත් වියළි කොලගේදී පමණි. 

• ගබොර ස්තවභොය ඇති ීමට   ග තු වන අවස්ොදිත  ො ගරොන මඩ ස්හිතව ජලය  ලො යොම වැළැක්ීම 

ස්ඳ ො ඉදිකිරීේ ප්රගේශය හුදකලො කිරීම වැනි අවශය කටයුු ස්ේපොදනය කිරීම 

•  ාං ොවට අවස්ොදිත/පස්ත එකු ීම අවම කරන ඉදිකිරීේ ක්රමවදය අනු මනය කරන්න 

5.3.2 නල මාර්ග මඟින් ඇති කරන ලද් බලපෑම් අවම කිරීයම් පි වර 

 

 පොරිස්රික ප්රමිති  ො ගස්ෞඛය ආරක්ෂොවට අදොළ බලපෑේ අවම කිරීගේ සියළුම පියවරයන් ප ත දක්වො ගේ. 

 

1. අ ල් කැපීගේදී දූවිලි පිටීම ස්  ඒ ආශ්රිත ම ජන අප සුතොව - අඛණ්ඩව ජලය ඉසීම 

2. දිය ප ර අස්ල ලිහිල් පස්ත ඛොදනය  ො තැන්පත් ීම- විවෘත ලිහිල් පස්ත ඉතිරි ගනොගේ. අ ල් වස්ො 

දමනු ඇති අතර, පයිේප දැමූ වි ස් පස් ස්ාංයුක්ත කළ යුුය. ගවබ් අඩවිගයන් අතිරික්ත පස්ත ඉවත් 

කරනු ඇත. 

3. පදිකයින්ගේ ඇවිදීගේ බලපෑේ - පදිකයින්ගේ ඇවිදීගේ මාංතීරුවක් ස්මඟ නිශතචිත ස්තථොන වල 

ආරක්ිත වැටවල් භොවිතො ගකගර්. රථවො න පොලක ගස්තවකයින් ගයොදවනු ඇත. නිශතචිත ස්තථොන 

වල අනුරු ඇඟීගේ ස්ාංඥො ගපන්වනු ඇත. 

4. B පන්තිගේ පොගර් තදබදය -පොදුක්ක මොල ල පොර - මනො මනය පොලනය කිරීම ස්ඳ ො රථවො න 

පොලකවරුන් දිවො කොලගේදී ගයදගේ. අවශය නේ ප්රොගේශීය ගපොලිසිගේ ස් ොය ලබො  ැගන්. 

5. මිනිසුන්/වො න අ ල් වලට එගරහිව  ැටීම ග ෝ රොිගේදී අ ල් වලට වැටීම- පරොවර්තක තීරු, 

රොත්රී විදුලි ප න් ස්  ආගලෝකමත් අනුරු ඇඟීගේ ස්ාංඥො ගපන්වනු ඇත. රොත්රී වැඩ කටයුු 

සිදු ගනොගකගර්. 

6. කැණීේ උපකරණ ස්  ගකොේපැක්ටර් වලින් ශබ්දය- බලපෑම තොවකොලිකයි. ග ොඳින් ගස්තවය කළ 

ළදරු බැගකෝ යන්ත්ර ස්  අත් ටැේපර් ස්ේපීඩනය ස්ඳ ො භොවිතො ගකගර්. 

7. මුලින්ම මොර්  තොවකොලිකව ප්රතිස්ාංස්තකරණය කර පසුව ස්තිර ගලස් ප්රතිස්ාංස්තකරණය ගකගර් .

විස්තතර 5.9 ස්  5.10 හි රූපගේ දක්වො ඇත. 

 

5.3.3 වස්ර 10 කොල සීමොවට වඩො අඩුගවන් ප ත වැගටන මොවක් ඔගේ ජල ප්රවො ය ස්ඳ ො වන බලපෑේ 

අවම කිරීගේ පියවර   

 

දින ගදකක පමණ කොලයක් මොවක් ඔයට අපජලය මුදො ගනො ැර  බඩො කිරීගේ  ැකියොව ඇති  දිසි 

ටැාංකිය භොවිත ගකගර්. අපජලය සුදුසු ස්තථොනයකට එනේ ගමොරටුව රත්මලොන මලොපව න පවිත්රො ොරයට 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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බැ ැර කිරීම ස්ඳ ො  ලි බවුස්ර් මගින් තොවකොලිකව රැග න යනු ලැගබ්. ස්ම ර සිරකරුවන් තොවකොලිකව 

ගවනත් බන්ධනො ොරවලට රැග න යො  ැක. පවතින භූමි ප්රමොණය අනුව පිරිප දු කළ අපජලගයන් 50% 

ක් දක්වො එනේ ග ොඩබිම වොරිමොර්  ස්ඳ ො දිනකට 900m3  ක්  ත  ැකි බැවින් ග ොඩබිේ වොරිමොර්  

ප්රමොණය වැඩි ගකගර්. 

. මොවක්ඔය ප්රවො ය  ප ළට වැටීම අතිශය දුර්ලභ වියළි කොලගුණයක් බැවින් ග ොඩබිේ වොරිමොර්  වැඩි 

කිරීමට  ැකි විය යුුය. බලපෑේ   අවම කිරීගේ සියලුම ක්රියොමොර්  ප ත දක්වො ඇති පරිදි පොරිස්රික ස්  

ගස්ෞඛය ආරක්ෂ්ොව ස්ේබන්ධ ප්රමිති ගේ. 

 

 

 

0.9 රූපය - නල මොර්  ඉදි කිරීම මඟින්  ොනි වූ මොර්  තොවකොලිකව ප්රතිස්ාංස්තකරණය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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0.10 රූපය - නල මොර්  ඉදි කිරීම මඟින්  ොනි වූ මොර්  ස්තිරවම ප්රතිස්ාංස්තකරණය කිරීම 

 

5.4 වා න තද්බද් , දූවිලි, ශබ්ද් , කම්පන ස  වායු දූෂණ  ය ්තුයවන් ඇති වන ගැටලු විසඳීමට 

ය ෝජිත පි වර 

5.4.1 රථවා න බලපෑම් අවම කිරීයම් පි වර  

ඉදිකිරීේ කොලගේදී පදික ගේදිකොවට  ොනි ීම,  මනො මනය ස්  මොර්  භොවිතො කරන්නන්ගේ ආරක්ෂ්ොව 

ස්ඳ ො වන අහිතකර බලපෑේ වළක්වො  ැනීම ස්ඳ ො අවම කිරීගේ පියවර. 

. 

1. මොර්  භොවිතො කරන්නන් ස්ඳ ො වන ආරක්ෂිත අවදොනේ අවම කිරීම ස්ද ො ආරක්ෂිත පිළිගවත් 

අනු මනය කරන ගලස් ඉදිකිරීේ ද්රවය ප්රවො නය කරන වො න ස්  අගනකුත් වයොපෘති ආශ්රිත බර 

වො න වල රියදුරන්ට ( ැරීගේදී ,ගේ ගයන්  මන් කිරීගේදි) උපගදස්ත දිය යුුය.ඉදිකිරීේ 

කටයුු වලදී ඒවො නිරීක්ෂ්ණය කළ යුුය.  

 

2. ප්රධොන මොර් ය අස්ල ඉදිකිරීේ කටයුු සිදු කිරීගේදී ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් වැඩ කලොප 

කළමනොකරණ ස්ැලැස්තමක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. රථවා න පාලන උපාංග II 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වන යකාටයස් - මාර්ග වැෙ33.  අත්ගපොතට අනුකූලව නිසි වැඩ කලොප කළමනොකරණ පුරුදු 

ස්ැමවිටම අනු මනය කළ යුුය. 

 

 

3. වො න තදබදය ඇති ගේලොවන්හිදී විගශතෂ්ගයන් පොදුක්ක ස්  ග ොරණ වැනි තදබද න ර  ර ො 

ද්රවයමය ප්රවො න වො න  මන් කරන්ගන් නේ ප්රධොන මොර්  ගකොරිගඩෝව තබො  ැනීම ස්ඳ ො, බර 

වො න ධොවනය සීමො කළ යුුය. 

4. ප්රොගේශීය මොර්  අධිකොරිගේ ස්ෑහීමත් භොවයට යටත්ව භොවිතො කරන සියලුම ගේශීය මොර් යන්හි 

පූර්ව ඉදිකිරීේ මොර්  වි ණන කටයුු සිදු කළ යුු අතර ඉදිකිරීේ කටයුු අවස්න් වූ පසු එම 

මොර්  නැවත ප්රති ස්ාංස්තකරනය ගකගර් 

5. නින්ජො කර්මොන්තශොලො පරිශ්රය ආස්න්නගේ ප්රොගේශීය පොගර්  වැඩි දියුණු කිරීගේදී නිවැසියන්ට 

ස්  මොර්  භොවිතො කරන්නන්ට ප්රමොණවත් දැන්ීේ ලබො දීම. එය ප්රොගේශීය මොර් යක් බැවින්, 

ප්රගේශ ීගේදී ඇති වන අහිතකර බලපෑේ අවම කිරීම ස්ඳ ො ඉදිකිරීේ කොලය ුළ රථවො න ස්ඳ ො 

තොවකොලික මොර් යක් ස්ැපයිය  ැකිය. 

 

6. ප්රොගේශීය මොර්  වල උපගයෝගිතො මන් තීරුව මොරු ීගමන් සිදු වන අප සුතො අවම කිරීම ස්ඳ ො 

පොර අයිගන් නිවැසියන්ට ප්රමොණවත් දැනුේ දීමක් කළ යුුය. 

 

ගමග යුේ අවධිගේදී  මනො මනය  ො මොර්  භොවිතො කරන්නන්ගේ ආරක්ෂොව ස්ඳ ො අය පත් බලපෑේ 

වැළැක්ීම ස්ඳ ො පියවර  ැනීම. 

1. නව පිවිසුේ ස්තථොනය (රූපය 5.11) ස්ැලසුේ කිරීගේදී බස්ත රථ වැනි බර වො න ප සුගවන්  මන් කල 

 ැකි වන පරිදි ස්  මොර්  භොවිතො කරන්නන්ගේ ආරක්ෂ්ොව ස්ැලකිල්ලට  ත යුුය. එම නිස්ො, පොදුක්ක 

දිශොගවන්  න්දිය ගවත පැමිගණන වො න වලට ප්රමොණවත් දුරක් ඇති බව ස් තික කිරීමට පිවිසුේ 

ස්තථොනගේ පිහිටීම ඉතො වැද ත් ගේ. එගස්තම, ප්රතිවිරුේධ දිශොගවන් පැමිගණන වො න ස්ෞජු මොර් යකින් 

පැමිගණන බැවින් ගේ ය ස්ොමොනයගයන් වැඩි ය. එගස්තම,  න්දිගේ ජයොමිතිය ස්ැලැස්තම බර වො න 

ස්ඳ ො අවශය  ැරවුේ වලට ප සුකේ ස්ැලසිය යුුය. ගයෝජිත නව මොර් ගේ පිරිස්ැලැස්තම රූප සට න 

5.9 මඟින් ලබො ගදයි. නො ස්ත  න්දිය ස්  නව පිවිසුේ ස්තථොන  න්දිය අතර ක්රියො කොරිත්වගේ තදබදය 

ස්ැලකිල්ලට ග න පදික මොරුව පිහිි ස්තථොනය මොරු කළ යුුය. 

2. ප්රමොණවත්  මනො මන පියවරයන්, රියදුරන් ස්ඳ ො අනුරු ඇඟීගේ ස්ාංඥො,  න්දියට පිවිසීගේදී 

පැ ැදිලි පදික ගේදිකො වැනි තත්වයන්  පොස්ල් ගදස්ට ඇති ප්රොගේශීය මොර් ය ස්හිත මාංස්න්ධිගේද 

ස්කස්ත කළ යුුය. පදික මොරුීේ ද ලබො දිය යුු අතර, ගේ ය අඩු කිරීමට රියදුරන් ගයොමු කිරීම ස්ඳ ො 

ඉතො මැනවින් උස්ත වූ පදික මොරුවක් ස්ැපයිය  ැකිය. . නිර්ගේශිත ගේ යකින්  මන් කළ යුු ප්රභූ ග ෝ 

අධි ආරක්ෂක රථ ගපළක් තිගබ් නේ, එම අවස්තථො වලදී ගපොලිස්ත නිලධොරීන් ගස්තවගේ ගයොදවො  ැටලු 

කොරි  මනො  මනයන් නැවැත්විය යුුය. 

 

 
33 මොර්  ස්ාංවර්ධන අධිකොරිය විසින් ප්රකොශයට පත් කරන ලදි(2004) 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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0.11 රූප  - නව ප්රයේශ මාර්ග  ( ඉදි වි   ැකි   මාර්ග ) 

 
 

0.12 රූපය - නව ප්රඡේශ ස්ථානය සහ  B 123 මාර්ග ඡකාටස 

නව පිවිසුේ මොර් ය  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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3. නව පිවිසුේ ස්තථොනගේ  සිට ආස්න්නතම බස්ත නැවුේ ස්තථොන දක්වො ගදපස් පදිකයින්ගේ ප සුකේ 

ස්ද ො අතිගර්ක පදික  මන් ප සුකේ ස්පයො වැඩි දියුණු කළ යුුය. පමොර් ය  අයින පුළුල් කළ යුු 

අතර පදික ගේදිකො මොර් ගේ මට්ටගමන් ඉ ළට ඉදි කළ යුුය. නියම කර ඇති පදික මොරුව පමණක් 

භොවිතො කරන න බව ස් තික කිරීම ස්ඳ ො ආරක්ෂ්ක ගර්ල් පීලි ස්වි කළ යුුය. 

4. නො- ස්ත  න්දිය ආස්න්නගේ නව බස්ත නැවුේ ගපොලවල් ස්ැපයිය යුු අතර, මොර් ගේ ගදපැත්ගත්ම 

බස්ත නැවුේපළක් ඉදි කළ යුුය. දැනට පවතින බස්ත නැවුේගපොළ ඇඟගවන්ගන් මාංතීරුගේ පදික 

ගේදිකොවක් ස්ලකුණු කිරීගමන් පමණක් වන අතර එය බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය ක්රියොත්මක වූ පසු 

ප්රමොණවත් ගනොගේ. නව පිවිසුේ මොර් ය ස්මඟ මාංස්න්ධිට පසුව බස්ත නැවුේගපොළ ස්  පදික මොරුව 

යන ස්තථොනය තීරණය කළ යුුය. 

5. බන්ධනො ොරයට පැමිගණන අමුත්තන්ග න් වැඩි ගදගනක් ගපොදු ප්රවො න ක්රම භොවිතො කරනු ඇත. එම 

නිස්ො නියමිත ගේලොවට පැමිණීමට නියමිත ගේලොවන්හිදී බස්ත රථ තිගබ්ද යන්න ගස්ොයො බැලිය යුු 

අතර බස්ත රථ ධොවන වොර  ණන වැඩි කළ යුුය. එමගින් ත්රීගරෝද රථ වල කුලියට මිනිසුන්  මන් 

කිරීම අදධර්යමත් කල  ැකි අතර  එමඟින්  මනො මනය තවදුරටත් ඉ ළ යනු ඇත. එගස්තම, ප්රධොන 

මොර් ගේ සිට  න්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට පිවිසුම දක්වො මීටර් 500 ක් පමණ දුර ඇති බැවින් ප්රධොන 

මොර් ගේ සිට බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණය දක්වො ෂ්ටල ගස්තවොවක් ලබො දීම  ැන ස්ලකො බැලිය යුු ගේ. 

6. බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට පැමිනීමට  ගපෞේ ලික වො න  රථ භොවිතො කරන අමුත්තන් ස්ාංඛයොවක් ද 

සිින අතර එවැනි අමුත්තන් ස්ඳ ො බොහිර වො න නැවැත්ීගේ ස්තථොනය  ඳුනො  ත යුුය. 

5.4.2 දූවිලි අවම කිරීම ස  වාතයේ ගුණාත්මක භාව  පිරිහීම අවම කිරීයම් පි වර 

• දූවිලි විගමෝචනය ීම වැළැක්ීම ස්ඳ ො සියලු පූර්වොරක්ෂ්ොවන්  ත යුුය. ගබොරළු පොර ගතත් කිරීම 

ස්  දූවිලි මුදො  ැරීගේ ප්රමොණය අඩු කිරීම ස්ඳ ො කැණීේ කරන ලද ද්රවය රැග න යන රක් රථ 

ආවරණය කිරීම වැනි පියවරයන් ඇුළත් ගේ. ඉදිකිරීේ ස්ද ො මධයම පරිස්ර අධිකොරිය මගින් නියම 

කර ඇති වොතගේ ගුණොත්මක ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සිදු කළ යුුය. 

• ගමෝස්ේ කොලයට ගපර ඉඩගේ නිරොවරණය වූ ප්රගේශ ස්ඳ ො සුදුසු ආවරණ ගයදිය යුුය. 

 

දූවිලි පිට ීම පාලනට පි වර න් 

 

වයොපෘති ගයෝජකයොට දූවිලි පිට ීම මැඩපැවැත්ීම ස්ඳ ො ප ත ස්ඳ න් අවම කිරීගේ පියවරයන් 

අනු මනය කරන ගලස් උපගදස්ත ගදනු ලැගබ්. 

• ඉදිකිරීේ වලදී යොන්ික කටයුු අවම කිරීම. 

• භුමි ග ලි කිරීගේ කටයුු වලදී අනවශය ගලස්  ස්ත  ො වෘක්ෂ්ලතො ඉවත් කිරීගමන් වලකින්න. 

වයොපෘතිගේ මොයිම වටො ඇති ස්තථොනගේ ඇති  ස්ත   ැකිතොක් ආරක්ෂ්ො කළ  ැකිය. මුල් අවධිගේදී 

අවුරුදු 2 සිට 3 දක්වො වැඩුනු පැළ සිටුීගමන් අධික ශොක ඝණත්වයකින්  (සිහින් ගකොළ ස්හිතව) 

ආරේභ ගකගරන අතර ඒ ස්ඳ ො නිතිපතො ජලය දැමීම සිදු ගකගර්. 

• ඉදිකිරීේ කටයුු වලදී එකුවන  ස්ත, පඳුරු ගවනත් ශොක ගකොටස්ත ඇුළු  ඝන අපද්රවය ඉවත් කිරීගේදී 

පළොත් පොලන ආයතනගේ එකඟතොවගයන් බැ ැර කළ යුු අතර විවෘත පරිස්රයක ද නය කිරීමට 

ඉඩ ගනොදිය යුුය. 

• ස්ක්රියව වැඩ කරන ප්රගේශගේ ප්රමොණය ප්රොගයෝගිකව සීමො කරන්න. 

• දූවිලි උත්පොදන කටයුු සිදු ගකගරන ප්රගේශ ග ෝ මුළු ඉදිකිරීේ ස්තථොනයම ප්රමොණවත් උස්කින් (මීටර් 

3) තොවකොලික දූවිලි බොධක වලින් ආවරණය කර දමන්න. අවශය නේ, දුවිලි ජනනය වන ඉදිකිරීේ 

කටයුු ස්මීපව සිදු ගකගරන ස්ාංගේදී ප්රතිග්රො කය ඉදිරිපිට අවම වශගයන් මීටර් 2-3 ක් උස් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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තොවකොලික දූවිලි බොධකයක් ස්වි කරනු ලැගබ්. පිළි ත  ැකි ප්රමිතියකින් යුත් දෘඩ  ො නැවත භොවිතො 

කළ  ැකි  බඩො කිරීගේ ද්රවය භොවිතො කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. 

• ජලය ඉසීගමන් දූවිලි පිටීම වැලැක්ීම. වැඩ කරන ස්තථොනගේ මුපිටට ගදවරක් ජලය දැමීම මඟින් 

දූවිලි විගමෝචනය 50% කින් පමණ අඩු කළ  ැකි අතර, පස්ත ග ොඩවල්ම ස්  ඒවොට ප්රගේශ වන 

ප්රගේශවලට දූවිලි විගමෝචනය 25%දක්වො අඩු කළ  ැකිය. 

• වයොපෘති භුමිගේ ඇති සියලුම වො න වල උපරිම ගේ ය පැයට කිගලෝමීටර 8-10 දක්වො සීමො කිරීම ස්  

වො න ප්රවො නය ස්  ගබදො  ැරීගේ වො න භුමිගේ  නේ කරන ලද මොර්  වලට සීමො කිරීම. 

• ප්රවො නගේදී පස්ත ස්  ඇබරූ  ල් ( ල් ගකොරි) වැනි ඉදිකිරීේ ද්රවය ටොගපෝලින් වලින් ආවරණය කිරීම. 

පැටීගේදී, ප්රවො නගේදී ස්  බෑගේදී දූවිලි විගමෝචනය ීම වැළැක්ීම  ජලය ඉසීම වැනි පියවර 

 ැනීම. 

• ඉදිකිරීේ ද්රවය ග නයොම ස්ඳ ො භොවිතො කරන ඕනෑම වො නයක් ස්  දූවිලි ස්ෑදීගේ  ැකියොව ඇති වොන 

ස්ද ො නිසි ස්වි කිරීේ ස්  ගට්ල්ගබෝ් ලබො දීම අවශය ගේ. දූවිලි ස්ෑදීගේ  ැකියොව ඇති ද්රවය, පැති ස්  

ගට්ල්ගබෝ් වලට ප ළින් මට්ටමකට පටවො පිරිසිදු ටොගපෝලින් වලින් ආවරණය කළ යුුය. 

ටොගපෝලින් ත ඩුව නිසියොකොරව ආරක්ෂො කිරීම අවශය වන අතර පැති ස්  අයින පුවරුවල දොරවලට 

වඩො අවම වශගයන් 300 මි.මී දිගින් තිබිය යුුය. 

• ඉදිකිරීේ ද්රවය ග ෝ පිරවුේ ද්රවය  ග ොඩට ඉ ළින් ග ොග් ඉදිරිපසින් මීටර් 2 ක් එපිින්  20 m3කට 

වඩො වැඩි ගකොටස්ක් පැති ුනකින් ආවරනය කරන්න. 

• කැණීේ, බර වො න  මනො මන වැනි ප්රධොන දූවිලි උත්පොදන ක්රියොකොරකේ සීමො කිරීම ග ෝ මන්ද ොමී 

ීම (අවශය නේ). 

• පස්ත, මඩ, සුන්ුන්, දූවිලි  ො ඒ  ො ස්මොන ද්රවය ප්රගේශ මොර්  වල තැන්පත් කිරීමට ඉඩ ගනොගදන බව 

ත වුරු වන පරිදි වයොපෘති භුමිගයන් පිටවන සියලුම වො න පිරිසිදු  දූවිලි විගමෝචනය අවම කිරීම 

ස්ඳ ො පියවර  ැනීම (මොර් ගයන් ඉවත් වන දූවිලි). 

• ඉදිකිරීේ කටයුු අවස්න් ීගමන් පසු එම ප්රගේශය ක්රම ක්රමගයන් ප්රතිස්ාංස්තකරණය කිරීම ස්  දූවිලි 

උත්පොදනය  ො මුපිට ජල  ලොයොම පොලනය කිරීම ස්ඳ ො නිරොවරණය වූ බෑවුේ මත මුපිට ජල 

අපව න පේධති ඉදි කිරීම අවශය ගේ. 

රථවා න,  න්යරෝපකරණ ස  උපකරණ වලින් පිටවන වායු වියමෝචන  පාලන  කිරීම 

 

ගේ ස්ේබන්ධගයන් ප ත ස්ඳ න් ක්රියොමොර්  අනු මනය කරන ගලස් වයොපෘති ගයෝජකයොට උපගදස්ත ගදනු 

ඇත. 

 

• ඉදිකිරීේ භූමිගේ භොවිතො කරන සියළුම යන්ගත්රෝපකරණ ස්  උපකරණ නිසි පරිදි තිගබ්දැයි ත වුරු 

කර  ැනීම ස්ඳ ො ජොතික පොරිස්රික (වොතය , ඉන්ධන ස්  වො න ආනයන ප්රමිති) 2003 අාංක 01 දරණ 

ගරගුලොසි මඟින් නියම කර ඇති වො න වල වොයු විගමෝචන ප්රමිතීන්ට අනුකූල වො න භොවිතො කිරීම. 

පිළි ත  ැකි වො න විගමෝචන මට්ටමක් පවත්වො  ැනීමට නඩත්ු කටයුත් නිසි පරිදි කිරීම. 

• ඉදිකිරීේ භූමිගේ භොවිතො කිරීමට අද ස්ත කරන වැඩ ක්රම ස්  යන්ගත්රෝපකරණ/උපකරණ ඒවොගේ 

ගයෝ යතොවය ස් තික කිරීම පරීක්ෂො කිරීම, ඇ යීම ස්  අනුමත කිරීම ස්ඳ ො ඉල්ලීම. 

 

වයාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී වාතයේ ගුණාත්මක තත්ව ට බලපෑම් අවම කිරීම සඳ ා පි වර 

• ගබොයිගල්රු ග ෝ විදුලි උත්පොදක වල විගමෝචන පවතී නේ ප්රධොන ගතෝරො  ැනීගේ නිර්ණොයක විය 

යුත්ගත් අඩු විගමෝචනය ස්  ඉ ළ බලශක්ති කොර්යක්ෂ්මතොවයි. ඉන්ධන නිශතචිත ස්ොධකය ස්  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ගයොදන තොක්ෂණය මත පදනේව, පිටවන වො ත ප්රවො යට ස්වි කළ යුු වොයු දූෂ්ණ පොලන පේධති 

ගවනස්ත විය  ැකිය. ගබොයිගල්රු ස්ඳ ො, cyclone separators, ගරදි ගපර න වැනි යොන්ික උපකරණ 

මඟින් පිටවන අලු රදවො  ත කළ  ැකිය. ඉන්ධන අවශයතොවය මත වොයු විගමෝචනය පොලනය කළ 

 ැක්ගක් නිසි ගලස් ස්ැලසුේ කළ චිමිනි  ර ො දූෂ්ක විසුරුවො  ැරීගමනි. 2019 අාංක 01 දරන ජොතික 

පොරිස්රික (ස්තථොනීය ප්රභව වලින් විගමෝචන පොලන) ගරගුලොසි වලට අනුකූලව ස්තථොනීය ගබොයිගල්රු 

චිමිනියක්  ර ො වොයු දූෂ්ක බැ ැර කිරීම නියොමනය කරනු ලැගබ්. චිමිනිගේ අවම  උස් තීරණය 

කිරීමට ගරගුලොසි අාංක 11 යටගත් දක්වො ඇති අතර දළ තොප ආදොන 0.620 ගම ොගවොට් ට අඩු ද න 

ප්රභව  ැර 20m චිමිනිගේ උස් 20m ගනොඅඩු විය යුුය. වොතය  ො ඉන්ධන අනුපොතය  ැලපීගමන් 

ගබොයිගල්රු නිසි පරිදි ස්කස්ත කිරීගමන් පරිස්රයට විගමෝචනය වන දූෂ්ක පොලනය කළ  ැකිය. 

• උදුගනන් පිටවන වන විගමෝචනයන් නිසි ගලස් ස්ැලසුේ කළ චිමිනියක්  ර ො බැ ැර කළ යුුය. 

ජොතික පොරිස්රික (නිස්තචල ප්රභව විගමෝචන පොලන) ගරගුලොසි වලට අනුව, 2019 අාංක 01 දරණ 

(ගරගුලොසි 3 ස්  ගරගුලොසි 15) උපගල්ඛන III හි දූෂ්ක පදනේ වූ ප්රමිතිද  පළමුවන ගකොටස්, 1980 

අාංක 47 දරණ ජොතික පරිස්ර පනගත් 32 ව න්තිය යටගත් දක්වො ඇති ද නය ගනොවන ඕනෑම 

ප්රභවයකින් එන ස්ේපූර්ණ කොබනික ස්ාංගයෝ  (TVOCs) ස්ඳ ො විගමෝචන සීමොව 10 ppm ගේ. 

• ආ ොර පිසින විට පිටවන දුම ස්මඟ ගතල්  ො ගේදය ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො ග්රීස්ත උගුල් ස්හිත ස්ේමත 

මුළුතැන්ග යි වියන් ස්වි කළ යුුය. භොවිතො කරන ඉන්ධන මත පදනේව බින්  ැසීගේ කුි,  cyclone 

separators වැනි වොයු දූෂ්ණ පොලන පේධති ස්වි කළ යුුය. නැවුේ වොතය ඇතලු ීම ස්ඳ ො විධිමත් 

ක්රමගේදයක් ස්කස්ත කිරීගමන් මුළුතැන්ග ගයහි නිසි පරිදි නැවුේ වොතොශ්රය ස්ැපයිය යුුය. 

• මලොපව න පේධතිය නිසි ගලස් ස්ැලසුේ කිරීම, ඉදිකිරීම ස්  ක්රියොත්මක කිරීම, අපජල ගපොේපො ොරය, 

ස්මොනකරන ටැාංකිය (equalization tank) ස්  අපජල පවිත්රො ොරය මගින් දු ඳ  අවම කිරීමට ස්  

ස්ම ර විට ඉවත් කිරීමට ද ගබොග ෝ ගේ කළ  ැකිය. වොයූ විගමෝචනය ස්ඳ ො හිතකර  නව පේධති 

 ඳුන්වො දීම ද කළ  ැකිය. ස්නීපොරක්ෂක ස්  ස්ොමොනය ඉාංජිගන්රු නීති දැඩි ගලස් පිළිපදින්ගන් නේ 

ස්ොර්ථක ගලස් විගමෝචනයන්ට ස්ොක්ෂ්ොත් කර ත  ැකිය. 

• දුර් න්ධ වපිටීම ුරන් කිරීමට ග ෝ අඩු කිරීමට EIA අධයයනගේ නිර්ගේශිත පරිදි ආ ොර අපද්රවය 

ස්තථොන තව කළමනොකරණය කිරීගේ ක්රමය අනු මනය කළ යුුය. ආ ොර අපද්රවයගේ දිරොපත් විය 

 ැකි ගකොටස් ගකොේගපෝස්තට් කිරීම දැඩි දු ද කළමනොකරණය කිරීගේ මොධයයක් ගමන්ම දජව 

ගපොග ොර ගලස් වොසිදොයක ගලස් භොවිතො කළ  ැකිය. 

• වැඩගපො ගලහි ක්රියොකොරකේ ුළින් ජනනය වන විගමෝචන නිශතචිත පොලනයන් මඟින් 

කළමනොකරණය කළ  ැකිය. දැව වැඩ කිරීම, අළුත්වැඩියො කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණය ස්  ස්ොමොනය 

වැඩගපො ගලහි කටයුු ස්ඳ ො ප්රගේශය ගවන් කළ යුුය. cyclone separators, ගරදි ගපර න, වැනි 

වොයු දූෂ්ණ පොලන පේධති ස්වි කිරීම ුළින් නිශතචිත ගමග යුේ වලින් අාංශු විගමෝචනය පොලනය කළ 

යුුය.  ස්ෑම විටම භොජන ුල දමො වස්ො දැමීම, ගවනම ස්ාංවෘත ගපගදස්ක  බඩො කිරීම වැනි විධිමත් 

ගලස්  ැසිරීගේ ක්රම පුරුදු කිරීගමන් ද්රොවක විගමෝචනය අවම කළ යුුය. පරිශ්රය ුල රස්ොයනික ද්රවය 

ඉසීගමන් ඇති වන විගමෝචනය පොලනය කළ යුත්ගත් නිශතචිත කුි පේධති ස්  නිසි වොතොශ්රය පේධති 

ස්වි කිරීගමනි. වොයුමය දූෂ්ක ස්මඟ බැර ගලෝ  බැ ැර කිරීගේ ක්රියොකොරකේ වලින් වැලකිය යුුය. 

5.4.3 ශබ්ද්   ා කම්පන අවම කිරීයම් ක්රම යේද්  

5.4.3.1 ඉදිකිරීම් අවධි  

• ගමම ප්රගේශය කිසිදු ආරක්ෂිත වනොන්තරයක් ගනොමැති අතර 1980 අාංක 47 දරණ ජොතික පොරිස්රික 

පනත මඟින් දක්වො ඇති පරිදි දිවො ස්  ෑ කොලගේදී අවස්ර ලත් ශබ්ද මට්ටේ 55 dB ස්  45 dB වන 

‘ග්රොමීය ගන්වොසික ප්රගේශ’  ණයට අයත් ගේ. එබැවින් ඉදිකිරීේ  ො ගමග යුේ අවස්තථො වලදී ගමම 

සීමොවන් ගනොඉක්මීමට ව බලො  ත යුුය. 

• රොිගේ කිසිදු ඉදිකිරීේ ග ෝ භුමි ග ලි කිරීේ කටයුු වලට අවස්ර ගනොදිය යුුය. 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.4.3.2 වයාපෘති යමය යුම් කාල  

• බන්ධනො ොරය ුළ අධික ශබ්ද මට්ටේ උත්පොදනය කරන අගේක්ිත එකම මූලොශ්රය විදුලි උත්පොදන 

යන්ත්ර පමණි. විදුලි උත්පොදක යන්ත්ර ස්තථොපිත ස්තථොනගේ සිට මීටරයක දුරින් 85 dB (A) ලබො  ැනීම 

ස්ඳ ො සියලුම විදුලි උත්පොදක ස්තථොන ශබ්ද පිටගනොන පරිදි ආවරනය කරනු ලැගබ. බන්ධනො ොරය 

ුළ කේපන උත්පොදන උපකරණ කිසිවක් ක්රියොත්මක ගනොගේ. 

• එම නිස්ො, බන්ධනො ොරය ක්රියොත්මක ීම ග තු ගවන් ළඟම ඇති වොස්ස්තථොන වල ශබ්දය ස්  කේපන 

වලින් පොරිස්රික බලපෑමක් සිදු ගනොගේ 

5.5 අ  පත් සමාජ  ා සංස්කෘතික ගැටලු වැලැක්ීමට/අවම කිරීමට ය ෝජිත පි වර . 

 

ස්මොජ ස්ාංස්තකෘතික  ැටලු අවම කිරීම ස්ඳ ො ඉදිකිරීේ වලට ගපර ගර්ඛීය ආයතන ස්  පීඩොවට පත් 

පොර්ශවකරුවන් ස්මඟ දැනුවත් කිරීගේ  මුවක් පැවැත්ගේ. ඉදිකිරීේ අතරුර ස්මොජ දුක් ැනවිලි විස්ඳීම 

ස්ඳ ො පැමිණිලි යොන්ත්රණයක් ස්තථොපිත ගකගර්.  ම ස්මඟ ය පත් ස්මොජ ස්බඳතොවක් පවත්වො  න්නො ගලස් 

කේකරුවන්ට ස්  ගකොන්ත්රොත්කරුවන්ට උපගදස්ත ගදනු ලැගබ්. 

5.6 ඉෙම් පරි රනයේ යනාගැලපීම් 

UDA විසින් ස්පයන ලද මූලික ස්ැලසුේ වලට අනුව, ගයෝජිත වයොපෘති භූමිගේ ජලය කොන්දු ගනොවන 

ප්රගේශය මුළු භූමි ප්රමොණගයන් දළ වශගයන් 50% ක් වන අතර භූමිගේ 50% ක් විවෘත ව තබනු ලැගබ්. ගේ 

අනුව, ඉඩේ භොවිතය ස්මඟ ගපොලවට ජලය කොන්දු ීම ස්ේබන්ධ  ැටලු අවම කිරීම ස්ඳ ො, වයොපෘති 

භුමිගයන් 1/2 ක් භූමි අලාංකරණය ස්ඳ ො ලබො  ත  ැකිය. මූලික වශගයන් විවෘත අවකොශය කෘිකොර්මික 

කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කිරීමට බන්ධනො ොර අධිකොරියට ස්ැලසුේ කර ඇති අතර එයින් ලැගබන පලදොව 

 ෘ ස්තථ පරිගභෝජනය ස්ඳ ො භොවිතො කළ  ැකිය. අභයන්තර වැට ඇුළත ඇති බන්ධනො ොර ප්රගේශ වල 

විශොල  ස්ත ගනොතිගබන අතර, දළ වශගයන් මීටර් 25 ක් පළල ඇති ස්තවොරක්ෂ්ක කලොපය (පිටත වැට ස්  

බන්ධනො ොර මොයිම අතර) මධයම  ො විශොල ප්රමොණගේ  ස්ත - සියල්ල ස්ද ො ගතත් කලොපීය විගශතෂ් ගති ත්රො 

 නු ඇත. 

 

"මිනිසුන් ත නේ කලොපගේ "  ස්  "ස්තවොරක්ෂ්ක කලොපය" ුළ මධයම ප්රමොණගේ ස්  විශොල ප්රමොණගේ 

ගේශීය වර්ග ස්හිත  රිත තීරයක් පවත්වො  ැනීම මඟින් මීටර් 6.0 ක් උස් ආරක්ෂක පවුගර් අය පත් බලපෑම 

අවම කර  ත  ැකිය. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 0.13 රූප  - ශාක ිටුීම සඳ ා ඇති විවෘත අවකාශ න් (පිරිසැලසුයම් ප්රභව  -  UDA) 

 

5.7 නැවත පදිංචි කිරීම් කළමනාකරණ / පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම/ සමාජ අස න  

ගේ යටගත් ඇතිවිය  ැකි සියළු බලපෑේ 4 වන පරිච්ගේදගේ ස්මොජ බලපෑේ ගකොටගස්තදී  ඳුනොග න ඇති 

අතර ස්මොජ විදයොඥයො ඒවොගේ බලපෑගේ වැද ත්කම අනුව එහි බලපෑම “බලපෑමක් නැත, අඩු බලපෑමක්, 

මධයස්තථ බලපෑමක් ස්  ඉ ළ බලපෑමක්” ගලස් වර්ීකරණය කරයි. ගමම විශතගල්ෂ්ණගේදී කිසිදු 

බලපෑමක් නැති  ො අඩු බලපෑමක් ඇති කොණ්ඩ ස්ඳ ො අවම කිරීගේ පියවරයන් අවශය ගනොවන නමුත් 

මධයස්තථ  ො ඉ ළ බලපෑේ ස්හිත  ැටලු ස්ඳ ො අවම කිරීගේ පියවරයන් ගයෝජනො ගකගර්. ස්ම ර බලපෑේ 

ධනොත්මක ගලස් ස්ැලකිය යුු නමුත් ඒවො ධනොත්මක අාංශ තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීගේ පියවරයන් 

නිර්ගේශ කිරීම ස්ඳ ො ගමම විශතගල්ෂ්ණගේ දී ස්ලකො බලනු ඇත.ස්මොජ-ආර්ිකය  ො ස්ාංස්තකෘතික පරිස්රය 

ගකගරහි ඇති වන අය පත් බලපෑේ අවම කිරීම ස්ඳ ො පියවර  ැනීම නිර්ගේශ කිරීම ස්  ගමම 

වර්ීකරණගේ විස්තතර ප ත දැක්ගේ 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 වගුව 0.7-  ඳුනො ත් බලපෑේ වල වැද ත්කගේ මට්ටම 

 

බලපෑම බලපෑගේමට්ටම අවම කිරීගේ ක්රියො 

මොර්  වල 

අවශතොව - ඔේ 

/නැත 

ප්රගේශගේ දැනට පවතින  ො ගයෝජිත 

ස්ාංවර්ධන වයොපෘති ගකගරහි බලපෑේ 

අඩු බලපෑේ නැත 

ඉදිකිරීේ කොලය ුළ ඉඩේ භොවිතය 

ගනො ැලපීම ග තුගවන් ඇති වන බලපෑේ 

අඩු බලපෑේ නැත 

ස්තථොපිත බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණගයන් 

අපජලය බැ ැර කිරීම 

ඉ ල/ස්ැලකිය යුු ඔේ 

ගමග යුේ අදියගර්දී ඉඩේ පරි රණය 

ගනො ැලපීම 

අඩු නැත 

ඉඩේ විනොකගේ ගවනස්තකේ මධයස්තථ ඔේ 

 ප්රොගේශීය ප්රජොවගේ ස්ොමොනය ජීවන රටොගේ 

ගවනස්තකේ 

ඉ ල/ස්ැලකිය යුු ඔේ 

වු කේකරුවන්ට බලපෑේ ඉ ල/ස්ැලකිය යුු ඔේ 

 වොස්ස්තථොන ස්ඳ ො ප්රගේශය අඩු නැත 

කෘිකර්මොන්තයට ප්රගේශය මධයස්තථ/ස්ැලකියයුු ඔේ 

ස්මොජ අස් නය ඉ ල/ස්ැලකිය යුු ඔේ 

ස්ාංගේදී ස්තථොන 

 

මධයස්තථ/ස්ැලකිය 

යුු 

ඔේ 

නැවත පදිාංචි කිරීගේ  ැටළු 

 

ඉ ල/ස්ැලකිය යුු ඔේ 

ළිඳක ස්තවොභොවික ගපොකුණ ස්  පොනීය ජලය 

භොවිතො කිරීගේ  ැටළු 

මධයස්තථ/ස්ැලකිය 

යුු 

ඔේ 

 

බලපෑම් අවම කිරීමට ය ෝජිත පි වර 

 

ඉ ත ස්ඳ න් කළ පරිදි මධයස්තථ, ස්ැලකිය යුු  ො ඉතො වැද ත් බලපෑේ ස්ඳ ො අවම කිරීගේ පියවර 

ගයෝජනො ගකගර්. ක්රියොත්මක කිරීම ස්ඳ ො  ත  ැකි අවම කිරීගේ පියවර ප ත ස්ඳ න් ගේ: 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වගුව 0.8 - ස්මොජ බලපෑේ ස්  අවම කිරීගේ පියවර 

බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් 

ස්තථොපිත බන්ධනො ොර 

ස්ාංකීර්ණගයන් අපජලය 

බැ ැර කිරීම 

 

කි.මී .7 ක් දි  නල මොර් යක් මඟින් මොවක් ඔයට මුදො  ැරීමට ගපර අපජලය 

නිසි ගලස් පිරිප දු කිරීගේ ක්රමයක්  ඳුන්වො දී ක්රියොත්මක කිරීමට වයොපෘති 

ස්ාංවර්ධනය ස්ැලසුේ කර ඇත. නල මොර් ගේ සිට මීටර් 10 ක ROW ුල 

නිවොස්  ඇත. ගමම නිවොස් ේලට ස්ෘණොත්මක බලපෑේ ඇති ගනොවන ගලස් 

නල මොර් ය ස්තථොපිත කරනු ලැගබ්. 

 

මවක් ඔගයහි අපද්රවය බැ ැර කරන ස්තථොනයට ප ලින් නොන ස්තථොන විශොල 

ප්රමොණයක් ඇත. ගමම  අපජල පේධතිය ක්රියොත්මක වන කොලය පුරොවටම 

අපජල පවිත්රකරණ ප්රමිතිය පවත්වොග න යනු ඇත. අපජලය බැ ැර කිරීම 

ස්ඳ ො නිර්ගේශිත ක්රියොමොර් ය නිසියොකොරව ක්රියොත්මක කිරීම ස් තික කිරීම 

ස්ඳ ො විශතවොස්වන්ත පසුවිපරේ පේධතියක් NWSDB වැනි ව කිව යුු 

ආයතන  ර ො සිදු කරනු ලැ ගබ්. 

 

ඉඩේ විනොකගේ ගවනස්තකේ 

 

බන්ධනො ොරය ස්තථොපිත කිරීගමන් පසු භූමි විනොකේ ඉ ළ යො  ැකි බව 

දැනුේ දීම ස්ඳ ො GN , ස්මෘේධි නියොමක වැනි බිේ මට්ටගේ නිගයෝජිතයින් 

ස්  ප්රොගේශිය නොයකයින්ගේ ස් භොීත්වගයන් බන්ධනො ොරය අස්ල ජීවත් 

වන නිවැසියන් දැනුවත් කිරීගේ වැඩ ස්ට නක් ක්රියොත්මක කරනු ලැගබ් 

බොහිර වයොපොරිකයින්ට තම ඉඩම ගනොදී තබො  ැනීමට ඔවුන් ගපලඹවිය 

 ැකිය. 

ප්රොගේශීය ප්රජොගේ දදනික 

ජීවන රටොවන්හි ගවනස්තකේ 

 

සිරකරුවන් ස්මඟ නීති විගරෝධී ස්බඳතො වර්ධනය කර  ැනීගේ අනවශය 

උත්ස්ො යන් වැළැක්ීම ස්ඳ ො බන්ධනො ොර කළමනොකොරිත්වය  ත  ැකි 

ස්ෑම පියවරක්ම  නු ඇත. බන්ධනො ොරගේ කටයුු ප්රධොන වශගයන් විශොල 

මොයිේ බිත්ති වලින් ආවරණය කර ඇති පරිශ්රයකට පමණක් සීමො වන ග යින් 

බන්ධනො ොර ස්ේබන්ධ ක්රියොකොරකේ බොහිර ප්රජොව ගවත ග ළිදරේ ීගේ 

 ැකියොවක් ගනොමැත. ගකගස්ත ගවතත්, බන්ධනො ොරය ක්රියොත්මක කිරීම 

ග තුගවන් බොහිර ප්රජොවට ඇති විය  ැකි බොධො නිරීක්ෂ්ණය කිරීම ස්ඳ ො 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව නිසි විධි විධොන ස්කස්ත කළ  ැකිය. 

 

වු කේකරුවන්ට බලපෑේ 

 

ගයෝජිත වයොපෘතිය ග තුගවන් වු කේකරුවන් 120 කට පමණ රැකියො අහිමි 

වනු ඇත. පීඩොවට පත් වු කේකරුවන්ට ග ීම ස්ඳ ො UDA විසින් 

දැනටමත් වන්දි පැගක්ජයක් ස්කස්ත කර ඇත. පීඩොවට පත් වයොපෘති භුමිගේ 

දැනට වැඩ කරන සියලුම වු කේකරුවන් ආවරණය වන පරිදි ගමම 

පැගක්ජය ක්රියොත්මක ගකගර්. විනිවිදභොවයකින් ගමම වන්දි පැගක්ජය 

ක්රියොත්මක කිරීම සිදු කරනු ලැගබ් පීඩොවට පත් වූවන්ද වන්දි පැගක්ජ 

ස්ැලසුේ කිරීගේ  ො ක්රියොත්මක කිරීගේ වැඩ ස්ට නට ඇුළත් කිරීම වැනි 

ක්රිය සිදු ගකගර්. වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ කටයුු ආරේභ කිරීමට ගපර වන්දි 

ග ීම අවස්න් කරනු ලැගබ්. 

 

කෘිකර්මොන්තයට 

ප්රගේශය 

කුඹුරු ඉඩම  ර ො ගයෝජිත ප්රගේශ මොර් ය ඉදිකිරීම ග තුගවන් අය පත් 

බලපෑේ ඇති ගේ. ඉදිකිරීේ සිදු කරන අවස්තථොගේදී ඉඩේ අහිමි ීම ස්  ස්තිර 

ගභෝ  ව ොවන් ස්ඳ ො වන්දි ග ීම ුළින් ග ොීන්ට ඇති වන බලපෑේ අවම 

කරනු ලැගබ්. කෘිකොර්මික ප්රගේශය  ර ො පොරක් ඉදි කිරීම ග තුගවන් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් 

කුඹුගර් ජලය  ලො යොගේ බොධො වළක්වො  ැනීමට කටයුු ගකගර්. ගකගස්ත 

ගවතත්, පීඩොවට පත් වූ පිලි ැනීම ඇති අයගේ ක්රියොකොරී ස් භොීත්වගයන් 

ග ොීන්ගේ විගරෝධතො අවම කිරීගේ වැඩස්ට න ක්රියොත්මක කරනු ලැගබ්. 

 

ස්මොජ අස් නය ගමම වයොපෘතිය මගින් අවට ප්රජොවගේ ජීවන රටොවට බරපතල බොධො ඇති 

කිරීම ප්රගේශවොසීන්ගේ  ැඟීමකි. අමුත්තන් ස්  බන්ධනො ොරගේ අගනකුත් 

ආරක්ෂක විධිවිධොන ග තුගවන් ඔවුන්ට බොධො ඇති ගේයයි බලොගපොගරොත්ු 

ගේ. බන්ධනො ොර කළමනොකොරිත්වය විසින් අස්ල්වොසීන් ස්මඟ ස්බඳතො 

වර්ධනය කර  ැනීම ුළින් ගමම ස්ාංජොනනය පැ ැදිලි කර  ත යුුය. 

ප්රජොවගේ මොර්  ත කිරීගේ කටයුුවලට බන්ධනො ොර කළමනොකරණගේ 

බොධොවක් සිදු ගනොවන බව උපකල්පනය කළ  ැකිය. එම නිස්ො බන්ධනො ොර 

ගමග යුේ ග තුගවන් ඇති විය  ැකි බොධො පිළිබඳ ස්ාංනිගේදනය විස්ඳීම 

ස්ඳ ො ග ොරණ ප්රොගේශීය ගල්කේ, ප ළ මිල්ලෑවො GN ස්  අගනකුත් 

ප්රොගේශීය නිගයෝජිතයින්ගේ ස්  ප්රජො නොයකයින්ගේ ස් භොීත්වගයන් නිසි 

ම ජන දැනුවත් කිරීගේ වැඩස්ට නක් ක්රියොත්මක ගකගර්.  

ස්ාංගේදී ස්තථොන වයොපෘතිගේ භුමිගේ ස්ාංගේදී ස්තථොන ගනොතිුණද, වි ොරස්තථොනය, පොස්ල, ක්රීඩො 

පිිය ස්  ගකෝවිලට බොධො ගනොවන පරිදි ප්රගේශ මොර්  වල  මනො මනය 

ඇුළු වයපෘතිගේ ගමග යුේ කටයුු කළමනොකරණය කරනු ඇත. 

 

නැවත පදිාංචි කිරීගේ 

 ැටළු 

වයොපෘතිගයන් විපතට පත් වූ පවුල් මිල්ලෑව වත්ත ප්රගේශගේ ගවනම ඉඩමක 

පදිාංචි කරීම ස්ඳ ො UDA විසින් ගේ වන විටත් වැඩපිළිගවලක් ස්කස්ත කර 

ඇත. පීඩොවට පත් ස්ෑම නිවස්කටම පර්චස්ත 10 ක බිේ ගකොටස්ක ඉදිකරන ලද 

නව නිවස්ක් ලබො ගදනු ඇත. ගමය ස්ැලකිය යුු ධනොත්මක බලපෑමක් වනු 

ඇත. වයොපෘතිගයන් පීඩොවට පත් සියළුම පවුල් ස්ඳ ො නිවොස් ලබො දීම UDA 

විසින් ස් තික කරනු ඇත. ග ොරණ DS, ප ළ මිල්ලෑව GN ස්  පීඩොවට පත් 

සියළුම නිවොස් වල ක්රියොකොරී ස් භොීත්වගයන් නැවත පදිාංචි කිරීගේ කටයුු 

ස්ැලසුේ කර ක්රියොත්මක ගකගර්. UDA විසින් ස්ැලසුේ කළ පරිදි නව නිවොස් 

ගයෝජනො ක්රමගේ නැවත පදිාංචි කළ විපතට පත් ප්රජොවට ක්රීඩො පිිය, ආ මික 

මධයස්තථොනය, පොස්ල වැනි අවශය අගනකුත් ප සුකේ ලබො ගදනු ඇත. 

 

ළිගදහි ජලය භොවිතගේ 

කිරීගේ  ැටළු 

 

වයොපෘතිය ගවනුගවන් ඉදි කරන ජලය ගබදො  ැරීගේ මොර්  වලින් නල ජල 

ප සුකේ ලබො  ැනීමට දැනට පොනීය ජලය ස්ද ො ළිඳ මත යැගපන නිවොස් 

හිමියන්ට වයොපෘති ගයෝජක විසින් අවස්ර ගදනු ඇත. ගමය කළ ගනො ැකි 

නේ වර්තමොනගේ ළිඳ භොවිතො කරන්නන්ට ඔවුන්ගේ ඉඩේ කැබැල්ලක 

විකල්ප ළිඳක් ඉදිකිරීමට ආධොර ලබො ගදනු ඇත. 

 

 

5.8 කෘෂිකාර්මික ඉෙම් සඳ ා ප සුකම් සැලසීම සඳ ා ප්රතිපාද්න/ ප්රයේශයතා පි වර  

ගයෝජිත බන්ධනො ොර ස්ාංකීර්ණයට ගවන්වූ පිවිසුේ මොර්  ඇත. භුමිගේ මොයිම අස්ල ඇති නිගවස්ත ගවත 

පිවිසීමට ද මොර්  ඇත. වයොපෘති භූමිගයන් පිටත පිහිි ප්රධොන කෘිකොර්මික ඉඩේ කුඹුරු වන අතර එම 

ඉඩම වටො ඇති ප්රගේශ මොර්   ර ො ප්රගේශ විය  ැකිය. UDA යටගත් මිල්ලෑව වත්තට අයත් ගවනත් රබර් 

ව ොවන් ඇති අතර කෘිකොර්මික ඉඩේ ලබො  ැනීම ස්ඳ ො කිසිදු සීමොවක් ගනොමැත. 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.9. වාසස්ථාන අහිමි ීයම් බාධා/ සත්ත්ව වියශ්ෂ අවතැන් ීම 

5.9.1 සාමානය 

 

බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන ත කිරීගේ ගයෝජිත වයොපෘතිය ුළින් ස්ත්ත්ව විගශතෂ් වලට ඇති විය  ැකි 

දිගු කොලීන බලපෑේ වලින් එකක් ගලස් වොස්ස්තථොන අහිමි ීම ස්  ඒවොට බොධො ඇති ීම  ඳුනො  ැනුණි. 

වෘක්ෂ්ලතොදිය විනොශ ීම ස්  එම ස්තථොනගේ ස්  ප්රොගේශීය කලොපගේ ස්මස්තත දජව විවිධත්වයට වන 

බලපෑේ කිසිඳු ආකොරයකින් වළක්වො  ත ගනො ැක. ගකගස්ත ගවතත්, ගමම ස්තථොනයට නීතයොනුකූලව නේ 

කරන ලද කිසිදු රක්ෂිත ප්රගේශයක් ගනොවන ග යින් වෘක්ෂ්ලතො ඉවත් කිරීම නැවත්විය ගනො ැක. 

 

දජව විවිධත්වය  ො තොවකොලික ගස්තවොවන් අහිමි ීම ස්  දිස්තික්කගේ ස්තවොභොවික වනොන්තර 

ගනොමැතිකම යන දෘෂ්ති ගකෝණගයන් ගකගස්ත ගවතත් ගයෝජිත භූමිගේ ස්  ඒ අවට පරිස්ර විදයොත්මකව 

ගස්තවොවන් වලට සිදු කරන  ොනි අවම කර  ැනීමට  ැකි තොක් දුරට උත්ස්ො  කළ යුුය. බලපෑේ අවමට 

නිර්ගේශිත පියවරයන් කිහිපයක් ප ත දැක්ගේ. 

 

 

(i) රබර් වුයොගේ ගකොටස්ක් අත ැර දමො ඇති අතර එතැන් සිට එය ගබොග ෝ ගේශීය ශොක  ො ස්ව 

විගශතෂ්යන් විසින් ආක්රමනය කර ඇති බව වොර්තො විය. ගමම ප්රගේශගයන් උල්පත් ආශ්රිත සුළු 

ප්රමොණයක් ස්ාංරක්ෂණය කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. ශකයතොව මත පදනේව  ොනි ගනොකළ  ැකි 

උපරිම ප්රගේශය තීරණය කළ  ැකිය. 

 

(ii)උල්පත් පිහිටීම ස්  ඒ ආශ්රිත ජල තටොකය ආරක්ෂ්ො කිරීමට ද නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. රබර් ව ොගවන් 

ගබොග ෝ ප්රමොණයක් ඉවත් කිරීමත් ස්මඟ අවතැන් වූ ස්ත්ත්ව විගශතෂ් ගබොග ොමයක් ගමම ප්රගේශය 

ගදස්ට  මන් කරන අතර එම නිස්ො එම ප්රගේශ ස්ඳ ො ප්රමොණවත් ඉඩ ප්රමොණයක් ඉතිරි කිරීම 

අතයවශය වන අතර ඒ ස්ඳ ො අවට ඇති වෘක්ෂ්ලතොදිය ද ස්ාංරක්ෂණය කිරීම අවශය ගේ. අත ැර දමො 

ඇති රබර් ව ොගේ ගකොටස්ක් ස්  උල්පත් ස්තථොනගේ ශොක වැස්තම වන තීරුවකින් ස්ේබන්ධ කිරීම 

ගයෝ ය ගේ. පුළුල් භූ දර්ශනය විගශතෂ්යන්ට භොවිතො කළ  ැකි වන පරිදි ගමම තීරය බොහිරව විවෘතව 

තැබිය යුුය. වස්න්තය ස්ෑම ස්තථොනයකම ග ොඩනැගිලි වලින් මොයිේ ගනොකළ යුු අතර ගමම භුමිය 

වටො වෘක්ෂ්ලතො තීරුවක් තබො  ත යුුය. රිමොන්් බන්ධනො ොර ග ොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට නියමිත 

තැන උල්පත් පිහිටො ඇත. එබැවින් ගමම ග ොඩනැගිල්ලට ප සුකේ ස්ැලසීම ස්ඳ ො යේ යේ 

ග ොඩනැගිලි මොරුීේ සිදු කළ යුුය. අපජල පිරිප දු ස්තථොනය උල්පත් ස්තථොනය ආස්න්නගේ ගනොවිය 

යුුය. 

 

(iii) වර්තමොන කර්මොන්තශොලොව පිටුපස් ඇති කුඩො වගුරු බිේ  ැකිනේ ග ොඩකිරීමක් ගනොමැතිව 

ආරක්ෂ්ො කළ යුුය. ගමය උභය ජීීන් ස්  කබරයින් වැනි ස්ුන් ස්ඳ ො කදිම ගතෝතැන්නක් වනු 

ඇත. ස්තථොනය ුළ ජල විදයොව ස්  ගස්ෞන්දර්යය වැඩි දියුණු කිරීම ස්ඳ ො ගමම ප්රගේශ භොවිතො කළ 

 ැකිය. 

 

(iv) ගයෝජිත ස්තථොනගේ මොයිගේ ස්  නිවොස් වලට ආස්න්නයව ගවල්යොය අස්ල ඇති ජල මොර්  ගදක 

ආරක්ෂ්ො කළ යුුය. සිගමන්ති ග ෝ සුන්ුන් ඒවොට විසි ගනොකළ යුු අතර ජල  ලොයොම අවහිර 

ගනොකළ යුුය. ගමම ඇළ ගදපස් ගකොන්ක්රීට් වලින් ආවරණය ගනොකළ යුු අතර ස්තවොභොවික මොයිේ 

(පැලෑි ග ෝ පොෂ්ොණමය) ගනොගවනස්තව තැබිය යුුය. ජලය  ලො යොමට ප සුකේ ස්ැලසීම ස්ඳ ො 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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කුඹුරු යොයට මොයිේව (ගයෝජිත මොර් ය ඉදිකිරීමට නියමිත තැන) ඇළ  රස්ත වන ස්තථොනගේ 

ගබෝක්කුවක්ඉදිකල යුුව ඇත. මොර් ය තැනීම ස්ඳ ො  ස්ත කැපීම  ැකිතොක් වළක්වො  ත යුුය. 

එමගින් ගමම ඇළ ගදොළ ගදපස් ගේශීය වෘක්ෂ්ලතොදිගයන් ගපොග ොස්ත් කළ  ැකිය.  

 

ආරක්ෂ්ො කළ යුු ස්තථොන දැක්ගවන සිතියමක් රූප සට න 5.14 හි ද්ක්වා ඇත. 

 
 

0.14 රූපය  - වයොපෘති භූමිය ුළ ස්ාංරක්ෂණය ස්ඳ ො නිර්ගේශිත ප්රගේශ (ගකොළ පැ ැගයන් දක්වො ඇත). 

 

 

යේ තරමකට දජව විවිධත්වය ආරක්ෂො කරන අතරම ගමම පියවරයන් මඟින් පරිස්රගේ ගස්ෞන්දර්යය 

ඉ ළ නාංවනු ඇත. 

 

(v) තවත් නිර්ගේශයක් නේ එම ස්තථොනය ආශ්රිතව ග ෝ ගකොළඹ දිස්තික්කය ුළ ගවනත් ප්රගේශයක 

වනොන්තරයක් ඇති කිරීම ස්ඳ ො දොයක ීමයි. වන ස්ාංරක්ෂ්ණ ගදපොර්තගේන්ුව ස්මඟ ස්ොකච්ඡො කර 

සුදුසු ස්තථොන ගතෝරො  ත යුුය. ගමම ප්රගේශගේ ප්රමොණය නැති වූවද  භුමිගයන් අවම වශගයන් 50% 

කට ස්මොන විය යුුය.  වොර්තොගේ වොර්තො ී ඇති ගේශීය / ආගේණික / තර්ජනයට ලක්ව ඇති පැලෑි 

කිහිපයක් නැවත ව ො  කිරීම ස්ඳ ො ගමය භොවිතො කළ  ැකිය. භුමිගයන් ඉවත් කරන ලද පැලෑි 

(root-balled ),ගේ ස්ඳ ො භොවිතො කළ  ැකිය. 

 

(vi) ගබොග ෝ ස්මනල විගශතෂ් ගමම ස්තථොනගයන් වොර්තො ී ඇත. එම නිස්ො ප සුගවන්  ත  ැකි අතිගර්ක 

පියවරක් නේ ග ොඩනැගිලි අතර ඇති අවකොශයන්හි ස්මනල උදයොනයක් ස්ෑදීමයි. ස්මනලුන් 

ආකර්ෂ්ණය කර  ැනීමට ිය කරන කුඩො ගේශීය පඳුරු  ො අඩු නඩත්ු ස්හිත මල් පැල සිටුවිය 

 ැකිය. 

 

5.9.2 සත්වයින් අවතැන් ීම ස  සත්වයින් මැරීම අවම කිරීම 

• ස්ුන් අල්ලො  ැනීම ස්  ස්තථොන මොරු කිරීම අනිවොර්ය පියවරක් ගලස් සිදුවිය යුුය. අල්ලො  ත  ැකි 

ස්ුන්ට හූනන්, skinks, ස්ර්පයන්, කටුස්තස්න්, වැනි කුඩො ස්ාංචරන විගශතෂ් ස්  ගමොන්ග ෝස්ත ස්  සිවට් 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වැනි කුඩො ක්ීරපොයින් (mongooses, civets) ඇුළත් ගේ. අල්ලො  ත් ස්ුන් එම ස්තථොනගේ අගනකුත් 

ප්රගේශ ුළ ගනොව ප තරට ගතත් කලොපගේ ගවනත් ප්රගේශවල ආරක්ිත වොස්ස්තථොනයක පදිාංචි කළ 

යුු ගේ. අත ැර දමො ඇති රබර් භුමිගේ ග ෝ ආරක්ෂො කිරීමට ගයෝජිත වස්න්ත භූමිගේ ඒවො මුදො 

ගනො ැරිය යුු බැවින් ගමම විගශතෂ් වල ජන  නය වැඩි විය  ැකි බැවින් එමඟින් නැවත ගන්වොසික 

ප්රගේශ/ග වු ගවත යොමට සිදු ගේ. ලු ම -කළටුවොව ග ෝ මීතිරි ල වන රක්ිතය මුදො  ැරීගේ 

 ැකියොව ඇති ස්තථොන, කලින් ඒවො ප්රමොණගයන් විශොල බැවින් වඩොත් සුදුසු ය. ගේ ස්ඳ ො මුලය 

ප්රතිපොදන ගවන් කළ යුුය. අල්ලො  ත් ස්ුන් ප්රවො නය කළ යුත්ගත් වනජීී නිලධොරීන්ගේ 

අධීක්ෂ්ණය යටගත් ය. නිසි ගලස් අල්ලො  ැනීගේ ස්  අල්ලො  ැනීගේ උපකරණ ස්  රඳවො  ැනීගේ 

ප සුකේ (කූඩු) අත ළඟ තිබිය යුුය. 

• ස්ාංචොරයකරන විගශතෂ්යන්ට පිටතට යොමට ඉඩ දීම ස්ඳ ො පස්ත කැපීම ස්  ුල්ගඩෝස්ර් කිරීම සිදු කිරීමට 

ගපර එම භුමි වලට බොධො කළ යුුය. විගශතෂ්ගයන් ස්ර්පයින් ස්  ක්ීරපොයින් අල්ලො  ැනීගේ 

ක්රියොවලියට ස්  විගශතෂ්යන් නිසි ගලස්  ඳුනො  ැනීමට ස්ම ර ප්රීණයන් සිිය යුු බව කොර්ය 

මණ්ඩලයට දැනුේ දිය යුු අතර. 

 

• විගශතෂ්ගයන් රොිගේ එ ො ගම ො යන වො න  ැන ප්රගේශේ විය යුුය. ඕනෑම මරණයක් (මොර් ගේදී 

අනුරක්) බලධොරීන්ට වොර්තො කළ යුු අතර, ුවොල වූ ඕනෑම ස්ගතකු රැකබලො ග න වනජීී 

ස්ාංරක්ෂ්ණ ගදපොර්තගේන්ුවට ග ෝ ගවනත් පශු දවදය මධයස්තථොනයකට භොර දිය යුුය. 

 

• ඉ තින් නිර්ගේශ කර ඇති පරිදි, උල්පත් අස්ල ස්  අත ැර දමො ඇති රබර් වුයොගේ ගකොටස්ක් ඒ 

වටො තැබීගමන් ස්ම ර ස්ත්ත්ව විගශතෂ්යන්ට එහි යොමට ඉඩ ස්ැලසීගමන් වන ස්ුන් ට  ොනි ීම අඩු 

ගේ. 

5.9.3 මාවක් ඔයේ ජලජ  ප්රජාවට වන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

• විගශතෂ්ගයන් මොවක් ඔය ආශ්රිතව දැඩි අහිතකර පොරිස්රික බලපෑේ ඇති විය  ැකි බැවින් අපජලය ග ෝ 

මලොඅපජලය බන්ධනො ොරගයන් බැ ැර කිරීම බරපතල ගලස් ස්ලකො බැලිය යුුය. මධයම පරිස්ර 

අධිකොරිගේ ගරගුලොසි මඟින් නියම කර ඇති සියළුම දූෂ්ක මට්ටේ පිළි ත  ැකි සීමොවන් දක්වො ප ත 

දමො ඇති බව ස් තික කිරීම ස්ඳ ො එම ස්තථොනය ුළ ඇති සියලුම අපද්රවය  ො මළොඅපද්රවය පිරිප දු 

කිරීම අනිවොර්ය ගේ. පිරිප දු කළ ජලය මුදො  ැරීම ද ලබො  න්නො ජලගේ අවම වශගයන් 8 ගුණයක් 

දියොරු ීම ස් තික කළ යුුය. මොවක් ඔය බහු වොර්ික ඇළක් වුවද එහි  ලොයොම ස්ැලකිය යුු ගලස් 

ගවනස්ත ගේ - ගමෝස්ේ කොලගේදී අධික වන අතර වස්ගර් වියළි කොලය ුළ (ස්ොමොනයගයන් - ජනවොරි - 

ගපබරවොරි) ඉතො අඩුය. එබැවින් අු  ාං ොගේ අවම කොලගුණ ප්රවො ය පදනේ කරග න ආරක්ෂක 

මට්ටේ  ණනය කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. 

• ජලගේ ගුණොත්මකභොවය නිතිපතො  ො ක්රමොනුකූලව අධීක්ෂ්ණය කිරීම අතයවශයයි. නිරීක්ෂ්ණය ස්ඳ ො 

වැද ත් ගභෞතික රස්ොයනික පරොමිතීන් අතරට BOD, DO, නයිගේට්, ගපොස්තගේට්, උෂ්තණත්වය, pH 

අ ය, ගබොරතොවය ස්  ස්න්නොයකතොවය ඇුළත් ගේ. අතිගර්ක පරොමිති අවශය පරිදි ස්ලකො බැලිය 

 ැකිය. 

• එක්  ැකියොවක් නේ සුපර්නැන්ටන්ට් මුදො  ැරිය  ැකි සුදුසු ස්තථොනයක බින්  ැසීගේ ටැාංකියක් 

තැබීමයි. ගමම ටැාංකිය නිතිපතො පිරිසිදු කර මඩිති නිසි පරිදි බැ ැර කිරීමට සිදු කල යුුගේ. ගරොන් මඩ 

ගකොේගපොස්තට් ගපොග ොර ප සුකේ ස්ඳ ො (ග ෝ විකිණීමට) භොවිතො කළ  ැකිය. 

• අප ජල පිරිප දු ස්තථොනය ස්ඳ ො භොවිතො කරන ප්රගේශය ප්රගේශගමන් ගතෝරො  ත යුුය. පවිත්ර කිරීගේ 

මධයස්තථොනය දිය උල්පත, ඇළ මොර්  ස්  කුඹුරු යොබද ස්තථොනවල ගනොතිබිය යුුය. අපජලය  ො 

අපජලය කොන්දු ීම (කොන්දු ීම ග ෝ මුපිට  ලො යොම) විවිධ ඉාංජිගන්රුමය විකල්පයන් ුළින් 

ගකගස්ත ග ෝ වැළැක්විය යුුය. 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.9.4 සුන්බුන් එකතු ීයමන් වන බලපෑම් අඩු කිරීම 

•  ෘ  භොණ්ඩ  ො අගනකුත් නිෂ්තපොදන නිෂ්තපොදනය ස්ඳ ො රබර් දැව භොවිතො කරන ග යින් කපො දැමූ 

රබර්  ස්ත ආස්න්නගේම පිහිි කර්මොන්ත ශොලොවකට ඉවත් කිරීමට කටයුු ස්ේපොදනය කළ යුුය. 

එමඟින් ලී/කඳන් වයොබෘති භුමිගේ ුළ ග ෝ ගවනත් ස්තථොනයක  බඩො කිරීම වළක්වො  ත  ැකිය. 

• අගනකුත් වෘක්ෂ්ලතොදි ගකොටස්ත උල්පත් ආස්න්නගේ, ජල මොර් යක් අස්ල ග ෝ ආරක්ෂ්ො කිරීමට 

ගයෝජිත අත ැර දමො ඇති රබර් ප්රගේශය ුළට බැ ැර ගනොකළ යුුය. වෘක්ෂ්ලතො ගකොේගපොස්තට් 

ගපොග ොර ස්ෑදීම ස්ඳ ො ඉවත් කිරීම  ැන ස්ලකො බැලිය යුුය. 

5.10 භූවිද්යාත්මක ස  භු ස්ථායි තාව ට වන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

භූ විදයොත්මක  ස්ොධක ගකගරහි බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් ප ත පරිදි  ඳුන්වො දිය  ැකිය. 

 

(අ) බෑවුේ අස්තථොවර ීම ස්  නොයයෑේ ආරේභ ීගේ බලපෑේ අවම කළ  ැක්ගක් 

1. ස්තවොභොවික බෑවුේ වලට  ොනි කිරීම අවම කළ යුු අතර සියලු පස්ත කැපූ බෑවුේ වලට ග ෝ ගවනස්ත 

කළ බෑවුේ වලට නිසි පරිදි ආධොරක වු යන් (ඉාංජිගන්රුකරණය) ඉදිකළ යුුය. 

2. රස්ොයනික  ො /ග ෝ පොලක පිපිරුේ භොවිතො කිරීගමන්  ල් පිපිරීගේ දී වනබලපෑම අවම කර  ත 

 ැකිය 

3. වර්ෂ්ොපතනගයන් ඇති වන බලපෑේ අවම කිරීම ස්ඳ ො අතිරික්ත ජලය ඒ අස්ල ඇති ස්තවොභොවික දිය 

ප රවල් ගවත  ැරීමට කටයුු කල යුුය. ග ලිකිරීේ කළ බෑවුේ ආවරණය කිරීමටත් නිසි  

ජලොපව න ක්රමයක් අනු මනය කිරීගමන් අධික ගලස් පස් ුලටජලය යොගේ බලපෑම අවම කර 

 ත  ැකිය 

4. උස් ග ොඩනැගිලි තැනීමට ගපර ස්විස්තතරොත්මක භූ තොක්ෂණික පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීම අවශය ගේ. 

එමඟින් බර දරො සිටීම  ස්ඳ ො සුදුසු  ැඹුර  ඳුනො  ැනීගමන් අස්තථොවර බෑවුේ මත ඇතිවන බලය 

අවම ගකගර්. 

5.11 යවනත් බලපෑම්  

5.11.1 පාරිසරික යසෞඛය ස  ආරක්ෂාව සම්බන්ධ බලපෑම්  

5.11.1.1 සැලසුම් ස  නිර්මාණ අධි යර්දී ගිනි අනතුරු වැලැක් ීමට ක්රමයේද් න්   

ගින්න ඉතො ගේ ගයන් පැතිර යො  ැකි බැවින්,  දිසි අවස්තථො වලදී ප්රතිචොර දැක්ීගේ කොලය අවම කිරීම 

අතිශයින්ම අවශයය. එම නිස්ො, මිල්ලෑව කලොපය ස්ඳ ොම (අවම වශගයන් ධොරිතොව) ගිනි නිීගේ 

ඒකකයක් ස්තථොපිත කිරීමට ගයෝජනො ගකගර් (ඒ  ො ස්මොන ඒවො BOI කලොප වල නඩත්ු ගකගරන පරිදි). 

ගමම විකල්පය ක්රියොත්මක කළ ගනො ැකි නේ.  දිසි අවස්තථො වලදී ගිනි නිවන  මුදොව එම ස්තථොනයට 

පැමිගණන ුරු තොවකොලිකව ගින්න පොලනය කිරීම ස්ඳ ො එක් එක් කලොපය ස්ඳ ො ගිනි  බඩො ජල 

ටැාංකියක් ඉදි කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. CIDA හි ගිනි නිීගේ ගරගුලොසි වලට අනුකූලව (CIDA 

ප්රකොශනය අාංක CIDA / DEV /14 - 2018 ජූනි 3 වන ස්ාංස්තකරණය), ගරජිස්තටර්. මොර්ග ෝපගේශ 5 (31, 

47, 48), අවම ටැාංකි ධොරිතොවය ලීටර් 67,500 ක් විය  ැකි අතර ගින්න උපරිම වශගයන් මීටර් 40 ක් දක්වො 

පොලනය කිරීම ස්ඳ ො බොර් 4 ක පීඩනයකදී විනොඩියකට ජලය ලීටර් 1500 ක් ලබො දිය යුුය (අවශයතො 

අනුව බහු රයිස්ර් අගේක්ෂො කරන විට ගමම ධොරිතොවය අතිගර්ක  ලො යොගේ අවශයතොවය ස්ඳ ො 

ස්ාංගශෝධනය කළ  ැකිය.). 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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5.11.1.2 සාම්ප්රද්ායික ආරක්ෂක පේධති ස්ථාපිත කිරීම සඳ ා වන බලපෑම් අවම කිරීයම් පි වර 

 

නීන තොක්ෂණය මොනව අඛණ්ඩතොව ස්මඟ ස්ාංගයෝජනය ීගමන් නීන තොක්ෂණයන් ස්  මෘදුකොාං  විස්ඳුේ 

ඇුළත් දූිත ආරක්ෂක පේධති ග න ඒමට  ැකි අතර එයට කෘතිම ුේධිය, IoT ස්  යන්ත්ර ඉග නීම 

පදනේ කර ත් විස්ඳුේ ඇුළත් විය  ැකි අතර ඒවො ස්ැපයිය  ැකිය: 

 

o සම්ූර්ණ පරිශ්ර ටම ආරක්ෂක පේධති : පිටත ගදොර ක්රියොකොරකේ, උස්ස්ත  ඳුනො  ැනීගේ 

තොක්ෂ්නය ස්  දැනුේ දීේ (බලවත් අඳුර, අනවශය තොපය, දුම, ගිනි ස්ාංගේදක භොවිතගයන් ගිනි 

ස්ාංගේදක භොවිතො කරමින් දෘශය ස්ාංගේදක ස්මඟ ඇුළුවන්නන්  ඳුනො  ැනීම) ස්  ීඩිගයෝ 

නිරීක්ෂණය ස්මඟ කි.මී. 20 දක්වො බල  ැන්ගේ.  

o ප්රයේශ පාලන පේධති : ුේධි අාංශ ආ න්ුකයන් පරීක්ෂො කිරීම, මුහුණ  ඳුනො  ැනීම (අපරොද 

වලට ලැයිස්තු ත පුේ ලයින් ස්ඳ ො) ස්  මුහුගණ් ඉරියේ,  දිසි අවස්තථො  ඳුනො  ැනීම (ස්ැක 

ස්හිත පුේ ලයින් ස්ඳ ො), බලයලත් පුේ ලයින්  ඳුනො  ැනීම ස්  පිටත්ව යන ගේලොවන් ස්මඟ 

ලකුණු කිරීම, ුේධි අාංශ ආ න්ුකයන් පරීක්ෂො කිරීම. සියළුම අමුත්තන් පි ත කිරීම ස්  AI 

ගමවලේ භොවිතගයන් දත්ත (පුේ ලයින් ගස්ීම, ආදිය) ලබො  ැනීගේ ස්  විශතගල්ෂ්ණය කිරීගේ 

 ැකියොව ඇුළුව උෂ්තණත්වය, ආදිය. 

o සම්පුර්ණ සම්ාර්ට් කලාප විසඳුම්: කලබල, මිනිසුන්ගේ ගනොස්න්සුන්තොව නිරීක්ෂ්ණය කිරීම, ස්ැක 

කටයුු ක්රියොකොරකේ පිළිබඳ ඉ ලට දැනුේදීේ, රථවො න වැරදි, මාංගකොල්ලකෑේ ආදිය  ඳුනො 

 නී. 

o මධයම අනදීම් පාලන පේධති : ඉ ත ස්ඳ න් සියළුම පේධති ස්තථොවර පරි ණකයක් ග ෝ ජාං ම 

දුරකථන පේධති මඟින් ග ෝ අවශයතො මත පදනේව පේධති ගදගකන්ම පොලනය කර පොලනය 

කරන්න. 

 

උස්ස්ත ආරක්ෂක ගයදුේ ස්හිත ස්මොන AI පේධති පිළිබඳ වැඩි විස්තතර 18.A ඇමුණුගේ දක්වො ඇත 

 

5.11.1.3 ඉදිකිරීම් අවධියේ බලපෑම් අවම කිරීයම් ක්රි ා  

 

පාෂාණ කැණීම් ය ්තුයවන් ඇති වන බලපෑම් අවම කිරීයම් පි වර 

 

පොෂ්ොණ කැණීගේදී පොෂ්ොණ  ො  ල් කැබලි ඉවත් කිරීම ඇුළත්  එහි ක්රියොකොරිත්වගේ ප්රගේශය ස්මඟ එහි 

බලපෑගේ ප්රමොණොත්මක තත්වය ස්  එමගින් ඇති වන ගස්ෞඛය උපද්රව පොෂ්ොණ කැණීේ ස්ඳ ො භොවිතො 

කරන ක්රම අනුව ගවනස්ත ගේ. තොක්ෂණික පරිස්රගේ ස්  ගස්ෞඛයගේ ස්ාංගේදීතොව මත පදනේව, පවතින  ො 

ක්රියොත්මක කළ  ැකි ක්රම අතර විශතගල්ෂ්ණය කර ඇත. පොෂ්ොණ ගබදීගේ ක්රමය, රස්ොයනික විස්තතොරණ 

ක්රමය ස්  දියමන්ති ගරෝද කැපීගේ ක්රම වැනි පුපුරො යො ගනො ැකි ක්රම ුනක් අවස්තථොනුකූලව නිර්ගේශ 

කරන ලදී. බන්ධනො ොරය නැවතස්තථොපනය කිරීගේ ප්රගේශගේ ඉදිකිරීේ වලදී නිර්ගේශිත පොෂ්ොණ කැණීේ 

ක්රම ස්ඳ ො ස්ේබන්ධිත පුේ ලයින්ට අනුරු, ඇමුණුම 14 බලන්න. 

 

ඉදිකිරීම් වලදී පුහුණු  ා නුපුහුණු ශ්රමිකයින්යේ යසෞඛය  ා ආරක්ෂක බලපෑම් අවම කිරීයම් පි වර 

 

ඉදිකිරීේ කිරීමට ගපර, ස්ැලසුේ ස්  ක්රම ස්කස්ත කර ක්රියොත්මක කළ යුු අතර, එය ඉදිකිරීේ වලදී සිදුවන 

 ොනිකර තත්වයන් වැලැක්ීම ස්  ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂිත උපද්රව අවම කරනු ඇත: ප්රථමොධොර දීගේ 

අවශතොව, ුවොල සිදු ීගමන් කොලය අපගත් යොම (LTI) ස්  මොරොන්තික අවස්තථොවන්, උපරිම ආරක්ෂොව 

ස් තික කිරීම. මිනිස්ත පැය. ගමම අරමුණ ස්ොක්ෂ්ොත් කර  ැනීම ස්ඳ ො NIOSH, CIDA, CEA, ICTAD ස්  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

258 
  

කේකරු ගදපොර්තගේන්ුව වැනි අදොළ සියළුම පොර්ශවකරුවන්ගේ මොර්ග ෝපගේශ ඇුළත් කරමින් 

ඉදිකිරීේ කිරීමට ගපර ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් EHS ස්ැලැස්තමක් ස්කස්ත කරනු ඇත. තවදුරටත්, ගමම EHS 

ස්ැලැස්තම ක්රියොත්මක කළ  ැකිය ඉදිකිරීේ අතරුර ප ත ස්ඳ න් දෑ ඇුළත් කරමින්: 

 

a. පරිපොලන පොලනය, b. වැඩ කිරීගේ ක්රම ස්  ගමග යුේ පොලනය, c. උපද්රව  ො අවදොනේ තක්ගස්තරු 

කිරීේ, d.  දිසි ප්රතිචොර දැක්ීගේ ස්ැලසුේ ක්රියොත්මක කිරීම, e. විදුලි උපද්රව ස්  ආරක්ෂක 

මොර්ග ෝපගේශයන්ට අනුකූලව, f. නිසි අනු මනය කිරීම. g .උස් ක්රියො පිපොිවල වැඩ කිරීම, h. කැණීේ 

ස්  පිපිරුේ මොර්ග ෝපගේශ අනු මනය කරමින්, එනේ. වැඩ බලපත්ර ක්රමය ක්රියොත්මක කිරීම,j. ගමවලේ 

ගපට්ි ස්ැසි පැවැත්ීම, k. ආරක්ෂිත ද්රවය  සුරුවො  ැනීගේ  ො එස්ීගේ ක්රියොකොරකේ ආදිය ද අඛණ්ඩව 

වැඩිදියුණු කිරීම ස් තික කිරීම ස්ඳ ො ස්  ඉදිකිරීේ අතරුර පොරිස්රික ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂක පේධති 

තිරස්ොර ගලස් ක්රියොත්මක කිරීම ස් තික කිරීම ස්ඳ ො අවශය වි ණන පේධති, අධීක්ෂ්ණ ක්රම, 

කළමනොකරණ ස් භොීත්වය ස්  ස්මොගලෝචන ස්තථොපිත කළ යුුය. ඉදිකිරීේ වලදී අනු මනය කළ යුු 

ඇමුණුම -18 D  ගකි ගස්ෞඛය ස්  ආරක්ෂක මොර්ග ෝපගේශ කරුණොකර බලන්න. 

 

5.11.1.4 වයාපෘතියේ යමය යුම් අවධියේදී ඇති වන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

සක්රී   ා උද්ාසීන ගිනි ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා කිරීයම් හිෙැස් පි වා ගැනීයම් පි වර න්: 

  

විකල්පයක් ගලස් උස්ස්ත කැමරො භොවිතො කරමින් AI මත පදනේ වූ නිෂ්තක්රීය ගිනි ආරක්ෂ්ණ ක්රමය ස්මඟ 

ඒකොබේධව ගිනි ආරක්ෂක උපකරණ විකල්පයක් කිරීම ස්ඳ ො ගිනි  බඩො ජල ටැාංකි ප සුකම භොවිතො 

කිරීමයි. AI හි, නියුගරෝලිික් ඇල්ග ොරිතම මඟින් කිසියේ කැමරොවකින් ගින්නක් ග ෝ දුමක් අනොවරණය 

වුවග ොත් පේධතියට අනුරු ඇඟීේ කිරීමට ඉඩ ස්ලස්යි. ගමම AI පදනේ කර ත් පේධති උපගයෝී කර 

 ැනීගමන් ගින්න වළක්වො  ත  ැකි අතර දුම  ො ගින්ගනන් ඇති විය  ැකි අනුරු කල්තියොම විස්ඳො  ත 

 ැකිය. 

 

වැෙමුළුව ස  මුළුතැන්යගය හි උණුසුම් වැෙ කටයුතු වලදී ඇති වන බලපෑම් ය ත්ුයවන් අවම කිරීයම් 

පි වර. 

 

ගින්න නැරඹීම ස්ඳ ො AI කැමරො භොවිතො කිරීම,  ෑස්ත සිලින්ඩර ස්ඳ ො ගරොලි ස්  බ්ගලොක් ගච්න් ස්ැකසීම, 

flash back arrestors ස්  අවශය උණුසුේ වැඩ බලපත්ර පේධති භොවිතය ආදිය වයොපෘති භුමිගේ අවශයතො 

ස්  වැඩ කිරීගේ  ැකියොව මත පදනේව ක්රියොත්මක කළ  ැකි බව ගයෝජනො  කරනු ලැගබ්. 

 

ජනාකීර්ණ ීයමන් පවිරාගාර ට ිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 

 

ගයෝජිත මිල්ලෑව බන්ධනො ොරය ඉඩකඩ ස්හිත ප සුකමක් වන අතර බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුගේ  

තදබදය අඩු ගේ. උපරිම අපජල බැ ැර කිරීම දිනකට 1800 m3 කි. ගකගස්ත ගවතත්, WWTP නිර්මොණය 

කර ඇත්ගත් දිනකට 2000 m3 ය. එබැවින් අධික තදබදයක් ඇත්නේ, ඒ ස්ද ො යේ ඉඩක් දැනටමත් තිගබ්. 

එනිස්ො, WWTP එහි ධොරිතොගවන් ඔබ්බට  අප ජලය ගයොමු කරවනු  ගනොලැගබ්



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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6 වන පරිේයච්ද්  : පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම 

6.1 සාමානය 

ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්ඳ ො පොරිස්රික කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම (EMP) ස්  පොරිස්රික පසුවිපරේ ස්ැලසුේ 

(EMoP) ගමම පරිච්ගේදගේ විස්තතර කරනු ලැගබ්. පොරිස්රික කළමනොකරණය ස්  පසුවිපරේ ස්ැලැස්තම 

මඟින් වයොපෘතිගේ ඇති විය  ැකි ප්රධොන බලපෑේ ස්ොරොාංශ ත කරන අතර බලපෑේ අවම කිරීමට ගයෝජනො 

කරන ලද පියවරයන් ස්  ගයෝජනො කර ඇති ස්ෑම  පියවරක්ම ක්රියොත්මක කිරීම ස්ඳ ො ව කිව යුු 

පොර්ශවය ගමන්ම අවම කිරීගේ පියවර ක්රියොත්මක කිරීම පසුවිපරේ කිරීගේ ව කීම දරන පොර්ශවය ද  ඳුනො 

ග න ඇත. 

6.2  EMP ස  EMoP අවශයතා යකාන්රාත්කරුවන්, උප යකාන්රාත්කරුවන් ය ෝ යවනත් පාර්ශව 

යවත පැවරීම 

අනිවොර්යගයන්ම EMP ස්  EMoP ලාංසු ගල්ඛන වල ගකොටස්ක් විය යුු අතර අවශය පිරිවිතරයන් ස්මඟ 

එය ස්ලකො බැලිය යුුය. EMP හි දක්වො ඇති බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් ට ප්රධොන 

ගකොන්ත්රොත්කරුවන් ගිවිසුේ තව බැඳී ඇති අතර EMP ස්  EMoP හි අන්තර් තයන් පිළිබඳව උප 

ගකොන්ත්රොත්කරුවන් දැනුවත් කරනු ඇත. 

 

වයොපෘතිය ස්ඳ ො වූ ගටන්ඩර් ලියකියවිලි වලට පොරිස්රික කරුනු ගලස් EMP ස්  EMoP හි ස්ද න් කරුනු 

ඒකොබේධ කිරීම ුළින් පොරිස්රික කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම මඟින් දක්වො ඇති ක්රියොවන් ස්ඳ ො යේ 

ආකොරයක දනතික ස්තථොවරයක් ලබො දී ඇති බව ස් තික කිරීම වැද ත් ය. ගකොන්ත්රොත්කරුවන්ගේ 

ක්රියොකොරකේ වලට ස්ෘජුවම අදොළ වන EMP/EMoP හි අාංශ පමණක් පොරිස්රික පිරිවිතරයන් ුළ අඩාංගු 

ගේ. අවශය පොරිස්රික බැඳීේ ගකොන්ත්රොත්කරුවන්ට පැ ැදිලිව දැනුේ ගදන අතර ඉදිරිපත් කරන ලද 

ගටන්ඩර්කරුවන් EMP ස්  EMoP හි ස්ඳ න් පොරිස්රික අවශයතො ස්ලකො බලො අයවැය ස්කස්ත කළ යුුය. 

 

එවැනි පොරිස්රික අවශයතො ස්ඳ ො පිරිවැය ඉාංජිගන්රු පිරිවැයට ඇුළත් කර නැති EMP ස්  EMoP කරුනු 

ක්රියොත්මක කිරීම ස්ඳ ො ගවනම මුදල් ගවන්  කරනු ලැගබ්. 

 

වයොපෘතිගේ ගයොජිත බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් ක්රියොත්මක කිරීම ස් තික කිරීම ට ස්මස්තත ව කීම 

පැවරීම ස්ඳ ො ග ොරණ DS ගේ ප්රධොනත්වගයන් කමිටුවක් පිහිටුවනු ලබන අතර,  ප ළ මිල්ලෑව උුර 

GN, UDA හි  නිගයෝජිතයින්, ගකොන්ත්රොත්කරු, ග ොවිජන ස්ාංවර්ධන ගදපොර්තගේන්ුව ස්  ග ොරණ 

ගපොලිසිගේ ස්ොමොජිකයින් ගමම කමිටුවට ඇුළත් ගේ. ගමම කමිටුව ඉදිකිරීේ කොලසීමොව ුළදී මොසිකව 

ස්  ගමග යුේ අදියගර්දී වස්රකට ගදවරක් රැස්තගේ. ගකගස්ත ගවතත්, අවශයතො තිගබ් නේ  දිසි  ැටලු 

විස්ඳීම ස්ඳ ො ඕනෑම ගේලොවක කමිටුවක් රැස්තවිය  ැකිය. ගමම ආයතනික විධිවිධොනය පිළිබඳ ගතොරුරු 

ප්රගේශගේ ප්රොගේශීය ම ජනයො ගවත ගබදො ගදනු ඇත.  ැටලු මු වුවග ොත් පසුවිරේ නිරීක්ෂ්ණය කිරීම 

ස්  මැදි ත් ීම අවශය විය  ැකි  ැටළු ප ත වගුගේ දක්වො ඇත. 

 

6.1 වගුගේ EMP දක්වො ඇති අතර 6.2 වගුගේ EMoP දක්වො ඇත. 

  

 

 

වගුව 6.1 - පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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වයාපෘති 

ක්රි ාකාරකම් 

 

පාරිසරික බලපෑම් ය ෝජිත පාරිසරික බලපෑම් 

අවම කිරීයම් පි වර  

ක්රි ාත්මක කිරීයම් 

වගකීම 

 

අධීක්ෂන /සුවිපරම් 

ඉදිකිරීම් අදි ර 

 

යභෞතික පරිසර  

ඉෙම් පිලිය ල 

කිරීම 

දූවිලි විගමෝචනය 

 

නිතිපතො ජලය ඉසීම. ප්රගේශගේ පීඩොවට පත්වන්නන්ගේ 

ස්තථොන වලට ස්මීපව දූවිලි බොධක ඇති කිරීම 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

UDA/CEA 

ශබ්දය 

 

රොත්රී වැඩ වලදී ශබ්දය ජනනය කිරීගේ ක්රියොකොරකේ 

ගනොමැත. ස්ාංගේදී ස්තථොනවල ස්  ආ මික වැද ත්කමක් 

ඇති දිනවල කිසිදු ශබ්දයක් ඇති ගනොවන ක්රියොකොරකේ. 

අවශයතොවයක් ඇති වුවග ොත් නිවොස් අස්ල තොවකොලික 

ශබ්ද බොධක  

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

UDA/CEA 

 කේපනය 

 

ආස්න්නගේ පිහිි පරිශ්ර වලට පිපිරුේ පරීක්ෂ්ණ (Crack 

surveys), විගශතෂ්ගයන් භුමියට ස්  ප්රගේශ මොර් යට 

ස්මීපව ඇති අවදොනමට ලක්විය  ැකි නිවොස්, 

අවශයතොවය මත පිහිටීම ස්  භුමිගේ තත්වය මත 

පදනේව තීරණය කළ  ැකිය. 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

UDA/CEA 

පොාංශු ඛොදනය 

 

තොවකොලික පස්ත කදු ඇතිකිරීම, කොණු ස්තථොපිත කිරීම, 

ගරොන්මඩ රදවන වැටවල් භොවිතො කිරීම යනොදිගයන් ඇළ 

ගදොළ  ො කොනු ආරක්ෂ්ො කිරීම. 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

UDA/පලොත් පොලන 

ආයතනය 

ඉදිකිරීම් අතරතුර 

වා න ප්රවා න  

  

පවතින පදික 

ගේදිකොවට  ොනි 

ීම 

 

වයොපෘතිගය කටයුු අවස්න් ීගමන් පසු මොර් ය නැවත 

ස්කස්ත කරන අතරම වයොපෘතිගේ ඉදිකිරීේ කොලය ුළදීත් 

ස්ොධොරණ තත්ත්වගේ (රථවොන  මනො මනයට  ැකි 

පරිදි) නඩත්ු කිරීම ස් තික කිරීම. 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/CEA/ පලොත් 

පොලන ආයතනය 

මාංස්න්දිගේදී 

 මනො මනයට 

කොර්යබහුල ගේලොවන්හිදී රථවො න  මනො  මනය 

වළක්වො  ැනීම ග ෝ අඩු කිරීම 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/CEA 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ප්රමොදයන් 

 

ඉෙම් ය ලිකිරීම 

ස  සකස් කිරීම. 

 

ඉදිකිරීේ අපද්රවය 

නුසුදුසු ආරගයන් 

බැ ැර කිරීම. 

  

අවම වශගයන් ප ත ස්ඳ න් කරුනු ඇුළත්  ඉදිකිරීේ 

අපද්රවය කළමනොකරණ ස්ැලැස්තම ස්කස්ත කිරීම  ො 

ක්රියොත්මක කිරීම. 

• අගේක්ිත අන්තරොයකර  ො අන්තරොදොයක 

ගනොවන අපද්රවය  බඩො කිරීම (ප්රභවයන් ග ෝ උත්පොදන 

ක්රියොකොරකේ විස්තතර ස්මඟ). 

• විවිධ අපද්රවය අවම කිරීගේ  ො ගවන් කිරීගේ 

ක්රම. 

• අනුරුදොයක  ො අන්තරොදොයක ගනොවන 

අපද්රවය  බඩො කිරීම ස්ඳ ො ගවන් කර ඇති ප්රගේශ,  බඩො 

කිරීගේ ක්රියො පිපොි ස්  ක්රියොකොරීව  ැසිරීගේ ආරක්ෂිත 

පියවරයන් ඇුළත් ගේ. 

• ජනනය වන ස්තථොනගේදීම නැවත භොවිතො 

කිරීම, ස්තථොනීය ප්රතිචක්රීකරණය ස්  / ග ෝ පොරිස්රික 

ආරක්ිත බැ ැර කිරීගේ උපොය මොර්  

• අපද්රවය  ැසිරීගේදී  නු ලබන OHS 

කළමනොකරණ උපොය මොර්  

නිසි පරිදි ව ීම, බැ ැර කිරීම පිළිබඳ ගල්ඛන ස්ොක්ි 

ස්හිතව ගලොේ ගපොතක් නඩත්ු කිරීම. 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/CEA 

පවත්නා 

යගාෙනැගිලි කො 

ඉවත් කිරීම. 

 

  

නව යගාෙනැගිලි 

ඉදි කිරීම. 

 

  

ඉදිකිරීම් අතරතුර 

වා න ප්රවා න . 

 

පවතින පදික 

ගේදිකොවට  ොනි 

ීම. 

 

වයොපෘතිගයන් පසු මොර් ය නැවත ස්කස්ත කර වයොපෘතිගේ 

ඉදිකිරීේ කොලය ුළදීත් ස්ොධොරණ තත්ත්වගේ (රථවොන 

 මනො මනයට  ැකි පරිදි) නඩත්ු කිරීම ස් තික කිරීම. 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/CEA/ පලොත් 

පොලන ආයතනය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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 මාංස්න්දිගේදී 

 මනො  මන 

ප්රමොදයන් 

 

කොර්යබහුල ගේලොවන්හිදී රථවො න  මනො  මනය 

වළක්වො  න්න ග ෝ අඩු කිරීම. 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/CEA 

ප්රයේශ මාර්ග ඉදි 

කිරීම 

 ාංවුර උග්රීම 

 

මොර   ර ො ගබෝක්කු ලබො දීම.  ාංවුර රටොව 

නිරීක්ෂ්ණය කිරීම. 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/SLLDC 

 ටිතල ප සුකම් 

ඉදි කිරීම 

 

උල්පත් විනොශ 

කිරීම ග ෝ බොධො 

කිරීම 

 

ග ොඩනැගිලි පිරිස්ැලසුේ ස්කස්ත කිරීම. රක්ිත ගවන් කර 

උල්පත් ආරක්ෂො කිරීම 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 
UDA/WRB 

ඉදිකිරීම් සඳ ා 

භූගත ජල  ලබා 

ගැනීම 

 

භූ ත ජල මට්ටම 

ප ත වැටීම 

 

ගපොේප කිරීගේ  ැකියොව පිලිබද පරීක්ෂ්ණයක් සිදු කර 

ආරක්ිතව නිස්තස්ොරණය කිරීගේ සීමොවන් ස් තික කරීම 

 

UDA  ර ො WRB UDA/WRB 

 ටිතල ප සුකම් 

ඉදි කිරීම 

 

ගස්තවක ගස්ෞඛය  ො 

ආරක්ෂිත දුර්වලතො 

 

ස්ේමත ඉදිකිරීේ ගස්ෞඛය ස්  ආරක්ෂිත ක්රම අනු මනය 

කරන්න 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

UDA/කර්මොන්ත 

ඉන්ජිගන්රු කේකරු 

ගදපොර්ථගේනුව 

යභෞතික රසා නික පරිසර  

භූමියේ වැෙ 

/යකාන්ක්රීට් වැෙ 

 

ජල මොර්  වල 

ගුණොත්මකභොවය 

පිරිහීම 

 

මුපිට ජලගේ ගුණොත්මකභොවය පිරිහීම දෘශයමය 

වශගයන් පරීක්ෂො කරිම (ගබොරතොවය, වර්ණය) 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

පලොත් පොලන ආයතනය 

ි ලුම ස්ථාවර ස  

ජංගම ඉදිකිරීම් 

 න්යරෝපකරණ 

වලින් වන  වායු 

වියමෝචන  

 

වොතගේ 

ගුණොත්මක භොවය 

පිරිහීම 

 

මූලිකව ස්තථොපිත ස්තථොන වල ස්  අවශය පරිදි අතිගර්කව  

ස්තථොපිත ස්තථොන වල ඉදිකිරීේ වලදී භොවිතො වන ස්තථොවර 

ප්රභවයන්ග න් ස්  ජාං ම ප්රභවයන්ග න් වොතගේ 

ගුණොත්මක පරොමිතීන් නිරීක්ෂ්ණය කිරීම 

 

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

පලොත් පොලන ආයතනය 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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පස් යගාෙගැසීම 

ස  අයනකුත් භුමි 

වැෙ 

 

භූ ත ජලගේ 

ගුණොත්මක පිරිහීම 

 

සුදුසු නියැදීේ භොවිතගයන් භූ ත ජලගේ ගුණොත්මකභොවය 

පිරිහීම පරීක්ෂො කරන්න 

  

UDA  ර ො 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

පලොත් පොලන ආයතනය 

යජව පරිසර  

වෘක්ෂලතා ඉවත් 

කිරීම 

 

 

 

 

ස්ුන්ගේ/ශොක  

වල වොස්ස්තථොන 

අහිමි ීම  

 

පොරිස්රික ගස්තවො 

අහිමි ීම 

 

 

ප ත ස්ඳ න් ස්තථොන ස්ාංරක්ෂණය කර ආරක්ෂො කරන්න 

 

* අත ැර දැමූ රබර් ඉඩේ වල ඇති දිය උල්පත් ස්  

තටොකය 

 

* ග වු/මොයිම අස්ල කුඩො දිය  ප රවල් 

 

වනොන්තර ප්රගේශය ස්තථොපිත කිරීමට දොයක ීම, ස්මනල 

උදයොනයක් ස්තථොපිත කිරීම, මවක් ඔය ගද්රෝණිගේ  ස්ත 

කැපීම වළක්වන්න 

 

UDA 

UDA 

UDA/FD 

 

UDA 

UDA/CEA 

 

 

UDA/CEA 

UDA/FD/CEA 

UDA/CEA 

පිපිරීම/ පැලෑටි 

ඉවත් කිරීම 

 

ස්ත්ත්ව විගශතෂ් 

මරණය  ො 

අවතැන් ීම 

 

භූමි ප්රගේශගයන් ස්ව ස්ාංක්රමණය ප සු කිරීම   ස්ඳ ො 

ශොක ග ලි කිරීමට ගපර වෘක්ෂ්ලතොදියට බොධො කිරීම. 

 

භූමි ගේ තත්වය මත පදනේව, අල්ලො ග න නව ස්තථොන 

ගවත මොරු කර අවශය නේ ස්ාංරක්ෂණය කිරීම. 

. 

UDA/DWLC/YZ

A/විගශතඥයින් 

UDA/CEA 

සුන්බුන් ඉවත් 

කිරීම 

 

ජල මොර්  අවහිර 

කිරීම /ප ත් බිේ 

පිරීම /ආක් 

රමණික විගශතෂ් 

පැතිරීම 

 

අත  ැර දමො ඇති රබර් කදන් /වෘක්ෂ්ලතො /ඉදිකිරීේ 

සුන්ුන් ව ොම ඉවත් කිරීම /බැ ැර කිරීමට සුදුසු 

ස්තථොනයක් ස්  ක්රමයක් ගතෝරො  ැනීම 

  

UDA UDA/CEA 

 

 

සමාජ පරිසර  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 

 වයොපෘතිගේ EIA වොර්ථොව  

264 
  

වයාපෘති භුමි  තුළ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු 

නිවොස් අහිමි ීම 

 

නව නිවොස් ගයෝජනො ක්රමගේ පදිාංචි කරුවන් නැවත පදිාංචි 

කිරීම. 
UDA ග ොරණ DS , ප ල 

මිල්ලෑව උුර GN 

628C ස්  UDA 

වයාපෘති  භුමි  තුළ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 

වු 

කේකරුවන්ගේ 

රැකියො අහිමි ීම 

 

UDA විසින් ගයෝජනො කල වන්දි පැගක්ජය ක්රියොත්මක 

කිරීම. 

 

 

UDA ග ොරණ DS , ප ල 

මිල්ලෑව උුර GN 

628C ස්  UDA 

වයාපෘති  භුමි   

තුළ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

  

ප්රජොව ස්මඟ ඇති 

විය  ැකි  ැටුේ 

 

 ප්රජො ස්ොමොජිකයින් ස්ඳ ො ඉදිකිරීේ භූමිගේ රැකියො අවස්තථො 

ලබො දීම, අස්ල්වැසි ප්රජොවන් ස්මඟ මිත්රශීලී පරිස්රයක් 

ඇති කිරීමට කටයුු කිරීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු  

ග ොරණ DS , ප ල 

මිල්ලෑව උුර GN 

628C ස්  UDA 

වයාපෘති  භුමි   

තුළ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

 

වයොපෘති ඉඩම 

ආස්න්නගේ පිහිි 

නිවොස් වලට 

අය පත් බලපෑේ 

 

අවට නිවොස් වු යන් මත ඇති කර ඇති අහිතකර 

බලපෑේ නිරීක්ෂ්ණය කිරීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

ග ොරණ DS , ප ල 

මිල්ලෑව උුර GN 

628C ස්  UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

ප්රයේශ මාර්ග  

ඉදිකිරීම 

 

කුඹුරු අහිමි ීම, 

කුඹුරු වල ජල 

 ලොයොමට බොධො 

ස්  ඉඩේ කැබලි 

වලට ගවන් ීම. 

 

ඉඩේ අහිමි වුවන් ස්ඳ ො වන්දි ග ීම, ජල  ැලීේ වලට 

ඇති වන බොධො විස්ඳීම ස්ඳ ො ඉාංජිගන්රුමය මැදි ත් ීම 

ස්  පවතින ගභෝ  ස්ඳ ො වන්දි ග ීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු,  

UDA, ප ළ මිල්ලෑව 

උුගර් ග ොවිජන 

ගකොන්ත්රොත්කරු, 

කෘිකොර්මික පර්ගේෂ්ණ 

ස්  නිෂ්තපොදන ස් ොයක 

ස්ාංවර්ධන 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 

අපජල  බැ ැර 

කරන නල මාර්ග  

සවි කිරීම 

 

නල මොර් ගේ 

ROW හි ඇති 

නිගවස්ත වලට බොධො 

ීගේ  ැකියොව 

 

ROW එකට ආස්න්නව පිහිි නිවොස් වලට බොධො ඇති 

ගනොවන පරිදි  ත  ැකි ස්ෑම පියවරක්ම  ැනීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

UDA, ගකොන්ත්රොත්කරු, 

NWSDB, ඩීඑස්ත 

ග ොරණ, GN 628 සී, 

ප ළ මිල්ලෑව උුර 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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ඉදිකිරීම් අතරතුර 

වා න ප්රවා න  

 

මොර් ය භොවිතො 

කරන්නන්ට 

ප්රගේශ ීගේ 

 ැකියොව ස්  

ආරක්ෂ්ොව 

 

මොර්  භොවිතො කරන්නන්ගේ ආරක්ෂොව, වයොපෘති 

ඉදිකිරීගේ වො න ස්ඳ ො වන පැමිණිලි නිරීක්ෂ්ණය කිරීම 

ස්ඳ ො බර වො න රියදුරන්ට මඟ ගපන්ීම ලබො දීම 

මොර්  තදබදය උපරිම අවස්තථො වල ස්ාංචොරය අඩු කිරීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

CEA/ පළොත් පොලන 

ආයතනය 

 

පදිකයින්යේ 

ක්රි ාකාරකම් වැඩි 

ීම 

 

මොර්  භොවිතො 

කරන්නන්ගේ 

ආරක්ෂ්ොව 

 

 B 123 මොර් ගේ ස්  ප්රගේශ මොර් වල පදිකයින්ගේ 

ප සුකේ ස්  ගපොදු ප්රවො න යිතල ප සුකේ ස්ැපයීම. 
UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

RDA 

ගල් පුපුරවා  ැරීම 

 

නිවොස් වලට  ොනි 

ීම ස්  

ම ජනතොව 

අප සුතොවයට පත් 

ීම 

 

 ල් කැබලි විසි ීම අවම කිරීම ග ෝ නැවැත්ීම ස්ඳ ො 

අඩු විනොශකොරී පිපිරුේ ක්රම අනු මනය  කිරීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

GSMB 

ඉදිකිරීම් අතරතුර 

වා න ප්රවා න  

 

මොර් ය භොවිතො 

කරන්නන්ට 

ප්රගේශ ීගේ 

 ැකියොව ස්  

ආරක්ෂ්ොව 

 

මොර්  භොවිතො කරන්නන්ගේ ආරක්ෂොව ස්ඳ ො බර වො න 

රියදුරන්ට මඟ ගපන්ීම ලබො දීම, වයොපෘති ඉදිකිරීගේ 

වො න ස්ඳ ො වන පැමිණිලි නිරීක්ෂ්ණය කිරීම  

මොර්  තදබදය උපරිම අවස්තථො වල ස්ාංචරනය අඩු කිරීම. 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

CEA/ පළොත් පොලන 

ආයතනය 

 ටිතල ප සුකම් 

ඉදි කිරීම 

 

භූ උපද්රව 

 

භූ තොක්ෂණික පරීක්ෂණ සිදු කර සුදුසු ස්ැලසුේ ස්  

ආරක්ෂක ක්රම අනු මනය කරන්න 

 

UDA, 

ගකොන්ත්රොත්කරු  

NBRO 

 

 

 

 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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යමය යුම් අදි ර 

යභෞතික පරිසර  

සාමානය 

යමය යුම් 

 

ම ජනයොගේ ස්  

රැඳවියන්ගේ 

ආරක්ෂිත දුර්වලතො 

 

ආරක්ෂක පේධති ස්  අනුරු ඇ ීේ පේධති ස්තථොපනය 

කිරීම. 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 

සාමානය 

යමය යුම් 

 

ගිණි නිවාරන  CIDA උපගදස්ත වලට අනුකූලව ගිනි ආරක්ෂ්ණ 

පියවරයන් අනු මනය  කිරීම. 

 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 

ග ොරණ UC 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව/බොහිර 

ගිනි නිීගේ ඒකකය 

  

යභෞතික රසා නික පරිසර  

බන්ධනාගාර 

වා න යස්වා 

අංගන  ක්රි ාත්මක 

කිරීම 

 

වො න ගස්තදූ ජලය 

බැ ැර කිරීම 

ග තුගවන් ගතල් 

 ො ගේද  ො ගලෝ  

වලින් දිගු කොලීන 

පොාංශු දූෂ්ණය 

 

ගතල්  ො ග්රීස්ත උගුලක් ස්  කැි  ැසීේ-ෆතගලෝක්යුගල්ෂ්න් 

ටැාංකියක් (coagulation-flocculation tank )ඇුළත් 

ගභෘතික රස්ොයනික පිරිප දු යන්ත්රයක් අවස්ොදිත 

ඒකකයක් ස්මඟ ක්රියොත්මක කිරීම  ො නඩත්ු කිරීම. 

වා න ගස්තදීගේදි පිටකරන අප ජලය ජල මොර්  වලට 

බැ ැර කිරීම ගවනුවට අපද්රවය ගතල් ස්  බ්රෂ්ර් ස්  

ෆිල්ටර් වැනි ගතල් අපවිත්ර ද්රවය නිසි ගලස් ලබො 

 ැනීම/එකු කිරීම,  බඩො කිරීම ස්  පිළි ත  ැකි ගලස් 

ඉවත් කිරීම (උදො රණ ගලස් නැවත භොවිතො කිරීම ග ෝ 

ප්රතිචක්රීකරණය  ැකි සූම විටකදීම) 

 

ETP  මඩිති ඉවත් කිරීම ස්ඳ ො ඉන්සි පරිස්ර (Insee 

Ecocycle) ස්යිකලය ග ෝ වලාංගු EPL ස්  SWML ඇති 

සුදුසු ගකොන්ත්රොත්කරුගවකු  ර ො බැ ැර කිරීම අවශය 

ගේ. 

 

පොරිස්රික අනුකූලතො පසුවිපරේ ගකොටස්ක් ගලස් අපද්රවය 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව. 

ETP ක්රියොත්මක 

කරන  ො නඩත්ු 

කරන පොර්ශවය 

 ර ො බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව. 

නමුත් එහි ස්මස්තථ 

ව කීම 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුවට 

පැවගර් 

 

පලොත් පොලන 

ආයතනය/CEA 
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බැ ැර කිරීගේ ගුණොත්මකභොවය අධීක්ෂ්ණය කිරීම (EPL 

ගකොන්ගේසි වල නියම කරන ලද වොර ණන ල 

බන්ධනාගාර 

සංකීර්ණයේ 

ක්රි ාකාරිත්ව  

 

නුසුදුසු 

SS ක්රම  

ග තුගවන් 

ප්රතිචක්රීකරණය 

කළ  ැකි ද්රවය 

පිළිබඳ OHS 

ස්ැලකිලිමත් ීම 

ස්  අපවිත්ර ීම 

(අන්තරොදොයක  ො 

අන්තරොයකර 

ගනොවන අපද්රවය) 

 

අපද්රවය උත්පොදනය කිරීගේ ප්රධොන ප්රගේශ ුළ SS පුරුදු 

නිතිපතො අධීක්ෂ්ණය කිරීම (අන්තරොයකර  ො  ොනිකර 

ගනොවන අපද්රවය) 

 

අවශය උපගදස්ත ප්රදර්ශනය කිරීම ුළින් නිලධොරින්/ 

අපද්රවය  සුරුවන්නන්  ට අනුරුදොයක අපද්රවය 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම  ො නිසි  බඩො පිළිගවත් ස්ැපයීම 

(ප්රධොන වශගයන් අනුරුදොයක අපද්රවය ජනනය වන 

ප්රගේශ ස්  ඒවොට ගවන් වු අපද්රවය  බඩො) 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 

පලොත් පොලන ආයතනය 

/ CEA 

බන්ධනාගාර 

යරෝ යල් 

ක්රි ාකාරිත්ව  

 

දජව දවදය 

විදයොත්මක අපද්රවය 

 ැසිරීම  ැන 

OHS ස්ැලකිලිමත් 

ගේ 

  

ගබෝවන අපද්රවය ස්  තියුණු (MOH හි NCC  අනුව) ස්  

අගනකුත් අනුරුදොයක දජව දවදය අපද්රවය නිසි 

ගලස් වර්ීකරණය කිරීම ස්  SS කිරීම. 

 

සිසිලි  නොගරෝ එන්ගකයොර් (Sisili Hanaro Encare) 

විසින් ගදන ලද අපද්රවය බෑේ ස්  බදුන් (කැපුන් තල  ො 

ගබෝවන අපද්රවය එකු කිරීම ස්ඳ ො) සුදුසු වර්ග ස්  දජව 

උපද්රව ස්ාංගක්තය ඇති බවට නිලධොරින් ව  බලො  ත 

යුුය. 

 

දජව දවදය විදයොත්මක අපද්රවය  සුරුීම ස්ඳ ො 

ගයොදවනු ලබන්ගන් පුහුණුව ලත් කැපවූ ගස්තවකයින් 

පමණි .(අපද්රවය  බඩො නඩත්ු කිරීම ස්  දජව දවදය 

විදයොත්මක අපද්රවය  බඩො ගවත ග න යොම ස්  

අභයන්තර ප්රවො නය ඇුළුව) 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

/ CEA ස්  MOH 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අභයන්තර ප්රවො න කටයුු ස්ඳ ො භොවිතො කරන ගරොලි 

ගලෝක ගස්ෞඛය ස්ාංවිධොනගේ මොර්ග ෝපගේශයන්ට 

අනුකූල විය යුුය. 

 

දජව දවදය විදයොත්මක අපද්රවය ස්ඳ ො ගවනම කෘමීන් 

ඇුලු විය ගනො ැකි පරිදි, කොලගුණයට ඔගරොත්ු දිය 

 ැකි, අගුළු දැමිය  ැකි  බඩොවක් ක්රියොත්මක කර 

නඩත්ු කරන්න (ද්රව O2 හිස්ත සිලින්ඩර ස්  අගනකුත් 

ක්රගයෝජනික් තරල  ැර). 

 

ප්රමොණවත් වොතොශ්රය, ක්රියොකොරී ගිනි නිීගේ පේධති ස්  

කොන්දු වගේ කට්ටල ස්හිත හිස්ත සිලින්ඩර O2 ස්  ගවනත් 

ගක්රෝගජොජනික් තරල ස්ඳ ොම ගවනම කොලගුණයට 

ඔගරොත්ු ගදන , අගුළු දැමිය  ැකි  බඩොවක් ක්රියොත්මක 

කර නඩත්ු කිරීම. 

 

SS පුරුදු ස්   බඩො වල තත්වය නිරන්තරගයන් 

පසුවිපරේ කිරීම. 

 

ගමග යුේ ආරේභ කිරීමට ගපර දජව දවදය 

විදයොත්මක අපද්රවය වි ණනයක් (අන්තරොයකර අපද්රවය 

ගකගරහි අවධොනය ගයොමු කරමින්) ක්රියොත්මක කිරීම ස්  

අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම ස්ඳ ො නිශතචිත දජව දවදය 

අපද්රවය කළමනොකරණ ස්ැලැස්තමක් ස්කස්ත කිරීම. 

සිසිලි  න්ගරෝ එන්ගකයොර් ග ෝ ගවනත් ගිවිසුේ  ත 

පොර්ශවයකට ලබො දුන් අනුරුදොයක දජව දවදය 

අපද්රවය පිළිබඳ වොර්තො තබො  ැනීම (ඔවුන්ගේ EPL ස්  

SWML වල පිටපත් ස්  අන්තරොදොයක අපද්රවය ප්රකොශක 

ආකෘති ඇුළුව). 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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අපජල පිරිප දු 

 න්රයේ 

ක්රි ාකාරිත්ව  

 

කේපන භොර 

ග තුගවන් පරිස්ර 

දූෂ්ණය 

 

අමතර ටැාංකිය භොවිතො කිරීම. කුඹුරු ඉඩේ වලට පිටොර 

 ැලීමක් සිදුවුවග ොත් පීඩොවට පත් වූවන්ට වන්දි ග ීම.  

STP ක්රියොත්මක 

කරන ස්  නඩත්ු 

කරන පක්ෂ්ය  ර ො 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව. 

නමුත් එහි ස්මස්තථ 

ව කීම 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුවට 

පැවගර් 

NWSDB/ පලොත් පොලන 

ආයතනය 

මොවක් ඔගේ 

ජලගේ ගුණොත්මක 

භොවය අඩුීමනි ස්ො 

ස්  ජල පරි රණය 

කරන්නන්ගේ 

ගස්ෞඛය ට භොධො 

ීම 

 

අදොල පොර්ශවකරුවන්ගේ පැමිණිලි වලට නමයශීලී විය 

යුු අතර පැමිණිල්ලක් ඇති අවස්තථොවක ජලගේ 

ගුණොත්මකභොවය නිරීක්ෂ්ණය කිරීම. 

  

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව.  
NWSDB 

යජී  පරිසර  

 

පිරිසැකසුම් 

යනාකළ/අපිරිිදු 

අපද්රවය මාවක් 

ඔ ට මුද්ා  ැරීම 

 

ජලගේ ගුණොත්මක 

භොවය ගවනස්ත 

කිරීම / ඇගල් 

ස්ත්ු මරණයට 

පත් ීම ස්  

අවතැන් ීම 

 

 වියළි කොලගුණය යටගත් පවතින ජල ප්රවො ය අනුව 

තීරණය වන පරිදි අවම වශගයන් x 8 ගුයක තනුක කිරීම 

ත වුරු කිරීම. 

ජලගේ ගුණොත්මකභොවය ක්රමොනුකූලව / නිතිපතො 

පසුවිපරේ  කිරීම. 

 

UDA NWSDB/ පලොත් පොලන 

ආයතනය 
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සමාජ පරිසර  

 

 

අපජල බැ ැර 

කිරීයම් පේධතියේ 

ක්රි ාකාරිත්ව  

 

 

මොව ඔයට මුදො 

 රින පිරිප දු කළ 

ජලය  ැන  ාං ො 

ජලය භොවිතො 

කරන්නන්ග න් 

ඇති විය  ැකි 

 ැටලු 

 

 

අවශයතො ඇත්නේ ගබදො  ැරීම ස්ඳ ො ජලගේ 

ගුණොත්මකභොවය ස්ේබන්ධ දත්ත අඛණ්ඩව පදුවිපරේ 

කිරීම ස්  තබො  ැනීම. 

 

 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

 ස්  NWSDB 

 

NWSDB, ග ොරණ DS 

,මිල්ලෑව උුර GN  

ආගන්තුක න්යේ 

පැමිණීම 

 

 ප්රජොව ස්මඟ ඇති 

විය  ැකි  ැටුේ 

 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව විසින්  ඳුන්වො දී 

ක්රියොත්මක කරන ලද අමුත්තන්ගේ විධිමත් 

කළමනොකරණ පේධතිය. 

 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව  
බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව ස්  

ග ොරණ DS ,මිල්ලෑව 

උුර GN 

බන්ධනාගාරයේ 

සාමානය 

යමය යුම් කටයුතු 

 

ස්මොජ අස් නය, 

බන්ධනො ොර 

ක්රියොකරුවන් ස්  

ප්රොගේශීය ප්රජොවන් 

අතර  ැටුේ, 

සිරකරුවන්, 

බන්ධනො ොර 

ක්රියොකරුවන් ස්  

ප්රොගේශීය ප්රජොව 

අතර නීති විගරෝධී 

ක්රියො සිදුවිය 

 ැකිය. 

 

පරීක්ෂ්ොව ස්ඳ ො අඛණ්ඩ  ො විධිමත් නිරීක්ෂ්ණ 

පේධතියක්  ඳුන්වො දී ක්රියොත්මක කර වොර්තො තබො  ැනීම 

  

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව  
බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව, 

ග ොරණ DS ,මිල්ලෑව 

උුර GN 
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 පදිකයින්යේ 

ක්රි ාකාරකම් වැඩි 

කිරීම 

 

මොර්  භොවිතො 

කරන්නන්ගේ 

ආරක්ෂ්ොව 

 

B 123 මොර් ගේ ස්  ප්රගේශ මොර් වල පදිකයින්ගේ 

ප සුකේ ස්  ගපොදු ප්රවො න යිතල ප සුකේ ස්ැපයීම 

 

බන්ධනො ොර 

ගදපොර්තගේන්ුව 

RDA 
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වගුව 6.2 පසුවිපරම් සැලැස්ම 

 

ගයෝජිත අවම කිරීගේ 

මිනුේ-ක්රියොකොරකම 

 

නිරීක්ෂ්ණය කළ යුු පරොමිතින්  

 

නිරීක්ෂ්ණය කළ යුු ස්තථොනය 

 

පසුවිපරම් වාර 

ගගණ  

 

පසුවිපරම් වගකීම් 

වො න තදබදය පසුවපරේ 

කිරීම  ස්  මොර්  තදබදය 

අවම කිරීම 

 

රථ වො න  මනො මනය / රථ 

වො න ඝණත්වය / රථ වො න 

 ණන් කිරීම 

 

ප්රධොන පොගරන් භුමියට පිවිසුේ 

 

ඉදිකිරීේ කිරීමට 

මොස්යකට ගපර සිට 

ආරේභ කිරීම 

 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

 /UDA 

ඉරිතැලීේ නිරීක්ෂ්ණය 

කිරීම ස්  ඉදිකිරීේ 

ස්තථොනයට ස්මීපව නිවොස් 

ස්මීක්ෂණය කිරීම. 

 

ස්  දැනට පවතින ඉරිතැලීේ වල 

ප්රමොණය 

 

ලවණතො බොධකගේ ඉ ළ ස්  

ප ළ ග ොඩනැගිලි වල 

 

මොසිකව (අධික 

වර්ෂ්ොපතනගේදී 

ස්තිපතො) 

 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

 /UDA 

පිරි ප දු කල මළොපද්රවය 

තත්වය  

pH, BOD5, COD, ගතල් ස්  

ගතල්, TSS, NH3-N, , TP, මළ 

මූත්ර අනුකූලතො ස්  

ඩිටර්ජන්ට්/ස්ර්ෆැක්ටන්ට් කොර්මික 

අපද්රවය අභයන්තර මුපිට ජලයට 

බැ ැර කිරීගේ ඉසිලීගේ සීමොවන් 

අනුව (ජොතික පොරිස්රික (ආරක්ෂොව 

ස්  ගුණොත්මකභොවය) ගරගුලොසි, 

1980 අාංක 47 දරන ජොතික 

පොරිස්රික පනගත් 2008 අාංක 1 

ස්  එහි ස්ාංගශෝධන;  ැස්ට් අාංක 

1534/18 - 2008.02.01) 

 

ස්ාංයුක්ත ස්ොේපල එකු කිරීම 

ස්ඳ ො ටැාංකිය රඳවො තබො 

 ැනීම 

 

EPL හි දක්වො ඇති 

ගකොන්ගේසි අනුව ස්  

බරපතල පැමිණිලි මත 

පදනේව 

 

ETP ගමග යුේ ක්රියොත්මක කරන  ො 

නඩත්ු කරන පොර්ශවය  ර ො 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව. 

නමුත් එහි ස්මස්තථ ව කීම 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුවට 

පැවගර් 

 

නියැදීේ ස්  විශතගල්ෂ්ණය ස්ඳ ො 

පිලි ත් විදයො ොරයක් ගතෝරො  ත 

යුුය 
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පිරිප දු කල මළඅපජලය 

මොවක් ඔයට පිටවන 

ස්තථොනගේ  

COD, BOD, DO, TSS, 

ඇගමෝනියො, නයිගේට්, 

ස්න්නොයකතොව, pH අ ය, 

උෂ්තණත්වය, ට TDS, ස්මස්තත 

ක්ෂ්ොරීයතොව, ස්ේපූර්ණ දෘඩතොව, 

ක්ගලෝරයි්, Ca තද බව, 

ගපොස්තගේට්, යකඩ, මුළු 

ගකොලිගෆෝේ, ඊ. ගකෝලි, නිද ස්ත 

අවගශතෂ් ක්ගලෝරීන්, ගතල් ස්  

ග්රීස්ත. 

. 

පිරිප දු කල මළඅපජලය 

පිටවන ස්තථොනගේ ඉ ළ ස්  

ප ළ 

 

මොසිකව ග ෝ 

පැමිණිල්ලකදී 

 

ETP ගමග යුේ ක්රියොත්මක කරන  ො 

නඩත්ු කරන පොර්ශවය  ර ො 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව. 

නමුත් එහි ස්මස්තථ ව කීම 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුවට 

පැවගර් 

 

නියැදීේ ස්  විශතගල්ෂ්ණය ස්ඳ ො 

පිලි ත් විදයො ොරයක් ගතෝරො  ත 

යුුය 

 

භුමිය  ුළ ඇති උල්පත් 

අවට ජලගේ 

ගුණොත්මකභොවය 

 

COD, BOD, DO, TSS, 

ඇගමෝනියො, නයිගේට්, 

ස්න්නොයකතොව, pH අ ය, 

උෂ්තණත්වය, ට TDS, ස්මස්තත 

ක්ෂ්ොරීයතොව, ස්ේපූර්ණ දෘඩතොව, 

ක්ගලෝරයි්, Ca තද බව, 

ගපොස්තගේට්, යකඩ, මුළු 

ගකොලිගෆෝේ, ඊ. ගකෝලි, නිද ස්ත 

අවගශතෂ් ක්ගලෝරීන්, ගතල් ස්  

ග්රීස්ත 

උල්පත් ආරේභගේ දී 

 

මොසිකව ග ෝ 

පැමිණිල්ලකදී 

 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

/UDA 

පිළි ත් රස්ොයනො ොරයක්  ර ො 

 

ජලගේ ගුණොත්මකභොවය 

භූ ත ජලය 

 

ලවණතොවය, pH, EC, Na, F, K, 

Ca, SO4,  Cl, Al, Mg, Fe. SLS 

614: 2013 අනුව NO3-, ස්ේපුර්ණ 

ගකොලිගෆෝේ ස්  ෆීකල් 

ගකෝලිගෆෝේ 

 

එගස්තම, BOD5, COD, TDS ස්  

ගතල් ස්  ගේද මට්ටම 

දැනට පවතින නල ළිගඳත ග ෝ 

කැණීේ කරන ලද ළිඳක 

බොධොවකින් ගතොරව තබො  ැනීම 

(ඉතො මැනවින් මූලික ස්ොේපල 

ලබො  ත් භූ ත ජල 

මූලොශ්රගයන්) 

 

මොසිකව 

 

ගකොන්ත්රොත්කරු 

/UDA 

පිළි ත් රස්ොයනො ොරයක්  ර ො 

 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව 

(ගමග යුේ අදියර).  වයොපෘති භුමිගේ 

භූ විදයොත්මක  ො ජලජීවි විදයොත්මක 

ස්ැකසීම ස්ලකො බැලීගමන් ගවනම 
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 නළ ළිාං/අධීක්ෂණ ළිාං ස්තථොපිත කළ 

 ැකිය. 

 

 

මිරිදිය ස්ත්ත්ව විගශතෂ් 

(මසුන්) ආරක්ෂ්ො කිරීම 

ස්ඳ ො බැ ැර කිරීම 

අධීක්ෂ්ණය කිරීම 

අපජලය පිටවන ස්තථොනගේ 

මසුන් ඇල්ලීගේදී ඇති වන 

බොධො අවම කිරීමට/වළක්වො 

 ැනීමට පියවර 

 

ජල ප්රවො  අනුපොතය, මත්ස්ය 

විගශතෂ් ස්  බහුලත්වය. 

 

 ගේ මීටර් 500 ක් ඉ ළට ස්  

ප ළට  

 

වැසි ස්මය ස්  වියලි 

කොලය (වොර්ිකව) 

 

 බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව  ( 

විශතව විදයොලයක් ග ෝ පරීක්ෂ්කයින් 

 ර ො)  

 

ශබ්දය අවම කිරීගේ පියවර 

නිරීක්ෂ්ණය කිරීම 

 

ඉදිකිරීේ ශබ්දය මැනීම 

(දිවො 55 ඩීබී ස්  රොත්රී 45 ඩීබී) ඩීබී 

හි 

 

ඉදිකිරීේ ස්තථොනගේ මොයිම 

 ඳුනොග න ඇති අතර ස්ාංගේදී 

ස්තථොන  ඳුනොග න ඇත. 

 

ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් 

දිනපතො එම ස්තථොනගේ. 

ස්  පැමිණිලි තිගබ් 

නේ, ස්තවොධීන පක්ෂ්ය 

විසින් ත වුරු කළ 

යුුය (උදො: NBRO 

/ITI යනොදිය) 

 

UDA ස්  CEA අධීක්ෂ්ණය ස්මඟ 

අධීක්ෂ්ණය කිරීගේ ව කීම 

ගකොන්ත්රොත්කරු ස්ු ගේ 

CEA ලියොපදිාංචි රස්ොයනො ොරයක් 

මඟින් ශබ්ද මට්ටේ මීටරය 

භොවිතගයන් සිදු කළ යුුය 

  

කේපන ස්  අඩු කිරීගේ 

පියවර නිරීක්ෂ්ණය කිරීම 

 

කේපන මට්ටම 

 

 

සියලු කලින්  ඳුනො ත් මූලික 

ස්තථොන වල (ඉදිකිරීේ ස්තථොනය 

ස්   ඳුනො ත් ස්ාංගේදී ස්තථොන, 

ආදිය)  

 

පොෂ්ොණ කැණීගේදී 

ගදස්තියකට වරක් ස්  

පැමිණිලි තිගබ් නේ 

නිතර. 

 

UDA ස්  CEA අධීක්ෂ්ණය ස්මඟ 

අධීක්ෂ්ණය කිරීගේ ව කීම 

ගකොන්ත්රොත්කරු ස්ු ගේ 

කේපන මිනුේ මීටරයක් භොවිතගයන් 

CEA ලියොපදිාංචි රස්ොයනො ොරයක් 

මඟින් සිදු කිරීම 

 

දූවිලි විගමෝචන පොලන දූවිලි විගමෝචනය භුමිගේ මොයිගේ සිට මීටර් 250 පැමිණිලි මත පදනේව UDA ස්  අධීක්ෂ්ණය ස්මඟ 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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පියවර 

 

 ක් දුරින් මුළු අඩවියම ස්  ඒ 

අවට 

 

 

 අධීක්ෂ්ණය කිරීගේ ව කීම 

ගකොන්ත්රොත්කරු ස්ු ගේ 

 

අාංශු මොත්ර මිණුේ උපකරණ උපගයෝී 

කර නිමින් CEA ලියොපදිාංචි 

රස්ොයනො ොරයක් මඟින් සිදු කිරීම 

 

වො න අලුත්වැඩියො කරන 

අාං න/ගස්තවො ස්තථොන වලින් 

ගස්තදූ ජලය බැ ැර කිරීම 

 

අවම වශගයන් ප ත ස්ඳ න් 

පරොමිති: 

 

BOD5, COD, pH, ගතල් ස්  ග්රීස්ත 

ස්  TSS මට්ටම 

 

 CEA විසින් නිකුත් කරන ලද 

EPL හි ස්ඳ න් ගකොන්ගේසි 

වලට අනුකූලව 

  

තබො  ැනීම ග ෝ 

ස්ාංයුක්ත ස්ොේපල එකු 

කිරීම ස්ඳ ො ටැාංකි 

රඳවො තබො  ැනීම 

(ප්රතිචක්රීකරණය 

කිරීමට ග ෝ අපද්රවය 

ජොලය ගවත  ැරීමට 

ගපර පරිශ්රය අවට 

ස්තථොන ත කිරීමට) 

 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුගවන් 

CEA ගවත 

 

 ETP ගමග යුේ ක්රියොත්මක කරන  ො 

නඩත්ු කරන පොර්ශවය  ර ො 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුව. 

නමුත් එහි ස්මස්තථ ව කීම 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුවට 

පැවගර් 

 

නියැදීේ ස්  විශතගල්ෂ්ණය ස්ඳ ො 

පිලි ත් විදයො ොරයක් ගතෝරො  ත 

යුුය 

 

ස්තථොපනය කර ඇති මූලික 

ස්තථොනවල ස්  අවශය පරිදි 

අතිගර්ක ස්තථොනවල  

ඉදිකිරීේ වලදී ස්තථොවර  ො 

ජාං ම ප්රභවයන්ග න් 

වොතගේ ගුණොත්මකභොවය 

අධීක්ෂ්ණය කිරීම. 

 

SO2, NO2 ස්  O3 (1-hr 

ස්ොමොනය) 

PM10 ස්  PM2.5 (24-

hrස්ොමොනය) 

දුේ විශතගල්ෂ්: SO2, NOX, TSP, 

O2, CO, CO2, ප්රගේ ය/ ප්රවො  

අනුපොතය, උෂ්තණත්වය 

 

වයොපෘති භුමිගේ ක්රියොකොරකේ 

ස්  වයොපෘති භුමිගේ 

ගකොන්ගේසි අනුව මූලික 

පසුවිපරේ ස්තථොන ස්  අතිගර්ක 

ස්තථොන වඩොත් සුදුසු ගේ. 

 

ස්තථොවර මූලොශ්ර ස්ඳ ො 

මොස් 3 කට වරක් උදො: 

ද නය, ගවනත් 

ඉදිකිරීේ කටයුු ස්ඳ ො 

මොස් 6 කට වරක් 

  

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුගවන් 

CEA ගවත 



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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SS අපද්රවය භොවිතය ස්  

අපද්රවය  බඩො ක්රියොත්මක 

කිරීම - බන්ධනො ොර 

ස්ාංකීර්ණය 

 

SS පුරුදු - පිරික්සුේ ලැයිස්තු වක් 

ගලස් 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුවක් ගලස් 

අපද්රවය  බඩො වල පිරිසිදුකම ස්  

තත්වය නිරීක්ෂ්ණය කිරීම 

MSW /ආ ොර අපද්රවය  බඩො 

වලින් දුර් න්ධය, පණුවන් සිටීම 

  

 

ස්තිපතො 

 

SS පුරුදු ස්ඳ ො - 

අපද්රවය ජනනය වන 

සියලුම ප්රගේශ 

(විගශතෂ්ගයන් 

මුළුතැන්ග යි, ගබ්කරි, 

වො න අළුත්වැඩියො 

කරන අාං න, වැඩමුළු, 

පරිපොලන  ො ුේධි අාංශ 

යනොදිය) 

 

සියලුම අන්තරොයකර 

ගනොවන අපද්රවය  බඩො 

 

සියලුම අන්තරොයකර 

අපද්රවය  බඩො කරන 

ස්තථොන 

  

 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුගවන් 

CEA ගවත 

SS අපද්රවය භොවිතය ස්  

අපද්රවය  බඩො ක්රියොත්මක 

කිරීම - බන්ධනො ොර 

ස්ාංකීර්ණය 

 

SS පිරික්සුේ ලැයිස්තුවක් ගලස් 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුව ගලස් අපද්රවය 

 බඩො වල පිරිසිදුකම ස්  තත්ත්ව 

අධීක්ෂ්ණය 

 

අතපසු ීේ ඇුළුව ගස්ෞඛය  ො 

ආරක්ෂිත උපද්රව ස්  අනුරු 

 

ස්ොයනික අපද්රවය එකු කිරීම 

ස්ඳ ො ගරොලි ස්  බෑේ/භොජන වල 

ස්තිපතො 

 

වොට්ටු, පරීක්ෂ්ණො ොර, 

ගබග ත් ශොලො, දන්ත 

කොමරය, එක්ස්ත කිරණ 

කොමරය, බොහිර ගරෝ  

ස්ොයනය ස්ඳ ො SS 

පුහුණුව 

 

දජව දවදය අපද්රවය 

 බඩො 

 

 

බන්ධනො ොර ගදපොර්තගේන්ුගවන් 

CEA ස්  MOH ගවත 

  



ග ොරණ  මිල්ලෑව ප්රගේශගේ ගයෝජිත බන්ධනො ොරය නැවත ස්තථොන  තකිරීමට අදොල 
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තත්වය 

 

ස්ොයනික අපද්රවය  බඩො කිරීගමන් 

දුර් න්ධය, කෘමීන් සිටීම 

 

 

ස්තවොභොවික මුපිට ජල 

ප්රභවයන් ස්ාංරක්ෂ්ණය 

කිරීම 

 

උල්පත් / ඇළ මොර්  ස්  අත ැර 

දැමූ රබර් ඉඩේ ආරක්ෂ්ො කිරීම 

ස්ඳ ො මොයිේ කරන්න. 

නැවත වනව ොව 

 

 

ස්මනල උදයොනයක් ඇති කිරීම 

  

 

නේ කරන ලද වොස්ස්තථොන වල 

පුලුල් ගලස් ආරක්ෂ්ො ක්රීම 

 

පුලුල් ගලස් නැවත වනොන්තර 

 

 

වැඩුණු පඳුරු  ණන (මල් 

පිපීම) 

 

 

 

ප්රගේශය ගතෝරො මොයිේ 

කිරීම 

ගේ පිළිබඳව ඉදිකිරීේ 

ගස්තවකයින්ට උපගදස්ත 

දීම 

 

වන ස්ාංරක්ෂ්ණ 

ගදපොර්තගේන්ුව 

ස්මඟ ස්ේබන්ධ ව 

කටයුු කිරීම / සුදුසු 

ස්තථොනයක් ගතෝරො 

 ැනීම / නැවත සිටුීම 

 ො නඩත්ු කිරීම 

ස්ඳ ො පියවර  ැනීම 

 

එක් වරක් 

 

ඉඩේ ග ලි ගපැ ලි ගපර 

ස්ත්ත්ව විගශතෂ් ස්ාංරක්ෂණය 

කිරීම 

 

ස්ත්ත්ව විගශතෂ් අල්ලො මුදො  ැරීම 

 

අල්ලො  ත් ස්  ගවන්ත් 

ස්තථොයනට මුදො  ල ස්ුන් 

ස්ාංඛයොව 

 

ගමය ප සු කිරීම 

ස්ඳ ො ප්රීණයන්  ො 

DWLC ස්මඟ 

ස්ේබන්ධ කිරීම 

  

ඉඩේ ග ලි ගපැ ලි කරන ගමග යුේ 

පුරොවටම 

 

මොවක් ඔගේ පිරිප දු කළ 

ජලය බැ ැර කිරීම ස්  

පසුවිපරේ  කිරීම. 

මොවක්ඔගේ ජලගේ 

ගුණොත්මකභොවය පසුවිපරේ කිරීම 

 

ජලගේ ගුණොත්මක භොවගේ 

ප්රධොන ගභෞතික රස්ොයනික 

ලක්ෂණ  

ජල ස්ොේපල ලබොග න 

ස් තික කළ 

විදයො ොරයක පරීක්ෂො 

ගමග යුේ අවධිගේදී කිහිප වතොවක් 
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 කිරීම 
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 මධයම පවිත්රො ොරය පිහිටො තිගබන්ගන් භූ ත ජල මට්ටම අඩු  ැඹුරු ප්රගේශයක බැවින් දිගු 

කොලීන පසු විපරේ ස්ඳ ො අධීක්ෂණ ළිාං 4 ක් (ගනො ැඹුරු නළ ළිාං) ස්තථොපිත කළ යුුය. ගමම අධීක්ෂණ ළිාං 

පිහිටො ඇත්ගත් එම ප්රගේශගේ  භූ විදයොත්මක කරුනු පදනේ කරග න වන අතර, දුර්වල පොෂ්ොණ පු ක් 

තිබීගේ  ැකියොව ස්  ස්න්ධි පේධති ඔස්තගස්ත වර්ධනය ී ඇති කැපී ගපගනන දුර්වල කලොප ස්ලකො බැලීම 

මගිනි (රූපය 6.1). 

 

 
 

 

  6.1  රූප  - භූගත ජල නිරීක්ෂණ ළිං පිහිටීම 
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7. වන පරිච්ඡේදය - නිගමන ස  නිර්යේශ 

7.1. නිගමන 

1) ගයෝජිත බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවරයන් ස්  පොරිස්රික අධීක්ෂ්ණ  ො කළමනොකරණ ස්ැලසුේ 

වලට යටත්ව ගයෝජිත වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කළ  ැකි බව නි මනය කළ  ැකිය. 

2)  ගමම වයොපෘතිය ස්ඳ ො නැවත පදිාංචි කිරීගේ ක්රියොකොරී ස්ැලැස්තමක් (RAP) ස්කස්ත කළ යුුය. රගට් 

ජොතික අනිච්ඡොනු  නැවත පදිාංචි කිරීගේ ප්රතිපත්තියට (National Involuntary Resettlement 

Policy -NIRP 2001) අනුව ගමය නීතිමය අවශයතොවයකි. නැවත පදිාංචි කිරීම ස්ඳ ො නිවොස් 20 

කට වඩො ඇති ග යින් RAP යනු ස්විස්තතර වොර්තොවක් විය යුුය.  

3) ගයෝජිත වයොපෘතිය ස්  එහි ස්ාංරචක පිළිබඳව ප්රොගේශීය පොර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීම ස්ඳ ො 

වයොපෘති ස්ාංවර්ධකයො ව ොම පියවර  ත යුුය. 

4) ප්රගේශගේ හිතකර  ො මිත්රශීලී පරිස්රයක් ඇති කිරීම ස්ඳ ො වයොපෘතිගේ ස්ම ර ස්ාංගේදී අාං  

ක්රියොත්මක කිරීගේදී ස් භොීත්ව ප්රගේශය ස්කස්ත කර ක්රියොත්මක කිරීම නිර්ගේශ කරනු ලැගබ්. 

වයොපෘතිය ආස්න්නගේ තිරස්ොර මිත්රශීලී අස්ල්වැසි ප්රගේශයක් දියුණු කිරීම ස්ඳ ො වයොපෘති 

ස්ාංවර්ධකයො විසින්  ත යුු සියලු උපොය මොර් යන් ස්කස්ත කළ යුුය. 

5) අවශයතො ඇති වුවග ොත් ස්මගිය ඇති කිරීමට අවශය කටයුු ස්ේපොදනය කිරීම ස්ඳ ො එදිගනදො 

ක්රියොකොරකේ වල  ැසිරීේ නිරීක්ෂ්ණය කිරීම ස්ඳ ො අධීක්ෂ්ණය (පසුවිපරම) ඵලදොයී ගමවලමක් 

ගලස් භොවිතො කළ යුුය.  

6) දජව විදයොත්මක  ො ස්මොජීය පරිස්රගේ උන්නතොාංශය, ස්ාංගේදීතොව ස්  ගමග යුේ වලදී ඇති 

වන අගනකුත් ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂිත උපද්රවයන් ස්ැලකිල්ලට ග න කැණීේ කටයුු වලදී  ල් 

පුපුරන ක්රියොකොරකේ නිර්ගේශ ගනොකරයි.  

7) ගස්ෞඛය ස්  ආරක්ෂොව ක්රියොත්මක කිරීගේ ස්ැලැස්තමක් ගනොමැති ීම ග තුගවන් අවිධිමත්ව ීම 

ග ෝ ඉදිකිරීේ වලදී ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂක මොර්ග ෝපගේශ ක්රියොත්මක ගනොකිරීම ග ෝ සිදු විය 

ගනො ැක. 

8)  දිසි ගිනි අවස්තථො වලදී වයොපෘති ස්තථොනගේ සිට ගිනි නිවන  මුදොවට ඇති දුර ස්ලකො බලො 

ස්ොේප්රදොයික ගිනි නිීගේ ඒකක පේධතියට අමතරව  දිසි අවස්තථොවලට මුහුණදීම ස්ඳ ො 

වැඩපිළිගවලක් පිළිගයල කිරීම අවශයගේ. 

9)  ස්ොේප්රදොයික ආරක්ෂක පේධති භොවිතො කිරීම ප්රතිචොර දැක්ීම ප්රමොද ීමට ස්  මොනව ගදෝෂ් වලට 

ුඩු ගදනු ඇත. එම නිස්ො එයට පිළියමක් වශගයන් මොනව මුහුණත ස්මඟ නීන තොක්ෂණයන් 

උපගයෝී කර  ැනීමට නිර්ගේශ කරයි. 

10) කිසියේ  දිසි අවස්තථොවකදී,  දිසි ප්රතිචොර දැක්ීගේ කණ්ඩොයමක් ගමම පරිශ්රගේම පිහිටුීම අවශය 

වන අතර, මූලික  දිසි පියවරයන් විස්ඳීම ස්ඳ ො ඔවුන් ස්ු දැනුම  ො පුහුණුව තිබිය යුුය.  

7.2   නිර්ඡේශ  

7.3 සාමානය යපාදු නිර්යේශ 

1) ගමම EIA හි ගයෝජනො කර ඇති සියළුම බලපෑේ අවම කිරීගේ පියවර නිර්ගේශ ගලස් ස්ැලකිය 

යුුය. 

2) ලබො දී ඇති EMPස්  EMoP අවස්ොන ඉදිකිරීේ ක්රමයට  ැලගපන පරිදි තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර 

අනු මනය කළ යුුය  

3) EMP / EMoP ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීගේ ලියකියවිලි වල ගකොටස්ක් විය යුු අතර  අනුරුව 

ගකොන්ත්රොත් ලියකියවිලිවල අඩාංගු අනිවොර්ය ගකොටස්ක්බවට පත් කළ යුුය. 

4) ඉාංජිගන්රු පිරිවැයට ඇුළත් ගනොවන අධීක්ෂණය ස්  පොරිස්රික කළමනොකරණ අයිතමයන් 

ස්ඳ ො ගවනම මුදල් ගවන් කළ යුුය.  
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7.4 නිශ්චිත නිර්යේශ 

1) වයොපෘති භූමිය ුළ ඇති එකම මුපිට ජල මූලොශ්රය වනුගේ ජල උල්පත ස්  එහි ජලමොර් ය වන 

අතර එය බොධොවකින් ගතොරව ආරක්ෂ්ො කර  තයුුය. ග ොඩනැගිලි පිරිස්ැලසුේ ඒ අනුව ස්කස්ත 

කළ යුුය.  

2)  ස්ත කැපීගමන් වන  ොනිය  ො ශොක වලින් වන පොරිස්රික ගස්තවය අහිමීම ය පත් කර  ැනීම 

ස්ඳ ො වන ව ො කිරීගේ අරමුදල් ස්ඳ ො ගවනත් ස්තථොනයක  ස්ත වැඩීමට දොයක විය යුුය. 

3)  බන්ධනො ොරගේ ය පත්ව පවත්වොග න යොම ස්ඳ ො ගමග යුේ අවධිගේදී අවට  ේමොන ස්මඟ 

ස්මොජ ස්මගිය පවත්වො  ත යුුය.  

4) ඉදිකිරීේ කටයුු අවස්න් වූ පසු,  දිසි අවස්තථො වලදී අවශය  දිසි ආධොර ලබො  ැනීම ස්ඳ ො 

වයොපෘතිය ස්මීපතම ගිනි නිීගේ ඒකකගේ, එනේ ග ොරණ න ර ස්භොගේ ලියොපදිාංචි කිරීමට 

ගයෝජනො ගකගර්.  

5) පොෂ්ොණ පිපිරීගේ ක්රියොකොරකේ ගවනුවට ස්තථොනීය තත්වය මත පදනේව පොෂ්ොණ 

පැලීම,රස්ොයනික ප්රස්ොරණය ස්  දියමන්ති ගරෝද කැපීගේ ක්රම වැනි පිපිරුේ ගනොවන විකල්ප 

ක්රමයන් ගයොදො ැනීම, නිර්ගේශ ගකගර්.  

6) ඉදිකිරීේ වලදී ගකොන්ත්රොත්කරු විසින් ගස්ෞඛය  ො ආරක්ෂොව ක්රියොත්මක කිරීගේ ස්ැලැස්තම ස්කස්ත 

කර අනුමත කර ක්රියොත්මක කළ යුුය. 

7) ස්ොේප්රදොයික ආරක්ෂක පේධති මොනව අුරු මුහුණත ස්මඟ කෘත්රීම ුේධිය පදනේ කර ත් 

ආරක්ෂක පේධති මඟින් දියුණු කළ  ැකිය.  

8)  දිසි ගිනි අවස්තථො වලදී, ගිනි නිීම ස්ඳ ො වන ජල  බඩො ටැාංකි ස්   යිඩ්රන්ට් ස්හිත ගවනම ගිනි 

නිවන  මුදොවක් ස්තථොපිත කිරීම නිර්ගේශ ගකගර්. 

9)  CIDA ගිනි නියොමන ගරගුලොසි මොර්ග ෝපගේශයන්ට අනුකූලව ග ොඩනැගිලි ස්ැළැස්තම ස්ඳ ො ගිනි 

නිීගේ ගදපොර්තගේන්ුගේ අවස්රය, ලබො  ත යුුය, එක් එක් කලොපය ක්රියොත්මක කිරීගමන් පසු 

අවදොනේ තක්ගස්තරුවක් ස්  අනුමැති ස් තිකයක් ආදිය ගිනි නිවන ගදපොර්තගේන්ුගවන් ලබො 

 ත යුුය. ගයෝජිත ග ොඩනැගිලි ස්ැලසුේ වලට අනිවොර්ය වු ොත්මක ගිනි ආරක්ෂොව ස්  ප්රගේශ 

අවශයතො අඩාංගු කිරීම ස්ඳ ො කරුණොකර ඇමුණුම 16 හි CMC මොර්ග ෝපගේශ (CIDA 

මොර්ග ෝපගේශ ස්මඟ ස්ේබන්ධව) බලන්න.  

10) ස්ෑම බන්ධනො ොර කලොපයක්ම ක්රියොකොරී ීගමන් පසු,  දිසි ගිනි අවස්තථො, ප්රථමොධොර ආදිය ස්ඳ ො 

ඒකොබේධ  දිසි ප්රතිචොර දැක්ීගේ කණ්ඩොයමක් පිහිටුවනු ඇත. එගස්තම කණ්ඩොයේ වලට  දිසි 

අවස්තථො වලදී කටයුු කිරීම ස්ඳ ො අවශය දැනුවත් කිරීම ස්  පුහුණුව (ගිනි නිීගේ 

ගදපොර්තගේන්ුවට පුහුණුව ස්ඳ ො ප සුකේ ස්ැළසිය  ැකිය) ස්පයනු ලැගබ්. අගනකුත් 

ගදපොර්තගේන්ු, ගිලන්රථ ගස්තවො, ගපොලිස්ත ගදපොර්තගේන්ුව යනොදිය ස්මඟ, වරින් වර වයොජ ගිනි 

අභයොස් (mock drills) සිදු ගකගර්.  
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