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පාරිසරික බලපෑම් ඇගයිම - ඉදිකිරීම, හිමිකාරිත්ව් , ක්රි ාත්මක කිරීම හා පැව්රීයම් පදනම මත යමගා යව්ාට්
350 පුනර්ව්ායු සංජනන ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර යකරව්ලපිටි , ශ්රී ලංකාව්
සම්පිණ්ඩන
ය ෝජිත ව්යාපෘති සාධාරණිකරණ
යමම ව්යාපෘතියේ මූලික පරමාර්ථ ව්න්යන් ශ්රී ලංකාව් තුල ව්ැඩිව්න විදුලිබල ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයේ දිර්ඝකාලීන විදුලිජනන ව්යාප්තති සැලසුම (LTGEP) ට අනුව් ජාතික විදුලි පද්ධති ට යමගා
යව්ාට් 350 ක විදුලි සැපයුමක් එක් කිරීමයි. පුනර්ව්ායුසංජනන ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (RLNG) බලාගාර ක්
හදුන්ව්ාදීම මගින් බලායපායරාත්තු ව්න්යන් පාරිසරික සහ සාමාජී බලපෑම් අව්මකර ගනිමින් ව්ඩා ලාභදායී
යලස විදුලි ජනන කිරීමයි.
අව්සන් ව්රට ශ්රී ලංකාව් තුල ඉදිකල ප්රධාන විදුලි බලාගාර ව්න්යන් ජාතික විදුලි පද්ධති ට 2014 ව්ර්ෂයේ දී
එක්කල ලක්විජ විදුලි බලාගාරයේ තුන්ව්න සහ අව්සන් අදි ර යලස ඉදිකල යමගා යව්ාට් 350 ක ගල් අඟරු
බලාගාර යි. ඉන් අනතුරුව් යම් දක්ව්ා (මන්නාරම දූපයත් මෑතදී ඉදිකල යමගා යව්ාට් 100 ක විදුලි බලාගාර
හැරුනු යකාට) ප්රධාන විදුලි බලාගාර ඉදිකර යනාමැත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දීර්ඝකාලීන විදුලි ජනන
ව්යාප්තති සැලසුම මගින් ය ෝජනා කර ඇති අඩු වි දම් විදුලි ජනන නිර්යද්ශ ක්රි ාත්මක යනාකිරීම යහ්තුයව්න්
පසුගි ව්සර ගනනාව්ක් තුල ව්ැඩිව්න විදුලිබල ඉල්ලුම සපුරා ගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම හදිස්සි විදුලි මිලදී
ගැනීම් යහ්තුයව්න් රජ ට විශාල මූලය අලාභ ක් සිදුවී ඇත. එබැවින්, යමම ව්යාපෘති මගින් හදිස්සි විදුලි මිලදී
ගැනීම් මත ැපීම අඩු යකාට ජාතික ආර්ික ට සැලකි යුතු වි දමක් ඉතිරි කර දීමට හැකි ාව් ලැයබ්.
තව්ද, RLNG සඳහා අව්ශය අපර ව්ුහ පහසුකම් සඳහා කරනු ලබන ආය ෝජන ව්ාණිජම ව්ශය න් ලාභදායි
වීම සඳහා අව්ම ව්ශය න් යමගා යව්ාට්1000 ක් RLNG භාවිතය න් නිපදවි යුතුයේ. යමම විදුලි බලාගාර
එක්වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව් තුල RLNG භාවිතය න් යමගායව්ාට් 930ක් නිපදවි හැකියේ.
ව්යාපෘතිය හි ප්රධාන ලක්ෂණ සහ සලකා බලන ලද විකල්ප පිළිබඳ විස්තර
දැනට පව්තින ආර්ික හා පාරිසරික ව්ටපිටාව් තුල ව්ඩාත් නවීන, විශ්ව්ාසනි සහ තත්කාලීන තාක්ෂනය න් යුතු
(state-of-the-art) සංයුක්ත චක්ර ව්ායු තලබමර (CCGT) තාක්ෂණය න් යුත් විදුලි බලාගාර ක් සැලසුම් යකාට
ඉදිකිරීමට ව්යාපෘතිය න් බලායපායරාත්තු යේ.
සංයුක්ත චක්ර ව්ායු තලබමර බලාගාරය හි ක්රමාණුරූප සටහන
සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක්
ද්රව්/ව්ායු, ඉන්ධන දහන කරනු ලබන
ව්ායු තලබමර එකකින් යහෝ කිහිප කින්
ද හුමාල තලබමර එකකින් යහෝ
කිහිප කින් ද සමන්විත යේ.
ව්ායු තලබමර පමණක් භාවිතය න් විදුලි
ජනන විව්ෘත චක්ර බලාගාර ක් යලස
හැදින්යේ.
සංයුක්ත චක්ර විදුලි
බලාගාර ක මුලික ලක්ෂණ ව්න්යන්
භාවිත ට ගත හැකි තාප ශක්ති
සැලකි යුතු තරම් ප්රමාණ කින් යුත්
ව්ායු තලබමර න් යේ මුක්තවීම් අධිතාප
හුමාල නිපදවීම සඳහා තාප ප්රතිග්රහන
හුමාල ජනක (HRSG) යව්ත ය ාමු
කිරීමයි. යමම හුමාල හුමාල තලබමර ක් යව්ත ය ාමුයකාට එහි වු තාප ශක්ති ප්රතිග්රහන කිරීම මගින් විව්ෘත
චක්ර බලාගාර න් හිදී භාවිත ට යනායගන මුදා හැයරන තාප ශක්ති භාවිත ට ගැයන්.
හුමාල තලබමර ඊට ය ාමු කරන හුමාලයේ වු ශක්තිය න් යකාටසක් ාන්ත්රික ශක්ති බව්ටත් පරිව්ර්තන
යකයරන අතර ඊට සම්බන්ධිත විදුලිජනක මගින් එම ාන්ත්රික ශක්ති විදුත් ශක්ති බව්ටත් පරිව්ර්තන
යකයර්. ඉතිරිව්න තාප ශක්ති ජල ට ය ාමු කර සිසිලන කුළුනක් මගින් සිසිලන ව්න ජල කන්යඩන්සර ක්
යව්ත ය ාමු යකයර්.
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
පිටව්න ව්ායුයේ තාප ප්රතිග්රහන මගින් සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර විව්ෘතචක්ර විදුලි බලාගාර හා සැසදීයම්දී
ඉහළ කාර් ක්ෂමතාව් ක් දක්ව්යි. ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ බලශක්ති දූපත (power island) ශක්ති ඉන්ධන ව්ල
සිට විදුලි දක්ව්ා පරිව්ර්තන කිරීමට පහත සඳහන් ක්රි ාකාරී ඒකක ව්ලින් සමන්විත යේ:
•
•
•
•

සමමුහුර්තක (synchronous) විදුලි ජනක කට සම්බන්ධකල RLNG /ඩීසල් ව්ායු තලබමර- ඒකක 01යි.
සමමුහුර්තක විදුලි ජනක කට සම්බන්ධකල ත්රිත්ව්පීඩන ඝනීභව්න (Tri Pressure Condensing) හුමාල
තලබමර - ඒකක 01යි.
මඟහැර ායම් කුළුනක් සහ පරිමන්දක ක් සහිත ත්රිත්ව්පීඩන ස්ව්භාවික සංසරණ ව්ායු තාප ප්රතිග්රහන තිරස්
හුමාල ජනක - ඒකක 01යි.
පෘෂ්ඨ කන්යඩන්සර - ඒකක 01යි

ය ෝජිත ව්යාපෘතිය හි ඉතිරි යකාටස බලශක්ති දූපත ක්රි ාත්මකවීමට පහසුකම් සලසන පහත සඳහන් ඒකක න්
යගන් සමන්විත යේ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

මුහුදු ජල තුළුමග
යේරිත ධාරා සිසිලන කුළුණ
ප්රධාන සිසිලන කුළුණ සහ අතියර්ක සිසිලන ජල පද්ධති
ජල ප්රභව් සහ පිරිපහදු පද්ධති
ඉන්ධන යගාඩබෑම සහ ගබඩා කිරීම
ව්ායු ඉන්ධන පද්ධති
අපජල පිරිපහදු පද්ධති
විදුලි බලාගාරයේ විදුලි පද්ධති
විදුලිබල උත්සර්ග පද්ධති
යබදාහැරීම් පාලන පද්ධති
ගිනි හදුනාගැනීයම් සහ ආරක්ෂණ පද්ධති
බලාගාරයේ ව්ායු පීඩන තුලන පද්ධති

එක් ව්ායු තලබමර ක් හා සම්බන්ධිත විදුලිජනක ක් , එක් තාප ප්රතිග්රහන හුමාලජනක ක් (HRSG) සහ එක්
හුමාල තලබමර කින් සමන්විත බැවින් තාප බලාගාරයේ විනයාස 1 + 1 + 1 යලස ව්ර්ගීකරණ කල හැකි .
යමම බලාගාරයේ ව්ායු තලබමරයේ පිටාර ව්ායුව් තාප ප්රතිග්රහන හුමාලජනක යව්ත ය ාමු කර සංයුක්ත චක්ර
විදුලි බලාගාර ක් යලස ක්රි ාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තියබ්. ව්සර 2023 දී ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සැපයුම
අයප්තක්ෂා කරන අතර ඒ කාල දක්ව්ා විදුලි බලාගාර ඩීසල් ය ාදා ක්රි ාත්මක කිරීමට නි මිත . ස්ථාපන
කරනු ලබන විදුලි ජනන ධාරිතා සහ ඇස්තයම්න්තු කර ඇති ඉන්ධන භාවිත පහත පරිදි යේ:
ක්රි ාව්ලි

ධාරිතාව්

RLNG දහන සංයුන්ක චක්ර විදුලි බලාගාර
350 MW
ක්රි ාව්ලි
පිරිපහදු කල යතල් දහන සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර 312 MW
ක්රි ාව්ලි

ව්ාර්ික
භාවිත

මධය නය

ඉන්ධන

232,318,452 kg
243,622,799 kg

හුමාල ජනන සහ අයනකුත් සි ළු භාවිත න් සඳහා (ලව්නහරණ කල) මුහුදු ජල නල පද්ධති ක් ඔස්යස් ලබා
ගැනීමත් ජල බැහැරලන නල මාර්ග ක් ඔස්යස් මුහුද යව්ත මුදාහැරීමත් යව්රයලන් බැහැරට ව්න්නට සිදුයකයර්.
පි වු පුඬු සිසිලන පද්ධති ක් භාවිත කරන බැවින්, සිසිලන සඳහා විව්ෘත පුඬු ක්රම හා සසඳන කල බලාගාර
උපරිම ධාරිතාව්ය න් ක්රි ාත්මක ව්න විට (100% load), ලබා ගන්නා මුහුදු ජල පරිමාව් සහ බැහැරලන ජල
පරිමාව් පිලියව්ලින් 1255 m3/hr සහ 963 m3/hr යනාඉක්ම ව්න අඩු අග ක් යේ.
පුනර්ජනනී බලශක්ති හැරුණුයකාට ව්ඩාත් ලාබදායි සහ ව්ඩාත් පිරිසිදු බලශක්ති නිපදවීයම් තාක්ෂණ
ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු බලශක්ති තාක්ෂණ යි. එබැවින්, සලකාබැලීම සඳහා විකල්ප යනාමැත. තව්ද, කිසිව්ක්
යනාකර සිටීයම් විකල්ප රටට ආර්ික ව්ශය න් යමන්ම පාරිසරික ව්ශය න් ද අධික පාඩු යගනයද්.
ව්යාපෘති භූමි සහ ඒ අව්ට පව්ත්නා පාරිසරික තත්ත්ව්
ඒකාබද්ධ චක්රි බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති ප්රයද්ශ ශ්රී ලංකායේ බස්නාහිර පළායත් ගම්පහ
දිස්ත්රික්කයේ ව්ත්තල ප්රායද්ශී සභායේ පිහිටා ඇත. යමම ව්යාපෘති භූමි මීගමුව් කළපුව් දක්ව්ා යව්රළට
සමාන්තරව් දියව්න මුතුරාජයව්ල ව්ගුයර් දකුණු යකලව්රට ව්න්නට පිහිටා තියබ්. ව්යාපෘති ස්ථාන පිලියව්ලින්
මුතුරාජයව්ල පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයේ (ස්ව්ාරක්ෂක කලාප ) සහ මුතුරාජයව්ල අභ භූමියේ දකුණු මායියම්
සිට කි.මී 2.4 ක් සහ කි.මී. 4 ක් ඉව්තින් පිහිටයි. මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු භූමි මුහුදු මට්ටයම් පිහිටා තිුනද ය ෝජිත
P age |2

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
ව්යාපෘති භූමි 2006 ව්සයර්දී යගාඩකිරීම සඳහා පිරවු භූමි ක් බැවින්, මධයනය මුහුදු මට්ටයම් සිට මීටර 1.5 කට
ඉහලින් පිහිටයි. අංගසම්පුර්ණ කර්මාන්ත සංව්ර්ධන මහා සැලැස්මක් සැකසීයමන් සහ සවිස්තරාත්මක පාරිසරික
බලපෑම් ඇගයීමකින් අනතුරුව් කර්මාන්ත සහ යන්ව්ාසික කළාප සඳහා SLLDC විසින් පිරවීමට භාජන කරන
ලද මුළු භූමි ව්න යහක්ට ාර් 162 න් යහක්ට ාර 28.0084ක මුළු ව්පසරි ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සතුයේ.
ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා යමම ව්යාපෘති ය ෝජක විසින්ම දැනට ක්රි ාත්මක කරමින් පව්ත්නා
යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ දකුණු මායිමට ාබදව් පිහිටි යහක්ට ාර 4.86 ක ව්පසරි කින් යුත් භූමි ක් දිගුකාලීන
කුළී පදනමක් මත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල යව්තින් ලබාගැනීමට නි මිත . ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි කර්මාන්ත
සංව්ර්ධන සඳහා වු යකරව්ලපිටි කර්මාන්ත කළාප තුල පිහිටා ඇත.
යමව්න් සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් ඉදිකිරීම සඳහා සුදුසු භූමි ක් යතෝරා ගැනීයම් දී ප්රධාන සාධක රැසක්
යකයරහි අව්ධාන ය ාමු කිරීම ව්ැදගත් . ඒව්ා නම්: ජල යද්හ කට ආසන්න බව් (සිසිලන පද්ධති සහ
හුමාලජනන සදහා විශාල ජල ප්රමාණ ක් අව්ශය යේ.) ඉන්ධන ලබා ගැනීයම් ස්ථාන කට ආසන්න බව්
(CPSTL ගබඩා සංකීර්ණ ආසන්නයේ පිහිටා ඇත), විදුලි සම්යප්් ර්ෂන පහසුකම් ව්ලට ආසන්න බව් (ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි උපයපාල ාබද ඉඩයම් පිහිටා ඇත) අගනුව්රට ආසන්න බව් (විදුලි සම්යප්් ර්ෂන
හානි මගහැරීමට). එබැවින්, යකරව්ලපිටි පිහිටි යමම පරිශ්ර බලාගාර සඳහා ව්ඩාත් සුදුසු යේ. බලාගාර
සඳහා නල එළිම සඳහාම යව්න් කරන ලද යකාරියඩෝව්ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සතුව් පව්තින බැවින්,
බලාගාර ඉදිකිරීමට යහෝ ඒ සඳහා අව්ශය නල එළියම්දි පුද්ගලයින් නැව්ත පදිංචි කිරීයම් අව්ශයතාව් ක් පැන
යනානගි. මුහුදු ජල තුලුමග (intake)/මුදාහැරීයම් (outfall) ප්රයද්ශ නිරතුරුව් ධීව්ර කර්මාන්තයේ ය යදන
අසල්ව්ැසි ධීව්ර න් භාවිතා යනාකරයි. ලව්ණ ජල ගලා ඒම නිසාත් පයස් ආම්ලිකතාව් නිසාත් ය ෝජිත භූමි
කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා ය ෝගය යනායේ.
සමාජ ආර්ික බලපෑම් සමීක්ෂණයේ ප්රතිඵල ව්ලින් යපනී න ආකාර ට අව්ට ජනතාව් ය ෝජිත බලාගාර
යකයරහි හා/යහෝ සමස්ථ ක් යලස කර්මාන්ත කළාප යකයරහි ඍනාත්මක ආකාල්ප ක් යනාදක්ව්යි.
ව්යාපෘති මගින් ඔවුන්යේ ජිවිකාව්න්ට යහෝ ආදා ම් උත්පාදන ට බලපෑමක් සිදුයනායේ. ව්සර 14ක් පුරා කිසිදු
දුක්ගැනවිල්ලක් ව්ාර්තා යනාවී ක්රි ාත්මක යව්මින් පව්තින එව්ැනිම විදුලි බලාගාර කට ාබදව් පිහිටා ඇත.
එබැවින්, යමම පරිසර සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් සාර්ථකව් ක්රි ාත්මක කිරීමට ඉතාමත් සුදුසු යේ.
මහයකාළඹ ආර්ික යකාමිසම විසින් 1991 ව්සයර් දී මුතුරාජයව්ල ව්ගුර සහ මීගමුව් කළපුව් යතත්බිම් සංකිර්ණ
සඳහා මහා සැලැස්මක් සකස් කරන ලදි. එහි භූමි පරිහරණ උපා මාර්ග න්ට අනුව් එම යතත්බිම් සංරක්ෂණ ,
කර්මාන්ත සංව්ර්ධන සහ ජනාව්ාස සංව්ර්ධන යලස කළාපී කරණ කට ලක්කරණ ලදී. රජයේ අනුමැති
1992 ව්සයර් දී ලැබීයමන් අනතුරුව් සංරක්ෂණ කළාප සඳහා සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් සකස් කරන ලදි.
යහක්ට ාර් 1,284.45 කින් සමන්විත අභ භූමි ක් මුතුරාජයව්ල උතුරු යකාටසට ව්න්නට ව්න සත්ත්ව් හා
තුරුලතා සංරක්ෂණ පනත ටයත් 1996 ව්සයර්දී ප්රකාශ ට පත්කරණ ලදි. (සංරක්ෂණ කළාප හා මිශ්ර
නාගරික කළාප අතර යහක්ට ාර 285.4 ක පරිසර ආරක්ෂණ ප්රයද්ශ ක් (EPA) ජාතික පාරිසරික පනත
ටයත් 2004 ව්සයර්දී ප්රකාශ ට පත්කරණ ලදී. ව්යාපෘති භූමි සංරක්ිත අභ භූමියේ ස්ව්ාරක්ෂක කළාප ට
යබායහෝ බැහැරින් යකරව්ලපිටිය හි පිහිටා තියබ්. තව්ද, යකරව්ලපිටි කලාප 2006 දී යගාඩ කිරීයමන් පසු
කළමනාකරණ කරන ලද භූ දර්ශන ක් යලස භාවිතා කරන ලදී. යකයස් යව්තත්, සායප්තක්ෂව් මෑත ඉතිහාසයේ
ව්ර්තමාන පාරිසරික තත්ත්ව් යභෞමික හා ජලජ ව්ාසස්ථාන සහිත ප්රයද්ශ ක් යලස සැලකි යුතු යලස හැඩගැසී
ඇත. මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරි (RDA) විසින් අධියේගී මාර්ග පිරවීයම් කටයුතු සඳහා 2010 ව්ර්ෂයේදී ඉඩම
තුළ ඇති ප්රයද්ශ ව්ලින් ව්ැලි / පස් යගන ඇත. තැනූ ව්ලව්ල් ක්රමය න් ව්ැසි ජලය න් පිරී න අතර ව්ාසස්ථාන ක්
ඇති කරමින් දැන් උස්බිම් ව්ල කුඩා යකාටස් ව්ලින් ව්ැසුණු ව්ගුරු බිමක් යස් යපයන්. එම නිසා එහි සංයේදී පරිසර
පද්ධති, තීරණාත්මක ව්ාසස්ථාන, ව්ඳවීයම් තර්ජන ට ලක්ව් ඇති වියශ්ෂ කිසිව්ක් යනාමැත.
ප්රයද්ශයේ භූ විදයාත්මක හා පාංශු ලක්ෂණ ව්ලට අනුව් තැන්පත් වී ඇති පීට් (peat) තට්ටුයේ ඝනකම එහි
ශක්තිමත් භාව්යේ ඌනතාව් යහ්තුයව්න් සිදුකරණු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු යකයරහි විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.
පීට් සල්යේට, ක්යලෝරයිඩ සහ ආම්ලිකතාව් ආදී විඛ්ාදනී රසා නික න් යගන් යුක්ත යේ. ඒ හැරුණු යකාට
ව්යාපෘති භූමි පස යසෝදා ෑම යහෝ යව්නත් භූ විදයාත්මක ආපදාව්න් යගන් යතාර යේ.
ව්යාපෘති භූමියේ ජලව්හන පර් න්ත ඇල මාර්ග පද්ධති ඔස්යස් හැමිල්ටන් ඇල යව්ත ය ාමුව් පව්තී. ය ෝජිත
ව්යාපෘති භූමි ව්ැලි පුරව්ා සකස් කල දැනට පව්තින විදුලි බලාගාර භූමියේම යකාටසක් ව්න බැවින් ගංව්තුර
බලපෑමට ලක්යනායේ. යකයස් යව්තත් ව්යාපෘති භූමි අව්ට භූගත ජල යමන්ම පහත් බිම්ව්ල හා පර් න්ත
ඇල පද්ධතියේ ජල ඉතා දූිතව් පව්ත්නා බැවින් කිසිදු ප්රය ෝජනව්ත් කාර් ය කට ය ාදාගත යනාහැකි .
ව්යාපෘතියේ පි සටහන අව්ට ව්යාපෘති භූමියේ සිට ව් ඹ යදස සිට නැයගනහිර දිසාව් දක්ව්ා ජනාව්ාස ප්රයද්ශ
හදුනාගත හැකි . ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ බටහිර යදසට ව්න්නට පිහිටි නිව්ාස ව්යාපෘති භූමි ට ව්ඩාත්
ආසන්නව් (<100 m) පිහිටා තියබ්. අයනකුත් යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ ව්යාපෘති භූමියේ මායියම් සිට මීටර 300 කට
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ව්ඩා ව්ැඩි දුරකින් පිහිටා ඇත. නිව්ාස ව්ලට අමතරව් සංයේදී ප්රතිග්රාහක 07ක් (කිතුනු යද්ව්ස්ථාන 4ක්,
යකෝවිලක්, පන්සලක් හා ප්රාථමික විදයාල ක් ) හදුනායගන තියබ්.
අව්ට ව්ාතයේ ගුණාත්ම පිළිබඳ මිනුම් (එක් ස්ථාන ක පැ 24 බැගින් ස්ථාන 6ක සිදුකල) මගින් යපනී
න්යන් මිනුම් කල සි ළුම ස්ථාන සඳහා අව්ට ව්ාතයේ පැ ක කාල ක් තුල පැව්තීමට ඉඩදි හැකි උපරිම
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි්(SO2), නයිට්රජන් ඩය ාක්සයි්(NO2), ඕයසාන්(O3) සහ කාබන් යමායනාක්සයි්(CO)
සාන්ද්රණ න් සි ල්ලම හැමවිටම යරගුලාසි ව්ල ප්රකාශ ට පත්කර ඇති මට්ටම් තුල පව්තින බව්යි.
යකරව්ලපිටි කර්මාන්ත කළාප ප්රකාශ ට පත්කල කර්මාන්ත කළාප ක් යනාව්න අතර, ව්ත්තල ප්රායද්ශි
සභා බල ප්රයද්ශ තුල පිහිටා ඇත. දැනට අව්ට පව්ත්නා ශබ්ද මට්ටම් (ප්රධාන යකාට යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ ව්ල)
දැනටමත් අනුමත සීමාව්න් ඉක්මව්ා යි. යකයස් යව්තත්, ශබ්ද අනුරූ අධය න න්ට අනුව් යපනී න්යන් යමම
තාප බලාගාර දැනට පව්ත්නා තත්ත්ව් තව්දුරටත් නරක තත්ත්ව් කට පත් කිරීමට දා ක යනාව්න බව්යි.
මුහුදු ජල තුළුමග/බැහැරලීයම් ප්රයද්ශ සංයේදී පරිසර පද්ධතීන් යගන් යතාර යේ. යව්රළ කළාප මුහුදු
ඛ්ාදනය න් යතාරව් ස්ථායිව් පව්තී. අසල පිහිටි ධීව්ර ව්රා න්යේ ව්ාර්තා අනුව් අව්සාදන ප්රව්ාහන පිළිබඳ
ගැටළු යනාමැත.
මුහුදු ජල තුළුමග/බැහැරලීයම් ස්ථාන , අදාල නල මාර්ග යකාරියඩෝ යමන්ම ව්යාපෘති භූමි භාවිතයේදී යහෝ
ඇතුළුවීයම් අයිති (RoW) ලබා ගැනීයම්දී පුද්ගලයින් ඉව්ත් කිරීම, නැව්ත පදිංචි කිරීම යහෝ ව්න්දි යගවීම් පිළිබඳ
ගැටළු පැන යනානගී.
ප්රධාන පාරිසරික බලපෑම් සහ ඒව්ා ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
ව්යාපෘති ජීව් කාල තුල ව්ායුයගෝලී මුක්තවිම්, පරිසර ට දි රම බැහැරලීම්, ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
බැහැරලීම් ආදී අංග න් යගන් සිදුව්න පාරිසරික බලපෑම් යමන්ම නජවි අංග න් ද සමාජ ආර්ික බලපෑම් ද,
ශබ්ද හා කම්පන ආදී සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර න් යගන් සාමානයය න් ජනිතව්න බහිෂ්කාරක
(externalities) ද සැලකිල්ලට යගන ව්යාපෘති සැලසුම් කරන ලදි. ඒ අනුව් යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම්
දී අයප්තක්ිත බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා ඉංජියන්රු සැලසුම් සහ අයනකුත් සුදුසු ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
ය ෝජනා කර ඇත.
එයමන්ම යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් අධය නයේ දී ව්යාපෘති භූමි සැකසීම/
ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී යමන්ම යමයහයුම් අව්ධියේ දී ද ඇතිවි හැකි පාරිසරික හා සමාජ ආර්ික බලපෑම්
හදුනාගන්නා ලදී.
ඇතිවි හැකි සි ළුම බලපෑම්, ඒව්ා ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග පාරිසරික පසුවිපරම්
ව්ැඩසටහන සහ එ ක්රි ාව්ට නැංවියම් සවිස්තරාත්මක ව්ැඩසටහන 04, 05 සහ 08 න පරිච්යේද ව්ල ඉදිරිපත්
කර ඇත. ඉදිකිරීම් අව්ධියේ යමන්ම යමයහයුම් අව්ධියේ ද යමම ක්රි ාව්ට නැංවියම් ව්ැඩසටහන අධීක්ෂණ
සඳහා ව්ෘත්තී සුදුසුකම් සහ ප්රමාණව්ත් ක්යෂ්ර අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලය කු පත්කරනු ඇත. යමම ය ෝජිත
විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කටයුතු ව්ලට අදාල පාරිසරික කර්තව්ය න් ඉටුකිරීයම් බලධාරි ා
යලස ඔහු ක්රි ාකරනු ඇත.

ව්ායුයගෝල ට මුක්තවීම්
ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී භූමි යහලි යපයහලි කිරීම්, ඉදිකිරීම් අමුද්රව්ය ප්රව්ාහන හා ගබඩා කිරීම සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු
ව්ලදී දුහුවිලි මුක්ත වීම මගින් සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. ව්ාහන ගමන් කිරීම නිසා සිදුව්න දුහුවිලි මුක්ත
වීම් එම ව්ාහන ගමන් කරන ස්ථාන න්ට නිරතුරුව් ජල ය දීම මගින් ලිහිල් කිරීමට අයප්තක්ෂා යකයර්.
ය ෝජිත විදුලි බලාගාර දීර්ඝකාලීන ව්ශය න් ව්ඩාත් පිරිසිදු යපාසිල ඉන්ධන යලස සලකනු ලබන RLNG
මගින් ක්රි ාත්මක කිරීමට බලායපායරාත්තු ව්න බැවින් අයනකුත් යපාසිල ඉන්ධන ප්රභව් හා සැසඳු කල
යමයහයුම් අව්ධියේදී ව්ායුයගෝල ට සිදුව්න මුක්ත වීම් ඉතා අඩු . අව්ට ව්ාතයේ ගුණාත්ම (AAQ)
සම්බන්ධය න් සිදුකරන ලද ප්රමාණාත්මක පුයරෝකථන ව්ලට අනුව් දැනට පව්තින ලක්ී ප්රභව් න් යේ
දා කත්ව්
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි්, නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ සහ සියුම් අංශුන් ප්රමාණ න් ගණන කරන ලදි.
නිරූපක මගින් සිදුකල අධය න න්යේ ප්රතිඵල ව්ලට අනුව් යමම බලාගාර ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීම
යහ්තුයව්න් සැලකි යුතු සම්ප්රයුක්ත බලපෑමක් ඇති යනායේ.
බලාගාරයේ භාවිත ට RLNG ලැයබන තුරු මුල් අවුරුදු කිහිප තුල ය ෝජිත බලාගාර පිරිපහදු කල යතල්
ය ාදා ක්රි ාත්මක කරනු ඇත. අයප්තක්ිත ප්රධාන වියමෝචන න් ව්න්යන් නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (NOx) සහ සල්ෙර්
ඔක්සයි් (SOx) ව්ායුන් . නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ මුක්තවීම වි ලි අඩු නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ තාක්ෂණ ව්ායු
තලබමණ සඳහා ය ාදා ගැනීම මගින් අඩු කිරීමට කටයුතු යකයර්. සල්ෙර් ඔක්සයිඩ මුක්ත වීම සිදුව්න්යන්
P age |4

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
ඩීසල් ඉන්ධනයේ අඩංගු සල්ෙර් ප්රමාණ
පැතිරීම පාලන යකයර්.

යහ්තුයව්නි. සුදුසු චිමිනි උසක් භාවිත කිරීම මගින් සල්ෙර් ඔක්සයිඩ

පරිසර ට මුදාහරිනු ලබන දි ර
ඉදිකිරීම් අව්ධියේ ව්ැසි දිනව්ලදී අභයන්තර සහ පර් න්ත ඇල මාර්ග ව්ලට පස් යසෝදා ාමට අව්කාශ ඇත.
යකයස් යව්තත් යමම බලපෑම ලිහිල් කිරීම සඳහා යරාන්මඩ රඳව්න න් අන්තර්ගත කල නිසි ජල අපව්හන
කළමණාකරන පද්ධති ක් හදුන්ව්ාදීමට කටයුතු යකයර්. ව්ැසි කාලයේදී යසෝදා ෑම අව්ම කිරිම සඳහා පස් ගබඩා
කර ඇති ස්ථාන න් ආව්රණ කරනු ඇත.
යමයහයුම් අව්ධියේදී සි ළුම අපජල ප්රතිකර්ම පද්ධති යව්ත ය ාමුයකාට විදුලිබල මිලදි ගැනීයම් ගිවිසුම
අත්සන් කරන අව්ස්තායේ. ශ්රී ලංකාව් තුල පව්ත්නා නනතික ප්රතිපාදන ව්ලට අනුකූල ව්න යලස පිරිපහදු කිරීමට
ලක්කරණ බැවින් මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන ජල යහ්තුයව්න් සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇති යනායේ. ව්යාපෘති
භූමිය හි ජනන ව්න අපජල දූෂණ ට ලක්යනාවු ව්ැසි ජල , යතල් සහ අපසන්දන මගින් දූෂණ ට ලක්වු
ව්ැසි ජල , ක්රි ාව්ලියේ අපසන්දන ආදී ව්ශය න් යව්න් යව්න්ව් රැස්යකාට ප්රතිකර්ම ට ලක්යකයර්. යමම
පද්ධති අපජල ප්රතිකර්ම ඒකක කින් සමන්විත ව්න අතර යතල් මිශ්රවු අපජල එමගින් ප්රතිකර්ම ට භාජන
යකයර්. මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි යව්ත රැස්කරණ පිරිපහදු කල අපජල මුහුදට මුදාහැරීමට ප්රථමය න්
පරීක්ෂාව්න්ට ලක්යකයර්. යව්න් යව්න්ව් රැස්කරනු ලබන අපජල පිරිපහදු කිරීම අව්ශය යනායේ නම් ඒව්ා
ඍජුව්ම මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි යව්ත ය ාමු යකයර්.
මුදාහරිනු ලබන අපජල පරිසරයේ උෂ්නත්ව් ට ඉතා ආසන්නව් පව්තින බැවින් අපසන්දන මුහුද යව්ත මුදාහරින
ස්ථාන අව්ට උෂ්ණත්ව් ඉහළ ෑමක් සිදුයනායේ. මුදාහරිනු ලබන අපජලයේ ම් උෂ්ණත්ව් ඉහළ ෑමක්
යේ නම් එ මුදාහරිනු ලබන ස්ථානයේ දී මුහුදු ජලයේ උෂ්ණත්ව් ට යසන්ටියග් අංශක තුනකට ව්ඩා ව්ැඩි
යනායේ.
ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැරලීම
ඉදිකිරීම් අව්ධියේදී සායප්තක්ෂව් ඉහළ ප්රමාණ ව්ලින් ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය, නාගරික ඝන අපද්රව්ය සහ අයනකුත්
ව්ර්ගයේ අපද්රව්ය රැස් යේ. එම අපද්රව්ය බැහැරලීයම් දි සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇති යකයර්. ව්යාපෘති භූමියේ
ජනිත ව්න යමම අපද්රව්ය න් හදුනාගැනිම, යව්න් යව්න්ව් රැස් කිරීම සහ පරිසර හිතකාමි යලස බැහැරලීම
සිදුකිරීම සඳහා ස්ථානී ඝන අපද්රව්ය කලමනාකරණ සැලස්මක් ක්රි ාක්මක යකයර්. ඇයක්ි ා ශාක ඒව්ා
රැයගන න භාහිර පාර්ශ්ව් සඳහා ලබායදනු ඇත.
යමයහයුම් අව්ධියේ දී ව්යාපෘතියේ ජනන ව්න සි ළුම ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය හදුනාගැනීම, ප්රමාණකිරීම
සහ කළමණාකරන සඳහා සයමෝධානී ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරන සැලැස්මක් (ISWMP) ක්රි ාත්මක කරනු
ඇත. යමයහයුම් අව්ධියේ දී ජනන ව්න ප්රධාන ඝන අපද්රව්ය අතර නාගරික ඝන අපද්රව්ය, ඉයලක්යට්රානික ඝන
අපද්රව්ය සහ ගබඩායව්න් බැහැර යකයරන ඇසුරුම් ද්රව්ය යේ.
යමයහයුම් අව්ධියේ දී ජනන ව්න උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ව්න්යන් අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය න් ජනන ව්න යතල්
සහිත මණ්ඩි යේ. ඒව්ා ජනන ව්න්යන් සුළු ප්රමාණ න් යගනි. මධයම පරිසර අධිකාරියේ බලපරලාභී
යකාන්රාත්කරුයව්කු ලව්ා බැහැර කරන තුරු ජනිත ව්න යතල් සහිත මණ්ඩි ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා
අව්ශයතාව් අනුව් ලැයිස්තුගත අපද්රව්ය කළමණාකරන බලපර ක් ලබාගනු ඇත.
ශබ්ද හා කම්පන
ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී අව්ට පරිසර ට සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇති කල හැකි අන්දමින් ශබ්ද හා කම්පන
ජනන වි හැකි . අධික ශබ්ද ජනන ව්න ක්රි ාව්ලි හදුනායගන එම ශබ්ද මට්ටම් අදාල ව්න පරිදි මධයම
පරිසර අධිකාරි මගින් පනව්ා ඇති යරගුලාසි ව්ල සීමාව්න් තුල යහෝ පරිසර අනුමැතියේ දක්ව්ා ඇති සිමාව්න්
තුල පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා අව්ශය ව්න ඉංජියන්රුම හා පරිපාලනම පාලන න් හදුනායගන ක්රි ාත්මක කිරීම
සඳහා ව්රින් ව්ර දිව්ා සහ රාත්රි කාලයේ ව්යාපෘති භූමි මායියම් ශබ්ද මට්ටම් මිනුම් යකාට අව්ශය පි ව්ර ගනු
ඇත. එම පාලන න්ට උදාහරණ ව්ශය න් අඩු ශබ්ද ක් ජනන ව්න න්යරෝපකරණ භාවිත , ම් අව්ස්ථාව්ක
භාවිතය න් යතාරව් පව්ත්නා (අකර්මණය) න්යරෝපකරණ ක්රි ාවිරහිත යකාට තැබීම, අව්ශයතාව් අනුව් ශබ්ද
බාධක/පරිව්ාරක භාවිත , න්යරෝපකරණ නිසි යලස නඩත්තු කිරිම ආදි ගතහැකි .
යමයහයුම් අව්ධියේ දී ශබ්ද හා කම්පන අව්ම කිරීම ධ්ව්නි ආව්රණ, පරිව්ාරක , ශබ්ද බාධක බිත්ති සහ ව්හළ
ආදී උපක්රම සංකලන ක් මගින් සහ ස්ව්ාරක්ෂක කලාපයේ ගස් සිටුවීම මගින් සිදුයකයර්. ඊට අමතර ව්ශය ස්
අධික ශබ්ද හා කම්පන ප්රමාණ න් ජනිත කරන තලබමර සහ විදුලිජනක සඳහා ශබ්දහීනක (silencers) සර්පිල
නැංවුම් (spring mounts) ආදී ලිහිල් කිරීයම් තාක්ෂණ න් ය ාදා ගනු ඇත. සිසිලන කුළුන සඳහා අඩු ශබ්ද හා
අඩු කම්පන යමෝටර භාවිත යකයර්.
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නජවී අංග
ව්යාපෘතියේ ක්රි ාව්ලි යහ්තුයව්න් තර්ජන ට ලක් වු/අව්දානමට ලක් වු ශාඛ් යහෝ සතුන් යහෝ සංයේදී පරිසර
පද්ධති/ව්ාසස්ථාන/ප්රජනන භූමි ව්ලට බලපෑමක් ඇති යනායේ. මුහුදු පතුයල් නල එළියම් ක්රි ාව්ලියේ දී ජනිත
ව්න අව්ලම්ිත අංශුන් යහ්තුයව්න් මුහුදු පතුයල් ව්ාසස්ථාන ව්ලට බලපෑමක් ඇතිවි හැකි . එම නල මාර්ග
මුහුදු පතුල මත ස්ථායිව් රැඳවීම යකාන්ක්රීට් කුට්ටි භාවිතය න් සිදුකරන බැවින් හා අගල් කැපීමක් සිදුයනාව්න
නිසා ව්ැඩමනත් ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග අව්ශ යනායේ.
ලව්ණහරණ පද්ධතිය න් බැහැරලන අධික ලව්ණතාව්ය න් යුත් ජල යමන්ම අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය න්
මුදාහරිනු ලබන බැහැරලීම් යහ්තුයව්න් මුහුදු ජීවින්ට සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇතිවි හැකි . යකයස් වුව්ත්
මුදාහරිනු ලබන අපජල මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් නි ම යකාට ඇති යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල ව්න යලස
පිරිපහදු යකාට මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි හරහා පමණක්, අපජලයේ ගුණාත්ම මැනීයමන් අනතුරුව්
බැහැරලීමට නි මිත . ලව්ණ හරණ පද්ධතිය න් බැහැරලන අධික ලව්ණතාව්ය න් යුත් ජල සිසිලන
කුළුයනන් බැහැරලනු ලබන ජල හා මිශ්ර වු විට විශාල ව්ශය න් තනුකරණ ට භාජන ව්න බැවින් සමුද්ර
පරිසර යකයරහි ඇතිවි හැකි බලපෑම අඩුයේ.
සමාජ අර්ික බලපෑම්
අව්ට සමාජ යකයරහි ඇතිවි හැකි සැලකි යුතු ප්රධාන බලපෑම ව්න්යන් දුහුවිලි, අධික ශබ්ද සහ මිරිදි ඇල
මාර්ග ව්ල යරාන්මඩ තැන්පත් වීමත් . යකයස් යව්තත් කලින් සඳහන් කල ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග මගින් එම
බලපෑම් අඩුව්න බැවින් අතියර්ක ක්රි ාමාර්ග ගැනීම අව්ශය යනායේ.
ව්යාපෘති ඉදිකිරීමට අයප්තක්ිත භූමි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල යව්තින් දිර්ඝකාලීන බදු පදනම මත ලබායගන
ව්යාපෘති ය ෝජක ව්න සී/ස ලක්දනවි සමාගම සතුව් පව්තී. මුහුදු ජල තුළුමග සහ බැහැරලීයම් ස්ථාන විසිරීම්
අනුරූ අධය න තුලින් හදුනාගනු ලබන සහ දැනට පිහිටුව්ා ඇති බලාගාරයේ එම පහසුකම් ව්ලසිට ආරක්ිත
දුරකින් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බැවින් සහ තාව්කාලිකව් යහෝ ධීව්රයින් විසින් එම ප්රයද්ශ භාවිත ට
යනාගන්නා බැවින් ධීව්ර කර්මාන්තයේ ය යදන්නන් හට එමගින් සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇති යනායේ.
යමම ව්යාපෘති ඉදිකිරීමත් සමඟ මාර්ග ජාල , පාලම්, යබාක්කු ආදී යපාදු අපර ව්ුහ න් ව්ැඩි දියුණු කිරිමට
නි මිත . ඉදිකිරීම් අව්ධියේදි යස්ව්කයින් 2,000 කට අධික සංඛ්යාව්ක් යස්ව්යේ නියුක්ත කරවීමට අයප්තක්ිත
බැවින් අසල්ව්ාසී ප්රජායේ රැකි ා විරහිතභාව් අඩු කිරීමට යහ්තුයේ. ඊට අමතර ව්ශය න් ආහාර සැපයීම,
ප්රව්ාහන හා අයනකුත් සහා ක යස්ව්ා ව්ල අව්ශයතාව් ඉහළ ෑම මගින් ව්ක්ර රැකි ා අව්ස්ථා ද උදායේ.
පරිසර කළමණාකරන සැලැස්ම සහ පසුවිපරම් ව්ැඩසටහන
අයප්තක්ෂා කරනු ලබන සැලකි යුතු මට්ටයම් අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ සම්පින්ඩන ක් ද, ය ෝජිත
සමන කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ද, පාරිසරික පසුවිපරම් සැලැස්මක් සහ ක්රි ාත්මක කිරියම් කාලසටහනක් ද ඇතුලත්
සවිස්තරාත්මක පරිසර කළමණාකරන සැලැස්මක් (EMP) පරිසර බලපෑම් ඇගයිම් ව්ාර්තායේ 8 ව්න පරිච්යේද
තුල ඇතුලත් කර තියබ්.
ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අව්ධියේ යමන්ම යමයහයුම් අව්ධියේ ද ව්යාපෘති ට අදාල සි ළු පාරිසරික පනත්, නීති සහ
යරගුලාසි අදාල පරිදි පිළිපැදි යුතුයේ. ඊට අමතර ව්ශය න් මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් පරිසර අනුමැති
ලබාදීයම් දී පනව්ා ඇති යකාන්යද්සි යමන්ම ව්යාපෘතියේ යමයහයුම් අව්ධියේ දී ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීයම්
අව්සර පර න්යේ සහ පරිසර ආරක්ෂණ බලපරයේ යකාන්යද්සි ද අනිව්ාර් ය න් පිළිපැදි යුතු .
ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරිම් අව්ධියේ දී පරිසර කළමණාකරන සැලැස්ම සකස් කිරීයම් ක්රි ාත්මක කිරීයම් සහ නඩත්තු
කිරීයම් අව්සන් ව්ගකීම ව්යාපෘති කළමණාකරුයේ සමීප අධීක්ෂණ ට ටත් යේ. ව්යාපෘති කළමණාකරු විසින්
පරිසර කළමණාකරුයව්කු සහ ඔහුයේ කණ්ඩා ම පත්යකාට ඔවුන් යව්ත අව්ශය බලතල හා ව්ගකීම් පැව්රීමත්
ඒව්ා ස්ව්ාධිනව් ක්රි ාව්ට නැංවීයම් අව්කාශ සැලසීමත් සිදුයකයර්. යමයහයුම් අව්ධියේ දි පරිසර කළමණාකරන
සැලැස්ම සකස් කිරීයම්, ක්රි ාත්මක කිරීයම් සහ නඩත්තු කිරීයම් අව්සන් ව්ගකීම බලාගාර කළමණාකරු යව්ත
පැව්යර්. ඔහු විසින් පත්කරනු ලබන පරිසර කළමණාකරු යව්ත අව්ශය ව්ගකීම් බලතල හා ස්ව්ාධීන ව්ැඩකිරීයම්
නිදහස ලබායද්. පසුවිපරම් කිරීම සඳහා නිර්යද්ශ යමම පරිසර ඇගයිම් බලපෑම් ව්ාර්තායේ 08 පරිච්යේදයේ
ඇතුලත් ව්න අතර එ ව්යාපෘතියේ සෑම අධි රකදීම පරිසර කළමණාකරු සහ ඔහුයේ කණ්ඩා ම විසින් මධයම
පරිසර අධිකාරි විසින් පිහිටුව්නු ලබන පසුවිපරම් කමිටුයේ. පාලන ට හා ය ාමුකිරීම් ව්ලට අනුව් ක්රි ාත්මක
කල යුතු .
ගැටළුව්ක් පැනනැගුන කල ඊට මුලික වු යහ්තුව් යසා ා අව්ශය නිව්රුදි කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග හදුනායගන ක්රි ාත්මක
කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා අව්ශය ව්න ක්රි ාපටිපාටි ස්ථාපිත කරනු ඇත. අනාගතයේ ඇතිවි හැකි ගැටළු
කලින් හදුනායගන ඒව්ා ව්ලක්ව්ා ගැනීම සඳහා පාරිසරික පරාමිතීන්යේ උපනතීන් විශ්යල්ෂණ කරනු ලැයබ්.
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ආ තනයේ රැකි ායේ නි ැයලන සි ළුම පුද්ගලයින් ඔවුන්යේ කාර් න්ට අදාලව් ක්රි ාකිරියම් දි ඇතිවි හැකි
සැලකි යුතු පාරිසරික බලපෑම් හා පරිසර කළමණාකරන සැලසුයම් ඔවුන්යේ කාර්
සහ ව්ගකීම
සම්බන්ධය න් ද පාරිසරික කළමණාකරන සැලැස්යම් ක්රි ාපටිපාටි සහ නනතික සහ ආ තනික ව්ගකීම්
සම්බන්ධය න් ද එක් එක් පුද්ගල ා හට නිසි පුහුණුව්ක් ලබා දීමට කටයුතු යකයර්.
නිගමන
විදුලි බල සඳහා දියනන් දින ව්ැඩිව්න ඉල්ලුම සපුරාලීයම් බලව්ත් අව්ශයතාව් සහ ව්සර 2014 පසු ජාතික විදුලි
ජාල ට මන්නාරයම් පිහිටි යමගා යව්ාට් 100ක සුළං බලාගාර හැරුණු යකාට යව්නත් බලාගාර කිසිව්ක් එක්
යනාවීම යහ්තුයව්න් ය ෝජිත බලාගාර අතයාව්ශය යේ. අයනකුත් පුනර්ජනනී යනාව්න බලශක්ති ප්රභව් න්
හා සැසදු කල පාරිසරික හා සාමාජී ව්ශය න් බලපෑම අව්ම වු යමම යමගා යව්ාට් 350 වු බලාගාර ආර්ිකම
ව්ශය න් ලාභදායි ව්න ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) බලාගාර හදුන්ව්ා දීයම් දී අව්ශය යේ. කිසිව්ක් යනාකර
සිටීයම් විකල්ප හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් සඳහා විශාල ධනස්කන්ද ක් තව්දුරටත් වි දම් කිරීමට යහ්තුයේ.
යමම ව්යාපෘති භූමි ජලයද්හ කට ආසන්නව් පැව්තීම, ඉන්ධන සැපයුමකට ආසන්නව් පැව්තීම විදුලි යබදා
හැරීයම් ස්ථාන කට ආසන්නව් පැව්තීම, පහසුයව්න් ලගාවි හැකි විම සහ අගනුව්රට ආසන්නව් පිහිටිම නාදී
මුලික අව්ශයතා සපුරාලයි.
ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී නල පද්ධති අදාල භූමි තුල ඉදියකාට ස්ථාපිත කිරීමට අදාලව් සැලකි යුතු බලපෑම්
සංඛ්යාව්ක් හදුනාගන්නා ලදි. ඉන් යබායහාම ක් තාව්කාලික යේ. යකයස් යව්තත්, වියශ්ෂ කිහිප කට අ ත්
ගස් සහ සතුන් ඉදිකිරීම් භූමිය න් ඉව්ත් කිරීමට සිදුවීම යහ්තුයව්න් ස්ථානී පරිසර පද්ධතීන්යේ යව්නස්කම්
සිදුවීමත් නල පද්ධති ස්ථාපිත කිරීයම්දී මුහුදු සහ යව්රළ ආසන්න පරිසර පද්ධතීන්ට ව්ාසස්ථාන අහිමිවීම ව්ැනි
තරමක බාධාව්ක් ඇතිවීමත් ස්ිර ව්ශය න් සිදුව්න යව්නස්කම් යලස සැලකි හැකි . ව්ාතයේ තත්ත්ව් , ශබ්ද
සහ කම්පන , ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැරලීම සහ ලව්ණතාව්ය න් ඉහළ ජල ජනනන වීම යමයහයුම්
අව්ධියේ දී පව්තින බලපෑම් යේ. එයස් වුව්ත්, යමම පරිසර බලපෑම් ඇගයියම් සඳහන් පරිදි අන්තර්ග්රහන කරනු
ලබන ක්රි ාමාර්ග සහ උචිත ලිහිල් කිරියම් සහ පසුවිපරම් ක්රි ාමාර්ග මගින් යමම බලපෑම් සාර්ථක යලස
කළමණාකරණ කල හැකි අතර ඒව්ා පහත සාරාංශ ගත කර ඇත.
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
සැලකි යුතු පාරිසරික බලපෑම් සහ ය ෝජිත ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
බලපෑම් ව්ර්ග( )

බලපෑයම් මට්ටම/ස්ව්භාව්

ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග

ඉදිකිරීම්/උපද්රව්කාරී /ගෘහස්ථ
අපද්රව්ය

ඇතිවි හැකි බලපෑම්

අපද්රව්ය යව්න් යව්න්ව් රැස්කිරීම නජව්හා න කලහැකි අපද්රව්ය Segregate
යකාම්යපෝස්ට් කිරීම, උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය අව්ම කිරීම උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
භාවිත , ගබඩා කිරීම හා බැහැරලීම සඳහා මනා සැලැස්මක් සැකසීම මගින්
ජාතික ගුරු උපයදස් ක්රි ාව්ට නැංවිම හා ඊට අදාල අව්ශයතා යකාන්රාත්
ගිවිසුමට ඇතුලත් කිරීම

ශාක සහ සතුන්යේ ව්ාසස්ථාන
අහිමිවීම

අඩු නමුත් ස්ිර

න්රාගාර භූමි තුළ සමනල උදයාන ක් සහ ඉවුරු ව්ල යද්ශී ශාක සිටුව්න
ලද කුඩා ජල යපාකුණක් නඩත්තු කිරීම යසයමන් ගමන් කරන සතුන් අල්ලා
සුදුසු ව්ාසස්ථාන ව්ලට මුදා හැරීම.

දුහුවිලි/සියුම් අංශුන් / ව්ාහන
පිටාර යහ්තුයව්න් ව්ාතයේ
ගුනාත්ම ට සිදුව්න බලපෑම්

භූම එළියපයහලි කිරීයම්දී, ඉදිකිරිම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනයේ යම් සඳහා ගනු ලබන ක්රි ාමාර්ග ව්ලට ජල විසුරුම් උපකරණ භාවිත ගබඩා
දී හා ගබඩා කිරීයම් දී ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්ලදී, ව්ාහන කර ඇති පස් ආව්රණ කිරීම ව්රින් ව්ර ව්ායු තත්ත්ව් මිණුම් ලබාගැනීම ඇතුලත්
පිටාර මුක්තවීම් ආදිය න් ඉහළ බලපෑමක් ඇති කරයි. යේ.

අසල පිහිටි ඇල මාර්ග ව්ල
යරාන් මඩ තැන්පත් වීම

යමම බලපෑම ව්ැසි කාලයේ දී සිදුවි හැකි .

ශබ්ද හා කම්පන මගින්
සිදුව්න බලපෑම්

ප්රායද්ශි සභා බල ප්රයද්ශ ව්ලට අනුමත සීමා ඉක්මව්න ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී ශබ්ද හා කම්පන මට්ටම් පාලන සඳහා සම්මත
ශබ්ද මට්ටම් ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී ජනිත වීම.
ක්රි ාපිළියව්ත් අනුගමන කිරීම. අඩු ශබ්ද නිකුත් කරන න්ර භාවිත , භාවිත
යනාකරන න්යරෝපකරණ ක්රි ාවිරහිත යකාට තැබීම, අව්ශය විටදී ධ්ව්නි
බාධක භාවිත , න්යරෝපකරණ නිසි යලස නඩත්තු කිරීස ආදී ඉංජියන්රුම
සහ පරිපාලන ම පාලන න් ය දිම.

ඉදිකිරීම් අව්ධි

යමම බලපෑම අව්ම කිරීම සඳහා යරාන්මඩ රඳව්න සහිත ජල අපව්හන
කළමණාකරණ සැලැස්මක් භාවිත යකයර්. අධික ව්ැසි කාලව්ලදි ගබඩා කර
ඇත් පස් යසෝදා ෑම අව්ම කිරිම සඳහා තාව්කාලිකව් ආව්රණ කිරීම සහ ව්ැලි
යකාට්ට භාවිතය න් පස් යසෝදා ෑම අව්ම කිරිම සිදුයකයර්.

යමයහයුම් අව්ධි
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ලක්ි
මුක්ත වීම් ප්රභව් න් යහ්තුයව්න්
ව්ාතයේ ගුණාත්ම ට සිදුව්න
බලපෑම්

HSRG හරහා මුක්ත විම් සල්පර් ඔක්සයිඩ, නයිට්රජන් වි ළි අඩු නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (dry low NOx (DLN)) තාක්ෂණ භාවිත ත්
ඔක්සයිඩ සහ සියුම් අංශුන් (SOx, NOx සහ PM) යේ චිමිනි උෂ්ණත්ව් නිසි යලස නඩත්තු කිරිම තහවුරු කිරීම සඳහා සුදුසු යලස
ප්රධාන ප්රභව් යි.
HSRG සැලසුම් කිරීමත් අනව්රත ව්ායු පසුවිපරම් පද්ධති ක් සවි කිරීමත් ව්ායු
තත්ත්ව් අනුරූපක අධය න තුලින් ය ෝජිත මීටර් 40ක අව්ම උසකින් යුක්ත වු
චිමිනි ක් භාවිත ත් සිදුකිරීම.
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විසරිත මුක්තවීම් යහ්තුයව්න්
සිදුව්න බලපෑම්

වි හැකි යමම සිදුවීම් යමම අව්ස්ථායේ ගණන
යනාහැකි .

ය ෝජිත බලාගාර ක්රි ාත්මක
කිරීයම් දී ඇතිව්න අධික ශබ්ද

ප්රතිග්රාහක කිහිප ක් අසල යමයස් සිදුවි හැකි .

කල යමම ව්ාර්තායේ 8.1.4 යකාටයස් දක්ව්ා ඇති ආකාර ට මනා යලස සැලසුම් කල
නඩත්තු ක්රි ාව්ලි ක් පව්ත්ව්ා ගැනීම තුලින් විසරිත මුක්ත වීම් ව්ලක්ව්ා ගැනීම,
පාලන සහ අව්ම කිරිම.
අධික ශබ්ද ක් ජනන
උපක්රම ය දීම;

කරනු ලබන

න්ර ව්ල ශබ්ද

හා න

සඳහා සුදුසු

නිරන්තර සුපරික්ෂාව් සහ නඩත්තුව්, ව්යාපෘති භූමියේ බස්නාහිර සහ දකුණු
මායිම් ව්ල ඝන ශාක ව්ැස්මක් නඩත්තු කිරීම
ය ෝජිත මුදා හැරීම් ස්ථාන
අසල ලව්ණතාව්යේ යව්නස් වීම්

ගණිතම ආකෘති අධය න න්ට අනුව් ඇතිවි හැකි නිරිතදිග හා ඊසානදිග යමෝසම් සහ අන්තර් යමෝසම් කාල යදක තුල සති 2ක
උපරිම ලව්ණ සාන්ද්රණ එක් කාලගුණ තත්ත්ව් ක් බැගින් වු ව්සර පුරා සි ළු ඍතු ආව්රණ ව්න පරිදි ලව්ණ මිණුම් ව්ැඩසටහනක්
ටයත් දී පමණක් එක් ස්ථාන ක ඉතා සුළු කාල ක් ව්සරක් මුළුල්යල් ක්රි ාව්ට නැංවීම.
අව්ට ජලයේ සාන්ද්රණ ට 14pptක් ඉහළින් පව්ති.
අයනකුත් අව්ස්තා ව්ලදි එම අග අව්ට ජලයේ මට්ටමට
3-4pptක් ඉහළින් පිහිටි මධය නය අග ක් ව්ටා
ව්ාර්තායේ.
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ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් භූමි , නල මාර්ග යකාරියඩෝව් , යව්රයළ්/අක්යව්රයළ් ඉදිකිරිම් යහෝ මාර්ග අව්සර න් (RoW) සඳහා
පුද්ගල න් ඉව්ත් කිරීමක් යහෝ නැව්ත පදිංචි කිරීමක් අව්ශය යනාවීම යහ්තුයව්න් යමම ව්යාපෘතියේ සාමාජී බලපෑම්
සැලකි යුතු තරම් යනායේ.
ගිනි, විකිරණ, ස්යඵෝටන, විසිරීම් (Fire) (Radiation, Explosion and Dispersion (FRED)) පදනම් කර ගනිමින් සිදුකරන
ලද සවිස්තරාත්මක ප්රමාණාත්මක අව්ධානම් ඇස්තයම්න්තු කිරීයම් (QRA) ප්රතිඵල ව්ලට අනුව් පව්තින අව්ධානම ඉතා
පහත් මට්ටමක් (As Low As Reasonably Possible) (ALARP) තුල පව්තින බව් තහවුරු වී ඇත. සි ළු අව්ධානම් සහිත
සහ අව්ධානම් වි හැකි ක්රි ාව්ලීන් ඇගයීමට ලක්කල විට බලාගාරය න් පිටත හා සැසඳූ කල අව්ම බලපෑමක් වි හැකි
මට්ටයම් පැව්තිනි. එනම් ජීවිතහානි වි හැකි අව්ස්ථාව්න් යේ සම්භාවිතාව් මිනිත්තු 03ක් තුල 2.69x10-07ට ව්ඩා අඩු අග ක
පැව්තිනි. එබැවින්, රැස්කර ගන්නා ලද යතාරතුරු සහ අධය න කරන අව්ස්ථායේ පැව්ති උපරිම දැනුම අනුව්
ප්රමාණාත්මක අව්ධානම් ඇස්තයම්න්තුව් මගින් ක්රි ාව්ලි කිසිව්ක් සම්බන්ධය න් අව්ධානම් උපයදස් ඉදිරිපත් යනාකරයි.
අව්ධානම් අව්ස්ථාව්න්ට මුහුණදීමට ප්රතිචාර සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා ගුරුඋපයදස් ඉදිරිපත් යකාට ඇත.
යකරව්ලපිටියේ ඉදිකිරීමට ය ෝජිත යමගා යව්ාට් 350 පුනර් ව්ායු සංජනන ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සංයුක්ත චක්ර විදුලි
බලාගාර ව්ාණිජ ව්ශය න් ශඛ්යතාව් ක් සහිත ක්රි ාත්මක කිරීමට නිර්යද්ශ කල හැකි ව්යාපෘති ක් බව් සවිස්තරාත්මක
විස්තෘත පිරිව්ැ -ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණය න් යපනී යි.
එබැවින්, යකරව්ලපිටියේ ඉදිකිරීමට ය ෝජිත යමගා යව්ාට් 350 ප්රති පුනර් ව්ායු සංජනන ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සංයුක්ත
චක්ර විදුලි බලාගාර , ව්යාපෘති සැලැස්යම් සංයශෝධන කින් යතාරව් සිදුකිරීම පහසුයව්න්ම නිර්යද්ශ කල හැකි බව් යමම
පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් අනුව් යපනී යි.
රජ යව්ත කරනු ලබන ය ෝජනාව්:
යකරව්ලපිටි කර්මාන්ත කළාපයේ ය ෝජිත ව්යාපෘති ද ඇතුළුව් විශාල ප්රමාණයේ කර්මාන්ත 20ක් පිහිටා තියබ්. නමුත්
යමම කළාප කර්මාන්ත කළාප ක් යලස ප්රකාශ ට පත්කර යනාමැත. යමම ප්රයද්ශයේ තව්දුරටත් කර්මාන්ත පිහිටු වීයම්
විභව් ක් පව්තී. යකයස් යව්තත්, කර්මාන්ත සහ ව්යාපාර රැසක් යමම ප්රයද්ශයේ ක්රි ාත්මක යව්මින් පව්තින නිසා යමම
ප්රයද්ශයේ දැනට පව්ත්නා ශබ්ද මට්ටම් (existing noise level (ENL)) දැනටමත් දිව්ා සහ රාත්රි කාල න් තුලදී අඩු ශබ්ද
ප්රයද්ශ තුල පැව්ති යුතු මට්ටම් ඉක්මව්ා යි. පව්ත්නා තත්ත්ව්
ටයත් දිව්ා කාලයේ ශබ්ද මට්ටම 55 dB(A)ට අඩු
මට්ටමක සහ රාී කාලයේ 45 dB(A) ට අඩු මට්ටමක පව්ත්ව්ා ගැනීම සිදුකල යනාහැකි . එයමන්ම, කර්මාන්ත කළාපයේ
ව් ඹ දිසායේ සිට නැයගනහිර දිසාව් දක්ව්ා වු මායිම ආසන්නයේ අඩු පහසුකම් සහිත තත්ත්ව් ටයත් යප්තලි නිව්ාස ව්ල
ජීව්ත් ව්න ප්රජාව්ක් ව්ාස කරයි.
එබැවින්, යමම කර්මාන්ත කළාප රජයේ ගැසට් පර මගින් කර්මාන්ත කළාප ක් යලස ප්රකාශ ට පත් යකාට මාර්ග
පද්ධති , අපජල පිරිපහදු කිරීයම් යපාදු පහසුකම් ආදි සංව්ර්ධන කිරීම යමම පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් මගින් ප්රභල
යලස නිර්යද්ශ යකයර්.

1. හැදින්වීම
1.1. ව්යාපෘතියේ පසුබිම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල (CEB) යටන්ඩර් අංක CEB/AGM(Pr)/PD –KCCPP 2016 ටයත් යගාඩනැගීම හිමිකරගැනීම,
යමයහ වීම, පැව්රීම (BOOT) පදනම මත ද්විත්ව් ඉන්ධන දහන යමගා යව්ාට් 350 (300 MW) පුනර් ව්ායු සංජනන ද්රවීකෘත
ස්ව්භාවික ව්ායු සංයුක්ත චක්ර විදුලි විදුලිබලාගාර ක් සඳහා අන්තර්ජාතික තරඟකාරී යටන්ඩර් පටිපාටි ක් තුලින්, අත්දැකීම්
සහ මූලය හැකි ායව්න් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල අයප්තක්ෂා කල සුදුසුකම් සපුරාලූ ව්ඩාත් තරඟකාරී ලන්සුකරු ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩල සමඟ 20 අවුරුදු කාල ක් සඳහා බලශක්ති මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුමකට එළඹි යුතුව් තිබිනි.
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ඒ අනුව්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව්ක් (TEC) සහ අමාතය මණ්ඩල විසින් පත්කරන ලද
ස්ථාව්ර ප්රසම්පාදන කමිටුව්ක් (SCAPC) මගින් තාක්ෂණික නිපුනත්ව් , මුලය හැකි ාව් සහ මූලය තරඟකාරීත්ව් ඇගයීම
සඳහා 21/04/2017 දින සී/ස ලක්දනවි සමාගම මගින් අදාල ලන්සුව් ඉදිරිපත් කරන ලදි. සංතලන කල අව්ම ගාස්තුව්
ඉදිරිපත් කල සී/ස ලක්දනවි සමාගම තාක්ෂණික ව්ශය න් සහ මූලයම ව්ශය න් ව්ඩාත් සුදුසුකම්ලත් ලන්සුකරු
බව්ට තීන්දු යකරිනි.
1.2. ව්යාපෘතියේ අරමුණ සහ සාධාරණි කරණ
1.2.1. මූලික අරමුණ:
ව්යාපෘතියේ මුලික අරමුණ ව්න්යන් ශ්රි ලංකාව් තුල ව්ැඩිව්න විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ
දිගුකාලීන විදුලිජනන ව්යාප්තති සැලැස්ම (LTGEP)ට අනුකූල ව්න යලස ජාතික ජාල ට යමගා යව්ාට් 350ක් එක් කිරීමයි.
RLNG බලාගාර ක් හදුන්ව්ාදීම මගින් බලායපායරාත්තු ව්න්යන් පාරිසරික සහ සාමාජී බලපෑම් අව්මකර ගනිමින් ව්ඩා
ලාභදායී යලස විදුලි ජනන කිරීමයි.
1.2.2. ව්යාපෘති සාධාරණි කරණ
අව්සන් ව්රට ශ්රී ලංකාව් තුල ඉදිකල ප්රධාන විදුලි බලාගාර ව්න්යන් ජාතික විදුලි පද්ධති ට 2014 ව්ර්ෂයේ දී ලක්විජ
විදුලි බලාගාරයේ තුන්ව්න සහ අව්සන් අදි ර යලස එක්කල යමගා යව්ාට් 350 ක ගල් අඟරු බලාගාර යි. ඉන් අනතුරුව්
යම් දක්ව්ා ප්රධාන විදුලි බලාගාර ඉදිකර යනාමැත (මන්නාරම දූපයත් මෑතදී ඉදිකල යමගා යව්ාට් 100 සුලං විදුලි බලාගාර
හැරුනු යකාට). ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දීර්ඝකාලීන විදුලි ජනන ව්යාප්තති සැලසුම මගින් ය ෝජනා කර ඇති අඩු වි දම්
විදුලි ජනන නිර්යද්ශ ක්රි ාත්මක යනාකිරීම යහ්තුයව්න් පසුගි ව්සර ගනනාව්ක් තුල ව්ැඩිව්න විදුලිබල ඉල්ලුම සපුරා ගැනීම
සඳහා දිගින් දිගටම හදිස්සි විදුලි මිලදී ගැනීම් යහ්තුයව්න් රජ ට විශාල මූලය අලාභ ක් සිදුවී ඇත. එබැවින්, යමම
ව්යාපෘති මගින් හදිස්සි විදුලි මිලදී ගැනීම් මත ැපීම අඩු යකාට ජාතික ආර්ික ට සැලකි යුතු වි දමක් ඉතිරි කර දීමට
හැකි ාව් ලැයබ්.
1.2.3. ය ෝජිත බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විසින් 2016 ව්සයර් සැප්තතැම්බර් මාසයේ දී ජාතයාන්තර තරගකාරී ලන්සු කැඳවීමක් සිදුකරන
ලදි. ඒ සඳහා ය ෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 21/04/2017 දින අව්සන් කරන ලදි. පහතින් සඳහන් කර ඇති අන්දමට ආරම්භයේ
පැව්ති කාලරාමුව්ට අනුව් විව්ෘත චක්ර සහ සංයුක්ත චක්ර බලාගාර න් හි ව්ානිජම යමයහයුම් අනුපිළියව්ලින් 2019 ජුනි
08 සහ 2020 ජුනි 08 දින න් හිදි ආරම්භ කලයුතුව් තිුනි.
සාර්ථක වු ලන්සුකරුට අිප්රා පිළිබඳ ලිපි (LOI) 04/08/2017
නිකුත් කිරීම
ව්යාපෘති ගිවිසුම අත්සන් කිරීම
01/09/2017
මූල නිමාව්
01/06/2018
Turnkey ගිවිසුයම් නිමාව්
01/06/2018
ඉදිකිරීම් දැන්වීම
08/06/2019
විව්ෘත චක්ර ව්ාණිජ යමයහයුම් ආරම්භ
08/06/2019
සංයුක්ත චක්ර ව්ාණිජ යමයහයුම් ආරම්භ
08/06/2020
ව්ගුව් 1: සාර්ථක ලංසුකරු යතෝරාගැනීයමන් අනතුරුව් ව්යාපෘති ආරම්භ දක්ව්ා ආරම්භයේ පැව්ති කාලරාමුව්
යකයස් යව්තත් ඇගයීයම් සහ යතෝරාගැනීයම් දි පැන නැගුනු කිසි ම් සංකීර්ණ තත්ත්ව් ක් යහ්තුයව්න් සාර්ථක වු
ලන්සුකරු ව්න සී/ස ලක්දනවි සමාගම යව්ත ව්යාපෘති ප්රධාන කිරීම 2020 ජනව්ාරි මස දක්ව්ා ප්රමාද වි . ව්යාපෘති
ප්රධාන සඳහා ව්සර 03කට ව්ැඩි කාල ක් ගතවු බැවින්, රජයේ සම්පත් හදිස්සි විදුලි මිලදී ගැනිම් සඳහා ව්ැ කිරීම කපා
හැරීම සඳහා තව්දුරටත් ප්රමාද යනාකර ව්යාපෘති ක්රි ාව්ට නැංවීම ආරම්භ කිරීම අතයාව්ශය යේ.

1.2.4. රැකි ා අව්ස්ථා ජනන සහ ආර්ිකම ව්ටිනාකම් එකතුවීම
බංගලියද්ශ , ඕමාන , මාලදිව්යින සහ ශ්රී ලංකාව් තුල තාප විදුලි බලාගාර සඳහා ආය ෝජන කිරීම, සැලසුම් කිරීම,
ඉදිකිරීම, හිමිකාරිත්ව් දැරීම හා යමයහ වීම සම්බන්ධය න් ජාතික හා ජාතයන්තර ව්ශය න් පුළුල් වුත්, නිශ්චිත ව්ාර්තා
දරන්නා වුත් බලශක්ති ක්යෂ්රයේ එකම ශ්රී ලාංකික සම්පිණ්ඩිත සි/ස ලක්දනවි සමාගමයි. ලක්දනවි සමාගම ඉහළ
අත්දැකීම් සහිත ශ්රී ලාංකික ඉංජියන්රුව්න් සහ මූලය ව්ෘත්තික න් යස්ව්යේ ය ාදව්ා ගන්නා බැවින් ය ෝජිත ව්යාපෘති ශ්රී
ලාංකික ව්ෘත්තික න්හට තව්දුරටත් රැකි ා අව්ස්ථා සප යි. යම ශ්රී ලාංකික දැනුම් පද්ධතියේ දක්ෂතා හා අත්දැකීම් ව්ැඩි
දියුණු කිරීමටත් තව්දුරටත් වියද්ශ න් හි අපන න ට ය ාමු වු ව්යාපෘති සඳහා ඍජුව්ම සහා යේ. සී/ස ලක්දනවි සමාගම
ශ්රී ලාංකික සමාගමක් ව්න බැවින් යබායහෝ යද්ශි සැපයුම් කරුව්න්ට සහ යකාන්රාත්කරුව්න්ට භාණ්ඩ හා යස්ව්ා සැපයියම්
අව්ස්ථා උදාවීම තුලින් යද්ශි ශ්රමික න්ට ව්ක්ර රැකි ා ජනිත වී යද්ශි ආර්ිකයේ අග ඉහළ නංව්යි. යමයහයුම් අව්ධියේ
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
දී යමම ව්යාපෘති ඉහළ උගත්කම් සහිත ව්ෘත්තික න් හට යමන්ම යබායහෝ යද්ශි
ශ්රමික න් හට රැකි ා අව්ස්ථා උදාකරයි.

පුහුණු, අර්ධ පුහුණු සහ නුපුහුණු

1.2.5. RLNG ආර්ික ලඟාකර ගැනීම
ශ්රී ලංකා රජ ව්ර්තමානයේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සහ අයනකුත් ස්ව්ාධීන බලශක්ති නිශ්පාදක න් (IPPs) විසින් තාප
විදුලි බල නිපදවීමට භාවිත කරනු ලබන වි දම් අධික ද්රව් ඉන්ධන විස්ථාපන කරමින් ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු
හදුන්ව්ාදීයම් දිගුකාලීන සැලැස්මක් ඇත. ශ්රී ලංකාව් තුල විදුලි බල නිපදවීමට භාවිත කරනු ලබන ශක්ති ප්රභව් සංකලන
සැලකූ කල ඉන් 30%ක් මියලන් අධික ද්රව් ඉන්ධන දහන තාප බලාගාර මගින් සැපයේ. ශ්රි ලංකා රජයේ දැක්ම ව්න්යන් ද්රව්
ඉන්ධන මත පදනම් වු සි ළුම තාප බලාගාර RLNG1 මත පදනම් වු බලාගාර බව්ට පත් කිරීමයි. යකයස් වුව්ත්, රටට RLNG
සැපයීම සඳහා පුනර්ව්ායුසංජනන පද්ධති ක් සහිත පායව්න ගබඩාව්ක් (Floating Storage Regasification Unit (FSRU))
සහ ව්ායු සම්යේෂණ නල පද්ධති ක් ආදී අපරව්ුහ පහසුකම් සඳහා සැලකි යුතු ආය ෝජන ක් සිදුකිරීම අව්ශය යේ. 2023
ව්සර ව්න විට ව්ායු පුනර්සංජනන ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු අපරව්ුහ පහසුකම් යගාඩනැගීම හිමිකරගැනීම, යමයහ වීම,
පැව්රීම (BOOT) පදනමින් ආරම්භ කිරීයම් අරමුණක් රජ සතු . RLNG අපරව්ුහ පහසුකම් ව්ාණිජම ව්ශය න් ලාභදායි
වීම සඳහා ගිගා යව්ාට් එකකට ආසන්න (යමගා යව්ාට්1,000) විදුලිබල ප්රමාණ ක් RLNG ඉන්ධන ක් යලස භාවිත කරමින්
නිපදවීම අව්ශය යේ. පහත සඳහන් ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති ආකාර ට ය ෝජිත විදුලි බලාගාර එක්වු විට ශ්රී ලංකායේ යමගා
යව්ාට් 930ක බලශක්ති පමාණ ක් RLNG භාවිතය න් නිපදවි හැකි . එබැවින් ය ෝජිත යමගා යව්ාට් 350 විදුලි
බලාගාර ශ්රී ලංකාව් තුල RLNG ආර්ික ක් යගාඩනැගීමට අතයාව්ශය යේ.
බලාගාර
කැළනිතිස්ස සංකීර්ණ
Sojitz කැළණිතිස්ස බලාගාර
West Coast සංයුක්ත චක්ර බලාගාර යකරව්ලපිටි – 1

ජනන ධාරිතාව්
165 MW
165 MW
350 MW

ව්ර්තමාන තත්ත්ව්
නැප්තතා/ඩීසල් භාවිතය න් ක්රි ාත්මක යේ.
ඩීසල් භාවිතය න් ක්රි ාත්මක යේ.
ඩීසල් /HFO භාවිතය න් ක්රි ාත්මක
යේ. (ය ෝජිත ව්යාපෘති ඉදිකිරීමට
නි මිත ව්යාපෘති ය ෝජක –

සී/ස ලක්දනවි සමාගම)
යකරව්ලපිටි - 2

ය ෝජිත ව්යාපෘති
350 MW
එකතුව් 930 MW
ව්ගුව් 2: RLNG භාවිතය න් විදුලි ජනන කල හැකි ශ්රි ලංකායේ බලාගාර

1.3. ව්යාපෘතියේ මුලික විස්තර
ව්යාපෘතියේ නම
ව්යාපෘතියේ ව්ර්ග
ව්යාපෘති ය ෝජක
විදුලිබල ලබා ගන්නා ආ තන
බලශක්ති මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුම් කාල
ව්යාපෘති ක්රි ාව්ට නැංවීම

යමගා යව්ාට් 350 ක RLNG සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර
ඉදිකිරීම, හිමිකර ගැනීම, යමයහ වීම, පව්රා දීම (BOOT) පදනම
සී/ස ලක්දනවි සමාගම, අංක 67, පාක් වීදි , යකාළඹ, ශ්රී ලංකාව්
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල (Ceylon Electricity Board)
විදුලි මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුයම් දින සිට ව්සර 20 ක කාල ක්
විදුලි මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුයම් දින සිට මාස 33 ක කාල ක්
ව්ගුව් 3: මුලික ව්යාපෘති දත්ත

1.4. ව්යාපෘති අත්දැකීම
යමහි සඳහන් යමගා යව්ාට් 350 RLNG/සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර සංව්ර්ධනය හි දී ය ෝජිත බලාගාරයේ ප්රශස්ථ
කාර් ය සාධන තහවුරු කිරීයමහි ලා RLNG තාප විදුලි බලාගාර සැලසුම් කිරීම, යගාඩනැගිම සහ යමයහ වීම
සම්බන්ධය න් එ සතු සමකල යනාහැකි යද්ශි හා ජාතයන්තර අත්දැකීම් සහ දැනුම භාවිත කරනු ඇත.
සී/ස ලක්දනවි සමාගම ය ෝජිත බලාගාර භූමි ට ාබදව් පිහිටි සහ ය ෝජිත බලාගාර ට තාක්ෂණික ව්ශය න් සමානකම්
දරන දැනට පව්ත්නා යමගා යව්ාට් 350 ක්වු සංයුක්ත චක්ර තාප බලාගාරය හි) යුගදනවි විදුලි බලාගාර (ඉංජියන්රුම
ප්තරසම්පාදන සහ ඉදිකිරීම් (EPC) යකාන්ත්රාත්කරු සහ නඩත්තු සහ යමයහයුම් යකාන්ත්රාත්කරු යලස ලබාගත්
අත්දැකීම් සහ යද්ශි සහ ජාතයන්තර turnkey විදුලි ව්යාපෘති ව්ල ඉංජියන්රුම සහ සංව්ර්ධන අත්දැකීම් ය ෝජිත
ව්යාපෘති සාර්ථක යලස ඉටුකිරීයම් ලා දා කයේ.
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
බංගලියද්ශ , ඕමාන , මාලදිව්යින සහ ශ්රී ලංකාව් තුල තාප විදුලි බලාගාර සඳහා ආය ෝජන කිරිමත් එම බලාගාර
සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, හිමිකාරිත්ව් දැරීම සහ යමයහ වීමත් සම්බන්ධය න් ලක්දනවි සමාගම ව්ාර්තා දරයි.
1.5. පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් අරමුණු
පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් ප්රධාන අරමුණ ව්න්යන් ඉදිකිරීමට නි මිත සංව්ර්ධන ව්යාපෘතියේ පාරිසරික හා සාමාජී බලපෑම්
පුයරෝකථන යකාට පාරිසරික හා සාමාජී පසුවිපරම් සැලැස්මක් සමගින් බලපෑම් ලිහිල් කිරීයම් ප්රාය ෝගිකවූ ක්රි ාමාර්ග
ය ෝජනා කිරීමයි. එහිදී සංව්ර්ධන ව්යාපෘතියේ යභෞතික, නජවී , සමාජ ආර්ික, යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව්, පාරිසරික පිරිව්ැ
ප්රතිලාභ අංශ පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදුයකයර්. එම අංශ පිළිබඳ ඇගයීම් සිදුකිරීයම් දී පාරිසරික සංරක්ෂණ හා ආරක්ෂාව්
සම්බන්ධය න් පව්ත්නා නිතී හා යරගුලාසි සැලකිල්ලට ගනී. පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් සිදුකිරීයම් දී ව්යාපෘති මගින්
බලපෑමට ලක්ව්න ප්රයද්ශයේ ජීව්ත්ව්න ජනතාව් යමන්ම සාමානය පුරව්ැසි න් ද යපෞද්ගලිකව් යහෝ රාජය යනාව්න
සංවිධාන යලස) සහභාගි කරගනී.
1.5.1. යව්රළ සංරක්ෂණ පනත ටයත් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම
ශ්රි ලංකාව් තුල ප්රථම ව්රට පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම හදුන්ව්ායදනු ලැුයේ ව්ර්ෂ 19812 අංක 57 දරණ යව්රළ සංරක්ෂණ
(සංයශෝධිත) පනත මගිනි. එ යව්රළ කළාප තුල සිදු කරන ව්යාපෘති සඳහා අදාල යේ. යව්රළ කළාප මධය නය ඉහළ
මුහුදු මට්ටයම් සිට මීටර් 300ක් රට තුලටත් මධයනය පහළ මුහුදු මට්ටයම් සිට කියලෝ මීටර් 2ක් මුහුද යදසටත් පැතිර පව්තී.
යමම පනත ටයත් පරිසර බලපෑම් ඇගයීමක අව්ශය තාව් හදුනාගැනීම යව්රළ සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ
අධයක්ෂව්ර ායේ අිමත ට ටත්යේ.
1.5.2. ජාතික පාරිසරික පනත ටයත් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයිම
ව්ර්ෂ 1988 අංක 56 දරණ ජාතික පාරිසරික (සංයශෝධිත) පනත ටයත් රටපුරා බලපැව්ැත්යව්න තිරසාර සංව්ර්ධන
උපා මාර්ගයේ යකාටසක් යලස පරිසර බලපෑම් ඇගයීම හදුන්ව්ා දී එහි නි ාමන කාර් න් මධයම පරිසර අධිකාරි යව්ත
පව්රා ඇත.
සංයශෝධිත පනයත් IV ඇ යකාටයසහි නිය ෝග අනුව් සි ළුම “නි මිත” ව්යාපෘති පරිසර බලපෑම් ඇගයිමට ටත් යකයර්.
සැලකි යුතු පාරිසරික බලපෑමක් ඇති කල හැකි විශාල ප්රමාණයේ සංව්ර්ධන ව්යාපෘති පමණක් “නි මිත” ව්යාපෘති යලස
ලැයිස්තුගත කර තියබ්. ඊට අමතර ව්ශය න් පාරිසරික සංයේදි ප්රයද්ශ තුල පිහිටුවීමට අයප්තක්ිත “නි මිත ව්යාපෘති”
ඒව්ායේ විශාලත්ව් යනාසලකා පරිසර බලපෑම් ඇගයීමට ටත් කල යුතුයේ.
1993 ජුනි 24 දින දරණ අංක 772/22, 1995 යපබරව්ාරි 23 දිනැති අංක 859/14, 1999 යනාව්ැම්බර් 05 දිනැති අංක 1104/22
සහ 1999 යනාව්ැම්බර් 29 දිනැති අංක 1108/1 දරණ ගැසට් පර න් හි “නි මිත” ව්යාපෘති ලැයිස්තුගත කර තියබ්.
ජාතික පාරිසරික පනයත් නි මකර ඇති අන්දමට “නි මිත ව්යාපෘති” සි ල්ල සඳහා අනුමැති ලබාදීම ව්යාපෘති අනුමත
කිරීයම් අනුය ෝජිත ආ තන ක් (PAA) මගින් සිදුකල යුතුයේ. ව්ර්තමානයේ ව්යාපෘති අනුමත කිරීයම් අනුය ෝජිත
ආ තන යලස රජයේ ආ තන 23ක් නම් යකාට ඇත. එක් ව්යාපෘති ක පරිසර බලපෑම් ඇගයීම නි ාමන සඳහා ව්ගකීම
දරණ එක් ව්යාපෘති අනුමත කිරීයම් අනුය ෝජන ආ තන ක් මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් පත්කරනු ඇත.
ම්
ව්යාපෘති කට අදාලව් ව්යාපෘති අනුමත කිරීයම් අනුය ෝජිත ආ තන එකකට ව්ැඩි සංඛ්යාව්ක් ඇති අව්ස්ථා ව්ල මධයම
පරිසර අධිකාරි විසින් ව්ඩාත් ගැලයපන එක් අනුය ෝජිත ආ තන ක් පත් කිරීම සිදුකරයි. ව්යාපෘති අනුමත කිරීයම්
අනුය ෝජිත ආ තන 1995 යපබරව්ාරි 23 දිනැති අංක 859/14 සහ 2004 යදසැම්බර් 29 දිනැති අංක 1373/6 දරණ අතිවියශ්ෂ
ගැසට් පර න් හි ලැයිස්තු ගත කර තියබ්.
ජාතික පරිසර පනත මගින් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් සිදුකිරීයම් මට්ටම් යදකක් හදුනායගන ඇත. ය ෝජිත ව්යාපෘති මගින්
ඇති කරනු ලබන පාරිසරික බලපෑම් විශාල යනාව්න අව්ස්ථා ව්ලදී සායප්තක්ෂව් සරල සහ යකටි අධය න ක් ව්න මුලික
පාරිසරික පරීක්ෂණ ක් (IEE) සිදුකිරීමට ව්යාපෘති ය ෝජක ය ාමුකල හැකි . යකයස්යව්තත්, ව්යාපෘති මගින් ඇති කරනු
ලබන පාරිසරික බලපෑම සැලකි යුතු තරම් විශාල බව් යපනී න අව්ස්ථාව්ක ව්යාපෘති සඳහා ව්ඩා සවිස්තරාත්මක සහ
පුළුල් අධය න ක් ව්න පරිසර බලපෑම් ඇගයීමක් (EIA) සිදුකිරීමට ව්යාපෘති ය ෝජක ය ාමු යකයර්.
පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ව්ාර්තා මහජන අදහස් විමසීම් සඳහා ව්ැඩකරණ දින 30ක කාල ක් විව්ෘතව් තැබි යුතුයේ. මූලික
පාරිසරික අධය න ව්ාර්තා යමම අව්ශයතාව්ය න් නිදහස් කරනු ලැබ තියබ්.
1.5.3. ව්ර්ෂ 1993 හි අංක 49 දරණ ව්න සත්ත්ව් සහ තුරුලතා සංරක්ෂණ (සංයශෝධිත) පනත ටයත් පරිසර බලපෑම්
ඇගයීම
ව්ර්ෂ 1993 හි අංක 49 දරණ ව්න සත්ත්ව් සහ තුරුලතා සංරක්ෂණ (සංයශෝධිත) පනත ටයත් ද ජාතික රක්ිත ක මායියම්
සිට සැතපුම් 01ක ප්රයද්ශ ක් ඇතුලත සිදුකිරීමට ය ෝජිත ඕනෑම සංව්ර්ධන කටයුත්තක් සඳහා පරිසර බලපෑම් ඇගයීමක්
සිදුකර ව්නජිවී සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ අධයක්ෂ ජනරාල්ව්ර ායේ ලිඛිත අව්සර ක් එව්න් ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක
කිරීමට ප්රථමය න් ලබාගත යුතුයේ.
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
යකරව්ලපිටි පිහිටු වීමට ය ෝජිත යමගා යව්ාට් 350 RLNG/සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර පහත සඳහන් කරුණු
යහ්තුයව්න් “නි මිත ව්යාපෘති ක්” ව්න බැවින් සවිස්තරාත්මක පරිසර බලපෑම් ඇගයිමක් සිදුයකාට අව්සර ලබාගැනීම
අතයාව්ශය යේ:
(a) යමගා යව්ාට් 25 ඉක්මවු තාප විදුලි ජනක ක් විම
(b) ව්යාපෘතිය න් යකාටසක් යව්රළ සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව් (CCD) විසින් ප්රකාශ ට පත්කර ඇති යව්රළ
කළාප තුල පිහිටීම.
ඒ අනුව්, පරිසර බලපෑම් ඇගයිම් අධය නයේ සහ ව්ාර්තායේ අරමුණු ව්න්යන්:
(a) ය ෝජිත ව්යාපෘති එහි ඉදිකිරීම් අව්ධියේ සහ යමයහයුම් අව්ධියේ දී රයටහි දැනට පව්ත්නා පරිසර නිතී සහ
යරගුලාසි ව්ලට දක්ව්න අනුකූලතාව් පිළිබඳ විශ්යල්ෂණ කිරීම
(b) ය ෝජිත ව්යාපෘති එහි ඉදිකිරීම් අව්ධියේ සහ යමයහයුම් අව්ධියේ දී ආසි ානු සංව්ර්ධන බැංකුයේ පරිසර හා
සාමාජී අව්ශයතා සහ ව්යාපෘති සඳහා ජාතයන්තර ණ යදන ආ තන ව්ල අයනකුත් දර්ශී ප්රමිතීන් ව්ලට දක්ව්න
අනුකූලතාව් පිළිබඳ විශ්යල්ෂණ කිරීම
(c) පාරිසරික හා සාමාජී ව්ශය න් හපත් ව්යාපෘති ක් පිහිටුවීම තහවුරු කිරීම.
(d) ඇතිවි හැකි පාරිසරික හා සාමාජී බලපෑම් හදුනාගැනීම හා ප්රමාණ කිරීම.
(e) ක්රි ාත්මක කල හැකි විකල්ප සහ ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ය ෝජනා කිරිම
(f) දර්ශකමත පදනම් වු සුදුසු පසුවිපරම් ක්රමයේද ක් සකස් කිරීම
(g) ව්යාපෘති ආශ්රිත අව්දානම් ප්රමාණ කිරීම සහ සවිස්තරතාමකවූ ලිහිල් කිරීයම් සැලැස්මක් සකස් කිරීම.
(h) ව්යාපෘති සැලැස්මට සහ එහි ක්රි ාත්මක කිරීයම් ක්රමයේද ට සංයශෝධන ය ෝජනා කිරීම.
(i) විස්තෘත පාරිසරික පිරිව්ැ ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ ක් සිදුකිරීම සහ කාබන් පි සටහන ආශ්රය න් පාරිසරික ප්රතිලාභ
විදහා දැක්වීම.
(j) RLNG තාප විදුලි බලාගාර භාවිත යකාට පිරිසිදු බලශක්ති ජනන සිදුයකාට ජාතික ආර්ික ඉහළ නැංවීමටත්
ජනතාව්යේ අව්ශයතා ඉටුකිරීමටත් ශ්රී ලංකා රජයේ ඇති අිලාෂයේ සමාජ ආර්ික ප්රතිලාභ විදහා දැක්වීම
1.6. පරිසර බලපෑම් ඇගයියම් විෂ ප්රමාණ
යමම පරිසර බලපෑම් ඇගයීම මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් නිකුත් යකාට ඇති නිර්යන් විෂ පරයේ සි ළු අංග
ආව්රණ කරයි. තව්ද, එ ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අව්ධියේ සහ යමයහයුම් අව්ධියේ දී ආසි ානු සංව්ර්ධන බැංකුව් විසින්
ප්රකාශ ට පත්කර ඇති නිර්යද්ශ රාමුව් සහ ණ යදන ජාතයන්තර ආ තන විසින් දක්ව්නු ලබන ව්ැදගත් කරුණු ද එමගින්
ආව්රණ යකයර්.
සලකා බැලූ අධය න අංශ පහත දැක්යේ:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

භූමි පරිහරණ අධය න – ව්යාපෘති භූමි + 10 km අර ඇති ප්රයද්ශ
උප-මතුපිට භූවිදයාත්මක ආකෘති (Sub-surface Geological Model) – ව්යාපෘති භූමි + යුගදනවි න්රාගාර
පිටපස භූමි
ජලවිදයාත්මක ආකෘති (Hydromodelling ) - ව්යාපෘති භූමි + සම්ූර්ණ යකරව්ලපිටි , මීගමු කලපු දක්ව්ා
මුතුරාජයව්ල ව්ගුරුබිම් ප්රයද්ශ
ව්ායු ගුණාත්ම අධය න - ව්යාපෘති භූමි + ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ක්රිිි ාකාරකම් ව්ලින් බලපෑමට ලක්ව්න
ස්ථාන න් + ව්ායු ගුනාත්ම ට බලපෑමක් ඇතිවීමට හැකි ාව් පව්තින ව්යාපෘති භූමිය න් පිටත ප්රයද්ශ (ය ෝජිත
ව්යාපෘති භූමියේ සිට අව්ම කියලෝමීටර් 1 ක්) + ව්ායු පැතිරුම් ආකෘති (ADM) අධය න සඳහා ව්යාපෘති භූමියේ
සීමායේ සිට කියලෝමීටර් 20 ක් පමණ දුරක් ආව්රණ ව්න ප්රයද්ශ
ශබ්ද ආකෘතිකරණ (Noise Modelling )– 2 km අර ක් ඇති ප්රයද්ශ ක
යභෞමික පරිසර විදයාව් – ව්යාපෘති භූමි + 500 mක භූමි තීර
සමුද්රී පරිසර විදයාව් -– ජල පිටකරන/ ලබා ගන්නා ස්ථාන න්යේ සිට කියලෝමීටර් 1 දක්ව්ා අර ක් පව්තින
ප්රයද්ශ , (තාප සහ ලව්ණ ජල ප්රමාණ පිලිබඳව් වියශ්ෂ අව්ධාන ක් ය ාමුකරමින් )
මුහුදු පත්ල අධය න (Bathymetric Studies) – උතුරු දිශාව්ට 1 km (coastal span) සහ අක්යව්රළ 4.4 km
ජල ද්රාව් විදයාත්මක ආකෘති (Hydrodynamic modeling) – Regional Model: Area 270 km x 107 km
ජලගතික ආකෘති (Hydrodynamic modeling) – ප්රා යද්ශී යමාඩල (Local Model): ප්රයද්ශ 27 km x 15 km
සමාජ සහ ආර්ික බලපෑම – ව්යාපෘති භූමි + ව්යාපෘති භූමි ට ාබද 100 m ක භූමි තීර + ව්යාපෘති සීමායේ සිට
මීටර් 500 ක් දක්ව්ා අර ක් පව්තින ව්ක්ර බලපෑම් ඇතිවි හැකි ැයි හඳුනාගත් + ව්යාපෘති භූමි ට ාබදව් පව්තින
ග්රාම නිලධාරී යකාට්ටාශ + ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ම් මැදිහත්වීමක් සඳහා යව්රළබඩ තීර සහ යව්රළට ඔබ්යබන්
වූ ප්රයද්ශ අව්ශය නම්

1.7. පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ව්ාර්තාව් සකස් කිරීයම් දී භාවිතා කරන ලද ක්රමයේද න් සහ තාක්ෂණ න් පිළිබඳ යකටි
සටහන
ව්යාපෘති භූමියේ ඉඩම් පරිහරණ සිති ම් හා භූ ලක්ෂණ සිති ම් ද පරිසර බලපෑම් ව්ලට ලක්ව්න ප්රතිග්රාහක සහ නි ැදි
ලබාගැනීයම් ස්ථාන හඳුනාගැනීම සඳහා ව්යාපෘති භූමි අව්ට යභෞමික හා සාගර තීරුයව්හි සාමානය පාරිසරික ස්ව්භාව් ද
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අධය න කරන ලදි. ව්යාපෘති භුමියේ යගාඩබිම් හා මුහුදු ප්රයද්ශ ව්ලත් ඒ අව්ට යගාඩබිම් ප්රයද්ශයේ සහ මුහුයද් සම්පත්
හදුනාගැනීමට පරිසරාත්මක/නජව් විදයාත්මක සමීක්ෂණ ක් සිදුකරන ලදී. පංශු පැතිකඩ සැකසීම හා පැව්ති හැකි භූ
විදයාත්මක උව්දුරු හඳුනාගැනීම සඳහා භූමියේ සිදුරු වීදීම් භාවිතය න් දත්ත රැස් කරන ලදී. දි පහර ව්ල ඉහළ හා පහළ
යපයදස් ව්ලින් මතුපිට ජල ද භූගත ජල ද වි ලි සහ යතත් න කාල යදයක්දීම නි ැදි ලබායගන පිළිගත් රසා නාගාර
ව්ලදී ගුණාත්ම පරීක්ෂාව්න් සිදුකරන ලදී. ව්ර්ෂණ , අව්ට ව්ාතයේ උෂ්ණත්ව් , සුළං දිසාව්, සුළං යේග , සායප්තක්ෂ
ආර්ද්රතාව් , ව්ාළාකුල් ආව්රණ ආදි පිළිබඳ ව්සර 5ක දත්ත, පාදක දත්ත යලස භාවිත කරමින් ඍතූන් අතර යව්නස් වීම්
සැලකිල්ලට භාජන කිරීම සඳහා පරිඝනක සහා ක අංකිත අනුරූ ක්රමාංකන කිරිමත් නි ැදි ලබාගැනීයම් ස්ථාන සහ
කාල පරාස න් තීරන කිරීමත් සිදුකරන ලදී. සාගර ආශ්රිත අනුරූ/ගණන කිරීම් සඳහා මුහුදු ජල මට්ටම් ව්ල යව්නස්
වීම්, දි ව්ැල්, උදම්රටා, සුළං-රළ-යද්ශගුණ දත්ත භාවිත කරන ලදි.
•
•
•
•
•
•

ගංව්තුර පුයරෝකථන න් සඳහා ද්විමාන (2-D) ජල අනුරූ •
(Hydromodelling)
ව්ායු විසිරීම් අනුරූ
•
(Air Dispersion Modelling)
ශබ්ද හා කම්පන අනුරූ
•
(Noise & Vibration Modelling)
භූ තාක්ෂණික අනුරූ (Geo-Tech modelling)
•

බැහැරලන ජල විසිරීම් අනුරූ
(Effluent Dispersion Modelling)
අව්සාධන ප්රව්ාහන අනුරූ
(Sediment Transport Modelling)
යව්රළ ස්ථායිතා අනුරූ
(Coastal Stability Modelling)
ප්රමාණාත්මක අව්ධානම් ඇගයීම සඳහා FRED
ගණන කිරීම්

ආසන්න කළාප සහ බැහැර කළාප න යදකම සඳහා (for
both near and far fields)
තාප විසිරීම් අනුරූ (Thermal Dispersion Modelling)

මීට අමතරව්, ව්යාපෘති භූමි අව්ට ජීව්ත් ව්න ජනතාව්යේ යමන්ම සමස්ථ ක් යලස ශ්රී ලාංකික පුරව්ැසි න් යකයරහි
ව්යාපෘතිය න් ඇතිව්න සාමාජී හා ආර්ික බලපෑම් හඳුනාගැනීම සඳහා යජයෂ්ඨ සමාජ විදයාඥයින් විසින් සවිස්තරාත්මක
සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණ ක් සිදුකරන ලදි. ගිනි, විකිරණ, ස්යඵෝටන, විසිරීම් (FRED) මත පදනම් වු ගණන කිරීම් මගින්
ප්රමාණාත්මක අව්ධානම් ඇගයීමක් (QRA) සිදුකර ප්රාය ෝගික හදිසි තත්ත්ව් ප්රතිචාර සැලැස්මක් සකස් කරන ලදි.
ව්යාපෘතියේ ශඛ්යතාව් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අයප්තක්ිත පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධය න් විස්තෘත වි දම් ප්රතිලාභ
විශ්යල්ෂණ ක් සිදුකරන ලදි.
එයස් ලබාගත් ප්රිපල විශ්යල්ෂණ මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම් පුයරෝකථන කිරීම හා අව්ධානම් හඳුනායගන ඒව්ා
හැකිතාක් දුරට ප්රමාණකරණ කරන ලදී. ව්යාපෘතියේ නිර්මාණ ට/ක්රි ාව්ලි ට යව්නස්කම් ඇතුලත් කිරීම සහ/යහෝ ලිහිල්
කිරීයම් ක්රමයේද න් ඇතුලත් කිරීම ය ෝජනා කරන ලදි. අව්සානයේ සවිස්තරාත්මක පාරිසරික පසුවිපරම් සැලැස්මක්
ය ෝජනා කරන ලදි. යමම සැලැස්ම ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අව්ධියේ යමන්ම යමයහයුම් අව්ධියේදීත් අහිතකර පාරිසරික
බලපෑම් ව්ලට එයරහි සුරක්ිතතාව්ක් ඇති කිරීමටත් මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් ව්යාපෘතියේ අනුමැතීන් සහ බලපර
ව්ල කාල දිගු කිරීයම්දී මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් යබදා ගැනීමටත් කටයුතු යකයර්.
1.8. ව්යාපෘති ට අදාල ව්න ප්රතිපත්ති, නනතික සහ පරිපාලනම රාමුව්
ව්ර්ෂ 2009 අංක 20 දරණ ශ්රි ලංකා විදුලි පනතට අනුව් විදුලි සම්යේෂණ බලපරධාරි ා ව්ශය න් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල
අනාගත විදුලි ඉල්ලුම පුයරෝකථන යකාට බලපරධාරි ායේ සම්යේෂණ පද්ධති සැලසුම් යකාට සාධාරණ යලස
පුයරෝකථන කල විදුලි ඉල්ලුම සැපයීම සඳහා අව්ශය විදුලි ප්රමාණ ජනන කිරීම සඳහා අව්ශය විදුල බලාගාර
ආර්ිකම ව්ශය න් ව්ඩාත් ව්ාසිදා ක පදනමින් මිලදී ගැනීමට කටයුතු කල යුතු . යම ක්රි ාව්ට නැංවීම සඳහා ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩල විසින් දිගුකාලීන ජනන පුළුල් කිරීයම් සැලැස්මක් (LTGEP) ව්ර්ෂ යදකකට ව්රක් සකස් කර ව්සර 20ක
කාල ක් සඳහා අව්ම වි දම් ජනන උපා මාර්ග ක් තීරණ යකාට එ ළගාකර ගැනීම සඳහා ඉදිකල යුතු විදුලි බලාගාර
ලැයිස්තුව්ක් සකස් කරයි. ඉහතින් සඳහන් කල පනයත් විධිවිධාන න්ට අනුව් ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිසම
(PUCSL) විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විසින් සකස් කල එම දිගුකාලීන ජනන පුළුල් කිරීයම් සැලැස්ම සමායලෝචන
කර අනුමත කරන අතර, සම්යේෂණ බලධාරි ා ව්ශය න් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විසින් ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා
යකාමිසයම් එකඟතාව් ඇතිව් දිගුකාලීන ජනන පුළුල් කිරීයම් සැලැස්යම් හඳුනාගත් විදුලි බලාගාර මිලදී ගැනීම සඳහා
යටන්ඩර් කැදවි යුතු . එම පනයත් ප්රතිපාදන අනුව් විදුලිබල මණ්ඩල ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිසයම්
එකඟතාව් ඇතිව් කැඳව්න ලද ලංසු අතරින් තාක්ෂණික ව්ශය න් පිළිගත හැකි හා අව්ම පිරිව්ැ ක් ටයත් විදුලි සැපයීමට
ඉදිරිපත් ව්න ලංසුකරුව්කු යතෝරාගත යුතු .
යකරව්ලපිටියේ ය ෝජිත ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු ඉන්ධන දහන යමගා යව්ාට් 350 සංව්ෘත චක්ර විදුලි බලාගාර 2015-2034
කාල සඳහා සහ 2018-2039 කාල සඳහා සකස් කල දිගුකාලීන ජනන ව්යාප්තත සැලසුම් ව්ල හඳුනායගන තිුනි. එබැවින්,
එම ප්රතිපත්ති, නිතී සහ පරිපාලන රාමුව් ටයත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉදියකාට ක්රි ාත්මක කරව්ා පැව්රීයම් පදනම
මත ද්විත්ව් ඉන්ධන දහන යමගා යව්ාට් 350 RLNG සංයුක්ත චක්ර විදුලිබලාගාර ක් සඳහා යටන්ඩර් අංක
CEB/AGM(Pr)/PD –KCCPP 2016 ටයත් අන්තර්ජාතික තරඟකාරී යටන්ඩර් පටිපාටි කින් අත්දැකීම් සහ මූලය
Page | 15

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
හැකි ායව්න් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල අයප්තක්ෂා කල සුදුසුකම් සපුරාලූ ව්ඩාත් තරඟකාරී ලන්සුකරු ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩල සමඟ 20 අවුරුදු කාල ක් සඳහා බලශක්ති මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුමකට එළඹි යුතුව් තිබිනි. ඒ සඳහා 2016/11/16
දින ය ෝජනා කැඳවිම අරඹන ලදි.
ඒ අනුව්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව්ක් සහ අමාතය මණ්ඩල විසින් පත්කරන ලද ස්ථාව්ර
ප්රසම්පාදන කමිටුව්ක් මගින් තාක්ෂණික නිපුනත්ව් , මුලය හැකි ාව් සහ මූලය තරඟකාරීත්ව් ඇගයීම සඳහා
21/04/2017 දින සී/ස ලක්දනවි සමාගම අදාල ලන්සුව් ඉදිරිපත් කරන ලදි. සංතලන කල අව්ම ගාස්තුව් ඉදිරිපත් කල
සී/ස ලක්දනවි සමාගම තාක්ෂණික ව්ශය න් සහ මූලයම ව්ශය න් ව්ඩාත් සුදුසුකම්ලත් ලන්සුකරු බව්ට තීන්දු යකරිනි.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව් සහ අමාතය මණ්ඩල විසින් පත්කරන ලද ස්ථාව්ර ප්රසම්පාදන
කමිටුව් මගින් ගන්නා ලද තීරණ අමාතය මණ්ඩල සහ ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව් ලක්දනවි සමාගම
විදුලිබල මණ්ඩල සමඟ විසිඅවුරුදු බලශක්ති මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුමකට 2021 ජූලි 19 දින එළඹිනි
ප්රයද්ශයේ පව්තින සහ ය ෝජිත රජයේ සංව්ර්ධන සැලසුම් සහ අයනකුත් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති/ව්ැඩසටහන් /සැලසුම්
සමඟ ගැලපීම

1.9.

ය ෝජිත ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ පව්තින සැලසුම් සමඟ ගැලපීම සඳහා යකරව්ලපිටි
ව්යාපෘති/ප්රතිපත්ති සහ සැලසුම් අයප්තක්ෂා යකයර්.

ප්රයද්ශයේ පහත සඳහන්

ශ්රී ලංකා රජ ස්ව්භාවික ව්ායු පිළිබඳ එහි ජාතික ප්රතිපත්ති (NPNG)ට අනුව් එහි මුළු යපාසිල ඉන්ධන සංකලනය න් 1/3
ක් ස්ව්භාවික ව්ායු ඉන්ධනය න් සමන්විත වි යුතු බැවින් ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු ආර්ික ක් යව්ත ගමන් කරමින් සිටී.
එම තත්ත්ව්
ටයත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විසින් ව්ායුපුනර්සංජනන පායව්න ගබඩා ඒකක ක් (FSRU) යකරව්ලපිටි
මුහුයද් සංව්ර්ධන කිරීම සඳහා 2021 යපබරව්ාරි මස ය ෝජනා කැඳව්ා තියබ්. ව්සර 2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලි
පනතට අනුව් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සකස් කරන ලද දිගුකාලීන ජනන පුළුල් කිරීයම් සැලැස්ම මගින් වි දම් අව්ම ජනන
සැලැස්යම් ප්රධාන ව්යාපෘති ක් යලස යකරව්ලපිටි පිහිටුවීමට ය ෝජිත යමගා යව්ාට් 350ක ව්ායු ප්රතිසාදන ද්රවීකෘත
ස්ව්භාවික ව්ායු සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් හඳුනායගන තියබ්.
එබැවින්, ය ෝජිත ව්යාපෘති පිහිටුවීම ප්රයද්ශයේ සංව්ර්ධන සැලැස්මට යමන්ම ජාතික ප්රතිපත්තීන්ටත් අනුකූල යේ. ය ෝජිත
ව්ායුපුනර්සංජනන පායව්න ගබඩා ඒකක (FSRU) මගින් යස්ව්ා සැපයීමට බලායපායරාත්තු ව්න විශාලම බලාගාර
ය ෝජිත ව්යාපෘති ව්න බැවින් යමම ව්යාපෘති ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) භාවිත ප්රාය ෝගික කරවීමටන අතයාව්ශය
අංග ක් යලස ස්ව්භාවික ව්ායු පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය හි (NPNG) ඉස්මතුකර තියබ්.
ව්ැඩිමනත් ව්ශය න්, යකරව්ලපිටි ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි ට ාබදව් ව්ායු ප්රතියරෝධක 220 Kv විදුලි උපයපාලක් පිහිටා
තිබීම යහ්තුයව්න් යමම ය ෝජිත බලාගාර ජාතික ජාල හා සම්බන්ධ කිරීමට නව් විදුලි උපයපාලක් යහෝ සම්යේශන
මාර්ග ක් තැනීම අව්ශය යනායේ. තව්ද, සී/ස ලංකා යපට්යට්රෝලි ම් ගබඩා පර් න්ත සමාගයම් (CPSTL) ඉන්ධන
ගබඩාව්ක් පැව්තීම යහ්තුයව්න් යමම බලාගාර සඳහා ද්රව් ඉන්ධන ලබාදීමට දැනට පව්ත්නා නල මාර්ග යකාරියඩෝව්
තුලින්ම අව්ශය ව්න විට පහසුයව්න් සම්බන්ධ කල හැකි .
1.10.

යමම ව්යාපෘති සඳහා අයනකුත් රාජය ආ තන ව්ලින් ලබාගත යුතු අනුමැතීන් සහ යමම ව්යාපෘති පිහිටුවීම
සම්බන්ධය න් අයනකුත් රාජය ආ තන පනව්ා ඇති යකාන්යද්සි

යමම ව්ාර්තායේ ඉහතින්1.5 යකාටයස් සඳහන් කර ඇති ආකාර ට, යකරව්ලපිටියේ පිහිටුවීමට ය ෝජිත යමගා යව්ාට් 300
RLNGසංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර “නි මිත ව්යාපෘති ක්” ව්න බැවින් ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමට ප්රථමය න් පරිසර
බලපෑම් ඇගයීම් ව්ාර්තාව්ක් මධයම පරිසර අධිකාරි යව්තින් ලබාගැනීම අනිව්ාර් යේ. මධයම පරිසර අධිකාරියේ
සම්බන්ධීකරණ
ටයත් පහතින් සඳහන් යව්නත් රාජය ආ තන 14ක් යමම අව්සර ලබාදීයම් ක්රි ාව්ලි ට සහභාගි යේ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගාඩකිරීයම් සහ සංව්ර්ධන කිරීයම් සංස්ථාව් (SLLRDC)
සමුද්රී පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරි (MEPA)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල (CEB)
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංව්ර්ධන ආ තන (NARA)
නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරි (UDA)
ව්නජීවි සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව් (DWC)
යව්රළ සංරක්ෂණ සහ යව්රළ සම්පත් කළමණාකරණ යදපාර්තයම්න්තුව් (CCCRMD)
ධීව්ර සහ ජලජ සම්පත් යදපාර්තයම්න්තුව් (DoF&AR)
ව්ාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව් (ID)
ලංකා යපට්යට්රෝලි ම් සමාගම (CPC)
විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාතයාංශ (MoP&E)
ආය ෝජන මණ්ඩල (BOI)
ව්ත්තල ප්රායද්ශි සභාව් (පළාත් පාලන ආ තන )
ප්රායද්ශි යල්කම්, ව්ත්තල
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තව්ද, ඉදිකිරීම් අදි ර හා සම්බන්ධ පහත දැක්යව්න බලපර, අනුමැතීන් සහ එකඟතාව් න් ලබා ගැනීම අව්ශය යේ
බලපර / අනුමැතීන්/ එකඟතා

නිතුක් කරනු ලබන අධිකාරි

ව්ගකීම

පාරිසරික නිර්යද්ශ සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ
බලපර (EPL)
විදුලි ජනන බලපර (Generation License)

මධයම පරිසර අධිකාරි (CEA)

හිමිකරු

ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගීතා යකාමිසම
(PUCSL)
ශ්රී ලංකා ආය ෝජන මණ්ඩල

හිමිකරු

හිමිකරු

නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරියේ නිර්යද්ශ

යව්රළ සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තව්
(CCD)
නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරි (UDA)

සමුද්ර දූෂණ ව්ැලැක්වීයම් අධිකාරියේ අනුමැති

සමුද්ර දූෂණ ව්ැලැක්වීයම් අධිකාරි (MPPA)

හිමිකරු

ව්ත්තල ප්රායද්ශී සභායේ අනුමැති

ව්ත්තල ප්රායද්ශී සභාව්

හිමිකරු

මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරියේ අව්සර

මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරි (RDA)

හිමිකරු

BOI අනුමැති
යව්රළ සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ අනුමැති

හිමිකරු

හිමිකරු

කර්මාන්තශාලා ආඥා පනතට අනුව් පීඩන ටැංකි
ශ්රී ලංකා කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව්
EPC
(Pressure Vessels) සහ බර එසවුම් (Heavy
යකාන්රාත්ක
රු
Lifting) සඳහා බලපරලාභී උපකරණ
• යමයහයුම් අව්දි හා සම්බන්ධව් ව්න පහත දැක්යව්න බලපර, අනුමැතීන් සහ එකඟතාව් න් ලබා ගැනීම අව්ශය
යේ.
බලපර / අනුමැතීන්/ එකඟතා

නිතුක් කරනු ලබන අධිකාරි

ව්ගකීම

පාරිසරික නිර්යද්ශ සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර
(EPL)
විදුලි ජනන බලපර (Generation License)

මධයම පරිසර අධිකාරි (CEA)

හිමිකරු

ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගීතා යකාමිසම
(PUCSL)
මධයම පරිසර අධිකාරි (CEA)

හිමිකරු

කාර්මික තාක්ෂනික ආ තන (ITI)

හිමිකරු

වියමෝචන කුළුනු පරීක්ෂාව් සම්බන්ධ පාරිසරික ආරක්ෂන
බලපර
ඉන්ධන පරීක්ෂණ ව්ාර්තා සම්බන්ධ පාරිසරික ආරක්ෂන
බලපර
අපසන්දන ජල ගුනාත්ම

ජාතික ඉංජියන්රු සහ පර්යේෂණ
සංව්ර්ධන මධයස්ථාන
DNV සිංගප්තූරුව්

හිමිකරු

කාර්මික තාක්ෂනික ආ තන (ITI)

හිමිකරු

මානව් ආරක්ෂාව් - කර්මාන්තශාලා ආඥාපනත අංක 45
ටයත්
• එසවුම් පරීක්ෂා කිරීම (Examination of Hoists)
• එසවුම් උපක්රම පරීක්ෂා කිරීම (Examination of
lifting tackles)
• ව්ායු යබායියල්රු සිසිල් තත්ත්ව්යේදී පරීක්ෂා කිරීම
• ඉයකායනාමයිසර (Economizer)සිසිල්
තත්ත්ව්යේදී පරීක්ෂා කිරීම
• සුපිරි හීටර (super heater) සිසිල් තත්ත්ව්යේදී
පරීක්ෂා කිරීම
• ව්ාෂ්ප යබායියල්රුව් (steam boiler) සාමානය
ව්ාෂ්ප පීඩන
ටයත් පරීක්ෂා කිරීම
• ව්ාෂ්ප ග්රාහක (steam receivers) පරීක්ෂාව්
• ව්ායු ග්රාහක (air receivers) පරීක්ෂාව්

ශ්රී ලංකා කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව්

හිමිකරු

ඕයසෝන හා න ද්රව්ය (Ozone depleting substances ) සහ
ස්ව්භාවික පරිසර (අව්ට ව්ායු ගුනාත්ම) යරගුලාසි 1994
ශබ්ද පරීක්ෂාව් සම්බන්ධ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර

හිමිකරු

හිමිකරු
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ඉහත 1.5 ව්ගන්තියේ දක්ව්ා ඇති ගැසට් නියේදන මඟින් නි ම කර ඇති යකාන්යද්සි සහ නිශ්චිත බලපර / අනුමැතීන් /
එකඟතාව් න් හැරුණු විට ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා රාජය ආ තන විසින් වියශ්ෂ යකාන්යද්සි පනව්ා යනාමැත.
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2. ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ විස්තර සහ සාධාරණ විකල්ප
2.1. ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ විස්තර
2.1.1. ව්යාපෘතියේ විෂ ප්රමාණ
විදුලිබල මිලදි ගැනීයම් ගිවිසුම අනුව් (PPA) යමගා යව්ාට් 350ක RLNG සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් සැලසුම් කර,
ඉදිකර, හිමිකාරිත්ව් දරමින් ව්ැඩ අරඹා නඩත්තු සහ යමයහයුම් සිදුකර විදුලි ජනන කර ජාතික ජාල යව්ත සැපයීම
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ විෂ ප්රමාණ ට ඇතුලත් .
2.1.2. ව්යාපෘතියේ පිහිටීම
දිස්ත්රික්ක
ගම්පහ දිස්ත්රික්ක
පළාත් පාලන බල ප්රයද්ශ
ව්ත්තල ප්රායද්ශි සභාව්
ප්රායද්ශි යල්කම් යකාට්ඨාශ
ව්ත්තල ප්රායද්ශි යල්කම් යකාට්ඨාශ
ග්රාම නිලධාරි යකාට්ඨාශ
171B බලගල ග්රාම නිලධාරි යකාට්ඨාශ
ව්යාපෘති භූමියේ ව්පසරි
4.86 ha
ඉදිකිරීම් අව්ධි සඳහා භාවිත කරනු ලබන 2.23 ha
බිම් ප්රයද්ශ
ව්ර්තමාන හිමිකාරිත්ව්
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල
ව්ගුව් 4: ව්යාපෘතියේ පිහිටීම් විස්තර
ව්යාපෘති භූමි යකාළඹ නගරයේ සිට කියලෝ මීටර් 15ක් පමණ උතුරු යදසට ව්න්නට පිහිටි යකරව්ලපිටි කර්මාන්ත
කළාපයේ පිහිටා ඇත. යමම භූමි රජ සතු ව්ගුරු බිමක් ව්ැලි පිරවීම මගින් සකසා ඇත. යම රජ සතු භූමි ක් වු බැවින්
පව්රා ගැනීයම් අව්ශයතාව් ක් යනාවී . යමම භූමි යගාඩකිරීම 1994 දී එම කටයුතු සඳහා පත්කර ඇති රාජය ආ තන
ව්න ශ්රී ලංකා පහත් බිම් යගාඩකිරීයම් සහ සංව්ර්ධන කිරීයම් සංස්ථාව් (LRDC) විසින් සිදුකරන ලද විධිමත් පාරිසරික
බලපෑම් ඇගයීමකින් අනතුරුව් අව්සන් කර කර්මාන්ත ඉදිකිරීම සඳහා පිරිනමා ඇත. යමම භූමිය න් යහක්ට ාර විසි අටක
ව්පසරි ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සතුව්න අතර එයින් අර්ධ ක් දැනටමත් යකරව්ලපිට , යුගදනවි බලාගාර 1 සඳහා
බදු දී තියබ්. යමම නව් බලාගාර ස්ථාපිත කරනුයේ යහක්ට ාර 4.86 (අක්කර 12) භූමි භාග ක ව්න අතර අතර එ පිහිටා
ඇත්යත් තාව්කාලික පයසකින් තබා තිබූ යහක්ට ාර 2.23 (අක්කර 5.5) බිමක සහ යුගධනවි බලාගාර සඳහා ලබාදුන්
ඉතිරි අර්ධයේ යේ. ස්ථාන සිති ම පහතින් දක්ව්ා ඇත. මිනින්යදෝරු සැලසුම් ඇමුණුයම් දක්ව්ා ඇත. 1. බදු ගිවිසුම 2
ඇමුණුයම් ඇත.
යකාළඹ ව්ටරවුම් මාර්ගයේ යකලව්රපිටි පිටවීයමන් හැඳල-හුණුපිටි මාර්ග ට පිවිස ඒ ඔස්යස් බටහිර යදසට ගමන්
කිරීයමන් යමන්ම යකාළඹ පුත්තලම් මාර්ගයේ සිට නැයගනහිර යදසට ගමන් කිරීයමන් ද ව්යාපෘති භූමි ට ලඟාවි හැකි .
(සිති ම බලන්න).
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රූපසටහන 1: පිවිසුම් මාර්ග ඇතුලත්ව් ව්යාපෘති භූමියේ පිහිටිම දක්ව්න සිති ම
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.1.3. ව්යාපෘතියේ සි ළු ප්රධාන අංග ඇතුලත් ව්යාපෘතියේ විනයාස සැලැස්ම

රූපසටහන 2: විදුලි බලාගාරයේ විනයාස සැලැස්ම
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.1.4. විදුලි බලාගාරයේ ප්රධාන අංග
ව්ගුව් 5: විදුලි බලාගාරයේ ප්රධාන අංග
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.2. ව්යාපෘතියේ ප්රධාන ලක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර
දැනට පව්තින ආර්ික හා පාරිසරික ව්ටපිටාව් තුල ව්ඩාත් නවීන, විශ්ව්ාසනි සහ තත්කාලීන තාක්ෂනය න් යුක්ත (stateof-the-art) සංයුක්ත චක්ර ව්ායු තලබමර විදුලි බලාගාර ක් සැලසුම් යකාට ඉදිකිරීමට ව්යාපෘතිය න් බලායපායරාත්තු යේ.
ව්යාපෘතියේ විදුලි ජනන සහ සම්යේෂණ පද්ධතියේ මූලික විස්තර ක් පහත යකාටසින් දැක්යේ. සංයුක්ත චක්ර තාප
බලාගාර ක ක්රි ාකාරිත්ව්යේ මූලධර්ම සහ තාක්ෂණ යමහි විස්තර යකයර්.
සංයුක්ත චක්ර ව්ායු තලබමර බලාගාරය හි ක්රමාණුරූප සටහන
සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් ද්රව්/ව්ායු, ඉන්ධන
දහන කරනු ලබන ව්ායු තලබමර එකකින් යහෝ
කිහිප කින් ද හුමාල තලබමර එකකින් යහෝ
කිහිප කින් ද සමන්විත යේ 3.
ව්ායු තලබමර පමණක් භාවිතය න් විදුලිජනන
විව්ෘත චක්ර බලාගාර ක් යලස හැදින්යේ. සංයුක්ත
චක්ර විදුලි බලාගාර ක මුලික ලක්ෂණ ව්න්යන්
භාවිත ට ගත හැකි තාප ශක්ති සැලකි යුතු
තරම් ප්රමාණ කින් යුත් ව්ායු තලබමර න් යේ
මුක්ත වීම් අධිතාප හුමාල නිපදවීම සඳහා තාප
ප්රතිේරහන හුමාල ජනක ක් (Heat Recovery
Steam Generator) යව්ත ය ාමු කිරීමයි. යමම
හුමාල හුමාල තලබමර ක් යව්ත ය ාමුයකාට එහි
වු තාප ශක්ති ප්රතිග්රහන කිරීම මගින් විව්ෘත චක්ර
බලාගාර න් හිදී භාවිත ට යනායගන මුදා හැයරන තාප ශක්ති භාවිත ට ගැයන්.
හුමාල තලබමර ඊට ය ාමු කරන හුමාලයේ වු ශක්තිය න් යකාටසක් ාන්ත්රික ශක්ති බව්ට පරිව්ර්තන යකයරන අතර
ඊට සම්බන්ධිත විදුලිජනක මගින් එම ාන්ත්රික ශක්ති විදුත් ශක්ති බව්ට පරිව්ර්තන යකයර්. ඉතිරිව්න තාප ශක්ති
ජල ට ය ාමු කර සිසිලන කුළුනක් මගින් සිසිලන ව්න ජල කන්යඩන්සර ක් යව්ත ය ාමු යකයර්.
පිටව්න ව්ායුයේ තාප ප්රතිග්රහන මගින් සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර විව්ෘත චක්ර විදුලි බලාගාර හා සැසදීයම්දී ඉහළ
කාර් ක්ෂමතාව් ක් දක්ව්යි. ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ බලශක්ති දූපත (power island) ශක්ති ඉන්ධන ව්ල සිට විදුලි දක්ව්ා
පරිව්ර්තන කිරීමට) පහත සඳහන් ක්රි ාකාරී ඒකක ව්ලින් සමන්විත යේ:
•
•
•
•

සමමුහුර්තක (synchronous) විදුලි ජනක කට සම්බන්ධ කල පුනර්ව්ායුසංජනන ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (RLNG)
/ඩීසල් ව්ායු තලබමර- ඒකක 01යි.
සමමුහුර්තක (synchronous) විදුලි ජනක කට සම්බන්ධකල ත්රිත්ව් පීඩන ඝනීභව්න (Tri Pressure Condensing)
හුමාල/ව්ායු තලබමර - ඒකක 01යි.
මඟහැර ායම් කුළුනක් සහ පරිමන්දක ක් සහිත ත්රිත්ව් පීඩන ස්ව්භාවික සංසරණ ව්ායු තාප ප්රතිග්රහන තිරස් හුමාල
ජනක - ඒකක 01යි.
පෘෂ්ඨ කන්යඩන්සර - ඒකක 01යි.

ය ෝජිත ව්යාපෘතිය හි ඉතිරි යකාටස බලශක්ති දූපත ක්රි ාත්මකවීමට පහසුකම් සලසන පහත සඳහන් ඒකක න් යගන්
සමන්විත යේ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

මුහුදු ජල තුළුමග
යේරිත ධාරා සිසිලන කුළුණ
ප්රධාන සිසිලන කුළුණ සහ අතියර්ක සිසිලන ජල පද්ධති
ජල ප්රභව් සහ පිරිපහදු පද්ධති
ඉන්ධන යගාඩබෑම සහ ගබඩා කිරීම
ව්ායු ඉන්ධන පද්ධති
අපජල පිරිපහදු පද්ධති
විදුලි බලාගාරයේ විදුලි පද්ධති
විදුලිබල උත්සර්ග පද්ධති
යබදාහැරීම් පාලන පද්ධති
ගිනි හදුනාගැනීයම් සහ ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති
බලාගාරයේ ව්ායු පීඩනතුලන පද්ධති

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/rankine-cycle
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
එක් ව්ායු තලබමර ක් හා සම්බන්ධිත විදුලිජනක ක් , එක් තාප ප්රතිග්රහන හුමාලජ නක ක් (HRSG) සහ එක් හුමාල
තලබමර කින් සමන්විත බැවින් තාප බලාගාරයේ විනයාස 1 + 1 + 1 යලස ව්ර්ගීකරණ කල හැකි . යමම බලාගාරයේ
ව්ායු තලබමරයේ පිටාර ව්ායුව් තාප ප්රතිග්රහන හුමාලජනක යව්ත ය ාමු කර සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් යලස
ක්රි ාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තියබ්.
පහත සඳහන් උපමාන ව්ලට අනුව් ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා බලාගාර සැලසුම් කර ඉදිකරනු ඇත.
ව්ාතයේ උපරිම උෂ්ණත්ව් (oC)
ව්ාතයේ අව්ම උෂ්ණත්ව් (oC)
උපරිම සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් (%)
අව්ම සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් (%)
මුහුදු ජලයේ මධයනය උෂ්ණත්ව් (oC)
මධයනය ව්ාර්ික ව්ර්ෂාපතන (mm)
පැ ක් තුල උපරිම ව්ර්ෂාපතන (mm)
සැලසුමට භාවිත කල සුළං යේග (m/s)
සෑදිලි මට්ටම (MSL)
අයියසායකරයුනික් (Isokeraunic) අංක
අයියසායකරයුනික් (Isokeraunic) අංක
ව්ගුව් 6: භූමියේ අව්ට තත්ත්ව්
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2.2.1. ශක්ති දූපත (Power Island)
2.2.1.1.

ව්ායු තලබමර (Gas Turbine)

ව්ායු තලබමර RLNG යහෝ ඩීසල් යතල් භාවිතය න් ක්රි ාත්මක කල හැකි . තත්කාලීන තාක්ෂණය න් යුත් ව්ායු
තලබමර ඉහළ තාප කාර් ක්ෂමතාව් කින් හා අඩු මුක්ත වීම් ජනන කිරීමකින් යුක්ත යේ. භාවිත කරනු ලබන වි ළි අඩු
NOx තාක්ෂණය න් යුත් තලබමණ ජල යහෝ හුමාල විදීමකින් යතාරව් නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (NOx) මුක්ත වීම අඩු කරයි.
2.2.1.2.

තාප ප්රතිග්රහන හුමාලජනක (HRSG)

HRSG ඒකක මුදාහැයරන ව්ායුන්යේ අඩංගු තාප ශක්ති සංව්හන මගින් ජල ට මාරුයකාට අධිතප්තත හුමාල ජනන
කිරීම සඳහා ජල අඩංගු නල පද්ධති කින් සහ සිලින්ඩර ව්ලින් සමන්විත යේ. ජනිත ව්න අධිතප්තත හුමාල පීඩන මට්ටම්
තුනකින් සමන්විත ව්න අතර හුමාල තලබමර සමන්විත ව්න ඉහල පීඩන තලබමර , මධයම පීඩන තලබමර සහ
අඩුපීඩන තලබමර යව්ත ය ාමු යකයර්. අඩුපීඩන තලබමරයේ පිටාර න් HRSG, යව්ත ය ාමු යකාට නැව්තත් රත්කර
මධයම පීඩන තලබමර යව්ත ය ාමු කිරීමට ප්රථමය න් මධයම පීඩන අධිතප්තත හුමාල සමඟ මුසු යකයර්. අපයත් න
තාප ප්රතිග්රහන සහ චක්ර කාර් ක්ෂමතාව් උපරිම කිරීමට හුමාල චක්ර සැලසුම් යකයර්. අඩු පීඩන තලබමර ව්ලින් නිකුත්
ව්න හුමාල සිසිලන සඳහා භාවිත කරනු ලබන පෘෂ්ික කන්යඩන්සර මගින් අපයත් න තාප සිසිලන ජල යව්ත
හුව්මාරුවීමට සලස්ව්ා අනතුරුව් බලපහර (forced draft) සිසිලන කුළුන ඔස්යස් පරිසර ට මුදාහැයර්.
2.2.1.3.

හුමාල තලබමර (Steam Turbine)

ව්ායු තලබමරය හි අපයත් න තාප භාවිතය න් HRSG හි ජනන ව්න හුමාල හුමාල තලබමර ක් යව්ත ය ාමු යකාට
අමතර විදුලි ප්රමාණ ක් නිපදව්ා ගැයන්. ව්ායු තලබමර යමාඩියුලර් පිරිසැකසුමකින් (modular design) යුක්ත ව්න අතර
අධිපීඩන (HP) ව්ර්ගයේ එක් බැරල කින් යුක්ත සිලින්ඩර ක් සහ කන්යඩන්සර ක් තුලට ආක්ි ව් (axially) ඍජු ප්රව්ාහ
නිකුත් කරන මධයම පීඩන (IP) /අඩු පීඩන (LP) සිලින්ඩර ව්ලින් සමන්විත . හුමාල තලබමර හුමාල තලබමර
ඒකක න්ට යව්න් යව්න්ව් සවිවු දඬු තදින් එකට සම්බන්ධ කල තන්ඩයල් සංයුක්ත නිර්මාණ කි (tandem compound
design).
2.2.2. සිසිලන ජල සහ පිරිපහදු කල ජල පද්ධති
2.2.2.1.

මුහුදුජල ලබාගැනීම සහ බැහැරලීම

යබායියල්රු සිසිල් කිරීම සහ න්රාගාර යේ භාවිතා කිරීමට ලව්ණ ඉව්ත් කිරීයමන් පසු මුහුදු ජල ලබාගනු ගනු ඇත.
මුහුදු ජල ප්රාථමික ව්ශය න් භාවිතා කරන්යන් සිසිලන කුලුයන් ව්ාෂ්පීකරණ අලාභ හා නැතිවූ ජලාශ සඳහා ව්න්දි
යගවීම සඳහා සංව්ෘත චක්ර මුහුදු ජල සිසිලන පද්ධති සැකසීම සඳහා . ව්ාෂ්පීකරණ අලාභ යහ්තුයව්න් සංව්ෘත චක්රයේ
ලව්ණතාව් ව්ැඩි වීම පාලන කිරීම සඳහා සිසිලන කුළුණු ද් යරෝණියේ මුහුදු ජලය න් ම් ප්රමාණ ක් ආපසු මුහුදට මුදා
හරිනු ඇත. සිසිලන ජල පද්ධති ගැන ව්ැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 2.4.4 ව්ගන්ති බලන්න. විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක
කිරීමට අව්ශය ව්න මුහුදු ජල නල මාර්ග ක් ඔස්යස් මුහුයදන් ලබාගන්නා අතර බැහැරලන ජල මුහුද යව්ත ය ාමු වු
බැහැරලීයම් නල ක් ඔස්යස් මුදා හැයර්. එයස් ජල ලබාගන්නා සහ බැහැරලන ස්ථාන යදකම යව්රළත ඉයමන්
(shoreline) බැහැරට ව්න්නට පිහිටව්නු ඇත. මුහුදු ජල ලබාගන්නා සහ බැහැරලන නලව්ල විශ්කම්භ දිග සහ
තුළුමයගහිත් පිටාර ස්ථානය හිත් ගැඹුර අපසන්දන විසිර ාම සහ යව්රළ ස්ථායිතා අනුරූ ප්රතිඵල මත රැයද්. මුහුදු ජල
ලබාගැනීමට අව්ශය යපාම්ප සහ ඒ ආශ්රිත අයනකුත් පද්ධති (related auxiliary systems) පිහිටු වීම සඳහා මුහුදු ජල
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
යපාම්පාගාර ක් යගාඩබිම පිහිටි සී/ස ලක්දනවි සමාගම සතු ඉඩමක ඉදියකයර්. මුහුදතුලදි නලමාර්ග මුහුද පතුල මත
එලා බරු(weights) ය දීම සිදුකරන අතර යගාඩබියම්දී එම නල ඊටම යව්න්වු දැනට පව්ත්නා යමගා යව්ාට් 350 සංයුක්ත
චක්ර විදුලි බලාගාරයේ ජල ලබා ගැනීයම් හා බැහැරලීයම් නල එලා ඇති මීටර 57ක් වු නල යකාරියඩෝව් තුල එලනු ඇත.

2.2.2.2.

පෘෂ්ික කන්යඩන්සර

හුමාල තලබමරය න් බැහැරලන හුමාල පෘෂ්ික කන්යඩන්සර ක් යව්ත ය ාමු යකයර්. සිසිලන කුළුයන් සිට පැමිණ
එම කන්යඩන්සර හරහා ගලා න ජල මගින් ගැබ්වු ශක්ති උරායගන එහි වු හුමාල ජල බව්ට පත්යකයර්. ඉතා
කාර් ක්ෂම සංව්ෘත චක්ර යමයහයුමක් සඳහා එයස් ඝනීභව්න වු ජල හුමාල තලබමර ක්රි ාත්මක කිරීමට අව්ශය හුමාල
ජනන සඳහා HRSG යව්ත නැව්ත ය ාමු යකයර්.
2.2.2.3.

යේරිත ධාරා සිසිලන කුළුන

සිසිලන කුළුන අව්යශෝෂන සඳහා සැකසු පංකාව්න් යගන් ජල යබදාහැරීම, විසිරුම් පද්ධති (sprayer system), සිසිලන
පිරවුම් (cooling fills) සහ ප්තලාවිතහරණ (drift eliminators) ව්ලින් සමන්විත ව්න, බහුකුටීර (multi-cell) ාන්ත්රික යේරිත
ධාරා ප්රතිප්රව්ාහ පිරිසැලැස්මකින් යුක්ත . ජල යබදාහැරීම් පද්ධති මගින් සිසිලන පිරවුම් මත විසිරව්නු ලබන සිසිලන
ජල සිසිලන පිරවුම ඔස්යස් ඉහළ සිට පහළට ගලා යි. පංකා මගින් අව්ට ව්ාත සිසිලන පිරවුම ඔස්යස් ප්රතිවිරුද්ධ දිසාව්ට
ගලා ාමට සලස්ව්යි. සිසිලන ජලය න් කුඩා යකාටසක් ව්ාෂ්පවීයමන් සහ අව්ට ව්ාත ට සංව්හන මගින් තාප හුව්මාරු
වීයමන් අව්ශය ව්න සිසිල්වීම සාක්ෂාත් කරගනි.
ය ෝජිත සිසිලන කුළුන පතුයල්දී සිසිලන ජලයේ උෂ්ණත්ව් අව්ට ව්ාතයේ උෂ්ණත්ව් ට ව්ඩා යසන්ටියග්ර්ඩි අංශක 3ක්
පමණ ඉහළ උෂ්ණත්ව් ක පව්ත්ව්ා ගැනීයම් හැකි ාව්ක් සිසිලන කුළුන සතුයේ.
2.2.2.4.

ප්රධාන සිසිලන ජල සහ උපකාරක(Auxiliary) සිසිලන ජල පද්ධති

ප්රධාන සිසිලන ජල (MCW) පද්ධති මගින් උපකරණ විව්ෘත පුනර්සංසරණ ව්ර්ගයේ යේරිතධාරා සිසිලන කුළුනක් හා
අඩු පිරවීමට මුහුදු ජල භාවිත කිරිම අයප්තක්ෂා යකයර්. සාන්ද්රණ චක්ර 1.3ක මට්ටයම් ක්රි ාත්මක වීම සඳහා යමම පද්ධති
සැලසුම්යකාට යමයහ ව්නු ලැයබ්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.2.2.5.

ජල ප්රභව් සහ පිරිපහදු පද්ධති

මුහුදු ජලතුළුමග ඔස්යස් ලබාගන්නා මුහුදු ජල යරාන්යබාර තැන්පත් වීයම් ටැංකි සහ යේගව්ත් ගුරුත්ව් යපරහන මගින්
පුර්ව් පිරිපහදු කිරීමක් සිදුකරයි. එයස් යපරහන් කරන ලද ජල බලාගාරයේ යමයහයුම් සඳහා භාවිත කිරීමට ජලාශ ක
ගබඩා කර තබාගනි. ලව්ණහරණ සහ ඛ්ණිජහරණ කරන ලද ජල එනම්, පිරිපහදු කල ජල ප්රාථමික ව්ශය න්
හුමාලචක්රයේ අඩු පිරවීම සඳහා භාවිත යේ. ඊට අමතර ව්ශය න් පිරිපහදු කල ජල ගබඩා යකාට බලාගාරයේ බීමට ගන්නා
හා මානව් අව්ශයතා සඳහා වු ජල , ගිනි ආරක්ෂණ කටයුතු සහ යස්ව්ා කටයුතු ආදී අයනකුත් යමයහයුම් සහ නඩත්තු
කටයුතු ව්ලට ය ාදාගනි. බලාගාර එහි පුර්ණ ධාරිතාව්ය න් දින 03ක කාල ක් අඛ්න්ඩව් යමයහ වීම සඳහා අව්ශය ව්න
ජල ප්රමාණ රැස්කර ගැනීමට ප්රමාණව්ත් ධාරිතාව් කින් යුතු පිරිපහදුකල ජල ගබඩාව්ක් පව්ත්ව්ා ගනි. ව්යාපෘති කිසිදු
කටයුත්තකට භූගත ජල භාවිත යනාකරයි.
2.2.3. ඉන්ධන පද්ධති
බලාගාර ඉන්ධන යලස RLNG සහ ඩීසල් භාවිත කිරීමට හැකියලස සැලසුම් යකාට තියබ්. දැනට RLNG ව්යාපෘති භූමි
මායියම් යනාමැති බැවින්, RLNG ලැයබන තුරු (සැලසුම් කර ඇති පරිදි 2023 ව්සයර් දී) ඩීසල් ඉන්ධන භාවිතය න්
යමයහයුම් යකයර්.
2.2.3.1.

ද්රව් ඉන්ධන පද්ධති

බලාගාරයේ අඛ්න්ඩ යමයහයුම සඳහා අව්ශය ව්න ද්රව් ඉන්ධන ලබාගැනීම, මිණුම් සිදුකිරීම, ගබඩා කිරීම සහ පිරි ම් කිරීම
සඳහා අව්ශය පහසුකම් සැලසුම් යකයර්. යම ට නල එළිම, යපාම්ප ය දීම, ගබඩා පහසුකම් ඇති කිරිම, පැමියණන ඉන්ධන
යතල් යපරහන් කිරීම ඇතුලත් . ඉන්ධන යතල් ව්ල පිරිවිතර ව්ායු තලබමර නිෂ්පාදක ා විසින් දක්ව්නු ලබන පරාමිතීන්
තුල පිහිටනු ඇත.
බලාගාර RLNG සහ ඩීසල් ඉන්ධන යලස භාවිත කිරීමට හැකියලස සැලසුම් යකාට තියබ්. දැනට RLNG ව්යාපෘති භූමි
මායියම් යනාමැති බැවින්, RLNG ලැයබන තුරු (සැලසුම් කර ඇති පරිදි 2023 ව්සයර් දී) ඩීසල් ඉන්ධන සැපයුම් ගිවිසුමක්
(FSA) ටයත් ලබායදනු ඇත.
2.2.3.2.

ඉන්ධන ප්රව්ාහන , යගාඩබෑම, ගබඩා කිරිම සහ මාරුකිරීම

ය ෝජිත බලාගාර භූමියේ සිට මීටර 500ක් පමණ දුරින් පිහිටි යකරව්ලපිටි ලංකා යපට්යට්රෝලි ම් ගබඩා පර් න්ත දක්ව්ා
ය ෝජිත බලාගාර භූමියේ මායියම් සිට නල ක් ඉදිකරනු ඇත. නව් නල මාර්ග යකරව්ලපිටි කර්මාන්ත කළාප තුලම
පිහිටන බැවින් සහ එම නල මාර්ග එලන ප්රයද්ශ පුද්ගලයින් යහෝ ප්රජාව් විසින් භාවිත යනාකරන බැවින් එහි ප්රයේශ
අයිති (RoW) සඳහා අළුතින් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමක්/මිලදී ගැනීමක් අව්ශය යනායේ.
ඉන්ධන සැපයීමට ය ාදාගන්නා ඒ සඳහාම යව්න්වු නල මාර්ග ඔස්යස් ඉන්ධන සැපයීම ව්යාපෘති සමාගම සහ ලංකා ඛ්නිජ
යතල් නිතීගත සංස්ථාව් අතර ඇතිකර ගන්නා ඉන්ධන සැපයීයම් ගිවිසුම මගින් පාලන යකයර්. දැනට පව්ත්නා යමගා
යව්ාට් 350 යුගදනවි විදුලි බලාගාර සඳහා අත්සන් කල යම ාකාරයේ ගිවිසුම පසුගි ව්සර 10 තිස්යස් බාධාව්කින් යතාරව්
ක්රි ාත්මක යේ.
විදුලි බලාගාර සැලසුම් කල 100% ධාරිතාව්ය න් දින 07ක් පුරා යනාකඩව්ා ක්රි ාත්මක කිරීමට අව්ශය ද්රව් ඉන්ධන
ප්රමාණ ගබඩා කිරීමට ප්රමාණව්ත් ධරිතාව් ක් සහිතද්රව් ඉන්ධන ගබඩාව්ක් සැලසුම් යකාට ඉදිකරනු ඇත. ඉන්ධන ගබඩා
API 650 ප්රමිතීන් ව්ල අව්ශයතාව් න්ට අනුව් ඉදිකරන අතර ඉන්ධන ටැංකි අංගන ගිනිඇවියලන සුළු සහ දහන කල
හැකි ද්රව් සඳහා වු NFPA 30 - ව්යව්ස්ථා සංග්රහ ට අනුකූලව් සහ ස්යඵෝටන ව්ැලැක්වීයම් US NEC code class I, Group D.
අව්ශයතා සම්පුර්ණ ව්න යලස ඉදිකරනු ඇත. ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි අව්ශය කරන ආරක්ෂණ උපකරණ (safety devices),
ව්ා තේ (vents), ඇළි (drains) සහ පිවිසීයම් ස්ථාන ආදිය න් සමන්විත කරනු ඇත. සි ළුම ටැංකි ISO 12944 ප්රමිති ට
අනුකූල යලස සහ යව්රළාසන්න සහ කාර්මික පරිසර තුල ව්සර 30ක කාල ක් පව්ත්නා යලස ආයල්පන කරනු ඇත.
රඳව්ා ගැනීයම් ප්රයද්ශ යතල් රඳව්ා ගැනීමට සුදුසු ආකාරය න් සැලසුම්කර, ආයල්පන කර, නිමාකරනු ඇත.
ඉන්ධන රැයගන න නල මාර්ග නිසි යලස ක්රි ායනාකරන අව්ස්ථාව්න්හිදි ඉන්ධන සැපයුම අඛ්න්ඩව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා
අව්ශය ද්වීතීයික සැපයුමක් යලස මහාමාර්ග ඔස්යස් යතල් රැයගන න රථ මගින් අව්ශය සැපයුම ලබා ගැනීම සඳහා
බලාගාර සැලසුම් කරනු ඇත. එම රථ අංගන එකව්ර රථ කිහිප කින් ඉන්ධන යගාඩබෑමට හැකිව්න පරිදි පහසුකම්
සප නු ඇත. ඉන්ධන යගාඩබෑයේ ප්රයද්ශ ට ඉහියරන යතල් රැස්කර යතල් සහිත ජල රැස්කරන පද්ධති යව්ත ය ාමු
වීමට සැලසුම් කරනු ඇත.
2.2.3.3.

ව්ායුම ඉන්ධන පද්ධති

RLNG සැපයුම් අව්ස්ථායේදි RLNG සප නු ලබන සමාගම විසින් එම ඉන්ධන ව්යාපෘති භූමියේ මායිම දක්ව්ා ප්රව්ාහන
කිරීම අයප්තක්ෂා යකයර්. ව්ායු තලබමරයේ ව්ායු සැකසීයම් සහ මිනුම් කිරීයම් ඒකක ට ය ාමු කිරීමට ප්රථම ව්ායු
යපරපිරි ම් පද්ධති තුල පහතින් සඳහන් කර ඇති උපකරණ ඇතුලත් කරනු ඇත.
•

අතින් ක්රි ාකරණ ප්රයේශ සහ බිහියදාර විසංගමන කපාට (isolation valves), ූර්ණ ධාරිතාව්ය න් යුත් මගහැර ායම්
කපාට(by-pass valve) සහ ව්ායු පර් න්ත ස්ථානයේ පීඩන මුදාහැරීයම් විධිවිධාන (de-pressurization arrangement)
ඇතුලත් යපාදු හදිසි ව්සාදැමීයම් කපාට (Common Emergency Shut-down valve (ESD))
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
•
•
•
•

නඩත්තු කිරීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා අමතර උපකරණ සමගින් යපරහන් වියේදක (filter-separators) සහ
කපාහැරීයම් සිරස් යබර (vertical knockout drums) සමග ව්ායු පිරිසැකසුම් skid (Gas conditioning skid).
සි ළු උපාංග සමගින් අපව්ායු තුෂාර අංක තාපක
බලාගාර මායිමට සප නු ලබන ස්ව්භාවික ව්ායු යබදාහැරීයම් පීඩන මත පදනම්ව් පාලන කපාට, විසංගමන කපාට,
තදින් පහරදී ව්ලක්ව්න කපාට, මුදාහැරීයම් කපාට, පරීක්ෂා කිරීයම් කපාට ආදි උපකරණ
බලාගාර භූමි තුල ව්ායුම ඉන්ධන ගබඩා යනායකයර්
2.2.4. අපසංන්දන පිරිපහදු පද්ධති

විදුලි බල මිලදි ගැනීයම් ගිවිසුම අත්සන් කරන අව්ස්ථායේ ශ්රී ලංකායේ පැව්ති නීති ප්රකාරව් පාරිසරික අව්ශයතා සපුරාලීම
සඳහා අපසන්දන පිරිපහදු පද්ධති ක් ය ෝජිත සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ට ඇතුලත් කරනු ඇත. ව්යාපෘති භූමිය හි
ජනන ව්න අපජල දූෂණ ට ලක්යනාවු ව්ැසි ජල , යතල් සහිත අපසන්දන මගින් දූෂණ ට ලක්වු ව්ැසි ජල ,
ක්රි ාව්ලියේ අපසන්දන ආදී ව්ශය න් ව්ර්ග යකාට යව්න් යව්න්ව් රැස්යකයර්. යමම පද්ධති අපජල ප්රතිකර්ම ඒකක කින්
සමන්විත ව්න අතර යතල් මිශ්රවු අපජල එමගින් ප්රතිකර්ම ට භාජන යකයර්. මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි ක් යව්ත
රැස්කරණ පිරිපහදු කල අපජල මුහුදට මුදාහැරීමට ප්රථමය න් පරීක්ෂාව්න්ට ලක්යකයර්. යව්න් යව්න්ව් රැස්කරනු ලබන
අපජල පිරිපහදු කිරීම අව්ශය යනායේ නම් ඒව්ා ඍජුව්ම මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි යව්ත ය ාමු යකයර්.
2.2.5. විදුලි පද්ධති
සමමුහුර්තක විදුලිජනක මගින් ජනන කරනු ලබන විදුලි බල විදුලි බලාගාරයේ යමයහයුම් කටයුතු සහ බලාගාරයේ
සහා ක පද්ධති සඳහා අව්ශය විදුලි බල සප මින් ආරක්ිත, කාර් යක්ෂම සහ විශ්ව්ාසනී යලස ජාතික ජාල යව්ත
සම්යේෂණ කිරීම සඳහා බලාගාරයේ විදුලි පද්ධති සැලසුම් යකාට තියබ්. යමම විදුලි පද්ධති block load සංකල්ප
මත සැලසුම් කර ඇති අතර එහි එක් එක් විදුලි ජනක ප්රධාන පරිනාමකය න් ජාතික විදුලි පද්ධති ට විදුලි ලබායදන
අතර ඒකක පරිනාමකය න් බලාගාරයේ සහා ක යකාටස් සඳහා අව්ශය විදුලිබල ලබායද්. යමම සැකැස්යම් ව්ැදගත්
ලක්ෂණ ක් ව්න්යන් ජාතික ජාල විසන්දි වු විට ඩීසල් හදිසි විදුලිබලාගාර විදුලිබල ලබායදන තුරු තලබමර විදුලිජනක
ව්ලින් ජනන කරනු ලබන විදුලි මගින් බලාගාරයේ විදුලි අව්ශයතා සපුරාලි හැකිවීමයි.
යමම විදුලි පද්ධති ට මධයම යව්ෝල්ටී (MV) ව්හරුපන්න, අඩු යව්ෝල්ටී (LV) ව්හරුපන්න, යමෝටර් පාලන මධයස්ථාන
(MCC), පුව්රු (panel boards), ඍජුධාරා (DC) යබදාහැරීයම් පද්ධති , අඛ්න්ඩ විදුලි සැපයුම් (UPS) උපකරණ,
ආයලෝකකරණ , අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධති , සන්නියේදන පද්ධති සහ භූගත කිරීයේ පද්ධති ඇතුලත්යේ. පද්ධති
අදාල ව්න IEC, IEEE සහ BS ප්රමිතීන්ට අනුකූල ව්න යලස සහ ශ්රී ලංකායේ ජාල සම්බන්ධ නීති මාලාව්න්යේ අව්ශයතා
සපුරාලමින් ඉදියකයර්.
නිපදව්න යව්ෝල්ටී තාව් 220 kV දක්ව්ා ප්රධාන පරිණාමක මගින් ඉහළ නංව්ා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පද්ධති යව්ත
භූගත යක්බල මගින් සම්යේෂණ යකයර්. එක් එක් ඒකක පරිණාමක මගින් ජනන කරනු ලබන 6.6 kVක
යව්ෝල්ටි තාව් අව්කරණ යකාට ඝනීභව්න යපාම්ප, ජලයපෝෂණ යපාම්ප සහ සිසිලන චක්රයේ යපාම්ප ව්ැනි අධිභාර යව්ත
බල සප න මධයම යව්ෝල්ටී බස යව්ත ලබායද්. එක් එක් මධයම යව්ෝල්ටී බස් යකාටසක් සඳහා 6.6kV සිට 415V
දක්ව්ා අව්කරණ කරනු ලබන පරිනාමක ක් බැගින් වු පරිනාමක තුනක් හරහා අඩු යව්ෝල්ටී පද්ධති සඳහා බල සප න
415V බස් යකාටසක් සඳහා බල සප නු ලබයි. විදුලි පද්ධති ශ්රී ලංකායේ ජාල නීතිරීතීන්ට අනුකූල ව්න යලස සැලසුම්
කරනු ලබන අතර ඊට විදුලි මැනීයම් ක්රමයේද ක් ද ඇතුලත් යකයර්.
බලාගාරයේ විදුලි පද්ධතියේ සම්පුර්ණ විස්තර සඳහා පහත යර්ඛ්ා සටහන බලන්න.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.2.5.1.

විදුලිබල යර්චන (Evacuation) පද්ධති

විදුලිබල බලපරිණාමක ව්ල සිට අන්තර් සම්බන්ධ මධයස්ථාන ක් ව්න යකරව්ලපිටි පිහිටි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ
ව්ායු පරිව්රණ කල උපයපාල (GIS) යව්ත සම්යේෂණ යකයර්. යමම මීටර් 200ක් දිගින් යුත් භූගත විදුලි රැහැන
විදුලිබලාගාර භූමි තුල සහ විදුලි උපයපාල තුල එළනු ලබන අතර එමගින් මහජන ා යහෝ යතව්න පාර්ශව් ක් යකයරහි
බලපෑමක් ඇති යනායේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ව්ායු පරිව්රණ කල උපයපායලහි (GIS) සිට විදුලි ඉහළින් අදින
ලද 220kV සම්යේෂණ මාර්ග ක් ඔස්යස් යකාටුයගාඩ පිහිටි විදුලි උපයපාල දක්ව්ා විදුලි සප යි. ඒ අනුව්, 33kV
යබදාහැරීයම් පද්ධති සහ 220kV භූගත විදුලි රැහැන් සම්බන්ධතාව් යව්ත විදුලිබල සප න පරිණාමක යපෝෂක යදකක්
විදුලිබල මණ්ඩල සතු අපරව්ුහ පහසුකම් අතර යේ.
2.2.5.2.

යබදාහරිනලද පාලන පද්ධති

යබදාහරිනලද පාලන පද්ධති (DCS) විදුලිබලාගාර යමයහ විම සහ අධීක්ෂණ සඳහා භාවිත යකයර්. විදුලිබලාගාරයේ
යමයහයුම් උපරිම යලස ස්ව් ංක්රි කිරීමට හැකිව්න යලස යබදාහරිනලද පාලන පද්ධති (DCS) සැලසුම් කර තියබ්. පහත
සඳහන් ප්රධාන පද්ධති DCS මගින් යමයහ වීම හා අධීක්ෂණ කිරීම සිද යකයර්:
•
•

ශක්ති දූපත (ව්ායු තලබමර සහ විදුලි ජනක , (Gas Turbine & Generator),හුමාල තලබමර සහ විදුලි
ජනක ( Steam Turbine & Generator) සහ තාප ප්රතිසංජනන හුමාල ජනක (HRSG)
සම්පුර්ණ විදුලි පද්ධති

පහත සඳහන් පද්ධති DCS මගින් පසුවිපරම් කරනු ලැයබ්:
• ජලයේ ලව්ණ හරණ පද්ධති සහ යපෝෂණ ජල පද්ධති (feed water system) ඇතුලත් සංයුක්ත ජල පද්ධති
(Composite water system)
• ඉන්ධන හැසිරවීයම් පද්ධති (Fuel handling system)
• සිසිලන ජල පද්ධති (Cooling water system)
2.2.6. යසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව් (Safety) සහ සුරක්ිතතාව් (Security)
2.2.6.1.

යසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව් සහ පාරිසරික ප්රමිතීන්

යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් සම්බන්ධ ප්රමිතීන් සහ පාරිසරික ප්රමිතීන් සහ රැකි ා ස්ථානයේ යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් සම්බන්ධය න්
විදුලිබල මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුම අත්සන් කරන අව්ස්ථායේදී ශ්රී ලංකායේ පව්ත්නා නීති ව්ලට පුර්ණ ව්ශය න් අනුකූල ව්න
යලස විදුලිබලාගාරයේ ඉදිකිරීම, පිහිටුවීම, ආරම්භ කිරීම, යමයහ වීම සහ නඩත්තු කටයුතු සිදුකරනු ලැයබ්. අදාල ව්න
අව්ස්ථාව්න්හිදි පාරිසරික, සාමාජී සහ යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් සම්බන්ධය න් ජාතයන්තර මූලය අරමුදයල් (IFC)/යලෝක
බැංකුයේ (World bank) ගුරු උපයදස් අනුගමන කරනු ඇත. සි ළුම ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කටයුතු අදාල ව්න
අව්ස්ථාව්න් හිදි ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 සහ ISO 45001:2018 ප්රමිතීන්යේ අව්ශයතා ව්ලට අනුකූල යලස
කළමණාකරන යකයර්.
2.2.6.2.

ආරක්ෂක පද්ධති

බලාගාරයේ ආරක්ිත යමයහයුම් තහවුරු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් අංග න් යගන් සමන්විත ආරක්ෂක පද්ධති ක්
පිහිටව්නු ඇත.
ගිනි ආරක්ෂණ උපකරණ
අංග සම්පුර්ණ ගිනි අනාව්රණ සහ ආරක්ෂණ පද්ධති ක් මුළු බලාගාර භූමි ම ආව්රණ ව්න පරිදි පිහිටව්නු ඇත.
බලාගාරයේ සි ළුම ගිනි ආරක්ෂණ සහ මැඩපැව්ැත්වීයම් පද්ධති සහ උපකරණ ජාතික ගිනි ආරක්ෂණ ඒජන්සියේ (NFPA)
අංක 850 ප්රමිති ට ( “Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage
Direct Current Converter Stations”) සහ ශ්රී ලංකායේ අදාල ප්රමිතීන්ට අනුකූල ව්න යලස සැලසුම්කර, ඉදිකර,
ස්ථාපිතකර, යසෝදිසිකරමින්, සහ පරීක්ෂාකරමින් පව්ත්ව්ා ගනු ඇත. ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති ගිනිරක්ෂණ
ප්රතිරක්ෂක න්යේ සහ ශ්රී ලංකායේ ගිනි ආරක්ෂණ බලධාරීන්යේ අව්සන් අනුමැති ට ටත් .
ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි අංගන NFPA 30, “Flammable and Combustible Liquids Code” ප්රමිති ට අනුකූල යලස සැලසුම්
කර ඉදිකරනු ඇත. ගිනි ආරක්ෂණ සහ පාලන පද්ධති ඊටම කැපවු ජල සැපයුමක්, බහුගුණිත (multiple) ගිනි නිවීයම්
යපාම්ප, යපාම්ප පාලක, ඒ ආශ්රිත සි ළු නල පද්ධති, ව්ැද්දුම් හා ආධාරක, කපාට, ව්හරු, ගිනි අණාව්රණ උපකරණ, ජල
යගන ෑයම් නල (hydrants), යමානිටර, ව්තුර බට, අනතුරු ඇගවීයම් නලා සහ තැනින් තැනට යගන ා හැකි ගිනි නිවියම්
උපකරණ (portable extinguishers) ආදිය න් සමන්විත යේ. අව්ම ව්ශය න් ගිනි නිවියම් මාධය න් යලස
ජල ,කාබන්ඩය ාක්සයි්, යපන සහිත තැනින් තැනට යගන ා හැකි උපකරණ භාවිත යකයර්. ගිනි පාලන හා නිවීම
සඳහා යහ්යලෝන භාවිතා යනායකයර්.
ගිනි නිවීම සඳහාම යව්න්වු ජල සැපයුම NFPA ගුරු උපයදස් අනුව් ූර්ණ ධාරිතාව්ය න් අව්ම ව්ශය න් පැ යදකක්
මුළුල්යල් විශ්ව්ාසනී අඛ්න්ඩ ජල සැපයුමක් ලබායදන ජල ප්රභව් කට සම්බන්ධ කලයුතු . ගිනි නිවීයම් ජල ගබඩා
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
කිරීම සඳහා යලෝහ ටැංකි ක් ඉදිකරනු ඇත. සාමානයය න් විදුලි යහෝ ාන්ත්රික බිඳව්ැටීම් ව්ලට භාජන යනාව්න හා
අව්ශය මුළු ප්රව්ාහ ධාරිතාව්ය න් යුත් ගිනි නිවීයම් යපාම්ප කිහිප ක් අනිව්ාර් ය න් සප නු ඇත. යමම යපාම්ප ව්ල සි ළු
ක්රි ාකාරිත්ව් න් දුරසිට හැසරවීයම් හා දුරස්ථව් අනතුරු හැඟවීයම් හැකි ායව්න් යුක්ත වි යුතු අතර ස්ව් ංක්රී ව්
ක්රි ාත්මක ව්න හා අතින් ක්රි ාවිරහිත කරන ඒව්ා වි යුතු . ගිනි නිවීයම් ප්රධාන ජල සැපයුයම් පීඩන පව්ත්ව්ා ගන්නා
යජාකී යපාම්ප ක්ද සප නු ඇත.
ඉන්ධන ගබඩාව්, ව්ායු තලබමර , HRSG, හුමාල තලබමර , සිසිලන කුළුනු සහ අධිකර පරිනාමක පිහිටි ප්රයද්ශ
ඇතුලත්ව් ප්රධාන බලශක්ති කුට්ටි ව්ටා ව්ල ක් යලස පිහිටව්නු ඇත. පුර්ණ පාලන න් සහිත විසංගමන කපාට (isolation
valves), ගිනි නිවීයම් ජලනල ආව්රණ hydrant hose houses, යසාඬනල පිහිටව්න ස්ථාන සහ ගිනි නිවියම් ජලනල
සම්බන්ධක ආදිය න් සමන්විත උපා මාර්ගිකව් පිහිටව්නු ලැබූ ගිනි නිවීයම් ජලමුව් සප නු ඇත.
2.2.7. සම්පීඩිත ව්ාත පද්ධති
සම්පීඩිත ව්ාත පද්ධතියේ ප්රධාන කාර් ය ව්න්යන් කපාට ව්ැනි ව්ායුයරෝධක ව්ල ක්රි ාකාරිත්ව් මුලපිරීම හා නඩත්තු කටයුතු
සඳහා අව්ශය ව්න ව්ාත ප්රතිකර්ම ට ලක්යකාට යබදාහැරීම යි.
විදුලිබලාගාරයේ ව්ායුයරෝධක කපාට සහ පිහිටව්ා ඇති විවිධ ව්ර්ගයේ උපකරණ ව්ල ක්රි ාකාරිත්ව්යේ මුලපිරීම සඳහා අව්ශය
සම්පීඩිත ව්ාත සම්පීඩිත ව්ාත යබදාහැරීයම් පද්ධති මගින් සැපයි යුතුයේ. නඩත්තු කටයුතු සඳහා භාවිත කරන යමව්ලම්
ව්ලට අව්ශය සම්පීඩිත ව්ාත , යස්ව්ා ව්ාත යබදාහැරීයම් පද්ධති මගින් සිදුයකයර්.
2.2.8. විදුලිබලාගාරයේ සාමානය සැකැස්ම
සි ළු සැලසුම්, ක්රමයේද, තාක්ෂණ සහ ශිල්පක්රම තත්කාලීන තාක්ෂණය න් යුක්ත, නවීන සහ යලෝක තත්ත්ව්යේ (worldclass) සංයුක්ත චක්ර ව්ායු තලබමර බලාගාර කර්මාන්තයේ ඉහළතම ක්රමයේද න් අනුගමන කරමින් සිදුකරනු ඇත. යමහි
සැලසුම තීරණාත්මක සංරචක සඳහා ප්රමාණව්ත් අතිරික්ත ක් පව්තින යලස සිදුකර ඇත. බලාගාර විනයාස , විදුලිජනන
උපකරණ සහ බලාගාර පද්ධතින් යේ තුලන තහවුරු කල තාක්ෂණය න් යුක්ත සහ ප්රශස්ථ කාර් ක්ෂමතාව් ,
ආරක්ෂාව්, අඩු වි දම් නඩත්තුව්, ඉහළ යමයහයුම් නමයතාව් , ඉහළ විශ්ව්ාසනී ත්ව් සහ ඉහළ උපය ෝජයතාව්
(availability) සඳහා සැලසුම් කල ඒව්ා ව්නු ඇත.
අයනකුත් කරුණු අතර, නිමාකරණ ලද බලාගාර පහත ලක්ෂණ ව්ලින් සමන්විත ව්නු ඇත;
•
•
•
•
•

•

සාමානයය න් පැව්ති හැකි යද්ශගුණ තත්ත්ව් න්, භූ කම්පන තත්ත්ව් න් ටයත් සහ පැව්ති හැකි භාර න්, සහ
සංය ෝජන න් ටයත්ත් ආරම්භක භාර න් යකටිකාලීන ලුහුව්ත්වීම් අභයන්තර සහ බාහිර යදෝෂ තත්ත්ව් න් ඇතුළු
යකටිකාලීන සිදිධින් ව්ලදීත් විශ්ව්ාසනී ක්රි ාකාරිත්ව් ක් පව්ත්ව්ා ගත හැකි විම.
උපකරණ නිෂ්පාදයින්යේ නිර්යද්ශ න්, යමම නවීන සම්ප්රයුක්ත චක්ර ව්ායු තලබමර කර්මාන්ත ක්යෂ්රයේ හා
අන්තර්ජාතිකව් ව්ඩාත්මයහාඳ ව්යව්හාර න් (best practices), අනුගමන කරමින් සාමානය යමයහයුම් තත්ත්ව්
ටයත් දී යමයහ ව්න්යනකු යේ මැදිහත්වීම අව්ම ව්ශය න් අව්ශය ව්න ූර්ණ ව්ශය න් ස්ව් ංක්රී
න්ර වීම.
ඥාණාන්විත භාවිත ව්යව්හාර න්ට අනුව් නඩත්තු කල විට ව්සර 30කට ව්ැඩි කාල ක් ඉන් අයප්තක්ිත කෘතය ඉටු
කිරීමට සමත් කල්පව්ත්නා යලස සැලසුම් යකාට මිලදී යගන ඉදිකල න්ර සහ ව්ුහ න් යගන් යුක්ත පද්ධති ක් වීම.
ගිනි යනාගන්නා සහ ගිනි මන්දක ද්රව්යන් භාවිතය න් අව්ම ගිනි අව්දානමකින් යුක්ත ව්නයලස සැලසුම් යකාට ඉදිකල
හා ගිනි හඳුනාගැනීයම් සහ නිවීයම් නවීන තාක්ෂණය න් යුක්ත පද්ධති ක් වීම.
පහත සඳහන් යද් සඳහා ප්රතිපාදන සැලසුම් යකාට ඉදිකරනු ඇත:
o මහජන ායේ, සමාගයම් යස්ව්ක න්යේ සහ අමුත්තන්යේ යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් සුරැකීම
o බලාගාරයේ යද්පල ව්ල සුරක්ිතතාව්
o පරිසර ආරක්ෂණ
සිත්ගන්නා සුළු ගෘහනිර්මාන ශිල්පී ලක්ෂණ හා නිමාව්න් ඇතුලත් ව්න සහ ස්ව්භාවික හා සංස්කෘතික ව්ටපිටාව් හා
බද්ධ ව්න යලස හා නවීන යපනුමක් ලැයබන යලස භූමි අලංකරණ සඳහා සැලසුම් කරනු ඇත.

පහත සඳහන් ආ තන විසින් සකස් කරන ලද ප්රමිතීන් ව්ලට අනුකූල ව්න යලස යමම බලාගාරයේ සි ළු කටයුතු සිදුකරනු
ඇත:
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ACI
AGMA
AISC
AISI
ANSI
API
ASA
ASCE
ASHRAE
ASME
ASTM
AWS
AFBMA
BS
CRSI
EJMA
HEI
ICEA
IEC
IEEE
ISA
MBMA
NFPA
PFI
SSI
SSPC
TEMA
UPC
AISC
ISO
IET

ඇමරිකානු යකාන්ක්රිට් ආ තන
ඇමරිකානු ගි ර් නිෂ්පාදකයින්යේ සංගම
ඇමරිකානු ව්ායන් ඉදිකිරීම් සංගම
ඇමරිකානු කඩ හා ව්ායන් ආ තන
ඇමරිකානු ජාතික ප්රමිති ආ තන
ඇමරිකානු යපයට්රෝලි ම් ආතන
ඇමරිකානු ප්රමිති සංගම
ඇමරිකානු සිවිල් ඉංජියන්රුව්න්යේ සංගම
ඇමරිකානු උණුසුම්කරණ, ශීතකරණ සහ ව්ායු සමීකරණ ඉංජියන්රුව්න්යේ
සංගම
Engineers
ඇමරිකානු
ාන්ත්රික ඉංජියන්රුව්න්යේ සංගම
පරීක්ෂණ සහ ද්රව්ය සඳහා ඇමරිකානු සංගම
ඇමරිකානු යව්ල්ඩින් සංගම
ඝර්ෂණ ප්රතියරෝධී යබ ාරිං නිෂ්පාදකයින්යේ සංගම
බ්රිතානය ප්රමිති
යකාන්ක්රීට් ව්ැරගැන්වීයම් ව්ායන් ආ තන
ප්රසාරණ ව්ෑද්දුම් නිෂ්පාදන සංගම
තාප හුව්මාරු ආ තන
පරිව්රණ කළ යක්බල් ඉංජියන්රුව්න්යේ සංගම
ජාතයන්තර විද්යුත් තාක්ෂණික යකාමිසම
විදුලි හා ඉයලක්යට්රානික ඉංජියන්රු ආ තන
ඇමරිකායේ උපකරණ සංගම
යලෝහ යගාඩනැගිලි නිෂ්පාදකයින්යේ සංගම
ජාතික ගිනි ආරක්ෂණ ඒජන්සි
නල පිරිසැකසුම් ආ තන
පලංචි සහ යෂෝරිං (මුක්කු) ආ තන
ආරක්ිත ආයල්පන සඳහා සංගම
නලම හුව්මාරු නිෂ්පාදකයින්යේ සංගම
ඒකාකාර ජලනල යක්ත
ඇමරිකානු ව්ායන් ඉදිකිරීම් සංගම
ප්රමිතිකරණ සඳහා වූ ජාතයන්තර සංවිධාන
ඉංජියන්රු තාක්ෂණ ආ තන
ව්ගුව් 7 : විදුලි බලාගාර සැලසුම් කිරීයම් දී අනුගමන කල ප්රමිතීන්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.2.9. පි ව්ර යලස සංව්ර්ධන සහ ව්යාපෘති කාලසටහන
යමම ව්යාපෘති පහතින් සඳහන් පි ව්ර යදක ඔස්යස් සංව්ර්ධන කල යුතු .
•
•

විව්ෘත චක්ර යමයහයුම
සංයුක්ත චක්ර යමයහයුම

ව්යාපෘතිය හි ව්ැදගත් සංසිද්ධි සම්පින්ඩන ක් පහත දැක්යේ
සංසිද්ධි
විදුලිබල මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම
පරිසර බලපෑම් ඇගයීයමන් අනතුරුව් ව්යාපෘති අනුමැති
ව්ාණිජම ව්ශය න් විව්ෘත චක්ර යමයහයුම ආරම්භ ව්න දින

කාලසටහයන් දින
2021 ජූලි 19
2021 සැප්තතැම්බර් අව්සානයේ
විදුලිබල මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීයම්
දින සිට මාස 21කදී
ව්ාණිජම ව්ශය න් සංයුක්ත චක්ර යමයහයුම ආරම්භ ව්න දින
විදුලිබල මිලදී ගැනීයම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීයම්
දින සිට මාස 33කදී
ව්ගුව් 8: ව්යාපෘතිය හි ව්ැදගත් සිද්ධි
විව්ෘත චක්ර යමයහයුම් අව්ධි
විව්ෘත චක්ර ඉදිකිරිම් හා යමයහයුම් අව්ධියේ දි පහතින් සඳහන් උපකරණ ස්ථාපිත යකාට යමයහයුම් යකයර්.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

විදුලි ජනක ඇතුලත් බර ව්ැඩ තලබමර (GTG) සහා ක අංග සමගින්
මඟහැර ායම් කුළුණ
පුර්ණ ගබඩා ධාරිතායව්න් යුත් ටැංකි අංගන , නල ජාල සහ ඉන්ධන පිරිසැකසුම් පද්ධති
ජල පිරිපහදු පද්ධති
GTG සහා ක සඳහා සිසිලන පද්ධති
අපසන්දන පිරිපහදු පද්ධති
ව්ායු තලබමර ආශ්රිත ප්රයද්ශ ව්ල ගිනි අණාව්රණ සහ ආරක්ෂණ පද්ධති
පරිණාමක, ව්හරු විපන්න සහ GTG සඳහා ජාල යේත (Grid Code) අනුගමන කරමින් ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයේ 220 kV විදුලි උපයපාල හා සම්බන්ධ කිරීමට අව්ශය අයනකුත් විදුලි උපකරණ
මුලසිට ආරම්භ කිරීයම් ඩීසල් විදුලිජනක
පාලන කාමර සහ විදුලි පද්ධති සඳහා උණුසුම්කරණ , ව්ාතාශ්ර සහ ව්ායු සමීකරණ (HVAC) පද්ධති
යස්ව්ා ජල පද්ධති

සංයුක්ත චක්ර යමයහයුම් අව්ධි
සංයුක්ත චක්ර ඉදිකිරිම් හා යමයහයුම් අව්ධියේ දි පහතින් සඳහන් උපකරණ ස්ථාපිත යකාට යමයහයුම් යකයර්.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

තාප ප්රතිග්රහන ව්ාෂ්ප ජනක චිමිනි සමඟ තාප ප්රතිග්රහන ව්ාෂ්ප ජනක (HRSG).
සහා ක අංග සමගින් විදුලි ජනක ඇතුලත් තලබමර (STG)
නමයශීලි යමයහයුම් ආරම්භ සහ ව්ැඩ නැව්ැත්වීම සඳහා උචිත මඟහැරීයම් පද්ධති සමගින් හුමාල, යපෝෂණජල
සහ සංඝනීභව්න පද්ධති ;
යබායියල්රු, නිර්ව්ාතක සහ HRSG පුර්ව් තාපන සඳහා අව්ශය යපාම්ප ව්ලින් සමන්විත සහා ක හුමාල
පද්ධති ;
තුළුමග සහ බැහැරලීයම් ඇල මාර්ග, යපරහන්, යපාම්ප, සිසිලන කුළුණු සහ සහා ක අංග ව්ලින් සමන්විත ජල
සංසරණ පද්ධති ;
HRSG සහ සිසිලන ජල සඳහා රසා නද්රව්ය ය දීයම් පද්ධති
සිසිලන කුළුණු යබ්සම සඳහා ක්යලෝරිණිකරණ න්යරෝපකරණ;
ප්රතියලෝම ආඍති තාක්ෂණ සහිත ලව්ණහරණ උපකරණ
ගිනි හදුනාගැනීයම් සහ නිවියම් පද්ධති ආශ්රිත හුමාල ජල චක්ර ;;

ඉදිකිරිම් කටයුතු

2.3.

විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම පහත සදහන් මූලික කාර්ය න්යගන් සමන්විත :
•

බිම් සැකසීම සහ පස්ව්ැඩ
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

විව්ෘත හෑරීම්
ටැඹ පිහිටුවීම
අත්තිව්ාරම්
o
න්ර සහ උපකරණ පිහිටුවීයම් අත්තිව්ාරම්
o
න්ර සහ ව්ුහ පිහිටුවීයම් අත්තිව්ාරම්
o යගාඩනැගිලි අත්තිව්ාරම්
o ජල සංසරණ පද්ධතියේ යබ්සම් සහ අත්තිව්ාරම්
o ඉන්ධන ටැංකි අංගනයේ අත්තිව්ාරම්
o නල රාක්ක ආධාරක
පුර්ව් නිර්මිත යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම
බර ව්ාහන ගමන් පථ න් සංව්ර්ධන
මුහුදු ජල තුළුමයේ සිට විදුලි බලාගාර දක්ව්ා ජලනල එළිම
මුහුදු පතුල මත නල එළිම
න්ර සහ උපකරණ පිහිටුවීම
යබායියල්රු සහ චිමිනි ඉදිකිරිම
ඉන්ධන ටැංකි ඉදිකිරිම
අභයන්තර රැහැන් ඇදීම
අභයන්තර නල එළිම
ගිනි අනාව්රණ සහ ආරක්ෂණ පද්ධති පිහිටුවීම
ව්ායු සමීකරණ සහ සංව්ාතන පද්ධති
අභයන්තර ජල අපව්හන පද්ධති ඉදිකිරිම
අභයන්තර මාර්ග ඉදිකිරිම
ව්ැට ඉදිකිරිම
පරීක්ෂා කිරීම සහ ව්ැඩ ආරම්භ

2.3.1. භූමි සැකසුම් ක්රි ාව්න්හි විස්තර
ව්යාපෘති භූමි පුරව්ා යගාඩකිරීමට ලක්කල එකක් බැවින්, පුළුල් යලස බිම් සැකසීම අව්ශය යනායේ. යකයස් යව්තත් අව්ශය
ප්රමාන ට භූමියේ උන්නතාංශ පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා අව්ශයතාව් අනුව් අමතරව් පස් පිරවීම සිදුකරනු ඇත. පිරවීම සඳහා
අව්ශය පස් ගම්පහ දිස්ත්රික්ක තුලින්ම සප ා ගත හැකි අතර, ට්රක් රථ මගින් ව්යාපෘති භූමි යව්ත ප්රව්ාහන කර ව්ායන්
යරෝල සහ බැටළු පතුල් යරෝල (Sheep foot rollers) ආදී තදකිරීයම් බර න්ර සුර ය ාදාගනිමින් භූමි සකස් කරනු ඇත.
2.3.2.

මතුපිට ජල අපව්හන කළමනාකරන සැලැස්ම

මතුපිට ජල අපව්හන කළමනාකරන සම්බන්ධය න් තිරසාර ජල අපව්හන කළමනාකරණ පද්ධති මූලධර්ම සි ළු
සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් අංග සඳහා ඇතුලත් කරනු ඇත. මතුපිට ජල අපව්හන කළමනාකරණ සැලසුම් ව්ලට පස යසෝදා ෑම
කළමනාකරණ , මැටි සහ අයනකත් දූෂකාරක අව්ට පිහිටි ජලමාර්ග යව්ත යසෝදා ෑම ව්ැලැක්වීම, මතුපිට ජල ගලා ෑම
අව්ම කිරිම, පරිසර යව්ත සිදුවි හැකි හදිසි ඉහිරීම් ව්ැලැක්වීම ආදී ඇතුලත් කරනු ඇත.
සි ළු ස්ිර සහ තාව්කාලික ජල අපව්හන පාලන න් පිළිබඳ සැලසුම් සහ මඩ තැන්පත් වීම අව්ම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ව්ලදී
භූ විෂමතා ලක්ෂණ, පව්ත්නා භූ විදයාත්මක ලක්ෂණ, ව්ෘක්ෂලතා දර්ශ, ජලමාර්ග සහ අධිඅව්ධානම් ප්රයද්ශ ආදී සංයේදී
ප්රතිග්රාහක ආදි යකයරහි අව්ධාන ක් ය ාමු කරනු ඇත. සැලසුම් සකස් කිරීයම්දි පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් අධය නයේ සහ
එහි පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම මගින් නිර්යද්ශ කර ඇති ආකාර ට ඉදිකිරිම් අව්ධියේ දී උපරිම පරිසර ආරක්ෂාව්ක්
ලඟාකර ගැනීම සඳහා යමම කර්මාන්ත ක්යෂ්ර සඳහා සකස් කර ඇති ගුරු උපයදස් සැලකිල්ලට භාජන කිරීමට කටයුතු
කරනු ඇත.

2.3.3. ඉදිකිරීම් ද්රව්ය, අව්ශයතාව් , ප්රභව් න් හා ප්රව්ාහන
අයිතම
පිරවීම සඳහා පස්
සියමන්ති
ව්ැලි

අව්ශය ප්රමාණ
ගණන කල යුතුව් ඇත
ගණන කල යුතුව් ඇත
ගණන කල යුතුව් ඇත

කළුගල්
කළුගල් කැබලි

ගණන කල යුතුව් ඇත
ගණන කල යුතුව් ඇත

ප්රභව්
ප්රව්ාහන
යද්ශි ව්
යද්ශි නිෂ්පාදක න්යගන්
ශ්රි ලංකා ඉඩම් සංව්ර්ධන කිරීයම්
සංස්ථාව්
අනුමත ගල්ව්ලව්ල්
අනුමත ගල්ව්ලව්ල්
බහුඅක්ෂ ට්රක්රථ
භාවිතය න් මහාමාර්ග
ඔස්යස්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ගයඩාල්
ව්ැරගැන්වියම් ව්ායන්
දඬු
යලෝහ තහඩු
යලෝහ යකාටස්
ආව්රණ තහඩු
තාර

ගණන කල යුතුව් ඇත
ගණන කල යුතුව් ඇත

යද්ශි නිෂ්පාදක න්යගන්
යද්ශි නිෂ්පාදක න්යගන්

ගණන
ගණන
ගණන
ගණන

ආන
ආන
ආන
යද්ශි

කල යුතුව් ඇත
කල යුතුව් ඇත
කල යුතුව් ඇත
කල යුතුව් ඇත

න න කල
න න කල
න න කල
මුසු කිරියම් න්ර

ව්ගුව් 9: ඉදිකිරීම් ද්රව්ය, ප්රභව් සහ ප්රව්ාහන
2.3.4. යගාඩබිම පිහිටුවීමට නි මිත අංග ව්ල සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම්
ව්ුහ

ස්ව්භාව්

ව්ර්ග

ඉන්ධන යතල් පිරිපහදු න්යරෝපකරණ
අපසන්දන පිරිපහදු පද්ධති
ගිනිජල යපාම්පාගාර
ආධාරක යබායියල්රු කාමර
ව්ායු ූර්ව්තාප හා අව්සන් තාපක
හුමාල තලබමර ශාලාව්
පරිපාලන/පාලක යගාඩනැගිල්ල
ව්ායු තලබමර ශාලාව්
ව්ායු තලබමර විදුලිජනක ආව්රන
ව්ායු තලබමර බල පාලන යක්න්ද්ර
ව්ායු යබෝතල ගබඩාව්
කර්මාන්තශාලා යගාඩනැගිල්ල
මූලාරම්භක විදුලිජනක
ජල පිරිපහදු පද්ධති
mixed bed ඒකක සඳහා ආව්රණ
සම්පීඩක කාමර

යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
නල ආධාරක කුළුණු
ූර්ව් නිර්මිත
නල ආධාරක කුළුණු
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
යගාඩනැගිලි
ූර්ව් නිර්මිත
ව්ගුව්10:විදුලි බලාගාර ව්ුහ න්

ප්රමාණ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

විශාලත්ව් (මීටර)
L
W
H
16.3 9.6
4.8
8.4
5.9
4.8
13.7 11.0 4.8
15.0 14
4.8
16
9.5
4.8
51.5 26.8 20
24.8 15.8 11.5
48
14.4 25
37
13.8 10
15.7 7.2
4.8
12.2 2.4
5
24
12.5 4.5
18.6 12
4.5
40.0 13.7 4.5
11.2 6.1
5
14.0 9.0
4.5

2.3.5. විව්ෘත කැණීම්
යනාගැඹුරු පාදම් සහ රැඳි න් සඳහා ය ාදා ගන්නා විව්ෘත කැණීම් සඳහා තාව්කාලිකව් මුක්කු ය ාදා ගැයන්. හෑරූ කැණිම්
වි ළිව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා ජල ඉව්ත් කිරීම සිදුකිරීම අව්ශය යේ. ගැඹුරු පාදම් සඳහා ප්රමාණව්ත් හරස් ආධාරක සමගින්
පරටැඹ (sheet piling) භාවිත යකයර්. යමම පරිසර බලපෑම් ඇගැයීම් අධයනයේ යකාටසක් යලස සිදුකල පාංශු තත්ත්ව්
සමීක්ෂණ ප්රතිඑල ව්ලට අනුව් විදුලිබලාගාර පාදම් සඳහා ටැඹ පිහිටවීම් සිදුකරනු ඇත.
2.3.6.

අත්තිව්ාරම්

බරැති අධියේග භ්රමණ න්ර ව්ල බලපෑම් සහ ස්ිතික සහ ගතික භාර න් සැලකිල්ලට ගනිමින් පාදම් සැලසුම් කරනු ඇත.
ව්ායු තලබමර, හුමාල තලබමර HRSG, සිසිලන කුළුන සහ බලාගාර යගාඩනැගිල්ල පාදම් මත සැලකි යුතු භාර න් ඇති
කරයි. අයනකුත් සි ළු ව්ුහ න් පාදම සායප්තක්ෂව් කුඩා සහ අඩු ප්රමාණයේ භාර න් යගන් යුක්තයේ.
පාදම් සැලසුම් BS 8004 ප්රමිති ට අනුකූලව් සිදුයකයර්. භාවිත කරනු ලබන ව්ායන් ව්ුහ න් BS 4360 ප්රමිති ට අනුකූල
ව්නු ඇත. පාදම් සඳහා BS 12 ප්රමිති ට අනුකූල සාමානය යපෝට්ලන්් සියමන්ති භාවිත කරනු ඇත. මුහුදු ජල සමඟ
ගැයටන හා විශාල ප්රමාණයේ යකාන්ක්රීට් සඳහා සුදුසු යලස යපෝට්ලන්් fly ash සියමන්ති භාවිත කරනු ඇත.
ය ාදා ගැනීයම් ස්ව්භාව් අනුව් ස්ථානී ව් ඉදිකරනු ලබන ව්ාත්තු- විදිපිරි ටැඹ යහෝ පුර්ව් ව්ාත්තු ව්ැර ගැන්වු යකාන්ක්රීට්
ටැඹ භාවිත කරනු ඇත. අව්ශයතාව් අනුව් භාවිත කරනු ලබන ටැඹ ව්ල විශ්කම්භ 600mm -900mm පරාසයේ පව්තී.
2.3.7. යපරනිමි (Pre-Fabricated) යගාඩනැගිලි පිහිටුවීම
යගාඩනැගිලි යපරනිමි ව්ුහාත්මක ව්ායන් පටල සහ ආරක්ෂක පටල භාවිතය න් සිදුකරනු ඇත. යමහිදී භාවිත කරනු ලබන
ව්ුහාත්මක ව්ායන් BS4320 ප්රමිති ට අනුකූල යලස යතෝරාගන් ලැයබ්. යලෝහ ව්හල සහ තහඩු සාමානයය න් ආරක්ෂක
පටල එකකින් යහෝ යදකකින් සමන්විත galvalloy තහඩු සහ ෙයිබර් ේලාස් වූල් පරිව්ාරක තට්ටු ව්ලින් සමන්විත යේ.
තලබමර සහ විදුලිජනක සඳහා වු යගාඩනැගිලි හඬ ව්රණ යලස ඉදිකරනු ඇත.
2.3.8.

න්යරෝපකරණ පිහිටුවීම
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
න්යරෝපකරණ පිහිටුවීම සඳහා ප්රමාණව්ත් භාර ධාරිතාව් කින් යුත් යදාඹකර භාවිත යකයර්. යකයස් යව්තත් ඉතාමත්
අධික බරින් යුත් උපකරණ හයියරාලික් පද්ධති භාවිත කරමින් අදාල පාදම් මතට ලිස්සා ාමට සලස්ව්ා තැන්පත් කරනු
ඇත.
2.3.9.

ඉන්ධන ටැංකි පිහිටුවීම

ඉන්ධන ටැංකි ටැඹ ය දු පාදම් මත පිහිටව්නු ඇත. නිසි යලස යරෝල්කල තහඩු එකියනකට පිරිද්දීම මගින් ඉදිකිරීම් භූමි
තුලදි යගාඩනගනු ඇත. යතල් ටැංකි ව්ලින් උතුරා ෑමක් යහෝ ටැංකි බිඳව්ැටීමක් යහෝ සිදුවු අව්ස්ථාව්කදි එම යතල් රඳව්ා
ගැනීම සඳහා යතල් ටැංකි අංගන ව්ටා යකාටුයේල්ලක් (dyke) ඉදිකරනු ඇත. එම යකාටුයේල්ල තුල පරිමාව් ඒ තුල
පිහිටුව්න් ලබන විශාලතම ටැංකියේ පරිමාව් යමන් 110%ක යතල් පරිමාව්ක් රඳව්ාගැනීමට හැකිව්න යලස එම
යකාටුයේල්යල් උස පව්ත්ව්ාගනු ඇත යමම යකාටුයේල්යල් ඇතුලත ප්රයද්ශයේ යපාළව් යතල් රඳව්ා ගැනීමට සුදුසු යලස
ඉදිකරනු ඇත. ව්ැඩකිරීම සඳහා ටැංකි පිහිටුව්ා ඇති ප්රයද්ශ ට ප්රයේශවීම්දී HDPE ඇතුරුමට හානි ක් යනාවී ආරක්ෂාවීම
සඳහා ඒ මත ව්ැලි අතුරා මැඩවුම් කරනු ඇත.
2.3.10. අභයන්තර රැහැන් ය දීම
සි ළු අභයන්තර රැහැන් භූමි තුල යහෝ රැහැන් බන්යද්සි cable trays මත පිහිටව්නු ඇත.
2.3.11. අභයන්තර ජල ව්හන පද්ධති ඉදිකිරීම
අභයන්තර ජලඅපව්හන පද්ධති තුල පහත සඳහන් යද් සඳහා ප්රතිපාදන සලසනු ඇත;
•
•
•
•
ව්ැසි
ස්ව්
භූමි
ජල
ජල

ව්ැසි ජල
මල අපද්රව්ය
යතල් මුසු ජල
කාර්මික අපජල

ජල පද්ධති නඩත්තුව් පහසු කිරීම සඳහා විව්ෘත කානු ව්ලින් සමන්විත ව්නුඇත. එම කානුව්ල ආනති එම කානු
ං පිරිසිදු වීමට අව්ශය ප්රයේග පව්ත්ව්ා ගත හැකි යලස සැලසුම් කරනු ඇත. කානු ව්ල ගැඹුර අධිකවීම යහ්තුයව්න් යහෝ
තුල පිහිටුව්නු ලැබූ පහසුකම් යහ්තුයව්න් ජල ඉව්තට මුදාහැරීමට යනාහැකි අව්ස්ථාව්ල පමණක් යපාම්ප කිරීම මගින්
ඉව්ත් කිරීයම් පහසුකම් සප ා හැකි හැමවිටම ගුරුත්ව්
ටයත් ජලබස්නාව් පව්ත්ව්ා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
බැහැර කිරීයම් ස්ථාන ට ප්රථමය න් යරාන්මඩ රඳව්න පිහිටවි යුතු .
2.3.12. ඉදිකිරීම් අනුපිළියව්ල

තත්තව් සහ පාරිසරික අංග ව්ලට අදාල අරමුණු ලඟාකර ගැනීම සඳහා ඉදිකිරීම් ක්රි ාව්ලි සැලසුම් කරනු ඇත. ප්රධාන
ව්යාපෘති සැලසුම පදනම් කර ගනිමින් සවිස්තරාත්මක ඉදිකිරීම් ව්ැඩසටහනක් සකස් කරනු ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු නිශ්චිත
යකාට ක්රමානුකූල ව්ැඩ යකාටස් කිරීයම් ආකෘති කට (WBS) සංවිධාන කරනු ඇත. පාරිසරික බලපෑම් අව්ම කිරීම
සඳහා ඉහළ පාරිසරික බලපෑම් සහිත කටයුතු අතර අන්තර් සම්බන්ධතා සහ අතුරු මුහුණත් යකයරහි නිසි අව්ධාන ක්
ය ාමු කරමින් සි ළු කටයුතු ව්ැඩසටහනකට ඇතුලත් කරනු ඇත. පරිසර බලපෑම් ඇගයීම මගින් ය ෝජනා කර ඇති පරිදි
ඉහළ පාරිසරික බලපෑමක් සහිත කටයුතු හදුනාගැනීමට වියශ්ෂ අව්ධාන ක් ය ාමු කරනු ඇත.
2.3.13. නල එළීයම් ක්රමයේද
අභයන්තරයේ (විදුලිබලාගාර භූමියේ) සහ ඉන්පිටත එළනුලබන පුළුල් පරාස ක විහිදුනු නල ව්ලින් විදුලිබලාගාර
සමන්විත ව්නු ඇත. ඒ ව්ායේ විශාලත්ව් නිර්මිත ද්රව්ය ඉදිකර ඇති ආකාර ඒව්ායේ අයප්තක්ිත ක්රි ාකාරත්ව් අනුව්
යව්නස් ව්නු ඇත. ක්රි ාකාරීත්ව් අනුව් ප්රධාන නල මාදිලි ව්නුයේ මුහුදු ජල ලබා ගන්නා සහ මුදාහරින නල, සිසිලන
ජලනල, හුමාල සහ ඝනීභව්න නල, ලව්ණහරිත ජල යගන න නල, ඉන්ධන නල, යතල්මිශ්ර ජල රැයගන න නල සහ
යබායියල්රුයේ පිටාර නල යේ. බලාගාර භූම තුල පිහිටව්නු ලබන සි ළුම නල, ස්ථායී පදනම් මත රඳව්නු ලැබූ නල
රාක්ක මතින් දියව්නු ඇත. පාංශු තත්ත්ව් සහ ය යදන භාර සැලකිල්ලට යගන අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හිදී යමම පදනම් ටැඹ
මත ඉදිකරනු ඇත.
මුහුදු යව්රයළ් සිට මීටර් 250ක් පමණ රට තුලට ව්න යලස පිහිටි මුහුදු ජල යපාම්පාගාර යව්ත ව්යාපෘති භූමියේ සිට මුහුදු
ජල රැයගන න නල අධි ඝනත්ව් යපාලිඑතිලීන් (HDPE) ව්ලින් නිමව්ා ඇති අතර, දැනට පව්ත්නා නල යකාරියඩෝව් තුල
ව්ළලනු ඇත.
මුහුදු ජල යපාම්පාගාරයේ සිට මුහුදුජල තුළුමග සහ බැහැරලීයම් ස්ථාන දක්ව්ා වු නල මුහුදු පතුල මත යකාන්ක්රීට් භාර
ආධාරය න් ගිල්ව්නු ඇත. එම නල උචික පරිදි යකාන්ක්රීට් යහෝ අධි ඝනත්ව් යපාලිඑතිලීන් (HDPE) ව්ලින් තැනූ ඒව්ා යේ.
2.3.14. උපරි ව්ුහ පහසුකම් සංව්ර්ධන
ව්යාපෘති භූමි ට ලඟාවීයම් මාර්ග
යකාළඹ ව්රායේ සිට කියලෝ මීටර් 15ක් දුරින් වු යකරව්ලපිටියේ පිහිටි ව්යාපෘති භූමි යව්ත අධි බරැති භාණ්ඩ රැයගන ාම
ය ෝජිත යමගායව්ාට් 300 සංයුක්ත චක්ර විදුලිබලාගාර ඉදිකිරීම් ක්රි ාව්ලියේ අිය ෝගාත්මක අංග කි. න්යරෝපකරණ
ප්රව්ාහන අධි බරැති භාණ්ඩ ප්රව්ාහන යමන්ම අඩු බරැති භාණ්ඩ ප්රව්ාහහනය න් ද යුක්ත යේ. ප්රව්ාහන කළයුතු ඉහළම
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විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
බරකින් යුක්ත අංග ව්න්යන් යටාන් 332 ක් ව්න ව්ායු තලබමර යි. සැලකි යුතු තරම් ඉහළ බරකින් යුක්ත අයනකුත් අංග
අතර යටාන් 328ක් ව්න ව්ායු තලබමර විදුලිජනක , යටාන් 175ක් ව්න හුමාල තලබමර සහ යටාන් 221ක් ව්න හුමාල
තලබමර විදුලිජනක ද යේ.
ප්රව්ාහන ක්රමයේද
යකරව්ලපිටියේ පිහිටි ව්යාපෘති භූමි යව්ත බර යටාන් 120ක් දක්ව්ා වු භාණ්ඩ ප්රව්ාහන කිරීම බහු අක්ී හයියරාලික්
යේලර භාවිතය නි. යටාන් 20ට ව්ඩා බරින් යුත් භාණ්ඩ යකාළඹ ව්රායේ සිට ඇලපාර/හැඳල-හුණුපිටි පාරට ාබදව් පිහිටි
හැමිල්ටන් ඇල ඔස්යස් බත්තලක ආධාරය න් ප්රව්ාහන කරනු ඇත. විකල්ප ක් ව්ශය න් යකාළඹ ව්රායේ සිට භාණ්ඩ
බත්තලක ආධාරය න් දික්ඕවිට ධිව්ර ව්රා යව්ත යගනයගාස් එහි ජැටියේ නව්තා ඇති බහුඅක්ෂ හයියරාලික් යේලර
යව්ත මාරුයකයර්. එතැන් පටන් එම භාණ්ඩ බහුඅක්ෂ හයියරාලික් යේලර භාවිතය න් ව්රා ජැටියේ සිට ඇලපාර ඔස්යස්
ඉදිකිරීම් භූමි යව්ත ප්රව්ාහන යකයර්.
යේලර සඳහා ප්රව්ාහන මාර්ග
යකාළඹ ව්රායේ සිට යකරව්ලපිටි පිහිටි ය ෝජිත භූමි යව්ත දියව්න මාර්ග කැළණි පාලම ඔස්යස් ව්ැටි ඇත. යමම
මාර්ග යහාඳ තත්ත්ව්යේ පව්තින අතර පව්ත්නා ව්ංගු බාධාව්ක් යනාව්න යලස සකසා ගත හැකි . පෑළි යගාඩ පිහිටි
කැළණි පාලම මතින් අධි බරැති භාණ්ඩ ප්රව්ාහන ඉහත සඳහන් කර ඇති ආකාර ට බහුඅක්ෂ හයියරාලික් යේලර ක්
මගින් සිදුයකයර්. සවිත්තරාත්මක මාර්ග සමික්ෂණ කින් අනතුරුව් යබෝක්කු ශක්තිමත් කිරිම මතුපිට ව්ැඩිදියුණු කිරිම සහ
අයනකුත් තාව්කාලික ක්රි ාමාර්ග ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් සිදුකරනු ඇත. යමම ය ෝජිත මාර්ග දැනට මාර්ග සංව්ර්ධන
අධිකාරි (RDA) සතුයේ. මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරි සහ අයනකුත් අදාල බලධාරින් හා සම්බන්ධිකරණය න් සි ළු
ප්රව්ාහන කටයුතු සිදුකරනු ඇත.
බත්තල මගින් ප්රව්ාහන
යටාන් 120 ඉක්මවු භාණ්ඩ යකාළඹ ව්රායේ සිට බත්තලක ආධාරය න් යගාඩබිම යව්ත රැයගන යි. ඒ සඳහා බඩු නැයේ
පිහිටා ඇති යදාඹකර ආධාරය න් අදාල භාණ්ඩ ඍජුව්ම බත්තල යව්ත මාරු යකයර්.
විකල්ප 1
අධික බයරන් යුත් භාණ්ඩ යකාළඹ ව්රායේ සිට බත්තලක ආධාරය න් කැළණි ගංයමෝ සහ කැළණි ගඟ ඔස්යස්
මට්ක්කුලි පාලම අසල තාව්කාලිකව් ඉදිකල ජැටි ක් යව්ත යගන නු ඇත. එතැනදි එම ජැටි මත නව්තනු ලැබූ බහුඅක්ෂ
හයියරාලික් යේලර මතට යගාඩබෑයමන් අනතුරුව් ඇලපාර ඔස්යස් එම භාණ්ඩ ඉදිකිරිම් භූමි යව්ත ප්රව්ාහන යකයර්.
විකල්ප 2
අධික බයරන් යුත් භාණ්ඩ යකාළඹ ව්රායේ සිට බත්තලක ආධාරය න් දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රා යව්ත ප්රව්ාහන කර එතැනදි
එම ජැටි මත නව්තනු ලැබූ බහුඅක්ෂ හයියරාලික් යේලර මතට යගාඩබෑයමන් අනතුරුව් ඇලපාර ඔස්යස් එම භාණ්ඩ
ඉදිකිරිම් භූමි යව්ත ප්රව්ාහන යකයර්.
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විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

රූපසටහන 4: බර න්යරෝපකරන ප්රව්ාහන මාර්ග
2.3.15. ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය කළමනාකරණ පද්ධති /සැලසුම
ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදි ජනිත ව්න අපද්රව්ය පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් දී නිර්යද්ශ කර ඇති පරිදි කළමනාකරණ කිරීම සඳහා
ව්යාපෘති භූමියේ අපද්රව්ය කළමණාකරන සැලැස්මක් (SWMP) මුළු ව්යාපෘති ජීව්කාල ම ආව්රණ ව්න පරිදි ක්රි ාත්මක
කරනු ඇත. අපද්රව්ය ජනන ව්න ක්රි ාව්ලි හඳුනාගැනිමත් එම අපද්රව්ය නිසියලස යව්න් යව්න්ව් එක්රැස් කිරීමත්
(segregation) ඒව්ා ව්යාපෘති භූමිය න් ඉව්ත් කිරිමට කටයුතු සැලසිමත්, ක්රමයේද සාකච්ඡා කිරිම (toolbox talks) ආදී
පුහුණු කටයුතු සංවිධාන ත්, අපද්රව්ය බැහැරලිම සම්බන්ධය න් ව්ාර්තා තබා ගැනිමත් තහවුරු කරගැනිම සඳහා අපද්රව්ය
කළමණාකරණ සඳහාම යව්න්වු යස්ව්ක කණ්ඩා මක් අනුයුක්ත කරනු ඇත. අපද්රව්ය කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්රි ාව්ට
නැංවියම් දි මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් අපද්රව්ය කළමනාකරණ සම්බන්ධය න් පනව්ා ඇති යරගුලාසි තදින්ම
අනුගමන කරනු ඇත. අපද්රව්ය ධූරාව්ලි ට අනුව් එක් එක් අපද්රව්ය ප්රව්ාහ හඳුනායගන, ඇගැයිම් යකාට අදාල අපද්රව්ය
කළමනාකරණ විකල්ප යතෝරාගනු ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
අපද්රව්ය ධූරාව්ලි (Waste hierarchy)
• තුරන්කිරීම (Eliminate)
පළමු යකාට අපද්රව්ය ජනන විම ව්ැලැක්විම
• අව්ම කිරීම (Reduce)
අපද්රව්ය ජනන විම අව්ම කිරිම අපද්රව්ය ධූරාව්ලිය හි අතයාව්ශය අංග කි. ජනන ව්න ස්ථාන න්හිදී අපද්රව්ය ජනන
අව්ම කිරිම සඳහා පාරිසරික කළමනාකරණ ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කරනු ඇත.
• නැව්ත භාවිත (Reuse)
ඊළඟ ව්ඩාත් හිතකර විකල්ප ව්න්යන් ජනන වු අපද්රව්ය නැව්ත භාවිත යි. ව්රක් භාවිත කල ම් ද්රව්ය ක් නැව්ත භාවිත
කල හැකිනම් එයස් කිරිම යමයින් අදහස් යකයර්. නැව්ත භාවිත කිරියම් ක්රි ාව්ලි පරික්ෂා කිරිම, පිරිසිදු කිරිම,
අළුත්ව්ැඩි ා කිරිම යහෝ මුළු ඒකක ම යහෝ අමතර යකාටස් ය ාදා නැව්ත සැකසිම සිදුකල යුතු .
• ප්රතිචක්රීකරණ (Recycle)
ප්රමුඛ්ත්ව් අනුපිළියව්යලහි ඊළඟ පි ව්ර ව්න්යන් ප්රතිචක්රිකරණ යි. අපද්රව්ය භාවිත කල, නැව්ත භාවිත කල, භාවිත යනාකල
යලස යව්න් යව්න් ව්ශය න් රැස්කල යුතු . අපද්රව්ය යත්රිමකට ලක්යකාට ඒව්ාය න් නිෂ්පාදන ක්රි ාව්ලි ට අමුද්රව්ය ක්
යලස භාවිත කල හැකි දෑ භාවිත ට ගැනිම මගින් නව් නිෂ්පාදිත බව්ට පත්කිරිම යමහිදි සිදුයේ.
• බැහැරලීම (Dispose)
ඉතිරිව්න දෑ ව්ගකිම් සහගත ආකාරය න් බැහැරලිම යමහිදි සිදුයකයර්.
ව්ැඩබිම් පරිසර (Site Environment)
ව්යාපෘති භූමියේ ජනන ව්න අපද්රව්ය ඊට අදාල අපද්රව්ය බඳුන් තුලට රැස්කිරිමට යස්ව්ක න් හට උපයදස් යදනු ඇත. විවිධ
අපද්රව්ය ව්ර්ග සඳහා යව්න්වු භාජන භාවිත යකයර්. එක් එක් අපද්රව්ය ව්ර්ග රැස් කිරිම සඳහා ඊටම යව්න්වු ව්ර්ණ න්යගන්
යුත් භාජන භාවිත යකයර්. දිනයේ ව්ැඩ අව්සානයේ ඔවුන් ව්ැඩකල එක් එක් ව්ැඩ භූමි තුල ජනන වි විසිරි ඇති
කැබලි/සුන්ුන් ව්ර්ගිකරණ කර යව්න් යව්න්ව් බදුන් තුලට රැස්යකාට ව්ැඩභූමියේ අපද්රව්ය රැස්කරන ස්ථාන න්හි ගබඩා
කිරිමට යස්ව්ක න් ය ාමුකරනු ඇත.
ව්ැඩකරණ අව්ස්ථායේ ඒ අව්ට රැස්ව්න සුන්ුන් හා අපද්රව්යත්, ව්ැඩකිරිමට බාධා වි හැකි යද්ත් නිරන්තරය න් ඉව්ත් කිරිමට
යස්ව්ක න් හට උපයදස් ලබායදනු ඇත. ව්ැඩ භූමි තුල ඉදිකිරිම් අව්ධියේ දි ජනන ව්න දි රම ගෘහස්ථ අපද්රව්ය නිසි
යලස සැලසුම් කල මළපිරිපහදු පද්ධති කට ය ාමු යකාට බැහැර යකයර්.
.
2.4. යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි
ප්රධාන යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි/ක්රමයේද
විදුලිබල ශක්ති මිලදි ගැනියම් ගිවිසුමට අනුකූල යලස ජාතික විදුලිබල අව්ශයතාව් සපුරාලිම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩල
විසින් විදුලි මුදාහැරිම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන උපයදස් පරිදි පැ 24 පදනම ටයත් යමම බලාගාර යමයහයුම් කරනු
ඇත. උපකරණ නිෂ්පාදක ා විසින් සඳහන් කර ඇති ආරක්ෂක සිමාව්න් තුල හා යසෞඛ්ය, පරිසර හා සුරක්ිතතා යරගුලාසි
ව්ලට අනුව් යමම බලාගාර ක්රි ාත්මක කරනු ඇත.
විදුලිබල ජනන කරනු ලබන සහ ඒ ආශ්රිත සහා ක උපකරණ න් හි නිසි ක්රි ාකාරිත්ව් හා කාර් සාධන තහවුරු
කිරිම සඳහා නිෂ්පාදක ා විසින් සඳහන් කර ඇති ආකාර ට නි මිත කාල න්හිදි නඩත්තු කටයුතු සිදුකරනු ඇත. එ
බලාගාරයේ නිරන්තර පාරිසරික කාර් සාධන ද තහවුරු කරනු ඇත.
ව්සරක් සඳහා ක්රි ාත්මක කරනු ලබන පැ ගණයන් ප්රතිශත සඳහා ලං.වි.ම.
ආකෘති (CEB model for percentage operating hours per year)
100% NDC
40%
80% NDC
20%
60% NDC
10%
0% NDC
30%
ව්ගුව් 11: ක්රි ාත්මක කරනු ලබන පැ ගණයන් ප්රතිශත පිළිබඳ ලංවිම ආකෘති
2.4.1. ද්රව් ඉන්ධන / RLNG සැපයුම් පද්ධති
ව්ානිජ යමයහයුම් ආරම්භයේ සිට ද්රව් ඉන්ධන සහ RLNG මගින් ක්රි ාත්මක විමට අව්ශය අපරව්ුහ න් ද සමගින් බලාගාර
ඉදිකරනු ඇත. RLNG බලාගාරයේ ආරම්භයේ සිට තුන්ව්න ව්සර අව්සානයේ දි ව්යාපෘති භූමියේ මායිම යව්ත ලැයබන
ඇතැයි අයප්තක්ෂා යකයර්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.4.1.1.

ද්රව් ඉන්ධන පරිහරණ පද්ධති

ද්රව් ඉන්ධන හසුරුව්න පද්ධති ඉන්ධන යතල් ලබාගැනියම්, ගබඩා කිරයම් සහ සැප යම් අංග ව්ලින් සමන්විත .
ඒ සඳහාම යව්න්වු නල මාර්ග ක් ඔස්යස් යකරව්ලපිටි ඛ්නිජයතල් නිතිගත සංස්ථා පර් න්තයේ සිට ව්යාපෘති භූමියේ පිහිටි
ගබඩා කිරියම් ටැංකි යව්ත ඩිසල් ඉන්ධන ලැයබ්. යකරව්ලපිටි පර් න්තයේ සිට ඉන්ධන ලබාගැනිමට අමතර ව්ශය න්
ඉන්ධන ප්රව්ාහන කරනු ලබන රථ මගින් ද ඉන්ධන ලබා ගැනිමට බලාගාර ට හැකි . ඉන්ධන යබදාහරින නලව්ල
හා/යහෝ ලංකා ඛ්නිජ යතල් නිතිගත සංස්ථායේ පර් න්තය හි අළුත්ව්ැඩි ා කටයුතු යහ්තුයව්න් යහෝ ලංකා ඛ්නිජ යතල්
නිතිගත සංස්ථායේ යමයහයුම් කිරියම් ම් යහ්තුව්ක් මත ඉන්ධන සැපයුමට බාධාව්ක් සිදුව්න අව්ස්ථා ව්ල දි යමම ඉන්ධන
ප්රව්ාහන රථ භාවිත කරනු ඇත.
ලංකා ඛ්නිජ යතල් නිතිගත සංස්ථායව්න් ලැයබන ඉන්ධන ප්රතිකර්ම ට භාජන යකාට ප්රතිකර්ම කල ඉන්ධන ගබඩා
කිරියම් ටැංකි යව්ත ය ාමු කිරිමට ප්රථමය න් ගබඩා කිරියම් ටැංකි තුල ගබඩා යකාට තබනු ලැයබ්. ඉන් අනතුරුව් ප්රතිකර්ම
කල ඉන්ධන දහන සඳහා ව්ායු තලබමර යව්ත ය ාමු යකයර්.
ද්රව් ඉන්ධන පද්ධති පහත සඳහන් අංග ව්ලින් සමන්විත ;
•
•
•
•
•

පිරිපහදු යනාකල ඩීසල් ඉන්ධන ගබඩා කිරීයම් 6000m3 බැගින් විශාලත්ව්ය න් යුක්ත වු ටැංකි යදකක් API
650 ප්රමිති ට අනුකූල යලස සැලසුම් කර ඉදිකරනු ඇත.
පිරිපහදු කල ඩීසල් ඉන්ධන ගබඩා කිරීයම් 1500 m3 විශාලත්ව්ය න් යුත් ව්ායන් ටැංකි ක් API 650 ප්රමිති ට
අනුකූල යලස සැලසුම් කර ඉදිකරනු ඇත.
මාරුකිරීයම් යපාම්ප ඒකක.
ඩීසල් ඉන්ධන පිරිපහදු කිරිම සඳහා යක්න්ද්රාපසාරි වියේදක
ASME B31.1 Power piping code අනුව් සැලසුම් කර ඉදිකල නල සහ කපාට.

ද්රව් ඉන්ධන පද්ධති උපකරණ ව්ල විස්තර සඳහා 2.2.3.1 යකාටස පරිශීලන කරන්න
ද්රව් ඉන්ධන පිරිපහදු පද්ධති
ද්රව් ඉන්ධන යක්න්ද්රාපසාරි යව්න් කිරිම මගින් පිරිසිදු යකයර්. යමම යව්න්කිරියම් පද්ධති මගින් ඉන්ධන ව්ල ඇති නිදහස්
ජල ඉව්ත් කිරිම යහෝ අඩු කිරිම සිදුයේ. යව්න්කරනු ලැබූ යතල් මිශ්රිත ජල සහ ප්රතිකර්ම කිරියම් දි ජනන ව්න
යරාන්යබාර ව්ැඩිදුර ප්රතිකර්ම කිරිම සඳහා අපසන්දන ප්රතිකර්ම පද්ධති යව්ත ය ාමු යකයර්.
ප්රතිකර්ම කල ඉන්ධන පැ 24ක යමයහයුම් කාල කට ප්රමාණව්ත් ඉන්ධන ගබඩා ධාරිතාව් ව්න ඝන මිටර් 1500 (1,500
m3) කින් සමන්විත ටැංකි ක් යව්ත ය ාමු යකයර්.
ද්රව් ඉන්ධන සැපයියම් පද්ධති
එකක් මගින් ව්ායු තලබමරයේ ඉන්ධන අව්ශයතාව් සම්පුර්ණය න් ලබාදි හැකි ද්රව් ඉන්ධන සැපයියම් යපාම්ප යදකක්
සප නු ලැයබ්. යමම විනයාස තුලදි එක් යපාම්ප ක් ව්ායු තලබමර යව්ත ඉන්ධන ලබායදමින් පව්තින විට අයනක
අව්ශය විටදි යස්ව්ා සැපයිමට සුදානමින් සිටි. යමම යපාම්ප සඳහා ඒව්ායේ චූෂණ හිස අසලදි ඒකපථ යපරහන් ය ාදා ඇත.
ද්රව් ඉන්ධන පද්ධති සඳහා ය ාදා ගන්නා නල කාබන්-ව්ායන් ව්ලින් නිමව්ා ඇත

2.4.1.2.

ව්ායු ඉන්ධන පද්ධති

RLNG තියබන අව්ස්ථායේ දි ව්ායු ඉන්ධන සප නු ලබන ආ තන විසින් එම ව්ායු ඉන්ධන බලාගාරයේ මායිම යව්ත
සප නු ඇතැයි අයප්තක්ෂා යකයර්. ව්ායු ඉන්ධන සැපයියම් පද්ධතියේ කෘතය ව්න්යන් ද්රව් ඉන්ධන ප්රව්ාහයේ පරිමාව් මැනිමත්
ව්ායු තලබමර යව්ත ය ාමු කිරිමට ප්රථමය න් ඊට අව්ශය පරාමිතීන් කරා යගන ඒමට එම ව්ායු ඉන්ධන සැකසීමත් .
ව්යාපෘති භූමි තුල ද්රව් ඉන්ධන ගබඩා කිරීමක් සිදුයනායකයර්. ව්ායු ඉන්ධන පද්ධතිය හි න්යරෝපකරණ ව්ල විස්තර
සඳහා 2.2.3.2 යකාටස පරිශීලන කරන්න
2.4.1.3.

ව්සාදැමීයම් සහ මුදාහැරීයම් කපාට (Shutoff and vent valve)

ව්ායු ඉන්ධන සැපයියම් පද්ධතිය න් ව්ායු තලබමර යව්න් කිරිම සඳහා අව්සන් යපරහනට පසුව් (downstream)
යමෝටර කින් ක්රි ාත්මක ව්න විසංගමන කපාට ක් සහ යමෝටර කින් ක්රි ාත්මක ව්න මුදාහැරීයම් කපාට ක් සවිකර
තියබ්.
පද්ධතියේ යමම යකාටස ව්ාතන කිරිම සඳහා විසංගමන කපාට ව්සා මුදාහැරීයම් කපාට විව්ෘත යකයර්. යමම කපාට
යදකම DCS මගින් පාලන යකයර්. ව්ාතන කපාට ට පසුව් පිහිටන නල යකාටස මළ යනාකන ව්ායන් ව්ලින් තැනූ එකක්
ව්න අතර එ ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් සප නු ලබයි.
2.4.2. විදුලිබල නිපදවීම
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2.4.2.1.

එක් එක් ඒකකයේ පිහිටවු ධාරිතාව් (Installed Capacity) බලායපායරාත්තු තැබි හැකි ධාරිතාව්යේ ශුද්ධ
ප්රතිශත (100% of Net Dependable Capacity))
RLNG දහන සංයුක්ත චක්ර විදුලිබලාගාර යමයහයුම
350 MW
පිරිපහදුකල යතල් දහන සංයුක්ත චක්ර විදුලිබලාගාර යමයහයුම 312 MW
ව්ගුව් 12: RLNG සහ පිරිපහදු කල යතල් දහන සංයුක්ත චක්ර යමයහයුම් පිහිටවු ධාරිතාව්

2.4.2.2.

භාවිත කරන ඉන්ධන ප්රමාන

ඩීසල් මගින් යමයහයුම් කිරීයම්දි ව්ාර්ික මධය නය RLNG මගින් යමයහයුම් කිරීයම් දි ව්ාර්ික මධයනය
ඉන්ධන භාවිත
ඉන්ධන භාවිත
10,196,456 GJ
13,169139 GJ
232,318,452 kg
243,622,799 kg
*HHV of 43,890 kJ/kg *HHV of 54,055 kJ/kg
ව්ගුව් 13: භාවිත කරන ඉන්ධන ප්රමාණ
2.4.2.3.

බල ජනන පද්ධති

ව්ායු තලබමර
ව්ායු තලබමර ඩිසල් සහ RLNG න ඉන්ධන යදව්ර්ගය න්ම ක්රි ාත්මක කල හැකි ඉන්ධන නමයතාව් පව්ත්ව්ා ගැනිම
සඳහා සැලසුම් කල සහ ප්රතිජ්ව්ලන රහිත යදමුහුම් දාහක කින් සමන්විත එකකි. ව්ායු තලබමර ක්රි ාත්මක යව්මින්
පව්තින අව්ස්ථායේ දි ව්ායුම ඉන්ධන සහ ඩිසල් යතල් අතර කිසිදු බාධාව්කින් යතාරව් මාරුවියම් හැකි ායව්න් යුක්ත යේ.
විදුලිජනක
නවිනතම තාක්ෂණය න් යුත් ූර්ණ ව්ශය න් ආව්රන වූ ජලයේ සිට ව්ාත ට සිසිලන සිදුකරන. (TEWAC (Totally
Enclosed Water to Air Cooled)) ව්ර්ගයේ විදුලිජනක කට බැගින් හුමාල තලබමර සහ ව්ායු තලබමර සම්බන්ධිත .
විදුලිජනකයේ ප්රධාන අංග න් (ආරම්භක (stator) භ්රමක (rotor), ප්රයබෝධක (exciter) සහ යබ ාරින්(barengs)) skidmounted සහ නිෂ්පාදනාගාරයේදි එක් අංග සම්ූර්ණ ඒකක ක් යලස එකලස් කල එකකි. ාන්ත්රික ශක්ති විදුත්
ශක්ති බව්ට පරිව්ර්තන කරන යමම ඒකක ස්ව්කි තලබමර හා සම්බන්ධ යේ. විදුලිජනක යදකම පිළිගත්
නිෂ්පාදකයින් විසින් සැලසුම් කර නිෂ්පාදන කල ඒව්ා .
ව්ායු තලබමර විදුලිජනක
ව්ායු තලබමර IEC 60034 ප්රමිති ට අනුව් සැලසුම් කල සමමුහුර්තක විදුලිජනක හා සම්බන්ධිත . විදුලිජනන ට අමතර
ව්ශය න් ආරම්භයේදි, ව්ායු තලබමර විදුලිජනක ගි ර යේග විව්ර්තන කරමින් (turning gear speed) ආරම්භක
සංඛ්යාත පරිව්ර්තක සමඟ එක්ව් ආරම්භ කිරියම් යමෝටර ක් යලස කටයුතු කරයි.
සම්මත යව්ෝල්ටී තාව් (Standard Voltage)
20 kV
ප්රමිත යව්ෝල්ටී තාව් (Rated Voltage)
20 kV ± 5 %
ප්රමිත සංඛ්යාත (Rated Frequency)
50 Hz
සංඛ්යාත පරාස (Frequency range)
49.5 Hz -50.5 Hz
ප්රමිත නිශ්පාදන (Rated output)
302 MVA
ප්රමිත ධාරව් (Rated Current)
8718 A
ප්රමිත බල සාධක (Rated Power Factor)
0.8
ප්රමිත යේග (Rated Speed)
3000 rpm
බ්රමක හා ස්ටාටර Insulation පන්ති (nsulation class F
rotor and stator)
උෂ්ණත්ව් නැගීම (Temperature rise )
Class B යනාඉක්මව්න
උද්දිපන
ස්ිතික
ව්ගුව් 14: ව්ායු තලබමර විදුලිජනකයේ කාර් සාධන
තාප ප්රතිග්රහන හුමාල ජනක
තාප ප්රතිග්රහන හුමාල ජනක (HRSG) ජලප්රනාලකලඹ (water tube bundles) තුල ජල /හුමාල එහි ඉපිලියම් බලය න්
ස්ව්භාවික සිරස් සංසරණ කින් යුක්තව්ද පිටාර ව්ායු ප්රව්ාහ සිසිල් ආව්රණ ක් යලස තිරස් දිසාව්ට ය ාමුවිමටද සැලසුම්
කල එකකි. එබැවින්, යමම HRSG සැලසුම තිරස් ව්ර්ගයේ HRSG සැලසුමක් යේ. යමම ඒකක පුනර්තාපන, දහන කින්
යතාර ත්රිත්ව් පිඩන (අධි පීඩන, මධයම පීඩන සහ අඩු පීඩන) ව්ර්ග ට අ ත් . යමම HRSG ඒකක කලින් නිර්මාන කර
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ව්යාපෘති භූමියේ දි එකලස් කරයි. සි ළු තාපහුව්මාරු ඒකක කර්මාන්තශාලායේ නිර්මාණ කල ඒව්ා . ව්ායු තලබමරයේ
පිටාර ව්ායු විසරණ ඒකක ට සම්බන්ධ කර ඇති හැරවීයම් පරිමන්දක ට සහ මගහැර ායම් කුළුනට කලින් HRSG ඒකක
සවියකයර්. ව්ායු තලබමරයේ විව්ෘත චක්ර යමයහයුම් කිරීම අව්ශය ව්න්යන් නම් හැරවීයම් පරිමන්දක මගින් පිටාර ව්ායු
HRSG මඟහැර මගහැර ායම් කුළුන යව්ත ය ාමුකල හැකි .
HRSG හි සාමානය සැකැස්ම සහ කාර්ය සාධන නිර්නා ක
ව්ායු ගලා න පථ
තිරස්
හුමාල ගලා න පථ
සිරස්
අතියර්ක දහන න්
නැත
පීඩන මට්ටම් සංඛ්යාව්
3 (අධිපීඩන /අතරමැදි (මධයම)පීඩන/අඩු පීඩන)
මුදා හැරීම් අධීක්ෂණ
අනව්රත මුදාහැරීම් අධීක්ෂණ
මගහැර ායම් පද්ධති
විව්ෘත චක්ර යමයහයුම සඳහා මගහැර ායම් චිමනි
HRSG චිමිනි
චිමිනියේ උස
50m
චිමිනියේ විශ්කම්භ
6.7 m
මගහැර ායම් චිමිනි
චිමිනියේ උස
45m
චිමිනියේ විශ්කම්භ
6.7 m
ව්ගුව්15: HRSG සාමානය සැකැස්ම සහ කාර්ය සාධන නිර්නා ක
හුමාල තලබමර
හුමාල චක්ර සඳහා භාවිත කරනු ලබන හුමාල තලබමර පිළිගත් නිෂ්පාදකය කු විසින් සැලසුම් කර නිපදවු එකකි.
යමාඩියුලර් පිරිසැකසුමකින් (modular design) යුක්ත ව්න අතර අධිපීඩන (HP) ව්ර්ගයේ එක් බැරල කින් යුක්ත
සිලින්ඩර ක් සහ කන්යඩන්සර ක් තුලට ආක්ි ව් (axially) ඍජු ප්රව්ාහ නිකුත් කරන මධයම පීඩන (IP)/අඩු පීඩන (LP)
සිලින්ඩර ව්ලින් සමන්විත . හුමාල තලබමර හුමාල තලබමර ඒකක න්ට යව්න් යව්න්ව් සවිවු දඬු තදින් එකට සම්බන්ධ
කල තන්ඩයල් සංයුක්ත නිර්මාණ කි(tandem compound design).
හුමාල තලබමර විදුලිජනක
හුමාල තලබමර IEC 60034 ප්රමිති ට අනුකූලව් සැලසුම් කල සමමුහුර්තක විදුලිජනක ක් හා සම්බන්ධ කර ඇත.
සම්මත යව්ෝල්ටි තාව්
15.75 kV
ප්රමිත යව්ෝල්ටි තාව්
15.75 kV ± 5 %
ප්රමිත සංඛ්යාත
50Hz
සංඛ්යාත පරාස
49.5 Hz -50.5 Hz
ප්රමිත ප්රතිධාන
171 MVA
ප්රමිත ධාරාව්
6268 A
ප්රමිත බලසාධක
0.8
ප්රමිත යේග
3000 rpm
භ්රමකයේ සහ ස්ටාටරයේ පරිව්ාරක F
පන්ති
උෂ්ණත්ව් ඉහළ ාම
Not exceeding Class B
උද්දිපන
Static
ව්ගුව් 16 : හුමාල තලබමර විදුලිජනකයේ කාර් සාධන
2.4.3. මිරිදි සැපයුම් පද්ධති
2.4.3.1.

ප්රභව් , ලබාගන්නා ස්ථාන , ගුණාත්ම සහ ව්යාපෘති මගින් භාවිත කරනු ලබන ප්රමාණ

ප්රමාණව්ත් විශාලත්ව් කින් යුත් නල මාර්ග ක් සහ පාලන මධයස්ථාන ක් හරහා මුහුදු ජල සිසිලන කුළුනට සහ ූර්ව්
ප්රතිකර්ම ඒකක යව්ත මුහුදු ජල යගන ාම සඳහා එකක් පැ කට ඝන මීටර්1500 (1500 m3/hr) ධාරිතාව්ය න් යුත්
යපාම්ප යදකක් (ව්ැඩකරන 01ක් සහ ව්ැඩකිරීමට සූදානමින් සිටින 01ක්) යපාම්පාගාර තුල පිහිටව්නු ලැයබ්. පැ ට
ඝනමීටර් 1255 (1255 m3/hr) ක ජල ප්රමාණ ක් තුළුමුව් ඔස්යස් මුහුයදන් ලබායගන ඉන් පැ ට ඝනමීටර්1154 (1154 m3/hr
)ක් සිසිලන කුළුණ යව්තත් පැ ට ඝනමීටර් 101ක් (101 m3/hr) ලව්ණහරණ සහ ඛ්නිජහරණ න්යරෝපකරණ යව්තත් ූර්ව්
ප්රතිකර්ම පද්ධති හරහා සප නු ඇත. යමම ක්රි ාව්ලිය හි ක්රමානූරූප සටහනක් සඳහා ජලතුළන සටහන බලන්න.
මුහුදු ජල තුළුමුයව්න් ලබාගත් ජල ලව්ණහරණ සහ ඛ්ණිජහරණ යකාට ලබාගත් ජල මිරිදි ජල ප්රභව් යි. යමයස්
පිරිපහදු කල ජල මූලික ව්ශය න් හුමාල චක්රයේ අඩු පිරවීමටත් ඊට අමතර ව්ශය න් බලාගාරයේ බීමට සුදුසු ජල මානව්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
පරිහරණ සඳහාත් ගිනි නිවීම සඳහාත් සහ අයනකුත් යස්ව්ාව්න් සඳහාත් නාදි ව්ශය න් බලාගාර මුළුල්යල් යමයහයුම්
සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා භාවිත යකයර්. මුළු පාන ට ය ෝගය ජල අව්ශයතාව් පැ කට ඝනමීටර් 10ක් (10 m3/hr )සහ
මුළු අ නහරිත ජල අව්ශයතාව් පැ කට ඝනමීටර් 20 (20 m3/hr) ක් යේ. පිරිපහදු කල මුහුදු ජල හැරුණු විට යව්නත්
ජල ප්රභව් ක් (භූගත ජල ද ඇතුළුව්) භාවිත යනායකයර්.
2.4.3.2.

ගබඩා පහසුකම්

ලව්ණහරණ කල ජල ඝන මිටර් 600 (600m3)ක් විශාලත්ව්ය න් යුත් ටැංකි ක ගබඩා යකයර්. ඊට අමතර ව්ශය න්,
බිමට ගන්නා ජල , ගිනිනිවියම් ජල සහ අයනකුත් යස්ව්ා කටයුතු සඳහා ජල ඝන මිටර් 1500ක (1500
m3)විශාලත්ව්ය න් යුත් ටැංකි ක ගබඩා යකයර්.
2.4.3.3.

ලව්ණහරණ ඒකක ඇතුළුව් ප්රතිකර්ම පද්ධතියේ විස්තර

ව්යාපෘතියේ ජල පිරිපහදු පද්ධති ප්රධාන ව්ශය න් පහත සඳහන් උපකරණ සහ පද්ධති ව්ලින් සමන්විත ;
• පුර්ව්-ප්රතිකර්ම න්යරෝපකරණ Pre-Treatment Plant
• ප්රතිආශෘතReverse Osmosis/ලව්ණහරණ Desalination පද්ධති
• ඛ්නිජහරණ න්යරෝපකරණ Demineralization Plant
මුහුදු ජල තැන්පත්වියම් ටැංකි ක් සහ යේගව්ත් ගුරුත්ව් යපරහනක් භාවිතය න් පුර්ව් ප්රතිකර්ම ට ලක්යකයර්. යපරන
ලද ජල බලාගාරයේ යමයහයුම් අව්ශයතා සපුරාලිම සඳහා යපරන ලද ජල ගබඩාව්කට ය ාමු යකයර්.
පුර්ව් ප්රතිකර්ම න්යරෝපකරණ
මණ්ඩි තැන්පත් විමට ඉඩහල මුහුදු ජල යපාම්පාගාර මගින් පුර්ව් ප්රතිකර්ම පද්ධති යව්ත ය ාමු යකයර්.

පුර්ව් ප්රතිකර්ම න්යරෝපකරණ පහතින් සඳහන් ඒකක න් යගන් සමන්විත ;
•

•

මණ්ඩි තැන්පත් කිරියම් පද්ධති
o ක්ෂණික මිශ්ර Flash mixer
o සම්පිණ්ඩක උපකරණ Flocculator
o නාල තැන්පත්කාරක Tube Settler
o කැටිකාරක Coagulant සහ සම්පිණ්ඩකFlocculent ය දියම් පද්ධති
යපරහන් පද්ධති
o ද්විත්ව් මාධය යපරන Dual media filter
o අධි- යපරන් පද්ධති Ultra-filtration system
o අම්ල, යපාතුහරණකාරක (anti scalant), සහ යසෝඩි ම් යමටාබයි සල්ෙයිට් (SMBS) ද්රාව්ණ ය දිම

ප්රතිආඍත ලව්නහරණ
මුහුදු ජල ලව්ණහරණ ප්රතිආඍත න්යරෝපකරණ (RO plant) මගින් සිදුයකයර්. ප්රතිආඍත න්යරෝපකරණ යව්ත
ය ාමු කරන්යන් යපරන ලද මුහුදු ජල ටැංකියේ ගබඩා යකාට ඇති යපරන ලද මුහුදු ජල යි. එම ජල පි ව්ර යදකකින්
ලව්ණහරණ යකාට ඛ්නිජහරණ සඳහා ඛ්නිජහරණ න්යරෝපකරණ යව්ත ය ාමු යකයර්.
ඛ්නිජහරණ න්යරෝපකරණ
ලව්ණහරණ ඒකක PLC මත පදනම් වු ලව්ණහරණ ඒකක යදකකින් යුක්ත ව්නු ඇත. ලව්ණහරණ ඒකක පුනර්ජනන
පහසුකම්, රසා නික ද්රව්ය ගබඩා කිරීයම් සහ හැසරවීයම් උපකරණ, ජල ගබඩා ටැංකි සහ අපද්රව්ය උදාසීන කිරීයම්
පහසුකම් ව්ලින් සමන්විත . යමම පද්ධති ට විශාල ව්ශය න් රසා නික ද්රව්ය ගබඩා කිරීයම් පහසුකම් සහ මිනුම් කිරීයම්
යපාම්ප ඇතුලත් යේ. යමම පද්ධති ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක වීමට සැලසුම් කර ඇත. ඉන් අනතුරුව්, යබායියල්රුයේ අඩු
පිරවීම සඳහා සුදුසු ජල ලබා ගැනීමට එම ජලයේ සන්නා කතාව් තව්දුරටත් අඩු කිරීම සඳහා Mixed Bed අ න හුව්මාරු
ඒකක හරහා ව්නු ලැයබ්.
Mixed Bed අ න හුව්මාරු ඒකක හරහා ඉව්තට පැමියණන ජලයේ අව්සන් තත්ත්ව් පහත පරිදි යේ:
සන්නා කතාව්
සිලිකා
pH
කිනත්ව් 2.4.3.4.

<0.1 micro Siemens
<0.01 ppm
7.0 +/- 0.2
නැත
ය ාදනු ලබන රසා නික පිළිබඳ විස්තර
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ස්ථාන
රසා නිකයේ විස්තර
රසා න ව්ර්ග
පුර්ව් ප්රතිකර්ම Aluminum Hydroxichloride 60 - 100 %
Coagulant
න්යරෝපකරණ Poly Acrylamide
Flocculent
Chlorine 70%
DMF Cleaner
ප්රති
ආශෘත Sodium Metabisulfite
RO Antioxidant
න්යරෝපකරණ Organophosphonates
RO Antiscalent
5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one
1- 5% , Biocide
Magnesium Salt 1 - 5%
Sodium Dodecylbenzenesulphonate 30- 60%
RO Cleaner
Tetrasodium EDTA 30-60%
RO Cleaner
Ammonium citrate
RO Cleaner
2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide
10 - < 20 , Biocide
Phosphoric Acid 0.1 - < 0.25
PC 40
RO Cleaner
ඛ්නිජ
හරණ Sodium Hydroxide
MB Rege.
න්යරෝපකරණ Hydrochloric Acid
MB Rege.
ව්ගුව් 17: මිරිදි සැපයුම් පද්ධති ට එකතු කරනු ලබන රසා නික ද්රව්ය

2.4.3.5.

පද්ධතියේ ජල තුලන

(Plant Water Balance)

රූපසටහන 5: පද්ධතියේ ජල තුලන යපන්ව්න ක්රමානුරූප සටහන
2.4.3.6.

ලව්ණහරණ පද්ධතියේ සාන්ද්ර වු ද්රව්ණ මුදාහැරියම් ක්රමයේද සහ මුදාහරින ස්ථාන න්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ජලපිරිපහදු ක්රි ාව්ලිය න් ප්රතික්යෂ්පිත ජල පැ ට ඝනමිටර් 71 (71 m3/hr) ක ප්රමාන ක් උදාසීන කිරීයම් ආව්ට යව්ත
ය ාමු යකාට ඉන් අනතුරුව් මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි (CMB) යව්ත ය ාමු යකයර්. මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණියේ (CMB)
හි රැස්යව්න ජල පරීක්ෂා යකාට මුදාහැරීමට අව්ශය ප්රමිතීන් කරා ලඟාවී ඇති බව්ට තහවුරු කරගැනීයමන් අනතුරුව්
මුදාහැයර්.
මුදාහැරීම් ක්රි ාව්ලියේ ක්රමානුරූප සටහන සඳහා ජල තුලන රූපසටහන බලන්න.
මුහුයදන් ලබාගන්නා සහ මුහුදට මුදාහැයරන මුළු ජල ප්රමාණ න් පහතින් දැක්යේ. ලබාගන්නා මුළු ජල ප්රමාණ සිසිලන
කුළුන සඳහා ලබාගන්නා ජල සහ ජල පිරිපහදු පද්ධති සඳහා ලබාගන්නා ජලය න් සමන්විත යේ. බැහැරලන ජල
ප්රමාණ සිසිලන කුළුයනන් බැහැරව්න ජල , පිරිපහදු පද්ධතියේ ප්රතික්යෂ්පිත ජල සහ හුමාල චක්රය න් බැහැරව්න
ජලය න් සමන්විත . සිසිලන කුළුයන් සහ ලව්ණහරණ පද්ධතියේ භාවිතා ව්න සහ බැහැරලන ජල අනුපිළියව්ලින්
සමානුපාතික යේ.
මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණියේ සහ එ ට ජල ලැයබන මාර්ග සඳහා 2.4.6 යකාටයස් අපසන්දන පිරිපහදු පද්ධති පිළිබඳ
විස්තර බලන්න
ලබාගන්නා යේග
1,255m3/hr - at 100% load
1,095 m3/hr – at 80% load
941 m3/hr – at 60% load

මුදාහරින යේග
963 m3/hr - at 100% load
838 m3/hr – at 80% load
719 m3/hr – at 60% load

විදුලිබලාගාරයේ පුයරෝකථන කල භාර න්යේ පැතිකඩත් එම පැතිකඩ පදනම්ව් ගණන
ලබාගැනීයම් සහ මුදාහැරීයම් යේගත් පහතින් දැක්යේ
පුයරෝකථන කල භාර න්යේ පැතිකඩත්
Load %
100%
80%
60%

% per year
40%
20%
10%

කල ව්ාර්ික මුහුදු ජල

ව්ාර්ික ලබාගැනියම් සහ මුදාහැරීයම් යේග න්
Average annual Intake rate
815 m3/hr
Average annual discharge rate 624 m3/hr

2.4.4. සිසිලන ජල සැපයියම් සහ බැහැරලියම් පද්ධති
2.4.4.1.

සිසිලන ජලතුළුමුව්, යබදාහැරියම් නල සහ බැහැරලියම් පද්ධති

විදුලිබලාගාර 100% ධාරිතාව්ය න් ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේදී අව්ශය ව්න මුළු මුහුදු ජල ප්රමාණ පැ ක ඝන මීටර්
1255 (1255 m3/hr) ක් ව්න අතර ඉන් ඝන මීටර් 1154 (1154 m3/hr)ක් සිසිලන කුළුන යව්ත යපාම්ප යකයර්. එයින් ආසන්න
ව්ශය න් පැ කට ඝන මිටර් 266 (266 m3/hr) ක ප්රමාණ ක් ව්ාෂ්පීකරණ සහ සුළයේ ගසායගන ාම මගින් පරිසර
යව්ත හානි ව්න අතර පැ කට ඝන මිටර් 888 (888 m3/hr)ක ප්රමාණ ක් සිසිලන කුළුණු බැහැරලීම මුහුදට මුදාහැයර්.
සංව්ෘත සිසිලන ජල පරිපථයේ සාන්ද්රණ වීයම් චක්ර 1.3ක අග ක පිහිටන යලස සිසිලන කුළුණු බැහැරලීම සිදුයකයර්.
2.4.4.2.

සිසිලන ජල පද්ධති ක්රි ාව්ලි

ප්රධාන සිසිලන පද්ධති (සංව්ෘත්ත චක්ර මුහුදු ජල සිසිලන )
හුමාල තලබමරයේ පිටාර හුමාලයේ වු තාප ඝනීකාරකයේදී බැහැරලීම සඳහා සිසිලන පද්ධති සැලසුම් යකයර්. එ
මුහුදු ජල සිසිලන ජල යලස ඝනීකාරක හරහා ගලා ාමට සැලැස්වීයමන් ලඟාකර ගනී පිටාර හුමාලයේ වු තාප
ඝනීකාරක තුලදී සිසිලන ජල යව්ත මාරුකිරීම මගින් උෂ්ණත්ව් අඩුයකාට ද්රව් ක් (ජල ) බව්ට ඝනීකරණ කර
HRSG යව්ත නැව්ත යපාම්පකිරීම සිදුයකයර්. මුහුදු ජල සිසිලන කුළුණු යද්රෝණියේ සිට මුහුදු ජල ඝනීකාරක හරහා
නැව්ත සිසිලන කුළුන යව්තම ය ාමුයේ. යම ප්රධාන සිසිලන ජලචක්ර යලස හැදින්යේ. බහුල යලස භාවිතා කරන
සිසිලන ජල එක්ව්රක් පමණක් සිසිලන පද්ධති හරහා ගමන්කර මුහුදට බැහැරලන “Once Through” සිසිලන පද්ධතිව්ල
යමන් යනාව් ය ෝජිත බලාගාරයේ සිසිලන පද්ධති පරියභෝජන කරනු ලබන්යන් සිසිලන කුළුයනන් ව්ාෂ්පිකරණ තුලින්
ඉව්ත්ව්න ජලප්රමාණ පමණක් බැවින් සිසිලන කුළුන යව්ත නැව්ත ලබාදීම සඳහා අව්ශය ව්න්යන් සායප්තක්ෂව් ඉතා කුඩා
මුහුදු ජල ප්රමාණ කි. බහුලව් භාවිතාව්න ‘once through system’ හිදී පැ කදී ඝන මීටර් 24000 (24,000 m3/hr ) ක ජල
ප්රමාණ ක් බැහැර වුව්ද ය ෝජිත සංව්ෘත චක්ර සිසිලන පද්ධතිය න් පැ කදී බැහැර ව්න්යන් ජල ඝන මීටර් 888 (888
m3/hr ) ක ප්රමාණ ක් පමණි.
සිසිලන ජල පද්ධති සැලසුම් කල ප්රව්ාහය න් 50%ක ජල ප්රමාණ ක් සහ ඝණිකාරකය න් අර්ධ ක් පමණක් භාවිත
කරමින් ම් අව්ස්ථාව්ක අව්ශය මුළු සිසිලන ධාරිතාව් සාර්ථකව් ලබාදිමට හැකිවීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත. හුමාල
තලබමර විසන්ධි/ක්රි ාවිරහිත වු අව්ස්ථාව්ක බලාගාර සම්පුර්ණය න්ම හුමාල තලබමර චක්ර මඟහැර ක්රි ාත්මක
කිරීමට හැකිව්න යලස සිසිලන හා ඝණිකාරක ප්රමානව්ත් ධාරිතාව් කින් යුක්තව් සැලසුම් කර තියබ්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
සහා ක සිසිලන ජල පද්ධති
ව්ායු තලබමර සහ හුමාල තලබමරයේ ලිහිසි යතල් පද්ධති ආදී සහා ක/අතියර්ක බලාගාර පද්ධති සිසිලන කිරීම සඳහා
ද සිසිලන පද්ධති භාවිත යකයර්. සිසිලන කුළුයන් සිට තාප හුව්මාරු ඵලක ඔස්යස් සිසිලන ජල ගලා න යව්නත් සංව්ෘත
සිසිලන ජල පරිපථ ක් ද භාවිත යේ. සිසිලන කුළුන යමන්ම යමම සිසිලන ජල පරිපථයේ තාප හුව්මාරු ඵලකද මුහුදු ජලයේ
ඛ්ාදනී ලව්ණතාව් ට ඔයරාත්තු යදන යලස සැලසුම් කර ඇත. ඵලක තාප හුව්මාරු පද්ධතියේ ප්රාථමික අංශ සඳහා
ලව්ණහරණ කල ජල භාවිත යකයර්. යම සම්පුර්ණය න්ම සංව්ෘත පරිපථ කි.
සිසිලන කුළුන
සිසිලන කුළුන ාන්ත්රික කෘතදහර, ඒකක න් යගන් සමන්විත, පිලිදහර උරාගන්නා යලස සැකසු පංකා සහ වීදුරු යකදිති
පැතිකඩ සහ වීදුරු යකදිති පි සි ආව්රණ ව්ලින් නිර්මිත ඒකක කිහිප කින් යුක්ත පද්ධති කි. එම ඕනෑම ඒකක ක්
අයනකුත් ඒකක ක්රි ාත්මක යව්මින් පව්තින අතර තුර ඒව්ායින් ස්ව්ා ක්තව් නඩත්තු කිරීමට හැකිව්න යලස සිසිලන කුළුන
සැලසුම් කර තියබ්.
සිසිලන පද්ධතියේ ක්රමානුරූප සටහන සඳහා ජල තුලන රූපසටහන බලන්න
2.4.4.3.

පුර්ණ යමයහයුම් ධාරිතාව්යේ දි මුදාහරිනු ලබන සිසිලන ජලයේ ගුණාත්ම සහ ප්රමාණ

සිසිලන කුළුයන් සැලසුම් කල ප්රව්ාහ (m3/hr)
24,000
3
අඩු පිරවීම සඳහා මුහුයදන් ලබාගන්නා ප්රමාණ (m /hr)
1154
බැහැරලන ගුණාත්ම (m3/hr)
888
තුළුමුව් සහ බැහැරලීයම් ස්ථාන අතර උෂ්ණත්ව් යව්නස (Deg. C) 3 (Maximum)
බැහැරල ජලයේ ලව්ණ සාන්ද්රණ චක්ර
1.3
ව්ගුව් 18: සිසිලන කුළුයන් කාර් ය සාධන
2.4.4.4.

පද්ධති ට එකතු කරනු ලබන රසා නික න්යේ විස්තර

විදුත් -ක්යලෝරිනිකරණ
විදුත් ක්යලෝරිනීකරණ යසෝඩි ම් හයියපාක්යලාරයිට් නිෂ්පාදන සඳහා භාවිත කරනු ලබන අතර මුහුදු ජල තුළුමුව්
පද්ධතියේ බිත්ති, නාල සහ බඳුන් ආදි මතුපිටත් තුළුමුව් යපරහන මතත් මුහුදු ජල බැහැරලීයම් නල මතත් සවිවි ව්ැඩීමට
ඉඩඇති සමුද්රජීවීන් ඉව්ත් කිරීම සඳහා ඒ මත ය ාදනු ලැයබ්. යමම හයිලයපාක්යලාරයිට් මාරාව්න් අනව්රත මාරාව්න්
යලසත් ප්රහාරක මාරාව්න් යලසත් න යද ාකාර ටම ය ාදනු ඇත.
අයනකුත් රසා න ද්රව්ය
ස්ථාන
ූර්ව් ප්රතිකර්ම

රසා නයේ විස්තර
රසා න ව්ර්ග
Nalco 23283 or equivalent ශල්කව්ාරක
Nalco 7342 or equivalent Biocide
ව්ගුව් 19: විදුත් ක්යලෝරිනිකරණ සඳහා භාවිතා කරණ රසා න ද්රව්ය

2.4.4.5.

සිසිලන ජල ප්රතිසංසරණ පද්ධති /බැහැරලියම් ස්ථාන

තාප බලාගාරය හි යමයහයුම් කටයුතු ව්ලදි ජල භාවිත ව්න ප්රාථමික ක්රි ාව්ලි ව්න්යන් ජල/හුමාල චක්රයේත් සිසිලන
පරිපථයේත් . යමම පරිපථ යදකම සංව්ෘත පරිපථ ව්න අතර බාහිරය න් අව්ශය ව්න්යන් හිඟ ජල සපුරාලීමට අව්ශය ව්න
සීමිත ජල (මුහුදු ජල ) ප්රමාණ කි. එබැවින්, බලාගාරයේ යමයහයුම් ආරම්භයේදී අව්ශය ව්න ජල පුරව්ා ගත් පසු එම
ජල ප්රතිචක්රීකරණ කරන බව් පැව්සි හැකි . සිසිලන ජල පද්ධතියේ ප්රාථමික මුහුදු ජල පරියභෝජන ව්ාෂ්පීකරණ නිසා
සිදුව්න ජල හානි සපුරාලීමටත් සංව්ෘත්ත චක්ර සිසිලන පද්ධතියේ සිසිලන කුළුයනහි චක්ර සාන්ද්රණ මට්ටම 1.3 අග ක
පව්ත්ව්ා ගැනීමට අව්ශය සිසිලන කුළුනු බැහැරලීම යහ්තුයව්න් සිදුව්න ජල හානි සපුරාලීමටත් .
සිසිලන සංව්ෘත පරිපථ ක සිදුකරන බැවින්, සිසිලන ජල ට යතල් මිශ්ර ජල ජනිතවිමක් සිදුයනායේ. සංව්ෘත චක්ර සිසිලන
පද්ධතියේ න්යරෝපකරණ ලව්ණතාව් දරාගැනීමට හැකි යලස සැලසුම් කර ඇති අතර එම යහ්තුව් නිසා සිසිලන ජලයේ
ගුණාංග යව්නස් කිරීම සඳහා උපද්රව්කාරී රසා නික න් සිසිලන ජල ට එක්කිරීමට අව්ශය යනායේ. සිසිලන කුළුයණන්
සිදුකරන බැහැරලීම් මුහුදු යව්රළට සැලකි යුතු තරම් දුරක් ඔබ්යබන් මුදා හැයර්.

2.4.4.6.

සිසිලන ජල බැහැරලියම් යේග , පරිමාව් සහ බැහැරලන ගුණාත්ම
බැහැරලන ජල පරිමාව් (m3/hr)
888
මුදාහැරීයම් යේග තත්පර ට මීටර් (m/s)
1.4 m/s
තුළුමුව් සහ බැහැරලන ස්ථාන අතර පව්ත්නා උෂ්ණත්ව් යව්නස 3
(Deg. C)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ව්ගුව් 20: සිසිලන කුළුයන් බැහැරලීම් පිළිබඳ විස්තර
2.4.5. ව්ාත ට මුදාහැරීම් පාලන පද්ධති
2.4.5.1.

මුදාහැරීම ජනන සිදුව්න ස්ථාන

ව්ායු තලබමරයේ දහන ක්රි ාව්ලියේ අතුරුඵල ව්න ව්ායුම මුක්තවීම් පිටාර ව්ායුව්ට එක්යේ. යමම පිටාර ව්ායු සම්ප්රයුක්ත
චක්ර යමයහයුම් ක්රි ාව්ලියේ දී HRSG කුළුන ඔස්යස්ත් විව්ෘත චක්ර යමයහයුම් ක්රි ාව්ලියේ දී මඟහැර ෑයම් කුළුණ ඔස්යස්ත්
මුදාහැයර්.
2.4.5.2.

තාපබලාගාරයේ විවිධ යමයහයුම් ආකාර න් සහ බලාගාරයේ විවිධ ධාරිතා මට්ටම් ව්ලදී ව්ායු දූෂකාරක
ජනන ව්න ප්රමාණ න්, සාන්ද්රණ න්, යේග න් සහ ඒව්ායේ ගුණාංග

NDC* සහ BRC 100% මට්ටයම්දී
කුළුයනන් සිදුව්න මුක්ත වීම්
ආර්ගන් (Argon)
කාබන්ඩය ාක්සයි් (Carbon Dioxide)
ජල (Water)
නයිට්රජන් (Nitrogen)
ඔක්සිජන් (Oxygen)
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් (Sulphur Dioxide)
කුළුයනන් සිදුව්න මුදාහැරීම් ව්ල ප්රව්ාහ යේග (kg.s)
NDC* සහ BRC 80% මට්ටයම්දී
කුළුයනන් සිදුව්න මුක්ත වීම්
ආර්ගන් (Argon)
කාබන්ඩය ාක්සයි් (Carbon Dioxide)
ජල (Water)
නයිට්රජන් (Nitrogen)
ඔක්සිජන් (Oxygen)
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් (Sulphur Dioxide)
කුළුයනන් සිදුව්න මුදාහැරීම් ව්ල ප්රව්ාහ යේග (kg.s)
NDC* සහ BRC 60% මට්ටයම්දී
කුළුයනන් සිදුව්න මුක්ත වීම්
ආර්ගන් (Argon)
කාබන්ඩය ාක්සයි් (Carbon Dioxide)
ජල (Water)
නයිට්රජන් (Nitrogen)
ඔක්සිජන් (Oxygen)
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් (Sulphur Dioxide)
කුළුයනන් සිදුව්න මුදාහැරීම්ව්ල ප්රව්ාහ යේග (kg.s)

RLNG (Weight %)

Distillate Oil (Wt %)

1.2076
5.8952
6.8676
72.2005
13.8291
582.507
RLNG (Weight %)

1.2056
7.4218
4.8078
72.0587
14.4923
0.0138
612.534
Distillate Oil (Wt %)

1.2083
5.7393
6.7476
72.2420
14.0628
493.706
RLNG (Weight %)

1.2065
7.1754
4.7263
72.1154
14.7630
0.0133
523.251
Distillate Oil (Wt %)

1.2093
5.5123
14.4031
72.3023
6.5730
410.964

1.2077
6.8667
4.6241
72.1864
15.1022
0.0127
442.332

ව්ගුව් 21: පද්ධතියේ ධාරිතාව් යව්නස්වීම අනුව් ව්ායුයගෝල ට මුක්තවීම් ව්ල යව්නස්වීම (නිශ්පාදක ායේ පිරිවිතර
අනුව්)
2.4.5.3.

ව්රින් ව්ර සිදුව්න මුක්තවීම් ප්රභව් සහ ගණන කල මුක්තවීම් ප්රමාණ න්

ව්රින් ව්ර මුක්තවීම් සිදුව්න ප්රභව් න් අයප්තක්ෂා යනාකරන අතර සි ළුම වියමෝචන රැස්කර අධීක්ෂණ ට ලක්යකයරන
අතර සි ළු වියමෝචන න් ප්රමිතීන් තුල පව්ත්ව්ා ගැනීම තහවුරු යකයර්.
2.4.5.4.

මුක්තවීම් අඩුකිරීම සඳහා ය ාදා ගන්නා ක්රි ාමාර්ග සහ එම ක්රි ාමාර්ග න් හි කාර් ක්ෂමතා

නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (NOx ) ජනන සහ පාලන
නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (NOx ) දහන උෂ්ණත්ව්යේ ප්රතිඵල ක් යලස ව්ායු තලබමරයේ දහන කුටීර තුලදි නිපදයේ. දහන
උෂ්ණත්ව් ඉහළ නවිට ජනන ව්න නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ ප්රමාණ ද ඉහළ යි. බලාගාර සඳහා ය ෝජිත ව්ායු
තලබමරයේ තාක්ෂණ වි ළි අඩු නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (Dry Low NOx (DLN)) කර්මාන්තයේ සාමානයය න් සිදුකරන
යලස ජල යහෝ හුමාල විදීමකින් යතාරව් නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ ජනන අඩුකිරීමට සමත් එකකි.
සල්ෙර් ඔක්සයිඩ (SOx )අඩුකිරීම
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
සල්ෙර් ඔක්සයිඩ (SOx) නිපදයව්න්යන් ඩීසල් ඉන්ධනයේ අඩංගු සල්ෙර් සංය ෝග යහ්තුයව්න් බැවින්, ඩීසල් යතල් දහන
කිරීයම් දී මුක්ත ව්න අතර RLNG. භාවිතයේ දී සල්ෙර් ඔක්සයිඩ මුක්තවීමක් අයප්තක්ෂා යනායකයර්. ලංකා ඛ්නිජ යතල්
නිතීගත සංස්ථාව් විසින් අඩංගු සල්ෙර් ප්රමාණ බර අනුව් (W/W) 0.3% බව් සඳහන් කර ඇති බැවින් එ සලකා අපව්ායු
මුදාහැයරන කුළුනු උස සහ විශ්කම්භ මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් නිකුත් කර ඇති ගුරු උපයදස් ව්ලට අනුව් පරිසර
බලපෑම් ඇගයීම් අධයනයේ ව්ායු පැතිර ායම් අනුරූව්ල ප්රතිඵල න් සැලකිල්ලටයගන ගණන කර ඇත.
අනව්රත මුදාහැරීම් මිනුම් කිරීයම් පද්ධති (CEMS)
අනව්රතව් ක්රි ාත්මකවී නි ත ඉහළ මුක්ත වීම් ප්රමාණ ක් දිගින් දිගටම මුදාහරින විදුලිබලාගාර ඉන් පිටව්න ව්ායුයේ අඩංගු
අංග න් අඛ්න්ඩව් පසුවිපරම් කිරීමට අනව්රත ව්ායු මුක්තවීම් අධීක්ෂණ පද්ධති ක් එහි කුළුනු ව්ල ස්ිර යලස
සවිකලයුතු . සි ළුම කාර්මික ස්ථාපන න් ඒව්ාය න් ව්ායුයගෝල ට මුක්තවීම් පසුවිපරම් කර ඒව්ාය න් නිකුත් ව්න දෑ
පාලන කල යුතු . ම් බලාගාර කින් නිකුත් ව්න ව්ායු ප්රමාණ න් මධයම පරිසර අධිකාරි මගින් ප්රකාශිත මුක්තවීම්
අධීක්ෂණ සඳහා සකස් කල ගුරු උපයදස් අනුව් සීමායකයර්. ය ෝජිත යකරව්ලපිටි අදි ර II බලාගාරය න් නිකුත්
ව්න පිටාර ව්ායුන්, පිටාර ව්ායුන්යේ ප්රමාණ න්, උෂ්නත්ව් , ව්ායු ප්රව්ාහයේ පීඩන , පාරාන්ධතාව් මැනීම පරිසර
අධීක්ෂණ සැලසුයම් (EMP) යකාටසක් යලස සිදුයකයර්. ප්රධාන සහ මඟහැර ෑයම් කුළුනු ව්ල මුක්තවීම් පසුවිපරම් කිරීමට
නි ැදි ලබාගන්නා ස්ථාන මුක්තවීම් පසුවිපරම් කිරීම සඳහා ව්න යද්ශි පාරිසරික මාර්යගෝපයද්ශ ව්ලට අනුව් සහ
නිෂ්පාදක ායේ නිර්යද්ශ අනුව් පිහිටව්නු ඇත.
අනව්රත මුක්තවීම් මැණියම් පද්ධති මගින් ජනන කරනු ලබන දත්ත, බලාගාරයේ පාලන පද්ධතියේ අන්තර්ගත යකයර්.
2.4.5.5.

යතෝරාගත් ක්රමයේද පිළිබඳව් යුක්තිසාධන සමගින් ය ෝජිත කුළුණු උස සහ අභයන්තර විශ්කම්භ

HRSG කුළුන
කුළුනු උස Height of 60m
stack
කුළුයනහි විශ්කම්භ
6.7 m
මඟහැර ෑයම් කුළුන
කුළුනු උස Height of 40 m
stack
කුළුයනහි විශ්කම්භ
6.7 m
ව්ගුව් 22: HRSG සහ මඟහැර ායම් කුළුණු ව්ල ය ෝජිත උසව්ල් සහ අභයන්තර විශ්කම්භ න්
සටහන: ය ෝජිත කුළුණු උස තුළ ව්ායු විසරණ ආකෘතිකරණ මඟින් පුයරෝකථන කළ අව්ම ප්රමාණ ට ව්ඩා ව්ැඩි බව්
තහවුරු වී ඇති අතර ජාතික පාරිසරික පනත ටයත් 2019 ව්ර්ෂයේ අංක1 දරණ (ස්ථාව්ර ප්රභව් න්හි මුක්තවීම් පාලන)
නිය ෝග ව්ල මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් සඳහන් කර ඇති ගුරු උපයදස් ව්ලට අනුකූල ව්නුඇත.
2.4.5.6.

කුළුයන් මුදුන් යකළව්යරහිදි අපව්ායු උෂ්ණත්ව්

HRSG කුළුන
RLNG දහන 100% NDC යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි
පිරිපහදු කල යතල් දහන 100% NDC යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි
මඟහැර ෑයම් කුළුන
RLNG දහන 100% NDC යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි
පිරිපහදු කල යතල් දහන 100% NDC යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි
ව්ගුව් 23: කුළුයන් මුදුන් යකළව්යරහිදි අපව්ායු උෂ්ණත්ව්

76.5 Deg. C
132.4 Deg. C
614.9 Deg. C
568.2 Deg. C

2.4.6. අපසන්දන පිරිපහදු පද්ධති
2.4.6.1.
•
•
•
•

ව්යාපෘතියේ ක්රි ාකාරිත්ව් යහ්තුයව්න් ජනන ව්න අපසන්දන ව්ර්ග ,ප්රමාණ,නිදහස්කරන යේග සහ
අපසන්දනයේ ගුනාත්ම

පරිනාමක ප්රයද්ශයේ යතල්සහිත අපජල – කාන්දු ඇතිවුව්යහාත් ව්රින් ව්ර කුඩා ප්රමාණ න්යගන් නිකුත්යේ.
ව්ායුතලබමර/යබායියල්රු ප්රයද්ශයේ යතල්සහිත අපජල – ව්රින් ව්ර කුඩා ප්රමාණ න් යගන් නිකුත්යේ.
ඉන්ධන යතල් ප්රයද්ශයේ යතල් සහිත අපජල – ව්රින් ව්ර කුඩා ප්රමාණ න් යගන් නිකුත්යේ.
ඉන්ධන යතල් වියේදක ව්ලින් නිකුත්ව්න යතල් සහිත අපජල – පැ ට ඝන මීටර 0.05 (0.05 m3/hr)

ඉහත ජනන ව්න අපසන්දන පිරිපහදු පද්ධති යව්ත ය ාමු කරනු ලබන අතර, එම අපසන්දන ව්ල පහත සඳහන් ගුණාංග
පව්තී
PH

6.0 – 7.5
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
යතල් සහ ග්රීස්
අව්ලම්ිත ඝන ද්රව්ය
2.4.6.2.

30 – 100 ppm
20 – 100 ppm
අපජල ජනන වීම සහ රැස් කිරීම පිළිබඳ ක්රමානුරූප සටහන

රූපසටහන 6: අපජල රූපසටහන
2.4.6.3.

අපසන්දන එකතු කිරීම, ප්රතිකර්ම කිරීම සහ බැහැරලීම

පරිනාමක ප්රයද්ශයේ යතල් මිශ්ර අපජල
අපජල සාමානයය න් ජනන ව්න්යන් ගින්නක් ඇතිවු අව්ස්ථාව්කදී එ නිවීමට භාවිත කරන ජල යහ්තුයව්න් සහ යතල්
මාරුකිරීයම් දී පරිනාමකය න් සිදුව්න කාන්දුවීම නිසා . යතල් කාන්දුවීමක් ඇතිවුව් යහාත් කානු ඔස්යස් පැමියණන යතල්
මිශ්රිත ජල යපාදු රැස්කිරීයම් යදණ තුල රැස්කරනු ඇත. යතල් බැරල් තුලට යපාම්පකර ඉතිරිව්න යතල් මිශ්ර ජල යතල්
යව්න්කිරීයම් පද්ධති යව්ත ය ාමු යකයර්. යතල් යව්න්කිරීයමන් අනතුරුව් ප්රතිකර්ම ට ලක්කල ජල මධයම අධීක්ෂණ
යද්රෝණි ( CMB) යව්ත යපාම්ප යකයර්.
ඉන්ධන යතල් ප්රයද්ශයේ යතල් මිශ්ර අපජල
ඉන්ධන යතල් යපාම්පාගාරයේ නිෂ්ඵල යතල් ඒ ආසන්නයේ පිහිටි යදණක් යව්ත රැස්යකයර්. එයස් රැස්කරන යතල් මිශ්ර
අපජල ප්රතිකර්ම කිරීම සඳහා යතල් යව්න්කිරීයම් පද්ධති යව්ත ය ාමු යකයර්. යව්න්කරන ලද යතල් නැව්ත භාවිත
සඳහා බැරල් තුල රැස්යකයර්. පෑදි ජල යව්න්කිරීයම් පද්ධතිය න් මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි
(CMB) යව්ත නල
මාර්ග ක් ඔස්යස් ය ාමුයකයර්.
යතල් ප්රතිකර්ම ප්රයද්ශයේ යතල් මිශ්ර අපද්රව්ය
ලංකා ඛ්නිජයතල් නීතිගත සංස්ථායේ පර් න්තය න් ලැයබන ඩීසල් යතල් ප්රතිකර්ම ට භාජන කිරීමට ප්රථමය න් ගබඩා
ටැංකි තුල ගබඩා යකයර්. දහන සඳහා ව්ායුතලබමර යව්ත ය ාමු කිරීමට යපර ප්රතිකර්මකල ඩීසල් යතල් ප්රතිකර්මකල
ඩීසල් ඉන්ධන ගබඩාටැංකි තුල ගබඩාකිරීමට යපර ඩීසල් යතල් ව්ලින් ජල යව්න්කිරීම සඳහා යක්න්ද්රාපසාරි වියේදක
ව්ලින් සමන්විත ප්රතිකර්ම ක්රි ාව්ලි කට ලක්යකයර්. ප්රතිකර්ම ක්රි ාව්ලි ට රසා නික ද්රව්ය කිසිව්ක් භාවිත යනායකයර්.
යක්න්ද්රාපසාරි වියේදක මගින් ඩීසල් ව්ලින් යව්න්කල යතල්මිශ්ර ජල අපසන්දන ප්රතිකර්ම පද්ධති යව්ත ය ාමුයකයර්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
අපසන්දන ප්රතිකර්ම පද්ධති
මුළු බලාගාර ප්රයද්ශය න් රැස්කරගනු ලබන අපසන්දන තැන්පත්වීයම් ටැංකි ක් යව්ත යපාම්ප යකයර්. ඝනත්ව් යව්නස
යහ්තුයව්න් තැන්පත්වීයම් ටැංකි තුලදි ගුරුත්ව්
ටයත් යතල් සහ ජල යව්න්යේ. යව්න්කරන ලද යතල් මධයම පරිසර
අධිකාරි විසින් අනුමතකල යකාන්රාත්කරුයව්කු විසින් ව්රින් ව්ර රුයගන යි. යමම ක්රි ාව්ලියේදි ඉතිරිව්න ජල මධයම
අධීක්ෂණ යද්රෝණි යව්ත යපාම්ප යකයර්.
මළ අපද්රව්ය ප්රතිකර්ම පද්ධති
යතල් මිශ්රයනාවු අපජල මළඅපද්රව්ය ප්රතිකර්ම පද්ධති යව්ත ය ාමුයකයර්. ප්රතිකර්ම ප්රයද්ශයේ අප්රසන්න ගන්ධ ක්
පැතිරීම ව්ැලැක්වීම සඳහා ප්රතිකර්ම පද්ධතියේ ස්ව්ායු ප්රතිකර්ම ඒකක භාවිත යකයර්. ව්ාතන ටැංකි ව්ාතන දීර්ඝකල සක්රි
යරාන්යබාර ක්රි ාව්ලි (Extended Aeration Activated Sludge Process), පදනම් කර ගනිමින් පිළිසැකසුම් කරඇත. එහිදී
දූෂණ සිදුකරන සි ළු කාබනික ද්රව්ය සම්පුර්ණය න් කාබන්ඩය ාක්සයි් සහ අයනකුත් සරල ද්රව්ය බව්ට පත්යකයර්.
යමම ඒකක දඩුයපරහන්, ව්ාතන උපකරණ සහ යපරහන් කිරීයම් පහසුකම් ව්ලින් සමන්විත යේ.

පරිසර ට මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන න්යේ අපයක්ිත ප්රමාණ න් සහ ගුණාත්ම න්

2.4.6.4.

යමම ව්යාපෘතියේ ජනන ව්න අපසන්දන සි ල්ල පරිසර ට මුදාහරිනු ලැබීමට ප්රථමය න් ප්රතිකර්ම ට ලක්කර,
උදාසීනකර අධීක්ෂණ කට ලක්යකයර්. ප්රතිකර්ම ට ලක්යනාකල අපසන්දන කිසිව්ක් කිසිවියටක පරිසර ට මුදාහැරීම
සිදුයනාව්න බව් ව්යාපෘති ය ෝජක තහවුරු කරයි.
පහත සඳහන් අපජල මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි ට යපාම්පකිරීමට ප්රථමය න් උදාසීන කරන ව්ල යව්ත ය ාමුයකයර්
•

•

•

පුර්ව් ප්රතිකර්ම ඒකකයේ අපජල
o උෂ්ණත්ව් – ලබාගන්නා මුහුදු ජලයේ උෂ්ණත්ව්
o ස්ව්භාව් /සාන්ද්රණ – ප්රතික්යෂ්පිත මුහුදු ජල (මඩ,ව්ැලි ආදි සහිත)
o එක්කල උපද්රව්කාරී රසා න ද්රව්ය – කිසිව්ක් නැත
ප්රතිආඍත පද්ධතියේ අපජල
o උෂ්ණත්ව් – ලබාගන්නා මුහුදු ජලයේ උෂ්ණත්ව්
o ස්ව්භාව් /සාන්ද්රණ – උකහා ගන්නා මුහුදු ජලයේ ලව්ණතාව්
ලව්ණතාව්ය න් යුත් ප්රතික්යෂ්පිත මුහුදු ජල
o එක්කල උපද්රව්කාරී රසා න ද්රව්ය – කිසිව්ක් නැත
ඛ්නිජහරණ පද්ධතියේ අපජල
o උෂ්ණත්ව් – ලබාගන්නා මුහුදු ජලයේ උෂ්ණත්ව්
o ස්ව්භාව් /සාන්ද්රණ – හානිකර යනාව්න ඇනා න, කැටා න සහ ඛ්නිජ
o එක්කල උපද්රව්කාරී රසා න ද්රව්ය – ඇත

යමන් 1.3 ගුණ ක්

පහත සඳහන් පද්ධතීන්යේ අපජල ඍජුව්ම මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි යව්ත ය ාමු යකයර්.
•

අපසන්දන පිරිපහදු ඒකකය න් යව්න්කර ගන්නා ලද ජල
o උෂ්ණත්ව් – අව්ට ව්ාතයේ උෂ්ණත්ව්
o ස්ව්භාව් / සාන්ද්රණ – අපසන්දන ප්රතිකර්ම ඒකකයේ තැන්පත් වීයම් ටැංකි ව්ල රැස්වු යතල්
ව්ලින් යව්න්කර ගන්නා ලද ජල
o එක්කල උපද්රව්කාරී රසා න ද්රව්ය – කිසිව්ක් නැත

•

HRSG බැහැරලීම්
o ප්රව්ාහ – 10 m3/h
o උෂ්ණත්ව් - 172 0C
o ස්ව්භාව් / සාන්ද්රණ – ඛ්ණිජහරන කල ජල
o එක්කල උපද්රව්කාරී රසා න ද්රව්ය – නැත

මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණි
රැස්කරන ලද අපජල මධයම අධීක්ෂණ යද්රාණියේ දී අධීක්ෂණ කිරීයමන් අනතුරුව් මුහුද යව්ත මුදාහරිනු ඇත. එයස්
බැහැරලීමට ප්රථමය න් අපජලයේ පහත සඳහන් පරාමිතීන් දක්ව්ා ඇති අග න් තුල පව්තින්යන් දැයි පරීක්ෂා යකයර්.
උෂ්ණත්ව්
< බාහැර පරිසරයේ උෂ්ණත්ව් + 3°C
pH
< 6.5 – 8.5
TOG
< 10ppm
අව්ලම්ිත ඝන ද්රව්ය
< 50 ppm
COD
< 100 ppm
BOD
< 30 ppm
ව්ගුව් 24: මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණිය න් නිදහස් කරනු ලබන ජලයේ පරාමිතීන්යේ සීමා
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
බලාගාර 100%ක ධාරිතාව්ය න් ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේ දී මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණිය න් සිදුකරනු ලබන මුළු
බැහැරලීම් ප්රමාණ පැ ට ඝන මීටර් 71ක් ව්න අතර ඒව්ායේ පරාමිතීන් ඉහත ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති පරිදි යේ. එම ප්රව්ාහ
පැ ට ඝන මීටර් 888ක් ව්න සිසිලන කුළුයන් බැහැරලීම් සමඟ මිශ්රකිරීම යහ්තුයව්න් මුහුදට බැහැරලීමට ප්රථමය න් එම
පරාමිතීන්යේ අග න් තව්දුරටත් තනුකරණ ට ලක්යේ.
2.4.7. ශබ්ද හා කම්පන
2.4.7.1.

ශබ්ද හා කම්පන ජනන

ව්න ක්රි ාව්න්/ න්යරෝපකරණ

තලබමන සහ විදුලිජනක ව්යාපෘතියේ විශාලතම භ්රමණ ව්න න්ර බැවින් ප්රාථමික කම්පන ප්රභව් න්යේ. ශබ්ද ජනන
ව්න ප්රාථමික ප්රභව් න් ව්න්යන් HRSG කුළුන යහෝ මඟහැර ෑයම් කුළුන හරහා නිකුත්ව්න පිටාර ව්ායු සහ සිසිලන කුළුයන්
පංකා .
2.4.7.2.

ශබ්ද හා කම්පන ජනන වීම අඩුකිරීම සඳහා සැලසුම් කරනු ලබන න්යරෝපකරණ යතෝරාගැනීම,
ස්ථාපන කිරීම සහ ක්රි ාත්මක කිරීයම් ස්ව්භාව් න් පිරිසැලසුම

ව්ායුතලබමර, හුමාලතලබමර සහ ඒව්ාට සම්බන්ධිත විදුලිජනක නිව්ැරදිව් සැලසුම් යකාට නිෂ්පාදන කල සහජය න්ම
අව්ම කම්පන ක් නිපදව්න හා මනායලස තුලන කල භ්රමණ න්රයේ. තලබමර, විදුලිජනක සහ ආධාරක
න්යරෝපකරණ ධ්ව්නි බාධක බිත්ති සහ ව්හල ආදිය න් සමන්විත ධ්ව්නි ආව්රන ක් තුල පිහිටුව්ා තියබ්. ව්ායු තුළුමුව්
සහ බැහැරලීයම් ස්ථාන න් හි සවියකාට ඇති වියශ්ෂ ශබ්දහීනක (silencers) මගින් ශබ්ද සහ කම්පන පාරිසරික
උපමාන න්ට අනුකූල ව්නයලස අඩුයකයර්.
ශබ්ද ජනන ප්රභව් සවියකාට ඇති යගාඩනැගිලි සි ල්ල වියශ්ෂය න් තලබමර ශාලාව් ස්ථර කිහිප කින් සමන්විත
(සැන්්විච් ව්ර්ගයේ) ශබ්ද උරාගන්නා පරිව්ාරක බිත්ති සහ ව්හළ ව්ලින් තනනු ඇත. විදුලිජනකයේ මධය (core) පුර්ණ
ව්ශය න් දුණුමත නංව්ා ඇති බැවින් භ්රමක (rotor) මගින් ඇතිකරනු ලබන කම්පනය න් ආරම්භක (stator)
යව්න්යකයර්.
අඩු ශබ්ද සහ අඩු කම්පන යමෝටර භාවිත කිරීම මගින් සිසිලන කුළුයනන් ජනන ව්න ශබ්ද අව්ශය මට්ටම් කරා අඩු
යකයර්. ඊට අමතර ව්ශය න් ශබ්ද හා කම්පන අඩුව්න යලස සිසිලන කුළුයන් ව්ුහ සැලසුම් යකයර්.
2.4.8. ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැරලීම
2.4.8.1.

ජනන ව්න ඝන අපද්රව්ය ව්ල ස්ව්භාව් , ගුණාත්ම , ප්රමාණ සහ ජනන ව්න ස්ථාන

යමයහයුම් අව්ධියේ දී ව්යාපෘතියේ ජනන ව්න සි ළුම ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය හදුනාගැනීම, ප්රමාණකිරීම සහ
කළමණාකරන සඳහා සයමෝධානී ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරන සැලැස්මක් (ISWMP) ක්රි ාත්මක කරනු ඇත.
යමයහයුම් අව්ධියේ දී ජනන ව්න ප්රධාන ඝන අපද්රව්ය අතර නාගරික ඝන අපද්රව්ය, ඉයලක්යට්රානික ඝන අපද්රව්ය සහ
ගබඩායව්න් බැහැර යකයරන ඇසුරුම් ද්රව්ය යේ.
2.4.8.2.

බිම් පිරවීයම් ස්ථාන (තියබ්නම්) ඇතුළුව් බැහැරලීයම් පද්ධති

සි ළු නාගරික ඝන අපද්රව්ය යව්න් යව්න්ව් රැස්යකාට බලපරලාි යකාන්රාත්කරුයව්කු මාර්ගය න් බැහැර යකයර්.
නාගරික ඝන අපද්රව්ය න්යේ අව්සන් බැහැරලීයම් ස්ථාන අනුමත කල බිම් පිරවීයම් ස්ථාන ක් යහෝ අපද්රව්ය ශක්ති බව්ට
පරිව්ර්තන කිරීයම් ඒකක ක් ව්නු ඇත. ප්රතිචක්රීකරන කලහැකි ඝන අපද්රව්ය මධයම පරිසර අධිකාරි අනුමත කල
අපද්රව්ය පිළිබඳ යකාන්රාත්කරුව්න්ට පමණක් නිකුත් යකයර්.
ඉයලක්යට්රානික අපද්රව්ය යව්න් යව්න්ව් සටහන් ය දූ (labelled) බදුන් තුල රැස්යකාට මධයම පරිසර අධිකාරි
අපද්රව්ය හැසිරවීයම් යකාන්රාත්කරුව්කු මගින් බැහැරලනු ඇත.
2.4.8.3.

අනුමත

බලාගාර නඩත්තුයේදි සහ යමයහ වීයම්දී ජනන ව්න උපද්රව්කාරී (ලැයිස්තුගත) අපද්රව්ය

යමයහයුම් අව්ධියේ දී ජනන ව්න උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ව්න්යන් අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය න් ජනන ව්න යතල් සහිත
මණ්ඩි යේ. ඒව්ා ජනිත ව්න්යන් සුළු ප්රමාණ න් යගනි. මධයම පරිසර අධිකාරියේ බලපරලාභී යකාන්රාත්කරුයව්කු ලව්ා
බැහැර කරන තුරු ජනති ව්න යතල් සහිත මණ්ඩි යේ. ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා අව්ශයතාව් අනුව් ලැයිස්තුගත
අපද්රව්ය කළමණාකරන බලපර ක් ලබාගනු ඇත
කල්ඉකුත්වු රසා න ද්රව්ය, භාවිත කල අත්ව්ැසුම්, රසා නික ද්රව්ය සුළු ප්රමාණ න් ගැල්වුනු පරියභෝජන ද්රව්ය ආදී
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය රසා නාගාරයේ රැස්කරනු ලැයබ්. යමම රසා නික අපද්රව්ය ආරක්ිතව් සහ පරිසර හිතකාමි යලස
රැස්කර තබා ගැනීම සඳහා උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ගබඩා කිරීම සඳහාම භාවිත කරන හා මනා යලස සටහන් ය දූ යව්න් යව්න්
බදුන් ය ාදා ගැයන්.
නඩත්තු කටයුතු ව්ලදි ජනන ව්න ප්රධාන උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ව්න්යන් යතල් තැව්රුනු කපු අපද්රව්යයි. යකයස් යව්තත්
ඒව්ායේ ප්රමාන න් ඉතා කුඩා .
2.4.8.4.

යතල් යරාන්යබාර ඇතුළුව් උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ගබඩා කිරීයම් පහසුකම් සහ බැහැරලීයම් ක්රමයේද
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
රසා නාගාරයේ ජනන ව්න උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය මධයම පරිසර අධිකාරි අනුමත කල උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
යකාන්රාත්කරුයව්කු මාර්ගය න් බැහැරලන තුරු සීල් තැබූ භාජන තුල ගබඩා යකයර්.
යතල් සහිත යරාන්යබාර සහ කපු අපද්රව්ය ජනන විම අව්ම බැවින්, ඊටම යව්න්වු ගබඩාව්ක් අව්ශය යනායේ. යකයස්
යව්තත් යමම සි ළු උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ව්ර්ග මධයම පරිසර අධිකාරි අනුමත කල උපද්රව්කාරි අපද්රව්ය
යකාන්රාත්කරුයව්කු මාර්ගය න් බැහැරලන තුරු නිසි යලස සටහන් ය දු සහ සීල් තැු භාජන තුල සීමාපැනවු ප්රයද්ශ ක
(restricted area) ගබඩා යකයර්.
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ගබඩා කරන සි ළු භාජන රසා නද්රව්ය ව්ර්ගීකරණ සහ සටහන් ය දීම සඳහා ඒ සම්බන්ධය න්
එක්සත් ජාතීන්යේ යගෝලී ව් සාමූහිකවු පද්ධතියේ (GHS) රූපාක්ෂර භාවිත යකයර්.
2.5. ව්හුරු අංගන සහ සම්යේෂණ රැහැන
2.5.1. මාර්ග ධාරිතාව් kVA යලස සහ සම්යේෂණ රැහැයන් දිග සහ අයනකුත් වියශ්ෂ ලක්ෂණ
විදුලිබල බලපරිණාමක ව්ල සිට අන්තර් සම්බන්ධ මධයස්ථාන ක් ව්න යකරව්ලපිටි පිහිටි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ
ව්ායු පරිව්ාරණ කල උපයපාල (GIS) යව්ත සම්යේෂණ යකයර්. විදුලිබල මණ්ඩලයේ ව්ායු පරිව්රණ කල උපයපාල
ය ෝජිත බලාගාර භූමි ට ාබදව් පිහිටන අතර යපාළව් තුල එළනු ලබන රැහැයන් දිග මීටර් 200ක් පමනයේ.
ව්ායුතලබමරයේ සිට සහ හුමාලතලබමරයේ සිට දියව්න රැහැන් ව්ල ධාරිතාව් අනුපිළියව්ලින් 340 MVA සහ 170MVA
යේ. විදුලිබල මණ්ඩලයේ යකාටුයගාඩ පිහිටි විදුලි උපයපාල යව්ත ව්ායු පරිව්රණ කල උපයපායල් සිට ඉහළින් ඇදි 220
kV විදුලි රැහැනක් ඔස්යස් විදුලි සප යි. යබදාහැරීයම් 33 kV රැහැන් පද්ධති ක් යව්ත සහ භූගත 220 kV රැහැන්
සම්බන්ධතාව් ක් යව්ත ව්ශය න් පරිනාමකයපෝෂක යදකක්ඇත. GIS සහ භූගත රැහැන් මාර්ගයේ පිහිටීම සඳහා බලාගාර
විනයාස බලන්න.
2.5.2.

ව්හරු අංගන පිළිබඳ යකටි විස්තර ක් සහ එහි පිහිටිම

ය ෝජිත යකරව්ලපිටි II යමගායව්ාට් 350 බලාගාරයේ 220 kV එළිමහන් ව්හරු අංගන තුල ව්ායුතලබමරයේ
පරිණාමක සහ හුමාලතලබමරයේ පරිණාමක
න පරිණාමක යදයකන් බැහැරට න ඒව්ාටම යව්න්වු ප්රයේශ යදකක්
පව්තී. ඒ එක් එක් බැහැරට ෑයම් ප්රයේශ න් සඳහා අධිකර පරිනාමක ක්, ුසි ධාරා පරිණාමක ක්, සර්ජන නව්තන ක්,
විසන්ධිකරණ ක් සහ භූගත කිරීයම් ව්හරුව්ක්, යව්ෝල්ටී තා පරිනාමක ක් සහ භූගත රැහැන් මුද්රාතැබීයම් යකළව්රක්
බැගින් පිහිටුව්ා ඇත. 220 kV ව්හරු අංගනයේ උපකරණ සි ල්ල ව්ාත පරිව්ාරක ව්ර්ගයේ ඒව්ා ව්නු ඇත.
ව්ායු තලබමර ප්රයේශ
හුමාල තලබමරයේ ප්රයේශ
විදුලිජනකයේ පිටතට යපයනන බල
302 MVA
171 MVA
ජනන යව්ෝල්ටි තාව්
20 kV
15.75 kV
අධිකර පරිනාමකයේ ධාරිතාව්
310 MVA
170 MVA
අධිකර
පරිනාමකයේ
ප්රාථමික 220 kV
220 kV
යව්ෝල්ටී තාව්
ව්ගුව් 25: ව්හරු අංගනයේ පිටතට න ප්රයේශ යදයකහි විස්තර
ය ෝජිත යකාරව්ලපිටි II විදුලිබලාගාර සහ දැනට පව්තින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සතු ව්ායු පරිව්රණ කල උපයපාල
අතර සම්බන්ධක යලස භූගත 220 kV Al XLPE රැහැන් භාවිත යකයර්. එක් එක් බැහැරට ෑයම් ප්රයේශයේ පරිපථ
බිඳින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ව්ායු පරිව්රණ කල උපයපායලහි පිහිටා ඇත.
220 kV ව්හරූ අංගනයේ ආරක්ිත ක්රි ාකාරීත්ව් තහවුරු කිරීම සඳහා අංගසම්පුර්ණ සහ පුළුල් ආරක්ෂක හා පාලන
අතුරුමුහුණත් සප නු ඇත. අව්ශය උපකාරක පද්ධතීන් සමගින් අංඛිත ආරක්ෂණ රියල් මගින් රැහැයන් සහ පරිනාමක
ව්ල ආරක්ෂාව් සලසනු ඇත. අධියව්ෝල්ටී ව්හරු විපන්න ව්ල විදුත් ආරක්ෂාව් නිෂ්පාදක ායේ උපයදස් ව්ලට අනුව් (IEC)
ප්රමිතීන් ව්ලට අනුගත යව්මින් සැලසීමට ය ෝජනා යකයර්. විදුලිජනක අධිකර පරිනාමක ආරක්ිත ක්රි ාකාරීත්ව් සහ
පරිණාමකයේ අනව්රත පසුවිපරම් කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා නිසි ාන්ත්රික ආරක්ෂක උපකරණ ව්ලින් සමන්විත යේ.
අධිකර පරිනාමක IEC 61936 ප්රමිතීන් හි සඳහන් පරිදි මුළු යතල් ප්රමාණ ම රඳව්ාගත හැකි යතල් රැස්කිරීයම් ව්ලක් තුල
යකාන්ක්රීට් පදනමක් මත පිහිටුව්යි. ප්රධාන පරිනාමක පැ 2ක දී භාවිත ව්න ගිනි නිවීයම් ජල ප්රමාණ රඳව්ා ගතහැකි
ජල රඳව්න ක් සහ ජල ඉසින පද්ධති කින් ගිනිනිවියම් පද්ධති සමන්විතව් යගාඩනැගිලි ව්ැනි අයනකුත් ව්ු හන් යගන්
ප්රමාණව්ත් තරම් බැහැරට ව්න යලස පිහිටුව්යි. ආව්රණ කම්බි ව්ලින් රැකව්රන ලබන NFPA 850. 220 kV ප්රමිති ට
අනුව් සැලසුම් කල ඉඳිකරනු ලබන එළිමහන් ව්හරු අංගන ඊටම යව්න්වු අකුණු ආරක්ෂක පද්ධත කින් සමන්විත
ව්නුඇත. අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධති යපරයලන යගෝල නම්වු ශිල්පක්රම භාවිතය න් IEC 62305 ප්රමිති ට අනුකූල
යලස සැලසුම් යකයර්. ව්හරු අංගනයේ බිම් ගැන්වුම් පද්ධති පුද්ගලයින් හා උපකරණ ව්ල ආරක්ෂාව් තහවුරු කිරීම සඳහා
IEEE 80 ප්රමිති ට අනුව් සැලසුම් කරනු ඇත.
2.5.3.

ව්හරු අංගන
විස්තර

හා විදුලි සම්යේෂණ රැහැන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අව්ශය ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම පිළිබඳ

ව්ායු පරිව්රණ සහිත උපයපාල අපර ව්ුහ ය ෝජිත බලාගාර මායියම් පිහිටුව්ා ඇති බැවින්ද, රැහැන් මාර්ග භූගතව්
එළන බැවින්ද, සම්යේෂණ රැහැන සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම අව්ශය යනාව්න බැවින් ද, ව්හරු අංගන සහ රැහැන්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමක් සිදුයනායේ. ව්හරු අංගන සහ විදුලි උපයපාල සම්බන්ධ කිරීමට අව්ශය
භුගත රැහැන් එළිම සඳහා මාර්ග යකාරියඩෝව්න් ද හඳුනායගන යව්න්කරයගන තියබ්.
2.6. ශ්රම බලකා
2.6.1.

ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් අව්ධිව්ලදි පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්රම අව්ශයතාව්

ඉදිකිරීම් අව්ධියේදී ශ්රම අව්ශයතාව්
යමම ව්යාපෘති අව්ධි යදකකින් යුක්ත යේ; විව්ෘත චක්ර බලාගාර ඉදිකිරිම සහ සංයුක්ත චක්ර බලාගාර ඉදිකිරීම විව්ෘත
චක්ර බලාගාර ඉදිකිරීම නිමවී එහි ව්ානිජ යමයහයුම් ඇරඹුනු පසු හුමාල චක්රයේ (HRSG, හුමාල තලබමර , සිසිලන කුළුන
සහ සම්බන්ධිත පද්ධති) සංයුක්ත චක්ර අව්ධියේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ යේ.
ව්ැඩ විෂ

ශ්රමික ව්ර්ග

ාන්ත්රික ඉංජියන්රු

පුද්ගල සංඛ්යාව්
විව්ෘත චක්ර
සංයුක්ත චක්ර
5
5
6
10

ව්යාපෘති ඉංජියන්රුව්න් Project Engineers
සහකාර ඉංජියන්රුව්රුන්Assistant
Engineers./ සුපරීක්ෂකව්රුන් Supervisors
පෑස්සුම්කරුව්න් Welders
70
90
ව්ැද්දුම්කරුව්න්Fitters
35
45
Riggers
200
300
නුපුහුනු කම්කරුව්න්Un-Skilled workers / 100
120
අත්උදේකරුව්න් Helpers
විදුලි ඉංජියන්රු
ව්යාපෘති ඉංජියන්රුව්න් Project Engineers
4
4
සහකාර ඉංජියන්රුව්න්Assistant Engineers. / 5
8
සුපරික්ෂකව්රුන් Supervisors
විදුලිකාර්මිකයින් Electricians
50
60
ව්ැඩමූලිකයින් Foreman
10
10
පුහුණු කාර්මිකශිල්පීන් Skilled technicians
80
80
නුපුහුනු කම්කරුව්න්Un-Skilled Workers 60
60
/අත්උදේකරුව්න් Helpers
සිවිල් ඉංජියන්රු
ව්යාපෘති ඉංජියන්රුව්න් Project Engineers
5
5
සහකාර ඉංජියන්රුව්න්Assistant Engineers. / 10
10
සුපරික්ෂකව්රුන් Supervisors
පුහුණු කම්කරුව්න් Skilled Workers
100
150
නුපුහුණු කම්කරුව්න් Un-Skilled Workers
100
150
යව්නත්
මූලය
සහ පරිපාලන
Finance and 3
3
Administration
යසෞඛ්ය,සනීපාරක්ෂාව්,පරිසර සහ තත්ත්ව් 3
3
Health Safety Environment and Quality
ප්රසම්පාදන සහ ගබඩා Procurement and 2
2
Stores
අයනකුත් පහසුකම් Other Facilities
5
5
ව්ගුව් 26: ඉදිකිරීම් අව්ධියේදී අව්ශයයේ ැයි ඇස්තයම්න්තු කල ශ්රමික අව්ශයතාව්

සංයුක්ත චක්ර ඉදිකිරීම් අව්ධියේ අව්ශය ව්න මුළු ශ්රමිකයින් සංඛ්යාව් 1120 බව්ට ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. විව්ෘත චක්ර ඉදිකිරිම්
අව්ධියේදී අව්ශය ව්න මුළු ශ්රමිකයින් සංඛ්යාව් 853ක් බව්ට ඇස්තයම්න්තු කරඇත. යකයස් යව්තත්, අනුයුක්ත කරනු ලබන
ශ්රමිකයින් සංඛ්යාව් අව්ශයතාව් අනුව් යව්නස්වි හැකි
.
යමයහයුම් අව්ධියේ අව්ශය ව්න ශ්රමිකයින් සංඛ්යාව්
තනතුර
බලාගාර කළමණාකරු Plant Manager
සැලසුම් ඉංජියන්රු
Planning Engineer
ප්රධාන යමයහයුම් ඉංජියන්රු Lead Operations Engineer
ප්රධාන ාන්ත්රික ඉංජියන්රු Lead Mechanical Engineer
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු
Lead Electrical Engineer
පරිසර යසෞඛ්ය සුරක්ිතා සහ පරිපාලන කළමණාකරු

පුද්ගලයින් සංඛ්යාව්
1
1
1
1
1
1
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
EHS & Administration Manager
ප්රසම්පාදන නිලධාරි Procurement officer
1
යමයහයුම් ඉංජියන්රු Operations Engineer
4
ාන්ත්රික ඉංජියන්රු Mechanical Engineer
1
විදුලි ඉංජියන්රු Electrical Engineer
1
පරිපාලන නිලධාරි Admin Officer
1
ගබඩා අධිකාරි Stores Superintendent
1
රසා නික අධිකාරිChemical Superintendent / රසඥ Chemist
1
යමයහයුම් අධිකාරි Operation Superintendents
8
ක්රි ාකරව්න්නන් Operators
36
ාන්ත්රික අධිකාරි Mechanical Superintendents
2
විදුලි අධිකාරි Electrical Superintendents
2
පිළිගැනීයම් නිලධාරි Receptionist
1
මිකැනික්ව්රු, පෑස්සුම්කරුව්න් සහ ව්ැද්දුම්කරුව්න් Mechanics, welder and 12
fitters
විදුලිකාර්මිකයින් Electricians
6
ආරක්ෂක නිලධාරින් Security staff
10
ව්ගුව් 27: සංවිධාන ව්ුහ සහ යමයහයුම් අව්ධි සඳහා ඇස්තයම්න්තු කල යස්ව්ක සංඛ්යා අව්ශයතාව්
යමයහයුම් අව්ධියේ දී අව්ශයව්න ශ්රමබලකා 84ක් පමන යේ. යකයස් යව්තත් මුළු ශ්රමිකයින් සංඛ්යාව් අව්ශයතාව් මත
යව්නස් වි හැකි .
2.6.2.

ඉදිකිරිම් අව්ධියේදි සහ යමයහයුම් අව්ධියේ දී ප්රයද්ශයේ ජනතාව්ට රැකි ා සැපයීම

තාක්ෂණික කාර් ය මණ්ඩල :
ය ෝජිත ව්යාපෘති සිවිල් ඉංජියන්රු, ාන්ත්රික ඉංජියන්රු, විදුත් ඉංජියන්රු සහ රසා නික ඉංජියන්රු ක්යෂ්ර න් තුල
අධයාපන සුදුසුකම්, පුහුණුව් සහ අත්දැකීම් සහිත තාක්ෂණික අ ව්ලුන් හට අව්ස්ථාව්න් සලසයි. මීට ප්රථම රටතුල සමාන
ආකාරය න් විදුලිබලාගාර ඉදිකර ඇති බැවින්, තාක්ෂණික ව්ශය න් සුදුසුකම්ලත් හා අදාල ව්න අත්දැකීම් සහිත අදාල
ක්යෂ්ර තුල සම්මත යේතන හා පාරියතෝික පැයක්ජ ක් යගවීම මගින් යස්ව්යේ ය දවි හැකි අ ව්ලුන් ශ්රී ලංකාව් තුල
දැනටමත් සිටී.
පුහුණු සහ අර්ධ පුහුණු කාර් ය මණ්ඩල
ව්ර්තමානයේ ශ්රී ලංකායේ ශ්රම බලකාය න් සැලකි යුතු ප්රතිශත ක් ජාතයාන්තර ට නිරාව්රණ වී පිළිගත් ජාතයාන්තර
යස්ව්ා ය ෝජකයින් ටයත් යස්ව් කරමින් සිටිති. එබැවින්, එම ව්යාපෘති සඳහා අව්ශය පුහුණු සහ අර්ධ පුහුණු ශ්රමිකයින්
ශ්රී ලංකාව් තුලින්ම යසා ාගත හැකි .
2.6.3.

වියද්ශි යස්ව්කයින්

ය ෝජිත ව්යාපෘති එහි ඉදිකිරීයම් සහ යමයහයුම් කිරීයම් න අව්ධි යදයකහිදීම සි ළුම අංශ සඳහා උපරිම ව්ශය න් ශ්රී
ලාංකික ශ්රමිකයින් ය ාදාගැනීමට ඉලක්ක කරයි. ව්යාපෘති ය ෝජක 100%ක් ශ්රි ලාංකික බැවින්, සහ විදුලිබලාගාර ව්ල
ඉංජියන්රු කටයුතු සහ යමයහයුම් කටයුතු පිළිබඳව් යද්ශි යමන්ම වියද්ශි අත්දැකීම් සහිත වියශ්ෂඥයින් යස්ව්යේ
ය ාදව්මින් සිටින බැවින්, වියද්ශි යස්ව්කයින්යේ දා කත්ව් උපකරණ සැපයුම්කරුව්න්යේ නිය ෝජිත න්ට සීමාව්නු
ඇත.
2.6.4.

යස්ව්ා ස්ථානයේ යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් සහ සප නු ලබන පහසුකම්

ව්යාපෘති ය ෝජක ශ්රී ලංකායේ කර්මාන්තශාලා ආඥාපනයත් පනව්ා ඇති ව්ෘත්තී යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව් (OHS) පිළිබඳ
ප්රමිතීන්ට එයලසින්ම අනුකූල ව්න යලස කටයුතු කරනු ඇත. ඉදිකිරීම් භුමි තුලදි ව්ෘත්තී යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳව්
තත්ත්ව් ඉහළ නැංවීම සඳහා ඒ පිළිබඳව් ජාතයාන්තර ව්ශය න් පිළිගත් පද්ධති ක්රි ාත්මක කරනු ඇත. ව්ෘත්තී යසෞඛ්ය
හා ආරක්ෂාව් (OHS) පිළිබඳ ප්රතිපාදන ප්රකී (proactive) සහ නිව්ාරක(preventive) ඒව්ා ව්නු ඇත. සි ළුම යස්ව්කයින්හට
ඔවුන්යේ ව්ෘත්තී යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ නිසි පුහුණුව්ක් ලබනදනු ඇත. ආ තන විසින් සි ළුම යස්ව්කයින් හට
ප්රමාණව්ත් පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ යනාමියල් සප නු ඇත.
ජාතික යරගුලාසි ව්ල ප්රතිපාදන න්ට අනුකූල යලස
ව්ෘත්තී අනතුරු සහ යරෝගාබාධ න්ට සම්බන්ධය න් සටහන් තබාගනිමින් ව්ාර්තා කරනු ඇත. ව්යාපෘති ය ෝජක විසින්
නි ම කරනු ලබන ව්ෘත්තී යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව් පිළිබඳ අව්ශයතා සි ළු උපයකාන්රාත්කරුව්න් සහ යස්ව්ා සප න්නන්
විසින් සපුරාලීම සඳහා අව්ශය යකාන්යද්සි යකාන්රාත් ගිවිසුම් තුල ඇතුලත් කරනු ඇත.
ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කාලයේ දී ම් හදිසි අනතුරකට යගාදුරු වුව්යහාත් එම පුද්ගලයින් යකාළඹ පිහිටි ජාතික යරෝහලට
යහෝ ලඟම පිහිටි ප්රධාන යරෝහලට අප්රමාදව් ය ාමුකිරීම සඳහා අව්ශය ගිලන්රථ පහසුකම් ව්යාපෘති භූමි තුල සප නු ඇත.
ප්රථමාධාර පහසුකම් ව්යපෘති භූමි තුලදී සැමවිටම සප නු ඇත. යඩසිබල් 85 ඉක්මව්න ඉහළ ශබ්ද කළාප න්හිත්
Page | 53

යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
අන්තරා දා ක සහ හදිසි අනතුරු සිදුවි හැකි ස්ථාන න්හිත් ඒ බැේ හඟව්න සංඥා පුව්රු සවිකරනු ඇත. ඉහළ ශබ්ද
මට්ටම් ව්ලට නිරාව්රණ වි හැකි අ ව්ලුන්ට ශ්රව්ණ ආරක්ෂණ උපකරණ සප නු ඇත.
2.7. ස්ව්ාරක්ෂක කළාප ක් පිහිටුවීම සහ කළමණාකරණ කිරීම /ශබ්ද බාධක ක් සඳහා භූමි යව්න්කිරීම
2.7.1.

ශබ්ද හා කම්පන මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම් ලිහිල් කිරීම සඳහා නඩත්තු කලයුතු ප්රයද්ශ

ජනිත ව්න ශබ්ද හා කම්පන න් ව්යාපෘති භූමිය න් බැහැරට ගමන් කිරීම අඩු කිරීම සඳහා ව්යාපෘති භූමි මායියම් සහ
පව්ත්නා රක්ිතභූමි තුල සුදුසු ශාක ව්ැස්මක් හරිත තීර ක් යලස පිහිටව්නු ඇත.
2.7.2

ව්යාපෘති මගින් බලපෑමට ලක්ව්න පාර්ශ්ව් සඳහා නැව්ත පදිංචි කිරීයම් /ව්න්දි යගවීයම් සැලසුම

නැව්ත පදිංචි කිරීයම් අව්ශයතාව් ක් යහෝ ව්න්දි යගවීමට අව්ශයතාව් ක් යහෝ බලපෑම් ව්ලට ලක්ව්න්නන් යනාමැත.
2.8

විකල්ප සමායලෝචන

“ක්රි ාමාර්ග ක් යනායගන සිටීම” විකල්ප
එකක්)

(එනම් ව්යාපෘති

ක්රි ාත්මක යනාකර ව්ර්තමාන භාවිත න් මත පදනම් වූ

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (CEB) උත්පාදන සැලසුම් අංශ විදුලි ඉල්ලුම සහ විදුලි උත්පාදන සඳහා ඇති විකල්ප න්
පිළිබඳ පුළුල් අධය න කින් පසුව් ද්විව්ාර්ිකව් දිගු කාලීන උත්පාදන හා පුළුල් කිරීයම් සැලැස්මක් (LTGEP) සකස් කරයි.
LTGEP ජාතික බලශක්ති නි ාමක ා ව්න ශ්රී ලංකායේ මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව් විසින් සමායලෝචන කරනු
ලබයි. එව්ැනි සමායලෝචනය න් පසු රයට් ශක්තිමත් හා තිරසාර සමාජ ආර්ික සංව්ර්ධන ක් ඇති කිරීම සඳහා විදුලිබල
සැපයුම සපුරාලීම සඳහා ව්න සි ලු විදුලි උත්පාදන සැළැසුම් කිරීයම් පදනම LTGEP බව්ට පත්යේ. LTGEP 2015-2034 සහ
LTGEP 2018-2039 යකරව්ලපිටියේ යමගායව්ාට් 350 ක සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර ක් ඉදිකිරීම, හිමිකාරිත්ව් ,
ක්රි ාත්මක කිරීම හා පැව්රීයම් (BOOT) පදනම මත ඉදිකිරීමට ය ෝජනා කර තිුණි. එම ව්යාපෘතියේ සාධාරණීකරණ ට
තුඩු යදන එහි නිශ්චිත අරමුණු පහත දැක්යේ:
•
•

•

ආර්ිකයේ ව්ර්ධන යේග සපුරාලීම සඳහා විදුලි සැපයීම
දිගුකාලීන ජනන කිරීයම් සහ පුළුල් කිරීයම් සැලැස්යම් අවිනිශ්චිත සිදුවීම් ආමන්රණ කිරීම
o අවිනිශ්චිත සිදුවීම 1 - ජල විදයාව් අඩු කිරීම සහ විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද
o අවිනිශ්චිත සිදුවීම 2 - යමගායව්ාට් 3x350 ලක්විජ ගල් අඟරු බලාගාරයේ ජල විදයාව් අඩු කිරීම සහ විදුලි
බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීම ප්රමාද වීම සහ එක් ඒකක ක් ක්රි ා විරහිත වීම
o අවිනිශ්චිත සිදුවීම 3 - ඉහළ ඉල්ලුම, ජල විදයාව් අඩු කිරීම සහ බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියේ ස්ථායිතාව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සහ පුනර්ජනනී බල ට ඉඩ දීම

ආර්ිකයේ ව්ර්ධන යේග සපුරාලීම සඳහා විදුලි සැපයීම
අතීතයේ විදුලිබල ඉල්ලුයම් ව්ර්ධන යේග යබායහෝ විට රයට් ආර්ිකයේ ව්ර්ධන යේග සමඟ සෘජු සහසම්බන්ධ ක්
යහළි කර තියබ්. පහත දැක්යව්න ප්රස්ථාරය න් 1997 සිට 2018 දක්ව්ා දළ යද්ශී නිෂ්පාදිත ට (GDP) සායප්තක්ෂව් විදුලි
ඉල්ලුයම් ව්ර්ධන යේග යපන්නුම් කරයි. (මූලාශ්ර : දිගු කාලීන උත්පාදන පුළුල් කිරීයම් සැලැස්ම 2020-2039
යකටුම්පත1). එබැවින්, LTGEP විසින් අව්ශය කරන යමම ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීම බාධාව්කින් යතාරව් ආර්ික
සංව්ර්ධන ට ඉඩ දීම සඳහා අතයව්ශය යේ.
දිගුකාලීන උත්පාදන හා පුළුල් කිරීයම් සැලැස්යම් ඉලක්ක සපුරා
ගැනීම:
අවිනිශ්චිත සිදුවීම් කිහිප කම විදුලි අව්ශයතාව් සහ එව්ැනි
බලශක්ති අඩුපාඩු සැපයීම සඳහා ඉන්ධන යතල් (FO) අවිනිශ්චිත
අව්ස්ථා සඳහා ව්න විදුලි බලාගාර 2020-2039 සඳහා LTGEP හි
විශ්යල්ෂණ කර ඇත. එව්ැනි අවිනිශ්චිත අව්ස්ථා සඳහා ව්න විදුලි
බලාගාර ඉතා ඉහළ බදු ටයත් විදුලි අයලවි කරන බහු අධියේගී
ඩීසල් උත්පාදක න්ර යගාවිපලව්ල් (farms of multiple highspeed diesel generators) භාවිතා කරමින් උත්පාදන කිරීම හදිසි
විදුලි බලාගාර යලස හඳුන්ව්නු ලැයබ්. (මුලාශ්ර : දිගු කාලීන
උත්පාදන පුළුල් කිරීයම් සැලැස්ම 2020-2039 - යකටුම්පත).
රූප 8: දළ යද්ශී නිෂ්පාදිතයේ ව්ර්ධන අනුපාත සහ විදුලි අයලවි
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
අවිනිශ්චිත සිදුවීම 1 - ජල විදයාව් අඩු කිරීම සහ බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද
LTGEP විසින් ය ෝජනා කරන ලද ජල විදුලි
උත්පාදන අඩු කිරීම සහ ක්රි ාත්මක යනාකිරීම /
ප්රමාද වීම සිදුවූ යමම අව්ස්ථායව්හිදී, විදුලි හිඟ ක්
ඇතිවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම සඳහා යමගායව්ාට් 225 ක
සහ යමගායව්ාට් 450 ක අධික පිරිව්ැ ක් ඇති
අවිනිශ්චිත බල ක් එකතු කිරීයම් තත්ව් කට මග
පාදයි.

රූප 9: 2020-2039 LTGEP අවිනිශ්චිත සිදුවීම 1
අවිනිශ්චිත සිදුවීම 2 - යමගායව්ාට් 3x350 ලක්විජි ගල් අඟරු බලාගාරයේ ජල විදයාව් අඩු කිරීම සහ විදුලි බලාගාර
ක්රි ාත්මක කිරීම ප්රමාද වීම සහ එක් ඒකක ක් ක්රි ා විරහිත වීම
900 යමගායව්ාට් ලක්විජ ගල් අඟරු බලාගාර ශ්රී
ලංකායේ විශාලතම විදුලි බලාගාර ව්න අතර එ
මූලික විදුලි උත්පාදන බලාගාර ක් ආකාරය න් විදුලි
ඉල්ලුයමන් 40% -50% ක් සපුරාලයි. ලක්විජ විදුලි
බලාගාරයේ ඒකක තුයනන් එකක ප්රධාන බලාගාර
ඇනහිටීමක් සිදුවි හැකි අව්ස්ථාව්කදී, එ ට සමගාමීව්
වි ළි ජල විදයාත්මක තත්ත්ව් සහ ප්රධාන තාප, ජල,
සුළං බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද න්ද සමගම ,
2020 දී යමගායව්ාට් 525 ක සහ 2021 දී යමගායව්ාට්
225 ක අතියර්ක ධාරිතාව්ක් ධාරිතාව් සහ බලශක්ති
හිඟ අව්ම කිරීම සඳහා අව්ශය යේ.
රූප 10: 2020-2039 LTGEP අවිනිශ්චිත සිදුවීම 2
අවිනිශ්චිත සිදුවීම 3 - ඉහළ ඉල්ලුම, ජල විදයාව් අඩු කිරීම සහ විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද
වි ළි ජල විදයාත්මක තත්ත්ව් සහ ප්රධාන තාප, ජල, සුළං බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රමාද න් සමඟ ඉහළ ඉල්ලුමක්
ඇති ව්න අවිනිශ්චිත අව්ස්ථාව්කදී, 2020 සහ 2021 දී පිළියව්ලින් හදිසි ධාරිතා එකතු කිරීම් යලස යමගායව්ාට් 480 සහ
යමගායව්ාට් 270 අව්ශය යේ.

රූප 11: 2020-2039 LTGEP අවිනිශ්චිත සිදුවීම 3
එබැවින්, ය ෝජිත ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීම සහ මිල අධික හදිසි විදුලි මිලදී යනායගන 2021 න් ඔබ්බට අව්දානම් සිදුවීම්
අව්ම කිරීම යමම ව්යාපෘතියේ නිශ්චිත අරමුණකි.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියේ ස්ථායිතාව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සහ පුනර්ජනනී බල ට ඉඩ දීම
යමගායව්ාට් 400 ක සාම්ප්රදායික යනාව්න පුනර්ජනනී (එන්.සී.ආර්.ඊ) විදුලිබල උත්පාදන පහසුකම් ව්න සුළං, සූර් හා
ජල විදුලිබල පහසුකම් පසුගි ව්සර 10 තුළ එකතු කර ඇති අතර ඒව්ා පිටත් කර ැවි යනාහැකි හා ව්රින් ව්ර පව්ත්නා
(intermittent) ඒව්ා ව්න බැවින්, ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ ස්ථාව්රත්ව් සහතික කරමින් බමණ සංචිත ක් (spinning
reserve) තැනීම අව්ශය යේ. පුනර්ජනනී බලාගාර තව්දුරටත් විදුලිබල පද්ධති ට එක් කිරීමට ඉඩ දීම සඳහා ස්ථාව්ර
බමණ සංචිත (spinning reserve) ධාරිතාව් යගාඩනැගීම සඳහා මූලික භාර (base load ) බලාගාර එකතු කිරීම අව්ශය යේ.
එබැවින්, ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ ස්ථායිතාව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා මූලික භාර (base load ) විදුලි බලාගාර ක් යලස
සහ කුළුව්ම් විදුලි බලාගාර ක් (peaking peaking power plant) යලස ක්රි ා කිරීම යමම ව්යාපෘතියේ නිශ්චිත අරමුණකි.
ය ෝජිත ව්යාපෘති ව්ැනි විශාල සංයුක්ත චක්ර බලාගාරව්ල ඉහළ අව්ස්ිති ක් (higher inertia) ඇති බැවින් එමඟින් විදුලිබල
පද්ධතියේ ස්ථායිතාව් ඉහළ නංව්නු ඇති අතර එ සම්ූර්ණ පද්ධති බිඳව්ැටීයම් හැකි ාව් අව්ම කරයි. එබැවින් ය ෝජිත
බලාගාරයේ එක් අරමුණක් ව්න්යන් ජාති ට, වියශ්ෂය න්ම රයට් ආර්ික යක්න්ද්රස්ථාන ව්න මහා යකාළඹ ප්රයද්ශ ට
ස්ථාව්ර, අඛ්ණ්ඩ විදුලිබල සැපයුමක් ලබා දීමයි. සම්ූර්ණ පද්ධති බිඳව්ැටීමකදී යේගව්ත්ව් විදුලිබල පද්ධති
ථා
තත්ත්ව් ට පත් කිරීමට ඉහළ අව්ස්ිති ක් සහිත සංයුක්ත චක්ර බලාගාර ද උපකාරී යේ.
එබැවින් “ක්රි ාමාර්ග ක් යනායගන සිටීයම්” විකල්ප තුළ ආර්ික ව්ටිනාකම යමන්ම පාරිසරික හා න
න
යදඅංශය න්ම රටට විශාල පාඩුව්ක් සිදුව්නු ඇත. එනිසා යමම ව්යාපෘති අතයව්ශය එකක් ව්න අතර එ ට සුදුසු විකල්ප
යනාමැත.
විකල්ප ස්ථාන, සැලසුම් සහ තාක්ෂණ යතෝරා ගැනීම, ඉදිකිරීම් ශිල්පී ක්රම, එස්පීබීඑම් පිහිටීම, නල මාර්ග එලීයම් මාර්ග,
යමයහයුම් හා නඩත්තු ක්රි ා පටිපාටි ආදි .
යම් ආකාරයේ සංයුක්ත චක්ර බලාගාර ක් සඳහා සුදුසු ස්ථාන ක් යතෝරාගැනීයම්දී ප්රධාන සාධක කිහිප ක් ව්ැදගත් යේ.
ඒව්ා නම්: ජල ප්රභව් කට සමීප වීම (සිසිලන පද්ධති සහ ව්ාෂ්ප උත්පාදන සඳහා විශාල ජල ප්රමාණ ක් අව්ශය යේ),
ඉන්ධන සඳහා ආසන්නවීම (CPSTL ගබඩා සංකීර්ණ ආසන්නයේ ඇත), විදුලි යබදාහැරීම් ස්ථාන ට ආසන්නවීම (CEB
ජාල උපයපාළ ාබද ඉඩයම් ඇත) සහ ප්රයේශවීයම් හැකි ාව් (පිටත රවුම් අධියේගී මාර්ගය න් එකක් ඇතුළුව් යබායහෝ
ප්රයේශ මාර්ග), ප්රාේධන ට ආසන්නවීම (සම්යේෂණ පාඩු ව්ළක්ව්ා ගැනීම). එබැවින් යකරව්ලපිටි භූමි ට විකල්ප ක්
යනාමැත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ටම අ ත් වියශ්ිත නල මාර්ග යකාරියඩෝව්ක් දැනටමත් පව්තින අතර මිනිසුන් ඉව්ත්
කිරීමක් / නැව්ත පදිංචි කිරීමක් නි ත ව්ශය න්ම යනාමැත. ප්රායද්ශී ධීව්ර ා විසින් මසුන් ඇල්ලීම සඳහා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා / පිටකරන ප්රයද්ශ භාවිතා යනායකයර්. මුහුදු ජල ඇතුළුවීම හා එහි ප්රතිඵල ක් යලස පයසහි ඇතිව්න
ආම්ලිකතාව් නිසා යකරව්ලපිටි භූමි කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා සුදුසු යනායේ. සමාජ-ආර්ික බලපෑම්
සමීක්ෂණය න් යහළි වූ පරිදි, අව්ට ප්රජාව්න්ට ය ෝජිත ව්යාපෘති හා සමස්ත කාර්මික කලාප ම පිළිබඳව් කිසිදු
නියෂ්ධාත්මක ආකල්ප ක් යනාමැත. ඔවුන්යේ ජීව්යනෝපා කටයුතු යහෝ ආදා ම් උත්පාදන බාධාව්කින් යතාරව් සිදු යේ.
ය ෝජිත භූමි කිසිදු දුක්ගැනවිලි යනාමැතිව් ව්සර 14 ක් තිස්යස් ක්රි ාත්මක ව්න සමාන බලාගාර කට ාබදව් පිහිටා ඇත.
සැලසුම් කිරීම, තාක්ෂණ යතෝරා ගැනීම සම්බන්ධය න් ගත් කල, ය ෝජිත විදුලි බලාගාර අති නවීන එේ පන්තියේ ගෑස්
ටර්බයින (F-Class Gas Turbine) සහ ත්රිත්ව් පීඩන ව්ාෂ්ප ටර්බයින (Tri Pressure Steam Turbine) සමග ත්රිත්ව් පීඩන
තිරස් තාප ප්රතිසාධන ව්ාෂ්ප උත්පාදක න්ත්ර (Triple Pressure Horizontal Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
) කින් සමන්විත යේ. HRSG විසින් ගෑස් ටර්බයිනයේ පිටාර ව්ායූන්යගන් ශක්ති ලබා ගන්නා අතර එයස් යනාවුයේ නම්
භාවිත ට යනායගන පරිසර ට පිටවී නු ඇත. HRSG විසින් අධි පීඩන / අතරමැදි පීඩන / අඩු පීඩන ව්ාෂ්ප උත්පාදන
කරනු ඇති අතර එමඟින් ව්ාෂ්ප ටර්බයින ක් ධාව්න ව්න අතර පිටාර ව්ායු ශක්තිය න් 1/3 කට ව්ඩා ව්ැඩි ප්රමාණ ක්
විදුත් ශක්ති බව්ට පරිව්ර්තන කිරීමට ඉඩ සලසන අතර එමගින් යම ඉහළ කාර් ක්ෂමතාව් ක් ඇති විදුලි බලාගාර ක්
බව්ට පත්කරයි. යමම ව්යාපෘති ශ්රී ලංකායේ එේ - පන්තියේ ගෑස් ටර්බයින (F-Class gas turbines) තාක්ෂණ භාවිතා කරන
පළමු ව්යාපෘති ව්නු ඇත. ශ්රී ලංකායේ පව්තින අයනකුත් සි ලුම ඊ-පංති (E-Class) හා පහළ ව්ර්ගයේ ගෑස් ටර්බයින සමඟ
සසඳන විට එේ-පන්තියේ (F-Class) ගෑස් ටර්බයින ඉහළ කාර් ක්ෂමතාව් ක් ඇති අතර 45% කට යනාඅඩු ඊ-පන්තියේ (EClass) කාර් ක්ෂමතාව් ට සායප්තක්ෂව් 60% කට ආසන්න සංයුක්ත චක්ර කාර් ක්ෂමතාව් කරා ළඟා යේ. ගෑස් ටර්බයිනයේ
ටර්බයින තල සහ දහන කුටීරයේ අධික උෂ්ණත්ව් ට ඔයරාත්තු යදන උසස් මිශ්ර යලෝහ සහ පිඟන් මැටි (ceramics ) ව්ලට
ස්තූතිව්න්ත ව්න පරිදි ඉහළ ගිනිගැනීයම් උෂ්ණත්ව් යහ්තුයව්න් යමම ඉහළ තාප ගතික කාර් ක්ෂමතාව් ළඟා කර ගත
හැකි . මීට අමතරව්, පිරිසිදු ඉන්ධන ව්න LNG භාවිත යතල් දහන කරන ලද ඊ-පන්තියේ (E-Class) ගෑස් ටර්බයින හා
සසඳන විට ඉහළ ගිනිගැනීයම් උෂ්ණත්ව් ක් සඳහා හැකි ාව් ලබා යදයි. යමම ඉහළ තාප කාර් ක්ෂමතාව් අයනකුත්
තාක්ෂණ න් හා සසඳන විට CEB යව්ත අව්ම මිලකට විදුලි බල සැපයීමට ව්යාපෘති සංව්ර්ධකට ඉඩ සලසයි. එමඟින් රටට
සැලකි යුතු ආර්ික ප්රතිලාභ ක් ලැයබ්. එබැවින්, තාක්ෂණිකම යහෝ ආර්ිකම ව්ශය න් ව්ඩා යහාඳ විකල්ප ලබා
දීමට යව්නත් සංයුක්ත චක්ර තාක්ෂණ විකල්ප න් ප්රමාණව්ත් යනායේ.
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පව්ත්නා පරිසර පිලිබඳ විස්තර
3.7

යභෞතික පරිසර

3.7.2 භූ ලක්ෂණ
ව්යාපෘති භූමි පිහිටා ඇත්යත් ශ්රි ලංකායේ, පැති තුනකින් මධයම කඳුකරය න් ව්ටවූ පහලම අඩතැන්න තුල ව්න අතර එ
සාමානයය න් සමතලා එකක් ව්න අතර ඇතැම්විට යව්රළ යදසට විහිද න විට එතරම් රළු යනාමැති රැලිති තැන්නක්
(undulating plain) යේ. පහත්ම අඩතැන්යන් භූමි මට්ටමට පව්තින සාමානය උස මීටර් 30 ක් පමණ ව්න අතර රයට්
අභයන්තර තුලදී එ මීටර් 100 සිට මීටර් 150 පමණ දක්ව්ා ව්න හුදකලා කඳු සහ කඳු පංතිද යමම අඩතැන්න තුල විසිරී
පව්තී. යමම ඛ්ාදන අව්යශ්ෂ යබායහෝ දුරට යසාබාදහයම් සමතලා කිරීයම් ක්රි ාව්ලි ට එයරහිව් කැපී යපයනන්යන් ඒව්ා
ශක්තිමත් කාලගුණික ප්රතියරෝධී ග්රැනිටික් පාෂාණ ව්ලින් සෑදී ඇති බැවිනි.
මීගමුව් කලපුව් දක්ව්ා යව්රළ තීර ට සමාන්තරව් ගමන් කරන මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බියම් දකුණු යකලව්යර් ව්යාපෘති භූමි
පිහිටා ඇත. මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බිම යබායහෝදුරට මධයනය මුහුදු මට්ටයම්ම පැව්ති ද, 1991 දී සිදුකරන ලද මුතුරාජයව්ල
සහ මීගමු කලපුයේ විස්තරාත්මක පාරිසරික පැතිකඩ 4 සහ මුතුරාජයව්ල මහ සැලැස්මට5 සහ 1993 සිදුකරන ලද යකරළව්ල
පිටි බිම් පිරවුම් ව්යාපෘතියි විස්තරාත්මක පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමට අනුව් සිදුකරන ලද පිරවීම් නිසා ව්යාපෘති භූමි
මධයනය මුහුදු මට්ටමට ව්ඩා මීටර් 1.5 ක් පමණ ඉහලින් පිහිටා ඇත. කාර්මික සහ යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ ක් යගාඩනැංවීම
සඳහා පිරවීම සිදුකරන ලද යහක්ට ාර් 162 ක් පමණ ව්න මුලු භූමි ප්රමාණය න්, යහක්ට ාර 28.0084 ක සම්ූර්ණ භූමි
ප්රයද්ශ ක් ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල (CEB) සඳහා යව්න් කර ඇත.
ය ෝජිත බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා පුරව්න ලද භූමිය න් හඳුනායගන ඇති බිම් යකාටස විශාලත්ව්ය න් යහක්ට ාර 4.86 ක
භූමි ප්රමාණ ක් ව්න අතර දැනට පව්තින යුගදනවි බලාගාර ට ාබදව් පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල (CEB) සතු
ප්රධාන ව්ශය න් පඳුරු සහිත බිම් සහ ව්ගුරු බිම් ව්ලින් සමන්විත යහක්ට ාර 2.23 ක අතියර්ක යගාඩබිම් ප්රයද්ශ ක්
ඉදිකිරීම් අව්දි තුලදී භාවිත කරනු ඇත. එම අතියර්ක බිම් යකාටයස් මිනිසුන් විසින් පස් ලබාගැනීම නිසා සෑදුන ව්ලව්ල්
ජලය න් පිරී පව්තී.
රක්ිත ප්රයද්ශ (reserve areas) , ව්ගුරු බිම්, ජල යද්හ න්, ඇල මාර්ග, ජල මාර්ග, අපව්හන ඇල මාර්ග සහ පහත් ස්ථාන
(relief) පිලිබඳව් විස්තර ඉදිරියේදී සඳහන් කර ඇති ජල විදයාව් සහ භූමි භාවිත හැකි ාව්න් සහ පරිසර විදයාව් පිලිබඳ
යකාටස් ව්ල විස්තරාත්මකව් ඉදිරිපත් කර ඇත.

3.7.3 යද්ශගුණ සහ කාලගුණ විදයාව්
ව්ර්ෂාපතන

මුතුරාජයව්ල සහ මීගමු කලපුයේ පාරිසරික පැතිකඩ (Enviromental profile of Muthurajawela & Negambo Lagoon) - මහ
යකාළම ආර්ික යකාමිසම (Grater Colombo Economic Commission), යුයරෝ කන්සල්ට් (EuroConsult), යනදර්ලන්ත (The
Netherlands) (1991)
5
මුතුරාජයව්ල සහ මීගමු කලපු මහ සැලැස්ම (Masterplan of Muthurajawela and Negambo Lagoon), මහ යකාළම ආර්ික
යකාමිසම (Grater Colombo Economic Commission), යුයරෝ කන්සල්ට් (EuroConsult), යනදර්ලන්ත (The Netherlands) May
1991 - මැයි
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

5 year average monthly percipitation
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රූපසටහන 14: 5 යකාලඹ කාලගුණ විදයා මධයස්ථානයේ 22015සිට 22019 දක්ව්ා කාල තුල නිරීක්ෂන කරන ලද
ව්ාර්ික මාසික මධයනය ව්ර්ෂාපතන දත්ත

සුලං මල් (Wind Rose)

රූපසටහන 15: 2008 – 2017 දක්ව්ා ව්සර 10 ක් සඳහා මධය සුලං මල් (Average Wind Rose)

සටහන: සුලං මල් (Wind roses) ඇදීම සිදුකර ඇත්යත් යකාළඹ කාලගුණ විදයා කාර් ාලයේ මීටර් 10 ක් උසකදී පැ ක්
පාසා ව්ාර්තාවී ඇති සුලං දත්ත භාවිත කරමිනි.
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විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
උශ්නත්ව්

රූපසටහන 716. 5 2015 සිට 2019 දක්ව්ා ව්සර 5 කාල තුල යකාළඹ කාලගුණ විදයා මධයස්ථානයේ දී නිරීක්ෂන
කරන ලද මාසික මධය උශ්නත්ව් විචලන (උපරිම සහ අව්ම) පිලිබඳව් ව්සර 5 ක සාමානය
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව්

රූපසටහන 87:5 2015 සිට 2019 දක්ව්ා ව්සර 5 කාල සඳහා යකාළඹ කාලගුණ විදයා මධයස්ථානයේ දී නිරීක්ෂන
කරන ලද මාසික මධය සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව්
3.7.4 ජල විදයාව්
3.7.4.1

මතුපිට අපව්හන රටාව්

විදුලි බලාගාර පරිශ්ර අව්ට පව්තින ප්රයද්ශ මුතුරාජයව්ල තුල ඇති, යගාඩකරන ලද සායප්තක්ෂව් සමතලා ඉඩමක් ව්න අතර
එහි ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංරව්ර්ධන කිරීයම් සංස්ථාව් (SLLDC) මගින් ඉදිකරන ලද ඇල මාර්ග පද්ධති ක් පව්තී. ව්යාපෘති භූමියේ
සිට ව්ැසිජල ගලාබැස ාම සිදුව්න්යන් පර් න්ත ඇල මාර්ග හරහා හැමිල්ටන් ඇල යදසට යේ. ව්යාපෘති ප්ර යද්ශයේ පව්තින
සමස්ථ අපව්හන රටාව් රූපසටහන 17 මගින් දක්ව්ා ඇත. ය ෝජිත බලාගාරයේ සහ දැනට පව්තින බලාගාර පරිශ්රයේ
අපව්හන ප්රයද්ශයේ පව්තින ජලව්හන ඡා ාරූප, රූපසටහන 18 සහ රූපසටහන 19 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

රූපසටහන 18 ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ ජල අපව්හන රටාව්

රූපසටහන 19 ව්යාපෘති භූමියේ ජල අපව්හන රටාව්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ජල ගැලීම් සඳහා පව්තින අව්ධානම (Vulnerability to floods)
ය ෝජිත ස්ථාන දැනට පව්තින න්රාගාර පරිශ්ර ට ආසන්නව් ඇති බැවින් එ පුරව්ා නැති නිසා ගංව්තුරට යගාදුරු වීයම්
අව්දානමක් ඇත. එයස්ම පර් න්ත ඇළ පද්ධති ඇතුළු අව්ට පහත් බිම් ගංව්තුරට යගාදුරු වීයම් අව්දානමක් ඇත.
මුතුරාජයව්ල ප්රයද්ශ සඳහා SLLDC විසින් ප්රධාන මාදිලි (master model) උපය ෝගී කරගනිමින් සිදු කළ ද්විමාන ආදර්ශ
අධය න මඟින් යමම ගංව්තුර අව්දානම තහවුරු වි .
ජල ගැලුම් ආකෘති (Flood Modelling )
ජල විදයා අධය නයේ ප්රධාන පරමාර්ථ නම් ය ෝජිත ඉදිකිරීයමන් ජල විදයාත්මක/ජලාපව්හන බලපෑම් තහවුරු කර
ගැනීමයි. RLNG බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා අව්ශය ය ෝජිත පිරවුයමන් ගබඩා කිරීම අහිමි වීම යහ්තුයව්න් ජලාපව්හන හා
ජලාපව්හන බලපෑම් ජලාපව්හන අව්හිරතා ස්ව්රූපය න් සහ පසුබිම් ප්රව්ාහ (ගංව්තුර එසවීම) තුළින් යපන්නුම් යකයර්
යමම ආකෘති යගාඩනංව්ා ඇත්යත් US ඉංජියන්රු කන්ඩා ම (US Corps of Engineers) විසින් සකසා ඇති විව්ෘත-මූලාශ්ර
ආකෘති ක් (open-source model) ව්න HEC RAS ද්වි-මාන ජලගැලීම් ආකෘති භාවිත කරමිනි. SLLDC යේ ූර්ණ ප්රධාන
ආකෘති ප්රයද්ශ ට මීගමු කලපුයේ ජල යපෝෂක ප්රයද්ශ ඇතුලත් යේ. ද්වීමාන ප්රයද්ශ , පහත් බිම් ප්රයද්ශ ක් යලස සලකා
ඇති අතර එ තුල විවිධ ඉදිකිරීම්, මුතුරාජයව්ල අභ භූමි සහ මීගමු කලපුව් පිහිටා ඇත. ප්රධාන ආකෘති ප්රයද්ශ ට අ ත්
ව්න උඩුගං ජල යපෝෂක ප්රයද්ශ න් (upstream catchments) රූපසටහන 20 මගින් නිරූපන කර ඇති අතර ආකෘතියේ
ද්වීමාන ප්රයද්ශ න් රූපසටහන 21 මගින් නිරූපන කර ඇත.

රූපසටහන 20 HEC RAS ූර්ණ ආකෘති ප්රයද්ශ
•

රූපසටහන 21 මීගමු කලපුව්, උඩු ගං උප ජල යපෝෂක ප්රයද්ශ
ඇතුලත් HEC RAS 2D ආකෘති ප්රයද්ශ

පව්ත්නා තත්ත්ව් න් - පව්ත්නා භූමි ප්රයද්ශ ආකෘතිය න් නිරූපණ යකයරන අතර, ව්යාපෘති භූමි පිළිබිඹු කිරීම
සඳහා ආකෘති යශෝධන කිරීම සඳහා පව්ත්නා න්රාගාර පරිශ්ර තුළ පව්ත්නා ව්ැසිජල ගලාබැස න ඇළ ඇතුළු
භූමි ලක්ෂණ මට්ටම් ලබා ගැනීම සඳහා භූ විෂමතා සමීක්ෂණ පව්ත්ව්නු ලැයබ්. දැනට පව්තින ඇල මාර්ග
පද්ධති ද ආකෘතිය න් නිරූපන කර ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
•

ය ෝජිත න්රාගාර සමග ඉදිරි ව්සර 50 සහ 100 තුල ජල ගැලීම් සඳහා අනාගත තත්ත්ව් න් - ය ෝජිත
බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා සමහර භූමි පිරවීම සිදු කළ යුතු බැවින් යම පසුගාමී ජල බලපෑමක් යපන්නුම් කරයි.
ාබද භූමියේ ව්ැලි කැනීම් සිදුකල ව්ලව්ල් ඇති බැවින් එම ඉඩයමහි අනාගත පිරවුම් අව්ශයතා පිළිබිඹු ව්න පරිදි
එම ඉඩම් යකාටයස් මට්ටම ඉහළ නංව්නු ඇති අතර එමඟින් පසුබිම් ජල ටද බලපෑමක් ඇති යේ.

යමම ආකෘති ද්විමාන ආකෘති ක් ව්න බැවින් ආව්ර්ත කාල පරිච්යේද න් සඳහා සම්ූර්ණ ජල ගැලුම් රාස්ටර (flood
raster) ලබා ගත හැකි අතර ය ෝජිත බලාගාරයේ විවිධ ව්ස්තූන්ව්ල DPC මට්ටම්ව්ලට ගැලයපන පරිදි සකස් කිරීම මඟින්
ඒව්ා ජලය න් ට යනාවීම තීරණ කළ හැකි .
සටහන - ජල විදයාව් පිලිබඳව් අමතර විස්තර ඇමිනුම ... හි දැක්යේ.
3.7.4.2 මතුපිට ජල ගුණාත්ම , පව්තින බව් (availability) සහ භාවිත න්
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් අව්ධීන් යදක තුලදීම ව්යාපෘති ප්රයද්ශ තුල පව්තින මතුපිට ජල ප්රභව්න් මත
ැපීමක් සිදු කරනු යනාලබයි. එයස්ම, න්රාගාරය න් පිටව්න අපජල ද මුහුදට නිදහස් කරනු ලබන අතර ප්රයද්ශ තුල
පව්තින කිසිදු ජල යද්හ කට නිදහස් කරනු යනාලබනු ඇත. එමනිසා, ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් අව්දීන් ව්ලදී මතුපිට ජල
යද්හ න් අපවිරවීමට හැකි ාව්ක් පව්තිනු ඇත්යත් අපධාව් න් මගින්ම පමණකි. අභයන්තර ව්ැසි ජල ගලා බැස ායම්
පද්ධති ඉදිකරනු ලබනු ඇත්යත් යතල් සහිත ජල අපජල යලස එකතුකර, පිරිපහදු කර මුහුදට බැහැරලි හැකි පරිදි
නිසා එව් අව්ධීන් තුල පව්ා අපධා ජල අපවිරවීම සැලකි යුතු තරම් අව්ම ව්නු ඇත. මීට සමාන විදුලිබලාගාර ක් දැනටමත්
එම ව්යාපෘති භූමි ට ාබදව් ක්රි ාත්මකව් පව්තින අතර එම බලාගාර නිසා ජල දූෂණ වී ඇති බව්ට සමකාලීන
ව්ාර්තාව්න් යනාමැත.
ඒ නිසාම, මතුපිට ජල යද්හ න්ට සැලකි යුතු තරයම් බලපෑම් ඇතිව්නු ඇතැයි අයප්තක්ෂා කරනු යනාලබයි. එයස් වුව්ද,
පරිසර ට සිදුව්න බලපෑම් පසුවිපරම් කිරීම සඳහා මතුපිට ජලයේ පව්තින ව්ර්තමාන තත්ත්ව් පිලිබඳව් පාදස්ථ දත්ත න්
ස්ථාපිත කිරීම ව්ැදගත් යේ. බලපෑමට ලක්ව්න ප්රයද්ශ තුළ පව්තින මතුපිට ජල යද්හ න් හඳුනා ගැනීම සඳහා ව්යාපෘති
ප්රයද්ශ නැව්ත සකස් කරන ලදී. ප්රයද්ශ තුල පව්තින මතුපිට යද්හ න් ව්න්යන් එකියනක හා අන්තර් සම්බන්ධවීයමන්
යගාඩ නැගුනු ඇල මාර්ග පද්ධති කි (17 සහ 18 රූපසටහන බලන්න). යමම ඇළ මාර්ග ව්යාපෘති භූමි ට නැයගනහිර
ප්රයද්ශය න් ඕලන්ද ඇල (උඩගං ප්රයද්ශ ) සහ දකුණු ප්රයද්ශය න් හැමිල්ටන් ඇළ ( ටිගං) ප්රයද්ශ හා සම්බන්ධ ව්න
අතර එ ස්ථාන කිහිප කින් මුහුදට සම්බන්ධ යේ. එමනිසා, එම ඇල මාර්ගයේ ජලයේ ගුණාත්ම ට උදම් මගින් ඇතැම්
බලපෑම් ඇතිවි හැකි ැයි අයප්තක්ෂා කල හැකි . ක්යෂ්ර පරීක්ෂණ තුලදී අනාව්රණ වූ පරිදි, වි ලි කාලගුණ තත්ත්ව් න්
තුලදී උදම් රළ ගමන් කිරීම හැර ඇල මාර්ගයේ ජල අඩු ව්ැඩි ව්ශය න් එක් තැන රැඳීපව්තියි. ඇළ මාර්ග දෘශය
පරීක්ෂායව්න් දූිත ජලය හි තත්ව් යපන්නුම් කරයි. ව්යාපෘති ප්ර යද්ශ තුල ඇල මාර්ගයේ ජලය හි කිසිදු භාවිතාව්ක්
නිරීක්ෂණ කර යනාමැත. එයස්වුව්ත්, යතත් කාලගුණ තත්ත්ව් න් තුලදී, ඇල මාර්ග න් පිරී ඉතිරී විශාල අපදා ජල
ප්රමාණ ක් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරට යගන එනු ලබයි. යමම ජල ඇල මාර්ග හරහා හැමිල්ටන් ඇලට එකතු වී ඉන්පසුව් මුහුදට
නිදහස් යේ.
එමනිසා, අනාගතයේදී (ය ෝජිත බලාගාර ක්රි ාත්මක වීයමන් අනතුරුව්) යමම ප්රයද්ශයේ පව්තින මතුපිට
ජලයද්හ න් ව්ල ජලයේ ගුණාත්ම පාලන කරනු ඇත්යත් ය ෝජිත බලාගාර ආශ්රිත ක්රි ාකාරකම් ව්ලින් යනාව්
දැනටමත් පව්තින ස්ව්භාවික සහ මානව් ක්රි ාව්ලීන් මගින් ව්නු ඇති බව්ට මූලික නිගමන කට එලඹි හැකි .
2020 අයගෝස්තු කාල තුලදී ඇල මාර්ග පද්ධතියේ විවිධ ස්ථාන න් 4 ක ලබාගත් (උඩු ගං ස්ථාන යදකක් W4, W5 - සහ
ටිගං ස්ථාන යදකක් W6 සහ W7 - ) ජල ගුණාත්ම ප්රතිඵල භාවිත කරමින් පාදස්ථ ජල ගුණාත්ම න් ස්ථාපිත කරන ලදී.
මතුපිට ජල ගුණාත්ම විශ්යල්ෂණයේ ප්රතිඵල 29 ව්ගුව් තුල ඉදිරිපත් කර ඇති අතර නි ැදීම් සිදුකරන ලද ස්ථාන න්
රූපසටහන 22 හි සලකුණු කර ඇත. එම නි ැදීම් සිදුකරන ලද ස්ථාන ව්ල විස්තර 28 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

රූපසටහන 22මතුපිට සහ භූගත ජල නි ැදීම් සිදුකරන ලද ස්ථාන දැක්යව්න ගූගල් සිති ම (Google map)
යස්ව්ා දා ක ායේ
නි ැදි පරිශීලක
BH-1
7.00995 °N
79.87758 °E
BH-2
7.00884 °N
79.87309 °E
BH-3
7.01295 °N
79.87734 °E
SW-1
7.01815 °N
79.88279 °E

SW-2
7.00842 °N
79.8776 °E
SW-3
7.00948 °N
79.87274 °E

නි ැදි විස්තර
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකර ඇත්යත් විදුම් සිදුයර් මීටර් 1-2 අතර ගැඹුරකින් ව්න
අතර විදුම් සිදුර පිහිටියේ යතත් බිම සහ යපර මිශ්රිත යකාන්ක්රීට් ප්රව්ාහන කරනු
ලබන ව්ාහන යසෝදන ජල බැහැර කරනු ලබන අත්හැර දමන ලද ඉඩම අතර
මැද යකාටයස් වි . ජල ලා කහ පැහැති, දැඩි යලස යබාරවූ (highly turbid)
සහ අප්රසන්න ගන්ධ ක් සහිත .
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකර ඇත්යත් විදුම් සිදුයර් මීටර් 4-6 අතර ගැඹුරකින් ව්න
අතර විදුම් සිදුර පිහිටියේ යකරව්ලපිටි විදුලිබලාගාර මායිම තුල වි . ජල
අව්ර්ණ, ගන්ධ කින් යතාර සහ මඳ ව්ශය න් යබාර (slightly turbid) වී
පැව්තුනි.
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකර ඇත්යත් විදුම් සිදුයර් මීටර් 0.5-1 අතර ගැඹුරකින් ව්න
අතර විදුම් සිදුර පිහිටියේ ව්ගුරු බිම මධය යේ වි . ජල ලා කහ පැහැති, දැඩි
යලස යබාරවූ (highly turbid) සහ ගන්ධ ක් රහිත වි .
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකරන ලද්යද් සෘජුව්ම ඇල මාර්ගය න් ව්න අතර එ
යකරව්ලපිටි අධියේගී මාර්ග පිටවීම් ස්ථාන අසල ඇති පාලම ආසන්නයේ
පිහිටා ඇත. ජලයේ ව්ර්ණ යකාලපැහැති වූ අතර යබාරවූ (turbid) සහ
අප්රසන්න ගන්ධ ක්ද සහිත වි . එම ඇල මාර්ගයේ ජල ගලාබැස ාම ඉතා
යසමින් සිදුවූ අතර සම්ූර්ණය න්ම ව්ායේ ඇල්ගා සහ පායව්න ද්රව්ය ව්ලින්
ආව්රණ වී පැව්තුනි.
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකර ඇත්යත් සෘජුව්ම ඇල මාර්ගය න් ව්න අතර එ
යකරව්ලපිටි විදුලිබලාගාරයේ මායිමට ආසන්නව් පිහිටා ඇත. ජලයේ ව්ර්ණ
යකාලපැහැති වූ අතර යබාරවූ (turbid) සහ අප්රසන්න ගන්ධ ක්ද සහිත වි .
එම ඇල මාර්ගයේ ජල ගලාබැස ාම ඉතා යසමින් සිදුවූ අතර පායව්න ශාක
වියශ්ෂ නිරීක්ෂණ වි .
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකර ඇත්යත් සෘජුව්ම ඇල මාර්ගය න් ව්න අතර එ
යකරව්ලපිටි විදුලිබලාගාරයේ මායිමට ආසන්නව් පිහිටා ඇත. ජලයේ ව්ර්ණ
යකාලපැහැති වූ අතර යබාරවූ (turbid) සහ අප්රසන්න ගන්ධ ක්ද සහිත වි .
එම ඇල මාර්ගයේ ජල ගලාබැස ාම ඉතා යසමින් සිදුවූ අතර පායව්න ශාක
වියශ්ෂ නිරීක්ෂණ වි .

විදයාගාර
පරිශීලක
W1

W2

W3

W4

W5

w6
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
SW-4
7.00931 °N
79.87112 °E

නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකර ඇත්යත් සෘජුව්ම ඇල මාර්ගය න් ව්න අතර එ
යකරව්ලපිටි විදුලිබලාගාරයේ දුරස්ථව් පිහිටා ඇත. ජලයේ ව්ර්ණ
යකාලපැහැති වූ අතර යබාරවූ (turbid) සහ අප්රසන්න ගන්ධ ක්ද සහිත වි .
එම ඇල මාර්ගයේ ජල ගලාබැස ාම ඉතා යසමින් සිදුවූ අතර පායව්න ශාක
ව්ලින් සම්ූර්ණය න්ම ව්ායේ ආව්රණ වී පැව්තුනි.

W7

රූපසටහන 31 ජල නි ැදි ලබාගත් ස්ථාන පිලිබඳ විස්තර
මතුපිට ජල යද්හ න්යේ පාදස්ථ ජල ගුණාත්ම තත්ත්ව් යත්රුම් ගැනීම සඳහා නි ැදීම් සිදුකරන ලද ස්ථාන ව්ල ජල
ගුණාත්ම දත්ත න්, ජාතික අව්ට ජල ගුණාත්ම ප්රමිතීන් සමග සංසන්දන කරන ලදී. මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් 20196
යනාව්ැම්බර් මාසයේදී නව්තම අව්ට ජල ගුණාත්ම ප්රමිතීන් නිකුත් කරන ලද අතර එහි පහත දැක්යව්න පරිදි යව්නස් කාන්ඩ
6 ක් සඳහා ගුණාත්ම ප්රමිතීන් අර්ථ දක්ව්ා ඇත:
A කාන්ඩ - පාන සඳහා සරළ ප්රතිකර්ම අව්ශය ව්නු ඇති
B කාන්ඩ - ස්නාන සඳහා සහ ජල ස්පර්ෂ ව්න වියනෝදාශ්ව්ාද කටයුතු සඳහා සුදුසු
C කාන්ඩ - ජලජ ජීවීන් සඳහා සුදුසු ජල
D කාන්ඩ - පාන සඳහා සාමානය පරිපහදු ක්රි ාව්ලි කට ටත්වීමට අව්ශය ජල ප්රභව් න්
E කාන්ඩ - ව්ාරි කටයුතු සහ කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා සුදුසු ජල
F කාන්ඩ - A සිට E දක්ව්ා කාන්ඩ ටතට යනාගැයනන අව්ම ගුණාත්ම ක් සහිත ජල
29 ව්ගුයව්න් නි ැදීම් ස්ථාන 4 ක ජල ගුණාත්ම දත්ත් න් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එමගින් දැක්යව්න්යන් මතුපිට ජල
යද්හ න් දූෂණ වී ඇති බව් සහ ඉහත 1-5 දක්ව්ා විස්තර කරන ලද කිසිදු කාර් ක් සඳහා සුදුසු යනාව්න බව්යි. එ්ව්ායේ
ජල ගුණාත්ම දත්ත න් අව්ම ගුණාමත්ම අව්ශයතා ව්ලටත් ව්ඩා පහලින් පව්තී. නි ැදීම් මගින් ලැුන දත්ත සහ අව්ට ජල
ගුණාත්ම ප්රමිතීන් සමග සංසන්දන කිරීම පදනම් කරයගන මතුපිට ජල ගුණාත්ම සම්බන්ධ පහත නිරීක්ෂන න් ව්ලට
එයලයඹන ලදී.

6

•

සාමානයය න්, නි ැදීම් සිදුකරන ලද ස්ථාන හතයරහි ජල ගුණාත්ම තත්ත්ව් න් යබයහෝදුරට සමාන තත්ත්ව්ය න්
පැව්ති අතර නි ැදීම් ස්ථාන අංක W7 හි පරාමිතීන් යදකක් (ද්රාව්ය ඔක්සිජන් සහ ක්ෂාරී තාව් ) අයනක් ඒව්ායින්
අපගමන වී පැව්තුනි.

•

නි ැදි 4 ර තුලම විදුත් සන්නා කතා මට්ටම් කාර්මික අපජල කාන්ඩ තුලට අ ත් වි . බැර යලෝහ අධික
සාන්ද්රන න්යගන් පැව්තීම යමම යමම මත ට උපකාරී යේ. එමනිසා, මතුපිට ජල යද්හ න් කාර්මික අපජල
මගින් දූෂන ට ලක්ව් පැව්තීම සිදුවි හැකි එක් යද කි. එයස්වුව්ත්, යකලව්රපිටි ප්රයද්ශ ඝන අපද්රව්ය විව්ෘත
බැහැරකිරීම් සඳහා භාවිත කරන ලද ප්රයද්ශ ක් ව්න අතර එම බැහැරලීම් ව්ල පව්තින බැර යලෝහ ඇතුලත්
ක්ීරිත න් (leachate) මතුපිට ජල ට නිදහස් වීමට ව්ැඩි හැකි ාව්ක් පව්තී. භූගත ජල මගින් මතුපිට
ජලයද්හ න්ට (ඇල මාර්ග) යලෝහ අ න න් නිදහස් කිරීමට ද හැකි ාව්ක් පව්තී.

•

ප්රයද්ශයේ මිරිදි ජල යද්හ න්යේ සහ භූගත ජලයේ සාමානයය න් හමුව්න සාන්ද්රන න් සමග සංසන්දන
කිරීයම්දී යලෝහ අ න සාන්ද්රන ද ඉහල අග ක් ගනී. මතුපිට ජලයේ (ඇළ මාර්ගව්ල) ඇති යලෝහ අ න සඳහා
භූගත (භූගත ජල ) දා කත්ව් ට ව්ඩා කාර්මික ස්ව්භාව්යේ දූෂණ ට යව්නත් ප්රභව් න් තිබි හැකි බව් සාධාරණ
යලස නිගමන කළ හැකි . (භූගත ජල පිලිබඳ යකාටස බලන්න)

•

මතුපිට ජල ගුණාත්ම මගින් දැක්යව්න්යන් එහි ජල මලකඩ සහිත ඒව්ා (non-corrosive) යනාව්න බව්යි.

•

ජලය හි ඇති ඉහල ක්යලෝරයිඩ මට්ටම් උදම් ක්රි ාකාරිත්ව්යේ බලපෑම් (මුහුදු ජල ඇතුලුවීම) යපන්නුම් කරන
බව්ට උපකල්පන කල හැකි . විදුත් සන්නා කතාව් සහ ලව්ණතා න මිනුම් යදකම යමම උපකල්පන
සඳහා උපකාරී යේ.

•

දෘශය නිරීක්ෂණ මගින් ඇල මාර්ග ව්ල මතුපිට යතල් සහිතව් පව්තින බව් දක්ව්ා ඇත. එයස්වුව්ත් පරීක්ෂණ දත්ත
මගින් යතල් පව්තින බව්ක් දක්ව්ා යනාමැත. යබායහෝදුරට යමයස් වි හැක්යක් නි ැදීම් සිදුකරන ලද ක්රි ාව්ලි
නිසා වි හැකි අතර, නි ැදි සඳහා ජල ලබායගන ඇත්යත් මතුපිටට ව්ඩා තරමක් ට ප්රයද්ශ කින් වි හැකි අතර
යතල් පව්තින්යන් ජල මතුපිට නිදහස් යතල් ව්ශය න් වි හැකි . එයමන්ම යතල්, නතයලෝදකරණ
(emulsified) වී ඇත්නම් නිදහස් යතල් සඳහා සිදුකරනු ලබ පරීක්ෂණ මගින් නිදහස් යතල් පව්තින බව් ව්ාර්තා
යනායේ.

2019 යනාව්ැම්බර් 5 අඟහරුව්ාදා, අංක 2148/20 , ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජයේ (අතිවියශ්ෂ) ගැසට් පර
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පරාමිතීන්

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

pH

7.3

6.1

6.8

8.4

8.8

8.9

7.7

උශ්නත්ව් , ˚C

30.4

31.9

30.7

33.4

32.3

32

30.8

විදුත් සන්නා කතාව්, mS/cm

1.33

0.18

11.37

5.69

6.15

7

7.12

යබාරතාව් (Turbidity), NTU

36

25

31

49

42

32

37

ව්ර්ණ , mg pt/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

මුලු ද්රාව්ය අංශු (TDS), mg/L

2853

3644

7726

6197

3139

3553

3581

මුලු අව්ලම්ිත අංශු (TSS), mg/L

33

30.9

101.4

44

53.7

34.6

25.6

ලව්ණතාව් , ppt

0.7

0.1

6.4

3

3.3

3.8

3.9

යතල් සහ ග්රීස් , mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ද්රාව්ය ඔක්සිජන් (DO) mg/L

1

1.1

0.8

6.2

9.7

8.4

0.9

ක්යලෝරයි් (as Cl-), mg/L

100

200

1602

1577

901

939

1001

මුළු දෘඩතාව් (Total Hardness) (CaCO3 යලස), mg/L

170

80

1970

1160

760

710

700

මුලු ක්ෂාරී තාව් (Total Alkalinity) (as CaCO3), mg/L

ND

ND

ND

1225

1125

1375

425

1539

1393

1456

1803

1817

1686

1560

සල්යේට් (as

SO42-)

ේයලෝරයි් (as

F-),

, mg/L
mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

13.4

7.9

5.1

27.8

8.6

10.5

11.6

රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම, O2 mg/L

60

82

94

92

68

76

87

නජව් ඔක්සිජන් ඉල්ලුම at (BOD5) at 20˚C, mg/L

54

75

86

37

37

42

30

යපාස්යේට (as

නයියේට් (as N), mg/L

P-),

0.8

1.1

2.2

0.4

0.9

2

1

මුලු යකෝලි ආකාර (Total Coliform), 104counts/100
mL

mg/L

3

29

2

20

25

47

56

E.coli, 104counts/100 mL

1

4

2

12

14

19

23

යපාලික්යලෝරින්ට් බයි ෆීනයිල් Poly Chlorinated Biphenyl’s (PCB)
PCB 28, mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

PCB 52 , mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

PCB 101, mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

PCB 118, mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

PCB 138, mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

PCB 153, mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

PCB 180, mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

බැර යලෝහ (Heavy Metals)
කැල්සි ම් (as Ca) , mg/L

15.3

5.4

124.3

176.1

56.8

57.4

42.5

මැේනීසි ම් (as Mg) , mg/L

33.3

15.8

367.4

223.6

167.9

154.7

144.1

4.3

5.2

6.3

1.5

2.4

2.2

1.9

මැංගනීස් (as Mn), mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ඊ ම් (as Pb), mg/L

ND

ND

ND

2.8

2.7

3.2

2.1

කැ්මි ම් (as Cd), mg/L

ND

ND

ND

0.7

0.6

0.9

0.3

යක්රෝමි ම් (as Cr), mg/L

ND

ND

ND

1.7

1.1

1.5

0.7

යකාපර් (as Cu), mg/L

ND

ND

ND

1.9

1.5

1.1

1.4

සින්ක් (as Zn), mg/L

0.3

0.9

0.1

ND

ND

ND

ND

1

2.3

1.4

1.7

2.3

1.5

1.5

ඇන්ටිමනි (as Sb), mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

රසදි (as Hg), mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ආසනික් (as As), mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

යසලිනි ම් (as Se), mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

කඩ (as Fe) , mg/L

යබ්රි ම් (as Ba), mg/L

W1-W3 – භූගත ජල W4-W7 මතුපිට ජල
ව්ගුව් 32: වි ලි සහ යතත් සෘතුන් තුලදී මතුපිට සහ භූගත ජල ගුණාත්ම දත්ත න්
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•

BOD සහ COD න මිණුම් යදකම සංසරණ භාවිත සඳහා නි ම කර ඇති උපරිම සීමාව්න්ට ව්ඩා ඉහළ අග ක්
ගන්නා අතර අව්ම මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මක අව්ශයතා සපුරාලන්යන් නැත. ප්රතිඵල මගින් යපන්නුම් කරන්යන්
සාමානය ජල යද්හ ක් තුලදී අයප්තක්ෂා කල හැකි මට්ටමට ව්ඩා නජව්විදයාත්මක ද්රව්ය අධික ප්රමාණ ක් පව්තින
බව්යි. යමම යතාරතුරු, මුලු යකෝලි ආකාර මට්ටම් සමග සංය ෝජන කරනවිට මලාපව්හන/ මල ද්රව්ය මගින් ජල
අපවිරවීමට පව්තින හැකි ාව් ඉස්මතු කරනු ලබයි.

•

මිනුම් සංසරණ භාවිත සඳහා නි ම කර ඇති උපරිම සීමාව්න්ට ව්ඩා ඉහළ අග ක් ගන්නා අතර අව්ම මතුපිට
ජලයේ ගුණාත්මක අව්ශයතා සපුරාලන්යන් නැත

•

ස්ථාන හතයර්දීම ලබාගත් නි ැදි ව්ල අඩංගුව් පැව්ති යපාස්යේට් ප්රමාණ තරමක් අධික වූ අතර එමගින්
දැක්යව්න්යන් මතුපිට ජලයද්හ න් සුයපෝෂන තත්ත්ව් ව්ල පව්තින බව්යි. ඇල්ගී ව්ර්ධන වී පැව්තීම එම
සුයපෝෂණ තත්ත්ව් න් ව්ඩාත් පැහැදිලි ව්න සලකුණක් ව්න අතර ජලයේ පව්තින යකාළ පැහැ ව්ර්ණ සහ ඇතැම්
විට ගන්ධ ක් පැව්තීම මගින් ඇල්ගී ව්ර්ධන වී ඇති බව් තහවුරු යේ.

•

නි ැදි අංක 7 හි ද්රාව්ය ඔක්සිජන් මට්ටම සහ ක්ෂාරී තාව් අයනක් නි ැදි ව්ල අග න්යගන් අපගමන වීයමන්
සුයපෝිත ජලයේ චක්රාකාර හැසිරීම නිසා සිදුවී ඇති බව්ද ආයරෝපන කල හැකි . නි ැදීම් අංක 7 ස්ථානයේ
ජලයේ ඔක්සිජන් මට්ටම අඩුවීයම් තත්ත්ව් මි ගි ඇල්ගී පවිීකරණ (යබ්යර් ව්ැයේ සාමායනය න්
නිරීක්ෂන වී ඇති පරිදි) නිසා සිදුවී ඇති බව්ද යපනී යි. ද්රාව්ය ඔක්සිජන් සහ ක්ෂාරී තාව් සහ ඇල්ගී ව්ර්ධන
අතර සමීප සබඳතාව් ක් පව්තී.

3.7.4.3 භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාව් , උපය ෝජයතාව් සහ භාවිත
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් අව්ධීන් යදක තුලදීම ව්යාපෘති ප්රයද්ශ තුල පව්තින මතුපිට ජල ප්රභව්න් මත
ැපීමක් සිදු කරනු යනාලබයි.
ව්යාපෘති භූමි අව්ට ප්රයද්ශයේ නල ළිං (tube wells) යහෝ යනාගැඹුරු ළිං (shallow wells) යනාමැති නිසායව්න් ව්යාපෘති
භූමි තුළ සිදු කළ මිහිවිදුම් සිදුරැ (boreholes) තුනක ජල සාම්පල විශ්යල්ෂණ කිරීයමන් ලබාගත් අග න් ය ාදා ගනිමින්
භූගත ජලයේ මූලික ගුණාත්මකභාව් (Baseline groundwater quality) ස්ථාපන කරන ලදී. එයලස විශ්යල්ෂණ කරන
ලද භූගත ජලයේ තත්ත්ව් විශ්යල්ෂණ දත්ත සහ ජල නි ැදි ලබාගත් ස්ථාන පිළිබද විස්තර න් අංක 29 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
යමම නි ැඳි ස්ථාන W1, W2, සහ W3 යලස නම් කර ඇත (රූප 22).
යමම මිහිවිදුම් තුයනහි (නි ැදි ස්ථායනහි) විශ්යල්ෂණ දත්ත මගින් යපන්නුම් යකයරනුයේ භූගත ජල අපවිර වී ඇති බව්
හා එම ජල ප්රභව් න් ඉහත 1 - 5 විස්තර කර ඇති කිසිදු භාවිත කට සුදුසු යනාව්න බව්යි. ජල නි ැදි විශ්යල්ෂණ දත්ත මත
පදනම්ව් භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාව් පිළිබඳව් පහත නිරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී :
• මිහිවිදුම් W3 හි භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාව් අයනක් මිහිවිදුම් යදයකහි (W1 සහ W2) භූගත ජල ට සායප්තක්ෂව්
සැලකි යුතු යව්නසක් යපන්නුම් කරයි. එම නිරීක්ිත W1, W2 සහ W3 භූගත ජල නි ැදි අතර ව්න
ගුණාත්මකභාව් යව්නස පැහැදිලි කිරීම භූ විදයාත්මක සාධක මත පදනම්ව් පමණක් සිදු කළ යනාහැක. යමම
ගුණාත්මකභාව් යව්නසට යහ්තු වි හැකි කරුණු පහත පරිදි යේ; (අ) නි ැදි ස්ථාන ආසන්නයේ දී මතුපිට
ගලා න ජල හා භූගත ජල එකියනක සම්බන්ධ වීම යහෝ මතුපිට ජල මගින් භූගත ජල යපෝෂණ කිරීම
(groundwater recharging); (ආ) කර්මාන්ත ශාලා ව්ලින් පිට කරන අපජල W 3 නි ැදි ස්ථාන ආසන්නයේ දී
බැහැර කිරීම (point-source pollution).
• W1, W2 සහ W3 න භූ ජල සාම්පල තුයනහිම බැර යලෝහ අඩංගු බව් නිරීක්ෂණ වූ අතර W3 හි එම ප්රමාණ
ඉහළ අග ක් ගනී. භූගත ජල සාම්පල ව්ල ඉතා අඩු ද්රාවිත ඔක්සිජන් ප්රමාණ ක් යපන්නුම් කරන අතර එම
නිසායව්න් භූගත ජල ට බැර යලෝහ ඇතුළු හැකි ාව් ඉහළ යගාස් ඇත. භූගත ජලයේ නිර්ව්ායු තත්ව් න් නිසා බැර
යලෝහ පහළ ඔක්සිකරණ තත්ව් ක පව්තින අතර ජලයේ ද්රාව්ය යේ. යමම තත්ව් සාමානයය න් භූගත ජලයේ
ඉහළ කටිනත්ව් ට (hardness) සහ ද්රාවිත ද්රව්ය (dissolved solids) ප්රමාණ කට දා ක යේ.
• විශ්යල්ෂණ කළ ජාල සාම්පල තුයනහිම ක්ෂාරී තව් (Alkalinity) යනාමැතිවීම වියශ්ෂයින් සඳහන් කළ යුතු .
එයස්නමුත් අයනකුත් ජල තත්ත්ව් පරාමිතීන් ව්න කටිනතාව්, කැල්සි ම් සහ මැේනීසි ම් ප්රමාණ , අඩු ද්රාවිත
ඔක්සිජන් මට්ටම නාදිය හි විශ්යල්ෂණ දත්ත අනුව් යපන්නුම් යකයරන්යන් ක්ෂාරී තාව් ක් පැව්ති හැකි
බව්යි.
• W1 සහ W2 නි ැදිව්ල ක්යලෝරයි් සාන්ද්රණ ට අඩු නමුත් W3 හි සාන්ද්රණ සායප්තක්ෂව් ඉහළ අග ක් ගන්නා
අතර මතුපිට ජලයේ පව්තින ක්යලෝරයි් සාන්ද්රණ ට සමාන යේ. යමම W 3 හි ඉහළ සාන්ද්රණ ට යහ්තු වි
හැක්යක් නි ැදි ස්ථාන ආසන්නයේ දී මතුපිට ජල මගින් භූගත ජල යපෝෂණ කිරීම යහෝ කර්මාන්ත ශාලා
ව්ලින් පිට කරන අපජල W3 ස්ථාන ආසන්නයේ දී බැහැර කිරීමයි.
• භුමියේ මතුපිට පෘෂ්ඨයේ ජල ට සායප්තක්ෂව් භූගත ජලයේ යලෝහ අ න සාන්ද්රණ අඩු . සාමානයය න් ගත්කළ
ඔක්සිජන් සාන්ද්රණ අඩු ජලයේ, බැර යලෝහ සාන්ද්රණ , යලෝහ අ න සාන්ද්රණ , සහ ද්රාවිත ද්රව්ය ප්රමාණ ,
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•

•

•

ස්ව්භාවික නැවුම් ජල ප්රභව් න්ට සායප්තක්ෂව් ඉහළ යේ. එබැවින් විශ්යල්ිත ජල නි ැඳි ප්රිපල ව්ලට අනුව් යපනී
න්යන් භූගත ජල ට අමතරව් මතුපිට ජලයේ ඇති යලෝහ අ න ව්ල ප්රභව් ව්න්යන් යව්නත් ප්රභව් ව්ලින් පිටකරනු
ලබන අපජල යි.
W1, W2 සහ W3 ජල සාම්පල ව්ල ජීව් විදයාත්මක ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (BOD) සහ රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම
(COD) න මිනුම් යදකම යපාදු භාවිත න් සඳහා නි ම කර ඇති උපරිම සීමාව්න්ට ව්ඩා ඉහළ අග ක් ගනී. අඩු
ද්රාවිත ඔක්සිජන් සාන්ද්රණ , ජලයේ පව්තින අධික අංශු ප්රමාණ ව්ැනි අයනකුත් ජල තත්ත්ව් පරාමිතීන් නි ම කර
ඇති උපරිම සීමාව්න් සමඟ අනුකූල ව්න අතරම යමම දත්ත න්යගන් යපනී න්යන් අධික මඩ සහිත ව්ගුරු ව්ැනි
භූමි ආශ්රිත ජලයේ නජව් විදයාත්මක ක්රි ාකාරකම් උක්ත අග න් ව්ලට සාධක වූ බව්යි.
W1, W2 සහ W3 ජල සාම්පල ව්ල මුළු යකාලියෙෝම් (Total Coliform) සහ ඊ-යකෝලි (E-Coli ) මට්ටම ද ඉහළ
අග ක පව්තින අතර යමම ප්රමාණ න් මතුපිට ජලයේ ප්රමාණ න් සමඟද සැසඳි හැකි මට්ටමක පව්තී. යම ට
ප්රධාන යහ්තුව් ව්ශය න් මලාපව්හන / අපද්රව්ය භූ ගත ජල ට එකතු වීම යලස සැලකි හැකි . යම ට තව්ත්
යහ්තුව්ක් යලස කාණු පද්ධති ව්ල සහ මතුපිට ගලා න ඇති දුිත ජල /අපජල භූ ගත ජල සමඟ මිශ්ර වීමද
හැඳින්වි හැකි . ක්යෂ්ර පරීක්ෂායේදී ව්ැසිකිළි ව්ළව්ල් (ූතිකා ටැංකි) විශාල ව්ශය න් ප්රයද්ශයේ දක්නට
යනාලැුණි. යකයස් වුව්ද ඇළ ඉවුරු ආශ්රිතව් යව්යසන ජනතාව් ගෘහස්ථ අපජල කාණු යහෝ ඇළ මාර්ග ව්ලට මුදා
හැරීම සුලභ තත්ව් කි.
භූගත ජලයේ යපාස්යප්තට් අන්තර්ගත ඉහළ මට්ටමක පව්තින අතර යම ට යහ්තුව්ක් යලස පයසහි ජීව් විදයාත්මක
ක්රි ාකාරකම් හැඳින්වි හැකි . යමහි ප්රිපල ක් යලස ජලය හි ද්රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු වී යි.

3.7.5 සාගර විදයාව්
3.7.5.1 ය ෝජිත ව්යාපෘති ට අ ත් යව්රළ සහ අක්යව්රළ ප්රයද්ශයේ අගාධමිති
ලංකා හයියරාලික් ආ තන (Lanka Hydraulic Institute) විසින් ය ෝජිත ව්යාපෘති ට අ ත් යව්රළ සහ අක්යව්රළ
ප්රයද්ශයේ සවිස්තරාත්මක අගාධමිතික සමීක්ෂණ ක් සිදු කරන ලද අතර ලදී. එහිදී මුහුදු පත්යල් ගැඹුර පිලිබඳ අතයාව්ශය
දත්ත සහ යතාරතුරු ලබා ගන්නා ලද අතරම අව්සාදිත ව්යාප්තතවීම සහ ගමන් කිරීම පිළිබඳව් සංඛ්යාත්මකව් ආකෘති ක්
නිර්මාණය කිරීම සඳහා එම දත්ත ය ාදා ගනු ලැයබ්. මුහුදු පත්යල් ගැඹුර මැනීම සඳහා යබෝට්ටුව් ය ාදා ගත යනාහැකි,
යව්රළ ආසන්නයේ ම ව්න ප්රයද්ශයේ (-1.5 m සිට 0.5 m, MSL) භූ විෂමතාව් සමීක්ෂණ සඳහා භූලක්ෂණාත්මක මැනීම
සිදු කිරීමට අයප්තක්ෂා යකයර්.
අගාධමිතික සමීක්ෂණ සිදුකරනු ලබන ප්රයද්ශ
යමම අධය න ප්රයද්ශ උතුරු-දකුණු දිශාව්ට කියලෝමීටර 1 ක් සහ යව්රයළ් සිට මුහුද දිශාව්ට කියලෝමීටර 4.4 ක දුරක්
දක්ව්ා විහියද් (රූප 23)
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රූපසටහන 92: අගාධමිතික සමීක්ෂණ සඳහා ය ාදාගන්නා ලද ප්රයද්ශ
අගාධමිතික සමීක්ෂණයේ පිරිවිතර සහ ක්රමයේද
සමීක්ෂණයේ පිරිවිතර න් පහත දැක්යේ.
යව්රළබඩ සීමාව්: පහත අර්ථ දක්ව්ා ඇති පරිදි දිග ප්රමාණ දළ ව්ශය න් කියලෝමීටර 1 කි.
ව්ගුව් 33: අගාධමිතික සමීක්ෂණයේ මායිම්
ස්ථාන
අක්ෂාංශ
A
B
C
D

7° 1'17.76"N
7° 0'36.19"N
7° 0'51.99"N
7° 0'10.22"N

යද්ශාංශ
79°51'45.08"E
79°51'53.31"E
79°49'23.79"E
79°49'31.55"E

මුහුදු සීමාව්: මධයනය මුහුදු මට්ටයම් සිට මුහුද යදසට කියලෝමීටර් 4.4.
නාවික මාර්ග අතර පරතර : මීටර් 50 යි
සමීක්ෂණ කාල : 2020 යදසැම්බර් 24 සිට 2021 ජනව්ාරි 02 දක්ව්ා
අගාධමිතික සමීක්ෂණ ය ාදා ගන්නා ලද සඳහා ක්යෂ්ර උපකරණ:
• එයකෝ සවුන්ඩර් උපකරණ - TELEDYNE ODOM
• DGPS උපකරණ - TRIMBLE
• ඔයටෝ යලයව්ල් උපකරණ - SOKKIA
• යටෝටල් ස්යට්ෂන් උපකරණ - TRIMBLE
• මැනුම් ාරාව්
• මැනුම් කටයුතු සඳහා ය ාදා ගන්නා මැනුම් දණ්ඩ (surveying staff)
• පරිගණක
• යව්නත් අදාළ උපාංග
එයකෝ සවුන්ඩර් උපකරණ සහ DGPS උපකරණ ව්ල පිරිවිතර පහත පරිදි යේ:
• එයකෝ සවුන්ඩර් උපකරණ - TELEDYNE ODOM
 ක්රි ාත්මක සංඛ්යාත : 24, 33, 40, 200, 210 and 340 kHz
 වාර්තා කල හැකි අව්ම ගැඹුර:
0.2 m
 වාර්තා කල හැකි උපරිම ගැඹුර:
600 m
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 ඉහල තීව්රතා ව්ලදී නිරව්දයාතව් :
±0.1% ගැඹුර / ±1 cm
 පහල තීව්රතා ව්ලදී නිරව්දයාතව් :
±0.1% ගැඹුර / ±1 cm
 කදම්භයේ පළල:
4
• DGPS උපකරණ - TRIMBLE
 උපකරණයේ නිරව්දයතාව් <1m ව්ැනි ඉහළ අග ක පව්තී
 තතය කාලීන ඩී.ජී.පී.එස් සංඥා ලබා ගැනීම
 අඛ්ණ්ඩව් චන්ිකා 12 ක සංඥා ලබා ගැනීම
 තතය කාලීන ස්ථාන 10 Hz සංඛ්යාත කින් උත්පාදන කිරීම
 ඩී.එස්එම් උපය ෝගිතා මෘදුකාංග කට්ටල
සමීක්ෂණ ට යපර සි ළුම ක්යෂ්ර උපකරණ සම්මත පිරිවිතර න්ට අනුකූලව් ක්රමාංකන යකයර්
ස්ථානී ඛ්ණ්ඩාංක සහ උස මට්ටම් ලබා ගැනීම: අගාධමිතික සමීක්ෂණ සිදු කිරියම්දී සි ලු මැනීම් කටයුතු සහ ස්ථානී
ඛ්ණ්ඩාංක ලබා ගැනීම "කඳව්ල" දත්ත පද්ධති ට අනුව් සිදු කර ඇත. සි ලුම උස මට්ටම් මධය මුහුදු මට්ටම (MSL)
සායප්තක්ෂව් ලබා යගන ඇත
පාලන ස්ථාන පිහිටුවීම: DGPS උපකරණ මගින් ව්යාපෘති භූමියේ භූමිතික පාලන ස්ථාන පිහිටුව්න ලද අතර එම පාලන
ස්ථාන සඳහා ශ්රී ලංකා මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුයේ අනුමැති ලබා යගන අගාධමිතික සමීක්ෂණ සිදු කිරියම්දී මූලික
පදනමක් (baseline) යලස භාවිතා කරන ලදී.
අගාධමිතික සමීක්ෂණ සිදු කිරීම: මැනුම් ාරායේ ස්ථානගතකර ඇති පරිගණක ට ඇතුලත් කර ඇති හයියරා-යප්රෝ
මෘදුකාංග ට අනුව් අගාධමිතික සමීක්ෂණයේ සංචලන සිදු කල අතර එම මෘදුකාංග මගින් DGPS උපකරණය න් ලබා
යදන තිරස් ඛ්ණ්ඩාංක සහ එයකෝ සවුන්ඩර් උපකරණය න් ලබා යදන ගැඹුර පිලිබඳ දත්ත ද විශ්යල්ෂණ කටයුතු සඳහා
එකට සම්බන්ධ කරන ලදී. එයකෝ සවුන්ඩර් උපකරණය න් දත්ත ලබා ගත යනාහැකි ඉතා යනාගැඹුරු ජල ප්රයද්ශයේ උස
මට්ටම් ලබා ගැනීම සඳහා සාම්ප්රදායික උස මැනීයම් තාක්ෂණ භාවිතා කරන ලදී. යමම සමීක්ෂණ මගින් මුහුදු පත්යල්
පව්තින පාෂාණ ව්ල පිහිටීම සම්බන්ධය න්, රැඳී ඇති සුන්ුන් සහ මුහුදු පත්යල් උස යව්නස්වීම සම්බන්ධය න්
සවිස්තරාත්මක දත්ත ලබා ගැනීමක් සිදු යකරුණු අතර යමම සමීක්ෂණ ජාතයන්තර ජල විදයාත්මක සංවිධානයේ (IHO)
මාර්යගෝපයද්ශ න්ට අනුකූල ව් සිදු යකරුණි.
සිති ම්ගත කිරීම සහ වාර්තා කිරීම: ව්ඩදි බාදි , මුහුදු පත්යල් අක්රමිකතා (උස යව්නස්වීම) ව්ලට අනුරූපව් මනින ලද
ගැඹුර නිව්ැරදි කරන ලදී. නිර්මාණ කරන ලද අගාධමිතික සිති ම මධය මුහුදු මට්ටමට අනුව්ද තිරස් පිහිටීම් "කඳව්ල"
ඛ්ණ්ඩාංක පද්ධති ට අනුව්ද නැව්ත සකස් කරන ලදී. අගාධමිතික සිති ම නිර්මාණ කර ඇත්යත් ඔයටෝකැ් (AutoCAD)
මෘදුකාංග භාවිතය න් මීටර් 0.5 ක පරතර කින් යුත් සයමෝච්ඡ යර්ඛ්ා ව්ලිනි. එහි පරිමාණ 1: 4000 යේ. සම්පූර්ණ
අගාධමිතික සිති ම ඉල්ලීම පරිදි ලබා ගත හැකි .

රූපසටහන 23: අගාධමිතික මැනුම් ක්රි ා පටිපාටියේ ක්රමානුරූප සටහන
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3.7.5.2 ජල මට්ටම, දි ව්ැල්, උශ්ණත්ව් සහ ලව්ණතා මිණුම්
ය ෝජිත පිටමුව් (outfall) පිහිටව්නු ලබන ස්ථානයේ ජල මට්ටම, දි ව්ැල්, උශ්නත්ව් සහ ලව්ණතාව් සති යදකක
කාල ක් සඳහා මිණුම් කරන ලදී.

135m

රූපසටහන 24: මිණුම් සිදුකරන ලද ස්ථාන
ස්ථානය හි භූයගෝලී ඛ්ණ්ඩාංක : 7.015170° N, 79.862719° E
මිණුම් කරන ලද ගැඹුර
: -5.4m MSL
කාල
: 2020 යදසැම්බර් 22 සිට 2021 ජනව්ාරි 6 දක්ව්ා
ව්ැදගත්කම
: ය ෝජිත පිටමුව් පිහිටව්නු ලබන ස්ථාන සමඟ සමපාත යේ
AWAC 600 kHz ධ්ව්නි යඩාප්තලර් යප්රාෙයිලර් (ADP) උපකරණ (රූප 26) දි ව්ැල් හා ජල මට්ටම මැනීම
සඳහා ය ාදා ගනී. කදම්බ පැතිකඩ හතයරන් තුනක් දි ව්ැල් ව්ල තරංග ධාරා වියේදන සඳහා ද සිරස් කදම්භ , ධ්ව්නි
මතුපිට යසා ා ගැනීම (Acoustic surface tracking) සඳහා ද යව්න් කර ඇත.
න ාර්නෙක්

•

පරාස : 10 m/s H, 5 m/s V

•

උපරිම ගැඹුර: 50m

•

නිරව්දයතාව් :

•

±1% of measured velocity,
±0.5 cm/s
සංඛ්යාත - 600MHz

රූපසටහන 25: ධ්ව්නි යඩාප්තලර් යප්රාෙයිලර් උපකරණ (අනුග්රහ - යනාර්යටක්)
සෑම පැ 3 ක කාල පරාස කම මිනුම් ගන්න ලද ගැඹුයරහි ස්තරීකරණ
සංඛ්යාත කින් ජල මට්ටම මැනීම සඳහා උපකරණ විනයාස කර ඇත.

ප්රයේග

මනිනු ලැයබ්. එකම මිනුම්

මීට අමතරව්, උෂ්ණත්ව් සහ ලව්ණතාව් මැනීම සඳහා SBE 37-SM මයියක්රාකැට් යරයකෝඩර (MicroCAT recorder)
භාවිතා කරයි (රූප 27 හි යපන්ව්ා ඇත). යමහි ලව්ණතාව් සන්නා කතා කි වීම් ව්ලින් ප්රකාශ යේ. යමම උපකරණ
අනුක්රමික අතුරුමුහුණතකින්, අභයන්තර බැටරි සහා ගබඩා කළ යතාරතුරු ආරක්ෂාකාරීව් රඳව්ා තබා ගත හැකි ක්ෂණික
මතක කින් සමන්විත ඉහළ නිරව්දයතා පටිගත කිරීමකි. සංයේදකයේ පිරිවිතර පහත දැක්යේ.
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පරාමිති

මිණුම් පරාස

නිරව්දයතාව්

සන්නා කතාව්
(mS/cm)

0 – 70

0.003

උශ්නත්ව්
(°C)

-5 - 35

0.002

දත්ත ලබා ගැනීයම්
කාල (s/ නි ැදි )

1-3

1-3

රූපසටහන 10 SBE 37-SM
මයියක්රාකැට් යරයකෝඩර
සාමානය භාවිත ට අනුකූලව්, උපකරණයේ සංයේදක ය දවීම, සැකසීම, ක්රමාංකන කිරීම, අලුත්ව්ැඩි ා කිරීම සහ
රූපසටහන 11 - SBE 37-SM මයියක්රාකැට් යරයකෝඩරව්ල ය දවීයම් විස්තර
බාගත කිරීම සිදු කර ඇත. මයියක්රාකැට් යරයකෝඩරව්ල සංයේදකයේ ය දවීයම් විස්තර රූප සටහන 28 හි දක්ව්ා ඇත.
මුහුදු දි ව්ැල් (Water Currents) ඇගයීම
ජල ගැඹුර මත පදනම්ව් දි ව්ැල් ව්ල විශාලත්ව් අනුව් දිශා පැතිරීම ව්ර්ගීකරණ කර ඇත. මිණුම් කරන ලද ගැඹුයර් සිට
මතුපිට මට්ටම දක්ව්ා දි ව්ැල් ව්ල විශාලත්ව් සහ දිශාව් මැනීම එ කාල පරාස කට අනුව් සිදු කරන ලදී. යම් අනුව්, 1 m,
2 m, 3 m, ……, 5 m ගැඹුයර් දි ව්ැල් ව්ල විශාලත්ව් සහ දිශාව් නිරූපණ කරන යරෝස් සටහන් (Rose Diagrams)
නිර්මාණ කර ඇත (රූප 29).
මීටර 1 ක ගැඹුරකදී පව්ා, සමස්ත මිනුම් කාල තුළ ඉහළ දි ව්ැල් ව්ාර්තා වීමක් සිදු යනාව්න අතර, දි ව්ැල් ව්ල මනින ලද
උපරිම යේග 0.28 m / s යේ. ගැඹුර ව්ැඩි ව්න විට දි ව්ැල් ව්ල විශාලත්ව් අඩු ව්න අතර එ දළ ව්ශය න් මීටර් 5 ක
ගැඹුරට 0.05 m / s පමණ යේ.
නිශ්චිත ගැඹුරක ඇති දි ව්ැල් පිළිබඳ දැනුම ප්රය ෝජනව්ත් වුව්ද, දි ව්ැල් ව්ල ව්යාප්තති සිදුව්න ප්රයද්ශ සහ ගැඹුර පිළබඳව්
තක්යස්රු කිරීම ඊටත් ව්ඩා ප්රය ෝජනව්ත් කාරණ ක් යේ. යම් අනුව්, ජල ගැඹුයර් පැතිකඩ දියේ දි ව්ැල් ව්ල ව්යාප්තති
රූපසටහන 29 (f) හි දක්ව්ා ඇත. සාමානයය න් දි ව්ැල් SSE දිශායව්න් ව්න අතර එහි උපරිම විශාලත්ව් 0.2 m / s යේ.
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Current Speed (m/s)

(a)-1m ගැඹුර

(c)-3m ගැඹුර

(b)-2m ගැඹුර

(d)-4m ගැඹුර
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Current Speed (m/s)

(e)-5m ගැඹුර

(f)- ගැඹුයරහි සාමානය ක් යලස

රූපසටහන 12 දි ව්ැල් විශාලත්ව් ව්යාප්තති (Distribution of Current Magnitude)
මුහුදු ජල මට්ටම් ඇගයීම
ධ්ව්නි යඩාප්තලර් යප්රාෙයිලර් උපකරණ යව්තින් මනින ලද ජල මට්ටම් එයින් මනිනු ලබන අග න්යේ අසාමානයතා
සඳහා පරීක්ෂා කර ඇත. එයලස සතයාපන කිරීයමන් පසුව් උපකරණ මගින් ලබා ගත දත්ත පහත පරිදි ප්රස්ථාර ගත
කර ඇති අතර (රූප 30) පසුව් ජලවිදුලි ආකෘති ක්රමාංකන සඳහා ද ය ාදා ගනී.

රූපසටහන 28: ජල මට්ටම් ව්ල කාලීන විචලන
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මුහුදු ජලයේ උශ්නත්ව් සහ ලව්ණතාව් ඇගයීම
සති යදකක මිනුම් කාල පරිච්යේද ක් තුළ මනින ලද ස්ථානයේ උෂ්ණත්ව් හා ලව්ණතාව්යේ විචලන රූප සටහන 31
හි දක්ව්ා ඇත.

රූපසටහන 29 උශ්නත්ව්යේ සහ ලව්ණතාව්යේ කාලීන විචලන
ලව්ණතාව්යේ තියුණු යව්නස්කම් තිුණද උශ්නත්ව්යේ සහ ලව්ණතාව්යේ කිසිදු අව්ධානාත්මක විචලන න් යපන්නුම්
යනාකරයි (රූප 31). විදුත් සන්නා කතාව් භාවිතා කරමින් ලව්ණතාව් මැනීයම්දී භාවිතාව්න ප්රාය ෝගික ලව්ණතා
ඒකක (PSU) ලව්ණතාව් මැනීමට භාවිතා කරන සුපුරුදු ඒකක ව්න යකාටස් දහසකට යකාතරම් ප්රමාණ ක් ද න්නට
(ppt) ආසන්න ව්ශය න් සමාන ව්න බව් සලකන්න. ස්ථාන හ කදී ගන්නා ලද ලව්ණතාව් මැනීම ව්ගුව් 34 හි දැක්යව්න
අතර මිනුම් සිදු කරන ලද කාල පරාස ව්ල ව්ාර්තා ව්න සාමානය ලව්ණතාව් 34.4psu යේ.
ව්ගුව් 28: ලව්ණතා සහ උශ්නත්ව් මිණුම් ව්ල සාරාංශ
ය ෝජිත පිටමුව්
(Proposed Outfall)
උශ්ණත්ව් (oC)
ලව්ණතාව් (psu)
උපරිම
29.5
35.0
අව්ම
27.8
31.6
සාමානය
28.5
34.4
1/4/2021 උයද් 11.40 ට සහ 1/5/2021 උයද් 10.35 ට අඩු ලව්ණතාව්ක්, අග න් 32.23 psu සහ 31.26 psu යලස
නිරීක්ෂණ යකරුණි. ඉහත විචලයතාව් ට සමාන ව්න යලසටම උෂ්ණත්ව් ද එකම කාල පි ව්යර්දී එහි ඉහළම අග
ව්ාර්තා කයළ් . යමම කාල පි ව්ර යදයක්දී ජල මට්ටම ඔවුන්යේ සුපුරුදු ආකාර ටම පව්තින බව් ද නිරීක්ෂණ වි . යමම
නිරීක්ෂණ මගින් නිගමන කරනුයේ යමම සායප්තක්ෂව් අඩු ලව්ණතා අග න් අහඹු යදෝෂ ක් යනාව්න නමුත් ස්ව්ාභාවික
සංසිද්ධි ක ප්රිපල ක් වි හැකි බව්යි. ස්ථානී මිනුම් ලබා ගැනීයම්දී යමම තාව්කාලික යව්නස අව්ධාන ට ලක් යනාවිනි.

3.7.5.3 යව්රළබඩ සහ අක්යව්රළ ප්රයද්ශයේ සහ ය ෝජිත නල මාර්ග පද්ධති ආශ්රිත ජල විදයාත්මක යතාරතුරු
ජල ගතික ආකෘති නිර්මාණ
හැඳින්වීම සහ ආකෘති නිර්මාණ කිරීයම් විෂ පථ
සාමානයය න් හඳුන්ව්නු ලබන ආකාර ට ජල ගතික අධය න යහෝ ජල සංසරණ අධය නයේදී මූලික ව්ශය න් සිදු
යකයරන්යන් විවිධ ස්ව්ාභාවික බල ක්යෂ්ර න්ට ටත් ව්න ජල ප්රභව්ව්ල හැසිරීම පිළිබඳයි. අව්සාදිත ප්රව්ාහන සහ
විසුරුව්ා හැරීම යසා ා ගැනීම සඳහා දි ව්ැල් සහ ඒව්ායේ ගැඹුර පිළිබඳ දැනුම ඉතා ව්ැදගත් යේ.
ජල සංසරණ අධය නයේ විෂ පථ නම්, දි ව්ැල් මඟින් අධය න ප්රයද්ශ තුළ පිහිටා ඇති වියශ්ෂයින් යතෝරා ගන්න ලද
අක්යව්රළ කලාප යව්ත ඇතිව්න බලපෑම/ ප්රහාර අධයන කිරීමයි. යදව්නුව්, ඉහත සඳහන් ජල ගතික පරාමිතීන් මත
පදනම්ව් ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් සහ රහිතව් දි ව්ැල් ව්ල විචලන නිරීක්ෂණ කිරීමයි. යතව්නුව්, අව්සාදිත
ප්රව්ාහන සහ විසුරුව්ා හැරීම ගණන කිරීම සඳහා ව්න ජල ගතික දත්ත/ අග න් ලබා ගැනීමයි.
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MIKE 21 HD යමාඩියුල (Module)
MIKE 21 HD (ජල ගතික) යමාඩියුල සමාකරණ ක්රි ාව්ලි සඳහා ය ාදා ගනී. MIKE 21 HD නු MIKE 21 පැයක්ජයේ
මූලික යමාඩියුල ව්න අතර එ අව්සාදිත ක්රි ාව්ලි සහ පාරිසරික තරල චලිත යමාඩියුලව්ල සිදුකරන ගණන කිරීම්
සඳහා අව්ශයව්න ජල ගතික දත්ත සප යි. HD යමාඩියුල ට පහත පරාමිතීන් ඇතුළත් කිරීයම් පහසුකම් අඩංගු යේ:
• පහළ ව්යාකෘති ආතති (Bottom Shear Stress)
• සුළයේ විශාලත්ව් / දිශාව් සහ ඝර්ෂණ
• බැයරෝමිතික පීඩන අනුක්රමණ
• යකාරිය ාලිස් බල (Coriolis Force)
• අපා න සහ ප්රභව්
• ව්ාෂ්පීකරණ
• එඩී දුස්ස්රාවිතතාව් (Eddy Viscosity)
• තරංග විකිරණ ආතති
• නිර්මිත ව්ුහ න්යේ බලපෑම (යේලි / යබෝක්කු ව්ැනි)
ව්ඩදි , බාදි සහ සුළයේ දත්ත HD යමාඩියුල ට සෘජුව්ම සප නු ලබන අතර, යපර සමාකරණ කරන ලද MIKE 21 SW
ආකෘතියේ ප්රිපල ව්ලින් දි ව්ැල්ව්ල (තරංග) ලාක්ෂණික දත්ත සැපයි හැකි . සාමානයය න් HD යමාඩියුලයේ
සමාකරණ ක ප්රිපල යලස ජල උන්නතාංශ සහ දි ව්ැල් ප්රව්ාහ න් ඇති ව්න ආකාර තීරණ කළ හැකි .
MIKE 21 HD යමාඩියුල සැකසීම සහ සමාකරණ
හැඳින්වීම
විශාල හා රළු “කලාපී ” ආකෘති ක සිට කුඩා නමුත් ඉතා සවිස්තරාත්මක “ස්ථානී ” ආකෘති ක් දක්ව්ා ජාල ගත
සැකසුමක් භාවිතය න් ගණන කිරීම් සිදු යකයර් (රූප 6-1). යමම ජාල ගත ප්රයේශයේ මූලික පරමාර්ථ ව්න්යන් HD
යමාඩියුල ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා දන්නා උදම් රළ දත්ත ය ාදා යගන ආකෘතියේ මායිම් ආශ්රිතව් ව්ඩදි සහ බාදි ජනන
කිරීම සහ අව්ධාන ය ාමු කරන ප්රයද්ශ යදසට උදම් රළ ව්ඩාත් නිව්ැරදි සහ සියුම් යලස පැමියනණ ආකාර අධයන
කිරීම සහ HD යමාඩියුලය න් ව්ඩාත් නිව්ැරදි ප්රිපල ලබා ගැනීමයි.
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රූපසටහන 13: කලාපී සහ ස්ථානී ආකෘති මගින් ආව්රණ ව්න ප්රයද්ශ
කලාපී ආකෘති
කලාපී ආකෘති ල සම්ූර්ණය න්ම පායහ් ව්ඩදි සහ බාදි මත තීරණ ව්න අතර, අව්ධාන ය ාමු කරන ප්රයද්ශයේ
සමස්ත ජල ගතික යතාරතුරු ව්ඩාත් සාර්ථක මට්ටමකට තක්යස්රු කිරීම සදහා භාවිතා කරයි. ව්ඩදි -බාදි ව්ල දත්ත
කලාපී ආකෘතියේ මායිම් යකාන්යද්සි යලස සප නු ලබන අතර යමම අව්ස්ථායේ දී ආදර්ශ අව්ස්ථා අධයන සදහා
ගාල්යල් සහ කල්පිටියේ උදම් රළ ව්ල දත්ත ය ාදා යගන ඇත (ව්ගුව් 33). MIKE ZERO මෘදුකාංගයේ පිහිටුව්ා ඇති යමව්ලම්
භාවිතය න් අදාළ පරාමිතීන් නි ම කර ඇති විට ඊට අනුරූප ව්ඩදි බාදි මට්ටම් ජනන කරයි. බටහිර අක්යව්රළ මායිම
නිර්මාණ වී ඇත්යත් උතුරු හා දකුණු ව්ඩදි බාදිය හි අන්තර් මැදිහත්වීයමනි. අතරමැදි ආකෘතියේ සමාකරණයේදී
කලාපී ආකෘතිය න් උපුටා ගත් මායිම් යකාන්යද්සි උපය ෝගී කර ගන්නා අතර ප්රායද්ශී ආකෘතියේ සමාකරණයේදී
අතරමැදි ආකෘතිය න් උපුටා ගත් මායිම් යකාන්යද්සි භාවිතා කරනු ලබයි.
ව්ගුව් 295: කලාපී ආකෘති මායිම් සඳහා ය ාදා ගත් අනුව්ර්ති උදම් නි ත න්
කලාපී ආකෘති
අනුව්ර්ත නි ත ව්ල විස්තාර න්
අනුව්ර්ත
නි ත න් (m)
සීමාව්න්
M2
S2
K1
O1
M2
උතුර - කල්පිටි
0.175
0.12
0.085 0.03
53
දකුණ - ගාල්ල
0.16
0.11
0.05
0.02
51

නි ත ව්ල අව්ධීන් (deg)
S2
118
95

K1
65
20

O1
55
72

සමාකරණයේ දී භාවිතා ව්න ප්රධාන පරාමිතීන් පහත දැක්යේ.
1. අගාධමිති : ප්රයද්ශයේ ව්ර්ගඵල 270 km x 107 km, වියහ්දන 1000m x 1000m
2. සමාකරණ කාල සීමාව්: දව්ස් 32 (දින 1 උණුසුම් කාල ඇතුළුව්)
3. කාල පි ව්ර ප්රමාණ : 30s
4. සුලං තත්ත්ව් : සුලං යනාමැත
5. රළ තත්ත්ව් : රළ යනාමැත (සම්ූර්ණය න්ම ව්ඩදි බාදි මගින් ක්රි ාත්මක HD ආකෘති )
6. ආදර්ශ අව්ස්ථා: 1 (අව්ම බාදි සහ අධික ව්ඩදි තත්ත්ව් ඇතුළත්ව්)
7. ආදර්ශ අව්ස්ථා: 1 (අව්ම බාදි සහ අධික ව්ඩදි තත්ත්ව් ඇතුළත්ව්)
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ස්ථානී ආකෘති
යමම අධය නයේදී ලබා ගන්නා ලද දත්තව්ල සහ දැනට ප්රකාශ ට පත් කර ඇති නාවුක ප්රස්ථාරව්ල (Admiralty charts )
සංය ෝජනය න් සවිස්තරාත්මක ප්රායද්ශී අගාධමිතික සිති මක් සම්පාදන කර ඇත. යමම අගාධමිතික ආකෘති සදහා
සලකා බලන ලද ප්රයද්ශයේ ව්ර්ගඵල කියලෝමීටර 27 x x 15km ව්න අතර එම ප්රයද්ශ තුළට ය ෝජිත විදුලි බලාගාර
සහ ඊට ඇතුළුවීම හා පිටතට ාම ඇතුළු අදාළ ව්ුහ න් සහ සි ලුම භූයගෝලී ලක්ෂණ ද ඇතුළත් යේ.

රූපසටහන 14: ස්ථානී අගාධමිතික ආකෘති
සුපුරුදු ආකෘති පරාමිතීන් යලස පහත සාධක දැක්වි හැකි :
1. අගාධමිති : ප්රයද්ශයේ ව්ර්ගඵල : 27 km x 15 km, වියේදන 10 m x 10 m
2. සමාකරණ කාල : දින 3 (උණුසුම් කාල පැ 3)
3. කාල පි ව්ර ප්රමාණ : තත්ත්පර 5
HD ආකෘති විවිධ සුළං දිශාව්න්ට සහ යේග න්ට, අව්ම බාදි සහ අධික ව්ඩදි තත්ත්ව් න විවිධ සංය ෝජන සදහා ද
සමාකරණ කර ඇත. 34 ව්න ව්ගුව් මඟින් ආකෘති සදහා යතෝරාගත් සංය ෝජන ඉදිරිපත් කර ඇත. සි ළුම සමාකරණ
ව්ලදී, සුළඟ කාල හා අව්කාශ තුළ නි ත ැයි උපකල්පන කර ඇති අතර එ සමස්ත ආදර්ශ ප්රයද්ශ ටම අදාළ යේ.
තව්ද, සුමට හා ක්රමානුකූල යලස ආකෘති ට අදාළ ගණන සිදු කිරීම සඳහා පැ 3 ක කාල ක් ලබා දී ඇත.

ව්ගුව් 36: ප්රායද්ශී HD ආකෘති සදහා ය ාදා ගත් ආදර්ශ අව්ස්ථා
Run
Layout
Number
පව්තින තත්ත්ව්
1

උදම් (Tide)
Neap & Spring

Hs (m)
0.8

රළ (Wave)
සුලඟ (Wind)
Tp (s)
Dir (Deg) යේග (m/s) Dir (Deg)
10.5
225
5
225
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

RLNG න්රාගාර
සමග
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG න්රාගාර
සමග
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG න්රාගාර
සමග
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG න්රාගාර
සමග
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG න්රාගාර
සමග

”
”
”
”
”
”
”
”
”

0.8

10.5

225

5

225

1.0
1.0

5.5
5.5

265
265

10
10

270
270

0.8
0.8

10.5
10.5

225
225

10
10

225
225

0.6
0.6

5.3
5.3

320
320

5
5

315
315

0.6
0.6

5.3
5.3

320
320

10
10

315
315

ආකෘති නිර්මාණ ක්රි ාව්ලියේදී 4-1 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති පරිදි සි ලු අපා න සහ ප්රභව් සැලකිල්ලට යගන ඇත.
සාමානය තක්යස්රුව්
ජල සංසරණ අධය නයේ එක් ප්රධාන අරමුණක් ව්න්යන් ජල මට්ටම සහ දි ව්ැල් ව්ල යතාරතුරැ ලබා ගැනීම සහ HD
සමාකරණයේ ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක එම පරාමිතීන් පිළිගත යනාහැකි යලස ඉහළ / අඩු අග න් ලබා ගන්යන්ද න්න යසා ා
බැලීමයි. සෑම ආදර්ශ අව්ස්ථාව්ක් සදහාම සිදු කරන ලද අධයනයේ දී යහළිවූයේ මුහුදු පත්යල් ආනත ප්රයද්ශ තුළ දී (swash
zone) දි ව්ැල් ව්ල සැලකි යුතු මට්ටයම් අක්රමිකතා සහ කැළඹීම් නිරූපණ ව්න බව්යි. යම ට යහ්තුව් යලස ස්ථානී
තරංග/ දි ව්ැල් බිඳීම හැදින්වි හැකි . තව්ද, සාන්ිත ලුණුදි විසර්ජන යහ්තුයව්න් ජනන ව්න ඝනත්ව් තරංග ධාරා
දුර්ව්ල ව්න නමුත් එම ස්ථානී දි ව්ැල්/ තරංග ව්ල යේග ආකෘති ට භාවිතා ව්න දි ව්ැල් ව්ල යේග (0-0.05 m/s)
ඉක්මව්ා යි (ලුණුදි විසර්ජන කින් යතාරව්). ඕනෑම ආකෘතිගත තරංග ක, සුළඟ හා ව්ඩදි බාදි සහිත අව්ස්ථාව්කදී
උපරිම ජල ධාරාව් 0.2 m / s යනාඉක්මවි යුතු . සාමානය දි ව්ැල් ව්ල චලන උතුරු-දකුණු දිශාව්ට පව්තින අතර දික්ඕවිට
ධීව්ර ව්රා ව්ැනි ප්රධාන ව්ුහ න් අසල දී පමණක් දි ව්ැල් ව්ල චලන සුළු ව්ශය න් යව්නස් යේ.
3.7.5.4 අපජල පිරිපහදු කිරීමට ලබා ගන්නා ස්ථාන සහ නැව්ත පිරිපහදු කළ අපජල
ආශ්රිතව් මුහුදු ජලයේ ගුණාත්මකභාව් පිළිබඳව් සිදු කරන ලද අධය න .

බැහැර කරන ස්ථාන

ස්ථාන හ ක දී ජලයේ ගුණාත්මකතාව් මැනීම සදහා ජල සාම්පල NISKIN ජල සාම්පල ලබා ගැනීයම් උපකරණ
භාවිතය න් සිදු කරන ලදී (රූප 34). එක් එක් ස්ථානය හි ජල සාම්පල ලබා ගැනීම ජල තීරැයේ මධය යකාටයස් දී සිදු
කරන ලදී

රූපසටහන 152: ජල ගුණාත්ම සහ දි ව්ැල් මිණුම් සිදුකරන ලද ස්ථාන න් යේ පිහිටීම
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ව්ගුව් 307: ජල ගුණාත්ම මිනුම් සිදුකරන ලද ස්ථාන ව්ල පිහිටීම
අක්ෂාංශ
යද්ශාංශ
ස්ථාන අංක .
WQ1
WQ2
WQ3
WQ4
WQ5
WQ6

7.015170°
7.012183°
7.019339°
7.018496°
7.014544°
7.010632°

79.862719°
79.863623°
79.861163°
79.856014°
79.857189°
79.858012°

සෑම ජල සාම්පල නි ැදි ක්ම රසා නාගාර පරීක්ෂණ සඳහා ැවීමට යපර යල්බල් කර සුදුසු පරිදි ගබඩා කරන ලදී. එකතු
කරන ලද ජල සාම්පල යහාඳම ප්රාය ෝගික ප්රමිතීන්ට (BS / ASTM) අනුව් අව්ශය ජල තත්ත්ව් පරාමිතීන් සඳහා
විශ්යල්ෂණ යකරැණි. සෑම ජල සාම්පල ක්ම පහත සඳහන් ජල තත්ත්ව් පරාමිතීන් සඳහා පරීක්ෂා කරනු ලැුණි;
* pH
* උශ්නත්ව්
* ලව්ණතාව් (ස්ිතික)
* විදුත් සන්නා කතාව්
* යබාරතාව්

* මුලු අව්ලම්ිත ඝන අංශු )TSS(
* ද්රාව්ය ඔක්සිජන් )DO(
* නජව් රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම
(BOD)
* රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (COD)
* ඇයමෝනි ම් නයිට්රජන් (NH3-N)

* නයියේට් නයිට්රජන් (NO3-N)
* ද්රාව්ය යපාස්යේට් (P යලස)
* ක්යලෝයරාෆිල් )Chlorophyll (-a

සි ළුම පරාමිතීන්යේ සාන්ද්රණ /අග 5-3 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.

ව්ගුව් 318: මිණුම් සිදුකරන ලද ස්ථාන න්යේ ජල ගුණාත්ම
පරාමිති
Unit
WQ1
යබාරතාව් (Turbidity)
25ºC දී pH
25ºC දී විදුත් සන්නා කතාව්
Temperature of discharge
නයියේට් (N යලස)
ඇයමෝනි කල් නයිට්රජන් (N යලස)
රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (COD)
20ºC දී නජව් විදයාත්මක ඔක්සිජන් ඉල්ලුම
(BOD5)
ද්රාව්ය යපාස්යේට් (P යලස)
ලව්ණතාව්
ද්රාව්ය ඔක්සිජන් (DO)
මුලු අව්ලම්ිත ඝන අංශු (TSS)
ක්යලෝයරාෆිල් (Chlorophyll) -a
සටහන්: ND-අනාව්රණ යනාවී

3.7.6

WQ2

WQ3

WQ4

WQ5

WQ6

mS/cm
ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1.54
8.0
67.6
28.0
0.49
0.3
8
ND

2.1
8.2
58.9
28.0
0.48
0.2
5
ND

2.2
8.1
57.3
29.0
0.49
0.1
4
ND

1.7
8.1
59.7
28.0
0.5
0.1
5
ND

0.3
8.2
62.6
29.0
0.45
0.1
7
ND

1.0
8.1
55.2
28.0
0.44
0.1
4
ND

mg/l
ppt
mg/l
mg/l
μg/l

ND
34
7.5
9
ND

ND
34
7.3
13
ND

ND
35
7.4
11
0.06

ND
35
6.9
9
ND

ND
35
7.2
6
2.1

ND
35
6.7
7
ND

NTU

භූ විදයාව් සහ පස

3.7.6.1 අධය න ප්රයද්ශයේ සාමානය භූ විදයාව්
උප මතුපිට (Subsurface) භූවිදයාත්මක ආකෘති
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උපපෘෂ්ඨයේ භූවිදයාත්මක තත්ත්ව් අව්යබෝධ කර ගැනීම සඳහා ත්රිමාන භූ විදයාත්මක ආකෘති ක් එම භූමි ආශ්රිතව් සිදු
කරන ලද මිහිවිදුම් දත්ත (යපර සිදු කරන ලද මිහිවිදුම් 14 ක් සහ අලුතින් සිදු කරන ලද මිහිවිදුම් 3 ක්) භාවිතය න් නිර්මාණ
කරන ලදී. රූප 35 මගින් අධය න සඳහා සලකා බලන ලද මිහිවිදුම් සිදු කරන ලද ස්ථාන යපන්ව්යි.
රූපසටහන 16: මිහිවිදුම් සිදුරු පිහිටි ස්ථාන න් සහ ය ෝජිත භූමි

ත්රිමාන භූ විදයාත්මක ආකෘති නිර්මාණ
කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද මෘදුකාංග
ව්න්යන් ILWIS, PCRaster සහ යව්නත්
යපාදු මෘදුකාංගයි. සි ළු මිහිවිදුම් සිදුරු ව්ල
යතාරතුරැ GIS දත්ත ගබඩාව්කට ඇතුළත්
කර ඇත. මතුපිට පෘෂ්ඨයේ උන්නතාංශ
ශ්රී
ලංකා
මිනින්යදෝරු
යදපාර්තයම්න්තුයව්න් ලබා ගත් අතර රූප
සටහන 36 හි දැක්යව්න්යන් ලබාගත්
ලක්ෂය උන්නතාංශ දත්ත ව්ලින්
නිර්මාණ කරන ලද ඩිජිටල් උන්නතාංශ
ආකෘති
(DEM)
. යමම ඩිජිටල්
උන්නතාංශ ආකෘති මගින් අධය න
ක්යෂ්රයේ ව්ර්තමාන උන්නතාංශ
යපන්නුම් කරයි. මිහිවිදුම් සිදුරු පිහිටි
ස්ථානව්ල උන්නතාංශ
උප මතුපිට
පෘෂ්ඨයේ ආකෘති නිර්මාණ සඳහා සකස්
කරන ලද DEM ආකෘතිය න් ලබා ගන්නා ලදී.
ව්යාපෘති ක්රි ාකාරකම් සඳහා ය ෝජිත ව්ුහ න්යේ ස්ථායිතාව්, අපද්රව්ය සමඟ සංක්රමණ වීම අව්ම කිරීම නාදි සඳහා
භූගත භූ විදයාත්මක දත්ත ඉතාමත් ව්ැදගත් යේ. ආකෘතිය න් ලබාගත් යතාරතුරු මඟින් ය ෝජිත ව්ුහ න්හි භාර න්
(loads) මාරු කිරීම සඳහා අව්ශය ගැඹුර සහිත අත්තිව්ාරම් ව්ර්ග සැලසුම් කිරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි අතර එමඟින්
ස්ථායිතාව් හා සම්බන්ධ අව්දානම් ව්ළක්ව්ා ගත හැකි .

රූපසටහන 17: අධය න ප්රයද්ශයේ අංකිත උච්චත්ව් ආකෘති (Digital elevation model)
මිහිවිදුම් සිදුරු ව්ල දත්ත ත්රිමාණ අව්කාශ ක සැකසීයමන් අනතුරැව් ලක්ී දත්ත voxal අන්තර්නියේශිත ක්රම මගින්
ත්රිමාණ අව්කාශ ක අන්තර්නියේශන කරන ලදී. යම් සදහා ව්ඩාත් සුදුසු යදමුහුන් ක්රමයේද ක් ප්රතියලෝම දුර හා kriging
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ක්රමයේද භාවිතය න් ය ාදා ගන්නා ලදි. එහි ප්රතිඵල ක් යලස නිර්මාණ කරන ලද ත්රිමාණ ආකෘතියේ රූප සටහන 37
න් දක්ව්ා ඇති අතර අයනක් විශ්යල්ෂණ න් සඳහා පදනම යලස යමම ආකෘති ය ාදා ගන්නා ලදි.
උප මතුපිට පෘෂ්ඨයේ භූවිදයාත්මක සැකැස්ම යකාටස් යදකකින් යුක්තව් අර්ථ දක්ව්න ලදී. විවිධ භූ විදයාත්මක කාල
පරිච්යේද න්හි නිර්මාණ වූ පීට්, දි ළු පස, ව්ැලි කදූ සහ සමුද්ර නිධි ද අන්තර් ස්ථර යලස තැන්පත්ව් ඇති ආකාර රූප
38 සහ 39 මගින් යපන්නුම් යකයර්. අධයන කරන ලද මිහිවිදුම් සිදුරු ව්ල නිරීක්ෂණ අනුව් ූර්ව් යක්ම්බ්රි න් යුග ට අ ත්
පාෂාණ ව්ර්ග යදකක් හමු වි . ගාර්නට් බය ෝටයිට් යරෝස යෙල්්පාර් ග්රැනිට්ක් නයිස් පාෂාණ (රූප 40) YUKE BH 2
මිහිවිදුම් සිදුයර් මතුපිට සිට මීටර් 18.5 ක් ගැඹුරින් නිරීක්ෂණ වූ අතර මිහිවිදුම් සිදුරු අංක BH 2, 3, 5,6 සහ 8 හි ද
පිළියව්ළින් මීටර් 16.5, මීටර් 15.9, මීටර් 19.9, මීටර් 20.5 සහ මීටර 18.5 කින් නිරීක්ෂණ වි . අධය න ප්රයද්ශයේ ඉතිරි
යකාටස විජ ානු සංකීර්ණ ට අ ත් බය ෝටයිට් යහෝර්න්යබයලන් නයිස් පාෂාණ මත පිහිටා ඇත (රූප 41).

රූපසටහන 18: භූමියේ උපමතුපිට යගාඩනැංවීම් යපන්ව්න ත්රිමාන යෙන්ස් රූපසටහන (Fence diagram)
ඝණකම සමඟ පැතිරුණු මතුපිටක් සෑදීම නිරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ආකෘතිය න් යකාටස් යදකක් අර්ථ නිරූපණ කරන
ලදී. චතුරස්රාකාර සැකැස්යම් විවිධ කාල පරිච්යේද න්හි පීට්, ඇලූවි ම් සහ ඩූන් / සමුද්ර නිධි සෑදීයම් අන්තර් ස්ථර
ස්ව්භාව් එ යපන්නුම් කරයි (රූප 38 සහ 39).

රූපසටහන 19: AA ’යකාටස දියේ උප මතුපිට පෘෂ්ඨයේ භූ විදයාත්මක ස්ථර පිහිටන ආකාර (හරස්කඩ පිහිටි ස්ථාන
සදහා රූපසටහන 37 බලන්න)
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රූපසටහන 20: BB’යකාටස දියේ උප මතුපිට පෘෂ්ඨයේ භූ විදයාත්මක ස්ථර පිහිටන ආකාර (හරස්කඩ පිහිටි
ස්ථාන සදහා රූපසටහන 37 බලන්න)
සමීක්ෂන සිදුකරන ලද විදුම් සිදුරු (bore holes) තුළ ූර්ව් යක්න්ද්රී පාෂාණ ව්ර්ග යදකක් දක්නට ලැයබ්. ගාර්නට්
බය ෝටයිට් යරෝස පැහැති යෙල්්පාර් ග්රැනයිට් ගනයිස් (රූප 40) YUKE BH 2 සිදුයරන් මතුපිට 18.5 ක් ගැඹුරට හා සිදුරු
ව්ල බීඑච් BH 2,,3, 5,6 සහ 8 මීටර් 16.5, 15.9 ගැඹුරට නිරීක්ෂණ වි . ය ෝජිත අඩවි ප්රයද්ශයේ NW පැත්යත් පිළියව්ලින්
19.9m, 20.5m, සහ 18.5m. අධය න ප්රයද්ශයේ ඉතිරි යකාටස පිහිටා ඇත්යත් විජ න් යශ්ර්ණියේ බය ෝටයිට්
යහෝන්බ්යලන්ය් නයිස් යශ්ර්ණි යේ (රූප 41). YUKE 1 ස්ථානයේ නැවුම් ඇඳ පාෂාණයේ ගැඹුර මීටර් 16.25 ක් ව්න අතර
යූයක් 3 ස්ථානයේ මතුපිට සිට මීටර් 17.2 ක් පහළින් ඇත.

රූපසටහන 38: මිහිවිදුම් අංක YUKE BH 2 හි හමුව්න
ගාර්නට් බය ෝටයිට් යරෝස යෙල්්පාර් ග්රැනිට්ක් නයිස්
පාෂාණ

රූපසටහන 39: මිහිවිදුම් අංක YUKE –BH 1 හි හමුව්න
බය ෝටයිට් යහෝර්න්යබයලන් නයිස් පාෂාණ

භූ විදයාත්මක ආකෘති ට අනුව්, මතුපිටින් මීටර් 16 ක් පහළින් ව්න භූ සැකැස්ම දැක්යව්න යපති සිති මක් රූප සටහන 42
හි දක්ව්ා ඇත. එමඟින් යපන්නුම් කරන්යන් එම ගැඹුයරහි යමම පාෂාණ ඒකකව්ල අව්කාශී ව්යාප්තති යි. කලාපී
පරිමාණය න් ප්රයද්ශයේ ව්ුහාත්මක භූ විදයාව් සළකා බැලූ විට, යමම භූමි ප්රයද්ශ යකාට්ටාව් ට් නැම්යම් බටහිර බාහුයේ
පිහිටා ඇත. යමම ප්රයද්ශයේ දී පාෂාණ පන්ති අංශක 30-55 අතර ආනති ක් ඊසාන යදසට යපන්ව්යි. එමනිසා, බය ෝටයිට්
යහෝර්න්යබයලන් නයිස් පාෂාණ ස්තර ගාර්නට් බය ෝටයිට් යරෝස යෙල්්පාර් ග්රැනිට්ක් නයිස් පාෂාණ තට්ටුයේ ඉහළින්
පිහිටා තිබි යුතු . යමම පාෂාණ යදකම විජ ානු සංකීර්ණයේ ඉහළ යශ්ර්ණියේ විපරීත පාෂාණ ගණ ට අ ත් යේ. යමම
පාෂාණ සි ල්ලම ප්රමුඛ් කුස්තුර පද්ධති කින් සමන්විත යේ. එ නිරිත යදස සිට ඊශාන දිශාව්ට ශීඝ්ර බෑවුමක් සහිතව්
ව්ර්ධන වී ඇති අතර එම කුස්තුර විව්ෘත සහ ජලය න් පිරී පව්තී.
භූගත ජල මට්ටම
නිරීක්ෂණ කළ පරිදි භූගත ජල මට්ටම ඉතා යනාගැඹුරු ව්න අතර මතුපිටින් මීටර 1 ට ව්ඩා අඩු . පීට් තට්ටුව්ක් පැව්තීම
සහ විව්ෘත, සමීපව් යව්න් කරන ලද කුස්තුර පද්ධති ක් පැව්තීම සහ යනාගැඹුරු භූගත ජල මට්ටම් යහ්තුයව්න් ආම්ලික
ස්ව්භාව් ක් ඇති බැවින් ප්රයද්ශයේ අභයන්තර පාෂාණ ස්ථර යේගව්ත් දිරීමකට ලක්වි හැකි .
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රූපසටහන 21: MSL 16m ගැඹුයර් දී විවිධ භූ විදයාත්මක ඒකකව්ල අව්කාශී පිහිටීම
අව්සාන ව්ශය න්, ප්රයද්ශයේ කලාපී භූ විදයාව් අනුව් යපන්නුම් කරන්යන්, ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ පව්තින මෑත කාලීන
චාතුර්ික තැන්පතු නිර්මාණ වී ඇත්යත් විජ ානු සංකීර්ණ ට අ ත් ූර්ව් යක්ම්බ්රි ානු විපරීත පාෂාණ කාලත් සමග
ජීරණ වීයමනි. අධයන ප්රයද්ශය න් හමුව්න ප්රධාන ූර්ව් යක්ම්බ්රි ානු පාෂාණ ව්න්යන් ගාර්නට් බය ෝටයිට් යරෝස
යෙල්්පාර් ග්රැනිට්ක් නයිස් පාෂාණ සහ බය ෝටයිට් යහෝර්න්බ්යලන්් නයිස් පාෂාණයි.
ව්ුහාත්මකව් ගත් කල, යමම පාෂාණ තට්ටු නිරිත-ඊසාන යදසට ය ාමුව්න ප්රධාන කුස්තුර පද්ධති ක් මගින් සමන්විත ව්න
අතර එ ප්රයද්ශයේ අභයන්තර පාෂාණ ස්ථර ව්ල යේගව්ත් දිරීමකට යහ්තුකාරක යේ. පාෂාණව්ල පිහිටීම සහ පාෂාණ ස්ථර
අතර ව්න යව්නස්කම් මත ප්රයද්ශයේ භූ විෂමතාව් පාලන යේ. එයමන්ම පාෂාණ ස්ථර අතර ව්න දුර්ව්ල ප්රයද්ශ දියේ සි ලු
ගංගා සහ නිම්න පිහිටා ඇත.
ප්රයද්ශයේ චාතුර්ික තැන්පතු නිර්මාණ ට ප්රධාන ව්ශය න් අතීතයේ සිදුවූ මුහුදු මට්ටම් උච්චාව්චන වීම සහ කලපු
පරිසර යගාඩනැගීම ද යහ්තු වි . විවිධ යුග න් ව්ල සිදුවූ මුහුදු මට්ටයම් උච්චාව්චන න් සමඟ, ව්ැලි කඳු, යව්රළ සහ
යව්නත් සාගර නිධි යව්රයළන් යව්න් ව් කලපුයේ තැන්පත් වී ඇත. ගංව්තුර, ගංගා සහ ඇළ යදාළ ව්ලින් අව්සාදිත රැයගන
ඒයම් ප්රතිඵල ක් යලස දි ළු පස් නිධි (Alluvium formation) තැන්පත් වි .
මුහුදු ජලයේ බලපෑමත් සමඟ, වියශ්ෂය න් පීට් සහ අයනක් චාතුර්ික තැන්පතු ව්ල සල්යේට් අන්තර්ගත ඉහළ මට්ටමක
පව්තින අතර එම නිසා යමෝ ආශ්රිත තැන්පතු ඉහළ ආම්ලිකතාව් ක් යපන්නුම් කරයි. යමමඟින් වී ව්ගාව් ව්ැනි යපාදු
කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා යමම ප්රයද්ශ නුසුදුසු යේ. එබැවින් යමම ප්රයද්ශ කෘිකාර්මික සංව්ර්ධන සඳහා අව්ම
ව්ශය න් සුදුසු . යපාල් ව්ගාව් සඳහා ය ෝගයතාව් තව්දුරටත් අධය න කළ යුතු .
පීට් ස්ථරායේ ඝණකම ප්රයද්ශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලට යබයහවින් බලපායි. සල්යේට්, ක්යලෝරයි් ව්ැනි විඛ්ාදන
රසා නික ද්රව්ය සහ ආම්ලිකතාව් තිබීම භූගත ව්ායන් ව්ුහ න්ට බලපායි.
භූ විදයාව් හා භූ රසා නික විශ්යල්ෂණ න්ට අනුව් ව්යාපෘති ප්රයද්ශ තුළ සින්ක් හැර යව්නත් ආර්ික ව්ශය න් ව්ැදගත්
ඛ්නිජ නිධි යනාමැත. යමම ඉහළ මට්ටයම් සින්ක් අන්තර්ගත ක් පැව්තීමට යහ්තුව් යලස සාගර පරිසර භූමි අභයන්තර
යදසට ව්යාප්තත වීම හැදින්වි හැකි .
ප්රයද්ශයේ භූ විදයාව් සම්බන්ධය න් ගත් කල, ප්රයද්ශ හා සම්බන්ධ සෘජු භූ විදයාත්මක උපද්රව් යනාමැත. භූමි මධයන
මුහුදු මට්ටයම් සිට මීටර් 0-3 ක් උසිකින් යුක්ත බැවින් මුහුයද් ජල මට්ටම ඉහළ ාම ප්රයද්ශයේ භූගත ජල ට මුහුදු ජල
ඇතුල් වීමට බලපායි.
උප මතුපිට පෘෂ්ඨයේ පව්තින චාතුර්ික තැන්පතු භාර ක් දැරීම සදහා ය ෝගය යනායේ. එම නිසා ඉදිකිරීම් ව්ූහ ව්ල භාර
භූමි අභයන්තරයේ වූ පාෂාණ යව්ත සුදුසු ඉංජියන්රු ශිල්පී ක්රම මගින් මාරු කිරීම අව්ශය යේ. එයස් නැතයහාත් භූමි අදාළ
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භාර දරා ගත හැකි පරිදයදන් සුදුසු ඉංජියන්රු ශිල්පී ක්රම මගින් ව්ැඩිදියුණු කළ යුතු . යම් සදහා ව්ැඩිදුර අධයන ක් සිදු
කළ යුතු .
3.7.6.2 ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ ඇති පයසහි කලාපී ව්යාප්තති
ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ භූමි ප්රධාන ව්ශය න් සමන්විත වී ඇත්යත් ව්ගුරැ පස් සහ අර්ධ ව්ගුරැ පස් (Bog and half bog soils),
දි ළු පස් (Alluviul soil), නිව්ර්තන රතු පස් (Latosols), යව්රළ ව්ැලි (beach sands), යරයගෝයසෝල් (Regosols), මෘදු / තද
ලැටරයිට් සහ රතු - කහ යපා්යසාලික් පස් ව්ලිනි (රූපසටහන 43).

රූපසටහන 22: ව්යාපෘති භූමි අව්ට ප්රයද්ශයේ විවිධ පාංශු ව්ර්ග ව්ල පැතිරීම
කෘි විදයාත්මක පාංශු ව්ර්ගීකරණ රූපසටහන 32 හි දක්ව්ා ඇත. සනාථ කරන ලද අධය නව්ලට අනුව්, යමම පයසහි
පයිරයිට් ( කඩ හා සල්ෙර් සංය ෝග) අධික ව්ශය න් අඩංගුව් ඇති අතර එමඟින් ආම්ලික සල්යේට් පස් සෑදීමට යහ්තු යේ.
එම ආම්ලික පස් වී ව්ැනි ප්රධාන කෘිකාර්මික යභෝග සඳහා සුදුසු යනායේ.
විවිධ භූ ස්ථරය න් හි පව්තින පාංශු සාම්පල යපාළව් විදීයමන් අනතුරැව් එකතු කරන ලද අතර ඒව්ා අධයන කිරීයමන්
ලබාගත් විස්තර පහත පරිදි 36 ව්න ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත. එම පාංශු සාම්පල ව්ලින් යතෝරා ගත් නිය ෝජිත සාම්පල සදහා
රසා නික විශ්යල්ෂණ න් සිදු කරන ලදී.
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ව්ගුව් 39 රසා නික විශ්යල්ෂණ සදහා ය ාදාගත් විවිධ ස්ථර ව්ල පාංශු සාම්පලව්ල යතාරතුරැ
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ව්ගුව් 40 පස් නි ැදි ව්ල විශ්යල්ෂණ කරන ලද ප්රතිඵල
* පර්යේෂණ සිදුකරන ලද්යද් ජාතික යගාඩනැගිලි පර්යේෂන සංවිධාන (NBRO) විසිනි
ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ අභයන්තර භූ සථරයේ පව්තින ව්ගුරැ පස් (Bog soils) නිය ෝජන ව්න සාම්පල පහත පරිදි යේ: YUKE
–BH 2, ගැඹුර මීටර් 3.0- 3.5 (M7) සහ YUKE BH-01, ගැඹුර මීටර් 2.3-2.9 (M8). (සටහන: භූමියේ යපර මතුපිට පෘෂ්ඨ
ආව්රණ කර මීටර් 2-3 ක් පමණ ගැඹුරට මුහුදු ව්ැලි පුරව්ා ඇත). අභයන්තර භූ සථරයේ පව්තින දි ළු පස් (Alluviul soil),
නිය ෝජන ව්න සාම්පල M1 සහ M5 යේ. M2 ව්ලින් යව්රළ ආශ්රිත ව්ැලි කදූ සාම්පල ක් ද M3 සහ M4 සාම්පල ව්ලින්
ව්ැඩි ගැඹුරකදී නිරීක්ෂණ ව්න ප්රාේ යකම්බි්් ර ානු යුග ට අ ත් මේ පාෂාණ ජීරණ වීයමන් සෑයදන යශ්ෂ පස් ද
නිරෑපන යේ.
රසා නික විශ්යල්ෂණ ප්රතිඵල ව්ලින් යපනී න්යන් ප්රධාන ව්ගුරු නිධියේ පීට් ව්ල pH අග 5.5 ක් පමණ ව්න අතරම එ
ව්ඩාත් ආම්ලික ස්ව්භාව් ක් යපන්නුම් කරන බව්යි. විශ්යල්ෂණ කරන ලද සාම්පලව්ල පීට් ව්ල කාබනික අන්තර්ගත 2858% දක්ව්ා යව්නස් යේ. තව්ද විශ්යල්ෂණ කරන ලද ඕනෑම සාම්පල ක Cu, Cd, Cr, Sb, Sn, Co, Se, As ව්ැනි මූල ද්රව් ය
අඩංගුව් යනාමැත. එයස් නමුත් දි ළු පස් සහ යව්රළබඩ සම්භව් ක් ඇති ව්ැලි නිධි ව්ල Zn කැපී යපයනන යලස ඉහළ
මට්ටමක පව්තී.

3.7.6.3 භූමියේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව්න් සහ භාවිත න්
ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි ව්ටා ඉඩම් පරිහරණ ව්යාප්තති
කලාපී පරිමාණය න්, ව්යාපෘති ප්රයද්ශ පැරණි ඩච් ඇළ (Duch canal) සහ හැමිල්ටන් ඇළ අතර පිහිටා ඇත. යමම
ප්රයද්ශ කැළණි ගයේ සහ සමහර අතු ගංගාව්ල පිටාර තැන්යන් යකාටසකි. එබැවින් යමම ප්රයද්ශ ව්ැඩි ව්ශය න් දි ළු
පස් ව්ලින් සමන්විත ව්න අතර වී ව්ගාව්ට හිතකර ව්නු ඇතැයි අයප්තක්ෂා කළ හැකි . එයස් වුව්ද, ව්යාපෘති ප්රයද්ශ බටහිර
යව්රළට ආසන්නව් පිහිටා ඇති අතර ව්ා ව් භූ රූපී ක්රි ාව්ලීන්හි ප්රතිඵල යලස යමම ප්රයද්ශ ආශ්රිතව් කඳු ව්ැටි සහ ව්ැලි නිධි
ඇතිවීම වීම සිදු යේ. එම ක්රි ාව්ලි කෘිකාර්මික භූමි සදහා අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි. එපමණක් යනාව්, මුහුදු ජල
මට්ටයම් උච්චාව්චන නිසායව්න් ලව්ණ ජල පැමිණීම ද, මිනිසා විසින් සාදන ලද ඇළ මාර්ග සහ යේගව්ත් නාගරීකරණ
/ ජනගහන ව්ැඩිවීම ද කෘිකාර්මික භූමි සදහා අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනු ලබයි. රූප සටහන 33 හි දක්ව්ා ඇත්යත්
ප්රයද්ශයේ ව්ර්තමාන ඉඩම් පරිහරණ කලාපී ව්යාප්තති යි (පරිමාණ : 1: 50,000). ඊට අදාළ සංඛ්යායල්ඛ්න 32 ව්ගුයේ
දක්ව්ා ඇත.
කලාපී ඉඩම් පරිහරණ අධය න සඳහා සලකා බලන ලද මුළු භූමි ප්රමාණ යහක්ට ාර 24,136 කි (ව්යාපෘති භූමියේ
මධයයේ සිට කියලෝමීටර 10 ක අර ක්). එම ප්රයද්ශය න් 18.45% ක් අතහැර දමා ඇති වී ව්ගාව් භූමි යේ. ව්ගුරු බිම් ව්ලින්
4.6% ප්රයද්ශ ක් ආව්රණ යේ. මුතුරාජයේල අභ භූමි සහ ස්ව්ාරක්ෂක ප්රයද්ශ මෑතකදී ප්රකාශ ට පත් කරන ලද අතර
එ මුළු භූමි ප්රමාණය න් 2.94% සහ 1.17% ප්රමාණ ක් ආව්රණ කරයි.
ජනගහන හා නාගරීකරණ ව්ැඩිවීමත් සමඟ භූමිය න් 55% ක් පමණ ප්රයද්ශ ක් (පුරව්න ලද පහත් භූමි, ව්ගුරු බිම් හා
කුඹුරැ ඉඩම්ව්ල ඉදිකරන ලද නිව්ාසද ඇතුළුව්) මිනිස් ජනාව්ාසව්ල ව්ාස කරති. ඒ හැරුණු විට කාර්මීකරණ හා ව්ර්තමාන
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සමාජ-ආර්ික තත්ත්ව් ද කෘිකාර්මික කටයුතු අඩුවීමට බලපා ඇති අතර පහත් බිම් සහ කුඹුරැ ඉඩම් පිරවීම මගින් යව්නත්
ව්ර්ග ක ඉඩම් යලසට පරිව්ර්තන වීමක් සිදුයේ.
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රූපසටහන 41 ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ සිට කියලෝමීටර් 10 ක ප්රයද්ශ ක් (නැයගනහිර, උතුර සහ දකුණ) තුල ව්යාප්තතව්
පව්තින භූමි පරිහරණ න් (1:50,000 සිති ම)
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ව්ර්තමාන භූමි පරිහරණ ආකාර න්

ප්රයද්ශ
ප්රතිශතාත්මක
ප්රයද්ශ
(යහ ක්ට ාර)
මුතුරාජයව්ල අභ භූමි
709.48
2.94
අභ භූමි සඳහා යේරක කලාප
282.42
1.17
ව්රා තුල යබාක්ක (Bay in Harbor)
227.07
0.94
ධීව්ර ව්රා
2.45
0.01
ක්රීඩා පිට්ටනි
1.28
0.01
තෘණ භූමි
1.12
0.01
ධීව්ර ව්රා සංව්ර්ධන ව්ුහ
2.31
0.01
යගාඩනංව්න ලද ප්රයද්ශ (Built-up area)
916.80
3.80
ඇල මාර්ග ප්රයද්ශ න්
122.56
0.51
සි ලුම ජල ප්රයද්ශ (All Waters Area)
1.07
0.01
ලඳු කැලෑ
59.94
0.25
කාර්මික ප්රයද්ශ
126.91
0.53
මිශ්ර ගස් සහ යව්නත් බහුව්ාර්ික යබෝග
21.66
0.09
යපාල්
2652.81
11.00
ව්ගුරු බිම්
1112.89
4.61
යගව්තු/ උදයාන
13441.10
55.69
අත්හැර දමන ලද කුඹුරු
4454.71
18.46
එකතුව්
24136.58
100%
ව්ගුව් 32: ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ සිට කියලෝමීටර් 10 ක ප්රයද්ශ ක් තුල ව්යාප්තතව් පව්තින යව්නස් භූමි පරිහරණ න්
බහු අස්ර (Polygons)
සංඛ්යාව්
1
1
1
2
3
5
5
7
7
8
10
11
12
29
69
92
109

ව්යාපෘති භූමි ට ආසන්න ප්රයද්ශ අව්ට භූමි පරිහරණ
ය ෝජිත භූමිය න් කියලෝමීටර 1.5 ක් පමණ දුරින් ව්න ඉඩම් ව්ල පරිහරණ රටාව් විස්තරාත්මකව් හඳුනා ගැනීම සඳහා 1:
10,000 පරිමාණය න් කරන ලද අධය න රූපසටහන 45 හි දක්ව්ා ඇත. යමම අධය නයේදී ශ්රී ලංකා මිනින්යදෝරු
යදපාර්තයම්න්තුව් සතු යතාරතුරැ මූලික දත්ත යලස ලබායගන ගූගල් ඡා ාරෑප සමඟ ාව්ත්කාලීන කරන ලදී. සි ළු
ජනාව්ාස සහ කුඩා පරිමාණ ව්ගාව්න්, එනම් එළව්ළු, යපාල්, පලතුරු ආදි ද 'යගව්තු' යලස යපාදු කාණ්ඩ කට ඇතුළත්
කරන ලදී. සි ළු ජල සහිත ප්රයද්ශ, යපාකුණු, ව්ගුරු බිම් සහ ජල එකතුව්න භුමි ද 'සි ලු ජල' නැමති එක් කාණ්ඩ කට
ඇතුළත් කරන ලදී. ඉඩම් පරිහරණ රටායේ අව්කාශී ව්යාප්තති පිළිබඳ විස්තර රූප සටහන 45 හි දක්ව්ා ඇති අතර අදාල ප්ර
යද්ශ න්ද සමග ව්යාප්තති ව්ගුව් 40 හි ඉදිරිපත් කර ඇත.

රූපසටහන 23: ව්යාපෘති භූමි අව්ට භූමි භාවිත න් (1:10,000 සිති ම)
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ව්ර්තමාන භූමි පරිහරණ

විශාලත්ව්
භූමි
යහක්ට ාර්
ප්රතිශත
යහෝටල් / වියනෝදාශ්ව්ාද ප්රයද්ශ
0.28
0.04
දි කඩන (Break waters)
0.30
0.05
යපාකුණ (Pond)
0.44
0.07
අපද්රව්ය බැහැරලීම් (Waste dump)
0.55
0.08
මුහුදු ජල යපාම්ප කරන ස්ථාන
0.57
0.09
නිරාව්රන වූ පාෂාණ (Rock exposure)
0.63
0.10
ඇලමාර්ග ප්රයද්ශ (Canal area)
0.94
0.14
යකාටුමා මධයස්ථාන (Grid station)
0.99
0.15
තෘණ භූමි
1.17
0.18
ක්රීඩා පිට්ටනි
1.30
0.20
අධියේගී මාර්ග ප්රයද්ශ
1.42
0.22
රක්ිත (Reservation)
1.80
0.27
ධිව්ර ව්රා සංව්ර්ධන ව්ුහ
2.38
0.36
මුහුදු ජල නල මාර්ග යව්න් කර ඇති ප්රයද්ශ
2.47
0.38
ධීව්ර ව්රා
2.53
0.38
ව්න ව්ගාව්න්
3.02
0.46
යව්රළ
4.52
0.69
යපාල්
5.05
0.77
මුඩු බිම්
9.62
1.46
රක්ිත සමග මාර්ග (Road with reservation)
10.79
1.64
විදුලි බලාගාර ප්රයද්ශ (Power Plant area)
11.80
1.79
ලඳු කැලෑ
13.41
2.04
අත්හැර දමන ලද කුඹුරු
15.80
2.40
මිශ්ර ගස් සහ යව්නත් බහුව්ාර්ික යබෝග
22.56
3.42
සි ලු ජල ප්රයද්ශ (All Waters Area)
25.76
3.91
ව්ගුරු
88.94
13.50
මුහුද
97.42
14.78
කාර්මික ප්රයද්ශ
127.92
19.41
යගව්තු/ උදයාන
204.51
31.04
එකතුව් 658.91
100.00
ව්ගුව් 33: ය ෝජිත භූමි ට ආසන්න ප්රයද්ශ තුල ව්ර්තමාන භූමි භාවිත පිලිබඳ සංඛ්යා යල්ඛ්න
ප්රයද්ශයේ බහුලව් භාවිතා ව්න ඉඩම් පරිහරණ ව්න්යන් මුළු භූමි ප්රමාණය න් 31% ක් පමණ ආව්රණ ව්න යගව්තු ආශ්රිත
එළව්ළු / පළතුරු සහ යපාල් ව්ගා කිරීමයි. ව්යාපෘති භූමි ප්රයද්ශ අව්ට ජනගහනය න් ව්ැඩි ආදා මක් උප න්යන් මසුන්
ඇල්ලීම, පුහුණු යහෝ නුපුහුණු ශ්රමික න් යලස .
3.7.7 අව්ට සංසරණ ව්න ව්ාතයේ ගුණාත්මකතාව් (Ambient Air Quality)
ශ්රී ලංකා ප්රතීතන මණ්ඩල (SLAB) සහ SWEDAC ආ තනයේ ISO 17025 ප්රතීතන , ASTEL ආ තනයේ ISO නි ාමන 25
ප්රතීතන හිමි, කාර්මික තාක්ෂණ ආ තනයේ (ITI) රසා නික හා ක්ුද්රජීව් විදයාගාර (CML) මගින් අධය න ප්රයද්ශ අව්ට
සංසරණ ව්න ව්ාතයේ ගුණාත්මකතාව් මැනීම සහ ඊට අදාළ ආකෘති නිර්මාණ කිරීම සිදු කරන ලදී.
අධය න ප්රයද්ශ
ව්ායු ගුණාත්ම ඇගයීම සඳහා පහත දැක්යව්න අධය න ප්රයද්ශ න් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.
•
•
•
•

ව්යාපෘති භූමි ( න්රාගාර භූමි )
ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් නිසා බලපෑමට ලක්ව්න ස්ථාන න්
ව්ාතය හි ගුණාත්මකභාව් ට බලපෑම් ඇති වි හැකි ව්යාපෘති භූමිය න් ඔබ්බට වූ ප්රයද්ශ (ය ෝජිත ව්යාපෘති
භූමිය න් අව්ම ව්ශය න් කි.මී. 1 දුරක වූ)
ව්ායු විසරණ ආකෘති නිර්මාණ (ADM) අධය න සඳහා ව්න ව්යාපෘති භූමියේ මායියම් සිට කියලෝමීටර 20 ක්
දුරින් ආව්රණ ව්න ප්රයද්ශ .
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මූලික දත්ත එක්රැස් කිරීම
•
•
•
•
•

යපරික්සුම් අධය නය න් සහ ව්යාපෘති භූමි සහ එහි ව්ටපිටාව් නිරීක්ෂණ කිරීයමන් යමම ව්යාපෘති පිළිබදව්
සහ එහි පරිසර සංරචක පිළිබදව් අව්යබෝධ ක් ලබා ගන්නා ලදී.
ව්යාපෘතියේ ක්රි ාකාරකම් සහ ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් තක්යස්රු කිරීම සඳහා අදාළ දත්ත හඳුනා ගැනීම සඳහා
ව්යාපෘති ය ෝජනාව් අධය න කරන ලදී.
ව්යාපෘති ප්රයද්ශ පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් ලබා ගැනීම, අධීක්ෂණ හා අදාළ ආකෘති නිර්මාණ කිරීම සඳහා
දත්ත හඳුනා ගැනීමට දැනට පව්තින මුලාශ්ර, අදාළ සිති ම් සහ අධය න ප්රයද්ශ තුළ පැව්තුන අධීක්ෂණ ස්ථාන
ද විමර්ශන කරන ලදී.
දැනට පව්ත්නා ව්ායු දූෂණ ප්රභව් න් හඳුනා ගැනීම සහ සංයේදී ප්රතිග්රාහක පිළිබඳ යතාරතුරු රැස් කිරීම සඳහා
ක්යෂ්ර පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.
පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුකරණයේ විමර්ශන යකාන්යද්සි (TOR) හි දක්ව්ා ඇති අදාළ අධය න අන්ග න්ට
අනුකූලව් යතාරතුරු රැස් කිරීම සඳහා ප්රකාශිත ව්ාර්ථා, පර්යේෂණ පත්රිකා, යතාරතුරැ ය ාදා ගනිමින් සමීක්ෂණ ක්
සිදු කරන ලදී.

ව්ායු ගුණාත්ම පසුවිපරම් පරාමිතීන්
නිර්ණා ක දූෂක 5 ක් සඳහා ව්ායුයේ ගුණාත්මකතාව් මැනීම සදහා අදාළ දත්ත එක්රැස් කිරීමට නවීනතම, ස්ව් ංක්රී සහ
ජංගම සංසරණ ව්ායු ගුණාත්මක නිරීක්ෂණ මධයස්ථාන ක් භාවිතා කරන ලදී. එහිදී ව්ායු දූෂක නිර්ණා ක යලස මයියක්රෝන
10 ට අඩු (PM10) ව්ායුගතික විෂ්කම්භ ක් සහිත අංශු, මයියක්රෝන 2.5 ට (PM2.5) අඩු ව්ායුගතික විෂ්කම්භ ක් සහිත අංශු
පදාර්ථ, සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් (SO2), බිම් මට්ටයම් ඕයසෝන් (O3) සහ නයිට්රජන් ඩය ාක්සයි් (NO2)
අව්ට ව්ායු ගුණාත්ම විපරම් කිරීයම් මාර්යගෝපයද්ශ
අදාල ව්න පනත්
•
•

1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත (NEA), (1988 අංක 56 දරණ පනත් හා 2000 අංක 53 දරණ ගැසට්
නියේදන අංක 1533/16 විසින් 2008/01/25 දින සංයශෝධන කරන ලද පරිදි).
සංයශෝධිත 1978 අංක 4 දරණ ශ්රී ලංකා ආය ෝජන මණ්ඩල පනත, (සංයශෝධන : 1980 අංක 43, 1983 අංක 21, 1992
අංක 49, 2002 අංක 9, 2009 අංක 36 සහ 2009 අංක 36 සහ 2012 අංක 3).

අදාළ යද්ශී යරගුලාසි සහ ප්රමිති
•

ගැසට් අංක 859/14 මගින් ව්යාපෘති අනුමත කරන ආ තන ව්න රාජය ආ තන නි ම කිරීම සඳහා සංයශෝධන කරන
ලද 1993 අංක 1 දරන ගැසට් පර මගින් ප්රකාශ ට පත් කරන ලද ජාතික පාරිසරික ව්යාපෘති අනුමත කිරීයම් ක්රි ා
පටිපාටි .
• 2008 අංක 1, ජාතික පාරිසරික (ආරක්ෂණ සහ ගුණාත්ම) යරගුලාසි
• 1994 යදසැම්බර් 20 දිනැති සහ 850/4 අංක දරණ 1994 ව්සයර්දී ප්රකාශිත ජාතික පාරිසරික (අව්ට ව්ායු
ගුණාත්ම) යරගුලාසි අතිවියශ්ෂ ගැසට් පර සහ 2008 අයගෝස්තු 15 දිනැති සහ 1562/22 අංක දරණ
සංයශෝධිත අති වියශ්ෂ ගැසට් පර
• 2019 අංක 1 දරණ ජාතික පාරිසරික (නිශ්චල ප්රභව් වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි
• 2003 ජුනි 30 ව්න දින අංක 1295/11 ගැසට් පරයේ ප්රකාශ ට පත් කරන ලද ජාතික පාරිසරික (ගුව්න්, ඉන්ධන
සහ ව්ාහන ආන න ප්රමිති) යරගුලාසි (2008 ජූලි 009 දිනැති 1557/14 ගැසට් පරයේ ප්රකාශ ට පත් කරන ලද
යරගුලාසි මගින් සහ 2014 යනාව්ැම්බර් 05 දිනැති අතිවියශ්ෂ ගැසට් අංක 1887/20 මගින් සංයශෝධන කරන
ලද).

අදාළ යද්ශී / ජාතයන්තර මාර්යගෝපයද්ශ සහ පුහුණු වීයම් යක්ත
ශබ්ද හා කම්පන පාලන කිරීමට අනුකූල යනාවී පාරිසරික කාර් සාධන ළඟා කර ගැනීයම් අව්ශයතාව් අනුව් පහත
සඳහන් මාර්යගෝපයද්ශ හා පුහුණු යක්ත අනුගමන කළ හැකි .
•
•

2007 යපබරව්ාරි 30 ව්න දින ජාතයන්තර මූලය සංස්ථාව් (IFC), යලෝක බැංකු සමූහ විසින් ප්රකාශ ට පත් කරන ලද
ද්රව් ස්ව්ාභාවික ව්ායු (LNG) පහසුකම් සඳහා පාරිසරික, යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව් (EHS) සදහා නිකුත් කරන ලද
මාර්යගෝපයද්ශ (සංයශෝධන කරන ලද්යද් 2014 යපබරව්ාරි)
2007 අයේල් 30, IFC යලෝක බැංකු සමූහ විසින් ප්රකාශ ට පත් කරන ලද, පාරිසරික, යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව් (EHS)
මාර්යගෝපයද්ශ , සාමානය EHS මාර්යගෝපයද්ශ : ඉදිකිරීම් සහ ඉව්ත් කිරීම.
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සංසරණ ව්ාතයේ නි ැදි ලබාගැනීයම් සුදුසු ස්ථාන හඳුනා ගැනීම
සංසරණ ව්ායු නි ැදි ලබාගැනීයම් සුදුසු ස්ථාන හඳුනා ගැනීයම්දී සහ ව්ායු නි ැදි ලබාගැනීයම් ව්ාර ගණන තීරණ කිරීයම්
දී ප්රයද්ශයේ භූ විෂමතාව්, ඉඩම් පරිහරණ රටාව්, ජනගහන , සංයේදී ස්ථාන (පාසල්, යරෝහල්, මානව් ජනාව්ාස ව්ැනි සංයේදී
ප්රතිග්රාහක), වියමෝචන ප්රභව් න්, පසුබිම් සාන්ද්රණ න් සහ අධය න ප්රයද්ශ තුළ ඇති ව්ැඩි බලපෑම් කලාප ද සලකා බලන
ලදී. ව්ායු නි ැදි ලබාගැනීයම් ස්ථාන ගණන සහ කාලසීමාව් තීරණ කරන ලද්යද් බලපෑම් ප්රයද්ශයේ තත්ත්ව් මත .
අධීක්ෂණයේ ප්රතිඵල ජාතික ප්රමිතීන් හා WHO මාර්යගෝපයද්ශ සමඟ සංසන්දනාත්මක විශ්යල්ෂණ සඳහා භාවිතා කරන
ලදී.
පහත දැක්යව්න පරිදි නිර්ණා ක 3 ක් භාවිතා කරමින් නි ැදි ලබාගැනීයම් ස්ථාන යතෝරායගන ඇත:
1. නිර්නා ක 1: සමානුපාතික විශ්යල්ෂණ සහ /යහෝ මූලික නිරීක්ෂණ ස්ථාන ක් යලස යුගදානවි විදුලි බලාගාරයේ
මූලික අධීක්ෂණ ස්ථාන 2 කක් ස්ථාපන කරන ලදී
2. නිර්නා ක 2: අධය න ප්රයද්ශ තුළ උපරිම ව්ායු දූෂක සාන්ද්රණ න් ඇති ස්ථාන නිරූපණ කිරීම සදහා මීට යපර
සිදු කරන ලද ව්ායු විසරණ ආදර්ශ අධය න මගින් යතෝරාගත් ලක්ෂය ප්රභව් න් (ස්ථාන 2 කක්).
3. නිර්නා ක 3: (ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ යමයහයුම් අව්ධියේදී ඇතිවි හැකි ව්ායු දූෂක ප්රභව් න් ආව්රණ ව්න පරිදි,
ව්යාපෘති භූමියේ ඇති ප්රධාන සුළං දිශාව් සැලකිල්ලට ගනිමින් ස්ථාන 2කක් උඩු සහ පහළ දිශාව්ලින් ස්ථාපන
කරන ලදී).
යමයලස යතෝරාගත් ස්ථාන පහත දැක්යේ:
ස්ථාන
AAQ1

AAQ2

AAQ3
AAQ4
AAQ5

AAQ6

නිර්නා ක
යතෝරාගැනීම
නිර්නා ක 1
සහ 3

විස්තර

GPS

ය ෝජිත ස්ථානයේ සිට ඊසාන දිශායව්න් කියලෝමීටර 1.75
07001’20.72” N
ක් පමණ දුරින් වූ විව්ෘත ඉඩ, යකරව්ලපිටියේ අපද්රව්ය
79053’15.27” E
බැහැර කරන ස්ථාන ට ආසන්නව් පිහිටා ඇත.
නිර්නා ක 2 ය ෝජිත ස්ථානයේ සිට ඊසාන යදසින් කියලෝමීටර 1.4 ක්
07001’21.73” N
පමණ ගුව්න් දුරින් වූ ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංව්ර්ධන සංස්ථාව්ට
79052’46.91”E
අ ත් මුහුදු ව්ැලි ගබඩා භූමියේ විව්ෘත ඉඩ
නිර්නා ක 1 ය ෝජිත ස්ථානයේ සිට ව් ඹ දිශායව්න් කියලෝමීටර 2.5
07001’51.24” N
ක් පමණ දුරින් වූ උස්ව්ැටයකයි ාව්, ඇන්ටන් මාව්යතහි
79051’89.35”E
ජූ් මහතායේ පරිශ්රයේ වූ විව්ෘත ඉඩ.
නිර්නා ක 1 ය ෝජිත ස්ථානයේ සිට ගිනියකාන දිශායව්න් කියලෝමීටර
07000’21.30” N
2.5 ක් පමණ දුරින් වූ යකරව්ළපිටි විදයායලෝක මහා
79053’15.22”E
විදයාලයේ ක්රීඩා පිටියේ වූ විව්ෘත ඉඩ.
නිර්නා ක 1 ය ෝජිත ස්ථානයේ සිට නිරිතදිග දිශායව්න් කියලෝමීටර
07000’28.03” N
1.0 ක් පමණ දුරින් වූ දික්ඕවිට ශාන්ත අන්යතෝනි
සහ 3
79052’04.71”E
යද්ව්ස්ථාන පරිශ්රයේ න වූ විව්ෘත ඉඩ.
නිර්නා ක 2 ය ෝජිත ස්ථානයේ සිට නිරිතදිග දිශායව්න් කියලෝමීටර
06056’54.94” N
7.0 ක් පමණ දුරින් වූ ශ්රී ලංකා ව්රා අධිකාරි ට අ ත්
79050’30.88”E
යව්ළඳසැල් පරිශ්රයේ වූ විව්ෘත ඉඩ.
ව්ගුව් 40: සංසරණ ව්ාතයේ ගුණාත්මකතාව් තත්ත්ව් පරීක්ෂණ සදහා යතෝරාගත් ස්ථාන
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රූපසටහන 24: ව්ාතයේ ගුණාත්මකතාව් තත්ත්ව් පරීක්ෂණ සදහා යතෝරාගත් ස්ථානව්ල ගූගල් සිති ම (සි ලුම ස්ථාන
6කි)
ව්ර්තමාන පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුව් සඳහා, ව්ායු දූෂක ව්ැඩිදුරක් ගමන් කිරීමට ඉඩ ඇති වි ළි කාල අව්සානයේ (
යදදහස් විස්ස ව්සයර් අයගෝස්තු අග) මිනුම් ලබා ගැනීම සිදු කරන ලදී. අයනක් අතට, සංසරණ ව්ායුයේ ගුණාත්මකභාව්
තක්යස්රු කිරීම සදහා සි ලුම සෘතු ආව්රණ ව්න පරිදි පුයරෝකථන කරන ලද ආකෘති (අඛ්ණ්ඩව් ව්සර 2 ක් පුරා සමස්ත
යද්ශගුණික තත්ත්ව් නිය ෝජන කරමින්) සහ යපරින් ලබා ගත් ව්ායු අධීක්ෂණ දත්ත (නි ැදි / මිනුම් ලබාගත් දිනයේ
යද්ශගුණික තත්ත්ව් නිය ෝජන කරමින්) ය ාදා ගත හැකි . එබැවින්, එක් එක් ස්ථාන සඳහා පැ 24 ක කාල ක්
සඳහා AAQA අධීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. එහිදී දත්ත/ මිනුම් ලබා ගැනීම ජාතික ප්රමිතීන් ව්ලට ටත්ව් සහ WHO
මාර්යගෝපයද්ශන් සමඟ සංසන්දනාත්මක විශ්යල්ෂණ ක් සිදු කළ හැකි පරිදි පැ 1 ක සාමානය ක් යලස දත්ත ලබා
ගන්නා ලදී. යමම අධීක්ෂණ පද්ධති හරහා දත්ත/ මිනුම් ලබා ගැනීයම්දී සෑම මිනිත්තු 5 ක සාමානය ක් යලස දත්ත ලබා
යගන ව්ායු සංසරණ සදහා යරෝස් සටහන් නිර්මාණ කරන ලදී
3.7.7.1 අධය න ප්රයද්ශයේ පව්තින වියමෝචන ප්රභව් න් පිළිබද යතාරතුරු
ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි යබායහෝ කාර්මික හා ව්ාණිජ යමයහයුම් ක්රි ාත්මක ව්න මුතුරාජයේල කාර්මික කලාපයේ පිහිටා
ඇත. ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ මධයයේ සිට කියලෝමීටර 1 ක අර ක් සහිත අධය න ප්රයද්ශ ක් තුළ පිහිටා ඇති ව්ායු දූෂක
වියමෝචන සිදු යකයරන ප්රධාන කර්මාන්ත හා ව්ාණිජ යමයහයුම්ව්ල යතාරතුරැ 42 ව්න ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 34: කියලෝමීටර 1 ක් තුළ පිහිටා ඇති ව්ායු වියමෝචන සිදුවි හැකි ප්රධාන කර්මාන්තශාලා හා අයනක් ස්ථාන
කර්මාන්තශාලාව්/ ස්ථානය හි නම
කර්මාන්ත / ව්ානිජම
අංශ
ව්ායු දූෂක
යස්ව්ාව්
බලශක්ති නිශ්පාදන
බලශක්ති
SOX, NOX, PM,
01. යුගදනවි විදුලි බලාගාර
කර්මාන්ත
NMHC
ආහාර ට ගත හැකි පාම්/
ආහාර කර්මාන්ත
CH4, NMHC
02. පරාස් ඉන්ඩස්ීස් (පුද්) සමාගම
යපාල්යතල් සැකසුම්
අපද්රව්ය කලමනාකරණ
බලශක්ති
SOX, NOX, PM,
03. යකාළඹ අපද්රව්ය සිට බලාගාර කර්මාන්ත
යමගායව්ාට් 10 (ඉදියව්මින් පව්තී)
CH4, NMHC
ආහාර
ට
ගත
හැකි
යතල්
ආහාර
කර්මාන්ත
CH4, NMHC
04. පිරමි් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම
සැකසුම්
ව්ැලි ගබඩාව්
ඛ්නිජ නිශ්පාදන
05. SLLRDC මුහුදු ව්ැලි විකිණීයම්
PM
කාර් ාල
බලශක්ති
06. ලිට්යරෝ ගෑස් පර් න්ත සහ
LPG ගබඩා කිරීම
NMHC
කර්මාන්ත
පිරවුම්හල
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07. CPSTL මුතුරාජයේල පර් න්ත

ඉන්ධන යතල් ගබඩා කිරීම

08. හයිරැක්ස් යතල් මිශ්ර කිරීයම්
න්රාගාර
09. C A ගල්යමෝල
10. AMT ප්රව්ාහන පර් න්ත

ලිහිසි ද්රව්ය මිශ්රණ න්රාගාර
මැටල් නිෂ්පාදන
ගල් කැබලි/ මැටල්
ප්රව්ාහන
යත් නිශ්පාදන
යකාන්ක්රීට් නිශ්පාදන

බලශක්ති
කර්මාන්ත
රසා නික කර්මාන්ත

NMHC

ඛ්නිජ නිශ්පාදන
ප්රව්ාහන අංශ

PM
PM

NMHC

ආහාර කර්මාන්ත
11. සන් යත් (පුද්) සමාගම
PM, NMVOC*
ඛ්නිජ නිශ්පාදන
12. සිය රා ඉදිකිරීම් ූර්ව් මිශ්ර
PM
යකාන්ක්රීට් කම්හල
මීයත්න් යනාව්න ව්ාෂ්පශීලී කාබනික සංය ෝග (NMVOC), ව්ාෂ්පශීලී කාබනික සංය ෝග (VOC) ව්ලට සමාන ව්න නමුත්
මීයත්න් බැහැර කර ඇත. NMVOC ව්ල ව්ැදගත් උපයකාටසක් ව්න්යන් මීයත්න් යනාව්න හයියරාකාබන් (NMHC).
කියලෝමීටර 20 ක අධය න ප්රයද්ශ (ADM අධය න ප්රයද්ශ ) තුළ ඇති පව්තින හයියරාකාබන වියමෝචන සිදුව්න ස්ථාව්ර
ලක්ෂය ප්රභව් 42 ව්න ව්ගුයේ සාරාංශ යකාට ඇත..
අංක
.

ස්ථානයී ප්රභව්යේ නම

ස්ථාන (GPS
ඛ්ණ්ඩාංක)

ඒකක
ධාරිතාව් x
ඒකක
සංඛ් ාව්

තාක්ෂණ

ඉන්ධන
ව්ර්ග

01

කැළණිතිස්ස ව්ායු ටර්බයින(Fiat
7)

376079.97 m E,
768655.22 m N

115 MW

ව්ායු ටර්බයින

Auto Diesel

02

යසාජිට් කැළණිතිස්ස පුද්.
සමාගම

375742.10 m E,
768540.92 m N

168 MW

ඒකාබද්ද චක්රි

Auto Diesel

03

කැළණිතිස්ස ඒකාබද්ද චක්රි
විදුලි බලාගාර

375974.55 m E,

165 MW

ඒකාබද්ද චක්රි

නැප්තතා
(Naphtha)/
Auto Diesel

100 MW x 2

ඒකාබද්ද චක්රි

දැවි යතල්
(Furnace Oil)

768775.90 m N
04

යව්ස්ට් යකෝස්ට් පව්ර්
යපෞද්ගලික සමාගම

05

යකාළඹ බත්තල මත ස්ථාපිත කර 373618.48 m E,
ඇති බලාගාර
768751.23 m N

15 MW x 4

ඩීසල් එන්ජින්

Furnace Oil

06

සපුගස්කන්ද A විදුලි බලාගාර

385251.43 m E,
769568.40 m N

10 MW x 8

ඩීසල් එන්ජින්

ඩීසල්

07

සපුගස්කන්ද B විදුලි බලාගාර

385176.90 m E,

20 MW x 4

ඩීසල් එන්ජින්

ඩීසල්

375613.10 m E,
775115.45 m N

769549.50 m N
08

ඒි ා පව්ර් සමාගම.

383852.24 m E,
769035.92 m N

6.4 MW x 8

ඩීසල් එන්ජින්

Heavy Fuel
Oil

09

සිසිලි හනායරෝ එන්යක ාර්
යපෞද්ගලික සමාගම

376859.61 m E,

500 kg/hr × 2

ඉන්සිනයර්ටර්
(Incinerator)

සා නික සහ
සනීපාරක්ෂක
කසල

10 MW

Incinerator/
ව්ාෂ්ප ටර්බයින

නාගරික ඝන
අපද්රව්ය

776590.45 m N
10

යව්ස්ටර්න් පව්ර් කම්පනි
යපෞද්ගලික සමාගම

375181.65 m E,
775684.12 m N
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ව්ගුව් 42: කියලෝමීටර 25 ක අධය න ප්රයද්ශ තුළ ඇති ප්රධාන ලක්ී ප්රභව් න් පිළිබඳ යතාරතුරැ

3.7.7.2 අධය න ප්රයද්ශ සඳහා දැනට පව්තින අව්ට ව්ායු ගුණාත්ම තත්ත්ව්
මිණුම් කරන ලද අව්ට ව්ායු ගුණාත්ම
AAQ අධීක්ෂණ ස්ථානව්ල නි ැදි කාල / කාලගුණික තත්ත්ව් පහත 43 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත
ස්ථාන
AAQ1

නි ැදීම් සිදුකල කාල / කාලගුණ තත්ත්ව්
2020 අයගෝස්තු 25 අඟහරුව්ාදා පැ 23:00 සිට 2020 අයගෝස්තු 26 බදාදා පැ 22:00 දක්ව්ා
මිනුම් කාල තුළ වි ළි හා අේව් සහිත කාලගුණික තත්ත්ව් ක් ව්ාර්තා වි .
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 67% සිට 96% දක්ව්ා යව්නස් වි .
ව්ාර්තාගත උපරිම පැ 1 ක සාමානය සුළං යේග 3.2 ms-1 වි . දකුයණ් සිට ඊසාන යදසින් සුළං හමයි.
යබායහෝ විට දකුණු හා ගිනියකාන යදසින් සුළඟ හමයි.

AAQ2

2020 අයගෝස්තු 27 බ්රහස්පතින්දා පැ 14:00 සිට 2020 අයගෝස්තු 28 සිකුරාදා පැ 13:00 දක්ව්ා
මිනුම් කාල තුළ අර්ධ ව්ශය න් ව්ළාකුළු සහිත කාලගුණික තත්ත්ව් ව්ාර්තා වි .
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 73% සිට 84% දක්ව්ා යව්නස් වි .
ව්ාර්තාගත උපරිම පැ 1 ක සාමානය සුළං යේග 4.2 ms-1 වි . අයගෝස්තු 28 මධයම රාත්රියේ සහ උයද්
ව්රුයේ ව්ැසි ස්ව්ල්ප ක් දක්නට ලැුණි. සුළඟ මුළුමනින්ම නිරිතදිග දිශායව්න් හමන අතර සායප්තක්ෂව්
ඉහළ යේග කින් ගමන් කරයි.
2020 අයගෝස්තු 24 සඳුදා පැ 17:00 සිට 2020 අයගෝස්තු 25 අඟහරුව්ාදි පැ 16:00 දක්ව්ා
මිනුම් කාල තුළ වි ළි හා අේව් සහිත කාලගුණික තත්ත්ව් ක් ව්ාර්තා වි .
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 66% සිට 97% දක්ව්ා යව්නස් වි .
ව්ාර්තාගත උපරිම පැ 1 ක සාමානය සුළං යේග 0.8 ms-1 වි .
යබායහෝ විට නිරිත යදසින් සුළං හමයි.
පැ 00:00, අයගෝස්තු 29 ව්න සිකුරාදා සිට පැ 23:00, 2020 අයගෝස්තු 30 යසනසුරාදා
මිනුම් කාල තුළ වි ළි හා අේව් සහිත කාලගුණික තත්ත්ව් ක් ව්ාර්තා වි .
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 68% සිට 90% දක්ව්ා යව්නස් යේ.
ව්ාර්තාගත උපරිම පැ 1 ක සාමානය සුළං යේග 1.3 ms-1 වි .
යබායහෝ විට නිරිත යදසින් සුළං හමයි.
පැ 14:00, අයගෝස්තු 30 ඉරිදා සිට පැ 13:00, 2020 අයගෝස්තු 31 සඳුදා
මිනුම් කාල තුළ වි ළි හා අේව් සහිත කාලගුණික තත්ත්ව් ව්ාර්තා වි .
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 68% සිට 88% දක්ව්ා යව්නස් වි .
ව්ාර්තාගත උපරිම පැ 1 ක සාමානය සුළං යේග 1.3 ms-1 වි .
යබායහෝ විට බටහිර යදසින් දකුණට සුළඟ හමයි.
පැ 22:00, අයගෝස්තු 31 සඳුදා සිට පැ 21:00, 2020 සැප්තතැම්බර් 01 ව්න අඟහරුව්ාදා
මිනුම් කාල තුළ ව්ළාකුළු සහ අර්ධ ව්ශය න් ව්ළාකුළු සහිත කාලගුණික තත්ත්ව් ක් නිරීක්ෂණ වි .
ව්රින් ව්ර සුළු ව්ැසි සහ පැ 13:20 සිට මිනුම් අව්සාන දක්ව්ා තද ව්ැසි දක්නට ලැුණි.
සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 77% සිට 94% දක්ව්ා යව්නස් වි .
ව්ාර්තාගත උපරිම පැ 1 ක සාමානය සුළං යේග 1.7 ms-1 වි .
යබායහෝ විට නිරිත යදසින් සුළං හමයි.
ව්ගුව් 43: AAQ අධීක්ෂණ ස්ථානව්ල නි ැදි කාල / කාලගුණික තත්ත්ව්

AAQ3

AAQ4

AAQ5

AAQ6

පහත 44 ව්න ව්ගුයව්න් AAQ අධීක්ෂණ ප්රතිඵල (දූෂක සාන්ද්රණ ) මිනුම් කරන ලද ව්ායුයේ ගුණාත්මකතා අග න්ට
සායප්තක්ෂ යලස සප යි. යමහිදී යද්ශී නි ාමන සමඟ සංසන්දනාත්මක විශ්යල්ෂණ ක් සඳහා නිශ්චිත සාමානය කාල
පරිච්යේද න් ව්ලදී ව්ායුයේ ගුණාත්මකතා අග න් මනින ලදී.
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පරාමිතීන්

ව්ගුව් 35: මනින ලද සාමානය ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව්
සාමානය
ඒකක
ස්ථාන
කාල
AAQ1
AAQ2
AAQ3
AAQ4

AAQ5

AAQ6

* උපරිම අව්සර
ලත් මට්ටම

පැ 24
μg/m3 47
27
17
27
13
20
100
යනාපව්තී
පැ 1 **
μg/m3 75
89
63
43
35
36
3
PM2. පැ 24
μg/m
13
06
21
13
11
09
50
යනාපව්තී
පැ 1 **
μg/m3 29
10
32
21
18
23
SO2
පැ 24
ppm
0.006
0.004
0.004
0.001
0.006
0.009
0.03
පැ 1 **
ppm
0.011
0.006
0.007
0.003
0.007
0.011
0.08
NO2
පැ 24
ppm
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.007
0.05
පැ 1 **
ppm
0.007
0.008
0.009
0.006
0.004
0.011
0.13
යනාපව්තී
CO
පැ 24
ppm
0.586
0.845
0.694
0.824
0.614
0.685
පැ 1 **
ppm
0.987
0.996
1.139
1.131
0.859
1.443
26
යනාපව්තී
O3
පැ 24
ppm
0.018
0.017
0.015
0.014
0.017
0.007
පැ 1 **
ppm
0.027
0.021
0.024
0.020
0.022
0.009
0.10
යනාපව්තී
CH4
පැ 24
ppm
1.951
1.625
2.417
1.712
1.672
1.534
යනාපව්තී
පැ 1 **
ppm
2.279
1.704
6.776
2.050
1.722
1.655
යනාපව්තී
NMH පැ 24
ppm
0.096
BDL
1.301
0.450
BDL
BDL
යනාපව්තී
C
පැ 1 **
ppm
0.469
BDL
3.403
0.603
BDL
BDL
1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත ටයත් 2008 අයගෝස්තු 15 දිනැති ගැසට් අති වියශ්ෂ අංක 1562/22 විසින්
2008 දී සංයශෝධන කරන ලද ජාතික පාරිසරික (සංසරණ ව්ායු ගුණාත්මක) යරගුලාසි ව්ල දක්ව්ා ඇති පරිදි, මිනුම් කාල
PM10

තුළ උපරිම පැ 1 ක සාමානය ක් යලස සාන්ද්රණ ලබා ගන්නා ලදී
BDL - හඳුනාගැනීයම් මට්ටමට පහළින්
AAQ අධීක්ෂණ ප්රතිඵල අනුව්,
• මිනුම් කාල පරිච්යේද තුළ, සි ළුම ස්ථාන සඳහා පැ 1 ක සාමානය ක් යලස සාන්ද්රණ මැනීයම්දී SO2 NO2,
O3 සහ CO ව්ල සාන්ද්රණ ජාතික සංසරණ ව්ායු තත්ත්ව් නි ාමනය හි දක්ව්ා ඇති උපරිම අව්සර ලත් මට්ටම
ඉක්මව්ා යනාතිුණි.
• මිනුම් කාල පරිච්ය්ේද තුළ, සි ලුම ස්ථාන සඳහා පැ 24 ක සාමානය ක් යලස PM10 සහ PM 2.5, SO2 සහ
NO2 . හි සාන්ද්රණ මැනීයම්දී එම අග ජාතික සංසරණ ව්ායු තත්ත්ව් නි ාමනය හි දක්ව්ා ඇති උපරිම අව්සර
ලත් මට්ටම ඉක්මව්ා නැත.
• මිනුම් අතරතුර සායප්තක්ෂව් ඉහළ CH4 සාන්ද්රණ ක් ව්ාර්තා වි . යම ට යහ්තුව් යමම ප්රයද්ශයේ පිහිටා ඇති
අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ සත්ව් පාලන ව්ැනි ඉක්මණින් පහව් න ප්රභව් න්
යපරින් ලබා ගන්නා ලද ව්ාතයේ ගුණාත්මකතා දත්ත සමඟ මිනුම් කරන ලද දත්ත සංසන්දන කිරීම
යපරින් ලබා ගන්නා ලද ව්ාතයේ ගුණාත්මකතා දත්ත සමඟ මිනුම් කරන ලද දත්ත සංසන්දන කිරීම AAQ1 සහ AAQ5
අධීක්ෂණ ස්ථානව්ල සිදු කරන ලද 2018 AAQ මිනුම් සමඟ සිදු කරන ලදී.
ව්ගුව් 45: මනින ලද AAQ දත්ත යපරින් ලබා ගන්නා ලද අධීක්ෂණ දත්ත සමඟ සංසන්දන කිරීම
(ඉහත විස්තර කර ඇති නිර්ණා ක 1 සහ 3 තෘප්තතිමත් කිරීම සඳහා AAQ1 සහ AAQ5 යතෝරායගන ඇත)
පරාමිති
ඒකක
AAQ1
AAQ5
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සාමානය
කාල d

අයගෝස්තු
2018

අයගෝස්තු
2020

අයගෝස්තු
2018

අයගෝස්තු
2020

PM10

පැ 24

μg/m3

42

47

26

13

*අව්සර ලබාදී
ඇති උපරිම
මට්ටම්
100

SO2

පැ 24

μg/m

3

27.5

15.72

12.5

15.72

80

පැ 1

μg/m

3

37.5

28.82

17.5

18.34

200

පැ 24

μg/m3

5.8

5.64

3.8

3.76

100

3

7.7

13.17

5.8

7.53

250

NO2

පැ 1

μg/m

* 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත ටයත් 2008 අයගෝස්තු 15 දිනැති ගැයසටා අති වියශ්ෂ අංක 1562/22 විසින්
2008 දී සංයශෝධන කරන ලද ජාතික පාරිසරික (සංසරණ ව්ායු ගුණාත්මක) යරගුලාසි ව්ල දක්ව්ා ඇති පරිදි.
AAQ1 සහ AAQ5 හි 2018 සහ 2020 AAQ මිනුම් යදකම ශ්රී ලංකායේ නිරිතදිග යමෝසම් කාල පරිච්යේදයේදී සිදු කරන ලදී.
මිනුම් යදයකන්ම PM10, SO2 සහ NO2 සඳහා මනින ලද සාන්ද්රණ න් ජාතික සංසරණ ව්ායු තත්ත්ව් නි ාමනය හි දක්ව්ා
ඇති උපරිම අව්සර ලත් මට්ටමට ව්ඩා යබයහවින් අඩු
3.7.8 දැනට පව්තින ශබ්ද සහ කම්පන අධය න
ශබ්ද මට්ටම් සඳහා මිණුම් කිරීයම් ක්රි ාපිලියව්ල
කාර්මික තාක්ෂණ ආ තන (ITI) විසින් පසුබිම් ශබ්ද මට්ටම (BNL) සහ පව්ත්නා ශබ්ද මට්ටම (ENL) අධීක්ෂණ කිරීම
සඳහා ‘‘MM/SL/04’’ පරීක්ෂණ ක්රම ට අනුකූලව් ශබ්ද මට්ටයම් මිනුම් ලබා ගැනීම සිදු කරන ලදී. ‘ISO / IEC 17025 TL
004-04’ අනුව් යමම ක්රම ශ්රී ලංකා ප්රතීතන මණ්ඩල (SLAB) විසින් ප්රතීතන කර ඇත. පසුබිම් ශබ්ද මට්ටම අධීක්ෂණ
LA 90, මිනිත්තු 15 සහ LAeq, විනාඩි 15 දී පව්ත්ව්නු ලැයබ්. පසුබිම් ශබ්ද මට්ටයම් මිනුම් ආරම්භ කිරීමට යපර, ශබ්ද මට්ටම්
විශ්යල්ෂක , ස්ථානී ක්රමාංකන භාවිතා කරමින් ක්රමාංකන කරන ලදි (විස්තර ව්ගුව් 02 සහ 03 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත).
ඉන් පසුව් පරාව්ර්තන මගින් සිදුව්න බලපෑම අව්ම කිරීම සඳහා ඕනෑම පරාව්ර්තක ව්ුහ කින් අව්ම ව්ශය න් මීටර් 3.5
ක් දුරින් සිට මිනුම් සිදු කරන ලදී. මයියක්රෝයෙෝනයේ මිනුම් උස යපායළායව්න් මීටර් 1.5 ක් ඉහළින් පව්ත්ව්ා යගන නු
ලැබී ..
පරාමිති

Reference

ව්ර්ග
Type -1
ූර්ව් මිනුම් ක්රමාංකන
94.0
පශ්චාත් මිනුම් ක්රමාංකන
94.0
කාල විරාම
15min
සංඛ්යාත බර තැබීම
A
කාල ප්රතිචාරක ා
ඉක්මනින්
ඉංජියන්රු ඒකක
dB(A)
ශබ්ද විස්තර කරන්නා
LAeq, (15min); L90(15min)
ව්ගුව් 36: ශබ්ද මට්ටයම් ක්රමාංකන ව්ල පරිශීලන විස්තර
රසා නාගාර හඳුනාගැනීම්
(විස්තර / අයිතම / යමාඩල / අනුක්රම අංක )
SL06
ශබ්ද මට්ටයම් ක්රමාංකන / 4231 /2556614
SL 12
අයත් යගන ාහැකි ශබ්ද මැනීයම් මීටර / B&K 2250 / 3023505
SL 13
අයත් යගන ාහැකි ශබ්ද මැනීයම් මීටර / B&K 2250 / 3023516
SL 08
අයත් යගන ාහැකි ශබ්ද මැනීයම් මීටර / 2250 / 2693775
SL 10
අයත් යගන ාහැකි ශබ්ද මැනීයම් මීටර / 2250L / 3004704
ව්ගුව් 47: ශබ්ද මට්ටයම් මීටර සහ ක්රමාංකන සහතික විස්තර
ID

ක්රමාංකන සහතික අංක
CDK 1808300.
CDK1801461
CDK1801498
CDK1607516
CDK1803107

ශබ්ද මැනීයම් ස්ථාන සහ ශබ්ද ග්රාහක යතෝරා ගැනීම
ව්යාපෘති ප්රයද්ශ අව්ට පව්තින ශබ්ද සංයේදී ස්ථාන ප්රතිග්රාහක යලස යතෝරා යගන ඇත. යමම ප්රතිග්රාහක 48 ව්න ව්ගුයේ
ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර එ රූප සටහන 46 හි දක්ව්ා ඇත. වි ළි කාල ආව්රණ ව්න පරිදි මිනුම් 2020 ජූලි මාසයේදී
යගන ඇත (ව්ාර්ික සාමානය ව්ර්ෂාපතන දත්ත සඳහා රූප 13 බලන්න).
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46 රූපසටහයන්
යපන්ව්න
ස්ථාන න්

G.P.S
ඛ්න්ඩාංක

ස්ථාන 01 - N1

7° 0'35.16"N
79°52'21.72"E
7° 0'33.30"N
79°52'21.52"E
7° 0'29.98"N
79°52'24.06"E
7° 0'30.19"N
79°52'31.63"E
7° 0'30.13"N
79°52'38.56"E

ස්ථාන 02 - N2
ස්ථාන 03 - N3
ස්ථාන 04 - N4
ස්ථාන 05 – N5

ස්ථාන 06 – N6
ස්ථාන 07 – N7
ස්ථාන 08 – N8

7° 0'40.91"N
79°52'39.78"E
7° 0'50.57"N
79°52'38.65"E
7° 0'49.11"N
79°52'29.86"E

ප්රතිග්රාහක ා
L.Y. දමිත් උද ංග මහතා
49/9, 9th මාව්ත, හැඳල, ව්ත්තල.
W. චන්ද්රාව්තී මහත්මි
No 53, අව්රයකාටුව්, හැඳල, ව්ත්තල.
B.R.P කුයර් මහතා
ගලගාදූව්, 1st පටුමග, බලගල
A.D. මැණියක් මහත්මි
No 39 ගලගාදූව්, 1st පටුමග, බලගල
G. යරාෂාන් යේමචන්ද්ර මහතා
No 77. ගලගාදූව්, හැඳල, ව්ත්තල, 1st පටුමග,
බලගල
පිටත ව්ටරවුම් අධියේගී මාර්ග කාර් ාල (RDA
භූමි ) MCC බැචින් ප්තලාන්ට් පිවිසුම අසල

ඒි ා සි කා යත් කර්මාන්ත ශාලා ගබඩා
යපෞද්ගලික සමාගම , 95, ඇල පාර, හැඳල,
ව්ත්තල.
යුගදනවි විදුලි බලාගාර
හැඳල, ව්ත්තල.

ව්යාපෘති
භූමියේ
සිට දිශාව්
බටහිර
බටහිර
දකුණ
දකුණ
දකුණ

ප්රතිග්රාහක
ආකාර
යන්ව්ාසික
(අඩු ශබ්ද)
යන්ව්ාසික
(අඩු ශබ්ද)
යන්ව්ාසික
(අඩු ශබ්ද)
යන්ව්ාසික
(අඩු ශබ්ද)
යන්ව්ාසික
(අඩු ශබ්ද)

නැයගනහි
ර
උතුර

කාර්මික

උතුර

කාර්මික

කාර්මික

ව්ගුව් 37: ශබ්ද ප්රතිග්රහන කරන ස්ථාන සහ ඒව්ාට ව්යාපෘතියේ සිට පව්තින දිශාව්න්

රූපසටහන 45: ශබ්ද සහ කම්පන මිනුම් ස්ථානව්ල චන්ිකා රූප (සංයේදී ග්රාහක)
3.7.8.1 පව්තින ශබ්ද මට්ටම (පැ 24 ක අඛ්ණ්ඩ මිනුම් ලබා ගැනීම)
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ශබ්ද ප්රතිග්රහන කරන ස්ථාන ප්රතිග්රාහක ආසන්නයේ දිව්ා, සව්ස සහ රාී කාලව්ල ශබ්ද මට්ටම් මැනීයම් දත්ත කාර්මික
තාක්ෂණ ආ තනයේ (ITI) ව්ාර්තා අංක CTS - 2006798 හි සවිස්තරව් දක්ව්ා ඇත.
යතෝරාගත් ස්ථාන අයට් පව්ත්නා ශබ්ද මට්ටයම් (ENL) මිනුම්, දිව්ා කාලයේ දී 52-65 dB(A සහ සව්ස් කාලයේ දී 50-62 dB(A
ද, රාී කාලයේ දී 47-57 dB(A පරාසයේ ද වි . පැ 24 ක් සඳහා පව්තින ශබ්ද මිණුම් කිරීම පිලිබඳ සාරාංශ 49 ව්ගුයේ
ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 49: මනින ලද පව්තින ශබ්ද මට්ටයම් (ENL) ප්රතිඵල - (පැ 24 ක මිනුම්)

මිණුම්
ස්ථාන

දින
14.07.2020 to
15.07.2020
01.07.2020 to
02.07.2020
14.07.2020 to
15.07.2020
14.07.2020 to
15.07.2020
01.07.2020 to
02.07.2020
14.07.2020 to
15.07.2020
01.07.2020 to
02.07.2020
01.07.2020 to
02. 07. 2020

දිව්ා
සන්ධයා
රාී

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

සිදුකරන

ලද

7° 0'35.16"N
79°52'21.72"E
7° 0'33.30"N
79°52'21.52"E
7° 0'29.98"N
79°52'24.06"E
7° 0'30.19"N
79°52'31.63"E
7° 0'30.13"N
79°52'38.56"E
7° 0'40.91"N
79°52'39.78"E
7° 0'50.57"N
79°52'38.65"E
7° 0'49.11"N
79°52'29.86"E

Assessment time periodDay
ABL
RBL
ENL
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Assessment time periodEvening
ABL
RBL
ENL
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Assessment time periodNight
ABL
RBL
ENL
dB(A)
dB(A)
dB(A)

49

51

65

48

49

62

47

48

57

45

47

56

45

48

59

44

45

51

44

45

52

44

44

50

43

43

47

48

49

59

50

52

58

49

50

54

47

49

59

48

49

58

46

47

52

49

52

60

49

49

56

50

50

54

52

54

66

50

52

60

50

51

56

53

54

57

53

54

55

53

54

55

- 06:00h to 18:00h
- 18:00h to 22:00h
- 22:00h to 06:00h

ABL
- තක්යස්රු පසුබිම් මට්ටම (LA90, මිනිත්තු 15
යි)
RBL
- යශ්ර්ණිගත කිරීයම් පසුබිම් මට්ටම (LA90,
මිනිත්තු 15)
ENL
- පව්තින ශබ්ද මට්ටම (LAeq, පැ )

සටහන: සව්ස සහ රාී කාල තුළ ප්රයද්ශ පුරා සිදුව්න ක්රි ාකාරකම් ව්ල ශබ්ද , අව්ට පව්තින මූලික ශබ්ද මැනීයම් දී
බලපාන ලදී. වියශ්ෂයින් අධීක්ෂණ කාල සීමාව් තුළ N1, N2, N4, N5 ස්ථාන ව්ල ශබ්ද මැනීයම් දී යන්ව්ාසික ශබ්ද
බලපෑම් නිරීක්ෂණ කරන ලදී. දිව්ා, සව්ස සහ රාී කාලයේ ව්ාහන ප්රව්ාහන අනුපාත සාමානයය න් ඉහළ
මට්ටමක පව්තින අතර එමඟින් ප්රයද්ශයේ සැලකි යුතු ශබ්ද ක් ඇති යේ.
අදාළ නීති සම්පාදන සහ මාර්යගෝපයද්ශ
1996 මැයි 23 දිනැති අංක 924/12 ගැසට් නියේදන මගින් ප්රකාශ ට පත් කරන ලද 1996 අංක 1 දරන ජාතික පාරිසරික
(ශබ්ද පාලන) යරගුලාසි පනයත් 32 ව්න ව්ගන්ති සමඟ කි ව්න ලද ජාතික පාරිසරික පනයත් 23P, 23Q සහ 23R ව්ගන්ති
ටයත් බලාත්මක කරන ලදී.
අංක 924/12 - 1996 හි අතිවියශ්ෂ ගැසට් නියේදන ට අනුව් ය ාදා ගත හැකි ශබ්ද නි ාමන යකාන්යද්සි
ප්රයද්ශ
අඩු ශබ්ද
මධයම මට්ටයම් ශබ්ද
ඉහල ශබ්ද
නිහඬ කලාප

දිව්ා කාල
55
63*
70
50

Laeq T
රාී කාල
45
50
60
45
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උපයල්ඛ්න I යරගුලාසි 2- LAeq ‘T හි මායිම්ව්ල උපරිම අව්සර ලත් ශබ්ද මට්ටම්
* දිව්ා කාලයේ පව්තින නිව්ාස තුළ ශබ්ද මට්ටම 60 dB (A) යනාඉක්මවි යුතු .
“අඩු ශබ්ද ප්රයද්ශ ක්” න්යනන් අදහස් කරන්යන් - ඕනෑම ප්රයද්ශ් සභා ප්රයද්ශ ක පිහිටා ඇති ප්රයද්ශ කි.
“මධයම ශබ්ද ප්රයද්ශ ” න්යනන් අදහස් ව්න්යන් - ඕනෑම මහ නගර සභාව්ක් යහෝ නාගරික සභාව්ක් තුළ පිහිටා
ඇති ප්රයද්ශ කි.
“ඉහළ ශබ්ද ප්රයද්ශ ක්” න්යනන් අදහස් ව්න්යන් - ජාතික පාරිසරික පනයත් IV (C) ව්න යකාටස ටයත් අනුමත
කරන ලද ආය ෝජන මණ්ඩල යහෝ කාර්මික ව්තු විසින් පිහිටුව්න ලද ඕනෑම අපන න සැකසුම් කලාප කි.
“නිහඩ කලාප ” න්යනන් අදහස් ව්න්යන් - උසාවි ක, යරෝහලක, මහජන පුස්තකාල ක, පාසල, සත්යව්ෝදයාන ,
ූජනී ප්රයද්ශ සහ වියනෝදාස්ව්ාද යහෝ පාරිසරික අරමුණු සඳහා යව්න් කර ඇති ප්රයද්ශව්ල මායියම් සිට මීටර් 100
ක් දුරින් ආව්රණ ව්න ප්රයද්ශ .
“දිව්ා කාල ” න්යනන් අදහස් කරන්යන් පැ 06.00 සිට පැ 18.00 දක්ව්ා ව්න අතර යමහි යතව්න හා හ ව්න
උපයල්ඛ්නව්ල අරමුණු ක්රි ාත්මක ව්න්යන් නම් පැ 06.00 සිට පැ 21.00 දක්ව්ා යේ.
“රාී කාල ” න්යනන් අදහස් කරන්යන් පැ 18.00 සිට 06.00 දක්ව්ා ව්න අතර යමහි තුන්ව්න උපයල්ඛ්නයේ සහ
හ ව්න උපයල්ඛ්නයේ අරමුණු ක්රි ාත්මක ව්න්යන් නම් පැ 21.00 සිට පැ 06.00 දක්ව්ා යේ.
“LAeq,“ T ” න්යනන් අදහස් ව්න්යන් කාල පරතර T (dB ව්ලින්) තීරණ කරන සමාන අඛ්ණ්ඩ, බරින් යුත් ශබ්ද
පීඩන යි
Laeq’, T
දිව්ා කාල
රාී කාල
75
50
උපයල්ඛ්න III (යරගුලාසි 4) - ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා භූමියේ මායිම්ව්ල අව්සර ලත් උපරිම ශබ්ද මට්ටම් පහත පරිදි යේ.
ශබ්දයේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ අනුව් මනින ලද ශබ්ද මට්ටමට පහත සඳහන් නිව්ැරදි කිරීම් කළ යුතු :
ශබ්දයේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ
නිව්ැරදි කිරීම dB (A)
ආයේගශීලී ශබ්ද (බැන්ේ, ක්ලික්, ක්ලැටර්, +5
තම්ප්ත න ශබ්ද ආදි )
සම්ූර්ණ ස්ව්රූප
+5
ව්යින්, හිස්, ස්ක්රීච්, හම් ආදි .

මුතුරාජයේල කාර්මික කලාප කාර්මික කලාප ක් යලස ගැසට් කර නැත. එබැවින් ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි යද්ශී ශබ්ද
පාලන යරගුලාසි ව්ලට අනුව් “අඩු ශබ්ද ප්රයද්ශ ක්” යලස සැලකි යුතු අතර එ ව්ත්තල ප්රයද්ශී සභා බල ප්රයද්ශ ටයත්
පිහිටා ඇත. මනින ලද පව්තින ශබ්ද මට්ටම (ENL) යද්ශී ශබ්ද පාලන නි ාමන සමඟ සංසන්දන කිරීම 50 ව්න ව්ගුයේ
දක්ව්ා ඇත.
ඇගයීම සිදුකරන ලද කාල පරිච්යේද

Measured ENL
Permissible Noise Level*
dB(A)
dB(A)
දිව්ා කාල තුල (06:00 h - 18:00 h)
52-66
55
සන්ධයා කාල තුල (18:00 h - 22:00 h)
50-62
45
රාී කාල තුල (22:00 h - 06:00 h)
47-57
ව්ගුව් 38: මනින ලද පව්තින ශබ්ද මට්ටම සහ අව්සර ලත් ශබ්ද මට්ටම සංසන්දන කිරීම
* 1996 මැයි 21 දිනැති අංක 924/12 ගැසට් නියේදන මගින් ප්රකාශ ට පත් කරන ලද සහ 1996 අංක 1 දරන ජාතික
පාරිසරික (ශබ්ද පාලන) යරගුලාසි මගින් නි ම කරන ලද Laeq’,T හි මායිම්ව්ල උපරිම අව්සර ලත් ශබ්ද මට්ටම: I
උපයල්ඛ්න (නි ාමන 2)
එබැවින්, N3 ස්ථානයේ දිව්ා කාලයේ පව්තින ශබ්ද මට්ටම හැර, අයනක් සි ලුම ස්ථානව්ල මනින ලද පව්තින ශබ්ද මට්ටම
දිව්ා සහ රාී කාලව්ලදී අදාළ උපරිම අව්සර ලත් මට්ටමට අනුකූල යනායේ.

3.7.8.2 දැනට පව්තින ශබ්ද මූලාශ්ර ඉන්යව්න්ි

3.7.9

කාර්මික හා ව්ාණිජ ප්රභව් න්

ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි යබායහෝ කාර්මික හා ව්ාණිජ යමයහයුම් සිදුකරන මුතුරාජයේල කාර්මික කලාපයේ පිහිටා ඇත.
ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ මධයයේ සිට කියලෝමීටර 1 ක අර ක් සහිත අධය න ප්රයද්ශ ක පිහිටා ඇති ප්රධාන කර්මාන්ත
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
සහ ව්ාණිජ පහසුකම් සහ ඒව්ායේ සාමානය ශබ්ද බල මට්ටම 51 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත. අදාල ස්ථාන න් රූපසටහන 48 හි
දක්ව්ා ඇති Google Map හි දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 51: ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි අසල ඇති ප්රධාන කර්මාන්ත, ගබඩාව්න් සහ කාර් ාල පහසුකම් ව්ර්ගීකරණ කිරීම සහ
ඒව්ායේ සාමානය ශබ්ද බල මට්ටම
සුචි

පව්තින පහසුකයමහි නම

කාර්මික / ව්ාණිජ
ක්රි ාකාරකම්
බලශක්ති නිශ්පාදන

1

යුගදනවි විදුලි බලාගාර

2

DGL Fulfillment Center
(Muthurajawela Logistics Zone)
යජෝන් කීල්ස් ගබඩාව් (John Keels
Warehouse)
ඒසි ා සි කා යව් ාහවුසින් පුද්.
සමාගම (Asia Siyaka Warehousing
(Pvt) Ltd)
පැරාස් ඉන්ඩස්ීස් පුද්. සමාගම
(Paras Industries (Pvt) Ltd)

3
4

5

6
7

යමගායව්ාට් 10 ක යකාළඹ අපද්රව්ය
බලාගාර (ඉදියව්මින් පව්තී)
පිරමි් ලංකා (පුද්) සමාගම

8
9

යෙෝබ්ස් සහ යව්ෝකර් ගබඩාව්
යහ්මාස් ව්ර්ණාව්ලී ඒකාබද්ධ
සැපයුම්

10

SLLRDC මුහුදු ව්ැලි විකුණුම්
කාර් ාල
ලිට්යරෝ ගෑස් පර් න්ත සහ
පිරවුම්හල
CPSTL මුතුරාජයේල පර් න්ත

අංශ

අඩු
ශබ්ද

ගබඩා සංකීර්ණ

බලශක්ති
කර්මාන්ත
සැපයුම්

√

ගබඩා සංකීර්ණ

සැපයුම්

√

ගබඩා සංකීර්ණ

සැපයුම්

√

පිරිපහදු කළ පාම් යතල්,
යපාල්යතල් සහ යබ්කරි
යකටි කිරීම් නිෂ්පාදන
කිරීම
අපද්රව්ය කලමණාකරන

ආහාර
කර්මාන්ත

√

ආහාර ට ගත
යතල් සැකසුම්
ගබඩා සංකීර්ණ
ගබඩා සංකීර්ණ

බලශක්ති
කර්මාන්ත
හැකි ආහාර
කර්මාන්ත
සැපයුම්
සැපයුම්

√
√
√

14

හයිරැක්ස් යතල් මිශ්ර කිරීයම්
න්රාගාර
C A ගල්යමෝල

15

එම්.සී.සී. මහාමාර්ග කාර් ාල

16

AMT ප්රව්ාහන අංගන

ද්රව්ය ප්රව්ාහන

17

සන් ටී පුද්ගලික සමාගම

යත් නිශ්පාදන

18

සිය රා ඉදිකිරීම් සූදානම් යපරනිමි
යකාන්ක්රීට් මිශ්රනාගාර
East West අයලවිකරණ ගබඩාව්

යකාන්ක්රීට් නිශ්පාදන

12
13

19

Aggregate Storage

ගබඩා සංකීර්ණ

ප්රව්ාහන
අංශ
ආහාර
කර්මාන්ත
ඛ්නිජ
නිශ්පාදන
සැපයුම්

ඉහල
ශබ්ද
√

√

ඛ්නිජ
නිශ්පාදන
ඉන්ධන යතල් ගබඩා
බලශක්ති
කර්මාන්ත
ඉන්ධන යතල් ගබඩා
බලශක්ති
කර්මාන්ත
ලිහිසි යතල් මිශ්රණ රසා න ද්රව්ය
න්රාගාර
කර්මාන්ත
යමටල් නිශ්පාදන
ඛ්නිජ
නිශ්පාදන
කාර් ාල
පරිපාලන
√

11

මධයම
ශබ්ද

√

√

√
√
√
√

√
√
√

* ශබ්ද බල මට්ටම් (Noise power level) ව්ර්ගීකරණ මාර්යගෝපයද්ශ

ශබ්ද බල
මට්ටම

ශබ්ද මට්ටම්, dB(A)
දිව්ා කාල

රාී කාල

අඩු
මධයම
ඉහල

(06:00 h - 18:00 h)
60-65
65-70
70-80

(18:00 h - 06:00 h)
50-55
55-60
60-65
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(Google Earth as at 03/10/2020)
රූපසටහන 25: කියලෝමීටර 1 ක අධය න ප්රයද්ශ ක් තුළ පිහිටි කර්මාන්ත, ව්ාණිජ කටයුතු සහ හදුනාගත් සංයේදී
ප්රතිග්රාහක (ගූගල් සිති ම 03/10/2020 දින ව්න විට)
හදුනා ගත් ආසන්නතම ප්රතිග්රාහක
ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ සිට කියලෝමීටර 1 ක අධය න ප්රයද්ශ ක් සලකා බැලීයම්දී, ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි ට ව් ඹ සිට
නැයගනහිර යදසින් පිහිටි යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ හඳුනාගත හැකි . ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ අඩවි මායියම් සිට මීටර 300 ට ව්ඩා
දුරින් අයනකුත් යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ පිහිටා ඇති අතර ආසන්නව් පිහිටි (> මීටර 100) යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ බටහිර දිශායව්න්
යේ (රූප 48 බලන්න). යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ හැරුණු විට කියලෝමීටර 1 ක අධය න ප්රයද්ශ තුළ සංයේදී ප්රතිග්රාහක
හඳුනායගන ඇති අතර එහි විස්තර 52 ව්න ව්ගුයේ හි සහ 48 රූපසටහයන් දක්ව්ා ඇත.
ප්රතිග්රාහක

ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ
සිට පව්තින දිශාව්
බටහිර
01. ශ්රී අන්ගලපරයම්ෂ්ව්රී යකෝවිල, ව්ත්තල
බටහිර
02. සුදර්ශන විහාර , අව්රයකාටුව්
දකුණ
03. සි ලුම ජාතීන්යේ වින ගරුක පල්ලි , ව්ත්තල
ගිනියකාන
04. සදාතනික උපකාරයේ මව්යේ පල්ලි , බලගල
නිරිත
05. ශාන්ත අන්යතෝනියේ යද්ව්ස්ථාන , දික්ඕවිට
නිරිත
06. ශ්රාස්රායලෝක කනිශ්ඨ විදයාල , දික්ඕවිට
ව්ගුව් 39: කියලෝමීටර ක් දුරට පව්තින අධය න ප්රයද්ශ තුල ඇති සංයේදී ප්රතිග්රාහක

ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ
මධයයේ සිට දුර
450 m
500 m
550 m
550 m
850 m
870 m

3.8 පරිසර විදයාත්මක සම්පත්
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3.8.2 ව්යාපෘති භූමි තුල සහ අව්ට දැනට පව්තින ස්ව්භාවික, ජලජ සහ යභෞමික ව්ාසස්ථාන සහ ඒව්ායේ ශාක සහ
සතුන් ව්යාප්තතව් ඇති ආකාර සහ ඝනත්ව්

3.8.2.1 යභෞමික පරිසර විදයාව්
පසුබිම
යකරව්ලපිටියේ එනම් භූමි යගාඩකර ඇති ස්ථානයේ ඒකාබද්ධ චක්රි විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති
ස්ථාන පිහිටා ඇත්යත් ශ්රී ලංකායේ බස්නාහිර පළායත් ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ . එම නිශ්චිත ස්ථාන පාරිසරික ව්ශය න්
ව්ැදගත් ව්න ලක්ෂණ තුනකින් සමන්විත යේ - (i) යසසු ප්රයද්ශව්ලට සායප්තක්ෂව් නජව් විවිධත්ව් ඉහළ ැයි ව්ාර්තා ව්න
රයට් යතත් කලාප තුල පිහිටා තිබීම, (ii) අව්තැන්වූ සත්ත්ව් වියශ්ෂ න්ට රැකව්රණ සලසන නාගරික ප්රයද්ශ න් තුල
පිහිටා ඇති යතත්බිම් කැබලි කිහිපය න් එකක් වීම (iii) ඉහළ නජව් විවිධත්ව් සහ පාරිසරික යස්ව්ා සැපයීම න යදකම
යහ්තුයව්න් ආසි ායේ පාරිසරික ව්ශය න් ව්ැදගත් යතත්බිමක් යලස පිළිගත් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බියමහි පුළුල් භූ දර්ශන
තුළ පිහිටීම
මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බිම

රූපසටහන : ව්යාපෘති භූමියේ පිහිටීමට සායප්තක්ෂව් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බිම, එහි ස්ව්ාරක්ෂක කලාප
මුතුරාජයව්ල නු මීගමුව් කලපුව් සහ කැලණි ගඟ අතර බටහිර යව්රළ තීරයේ (7003'N, 79055'E) පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකායේ
ඇති විශාලතම මුහුදුබඩ ලව්ණ සහිත පීට් නිධි යි. ව්ගුරු බිම සහ මීගමුව් කලපුව් සමඟ යහක්ට ාර 6,232 ක පමණ
ඒකාබද්ධ යව්රළබඩ යතත්බිම් පරිසර පද්ධති ක් සාදයි. ව්ගුරු-කලපු සංකීර්ණ ආරම්භ වී ඇත්යත් ක්රිස්තු ූර්ව් 5000 ට
පමණ ැයි ගණන් බලා ඇත. ව්ගුරු බියම් ප්රධාන ජල මූලාශ්ර ව්න්යන් දඩුගම් ඔ ව්න අතර ලන්යද්සි ටත් විජිත සමයේ
ඉදිකරන ලද නාවික ඇළ මාර්ග ක් ව්ගුරු බිම හරහා ගමන් කරයි.

ඓතිහාසික සාක්ෂි ව්ලට අනුව් මුතුරාජයව්ල ව්සර 500 කටත් ව්ැඩි කාල කට යපර සිට වී ව්ගා කිරීමට බහුලව් සිදු වි .
ව්ගුරුබිම තුල අතීතයේ සිටම පැව්ති ජීව්යනෝපා මාර්ග ක් වූ ව් පැව්ති වී ව්ගාව් ලව්ණ ජල පැමිනීම සමග අතහැර දැමීමත්
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සමඟම අනව්සර පැල්පත් ව්ාසීන් ව්ගුරු බිම ආක්රමණ කයළ් සමස්ත පද්ධති ම යව්නස් කිරීමට ලක්කරමිනි. යමම
යතත්බිම් පද්ධති ව්සර ගණනාව්ක් පුරා ධීව්ර කර්මාන්ත , කෘිකර්මාන්ත , යව්යළඳාම සහ නැේ ගත කිරීම සහ
ව්ාසස්ථාන ඇතුළු බහු භාවිත න් සපුරාලන ලද අතර සමහර ඒව්ා සැලසුම් කර/අනුමත කර ඇති අතර සමහරක් අනව්සර
.
1991 දී මහා යකාළඹ ආර්ික යකාමිෂන් සභාව් විසින් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බිම සහ මීගමුව් කලපුව් යතත් බිම් සංකීර්ණ
සඳහා මූලික සැලැස්ම සකස් කළ අතර එ ට යතත්බිම් සංරක්ෂණ , කාර්මික සංව්ර්ධන සහ යන්ව්ාසික සංව්ර්ධන සඳහා
කලාප ව්ශය න් යබදීම පදනම් කරගත් ඉඩම් පරිහරණ උපා මාර්ග ක් ඇතුළත් වි . 1992 දී රජයේ අනුමැති පරිදි
සංරක්ෂණ කලාප සඳහා සවිස්තර සැලැස්මක් සකස් කරන ලදී. 1996 දී ව්නජීවී යදපාර්තයම්න්තුව් මඟින් පාලන ව්න
සත්ත්ව් හා ව්ෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත ටයත් 1996 දී මුතුරාජයව්ල උතුරු යකාටයස් යහක්ට ාර 1,284.45 ක් අභ
භූමි ක් යලස ප්රකාශ ට පත් යකරිණි. සංරක්ෂණ (DWLC). 2004 දී (ජාතික පාරිසරික පනත) NEA ටයත් යහක්ට ාර
285.4 ක ආරක්ෂක කලාප ක් (සංරක්ෂණ කලාප සහ මිශ්ර නාගරික කලාප අතර ප්රයද්ශ ) පාරිසරික ආරක්ෂිත ප්රයද්ශ ක්
(EPA) යලස ආරක්ෂා කරන ලදී. යමම පනත ටයත් EPA යලස ප්රකාශ ට පත් කළ පළමු ස්ථාන යම යි.
මුතුරාජයව්ල අභ භූමි , මුතුරාජයව්ල පාරිසරික ආරක්ෂිත ප්රයද්ශ (ආරක්ෂක කලාප ) සහ ව්යාපෘති ස්ථාන රූපසටහයන්
යහාඳින් සලකුණු කර ඇත. යකරව්ලපිටි කාර්මික කලාපයේ පිහිටි යගාඩබිම් පුරව්ා ඇති ස්ථාන
පිහිටා ඇත්යත්
මුතුරාජයව්ල පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය න් (ආරක්ෂක කලාප ) සහ මුතුරාජයව්ල අභ භූමියේ සිට පිලියව්ලින් කි.මී 2.4
ක් සහ කි.මී. 4 ක් දුරකිනි.
යකරළව්ලපිටි ඉඩම් යගාඩකිරීම් ව්යාපෘති Kerawalapitiya Land Reclamation Project
මුතුරාජයව්ල සහ මීගමුව් කලපුව් සඳහා වූ ප්රධාන සැලැස්ම ක්රි ාත්මක කිරීයම් යකාටසක් යලස 1993 දී ශ්රී ලංකා ඉඩම්
යගාඩකිරීයම් හා සංව්ර්ධන සංස්ථාව් "යකරව්ලපිටි යගාඩකිරීයම් ව්යාපෘති " සඳහා සවිස්තරාත්මක පාරිසරික බලපෑම්
තක්යස්රුව්ක් සිදු කළ අතර හයියරාලික් යගාඩකිරීයම් ක්රමයේද භාවිතා කරමින් යහක්ට ාර 162 ක භූමි ප්රමාණ ක් මුහුදු
පතුයල් ව්ැලි භාවිතා කරමින් යගාඩකර කර්මාන්ත හා යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ සඳහා ලබා යදනු ලැයබ්. ව්ැලි පිරවීයමන් පසු
ය ෝජිත බලාගාරයේ ව්යාපෘති ස්ථානයේ තත්ත්ව් පහත රූප ව්ල දැක්යේ

රූපසටහන 12 1996 දී මුහුදු ව්ැලි පුරව්ා සකස් කල ස්ථාන පව්ැති තත්ත්ව්
(යමම ඡා ාරූප ලබායගන ඇත්යත් යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ ඉදිකරන කාල අතර යේ)
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රූපසටහන 13 මුහුදු ව්ැලි පිරවූ ස්ථානයේ තත්ත්ව්

(ඡා ාරූප ලබාගත් දින 16/12/2010)

යකරව්ලපිටි බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා ය ෝජනා කර ඇති ව්යාපෘති භූමි පැති තුනකින් මාර්ග යහෝ යගාඩනැගිලි ව්ලින්
මායිම් ව්න අතර දකුණු යකලව්යර් ව්ගුරු බිමකින් සහ ඇළ මාර්ගය න් ද හිස් බිම් ඉඩම මායිම් වී ඇත. භූමියේ සායප්තක්ෂව්
මෑත ඉතිහාස , යභෞමික හා ජලජ ව්ාසස්ථාන අඩංගු ප්රයද්ශ ක් යලස ව්ර්තමාන පාරිසරික තත්ත්ව් මගින් සැලකි යුතු
යලස හැඩගස්ව්ා ඇත. මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරි (RDA) විසින් අධියේගී මාර්ග පිරවීයම් කටයුතු සඳහා 2010 ව්ර්ෂයේදී
භූමි තුළ ඇති ප්රයද්ශ ව්ලින් ව්ැලි / පස් ලබා යගන ඇත. එමගින් ඇතිවූ ව්ලව්ල් ක්රමය න් ව්ැසි ජලය න් පිරී යගාස් ඇති
අතර දැන් ඒව්ායේ ව්ාසස්ථාන ක් ඇති කරමින් කුඩා උස්බිම් කැබලි ව්ලින් ව්ැසුණු ව්ගුරු බිමක් යස් යපයන්. එම ප්රයද්ශයේ
ඇති උස් භූගත ජල මට්ටම ව්ර්තමාන මගින් ව්ර්තමානයේ පව්තින විචිර ව්ාසස්ථාන සෑදීම ද සිදුව්න්නට ඇත.
ශාක සහ සත්ත්ව් ඇගයීමි සිදුකල ක්රමයේද න්
ශාක හා සත්ව වියශ්ෂ සමීක්ෂණ න් මූලික ව්ශය න් පදනම් වූයේ වියශ්ෂ න්යේ යපායහාසත් බව් යහළි කිරීම සඳහා වූ
යේගව්ත් තක්යස්රුව් මත . එව්ැනි තක්යස්රුව්කින් යමම වියශ්ෂ න්ට යහෝ ඒව්ායේ ව්ාසභූමි ව්ලට ඇති වි හැකි බලපෑම්
තක්යස්රු කිරීමට ප්රමාණව්ත් ව්න එක් එක් තක්යසෝන (taxa) ව්ල බහුලභාව් පිළිබඳ පුළුල් හා සවිස්තරාත්මක යතාරතුරු
යහළි කිරීමට ව්ඩා සමස්ත ජීව් විදයාත්මක විවිධත්ව් යකයරහි අව්ධාන ය ාමු යකයර් (ඇට්කින්සන්, 1985). බලපෑමට
ලක් වූ පරිසර පද්ධතිව්ල අඛ්ණ්ඩතාව් යකයරහි මානව් ජීවීන්යේ බලපෑම් තක්යස්රු කිරීමට යමන්ම එව්ැනි ජීව් විදයාත්මක
සම්පත් තිරසාර යලස භාවිතා කිරීයම් හැකි ාව් පුයරෝකථන කිරීමට ද යමම යතාරතුරු ප්රය ෝජනව්ත් යේ (බ්ර න් සහ අල්.
2014).
හතර යදයනකුයගන් යුත් කණ්ඩා මක් මගින් ක්යෂ්ත්රයේ පව්තින ව්ාසස්ථාන හා වියශ්ෂ හඳුනා ගන්නා ලදී. මීට යපර
(මෑත ව්සරව්ල) යමම ව්ගුරුබිම් ව්ලින් ව්ාර්තා වූ වියශ්ෂ න් ද විභව් වියශ්ෂ න් යලස ව්ාර්තා වී ඇත. පැලෑටි සඳහා භාවිතා
කරන ලද ප්රධාන සඳහනට බඹරයදණි (2000; 2002), ඇෂ්ටන් සහ පිරිස (1997); දසනා ක සහ යොස්බර්ේ (1980 -1991);
දසනා ක සහ පිරිස (1994-1995); දසනා ක සහ ක්යල්ටන් (1996 -1999), යස්නාරත්න (2001) සහ වියජ්සිංහ (1994) න
අ විසින් සකසන ලද පරිශීලන ග්රන්ථ න් භාවිත කරන ලදී.
සි ලුම පෘෂ්ඨව්ංශී සත්ත්ව් කාන්ඩ (මත්සයයින්, උභ ජීවීන්, උරගයින්, පක්ීන් සහ ක්ීරපායින්) සහ යතෝරාගත්
අපෘෂ්ඨව්ංශීන් කාන්ඩ යදකක් ව්න බත්කූරන් සහ ගිනිකූරන්ද ව්ාර්තා කර ඇත. යමම යතෝරාගත් අපෘෂ්ඨව්ංශී කාන්ඩ
පහසුයව්න් නිරීක්ෂණ කළ හැකි අතර ව්ාසස්ථාන ව්ල ගුණාත්මකභාව් පිළිබඳ මනා ඇඟවීමක් ලබා යද්. ක්ෂීරපායින්යේ
පැව්ැත්ම ද උපකල්පන යකරුයණ් ව්ක්ර නිරීක්ෂණ ව්න ගමන් කල මාර්ග සහ මල ද්රව්ය ව්ැනි සලකුණු, අඩි සලකුණු,
ඇතිල්ලීම් සලකුණු, කූඩු යහෝ ලැගුම ස්ථාන සෘජු නිරීක්ෂණ මගින් ලබාගැනීයමනි. හඳුනා ගැනීයම් තුරු සඳහා භාවිතා
කරන ලද්යද් : බත්කූරන් - යබ්ජනික් සහ යව්නත් අ . (2007), සමනලුන් - ඩී අබ්යරරා (1998), මත්සයයින් - ද අල්විස්
ගුණතිලක (2012), උභ ජීවීන් - දුත්තා සහ මනයම්න්ද්ර -ආරච්චි (1996), උරගයින් - යසෝමවීර (2006); යසෝමවීර සහ
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යසෝමවීර (2009), කුරුල්ලන් - හැරිසන් (1999); යකාටගම සහ රත්නවිර (2010) සහ ක්ීරපායින් - පිලිප්තස් (1935); පිලිප්තස්
(1984). වි .
ශ්රී ලංකායේ ජාතික රතු ලැයිස්තු ව්ලට අනුව් (MoE, 2012/2020) වියශ්ෂ ව්ල සංරක්ෂණ තත්ත්ව් සඳහන් කර ඇත.
භූමි යගාඩකරන ලද ප්රයද්ශ තුල සහ ඒ අව්ට පව්තින ව්ාසස්ථාන ආකාර
ව්ාසස්ථාන සම්බන්ධය න් ගත් කල ප්රධාන ව්ාසස්ථාන ආකාර තුනක් දක්නට ලැයබ් ව්ගුරුබිම් ව්ාසස්ථාන - ජලය න් ටවූ
ප්රයද්ශව්ල පැන නගින පන් සහ පඳුරු ව්ලින් සමන්විත, භූමිය න් 50 % ක් පමණ එව්ැනි ව්ාසස්ථාන ඇත; ව්නාන්තර ප්රයද්ශඋස් ස්ථාන ව්ල ශ්රී ලංකාව් තුල ආක්රමණ ශීලී විභව් ක් පව්තින වියද්ශී ශාක වියශ්ෂ ක් ව්න Acacia auriculiformis ප්රමුඛ්ව්
ඇති ස්ථාන. විව්ෘත ජලයේ කුඩා ප්රයද්ශ. දකුණු දිග යකලව්ර මායිම් ව්න්යන් ඇළ මාර්ග ක් සහ ව්ගුරුබිම් ප්රයද්ශ ක් ව්න
යව්ල් ආත්තා (Annona glabra) යලස හැඳින්යව්න ආක්රමණික ශාක වියශ්ෂය නි. රූප සටහන 1 මඟින් දැක්යව්න්යන්
ප්රයද්ශයේ සාමානය පිරිසැලැස්ම ව්න අතර තැබීම දැක්යව්න අතර ඵල අංක 1-4 මඟින් බිම් පිරවීම් සිදුකල ප්රයද්ශ තුළ
යහෝ ඒ අව්ට ඇති විවිධ ව්ාසස්ථාන ව්ර්ග දැක්යේ.
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රූපසටහන 1: ය ෝජිත බලාගාර භූමියේ භූ දර්ශන සහ එහි ආසන්න පරිසර – H1 – Acacia කැල ; H2 – ව්ගුර; H3 –
විව්ෘත ජල H4 – Annona කැල .

ඵලක 1: ය ෝජිත බිම් පිරවුම් භූමි තුල පව්තින Acacia ප්රමුඛ්ව් කැලෑව්

Page | 108

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya

ඵලක 2: ය ෝජිත බිම් පිරවුම් භූමි තුල පව්තින ව්ගුරු ව්ාසස්ථාන

ඵලක 3: ය ෝජිත බිම් පිරවුම් භූමි තුල සහ ඒ අව්ට පව්තින විව්ෘත ජල ව්ාසස්ථාන (LLRDC විසින් මුහුදු ව්ැලි යගාඩගසා
තැබීම සඳහා භාවිත කරන ලද භූමි )
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ඵලක 4: ය ෝජිත බිම් පිරවුම් භූමියේ දකුණු අන්තයේ ඇති Annona glabra ප්රමුඛ්ව් පව්තින ව්ගුර සහ ඇල මාර්ග
අතීතයේදී යගාඩකිරීයම් ස්ථාන ව්ැලි ව්ලින් පුරව්ා තිබීයම් ප්රතිළුල ක් යලස වියද්ශී ආක්රමණශීලී ශාක ක් ව්න Acacia
auriculiformis මගින් එම භූමි ආක්රමණ කිරීම සිදුවී ඇති අතර ව්ර්තමානයේ එම ශාක උස් බිම් ප්රයද්ශ ව්ල ප්රමුඛ් වියශ්ෂ
ව්න අතර එම ස්ථාන න් කුඩා හා යගාඩනඟන ලද පරිසර න්යගන් ව්ට වී ඇති යහයින් එ ඉහළ මට්ටයම් නජව්
විවිධත්ව් කට සහ වියශ්ෂ ජීව් විදයාත්මක ව්ටිනාකම් ඇති වියශ්ෂ න්ට සහා ව්නු ඇතැයි අයප්තක්ෂා කළ යනාහැක. එයස්
වුව්ද, පුළුල් භූ දර්ශන තව්මත් ව්ගුරුබිම් ආශ්රිතව් පව්තින බැවින් සහ සමහර වියශ්ෂ ගමන් කරන හා / යහෝ පුළුල් ව්ාසස්ථාන
පරාස න් භාවිතා කරන යහයින් සමහර ව්ැදගත් වියශ්ෂ යමහි ඇති වීමට ඉඩ ඇත. එයස්ම අව්ට ව්ගුරුබිම් ව්ාසස්ථාන
යබායහෝම ක් එකව්ර නාගරික සංව්ර්ධන සඳහා නැව්ත ලබා ගැනීම නිසා සංරක්ෂණ සඳහා ව්ැදගත්කමක් ඇති සමහර
නාගරික ව්නජීවී වියශ්ෂ යමම අඩවි තුළ සිරවී සිටිනව්ා ද වි හැකි . යකයස් යව්තත්, ව්ර්තමානයේ ඇයක්ි ා ශාක විසින්
ආක්රමණ කර ඇති යකාටසින් පුරව්නු ලබන්යන් අක්කර 12 ක පමණ භූමි ක් ව්න අතර එ මුළු යකාටසින් කැබැල්ලක්
පමණක් බව් සඳහන් කළ යුතු . ව්යාපෘති භූමි තුළ සහ ාබද ඉඩම් ව්ල ව්ාර්තා වී ඇති වියශ්ෂ පිලිබඳව් පහත දැක්යව්න
යකාටයස් විස්තර යකයර්.
ශාක සහ සත්ත්ව් වියශ්ෂ න්
හඳුනාගත් ව්ාසස්ථාන හතර තුළ යේගව්ත් නජව් සමීක්ෂණ ක් සිදු කරන ලදි - ව්ැලි පිරවුම් භූමියේ පව්තින ව්ගුරු බිම,
ය ෝජිත ව්ැලි පිරවුම් භූමි තුළ පව්තින ඇයක්ි ා ප්රමුඛ්ව් පව්තින කැල , ව්යාපෘති භූමි තුල සහ ඒ අව්ට පව්තින විව්ෘත
ජල ප්රයද්ශ සහ ව්යාපෘති ප්රයද්ශ ට ාබදව් පව්තින යව්ල් ආත්තා (Annona glabra) ප්රමුඛ් වූ ව්නාන්තර . අව්ට ව්ගුරු බිම
මුතුරාජයව්ල පුළුල් භූ දර්ශන ක් සහිත යකාටයස්ම එකක් ව්න බැවින් ප්රධාන ව්ගුරු බියම් දක්නට ලැයබන වියශ්ෂ
ගණනාව්ක් ද යමහි ඇති වීයම් හැකි ාව්ක් පව්තින බව් යමහි සටහන් කළ යුතු . යකයස් යව්තත්, ව්ර්තමාන ව්න විට එම
ස්ථාන න් අධික බාදාව්න් සහිත සහ මානව් ක්රි ාකාරකම් ව්ලට යගාදුරු වි හැකි යලස යගාඩනඟන ලද ප්රයද්ශ ව්ලින්
ව්ටවී ඇති යහයින් එව්ැනි සි ළුම වියශ්ෂ ලැයිස්තුගත කිරීම ථාර්ථව්ාදී යනායේ. යම් අනුව්, යබායහෝ වියශ්ෂ න් ගමන්
කිරීම සඳහා යමම යගාඩකරනු ලබන භූමි භාවිතා කරන අතර යමහි ව්ාස කරනව්ා යනාවි හැකි . යමහි දක්නට ලැයබන
වියශ්ෂ න් සමහර මිනිසුන්යගන් ඇතිව්න බාදාව්න් දරාගතහැකි වියශ්ෂ න් වි හැකි අතර එම නිසා ඔවුන් නාගරික
ව්නජීවීන් යලස හැඳින්යේ. එම නිසා, ජීවී වියශ්ෂ ව්ාර්තා කිරීම පිරවීමට නි මිත භූමි යහෝ ඒ අව්ට ව්ාර්තා වූ යහෝ ව්යාපෘති
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භූමි අව්ට ප්රයද්ශයේ කලින් පැව්ති ව්ාර්තා පදනම් කරයගන යමහි ව්ාස කිරීමට ඉඩ ඇති ජීවී වියශ්ෂ න්ට පමණක් සීමා
වි . ලබා දී ඇති ඇමුණුම් ව්ල (2-8) ‘විභව් වියශ්ෂ’ යලස යදව්ැන්න යව්න යව්නම යපන්ව්ා ඇත. එ මුතුරාජයව්ල යතත්බියම්
ඇති ව්න වියශ්ෂ න්යේ පුළුල් ලැයිස්තුව්ක් යලස යනාගත යුතු .
ශාක
අධය න භූමියේ සහ ඒ ආසන්නයේ සිදු කරන ලද යේගව්ත් ශාක සමීක්ෂණය න් යහළි වූයේ ශාක වියශ්ෂ 123 ක් පව්තින
බව් සහ එ ට යද්ශී වියශ්ෂ 77 ක් සහ වියද්ශී වියශ්ෂ 46 ක් ඇතුළත් බව්යි. යමහි දක්නට ලැයබන ශාක වියශ්ෂ කිසිව්ක්
ලංකාව්ට ආයේණික යනායේ. තර්ජන ට ලක් වූ සමහර වියශ්ෂ න් ද ව්ාර්තා වී ඇත (පහත සංයේදී වියශ්ෂ පිළිබඳ යකාටස
බලන්න). ය ෝජිත යගාඩබිම් භූමි සහ ඒ අව්ට ආයේණික ශාක වියශ්ෂ කිසිව්ක් ව්ාර්තා වී යනාමැත.
සත්ත්ව් න්
සෑම ව්ර්ගීකරණ කාණ්ඩ කටම අ ත් ය ෝජිත බිම් පිරවුම් භූමිය න් හා ඒ ආසන්නතම පරිසරය න් හමු වූ සත්ත්ව්
වියශ්ෂ න්යේ සාරාංශ ක් 1 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත. ව්ර්ගීකරණ කණ්ඩා ම් හයත් වියශ්ෂ 270 ක් - පෘෂ්ඨව්ංශීන් (මත්සය, උභ
ජීවීන් උරගයින්, පක්ීන් සහ ක්ීරපායින්) සහ යතෝරාගත් අපෘෂ්ඨව්ංශීන් කණ්ඩා ම් යදක (සමනලුන් සහ බත්කූරන්) යමහි
ව්ාස කිරීමට ඉඩ ඇත. එයින් වියශ්ෂ 234 ක් යද්ශී / යන්ව්ාසික වියශ්ෂ ව්න අතර වියශ්ෂ 17 ක් වියද්ශී / හඳුන්ව්ා දුන්
වියශ්ෂ ව්න අතර 20 ක් ආයේණික වි . යමහි දක්නට ලැයබන සත්ත්ව් වියශ්ෂ 20 ක් ජාතික ව්ශය න් තර්ජන ට ලක්ව්
ඇති බව් හඳුනායගන ඇත.
උභ ජීවීන්ට අ ත් වූයේ Bufonidae, Dicroglossidae සහ Rhacophoridae න කුල තුනට අ ත් වියශ්ෂ අටකි.
Polypedates cruciger (සුලබ පහිඹු ගස් මැඩි ා) සහ Pseudophilautus popularis (සුලබ ගස් මැඩි ා) න ආයේණික
වියශ්ෂ යදකක් ඒ අතරට අ ත් වි .
කිඹුලන්, ඉබ්බන්, agamid කුල ට අ ත් කටුස්සන්, හූනන්, හිකනලුන්, කබරයගායින් සහ තලයගායින් යමන්ම සර්ප න්
ද ඇතුළු උරග වියශ්ෂ 27 ක් ව්ාර්තා වි . ඒ අතරට, ආයේණික Xenochrophis asperrimus (ශ්රී ලංකා දි බරි ා),
Dendrelaphis schokari (යෂාකාරීයේ හාල්දන්ඩා), Lycodon osmanhilli (Flowery wolf snake) සහ Oligodon sublineatus
(Dumerul’s kuki snake) ඇතුළත් වි . ව්ාර්තා වූ උරග වියශ්ෂ අතරට වියද්ශී වියශ්ෂ ක් ව්න Trachemys scripta (රතු
කන් ඉබ්බා) ද අ ත් වි . කිඹුලන් එම ස්ථාන තුළ ව්ාර්තා වී නැති නමුත් ඔවුන්යේ පරාස සහ සංචලන හැකි ාව්න් සලකා
බැලීයම්දී යගාඩබිම් භූමි ව්ටා ඇති ව්ගුරුබිම් ව්ල, වියශ්ෂය න් ගංව්තුර කාලයේදී කිඹුලන් දැක ගත හැකි ව්නු ඇත.
කුල 48 කට අ ත් පක්ි වියශ්ෂ 105 ක් පමණ ව්ාර්තා වී ඇත. එ ට ආයේණික Treron pompadora (ශ්රී ලංකා යපාම්පයදෝරු
පයරවි ා), Psilopogon rubricapillus (ශ්රී ලංකා රන් නලල් යකාට්යටෝරුව්ා), Cecropis hyperythra (ශ්රී ලංකාව්
ව්ැහිලිහිනි ා) සහ Dinopium psarodes ( ශ්රී ලංකා කෑරලා) ඇතුළත් යේ. සංක්රමණික සමයේදී ප්රයද්ශ අව්ට සංක්රමණික
වියශ්ෂ 14 ක් ව්ාර්තා වී ඇති අතර එම නිසා ඔවුන් ව්යාපෘති භූමි තුලට ද පැමිනි හැකි . තර්ජන ට ලක් වූ වියශ්ෂ තුනක්
ද යමහි දක්නට ලැයබ්. සංක්රමණික සමයේදී සත්ත්ව් සමීක්ෂණ සිදු යනාකළ බව් යමහි සඳහන් කළ යුතු . යකයස් යව්තත්,
සංක්රමණික කාලයේදී පව්ා ව්ැලි පිරවුම් භූමියේ සහ එහි ස්ව්ාරක්ෂක කලාපයේ දක්නට ලැයබන වියශ්ෂ න් අපි ඇතුළත්
කර ඇත්යතමු.
කුල 10 කට අ ත් ක්ීරපායින් වියශ්ෂ 17 ක් ව්නාන්තර හා ව්ගුරුබිම් ව්ාසස්ථාන භාවිතා කිරීමට හැකි ාව් පව්තී. ඔවුන්
අතරට හික්මී න්, ව්වුලන්, ව්ල් බිලාලයින් යදයදයනක් (යකාළදිවි ා, හඳුන්දිවි ා), මුගටි න්, දි බල්ලන්, උගුඩුව්න් ,
ඉත්තෑව්න්, ඌරුමී න් සහ මී න්, යල්නුන් සහ හාව්න් ඇතුළත් . යම් අතරට ආයේණික වියශ්ෂ කිසිව්ක් ඇතුළත් යනාවූ
නමුත් මින් වියශ්ෂ හතරක් තර්ජන ට ලක්ව් ඇති වියශ්ෂ න් යේ. යකාළදිවි ා දුර්ලභ ව්න නමුත් යමම වියශ්ෂයේ පරාස
පුළුල් බැවින් ඔවුන් යමහි ව්ාස කිරීම සිදුවි හැකි . එයස්ම අයනක් වියශ්ෂ ව්න හඳුන්දිවි ා ව්ඩාත් සුලභ .
යම අර්ධ ජලජ ව්ාසස්ථාන ක් ව්න බැවින් මත්සය වියශ්ෂ වියශ්ෂ ව්ැදගත්කමක් දරයි. මත්සය වියශ්ෂ සම්බන්ධය න්,
ව්ගුරුබිම් තුළ සහ ව්යාපෘති භූමි තුල පව්තින විව්ෘත ජල ව්ාසස්ථාන තුළ දක්නට ලැුයන් වියශ්ෂ හ ක් පමණි. යම් කිසිදු
වියශ්ෂ ක් ආයේණික යහෝ තර්ජන ට ලක් වූ වියශ්ෂ යනායේ. එක් වියද්ශී වියශ්ෂ ක් ද ඒ අතරට අ ත් වි . ව්ැලි පිරවුම්
භූමි ව්ටා ඇති ව්ගුරුබිම් ව්ල ජීව්ත්වීමට හැකි ාව් පව්තින වියශ්ෂ 6 ව්න ඇමුණුයම් ද දක්ව්ා ඇත, නමුත් යම් කිසිව්ක් ව්ැලි
පිරවුම් භූමි තුළ ඇති කුඩා ව්ගුරුබිම් ව්ල යනාසිටීමට ඉඩ ඇත.
අපෘෂ්ඨව්ංශීන් අතර කුල 6 ක් නිය ෝජන කරන සමනලුන් වියශ්ෂ 57 ක් අ ත් යේ. යම ට Appias galena (ශ්රී ලාංකික
ඇල්බයට්රාස්) සහ Potanthus satra (Sri Lankan Dart/Tropic dart) න ආයේණික වියශ්ෂ යදක ඇතුළත් වි . සිත්ගන්නා
කරුණ නම් එක් වියද්ශී වියශ්ෂ ක් ව්න Cephrenes trichopepla (Yellow Palm Dart) ද ව්ාර්තා වී තිබීමයි. කිසිව්ක්
ආයේණික යනාව්න බත්කූරු වියශ්ෂ 33 ක් ද ව්ාර්තා වූ අතර එ ට තර්ජන ට ලක්ව් ඇති බත්කූරන් වියශ්ෂ කිහිප ක් ද
අ ත් යේ.
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ව්ැලි පිරවුම් භූමි තුළ සහ ඒ අව්ට ව්ාර්තා කර ඇති සත්ත්ව් වියශ්ෂ පිළිබඳ සාරාංශ ක් ව්ගුව් 1 හි දක්ව්ා ඇත.

ව්ගුව් 1: ව්ැලි පිරවුම් භූමි තුළ සහ ඒ අව්ට ව්ාර්තා කර ඇති සත්ත්ව් වියශ්ෂ පිළිබඳ සාරාංශ (තර්ජිත කාන්ඩ න් MOE,
2012 ට අනුව් යේ). CrEn – දැඩි තර්ජිත; En – තර්ජිත; Vu – අව්දානම්.

සත්ත්ව්
කාන්ඩ

යද්ශී
එකතු
ව්

උභ ජීවීන්
8
උරඟ න්
27
පක්ීන්
105
ක්ීරපායීන්
17
සමනල න්
56
බත්කූරන්
33
මත්සයයින්
24*
එකතුව්
275
* ය ෝජිත ව්ැලි පිරවුම් භූමි

ආයේනි
ක
6
22
87
17
54
33
15
243

2
4
4
2
8
20

වියද්ශී /
සංක්රමනික

තර්ජිත
Cr En

En

Vu

1
14
1
1
18

3
1
3

1
1
3
2
5

1
1
1
1
3
2
12

තර්ජන ට
ලක්වීමට
ආසන්න
1
5
1
8
1
15

ව්ටා ඇති ව්ගුරුබිම් ව්ල දක්නට ලැයබන වියශ්ෂ ඇතුළත් යේ

3.8.2.2 සමුද්රී පරිසර විදයාව් (Marine Ecology)
යමම ව්යාපෘති
ටයත් සිදුව්න ප්රධාන යව්රළබඩ සහ සමුද්රී මැදිහත්වීම් යලස පව්තින්යන් මුහුදු ජල ඇතුලුකර ගන්නා
නල මාර්ග සහ සිසිලන ජල මුහුදට බැහැරකිරීයම් පිටමුව් යේ. ව්ැඩිදුරටත්, සිදුවි හැකි සමුච්චිත බලපෑම් යත්රුම් ගැනීම
සඳහා දැනටමත් පව්තින විදුලිබලාගාර සඳහා මුහුදු ජල ඇතුලු කරගනු ලැබීම් සහ බැහැරකරනු ලැබීම් පිලිබඳව් ද
සැලකිලිමත් ව්න ලදී.
පව්තින යතාරතුරු, පරතර විශ්යල්ෂණ න් සහ තව්දුරටත් පව්තින දත්ත පරතර පිරවීම සඳහා මුහුදු ජල තුල සිදුකරන ලද
යේගව්ත් ඇගයීම් ආදි මගින්ද ලබාගත් උපකාර න් භාවිත කර ය ෝජිත විදුලිබලාගාරය න් සිදුවි හැකි බලපෑම් යමන්ම
සමුච්චිත බලපෑම් ද තීරණ කරන ලදී.
ඒ අනුව්, ව්ර්තමානයේ පව්තින පරිසර පද්ධතිව්ල සමස්ත යසෞඛ්ය තත්ත්ව් , තීරණාත්මක ව්ාසස්ථාන, නජව් විවිධත්ව් ,
සංරක්ෂණ අව්ශය ව්න වියශ්ෂ, ධීව්ර බිම් (fishing grounds), මත්සය අිජනන හා යතෝතැනි බිම් (nursery grounds),
නිතලව්ාසී ජීවීන් (benthic organisms), උපස්ථර ව්ර්ග , අව්සාදිත යමන්ම යව්නත් බලපෑම් තක්යස්රු කිරීම සඳහා ව්යාපෘති
භූමි අව්ට සමුද්රී පරිසර තුළ ව්ර්තමාන සංව්ර්ධන කටයුතුව්ලින් සිදුවි හැකි බලපෑම ව්ඩා යහාඳින් අව්යබෝධ කර ගැනීම
සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ අව්ශයතා සඳහා අතයව්ශය යතාරතුරු සැපයීම සඳහා ඉක්මන් සාගර පාරිසරික තක්යස්රුව්ක් සිදු
කරන ලදී.
සමීක්ෂණ සැලසුම් සහ ක්රමයේද
ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක දත්ත ඉලක්ක කරගත් සාගර ප්රජා සංයුතීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා කාලානුරූපී වීඩිය ෝ (timed
videos) සහ නිශ්චල ඡා ාරූප ආධාර කරගත් දෘශය සමීක්ෂණ තාක්ෂණ භාවිතා කරමින් එක් එක් ස්ථාන ව්ල දි
ට මීටර්
30 ක් දිග සහ මීටර් 2 ක් පළල යව්රළට-ලම්බක අනුච්ඡද නි ැදීම සිදු කරන ලදී. සමුද්ර ජීව් විදයාඥ ායේ නා කත්ව්ය න්
යුත් විදයාත්මක කටයුතු සිදුකරනු ලබන කිමිදුම්කරුව්න් තියදයනකුයගන් යුත් කණ්ඩා මක් යමම අධය න ට සම්බන්ධ
වි .
අන්තර් උදම් ප්රජාව්න් (Intertidal communities), මෘදු උපස්ථර ප්රජාව්න් (soft substrate communities), දෘඩ උපස්ථර
ප්රජාව්න් (hard substrate communities), මත්සය එක්රැස්වීම් (fish aggregations), මත්සය යබෝව්න යහෝ යපෝෂණ බිම්
(breeding or feeding grounds) යහෝ යව්නත් ඕනෑම සංයේදී සහ ව්ැදගත්කමක් සහිත ව්ාසස්ථාන න් පිලිබඳ ව්ාර්තා කරන
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ලදී. මුහුදු ජල තුලුමග සහ පිටමුව් ස්ථාන අතර (discharge points) ප්තලව්ාංග සංයුති සංසංදන ක් සිදුකරන ලදී. නජව්
කාරම් බැදීයම් ජීවීන් (biofouling organisms) ජනාව්ාස ඇතිකර ගැනීමට පව්තින හැකි ාව් ඇගයීම සඳහා මුහුයද් ගිලී ඇති
ව්ුහ න්ද අධය න කරන ලදී. ව් න (texture), අංශුව්ල විශාලත්ව් (particle size), නිතලව්ාසී සත්ත්ව් න් (benthic
fauna) ඇගයීම සඳහා අව්සාදිත නි ැදීන් පරීක්ෂා කිරීමක් ද සිදුකරන ලදී. යසෝනාර් (sonar) භාවිතය න් මුහුදු පත්ලට ඇති
ගැඹුර සහ මුහුදු පත්යල් ස්ව්භාව් තීරණ කිරීම සිදුකරන ලදී. එ ට අමතරව්, ව්යාපෘති භූමි තුල සහ ඒ අව්ට ප්රයද්ශයේ
ධීව්ර කර්මාන්ත සඳහා ව්ැදගත් ව්න යතාරතුරු ද එම අව්ට ජීව්ත්ව්න ධීව්ර න් සමග යපෞද්ගලික සන්නියේද මගින් එකතු
කරගන්නා ලදී.
අධය න ප්රයද්ශ සහ නි ැදීම් සැලසුම්
මුහුදු යව්රළට ආසන්නව් පව්තින ය ෝජිත ජල විසර්ජන විකල්ප මධය යලස සලකා, එහි සිට කියලෝමීටර 1 ක අර්ධ
ව්ෘත්තාකාරව් විහිදී පව්තින ප්රයද්ශ තුල දි
ට සමීක්ෂණ සඳහා නි ැදි ස්ථාන යතෝරාගන්නා ලදී. නි ැදීම් සිදුකරන
ලද ස්ථාන උපා මාර්ගිකව් යතෝරාගන්නා ලද අතර ඒව්ා ය ෝජිත මුහුද් පිටමුයේ සිට බටහිර, ව් ඹ සහ නිරිත දිශාව්න්
නිය ෝජන ව්න අයුරින් එම ස්ථානයේ සිට මීටර් 0, මීටර් 500 සහ කියලෝමීටර් 1 පමණ අර ක් පව්තින ප්රයද්ශ තුල
ක්රමානුකූලව් පිහිටන පරිදි සිදුකර ඇත. තව්ද, නි ැදීම් සඳහා ආසන්නයේම පිහිටි සංයේදී ප්රතිග්රා ක ක් ව්න කලපුගල ද
නිය ෝජන ව්න පරිදි ස්ථාන යතෝරාගැනීම සඳහා සැලකිලිමත් ව්න ලදී. යම ට අමතරව්, ය ෝජිත ක්රි ාකාරකම් මගින් සෘජු
බලපෑම් සිදුව්න ප්රයද්ශය න් පිටත පිහිටා ඇති ඔනගල (යහෝ උනගල) නමින් හඳුන්ව්න පාෂාණම පර ද පරිශීලන
ස්ථාන ක් (reference point) යලස යතෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් වි (රූපසටහන 54).

රූපසටහන 47: ව්යාපෘතියේ සැලසුම සහ සමුද්ර පරිසර විදයාත්මක සමීක්ෂන සඳහා නි ැදීම් සිදුකරන ලද ප්රයද්ශ
දැක්යව්න බලපෑම් ප්රයද්ශ
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රූපසටහන 48: ය ෝජිත සහ දැනට පව්තින මුහුදු ජල තුලුමග සහ බැහැරලීම් (outfalls) ස්ථානව්ල සමීප දර්ශන
ප්රතිශත ආව්රණ තක්යස්රු කිරීම සඳහා, තීරු අනුච්ඡද ක්රම (belt transect method) භාවිතා කරන ලදී (රූපසටහන 56).
ප්රතිශත ආව්රණ තක්යස්රු කිරීම සහ ප්රමාණකරණ (quantification) සඳහා භාවිත කිරීමට 1m x 1m සිේරැස
(Quadrates) ය ාදාගන්නා ලදී. මීටර 5 ක දුරින් මීටර් 30 ක අනුච්ඡද දියේ අව්ම ව්ශය න් සිේරැස සාම්පල හ ක්
ක්රමානුකූලව් ලබා ගන්නා ලදී. ලබාගත් සෑම සිේරැසකම ඡා ාරූප ක් ලබා ගන්නා ලද අතර, සිේරැස තුල හමුව්න සි ලුම
සත්ත්ව් හා ශාක ඡා ාරූප ගත කරනු ලැබී . සිේරැයස් සම්ූර්ණ දිග සඳහාම කාලානුරූප වීඩිය ෝ (Timed videos)
ලබාගන්නා ලදී. එක් එක් නි ැදීම් ස්ථාන න් තුල, හමුව්න සත්ත්ව් සහ ශාක වියශ්ෂ න් කිමිදුම් කරුව්න් විසින් පුව්රුව්ක්
(slate) මත ව්ාර්තා කිරීම සිදුකරනු ලබන අතර හඳුනාගැනීමට යනාහැකිව්න නිදර්ශක, ලබාගන්නා ඡා ාරූප මාර්ගය න්
පසුව් හඳුනාගැනීම සිදුකරනු ලබයි. එ ට අමතරව්, ව් න (texture) මත පදනම්ව් ව්ර්ගීකරණ සඳහා අව්සාදිත නි ැදි
එකතු කරගන්නා ලදී.

අනුච්ඡද දිග 30 m
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රූපසටහන 26: මුහුද ට දෘෂය සංගනන සිදුකරන ලද 30m x 2m x 1m විශාලත්ව්ය න් යුත් අනුච්ඡද මාර්ග ව්ල ක්රමානුරූප
සටහන (Schematic diagram) (L,W & H)
ව්යාපෘති භූමි සහ බලපෑම් සිදුව්න ප්රයද්ශ අව්ට සමුද්රී පරිසරයේ සාමානය ලක්ෂණ
ව්යාපෘති භූමි අව්ට අධය න කරන ලද යව්රළාසන්න සමුද්රී පරිසර යබායහෝ දුරට ව්ැලි සහිත පත්ල කින් යුතු බව් දි
ට සමීක්ෂණව්ලින් පැහැදිලි වි . මුහුදු පතුල යබායහෝ දුරට ක්රමය න් බෑවුමකින් සමන්විත සමතලා එකකි.
කලපුගල නමින් හැඳන්යව්න පටු පාෂාණම පර මීටර් 8 සයමාච්ඡ යර්ඛ්ායේදී මුහුදු යව්රළට ආසන්නව් සහ සමාන්තරව්
ගමන් කරන බව් ආගාධමිති (Bathymetry) මගින් යපන්නුම් කරයි. එහි පාෂාණම ප්රයද්ශව්ල ඇතැම් උස් යකාටස් බාදි
අව්ස්ථාව්න් ව්ලදී මීටර් 2.5 ක් තරම් යනාගැඹුරු මට්ටමක පිහිටයි. තව්ත් පාෂාණම පර ක් ව්න ඔනගල යහෝ උනගල
නමින් හැඳින්යව්න පර යව්රයල් සිට කියලෝමීටර් 3.7 ක් පමණ දුරකින් මීටර් 13 සයමාච්ච යර්ඛ්ායේ පිහිටා ඇත. යමම පර
ප්රයද්ශයේ ඉහලම ස්ථාන ව්ාර්තාවී ඇත්යත් මීටර් 10.2 ක් යලසිනි.
යනාගැඹුරු මුහුදු පත්ල තුල පව්තින උපස්ථර න් ව්ැලිම උපස්ථර ව්න අතර
එහි විශාල ව්ශය න් පව්තින මඩ සහ සියුම් ව්ැලි නිසා මුහුද ට දෘෂයතාව්
ඉතා දුර්ව්ල . ප්රධාන ව්ශය න්ම කැළණි ගඟ මුහුදට එක්ව්න්යන් යමම
ප්රයද්ශ අව්ටින් ව්න නිසා එමගින් විශාල ධාරිතාව් ක අව්සාදිත ප්රමාණ ක්
යව්රළබඩ ප්රයද්ශ තුලට නිදහස් කරනු ලබයි. මුහුදු පත්ල මත තැන්පත්ව්
ඇති සියුම් අව්සාදිත න් කැලයතන විට ඇතිව්න අව්සාදිත ව්ලාකුලු
(sediment plume) නිසා දි
ට දෘෂයතාව් අඩු වීම සිදුයේ.
කලපුගල සහ ඔනගල න ස්ථාන යදකම ජනප්රි මසුන් ඇල්ලීයම්
ස්ථාන න් යේ. මුහුදු ජල තුලුමග සහ සිසිලන ජල බැහැරලීම් සිදුකරන
ස්ථාන අව්ට ප්රයද්ශ ධීව්ර න් විසින් සැහැල්ලු ධීව්ර ාරා යමයහයුම්
කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබයි.
අධය න කරන ලද එක් එක් ස්ථාන න් පිලිබඳ යතාරතුරු සාරාංශ ක් ව්ගුව් 59 හි ඉදිරිපත් කර ඇත.
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1.1.1.දුර්ලභ, තර්ජන ට ලක්වූ සහ ආයේනික වියශ්ෂ
1.1.1.1.

යභෞමික පරිසර විදයාව්

සංයේදී ව්ාසස්ථාන
තීරණාත්මක (යහෝ සංයේදී) ව්ාසස්ථාන
නු ඉහළ නජව් විවිධත්ව් ව්ටිනාකමක් ඇති ප්රයද්ශ ක් ව්න අතර නීතයානුකූලව්
ආරක්ෂිත යහෝ ආරක්ෂාව් සඳහා නිල ව්ශය න් ය ෝජිත ප්රයද්ශ ඇතුළත් වි හැකි (උදා: යසාබාදහම සංරක්ෂණ සඳහා වූ
ජාතයන්තර එකමුතුව් (IUCN) ව්ර්ගීකරණ නිර්ණා ක සපුරාලන ප්රයද්ශ, රම්සාර් ලැයිස්තුව් ජාතයන්තර ව්ැදගත්කමකින්
යුත් යතත්බිම් සහ එක්සත් ජාතීන්යේ අධයාපනික, විදයාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධාන (යුයනස්යකෝ) යලෝක ස්ව්ාභාවික
උරුම න් යේ. තීරණාත්මක ව්ාසභූමි ව්ලට ඇතුළත් ව්න්යන්: දැඩි තර්ජන ට ලක්ව් ඇති යහෝ ව්ඳවීයම් තර්ජන ට ලක්ව්
ඇති ජීවීන්යේ පැව්ැත්ම සඳහා අව්ශය ව්ාසස්ථාන; ආයේණික යහෝ සීමා සහිත වියශ්ෂ සඳහා වියශ්ෂ ව්ැදගත්කමක් ඇති
ප්රයද්ශ ; සංක්රමණික වියශ්ෂ ව්ල පැව්ැත්ම සඳහා තීරණාත්මක ප්රයද්ශ; යගෝලී ව්ශය න් සැලකි යුතු ජීවී සාන්ද්රණ කට
සහා යදන ප්රයද්ශ යහෝ යගෝලී ව්ශය න් එක් වියශ්ෂ ක සැලකි යුතු ජීවීන් සංඛ්යාව්ක් එක් වියශ්ිත ස්ථා කට රැස්ව්න
යහෝ ; ප්රධාන පරිණාමී ක්රි ාව්ලීන් හා සම්බන්ධ සුවියශ්ී වියශ්ෂ එකතුව්ක් ඇති ප්රයද්ශ යහෝ ප්රධාන පරිසර පද්ධති යස්ව්ා;
සැලකි යුතු නජව් විවිධත්ව් ක් ඇති ප්රයද්ශ සමාජ, සංස්කෘතික යහෝ ආර්ික ව්ශය න් ව්ැදගත් යේ යද්ශී ප්තරජාව්න්
ආදි යේ.
ඉහත විස්තර කර ඇති තීරණාත්මක ව්ාසස්ථාන න් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති කට අදාළ ව්න්යන් එම ස්ථාන න්ට ව්යාපෘති
මඟින් බලපෑමක් ඇති කළ හැකි නම් පමණි. ඒ අනුව්, ව්යාපෘති ප්රයද්ශ සඳහා වූ තීරණාත්මක ව්ාසස්ථාන
විශ්යල්ෂණ කින්, අව්ට නජව් විවිධත්ව් ට ව්යාපෘති බලපෑම් කිරීයම් අයප්තක්ෂිත ප්රමාණ ඇතුළුව් පාරිසරික ව්ශය න් අදාළ
ප්රයද්ශ ක් යලස හඳුනා ගත යුතු . යම් සම්බන්ධය න් ගත් කල, ව්ැලිපුරව්ා යගාඩකිරීමට නි මිත භූමි නජව්
විවිධත්ව්ය න් යපායහාසත් යනාව්න අතර තර්ජන ට ලක් වූ සත්ත්ව් වියශ්ෂ කිසිව්ක් එම භූමි තුළ යන්ව්ාසික වියශ්ෂ ක්
යලස යනාසැලයක්. යම් අනුව්, ව්ැලිපුරව්ා යගාඩකිරීමට නි මිත භූමි සහ එහි ස්ව්ාරක්ෂක කලාප (මීටර් 500) තීරණාත්මක
ව්ාසස්ථාන ක් යලස සුදුසුකම් යනාලබයි
මුතුරාජයව්ල අභ භූමියේ මායිම පිහිටා ඇත්යත් ය ෝජිත ව්ැලිපිරවුම් භූමියේ සිට කි.මී 4.0 කට ව්ඩා (පහත රූප සටහන
බලන්න) දුරකින් ව්න අතර එ යව්න්ව් ඇත්යත් යගාඩබිම් භූමි ට කි.මී 2 ට ව්ඩා දකුණු සීමායව්න් පව්තින ස්ව්ාරක්ෂක
කලාපය නි. එම නිසා ය ෝජිත පිරවුම් භූමි සහ මැදිහත් වූ යගාඩබිම් ප්රයද්ශ අතර ඇති දුර නිසා මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බියම්
සහ එහි ස්ව්ාරක්ෂක ප්රයද්ශයේ ව්ාස කරන ජීවී වියශ්ෂ න්ට බලපෑමක් සිදුව්නු ඇතැයි අයප්තක්ෂා කල යනාහැක.

සංයේදී වියශ්ෂ
සාමානයය න් සංයේදී ැයි සැලයකන වියශ්ෂ න් ආයේණික වියශ්ෂ න් (ශ්රී ලංකායේ පමණක් දක්නට ලැයබ්), තර්ජන ට
ලක් වූ වියශ්ෂ න් (ජාතික ව්ශය න් තර්ජන ට ලක්ව් ඇති වියශ්ෂ ලැයිස්තුව්, MOE 2012, 2020) සහ සීමා සහිත වියශ්ෂ
(සීමිත ව්යාප්තති ක් ඇති වියශ්ෂ) . ).
ය ෝජිත යගාඩබිම් භූමි සහ ඒ අව්ට ආයේණික ශාක වියශ්ෂ කිසිව්ක් ව්ාර්තා වී යනාමැත. තර්ජන ට ලක්ව් ඇති ශාක
වියශ්ෂ හතර අතරට තර්ජිත කාන්ඩ ට (Endangered) අ ත් ශාක වියශ්ෂ යදකක් එනම් Cynanchum tunicatum (කන්
කුඹල) සහ Apluda mutica (කුරු කුඩා තණ) සහ අව්දානම් කාන්ඩ ට අ ත් ශාක වියශ්ෂ යදකක් එනම් Nymphaea
nouchali var. nouchali (මායනල්, දි මායනල්, නිලුපුල්) සහ Calamus metzianus (එළ ව්ැල්, එළ යේ ව්ැල්, කහ යේ ව්ැල්)
ව්ාර්තා වී ඇත. තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න ශාක වියශ්ෂ යදකක් ද ව්ාර්තා වී ඇත. ඒව්ා නම් Cyperus pulcherrimus සහ
Cardiospermum microcarpum (යපයනල ව්ැල්, ව්ැල් යපයනල) යේ.
සත්ත්ව් වියශ්ෂ සම්බන්ධය න් ගත් විට, ආයේණික වියශ්ෂ 20 ක් සහ තර්ජන ට ලක්ව් ඇති වියශ්ෂ 20 ක් (දැඩියලස
ව්ඳවීයම් තර්ජන ට ලක්ව් ඇති වියශ්ෂ 3 ක්, ව්ඳවීයම් තර්ජන ට ලක්ව් ඇති වියශ්ෂ 7 ක් සහ අව්දානම් වියශ්ෂ 9 ක්) යමන්ම
තර්ජන ට ලක්වීමට ආස්නව් ඇති තව්ත් වියශ්ෂ 16 ක් ද අව්ට භූ දර්ශන තුළ දක්නට ලැයබ්. යකයස් යව්තත්, බිම් පිරවුම්
භූමි තුළ ව්ාර්තා වී ඇත්යත් ක්ීරපායින් වියශ්ෂ යදකක් පමණි (ව්ගුරු බිම ටයත් යමම වියශ්ෂ ව්ාර්තා කරන ඇමුණුම
බලන්න), එනම් ව්ඳවීයම් තර්ජන ට ලක්ව් ඇති Prionailurus viverrinus (හඳුන්දිවි ා) සහ අව්දානම් කාන්ඩ ට අ ත්
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දි බල්ලා (Lutra lutra). ව්යාපෘති භූමි තුළ ආයේණික ක්ීරපායින් යනාමැත. ව්ැලිපිරවුම් භූමි
වූ යහෝ ආයේණික මත්සය වියශ්ෂ ව්ාර්තා වී යනාමැත (ඇමුණුම් බලන්න).

ජීව්ත්ව්න තර්ජන ට ලක්

3.2.2.2 සමුද්රී පරිසර විදයාව්
යමම ප්රයද්ශය න් දුර්ලභ, තර්ජන ට ලක් වූ යහෝ ආයේණික මුහුදු වියශ්ෂ ව්ාර්තා වී යනාමැත.

3.2.3.අව්සාදිත ලක්ෂණ සහ නිතලව්ාසීන් (Sediment Characteristics and benthos)
3.2.3.1. යව්රළාසන්න පරිසර (යව්රයල් සිට මීටර් 50)
යතෝරාගන්නා ලද යමම ස්ථාන මුහුදු යව්රයල් සිට මීටර් 50 ක දුරකින් පැව්ති අතර ගැඹුර මීටර් 4.8 ක් වි . ඉතා අධික රළ
ක්රි ාකාරකම් නිරීක්ෂණ කරන ලදී. ග්රැබ් සාම්ප්තලර් (grab sampler) උපකරණ භාවිත කර ලබාගත් අව්සාදිත නි ැදි
මගින් අනාව්රණ ව්න්යන් මුහුදු පත්ල මඩ ව්ලින් සහ 1mm ටත් ව්ඩා අඩු ඉතා සියුම් ව්ැලි ව්ලින් සමන්විත ව්න බව් සහ
එම අව්සාදිත න් සි ලුම යපරණ න් හරහා ගමන් කරන ලද අතර 2 mm සහ 1 mm යපරණ න් තුල ඉතිරි වූයේ අංශු
කිහිප ක් පමණි (රූපසටහන 57). යසෝනාර් ඡා ාරූප (Sonar image) මගින් ද දැක්වූයේ චලන ව්න මසුන් සමග මෘදු
පත්ලක් පව්තින බව්යි. සජීවී මයහ්ක්ෂ නිතලව්ාසී ජීවීන් ව්ාර්තා යනාවූ අතර සිප්තපිකටු ව්ැනි ව්ුහ න් පමණක් දක්නට
ලැුනි.
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A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 27 යව්රළාසන්න ප්රයද්ශ න් (50 m) තුල අව්සාදිත ව්ල සාමානය ලක්ෂණ
ජල තුල සිදුකරන ලද දෘෂය නිරීක්ෂණ න් මගින් අනාව්රණ ව්න්යන් මෘදු ව්ැලිම පත්ලක් සහ ගැඹුරු ජලයේ ව්ැලි රැලි
(sand ripples) සහිත ව්න බව්යි (රූපසටහන 58). එයස්වුව්ත්, යව්රළ යදසට ව්න්නට පාෂාණම පත්ලක් දක්නට ලැුනි.
ජල තුල දෘෂයතාව් දුර්ව්ලව් පැව්ති නමුත් පාෂාණ ප්රයද්ශ යදසට ව්න්නට එහි දෘෂයතාව් ඉහල නැගුනි. එහි යකාරළ්පර
යහෝ මුහුදු තෘණ බිම් ව්ැනි සංයේදී පරිසර පද්ධති යනාතිුනි. එයස්වුව්ත්, යව්රළ යදසට ව්න්නට පව්තින පාෂාණම
ප්රයද්ශ න් මුහුදු ඉකිරි (Diadema sp.), මුහුදු අව්ාන් (feather stars), ස්යපාන්ජි න් (sponges), ගල්ගුල්ලන් (blackblotched moray eel - Gymnothorax favagineus), සහ red-tailed butterflyfish (Chaetodon collare) Yellow-tail Fusilier
(Caesio cuning), stripped sweetlip (Plectorhinchus lessoni), Banded surgent (Abudefduf septemfasciatus) ව්ැනි
මත්සය වියශ්ෂ න්ට සුදුසු ව්ාසස්ථාන සප ා ඇත.

රූපසටහන 28: යව්රයල් සිට මීටර් 50 ක දුරින් පිහිට ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් පව්තින ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ සහ ඒ ආශ්රිත
ජීවීන් දැක්යව්න මුහුද ට දර්ශන
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3.2.3.2. ය ෝජිත පිටමුව් (Proposed Outfall)
යමම ස්ථාන පිහිටා ඇත්යත් යව්රයල් සිට මීටර් 140 දුරින් මුහුයද් සිසිලන ජල එක් කවුලු විසරක ක් (single port
diffuser) හරහා බැහැරලීම සිදුකිරීමට ය ෝජිත ස්ථානයේ යේ. යමහි ගැඹුර ආසන්න ව්ශය න් මීටර් 5.8 ක් වි . සිසිලන
කාර් න් සඳහා ය ාදාගත් මුහුදු ජල යමන්ම ප්රති ආස්රැති මගින් ඉව්ත් කරන මුහුදු ජල ද යමම ස්ථානය න් බැහැරලන
මධයනය යේග (average discharge rate) පැ කට ඝන මීටර් 963 ක් යලස ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. මුහුදු ජල පිටමුයේ
සහ බැහැර කරනු ලබන ස්ථාන අතර උශ්ණත්ව් යව්නස + 3 0C අතර පව්තිනු ඇතැයි අයප්තක්ෂා කරනු ලබයි.
යමම ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් ව්ැඩි ව්ශය න් මඩ පැව්ති අතර එහි පැව්ති ඉතාම සියුම් අව්සාදිත න් නිසා එහි අධික
යබාරතාව් ක් ඇතිවි . අව්සාධිත න් යබායහාම ක් යපරණ හරහා පහසුයව්න් ගමන් කරන ලද අතර 2mm සහ 1mm
යපරණ තුල අංශු ම් ප්රමාණ ක් රැඳී පැව්තුනි (රූපසටහන 59). සියුම් අව්සාදිත අංශු ව්ලාව් (fine sediment plume) නිසා
ජල තුල දෘෂයතාව් දුර්ව්ල . සජීවී මයහ්ක්ෂ නිතලව්ාසී ජීවීන් ව්ාර්තා යනාවී .
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 29: ය ෝජිත පිටමුව් පිහිටුව්න ස්ථානයේ අව්සාදිත න් ව්ල පව්තින සාමානය ලක්ෂණ
මුහුදු ජල තුල සිදුකරන ලද දෘෂය සමීක්ෂණය න් අනාව්රණ වූයේ ව්ැලිම මුහුදු පත්ලක් පව්තින බව් සහ පත්ල ආශ්රිතව්
ජීව්ත්ව්න යහෝ ගමන් කරන ජීවීන් යනාමැති බව්යි (රූපසටහන 60). සිසිලන ජල බැහැර කිරීම සඳහා පලමු විකල්ප යලස
යමම ස්ථාන යතෝරාගැනීම සිදුකරන ලද්යද් සමුද්රී පරිසර විදයාත්මක ව්ශය න් සංයේදී යනාව්න ස්ථාන ක් වීම නිසා .

රූපසටහන 53 මුහුදු පත්යල් පව්තින ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ යපන්නුම් කරන අදාල ස්ථානයේ මුහුද ට දර්ශන
සිසිලන ජල බැහැර කිරීයම් ව්ුහ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ය ෝජිත ස්ථානයේ කිසිදු තීරණාත්මක ව්ාසස්ථාන යහෝ
ව්ැදගත්කමක් සහිත ශාක යහෝ සත්ත්ව් වියශ්ෂ ව්ලින් යතාර ව්ැලිම මුහුදු පත්ලක් පව්තින ස්ථාන කි.
3.2.3.3. ය ෝජිත මුහුදු ජල තුලුමග (Proposed Seawater Intake)
යමම ස්ථාන පිහිටා ඇත්යත් මුහුදු යව්රයල් සිට මීටර් 240 ක දුරකිනි. ගැඹුර මීටර් 6.5 ක් යේ. අව්සාදිත නි ැදි විශ්යල්ෂණ
මගින් යපන්ව්න්යන්, මුහුදු පත්ල ප්රධාන ව්ශය න්ම මධයස්ථ සිට රළු දක්ව්ා ව්න අංශු ව්ලින් සමන්විත ව්න අතර සි ලුම
යපරණ න් ප්රමාණව්ල රැඳී පව්තින අංශු පව්තී. අව්සාදිත විශ්යල්ෂණ මගින් සජීවී, ව්ැදගත්කමක් සිහිත සමුද්ර ජීවීන්
යනාමැති බව්ද යපන්නුම් කරයි.
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි
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රූපසටහන 54: ය ෝජිත තුලුමග පිහිටුව්නු ලබන ස්ථානයේ පව්තින අව්සාදිත ව්ල සාමානය ලක්ෂණ
මුහුදු යව්රළට ආසන්න යව්නත් ස්ථාන න් සමග සසඳන විට මුහුද ට දෘෂයතාව් දුර්ව්ල (රූපසටහන 62). එම ස්ථාන
අව්ට සැලකි යුතු ජීවීන් ව්ාර්තා වී යනාමැත.

රූපසටහන 30: ය ෝජිත තුලුමග පිහිටව්නු ලබන ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් පව්තින ව්ාසස්ථාන යපන්ව්න මුහුද ට දර්ශන
මුහුදු ජල තුලුමග ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ය ෝජිත ස්ථානයේ මුහුදු පත්ල ව්ැලිම මුහුදුපත්ලක් ව්න අතර කිසිදු ව්ැදගත්
ව්ාසස්ථාන, සුවියශ්ෂ සත්ත්ව් යහෝ ශාක වියශ්ෂ ව්ලින් යතාර ස්ථාන කි.
3.2.3.4. 500 m නිරිත යදසට
යමම ස්ථාන පිහිටියේ ය ෝජිත මුහුදු ජල බැහැරලීයම් මාර්ගය න් මීටර් 500 ක් නිරිත යදසට ව්න්නටයි. යමම ස්ථාන
දැනට පව්තින මුහුදු ජල තුලුමග සහ බැහැරලීම් ස්ථාන න්ට තරමක් දුරට ආසන්නව් පිහිටා ඇති නිසා, එ තරමක් දුරට
ඇතැම් සන්සන්දන න් සඳහා අව්කාශ සලසයි. යමහි සාමානය ගැඹුර (average depth) මීටර් 6.3 ක් වි .
අව්සාදිත නි ැදි සියුම් ව්ැලි සහිත ව්ැඩි ව්ශය න් මඩ ව්ලින් සමන්විත වූ එකක් අතර, 4mm ට ව්ඩා විශාල අංශු නිරීක්ෂණ
යනාවී . යමම අව්සාදිත න් තුල මයහ්ක්ෂ ජීවීන් ව්ාර්තා යනාවී .
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 56: නිරිත යදසට මීටර් 500 පමණ දුරකින් වූ ස්ථාන තුල අව්සාදිත න් ව්ල සාමානය ලක්ෂණ
මුහුද ට සිදුකල දෘෂය නිරීක්ෂණ න් තුල සඳහන් කල යුතු තරම් ජීවී වියශ්ෂ ව්ාර්තා යනාවී . අව්ලම්ිත අව්සාදිත න්
නිසා දෘෂයතාව් දුර්ව්ලව් පැව්ති අතර ප්ර යද්ශ පුරා ව්ැලි රැලි (sand ripples) නිරීක්ෂණ කරන ලදී.

Page | 119

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
රූපසටහන 57 නිරිත යදසට මීටර් 500 පමණ දුරකින් වූ ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ යපන්ව්න මුහුද ට
දර්ශන න්
3.2.3.5. කියලෝමීටර් 1 ක් බටහිර
යමම ස්ථාන පිහිටා තියබන්යන් ය ෝජිත තුලුමග සහ මුහුදු ජල බැහැරලීම් නල මාර්ග ඔස්යස් මුහුදු යව්රයල් සිට
කියලෝමීටර ක් බටහිර යදසට ව්න්නටයි. යමහි උපරිම ගැඹුර මීටර් 8.5 ක් දක්ව්ා පව්තී. යනාගැඹුරු මුහුදු පාෂාණ පර ක්
ව්න කලපුගල සමග ඒ ඔස්යස් යමම ස්ථාන පිහිටා ඇති බව් සඳහන් කල හැකි අතර යමහි ඉහල යකාටස් පව්තින ගැඹුර
මීටර් 2.8 පමණ දක්ව්ා අඩුව්න අතර එම යකාටස් මතුපිට සිට පව්ා දැකි හැකි යේ.
නි ැදි ලබාගැනීම සිදුකරනලද්යද් පාෂාණම ප්රයද්ශයේ අද්දරකින් ග්රැබ් සාම්ප්තලර් (grab sampler) උපකරණ භාවිත
කිරීයමන් වූ අතර එමගින් යහලිදරේ ව්න්යන් ප්රධාන ව්ශය න්ම අව්සාදිත න් මධයස්ථ ප්රමාණයේ සිට සියුම් ව්ැලි සහිත
දක්ව්ා වූ අතර සංයුක්ත වූ මඩ (compact mud) ද පැව්තුනි. කව්ච කැබලි යකාටස් ද එහි දැකි හැකි වි .
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 58: කියලෝමීටර් 1 ක් බටහිර යදසින් වූ ස්ථාන තුල අව්සාදිත න් ව්ල සාමානය ලක්ෂණ
දි
ට දෘශය සමීක්ෂණයේදී නිරීක්ෂණ කරන ලද්යද් පාෂාණ පරයේ ම් ම් විව්ර න් පව්තින බව්යි. එහි මතුපිට ව්ැඩි
ව්ශය න්ම නිරාව්රණ වූ පර ක් පව්තින නමුත් ඇතැම් ප්රයද්ශ න් ව්ල දැකි හැකි විවිධ ව්ර්ණ සහිත ස්යපාන්ජි න්
(sponges), යගාර්යගෝනි න් මෘදු යකාරල් (gorgonian soft coral) යහව්ත් මුහුදු අව්ාන් (sea fans) ආදි මගින් යමම පර
යව්ත විවිධ සමුද්රී ජීවීන් ආකර්ෂන කරනු ලබයි. යමහි විශාල සංඛ්යාව්න් සහිත මාලු රංචු ආරක්ෂාව් ලබාගන්නා අතර
වියශ්ෂය න්ම පරයේ පව්තින අයන්ක විධ කුහර න් ඒ සඳහා උපකාරී යේ.
යමහි ව්ාස කරන මත්සය ප්රජායේ ප්රමුඛ් ව්න්යන් blacktail snapper (Lutjanus fulvus) සහ Yellow-tail Fusilier (Caesio
cuning) ව්ැනි වියශ්ෂ ව්ල මත්සය රංචු යේ. ඊට අමතරව්, The Sergeant-major (Abudefduf vaigiensis), Banded sergeant
(Abudefduf septemfasciatus), Indian Vegabond butterfly fish (Chaetodon decussates), Collare Butterflyfish
(Chaetodon collare) ව්ැනි මසුන් ද ව්ාර්තා වී ඇත.
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රූපසටහන 59: කියලෝමීටර ක් බටහිර යදසට ව්න්නට පිහිටි ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ සහ ඒ ආශ්රිත
ජීව්න් දැක්යව්න මුහුද ට දර්ශන
3.2.3.6. කියලෝමීටර් 1 ක් ව් ඹ යදසට ව්න්නට
යමම ස්ථාන පිහිටා තියබන්යන් කියලෝමීටර ක් ව් ඹ යදසට ව්න්නට ව්න අතර සාමානය ගැඹුර මීටර් 8 කි. යමම
ප්රයද්ශ කලපු ගල පාෂාන පර පව්තින යකාටසට අ ත් ව්න අතර කලපුගල පව්තින ගැඹුර මීටර් 2.8 ක් තරම් අඩු
අග ක් ගන්නා යනාගාඹුරු ප්රයද්ශ ක් බැවින් පැහැදිලිව් දැකගත හැකි .
පාෂාණම උපස්ථර නිසා, අව්සාදිත නි ැදි ලබාගැනීම අසීරු වූ අතර එහි අද්දරක පැව්ති නි ැදි ක් ලබාගැනීම මගින්
කලමනාකරන කරගත හැකි වි . එම නි ැදි රළු ව්ැලි ව්ල සිට සියුම් මඩ දක්ව්ා සි ලුම විශාලත්ව් කාන්ඩව්ල අංශු
ව්ලින් සමන්විත වි .
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 60: කියලෝමීටර ක් ව් ඹ යදසට පිහිටි ස්ථාන තුල පැව්ති අව්සාදිත න්යේ සාමනය ලක්ෂණ
ජල තුල සිදුකරන ලද නිරීක්ෂණ ව්ලින් යහලිදරේ ව්න්යන් කලපුගල ගල්පර ප්රයද්ශ ට සමාන ලක්ෂණ පව්තින බව්යි.
ව්ැඩි ප්රයද්ශ ක් යනාය ක් ආකාරයේ කුහර සහිත නිරාව්රන වූ පර ව්ලින් සමන්විත . යගාර්යගෝනි න් ව් ර් යකාරල්
(මුහුදු අව්ාන - Rumphella sp.) යමන්ම ස්යපාන්ජි න්යේ විවිධ වූ එකතුව්ක් දැකි හැකිවි . එ ට අමතරව් යමහි blacktail
snapper (Lutjanus fulvus) and Yellow-tail Fusilier (Caesio cuning) and blacktip trevally (Caranx heberi) ව්ැනි පර
ආශ්රිත මත්සය රංචු ද ප්රමුඛ්ව් ව්ාස කරයි. තව්ද Banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus), Indian Vegabond
butterflyfish (Chaetodon decussates), Collare butterflyfish (Chaetodon collare) and Malabar grouper, Epinephalus
malabaricus ව්ැනි මත්සය වියශ්ෂ න්ද යමහි ව්ාර්තා වී ඇත.
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රූපසටහන 31: කියලෝමීටර ක් ව් ඹ යදසට ව්න්නට පිහිටි ස්ථාන තුල මුහුදු පත්යල් ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ සහ ඒ ආශ්රිත
ජීවීන් දැක්යව්න මුහුද ට දර්ශන
3.2.3.7. දැනට පව්තින මුහුදු ජල තුලුමග (Existing seawater intake)
ව්ර්තමානයේ පව්තින තත්ත්ව් අව්යබෝධ කර ගැනීම සඳහා යුගදනවි විදුලි බලාගාර සඳහා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
තුලුමග පිහිටි ස්ථාන ද අධය න කරන ලදී. එහි සාමානය ගැඹුර මීටර් 6.3 ක් වි . තුලුමග ව්ුහ තුලින් පැ කට ඝන
මීටර් 1200 ක සාමානය යේග කින් මුහුදු ජල බලාගාර තුලට ලබාගැනීම සිදුකරයි.
ලබාගත් අව්සාදිත නි ැදි සමන්විත වූයේ රළු ව්ැලි සහ සියුම් ව්ැලි ව්ලින් වූ අතර මධයම ප්රමාණයේ අංශු (2mm and 1mm)
ප්රමාණය අඩු . සජීවී මයහ්ක්ෂ ජීවීන් යනාදුටු අතර කව්ච කැබලි පමණක් හමුවි .
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 32: දැනටමත් තුලුමගත් පව්තින ස්ථානයේ අව්සාදිත න් ව්ල සාමානය ලක්ෂණ
තුලුමග ව්ුහයේ ඉහලින් පව්තින යකාන්ක්රීට් මතුපිට Clathria sp සහ Haliclona sp ව්ැනි ස්යපාන්ජි න් ප්රමුඛ් මෘදු කාරම්
බඳින ජීවී (foulers) වියශ්ෂ රාි කින් ආව්රණ වී ඇති බව් නිරීක්ෂණ කර ඇත . එයස්ම hydroids, bryozoans සහ
balanus, නාල පනුව්න් (tubeworms), spirobis, මට්ටි (oysters) සහ විවිධ මෘද්ව්ංශීන් (molluscs) ව්ැනි දෘඩ කාරම් බඳින
ජීවීන් (hard foulers) ද පව්තින බව් සටහන් කර ඇත.

රූපසටහන 33: දැනටමත් තුලුමගක් පව්තින ස්ථාන තුල මුහුදු පත්යල් ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ සහ ආශ්රිත ජීවීන් දැක්යව්න
මුහුද ට දර්ශන
3.2.3.8. දැනට පව්තින මුහුදු පිටමුව් (Existing sea outfall)
මුහුදු යව්රළට ආසන්නව් යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ දැනට පව්තින සිසිලන ජල පිටමුව් පව්තින ස්ථානයේ යමම අධය න
කරන ලද ස්ථාන පිහිටා ඇත. යමම ස්ථානයේදී ඉතා ඉහල රළ ක්රි ාකාරකම් අත්විඳින ලද අතර යමහි සාමානය ගැඹුර
මීටර් 4 ක් වි . දැනට පව්තින සිසිලන ජල පිටමුව් මගින් පැ කට ජල ඝන මීටර් 880 ක යේග කින් මුහුදට පිටකරනු
ලබන අතර පිටකරනු ලබන ජලයේ උශ්නත්ව් අව්ට පව්තින ජලයේ උශ්නත්ව් ට ව්ඩා අංශක 4 (+4 0C) පමණ ඉහල
අග පරාස ක පව්තී.
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ග්රැබ් සාම්ප්තලර් (grab sampler) උපකරණය න් ලබාගත් අව්සාදිත නි ැදි මගින් යහලිදරේ ව්න්යන් එහි ව්ැඩි ව්ශය න්
සි ලුම යපරණ හරහා ගමන් කල හැකි මඩ සහ සියුම් අව්සාදිත පව්තින බව්යි.

A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම්

රූපසටහන 64: දැනට මුහුදු පිටමුව් පව්තින ස්ථානයේ අව්සාදිත ව්ල සාමානය ලක්ෂණ
රළ නැගීයමන් ඇතිව්න කැලඹිලි සහිත ස්ව්භාව් නිසා, අව්ලම්ිත අංශු මගින් සාදන ව්ලාව්න් මගින් මීටර කට ව්ඩා දුරකින්
පව්තින ව්ස්තුව්ක් පව්ා දැකගැනීම අසීරු බව් නිරීක්ෂණ කර ඇති අතර එ ව්යාපෘති අව්ට පව්තින යනාගැඹුරු මුහුයද්
සාමානය ස්ව්භාව් යි. එනිසා දැනට පව්තින සිසිලන ජල බැහැරලන විව්ර සහ ඒ අව්ට පරිසර පැහැදිලිව් දර්ශන කර
ගත යනාහැක. එයස්වුව්ත්, එම විව්ර පව්තින ස්ථාන ට මීටර් 25 ක පමණ දුරකදී ව්ඩාත් යහාඳ දෘෂයතාව් ක් පැව්ති බව්
නිරීක්ෂණ කරන ලදී. මුහුදු පත්ල සියුම් ව්ැලි රැලිති සහිත එකක් වි . එම ජල බැහැරලීම සිදුකරන ස්ථාන අව්ට සඳහන්
කල යුතු සත්ත්ව් යහෝ ශාක වියශ්ෂ නිරීක්ෂණ යනාවී (රූපසටහන 72).

රූපසටහන 65: දැනට සිසිලන ජල පිටමුව් පව්තින ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් ව්ාසස්ථාන ව්ල ලක්ෂණ දැක්යව්න මුහුද ට
දර්ශන
3.2.3.9. ඔනගල (Onagala) (ය ාමු ලක්ෂ )
ඔනගල නු මුහුදු යව්රයල් සිට කියලෝමීටර් 3.5 ක පමණ දුරකින් මුහුයද් පව්තින පටු කඳු මුදුනකි. යමම ස්ථාන
පව්තින්යන් ආසන්න බලපෑම් සිදුවි හැකි කලාපය න් ඉව්ත ස්ථාන ක ව්න අතර එ කලපුගල හැරුණු විට ව්යාපෘති
ප්රයද්ශ ආසන්නයේ ඇති සඳහන්කල යුතු තරයම් සමුද්රී ව්ාසස්ථාන ක් යලස හඳුනායගන ඇති ස්ථාන කි. යමහි පර
පව්තින්යන් මීටර් 12.5 ක් පමණ ගැඹුරු සයමෝච්ච යර්ඛ්ාව්ක ව්න අතර යසෝනාර ට (sonar) පර උපරිම ව්ශය න් පව්තින
බව් ව්ාර්තා වී ඇත්යත් මීටර් 10 ක පමණ ගැඹුයරහිදී යේ.
Page | 123

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
පාෂාණම උපස්ථර ක් පැව්තීම නිසා, ග්රැබ් සාම්ප්තලර් (grab sampler) උපකරණ ක්රි ාත්මක කරන ලද්යද් පරයේ අද්දර
ස්ථාන කදී වි . එහිදී ලබාගත් අව්සාදිත න් සමන්විත වූයේ ව්ැඩි ව්ශය න් සියුම් ව්ැලි වූ අතර මධයම ප්රමාණයේ අංශු ම්
ප්රමාණ ක්ද පැව්තුනි (රූපසටහන 73). සජීවී නිතලව්ාසී ජීවීන් පි වි ඇසට දර්ශන යනාවී .
A - නි ැදි

B – 4 mm යපරණ

C – 2 mm යපරණ

D - 1mm යපරණ

E – එකතුවීයම් තැටි

රූපසටහන 66- ය ාමු ලක්ෂ ව්න ඔනගල ස්ථානයේ දී ලබාගත් අව්සාදිත න්යේ සාමානය ලක්ෂණ
ඔනගල නු පාෂාණම පර ක් ව්න අතර එහි විවිධාකාරයේ කුහර සහ ව්ැලිම පතුල් සහිත ස්ථාන න්ද පව්තී.
සාමානයය න් පර අව්ට ප්රයද්ශ තුල දෘෂයතාව් දුර්ව්ල මට්ටමක පව්තී. එයස්වුව්ත්, සමීක්ෂණ තුලදී වියශ්ෂය න්ම
පරයේ ඉහල උන්නතාංශ ව්ල මුහුද ට දෘෂයතාව් ඉතාමත් යහාඳ මට්ටමක පැව්තුනි. (රූපසටහන 74).

රූපසටහන 67: ය ාමු ලක්ෂ ව්න ඔනගල ස්ථානයේ මුහුදු පත්යල් ව්ාසස්ථාන ලක්ෂණ සහ ආශ්රිත ජීවීන් දැක්යව්න මුහුද
ට දර්ශන
පරයේ ව්ැඩි ප්රයද්ශ න් ප්රමාණ ක් නිරාව්රණ වී පව්තින බව් නිරීක්ෂණ කරන ලද අතර එහි ඇතැම් යකාටස්
යගාර්යගෝනි න් මුහුදු අව්ාන් (gorgonian sea fans), කලු යකාරල් (black corals) සහ Dendronephthya sp ව්ැනි යව්නත්
මෘදු යකාරල් ප්රමුඛ් ව්න පරිදි ආව්රණ වී ඇත. විචිර ව්ර්ණ ස්යපාන්ජි න් (sponges) සමග, යමම මෘදු යකාරල් දි
ට
ගයේෂක න් සඳහා ආකර්ශනී භූ දර්ශන ක් එකතු කර ඇත. Montastrea valencienesi ව්ැනි ඇතැම් දෘඩ යකාරල්
ගනාව්ාස කලාතුරකින් ව්ාර්තා වී ඇත. එයහත් යමම ව්ර්තමාන සමීක්ෂණයේදී එම යකාරල් නිරීක්ෂණ කර යනාමැත.
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ඔනගල පරයේ ව්ාස කරන මත්සය වියශ්ෂ අතරින් ප්රමුඛ් ව්න්යන් blacktail snapper (Lutjanus fulvus, (Lutjanidae),
redbelly yellowtail fusilier, (Caesio cuning, Caesionidae), සහ yellowtail demoiselle, (Neopomacentrus asyzron,
Pomacentriae) න වියශ්ෂයි. Moon wrasse, Thallasoma lunare සහ bluntheaded wrasse, T. amblycephalus න
වියශ්ෂ කුඩා කන්ඩා ම් යලස හමුවී ඇත. Vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus), C. collare, longfin
bannerfish (Heniochus acuminatus) න වියශ්ෂ ඇතුලු සමනල මත්සයන් (Butterflyfish) සහ එන්ජල් මසුන්
(angelfishes) වියශ්ෂ යදකක් Pomacanthus annularis සහ P. semicirculatus ද ව්ාර්තා වී ඇත. Malabar grouper,
Epinephalus malabaricus (Serranidae), සහ sweeper (Pempheris sp, Pempheridae) න වියශ්ෂ න්ද කලාතුරකින්
ව්ාර්තා වි .

3.2.3.10. සමීක්ෂණ තුලදී ව්ාර්තා කරන ලද සුලභ මත්සය වියශ්ෂ න් පිලිබඳ සාරාංශ
ව්ගුව් 54: ව්යාපෘති භූමි අව්ට සිදුකරන ලද පරිසර විදයාත්මක සමීක්ෂණ තුලදී ව්ාර්තා වූ මත්සය වියශ්ෂ පිලිබඳ
ලයිස්තුව්
අංක

කුල

වියශ්ෂ නාම

සමානය නම/නම්

ඇටනඟල් පරව්ා / Blacktip trevally
බතල ා/redbelly yellowtail fusilier
Collare (red-tailed) butterfly fish
Indian vagabond butterfly fish
Longfin banner fish
Black stripped wrasse
lyretail wrasse or moon wrasse
bluntheaded wrasse
යපන් දල්ලා /Black-tail snapper
ගල් නගර ා /Indian goat fish
කළු ඉරි ා /Black blotched moray
eel
12.
Pomacanthidae Pomacanthus annularis
Blue ringed angelfish
13.
Pomacanthidae P. semicirculatus
Semicircle angelfish
14.
Pomacentridae
Plectroglyphidodon sp.
Damsel species
15.
Pomacentridae
Abudefduf vaigiensis
Indo-pacific sergeant/Sergeant
Major
16.
Pomacentridae
Abudefduf septemfasciatus
Banded sergeant
17.
Pomacentridae
Chromis sp.
Damsel species
18.
Pomacentridae
Neopomacentrus asyzron
yellowtail demoiselle
19.
Serranidae
Epinephalus malabaricus
blackspot rockcod
LC: අඩු අව්දානම්; DD: දත්ත ඌන; NE: ඇගයීමට ලක් කර යනාමැති; NT: තර්ජන ට ලක්වීමට ආසන්න
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Carangidae
Caesionidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Labridae
Labridae
Labridae
Lutjanidae
Mullidae
Muraenidae

Caranx heberi
Caesio cuning
Chaetodon collare
Chaetodon decussatus
Heniochus acuminatus
Coris pictoides
Thalassoma lunare
Thalassoma amblycephalus
Lutjanus fulvus
Parupeneus indicus
Gymnothorax favagineus

IUCN රතු
ලයිස්තු
තත්ත්ව් න්
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3.2.4. ප්තලව්ාංග විවිධත්ව් (Plankton diversity)
ව්යාපෘති භූමි අව්ට මුහුදු ජල තුල පහත දැක්යව්න ප්තලව්ාංග වියශ්ෂ න් සුලභව් ව්ාර්තා වි .
3.2.4.1. ශාක ප්තලව්ාංග (Phytoplankton)
රූපසටහන 68: ශාක ප්තලව්ාංග

Page | 125

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya

Ceratium macrocerus

Rhizosolenia sp

Ceratium tripos

Ceratium furca

Dinobryon sp.

Peridinium sp.

Chaetocerous sp
3.2.4.2.

සත්ත්ව් ප්තලව්ාංග

රූපසටහන 69: සත්ත්ව් ප්තලව්ාංග

Copipod nauplius

Copipod -යගෝර

Cyclopoida

Copipod - යගෝර Calanoida

Bivalve veliger කීට ා

Copipod- යගෝර - Harpacticoida

මත්සය බිත්තර (Fish egg)
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Barnacle nauplii

Bryozoan cyphanautes කීට ා

Tunicate කීට ා

Mysid shrimp

Sagitta sp

Oikopleura sp

ප්තලව්ාංග නි ැදීම් මගින් යපන්ව්න්යන් මුහුදු ජල තුලුමග සහ බැහැරලීම් ප්රයද්ශ න් (discharge areas) අව්ට මුහුදු ජලයේ
සුලභ මුහුදු ප්තලව්ාංග හමුව් ඇති බව්යි. ආසන්න මුහුදු ප්රයද්ශ න් මුහුදු ජීවීන් යබෝව්න ප්රයද්ශ න් (breeding ground) යලස
සැලකීමට තරම් විශාල මසුන් එක්රැස්වීම් යහෝ අපෘෂ්ඨව්ංශීන්යේ බිත්තර සහ කීට අව්දීන් සිදුකරන ලද නි ැදීම් ව්ලින්
ව්ාර්තා වී යනාමැත.

3.2.4.3. කාරම් බැඳීම (Fouling) සහ ඒ ආශ්රිත ජීවීන්
සිසිලන ජල තුලුමග (inlets) , නල මාර්ග, කන්යඩන්සර නල (condenser tubes) සහ යව්නත් ඒ ආශ්රිත ව්ුහ න් ආදි
ආක්රමනික වියශ්ෂ න් ව්යාප්තතවීයම් හැකි ාව් ද සමග කාරම් බඳින ජීවීන් මගින් ගනාව්ාස ඇතිකිරීමට යහ්තු වි හැකි .
යමයලස ජීවීන් විසින් කාරම් බැඳීම (Fouling) නිසා සිසිලන පද්ධති අඩපන වීම, සිසිලන ක්රි ාව්ලි අඩුවීම ආදි සිදුවී
විදුලි බලාගාරයේ කාර් ක්ෂමතාව් අඩුවීම සහ වි දම් අධික පිරිසිදු කිරීම් සහ අලුත් ව්ැඩි ාව්න් සිදුකිරීම අව්ශය වි හැකි .
එ ට අමතරව්, ආක්රමනික වියශ්ෂ න්ට රැකව්රණ සැලසීම මගින් පරිසර විදයාත්මක බලපෑම් ද ඇති වි හැකි .
ව්ර්තමානයේදී සිදුකරන ලද ඉක්මන් සමීක්ෂණ තුලදී ආව්රණ දැල (bar mesh) සහ ඉහල මතුපිට පව්තින ව්ුහ න් ද
ඇතුලු මුහුදු ජල තුලුමං ව්ුහ මත නජව් කාරම් බැඳීම (biofouling) සිදුවී පව්තින බව් නිරීක්ෂණ කර ඇත. එම කිසිදු
වියශ්ෂ ක අසාමානය ව්ර්ධන ක් දක්නට ලැබී යනාමැත. මෑතකදී LNG/GAS ටිතල පහසුකම් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සඳහා
සිදුකරන ලද EIA අධය න ට යකාළඹ ව්රායේ බටහිර දි කඩන සහ අක් යව්රළ LNG නල මාර්ග සඳහා සමුද්රී පරිසර
විදයාත්මක ඇගයීමක් (Marine Ecological Assessment7) සිදුකරන ලද අතර එහිදී යකාළඹ ව්රා සහ ඒ අව්ට
යව්රළාසන්න මුහුදු ජලයේ නජව් කාරම් බැඳීම් (biofouling) සහ ඒ ආශ්රිත ජීවීන් යලස පහත සඳහන් ජීවීන් ව්ාර්තා වී ඇත.
ව්ර්තමාන සංව්ර්ධන කටයුතුව්ලදී ජල තුලුමග සඳහා අහිතකර ගැටළු ඇති කළ හැකි නජව් කාරම් බැදීම් ජීව්න් පිලිබඳ
යතාරතුරු ස්ථාපිත කර තැබීම සඳහා එව්ැනි යතාරතුරු ඉතා ව්ැදගත් ව්නු ඇත.

යමාලුස්කා (Mollusca)
• Perna viridis
• Pinctada radiate
• Saccostrea cucullata
• Eualetes tulipa
• Septifer sp.
සන්ධිපාදක න් (Arthropoda)
• Amphibalanus amphitrite
• කකුලු කීට න් (Crab larvae)

එකයියනාඩමාටා (Echinodermata)
• Ophiocoma sp.
ඇයනලිඩා (Annelida)
• Hydroides elegance
• Halosydna sp.
ඇස්සිඩිසි ා (Ascidiacea)
• Phallusia nigra
බ්රය ෝයසෝව්ා (Bryozoa)
• Hippoporina indica

7

ERM (2018). LNG/Gas ටිතල පහසුකම් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති - යකාළඹ ව්රායේ බටහිර දි කඩන සහ LNG නල මාර්ග සඳහා
සිදුකරන ලද EIA අධය න ව්ාර්තාව් - අධය න සිදුකරන ලද්යද් CEA හරහා පාරිසරික සම්පත් කලමනාකරණ (Environmental
Resources Management (ERM)) මගිනි.
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ව්ැඩිදුරටත්, ප්රි දර්ශනී සහ රණතුංග (2010)8 විසින් යකාලඹ ව්රා තුල සිදුකරන ලද යව්නත් පර්යේෂන න්ට අනුව්
යගෝලී ව් සමුද්රී ආගන්තුක ආක්රමනික වියශ්ෂ යලසින් නම් කර ඇති වියශ්ෂ 8 ක් ද ඇතුලුව් යද්ශී යනාව්න වියශ්ෂ 32 ක්
ව්ාර්තා කර ඇත. එම ආගන්තුක ආක්රමනික වියශ්ෂ න් වූයේ Musculista senhousia (Asian date mussel), Balanus
amphirite (Striped barnacle), Elminius modestus (Acorn barnacle), Mytilus galloprovicialis (Mediterranean
mussel), Perna viridis (Asian green mussel), Crassostrea gigas (Pacific/Japanese Oyster), Carcinus maenas
(European shore crab) සහ Ostrea edulis (European flat oyster). රණතුංග සහ පිරිස (2017)9 විසින් Schizoporella
errata, Watersipora subtorquata, Bugula simplex, Bugula neritina, Balanus amphitrite, Botryllus schlosseri,
Eualetes tulipa සහ Anomia chinensis යලස හඳුන්ව්න, හඳුන්ව්ාදුන් වියශ්ෂ යලස යගෝලී ව් සලකන වියශ්ෂ න්ද ව්ාර්තා
කර ඇත. යම ට අ ත්ව්න සමහරක් වියශ්ෂ පලමුව්රට ලංකායව්න් ව්ාර්තා කර ඇති අතර Schizoporella errata, Bugula
neritina, Eualetes tulipa සහ Anomia chinensis ව්ැනි වියශ්ෂ න් දැනටමත් යහාඳින් ස්ථාපිත වී ඇති බව් යපනී යි.
එනිසා, ව්රා ට ආසන්නව් පිහිටීම යහ්තුයව්න්, ව්ර්තමාන සංව්ර්ධන කටයුතු ව්ලට නජව් කාරම්බැදීම් (biofouling)
ජීවීන්යගන් දැඩියලස සිදුවි හැකි ඉහල අව්දානමක් පව්තී.
3.2.5. ආරක්ිත ප්රයද්ශ ව්ලට පව්තින ආසන්නතාව්
යපර යකාටසක විස්තර කර ඇති පරිදි භූමි පරිහරණ අධය න න්ට අනුව් ව්යාපෘති භූමියේ සිට කියලෝමීටර් 10 ක පමණ
අර කින් යුත් ප්රයද්ශ කින් ව්ටවී ඇති භූමි තුල 2.94% ක බිම් ප්රමාණ ක් මුතුරාජයව්ල පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ශ ට
අ ත්ව්න අතර එ උතුරු දිශායේ පිහිටා ඇත. ව්ර්තමාන අධය න
ටයත් සිදුකරන ලද ව්ායු විසරණ/ ශබ්ද සහ කම්පන
ආකෘති ව්ලට අනුව් මුතුරාජයව්ල පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ශයේ යමම යකාටස ව්යාපෘති බලපෑම් සිදුවි හැකි ප්රයද්ශය න්
යබායහෝදුරක් ඉව්ත පිහිටා ඇති අතර එ මුතුරාජයව්ල පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ශයේ ස්ව්ාරක්ෂක කලාප මගින් ද යව්න්වී
ඇත. එමනිසා, මුතුරාජයව්ල පාරිසරික සංයේදී කලාප ට යමම විදුලිබලාගාර නිසා සිදුවි හැකි ව්ැඩිදුර පාරිසරික බලපෑම්
පිලිබඳව් අධය න කර යනාමැත.
3.2.6. සංක්රමන වියශ්ෂ සහ සංක්රමන ගමන් මාර්ග (පව්තීනම් – උදා. පක්ී, කැස්බෑවුන්, තල්මසුන්, ආදි .)
සමහර සංක්රමණික පක්ි වියශ්ෂ ව්ාර්තා වී ඇතත්, යගාඩකිරීම් භූමි කුරුල්ලන්යේ සංක්රමණික මාව්තක් තුළ යනාමැත.
ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ යව්රළ කලාප කැස්බෑව්න් ආකර්ෂන කර ගන්නා ප්රයද්ශ ක් යලස පිළියගන නැති අතර මුහුදු යව්රළ
තීර තල්මසුන් සඳහා සහ යනාදක්ව්යි.
3.2.7. අධය න ප්රයද්ශ තුල ධීව්ර බිම් (Fishing grounds) සහ ධීව්ර සම්පත් ව්ල තත්ත්ව්
ධීව්ර යබෝට්ටු නව්තා තබන ස්ථාන හතක් ව්යාපෘති භූමි අව්ට ප්රයද්ශයේ පිහිටා ඇත. ඒව්ාට යමෝදර ව්රා , ප්රීතිපුර, දික්ඕවිට,
කැලණි ගංගා යමෝ , හැමිල්ටන් ඇල සහ උස්ව්ැටයකයි ාව් අ ත් යේ.

රූපසටහන 34: යකරව්ලපිටි සහ දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රා න් තුල මසුන් යගාඩබිමට යගන එන ස්ථාන (Fish landing)
ප්රයද්ශ තුල ධීව්ර කටයුතු ප්රධාන ව්ශය න්ම සිදුකරනු ලබන්යන් කැළණි ගඟට උතුරින් යව්රළබඩ ජලයේ සහ ඔනැගල
ප්රයද්ශ තුලයි. හපත් කාලගුණ තත්ත්ව් පව්තින්යන් නම් යමහි ව්සර පුරාම ධීව්ර කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. එයස්වුව්ත් ධීව්ර
කටයුතු සඳහා යහාඳම කාල ව්න්යන් යනාව්ැම්බර් මාසයේ සිට අයේල් යහෝ මැයි මාස දක්ව්ා කාල යේ.
ධීව්ර ාරා ඇනි ප්රධාන ව්ශය න්ම සමන්විත ව්න්යන් එක් දින යමයහයුම් සිදුකරනු ලබන පිටත එන්ජින් සහිත කුඩා FRP
යබෝට්ටු ව්ලින් යේ. බහුදින ාරා යමෝදර සහ දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රා න් මගින් යමයහයුම් සිදුකරනු ලබයි.
යස්නානා ක, S. A. M. A. I. K., රණතුංග, R. R. M. K. P., ගුණයස්කර, A. J. M., ප්රි දර්ශන, N. (2010). යකාළඹ ව්රා ට පැමියනන
නැේ ව්ල බැලස්ට් ජල (ballast water) තුල හමුව්න සමුද්ර ජීවීන් (The occurrence of marine organisms) – 15 ව්න ජාතයන්තර
ව්න හා පාරිසරික සමුලුයේ කාර්
ව්ාර්තා (Proceedings)
9
රණතුංග, R. R. M. K. P., කල්පනී මාරසිංහ, අේරා C අනිල් (2017). අයප්ත ව්රා න්ට තර්ජන ක් ඇති කරන යද්ශී යනාව්න සමුද්රී
විිියශ්ෂ න් : අපි ඔවුන් කලමනාකරන කිරීම සූදානම්ද?, ආක්රමනික වියද්ශී වියශ්ෂ පිලිබඳ ජාතික සමුලුයේ කාර්
ව්ාර්තා
(Proceedings) 2017, යව්ෝටර්ස් එජ්, බත්තරමුල්ල
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යමෝදර ධීව්ර ව්රාය න් යගාඩබිමට යගන එනු ලැබූ ව්ානිජය මත්සය අස්ව්ැන්යන් මත්සය වියශ්ෂ 53 ක් ඉස්සන් වියශ්ෂ 4 ක්
සහ කකුලුව්න් වියශ්ෂ ව්ාර්තා වී ඇත (ERM, 2018)10. ව්ානිජයව් අල්ලාගනු ලැබූ ප්රධාන මත්සය වියශ්ෂ වූයේ හාල්මැස්සන්
(anchovies), කුම්බලාවුන් (Indian mackerels), ව්ැල්ල සුදා (white sardine), හුරුල්ලා (spotted sardine), යකාස්සන් (
groupers), පරේ (trevally), සුද්දන් (breams), යමෝදා ( barramundi), මීව්ැටි න් (emperors), කලන්දා (silver whiting),
සාව්ාල ා (ribbon fish), ඔරව්ා (rabbitfish), සහ නව්ා (spinefoot).
ව්යාපෘති ප්රයද්ශ අව්ට යව්රළාසන්න ජල තුල NARA (2016) මගින් සිදුකරනලද අධය න මගින් දැක්යව්න්යන්
අල්ලාගනු ලැබූ ව්ානිජයම ව්ශය න් ව්ැදගත් සමුද්රී මත්සය න් (pelagic) සහ උපනිතල මත්සය න් (demersal) අතර
ප්රමුඛ් වූයේ Amblygaster sirm, Sardinella longiceps, Sardinella gibbosa, Sardinella albella සහ Hilsa kelee, ආදීන්
ඇතුලත් clupeid මත්සය න් වූ බව්යි. Gazza spp. සහ Leiognathus spp. ව්ැනි Pony fishes වියශ්ෂ න් කරමල් දැල්
(gillnet) ව්ලට අසුවූ මත්සයන් අතර ව්ාර්තා වි . අල්ලා ගනු ලැබූ උපනිතල මසුන් අතරට ප්රධාන ව්ශය න්ම ඇතුලත් වූයේ
lutjanidae (snappers), serranidae (groupers), lethrinidae (emperors), carangidae (jacks, trevallies, and scads), සහ
leiognathidae (ponyfishes) ව්ැනි මත්සය වියශ්ෂ වි .
යමයහයුම් සිදුකරන ප්රධාන ධීව්ර ආම්පන්න (fishing gear) සහ ධීව්ර ාරා (vessels)
කාන්ඩ තුනකට අ ත් ධීව්ර ාරා යමම ප්රයද්ශ තුල යමයහයුම් සිදුකරනු ලබයි. ඒව්ා නම් ෙයිබර් යකඳි මගින් ශක්තිමත්
කරන ලද ප්තලාස්ටික් යබෝට්ටු (Fiber Reinforced Plastic Boats -OFRP), ාන්ත්රික යනාව්න සම්ප්රදායික යබෝට්ටු (Non‐
Mechanized Traditional Boat -NTRB), සහ මාදැල් ඇදීම සඳහා භාවිත කරන යබෝට්ටු (Beach Seine Boat -NBSB) යේ.
යම් අතරින් ප්රමුඛ්ව් යමයහයුම් සිදුකරනු ලබන්යන් ෙයිබර් යකඳි මගින් ශක්තිමත් කරන ලද ප්තලාස්ටික් යබෝට්ටු යේ.
යමයහයුම් සිදුකරනු ලබන ප්රධාන ධීව්ර ආම්පන්න ව්න්යන් කුඩා ඇසක් සහිත කරමල් දැල් (small mesh gillnets), පතුල්
කරමල් දැල් (bottom set gillnets) සහ බිලී යකාකු (handlines) යේ. ප්රධාන ව්ශය න්ම Penaeus semisulcatus නම්
ඉස්සන් වියශ්ෂ ක් ඇල්ලීම ඉලක්ක කරයගන පර යනාමැති ප්රයද්ශ න් ව්ල පත්ල යට්රෝලිං (bottom trawling) යමයහයුම්
කිහිප ක්ද ක්රි ාත්මක යේ. ප්රධාන ව්ශය න්ම කාරල්ලන් (white sardinella), මට්ට සාල න් (goldstrip sarinella) සහ
බලල් පරට්ට න් (Malabar thryssa) ඇල්ලීම සඳහා ව්යාපෘති ප්රයද්ශ තුල යතප්තපම් ව්ැනි සාම්ප්රදායික ධීව්ර ාරා
යමයහයුම් සිදුකරනු ලබයි. පතුල් යට්රෝලිං (Bottom trawling) සහ යට්රෝලිං (trolling) යමයහයුම් සිදුකරනු ලබන්යන් ව්රා ට
උතුරු යකාටයස් මෘදු මුහුදු පත්ලක් පව්තින ස්ථාන න් ව්ල ව්න අතර මසුන් එකතු කරන්නන් විසින් ඔනැගල ප්රයද්ශය න්
විසිතුරු මසුන් ඇල්ලීම සිදුකරනු ලබයි.
3.3. සමාජ-ආර්ික සලකාබැලීම්
සමාජ බලපෑම් තක්යස්රු කිරීයම් විෂ පථ (Scope)
පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුකරණයේ දී සමාජ බලපෑම් තක්යස්රු කිරීයම් (SIA) සංරචකයේ පරමාර්ථ නම්, යව්න්කර ඇති
ඉඩම් ව්ල ය ෝජිත විදුලි බලාගාර පිහිටුවීම සඳහා ක්රි ාත්මක කරනු ලබන ක්රි ාකාරකම් යහ්තුයව්න් ඇති වි හැකි බලපෑම්
ඇගයීමයි. හඳුනායගන ඇති අහිතකර බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා ව්න බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ය ෝජනා කිරීම ද
SIA හි අරමුණකි. යමහි ධනාත්මක බලපෑම් ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ය ෝජනා ද ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බලපෑම් අව්ම කිරීයම්
පි ව්ර ක්රි ාත්මක කිරීයම් ක්රි ාව්ලි අධීක්ෂණ කිරීම සඳහා පව්ත්නා ආ තනික ක්රම ට අනුකූල සුදුසු ආ තනික
ාන්රණ ක් ද නිර්යද්ශ කරනු ලැයබ්.
දත්ත එක්රැස් කිරීයම් ක්රමයේද
ය ෝජිත ව්යාපෘති සඳහා අදාල ව්න භූයගෝලී ප්රයද්ශ 5 කින් දත්ත න් එක් රැස් කරගන්නා ලදී. එම භූයගෝලී ප්රයද්ශ 5 ට
අ ත් වූයේ :
• විදුලි බලාගාර ස්ථාපිත කිරීම සඳහා හඳුනායගන ඇති බිම් යකාටස
• ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේ මායිමට ාබදව් පිහිටා ඇති මීටර් 100 ක පලලින් යුත් භූමි තීර
• ව්ක්ර බලපෑම් සිදුවි හැකි ැයි හඳුනායගන ඇති ව්යාපෘති භූමියේ මායියම් සිට මීටර් 500 දක්ව්ා අර ක්
පව්තින ප්රයද්ශ
• ව්යාපෘති භූමි ට ාබදව් පව්තින ග්රාම නිලධාරී බල ප්රයද්ශ
• ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ සමහර සංරචක න් සඳහා ඒව්ා අව්ශය නම් යව්රළබඩ යගාඩබිම් භූමි තීර සහ අක්
යව්රළ ප්රයද්ශ .
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ERM (2018). LNG/Gas ටිතල පහසුකම් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති - යකාළඹ ව්රායේ බටහිර දි කඩන සහ LNG නල මාර්ග සඳහා
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Resources Management (ERM)) මගිනි.
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SIA සඳහා අදාල ව්න දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳහා අනුගමන කරන ලද ක්රමයේද පහත සාරාංශ ගතකර ඇත:
ක්රමයේද
රැස් කල යුතු දත්ත
අරමුණ
ය ෝජිත ව්යාපෘති සහ එහි ය ෝජිත ව්යාපෘති සහ එ ක්රි ාත්මක කරනු ලබන
EIA කන්ඩා ම සමග
සංරචක පිලිබඳ යතාරතුරු
ප්රයද්ශ , ව්යාපෘති සංව්ර්ධක ායේ සාමාජික න් සමග
යපරික්සුම් සංචාර
අන්තර් ක්රි ාව් සහ විවිධ විෂ න්යේ ප්රවීන න්යගන් යුත්
පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුකරණ කණ්ඩා ම පිලිබඳ
අදහසක් ලබාගැනීම
ප්රධාන යතාරතුරු
ප්රධාන පාර්ශව්කරුව්න්යේ
ය ෝජිත ව්යාපෘති පිලිබඳව් යමන්ම දැනට පව්තින
විදුලිබලාගාරයේ යමයහයුම් පිලිබඳව් ද ප්රධාන පාර්ශ්ව්
සප න්නන් (KIIs) සමග
දැක්ම (Perceptions) සහ
කරුව්න්යේ අදහස් යල්ඛ්නගත කිරීම
සම්මුඛ් සාකච්ඡා
අත්දැකීම්
ඉලක්කගත කන්ඩා ම්
සාකච්චා (FGDs)

ප්රජා සාමාජික න්යේ දැක්ම
(Perceptions)

ව්යාපෘති සඳහා ය ෝජිත
බිම් යකාටස් තුල අනුච්ඡද
ඇවිදීම් (Transect walks)

බිම් යකාටස් ව්ල ව්ර්තමාන
භූමි පරිහරන කරන්නන්
පිලිබඳ දත්ත

ව්යාපෘති ක්රි ාකාරකම්
අදාල යව්රලාසන්න
යගාඩබිම තීර සහ
අක්යව්රළ ප්රයද්ශ න්
සමග කිසි ම් සබඳකමක්
පව්තින්යන් නම්, එම
යව්රළාසන්න යගාඩබිම්
තීර තුල සහ අක් යව්රළ
ප්රයද්ශ තුල ධීව්ර
ක්රි ාකාරකම් පිලිබඳ
දත්ත

ධීව්ර ජනගහන පිලිබඳ
සහ ඔවුන්යේ ධීව්ර
කර්මාන්ත සහ සම්බන්ධ
ජීවිකා ව්ෘත්තීන් පිලිබඳ
දත්ත, සහ ඔවුන්යේ
ප්රයද්ශ න් තුල ව්යාපෘතියේ
අයප්තක්ිත ක්රි ාකාරකම්
පව්තීනම් පිලිබඳ ඔවුන්යේ
අදහස්, සහ දැනට පව්තින
ව්යාපෘතියේ ක්රි ාකාරිත්ව්
(මුහුදු ජල ලබාගැනීයම්
සහ පිටකිරීයම් නල ව්ල)
පිලිබඳව් ධීව්ර ප්රජායේ
සාමාජික න්යේ අත්දැකීම්
සමාජයී පරිසර ට අදාලව්
පව්තින ප්රමාණාත්මක
යතාරතුරු

ද්වීතියික දත්ත එක්රැස්
කිරීම

අධය න කරන ලද භූයගෝලී ප්රයද්ශ න් 5 තුල ජීව්ත්ව්න
ප්රජා සාමාජික න්යේ අදහස් යල්ඛ්නගත කිරීම (දැනට
පව්තින සහ ය ෝජිත විදුලි බල ජනන න්රාගාර පිලිබඳව්)
ව්යාපෘති සඳහා ය ෝජිත බිම් යකාටස් ව්ල ව්ර්තමාන
භාවිත පිලිබඳ මූලික පැතිකඩ න් සැකසීම
ධීව්ර ප්රජාව්ට සහ ඔවුන්යේ ජීවිකා ව්ෘත්තීන් ව්ලට ව්යාපෘති
ක්රි ාකාරකම් නිසා ඇතිවීමට හැකි ාව් පව්තින බලපෑම්
යල්ඛ්නගත කිරීමට

ව්යාපෘති ට අදාලව්න ග්රාමනිලධාරී ව්සම් තුල සහ
අධය න කරන ලද ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශයේ
පව්තින සමාජ පරිසරයේ ලක්ෂණ හඳුනාගැනීමට

ව්ගුව් 41: SIA දත්ත එක්රැස් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
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දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳහා සිදුකරනු ලද වියශ්ිත ක්රි ාකාරකම්
ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීයම් ප්රයද්ශ තුළ සි ක්යෂ්ර අධය න අතරතුරදී SIA කණ්ඩා ම විසින් විවිධ වියශ්ිත
ක්රි ාකාරකම් අටක් සිදු කරන ලදී. යමම ක්රි ාකාරකම් පහත සාරංශගත කර ඇත:
පි ව්ර ක්රි ාකාරකම
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ ප්රධාන කාර්
මන්ඩල සමග සාකච්චාව්න්, යුගදනවි විදුලිබලාගාර කාර් ාලය න්
1
එහි පව්තින ද්වීතියික දත්ත උකහා ගැනීම.
ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් සමග සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න් පැව්ැත්වීම සහ ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් බල ප්රයද්ශ
2
සඳහා සකසා ඇති සමාජ-ආර්ික පැතිකය් දත්ත උකහා ගැනීම සහ ව්යාපෘති සිදුකරනු ලබන ප්රයද්ශ න්ට
අදාල ග්රාමනිලධාරී යකාට්ටාශ ව්ල සමාජ-ආර්ික පැතිකය් දත්ත උකහා ගැනීම
විවිධ ව්යාපෘති සංරචක ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති ඉඩම් ප්රයද්ශ නිරීක්ෂණ කිරීම සඳහා යුගදනවි
3
බලාගාරයේ කාර් මණ්ඩල සමඟ අනුච්ඡද ඇවිදීම් (Transect walks).
ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති ඉඩම තුළ සහ ඉන් පිටත ඇති සමාජ-ආර්ික පරිසර සහ
4
ඒව්ායේ වියශ්ිත ලක්ෂණ අව්යබෝධ කර ගැනීම සඳහා SIA කණ්ඩා ම විසින් සිති ම් සකස් කිරීම. ආගමික,
ඓතිහාසික, සංස්කෘතික හා ජීව්යනෝපා න් සඳහා ව්ැදගත්ව්න ආදී සංයේදී ආ තන ද හඳුනායගන ඒව්ා SIA
කණ්ඩා ම විසින් සකස් කරන ලද සිති මට ඇතුළත් කර ඇත.
ව්යාපෘති භූමි අව්ට වියශ්ිත ස්ථාන න් හි ජීව්ත්ව්න ප්රජා සාමාජික න් සමග යක්න්ද්රී කන්ඩා ම් සාකච්චා
5
(Focus Groups Discussions) පැව්ැත්වීම (ධීව්ර ප්රජාව් සමග එව්ැනි යක්න්ි කන්ඩා ම් සාකච්චා යදකක්
පව්ත්ව්න ලද අතර පලමුව්න සාකච්චාව් සඳහා නිය ෝජන කරනු ලැුයේ සමූපාකාර ව්ත්ත ප්රජා සාමාජික න්
වූ අතර ඔවුන් නම ව්න පටුමයේ ජීව්ත්ව්න්නන් වි . යදව්න සාකච්ඡාව් සඳහා නිය ෝජන කරනු ලැුයේ
අව්රයකාටුයේ ප්රජා සාමාජික න් වූ අතර ඔවුන් ගලගාදූව් මාර්ගයේ ජීව්ත්ව්න්නන් වි )
ඔවුන්යේ මූලික සමාජ-ආර්ික පැතිකඩ යල්ඛ්ණ ගත කිරීම සඳහා නි ැදි ප්රශ්නාව්ලි සමීක්ෂණ
6
ව්යාපෘතියේ පලමු අව්ධියේදී ව්යාපෘති සංව්ර්ධක විසින් මුහුදු ජල ප්රව්ාහන කරනු ලබන නල මාර්ග (ජල
7
බලාගාර ට ඇතුලු කරගන්නා සහ බලාගාරය න් ජල පිටකරනු ලබන) ගමන් කරවීම සඳහා අව්ශය RoW
අත්පත් කර ගැනීයම් කාර්
සඳහා ය ාදාගන්නා ලද වියශ්ිත අධය න
එම ප්රයද්ශ පිලිබඳව් සහ දැනට පව්තින විදුලිබලාගාර පිලිබඳ දැනුමක් සහිත ප්රධාන යතාරතුරු ලබායදන්නන්
8
සමග සිදුකරන ලද සම්මුඛ් සාකච්චා (අව්රයකාටුව් විහාරයේ යජයෂ්ඨ හිමිනමක්, බලගල සහ දික්ඕවිට
බලප්රයද්ශ ව්ල ග්රාම නිලධාරී මහතුන් සහ දික්ඕවිට පල්ලියේ ූජකතුමන් )
ව්ගුව් 56: SIA කන්ඩා ම ඔවුන්යේ ක්යෂ්ර අධය න තුලදී සිදුකරන ලද වියශ්ිත ක්රි ාකාරකම්

දත්ත විශ්යල්ෂන
පහත දැක්යව්න ව්ගුයේ ඉදිරිපත් කර ඇති දර්ශක කිහිප ක් භාවිතය න් සිදුවි හැකි යව්නස්කම් (හිතකර සහ අහිතකර)
විශ්යල්ෂන කරන ලදී.
දත්ත විශ්යල්ෂන ක්රමයේද න්
නිර්නා ක

දර්ශක

අරමුණ

ජන විකාශන

පවුල් සහ ජනගහන

ව්යාපෘති බලපෑමට ලක් ව්න
ප්රයද්ශ ක යව්යසන ජනගහනයේ
විශාලත්ව් අව්යබෝධ කර ගැනීම
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ජනව්ාර්ගික, අධයාපන සහ
ආර්ික ක්රි ාකාරකම් සංයුති

ව්යාපෘති නිසා බලපෑමට ලක්ව්න
ජනගහනයේ සමාජ සහ ආර්ික
විවිධත්ව් අව්යබෝධ කරගැනීමට

ජීව්යනෝපා පද්ධති

ප්රජා ටිතල පහසුකම් සංඛ්යාව්

ප්රජා ජීව්යනෝපා ආශ්රිත ටිතල
පහසුකම් යකයරහි ඇතිව්න
සෘණාත්මක සහ ධනාත්මක බලපෑම්
යල්ඛ්නගත කිරීමට

ධීව්ර ක්රි ාකාරකම්

ධීව්ර ජනගහන , පවුල් සංඛ් ාව්,
ධීව්ර ාරා සංඛ්යාව්, මත්සය
අස්ව්ැන්යන් ප්රමාණ ආදි

ධීව්ර කටයුතු යකයරහි ඇතිවි හැකි
බලපෑම් යල්ඛ්නගත කිරීමට

සංයේදී ආ තන න්

ආගමික සහ අධයාපන මධයස්ථාන
සංඛ් ාව්, යරෝහල් සහ යව්නත්
ප්රජා යසෞඛ්ය මධයස්ථාන
සංඛ්යාව්, ගෘහාශ්රිත සහ කාර්මික
ජල මූලාශ්ර

ව්යාපෘති නිසා බලපෑමට ලක්වි
හැකි සංයේදී ස්ථාන/ සම්පත් ව්ලට
ඒ සඳහා පව්තින සම්භාවිතාව්
හඳුනාගැනීම

යව්නත් යපාදු සමාජ සහ ආර්ික
ක්රි ාකාරකම්

අව්දානමට ලක්වි හැකි
ස්ව්ාභාවික විපත්ව්ලට නැඹුරු
ස්ථාන ගණන

සිදුවි හැකි බලපෑම් හඳුනාගැනීමට

නැව්ත පදිංචි කරවීම සම්බන්ධ
කරුණු

කුටුම්භ න් සංඛ්යාව් සහ ඔවුන්ට
සම්බන්ධ සමාජ-ආර්ික ලක්ෂණ,
ව්යාපෘති සම්බන්ධ බිම් කැබලි
තුල සහ අව්ට පව්තින ප්රධාන
ලක්ෂණ, ව්යාපෘති නිසා
බලපෑමට ලක්ව්න කුටුම්භ න් ප්රති
ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා පව්තින
විභව්

ව්යාපෘති නිසා බලපෑමට ලක්ව්න
කුටුම්භ න් සහ ජනගහන (නැව්ත
පදිංචි කරවීමට නි මිත)
හඳුනාගැනීමට

පාර්ශ්ව් කරුව්න්යේ දැක්ම
(Stakeholder perceptions)

පාර්ශ්ව් කරුව්න් විසින්
ව්ටහාගන්නා ලද ප්රධාන කරුණු
සංඛ්යාව් (හිතකර සහ අහිතකර)

ය ෝජිත ව්යාපෘති සම්බන්ධව්
පාර්ශ්ව් කරුව්න්යේ අදහස්
යල්ඛ්නගත කිරීම සහ ප්රතිලාභ යලස
ඔවුන්යේ අයප්තක්ෂාව්න් යමන්ම
අහිතකර බලපෑම් සඳහා විසඳුම්

ව්ගුව් 57: දත්ත විශ්යල්ෂන ක්රමයේද න්
නීති ම සහ නි ාමන කාර් රාමුව්
සමාජ බලපෑම් තක්යස්රු අධය න ADB සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති (2009) සහ ශ්රී ලංකා රජයේ ජාතික ස්යේච්ඡා නැව්ත
පදිංචි කිරීයම් ප්රතිපත්ති (NIRP 2001) අනුගමන කයළ් . ය ෝජිත ව්යාපෘති අයිආර් බලපෑම අනුව් ව්යාපෘතියේ සාමානය
කාණ්ඩ (සී කාණ්ඩ ) ට අ ත්යේ. යමම ව්යාපෘති මඟින් පුද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, කුටුම්භ ඉව්ත් කිරීම යහෝ
ඔවුන්යේ ජීව්යනෝපා ආශ්රිත ව්ුහ න් සහ අව්තැන් වූ ප්රජාව්න් ඔවුන්යේ ජීව්යනෝපා /ආර්ික ක්රි ාකාරකම් ව්ලින් IR
බලපෑම් ඇති යනාකරයි. ය ෝජිත ව්යාපෘතිය න් ඒ අව්ට ව්ාස කරන ජනාතාව්ට කිසිදු බලපෑමක් සිදු යනායේ

3.3.1. ව්ර්තමාන භූමි පරිහරණ රටාව් සහ ය ෝජිත අනාගත සංව්ර්ධන න්
ව්යාපෘති සංරචක ක්රි ාව්ට නැංවීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ඉඩම් කැබලි සහ ඒව්ායේ සිට මීටර් 100 ක පමණ දුරක් දක්ව්ා
අව්ට ප්රයද්ශ තුල පව්තින භූමි පරිහරණ රටාව්න් අධය න කරන ලදී. එක් එක් ව්යාපෘති සංරචක ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා
ය ාදාගනු ලබන යව්නස් ඉඩම් කැබලි ව්ල භූමි පරිහරණ රටාව් සහ භූමි ව්ල හිමිකාරිත්ව් පහත සාරාංශ ගත කර ඇත:
ව්යාපෘති
සංරචක
/ බිම් යකාටස

හිමිකාරිත්ව්

භූමි භාවිත
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ව්යාපෘති ඉඩම

CEB

අක්කර 28 හිස් ඉඩයම් ප්රධාන පාරට මායිම්ව් පිහිටි අක්කර 12 ක බිම් යකාටස
විදුලිබල මණ්ඩල ට අ ත් ව්න අතර ප්රධාන ව්ශය න් පඳුරු හා ජල යද්හ
කිහිප ක් ඇත

හිස් ඉඩම සහ
පිටුපස
ප්රයද්ශ
යකාටුමා
යපාල (Grid
station)

CEB

දකුයණ් ව්යාපෘති භූමි ට මායිම්ව් පිහිටි ඉඩම. යමම ඉඩයමන් යකාටසක්
ජාලක ස්ථාන සඳහා භාවිතා කර ඇත; අධියේගී මාර්ග තැනීමට සම්බන්ධ
ඉදිකිරීම් සමාගමක් විසින් තව්ත් යකාටසක් තාව්කාලිකව් භාවිතා කර ඇත
යකාටුමා යපාල (grid station) ඉදිකිරීම සඳහා යව්න්කර ඇති හිස් ඉඩම්
යකාටස

යුගදනවි
න්රාගාර
පිටුපස
යකාටස

මුහුදු ජල
පරිව්හන
කරන නල
මාර්ග යදක
(මුහුදු ජල

CEB
CEB විසින් යමම
ඉඩම ලක්දනවි
සමාගමට බදුදී ඇත
ලක්දනවි සමාගමට

යමම බිම් යකාටස යුගදනවි බලාගාරයේ විවිධ ක්රි ාකාරම් සඳහා භාවිත කරනු
ලබයි. එම ක්රි ාකාරකම් ව්ලට අ ත් ව්න්යන්: එක් යගාඩනැගිල්ලක් රසා න
ද්රව්ය ගබඩා කිරීම සඳහා, යගාඩනැගිලි 8 ක් යුගදනවි බලාගාරයේ ගබඩා
සඳහා, එක් අංගන ක්, නිරීක්ෂණ කුටි තුනක්, මීටර් 150 ක පමන දිගින් යුත්
අභයන්තර මාර්ග යදකක්, එක් මල්පැල තව්ානක්, කුඩා එලව්ලු පාත්ති ක්,
යපාල්ගස් 15-20 ක සංඛ්යාව්ක්, යව්නත් ගස් 10-15 ක්, මීටර් 20 ක් දිග
අපව්හන ඇලක්, කුඩා ජල යපාකුණක් (ව්ර්ගමීටර් 4000), සහ යේට්ටු යදකක්

යකරව්ලපිටි ව්යාපෘතියේ ය ෝජිත යදව්න අදි ර සඳහා නව් නල මාර්ග
යදකක් ව්ර්තමානයේ CEB හිමිකාරිත්ව්
ටයත් පව්තින එම RoW තුලම
ස්ථාපිත කල හැකි .
1) RoW හි මුල යකාටස ආරම්භ ව්න්යන් දැනට පව්තින යුගදනවි විදුලි
බලාගාරය න් ව්න අතර එ ආසන්නයේම පව්තින ප්රධාන මාර්ගයේ
ඇතුලු කර
රක්ිත දක්ව්ා ගමන් කරයි. යමම රක්ිතය හි අයිති ද CEB සතු යේ.
ගන්නා සහ
2) ප්රධාන මාර්ගයේ සිට “සිසිල් නදි ” යලස හඳුන්ව්න ස්ථාන දක්ව්ා RoW
පිටකරන
පව්තින්යන් ප්රධාන ව්ැසිජල අපව්හන ඇල රක්ිත ඔස්යස් යේ.
පයිප්තප)
3) සිසිල් නදි සිට හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා RoW පව්තින්යන් CEB ට අ ත්
ඉඩම් තීර ක් හරහා යේ.
4) හැමිල්ටන් ඇයල් සිට පව්තින යකාටයස් අයිති ද CEB ට පව්තින අතර
යමම බිම් තීර කිසිදු යපෞද්ගලික ක්රි ාකාරකමට යහෝ භාවිත කර
යනාමැති අතර එක් ධීව්ර යබෝට්ටුව්ක් යමම භූමි තීරයේ එක් ස්ථාන ක
තාව්කාලිකව් නව්තා තබා ඇති බව් SIA කන්ඩා ම නිරීක්ෂණ කර ඇත.
තුලුමග ව්ුහ
මුහුද
යම ස්ථාපිත කරනුයේ යව්රළ තීරයේ සිට මීටර් 400 ක් පමණ දුරකින්
දැනටමත් තුලුමගක් ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථාන ට සමාන්තරව් ස්ථාන කයි.
ව්ගුව් 58: එක් එක් ව්යාපෘති සංරචක න් සඳහා ය ාදාගැනීමට නි මිතව් ඇති බිම් යකාටස් ව්ල මායියම් සිට මීටර් 100 ක
පමණ දුරක් දක්ව්ා ඉඩම් පරිහරණ සහ හිමිකම් පව්තින ආකාර
CEB (මීටර් 50
පමණ පලල ROW)
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රූපසටහන….ව්යාපෘති සඳහා යව්න්කර ඇති භූමියේ ව්ැදගත් ලක්ෂණ යපන්ව්න සිති ම

හිස් ඉඩම
ය ෝජිත ව්යාපෘති ඉඩයම් මායියම් සිට මීටර් 500 ක් පළල බිම් තීරයේ ඇති ඉඩම කිසිදු කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා භාවිතා
යනාකරන බව් නිරීක්ෂණ වි . එ ට ප්රධාන ව්ශය න් යහ්තු වී ඇත්යත් යකරව්ලපිටි ප්රයද්ශයේ ව්ැලි සහ පස් ව්ලින්
පිරුණු යතත්බිම් ව්ර්තමානයේ විවිධ කාර්මික හා ආර්ික කටයුතු සඳහා ය ාදා ගැනීමයි.
3.3.2. ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කරනු ලබන ප්රයද්ශ සහ ඒ අව්ට ජනගහන
ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කරනු ලබන ප්රයද්ශ පිහිටා ඇත්යත් ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ
තුලයි. ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ
තුල පවුල් 45,759 කට අ ත් 188,845 ක ජනගහන ක් ජීව්ත්ව්න බව්
ව්ාර්තා වී ඇත. ව්යාපෘති සංරචක, ව්යාපෘති භූමි , යුගදනවි න්රාගාරයේ සිට ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල යගන නු
ලබන නල මාර්ග පිහිටන භූමි තීර පිහිටා ඇත්යත් බලගල ග්රාමනිලධාරී ව්සම තුල යේ. ප්රධාන මාර්ගයේ සිට යව්රළ තීර
දක්ව්ා මුහුදු ජල පරිව්හන කරනු ලබන නල මාර්ග යදක සඳහා යව්න්කර ඇති භූමි තීර පිහිටා ඇත්යත් දික්ඕවිට ග්රාම
නිලධාරී ව්සම තුලයි. බලගල ග්රාමනිලධාරී ව්සම තුල පවුල් 2,270 කට අ ත් 9429 ක ජනගහන ක් ජීව්ත් යේ. දික්ඕවිට
ග්රාම නිලධාරී ව්සම තුල පවුල් 581 කට අ ත් 2,132 ක ජනගහනක් ජීව්ත්ව්න බව් ව්ාර්තා වී ඇත. ව්යාපෘති ක්රි ාකාරකම්
සිදුකිරීම සඳහා සලකුණු කර ඇති කිසිදු භූමි ප්රයද්ශ ක් තුල ජනාව්ාස ස්ථාපිත වී යනාමැත.
මුහුදු ජල තුලුමග (seawater intake) ඉදිකිරීම සඳහා සලකුණු කර ඇති මුහුදු ප්රයද්ශ ධීව්ර න් විසින් ධීව්ර ක්රි ාකාරකම්
සඳහා භාවිත කරනු යනාලබයි. දික්ඕවිට උතුර ධීව්ර ව්රායේ නිලධාරීන්ට අනුව් තුලුමග පිහිටව්නු ලබන ප්රයද්ශ අව්ට
මුහුයද් මත්සය ගහන ව්ල සුලභතාව් අඩුනිසා මසුන් ඇල්ලීම සඳහා එම ප්රයද්ශ ජනප්රි නැත. දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රායේ
සහ උස්ව්ැටයකයි ාව් ධීව්ර යබෝට්ටු යගාඩබිම නව්තා තබන ස්ථානයේ ධීව්ර න් තම යබෝට්ටු මසුන් ඇල්ලීම සඳහා මුහුදට
දි ත් කිරීමට තුලුමග පිහිටුව්නු ලබන ප්රයද්ශය න් ඔබ්යබහි මුහුද භාවිත කරනු ලබයි. යමම තත්ත්ව් 51 රූපසටහනින්
නිරූපන කර ඇත.
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3.3.3. ව්යාපෘතියේ ක්ුද්ර මට්ටයම් පරිසරයේ සමාජ ආර්ික පැතිකඩ
ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, ව්යාපෘති ක්රි ාව්ට නංව්නු ලබන බිම් යකාටස් පිහිටා ඇත්යත් ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම්
යකාට්ටාශයේ 168 දික්ඕවිට සහ 171 B බලගල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් තුල යේ. ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ ට
අ ත්ව්න මුලු භූමි ප්රමාණ යහක්ට ාර 577 කි. දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී ව්සම යහක්ට ාර 74 ක ද බලගල ග්රාම නිලධාරී
ව්සම යහක්ට ාර 339 ක ද ව්යාප්තතව් ඇත. ව්ත්තල ප්රා.යල්. යකාට්ටාශයේ සහ අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදයක් සමාජ
ආර්ික සන්දර්භ , ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ක්ුද්ර මට්ටයම් පරිසර යලස නිර්ව්චන කල හැකි .
ව්ත්තල ප්රායද්ශ යල්කම් යකාට්ටාශ තුල ව්ාස කරන මුලු ජනගහන 188,845 ව්න අතර දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී ව්සම
තුල 2,132 ක ජනගහන ක් ද බලගල ග්රාම නිලධාරී ව්සම තුල 9,429 ජනගහන ක් ද ව්ාස කරනු ලබයි. යමම පරිපාලන
ඒකක තුන තුල ව්ාස කරන ජනතාව්යේ ව්ාර්ගික යව්නස්කම් සහිත දත්ත 59 ව්ගුයව්න් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 42 – ව්ත්තල ප්රායද්ශ යල්කම් යකාට්ටාශ , දික්ඕවිට සහ බලගල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් තුල ජනගහන
පරිපාලන ඒකක
සිංහල
යදමල
මුස්ලිම්
බර්ගර්
යව්නත්
එකතුව්
168 දික්ඕවිට GND
1962 (85%)
145 (6%)
23
2
0
2,132
171B බලගල GND
6892 (73%)
2353 (25%) 44
140
0
9429
ව්ත්තල DSD
138690
33638
13100
2923
494
188845
(73%)
(18%)
(6.9%)
(1.5%)
(0.3%)
මූලාශ්ර: ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ , බලගල සහ දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී ව්සම් ව්ල සම්පත් පැතිකඩ
අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදයක් සහ ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශයේ ව්ාස කරන ජනතාව්යගන් බහුතර
යරෝමානු කයතෝලික ආගම අදහන්නන් යේ. (ව්ත්තල ප්රා.යල්.යකා. 50%, බලගල ග්රා.නි.ව්. 49%, දික්ඕවිට ග්රා.නි.ව්. 91%)
ජාතික මට්ටම යමන්ම ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ ජීව්ත්ව්න ජනතාව්යේ අධයාපන මට්ටම සමග සංසන්දන
කිරීයම්දී අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදයක් ජීව්ත්ව්න ජනතාව්යේ අධයාපන මට්ටම සැලකි යුතු තරමකින් අඩු අග ක් ගනී.
දික්ඕවිට 20% ක් සහ බලගල 2.3% ක ජනතාව් විධිමත් අධයාපන ක් ලබා යනාමැති බව් මගින් එම අඩු අධයාපන මට්ටම
යහාඳින් නිරූපන යේ. ජාතික මට්ටයම් දී විධිමත් අධයාපන ක් ලබා යනාමැති ප්රතිශත 3% කට ව්ඩා අඩු . යමම ග්රාම
නිලධාරී ව්සම් යදක තුල විශ්ව් විදයාල අධයාපන ලැබූව්න් ප්රතිශත ඉතාමත් අඩු අතර එ ජාතික මට්ටයම්දී 2%-3%
දක්ව්ා පැව්ති ද යමම ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදක තුල එ 0.2% ක පමණ ඉතා අඩු ප්රතිශත ක් යපන්ව්යි. ව්ත්තල ප්රා.යල්.
යකාට්ටාශයේ සහ අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදයක් ව්ාස කරන ජනතාව්යේ අධයාපන මට්ටම් පිලිබඳ දත්ත 60 ව්ගුයේ
ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 60 - ව්ත්තල ප්රා.යල්. යකාට්ටාශයේ සහ අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදයක් ජනතාව්යේ අධයාපන මට්ටම්
පරිපාලන ඒකක
විස්තර
දික්ඕවිට GND
බලගල GND
ව්ත්තල DSD
සංඛ්යාව්
සංඛ්යාව් %
සංඛ්යාව් %
%
පාසල්
ාම ආරම්භ කර 158
7.4
1495
15.9
17406
10.7
යනාමැති
5 යශ්ර්ණි
630
29.5
330
3.5
22380
13.7
6 යශ්ර්ණි - O/L
780
36.6
2011
21.3
50134
30.7
G.C.E. O/ L සමත්
80
3.8
2850
30.2
45508
27.9
G.C.E. A/L
40
1.9
1895
20.1
2835
1.7
G.C.E. A/L සමත්
12
0.6
613
6.5
19151
11.7
විශ්ව් විදයාල උපාධි
4
0.2
15
0.2
3576
2.2
විධිමත්
අධයාපන ක් 428
20.1
220
2.3
2233
1.4
යනාමැති
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පාසල් යගාස් යනාමැති
0
0.0
0
0.0
62
0.0
එකතුව්
2132
100.0
9429
100.0
163285 100.0
මූලාශ්ර: ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ , බලගල සහ දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී ව්සම් ව්ල සම්පත් පැතිකඩ
දික්ඕවිට ග්රාමනිලධාරී ව්සම තුල රැකි ාව්ක නියුතුව් සිටි යුතු ව් යස් ජනතාව් ප්රධාන ව්ශය න්ම (56% ක්) ධීව්ර
ක්රි ාකාරකම් සමග සම්බන්ධව් කටයුතු කරනු ලබයි. බලගල ග්රාම නිලධාරී ව්සයම් ව්ැඩි ප්රතිශත ක් එනම් 60% ක් පමණ
යපෞද්ගලික අංශයේ ආදා ම් ඉපයීයම් ක්රි ාකාරකම් ව්ල නිතරතව් සිටින නමුත් එම ව්සයම් පව්ා ධීව්ර ක්රි ාකාරකම් සැලකි
යුතු ආදා ම් ඉපයීයම් මාර්ග ක් (28%) යලස ක්රි ාකරයි. ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශයේ සහ ව්යාපෘති ට අදාල
ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදක තුල රැකි ා සංයුති පිලිබඳ දත්ත ව්ගුව් 61 හි ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 61 - ව්යාපෘති ට අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදක සහ ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශයේ රැකි ා සංයුති
පරිපාලන ඒකක
විස්තර

දික්ඕවිට GND
සංඛ්යාව් %
4
0.6
2
0.3
228
35.2
18
2.8
30
4.6
0
0.0
1
0.2
0
0.0
0
0.0
365
56.3
648
100.0

බලගල GND
සංඛ්යාව් %
23
0.8
42
1.4
1820
59.7
220
7.2
75
2.5
5
0.2
9
0.3
2
0.1
1
0.0
850
27.9
3047.0 100.0

ව්ත්තල DSD
සංඛ්යාව්
6807
5640
49641
14155
5243
775
1229
436
568
2461
86955

%
7.8
6.5
57.1
16.3
6.0
0.9
1.4
0.5
0.7
2.8
100.0

රාජය
අර්ධ රාජය
යපෞද්ගලික
ස්ව් ං
වියද්ශ රැකි ා
රජයේ ආරක්ෂක අංශ
යස්ව්ා ය ෝජක න්
කෘිකාර්මික
සත්ත්ව් පාලන
ධීව්ර
එකතුව්
මූලාශ්ර: ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ , බලගල සහ දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී ව්සම් ව්ල සම්පත් පැතිකඩ
පව්ත්නා නිව්ාස ව්ල ආකාර
නු ප්රජාව් තුල ඔවුන්යේ සමාජ-ආර්ික තත්ත්ව් න් යපන්නුම් කරන ව්ැදගත් දර්ශක ව්ලින්
එකක් යලස සැලකි හැකි . දික්ඕවිට ග්රාමනිලධාරී ව්සම තුල පව්තින නිව්ාස ව්ලින් 75% කට ව්ඩා ස්ිර නිව්ාස යේ. බලගල
ග්රාමනිලධාරී ව්සයම් ස්ිර නිව්ාස ප්රතිශත 85% ක් පමණ යේ. ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ තුල පව්තින නිව්ාස
ව්ලින් ව්ැඩි ප්රමාණ ක් (83%) ස්ිර යගාඩනැගිලි ව්ුහ න් යේ. ක්ුද්ර මට්ටයම් සමාජ ආර්ික පරිසර තුල පව්තින නිව්ාස
ආකාර පිලිබඳව් දත්ත ව්ගුව් 62 හි ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 62 - ව්යාපෘති ට අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදක සහ ව්ත්තල ප්රායද්ශී
පරිපාලන
තාව්කා %
අර්ධතට්ටු
%
%
ඒකක
ලික
ස්ිර
කිහිප
නිව්ාස
නිව්ාස
ක්
සහිත
නිව්ාස
දික්ඕවිට GND 7
1.2 128
22.8
9
1.6

යල්කම් යකාට්ටාශ තුල නිව්ාස ආකාර න්
එක්
එකතුව් %
%
තට්ටුයේ
නිව්ාස

418

74.4

562

100

බලගල GND

20

0.9

307

14.0

33

1.5

1840

83.6

2200

100

ව්ත්තල DSD

2131

5.2

4517

11.1

4419

10.8

29668

72.8

40735

100

මූලාශ්ර: ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ , බලගල සහ දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී ව්සම් ව්ල සම්පත් පැතිකඩ
ප්රජාව්ක් තුල සමෘර්ධි ව්ැඩසටහන ටයත් ප්රතිලාභ ලබන පවුල් ප්රතිශත ද එම ප්රජායේ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව් යපන්නුම්
කරන දර්ශක ක් යලස සැලකි හැකි . පව්තින දත්ත ව්ලට අනුව් දික්ඕවිට ග්රාමනිලධාරී ව්සම තුල සමෘර්ධි ව්ැඩසටහන
ටයත් ප්රතිලාභ ලබන ප්රතිලාභී පවුල් ප්රතිශත 38% කි. යමමගින් දැක්යව්න්යන් ප්රයද්ශ තුල දික්ඕවිට ග්රාම නිලධාරී
ව්සයම් දරිද්රතා මට්ටම ඉහල අග ක් ගන්නා බව්යි. ව්යාපෘති ට අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදක සහ ව්ත්තල ප්රායද්ශී
යල්කම් යකාට්ටාශ තුල සමෘර්ධි ප්රතිලාභී පවුල් පිලිබඳ දත්ත ව්ගුව් 63 හි ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 63- ව්යාපෘති ට අදාල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යදක සහ ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් යකාට්ටාශ තුල සමෘර්ධි ප්රතිලාභීන්
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සමෘර්ධි ප්රතිලාභී පවුල්

%

මුලු පවුල් සංඛ්යාව්

දික්ඕවිට GND

225

38.7

581

බලගල GND
ව්ත්තල DSD

424
6,944

18.7
15.2

2270
45,759

3.3.3.1. ව්යාපෘති ක්රි ාව්ට නංව්නු ලබන බිම් යකාටයස් සිට මීටර් 50 ක පමණ දුරක් තුල ව්ාස කරනු ලබන ප්රජායේ
සමාජ ආර්ික පැතිකඩ
සමාජ බලපෑම් ඇගයීයම් (SIA) කණ්ඩා ම ගෘහස්ථ ප්රශ්නාව්ලි සමීක්ෂණ ක් සිදු කරන ලද අතර එමගින් දැනට පව්තින
බලාගාරයේ යමයහයුම් පිලිබඳව් සහ ය ෝජිත නව් විදුලිබලාගාර සම්බන්ධව් ඔවුන්යේ (එම නිව්ැසි න්යේ) අත්දැකීම් සහ
අව්යබෝධ පිළිබඳව් අව්ධාන ය ාමු කරන ලදී. නව් විදුලි බලාගාරයේ විවිධ සංරචක ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා භාවිතා
කිරීමට සැලසුම් කර ඇති කිසිදු බිම් කැබැල්ලක මායිමට ාබදව් නිව්ාස යහෝ ජීව්යනෝපා ව්ුහ න් යනාමැත. බලාගාර
ඉදිකිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති ඉඩම් බිම් කැබැල්යල් මීටර් 50 ක් ඇතුළත නිව්ාස යහෝ ජීව්යනෝපා යගාඩනැගිලි යනාමැත.
බලාගාර භූමියේ සිට මායියමන් 500 ක් දුරින් සහ අයනකුත් සෑම බිම් යකාටසකින්ම මීටර් 50 ක් දුරින් පිහිටි කුටුම්භ ව්ල
සාම්පල ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක යතාරතුරු රැස් කිරීම සඳහා සම්මුඛ් පරීක්ෂණ ට භාජන යකරිණි. සම්මුඛ් පරීක්ෂණ
සඳහා එම නිර්ණා ක භාවිතය න් යතෝරා ගත් නි ැදි 71 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 64 සම්මුඛ් සාකච්චාව්න් සිදුකල නි ැදි කුටුම්භ න්
බිම් යකාටස

හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid station)
ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස

නිව්ාස ව්ල පිහිටීම

ගලගාදූව් මාර්ගයේ
පලමු පටුමග
ගලගාදූව් මාර්ගයේ
පලමු සහ නව් ව්න
පටුමග
නව් ව්න පටුමග

මුලු නිව්ාස සම්මුඛ්
සංඛ්යාව්
සාකච්චා
සිදුකල
නි ැදි
35
27
58

යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන
65
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල
අව්රයකාටුව්
8
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල
අව්රයකාටුව්
16
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා සමූපකාර ව්ත්ත,
7
මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන
ලුනමඔ ව්ත්ත
(outfall) නල
සටහන:යමම අඩු අදා ම් ප්රජාව්යේ නිව්ාස තුල ව්ැඩි කාල ක් ගත කිරීම ඉහල අව්දානම් සහිත කාර්

58
55

8
16
7

ක් බව් SIA කන්ඩා ම
විසින් නිරීක්ෂන කර ඇත. එම ප්රජායේ සාමාජික න් යබායහාම ක් මත්ද්රව්ය ව්ලට ඇබ්බැහි වූව්න් ැයි කි නු ලබන අතර
එනිසා ග්රාම නිලධාරී සහ යව්නත් ප්රජා සාමාජික න් කන්ඩා මට උපයදස් යදනු ලැුයේ ප්රශ්නාව්ලි සඳහා දත්ත එක් රැස්
කිරීමට විකල්ප ක්රම ක් සකස් කරගන්නා යලසයි. එමනිසා SIA කන්ඩා ම් සාමාජික න් විසින් සම්මුඛ් සාකච්චා ක්රමයේද
භාවිත කරන ලද අතර ඒ සඳහා එක් පවුලකින් සාමාජික කුට එම නිව්ාස ව්ල යගව්ත්තට පැමියනන යලසට දන්ව්ා ඉක්මන්
සාකච්චාව්ක් පව්ත්ව්න ලදී.
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ව්ගුව් 43- සම්මුඛ් සාකච්චා සඳහා ඉදිරිපත් වූ පුද්ගල න්යේ ස්ී පුරුෂ බව්
බිම් යකාටස
ස්ී
පුරුෂ
%
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid
station) ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි සීමායේ
සිට ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්

%

එකතුව්

5

18

22

81

27

17
15

29
27

41
40

70
72

58
55

2

25

6

75

8

2

12

14

87

16

0

0

7

100

7

41

23

130

76
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3.3.3.2. සම්මුඛ් සාකච්ඡා ව්ලට සහභාගී වූ කුටුම්භ න්යේ ජනගහන
ව්යාපෘති භූමියේ දකුණු පස සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න්ට බඳුන් කරන ලද නි ැදි නිව්ාස 27 ක් ඉඩයම් මායියමන් මීටර් 450 ක
දුරින් පිහිටා තියබන බව් නිරීක්ෂණ වි . යුගදනවි බලාගාර පරිශ්ර ආශ්රිතව් සම්මුඛ් පරීක්ෂාව්ට ලක්කරන ලද ව්ාසස්ථාන
පිහිටා ඇත්යත් බලාගාර භූමියේ බටහිර මායිමට මීටර් 470 ක් ඈතින් වි . මුහුදු ජල නල මාර්ග RoW ආශ්රිතව් සම්මුඛ්
පරීක්ෂණ ට භාජන කරන ලද නිව්ාස පිහිටා ඇත්යත් RoW මායියම් සිට විවිධ දුරව්ල (නිව්ාස 21 ක් මීටර් 5 ක් පමණ
දුරින්, නිව්ාස 2 ක් මීටර් 10 ක් 63 ක් නිව්ස 15 ක් දුරින්).
සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න්ට සහභාගී වූ කුටුම්භ න්යගන් 68% කට මදක් ව්ැඩි ප්රතිශත කට, ඔවුන්යේ පවුල්ව්ල සාමානයය න්
සාමාජික න් 4 - 6 ක් සිටිති. ව්ාර්තා වූ කුඩාම පවුලක විශාලත්ව් වූයේ එක් සාමාජික කු පමණක් ව්ාස කිරීම වූ අතර
එම පවුල් ප්රතිශත සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න්ට සහභාගී වූ කුටුම්භ න්යගන් 3% කි. සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න්ට සහභාගී වූ
කුටුම්භ න්යගන් ව්ැඩිම සමාජික සංඛ්යාව් වූ සාමාජික න් 7-9 අතර ගනනක් සිටි පවුල් මුලු නි ැදිය න් 8% ක් වි . පවුල්
ව්ල විශාලත්ව් පිලිබඳ දත්ත 74 ව්ගුයව්න් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්යාපෘති ප්රයද්ශ අව්ට කාන්තාව්ක් ගෘහමූලික ා ව්න පවුල් කිසිව්ක් SIA කන්ඩා මට හමුවී යනාමැත.
ව්ගුව් 66: පවුල් ව්ල විශාලත්ව්
බිම් යකාටස

හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා
යපාල (Grid station) ව්යාපෘති
භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ
නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි
ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල

සාමාජික
න් 1

%

සාමාජි
ක න්
2-3

%

සාමාජි
ක න්
4-6

%

සාමාජි
ක න්
7-9

%

එකතු
ව්

1

3

7

25

19

70

0

0

27

1
4

1
7

14
6

24
10

36
42

62
76

7
3

12
5

58
55

0

0

1

12

7

87

0

0

8
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ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට
හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට
විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු
ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall)
නල
එකතුව්

0

0

5

31

9

56

2

12

16

0

0

1

14

4

57

2

28

7

6

3

34

19

117

68

14

8
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ව්යාපෘති භූමි අව්ට ප්රයද්ශ තුල සම්මුඛ් සාකච්චා පව්තිව්න ලද කුටුම්භ න් බහුතර ක (77%) ජනතාව් සිංහල ජාතික න්
යේ. ඉතිරි කුටුම්භ න් අ ත් වූයේ දමිල ජනතාව්ටයි. යුගදනවි බලාගාර සහ ඒ ආශ්රිත යව්නත් ටිතල පහසුකම් පව්තින
ස්ථාන අව්ට ජීව්ත්ව්න ප්රජාව්යේ ජන ව්ාර්ගික විවිධත්ව් පිලිබඳ දත්ත ව්ගුව් 75 හි දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 44: මීටර් 50 ක දුරක් තුල පිහිටා ඇති කුටුම්භ න් තුල ව්ාර්ගික යව්නස්කම්
බිම් යකාටස
සිංහල
යදමල %
%
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid
station)
ව්යාපෘති භූමි
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ සිට ප්රධාන මාර්ග
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන දක්ව්ා
මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා
මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්

බර්ගර්

%

එකතුව්

18

66

9

33

0

0

27

41
47

70
85

17
8

29
14

0
0

0
0

58
55

6

75

2

25

0

0

8

12

75

3

18

1

6

16

7

100

0

0

0

0

7

131

77

39

22.5

1

0.5
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ය ෝජිත ව්යාපෘති ප්රයද්ශ අව්ට ජීව්ත්ව්න ප්රජායේ සාමාජික න් ව්ැඩියදනා කයතෝලික ආගම අදහන්නන් යේ. යමම
ප්රයද්ශයේ සාමානයය න් ජීව්ත්ව්න්යන් ධීව්ර ක්රි ාකාරකම් ව්ල නිරතව් සිටින කයතෝලික ප්රජාව්කි. යදව්නුව්ට ඉහලම ආගම්
කාන්ඩ ව්න්යන් යබෞද්ධාගමික න් (29%). කර්මාන්ත අව්ට ජීව්ත්ව්න අසල්ව්ැසි ප්රජාව්න්යේ සංස්කෘතික යව්නස්කම්
පිළිබඳ යතාරතුරු ව්යාපෘති ආය ෝජකයින්ට එව්ැනි ප්රජාව්න් සමඟ අන්තර් ක්රි ා කිරීමට ප්රය ෝජනව්ත් ව්නු ඇත. අසල්ව්ැසි
ප්රජායේ ආගමික යව්නස්කම් පිළිබඳ දත්ත ව්ගුව් 76 හි දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 68: සම්මුඛ් සාකච්චා ව්ලට සහභාගී වූ කුටුම්භ න්යේ ආගමික යව්නස්කම්
බිම් යකාටස
යබෞද්ධ %
කයතෝලික %
ක්රිස්ති ානි
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා
යපාල (Grid station) ව්යාපෘති
භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ
නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල

%

හින්දු

%

එකතුව්

17

62

5

18

0

0

5

19

27

12
9

20
16

46
46

79
83

0
0

0
0

0
0

0.0
0.0

58
55
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ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල්
නදි ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට
හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු
ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall)
නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව්
මුහුදට විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා
මුහුදු ජල ලබාගන්නා
(Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්

4

50

2

25

0

0

2

25

8

3

18

11

68

1

6.3

1

6.3

16

4

57

3

42

0

0

0

0.0

7

49

29

113

66

1

.5

8

4.5

171

3.3.3.3. රැකි ා සංයුති :
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ බිම් යකාටස් අව්ට ප්රයද්ශ තුල ධීව්ර ප්රජාව්න් ව්ාස යනාකරයි. නි ැදීම් සිදුකරන ලද පවුල් 171 න්
එක් පවුලක් පමණක් ධීව්ර ක්රි ාකාරකම් ව්ල නිරතව් සිටී. නි ැදීම් සිදුකරන ලද පවුල් ව්ල බහුතර තම ජීව්යනෝපා සඳහා
ස්ව් ං රැකි ාව්න් සම්බන්ධ කටයුතු ව්ල නිරතව් සිටී (කුටුම්භ න් 77). නි ැදීම් සිදුකරන ලද පවුල් නිරතව් සිටින ඊලඟට
ඉහලම ගනනක ආදා ම් උප ාගැනීයම් මාර්ග ව්න්යන් දිනපතා යගවීම් ලබන කම්කරු රැකි ාව්න් යේ. රැකි ා පිළිබඳ
දත්ත ව්ලින් යපනී න්යන් යබායහෝ කුටුම්භ න් අවිධිමත් අංශයේ රැකි ා කටයුතුව්ලට සම්බන්ධ වී ඇති බව්යි. නි ැදීම්
සිදුකරන ලද පවුල් ව්ල රැකි ා සංයුති සම්බන්ධ යතාරතුරු ව්ගුව් 77 හි දක්ව්ා ඇත.

වියද්ශ රැකි ා

10

11

2

1

0

1

0

27

3

5

19

24

2

0

1

2

2

58

යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ
නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි
ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට
හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake)
සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට
විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු
ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall)
නල

0

3

15

25

1

0

0

4

7

55

0

0

4

4

0

0

0

0

0

8

0

5

2

9

0

0

0

0

0

16

0

2

1

4

0

0

0

0

0

7

එකතුව්

විශ්රාමික

2

යව්නත්

ධීව්ර

0

ව්යාපාරික

කම්කරු

හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා
යපාල (Grid staion) ව්යාපෘති
භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස

ස්ව් ං රැකි ා

යපෞද්ගලික

රාජය සහ අර්ධ
රාජය

ව්ගුව් 69 නි ැදීම් සිදුකරන ලද පවුල් ව්ල රැකි ා සංයුති
බිම් යකාටස
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එකතුව්

3

17

51

77

5

1

1

7

9

171

සටහන: ව්යාපෘති කටයුතු සඳහා ය ෝජනා කරන ලද කිසිදු ඉඩම් කැබැල්ලක් යද්ශී ජනතාව්යේ ජීව්යනෝපා කටයුතු
සඳහා භාවිතා යනායකයර්. ඉහත ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති නි ැදි පවුල් ව්යාපෘති සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා ඉඩම් ඉඩම් ව්ලින්
පිටත පදිංචි වී සිටිති.
3.3.3.4. සමෘර්ධි ව්ැඩසටහයන් ප්රතිලාභීන්:
සමෘර්ධි ව්ැඩසටහන ටයත් ප්රතිලාභ ලබන පවුල් ප්රතිශත ප්රයද්ශයේ දරිද්රතාව්යේ මට්ටම අව්යබෝධ කර ගැනීම සඳහා එක්
දර්ශක ක් යලස සැලයක්. හිස් ඉඩම අව්ට ප්රයද්ශයේ සම්මුඛ් සාකච්චාව්න් සිදුකල නි ැදි පවුල් බහුතර කට (51%) සමෘර්ධි
ව්ැඩසටහන ටයත් ප්රතිලාභ ලැයබ්. සමෘර්ධි ව්ැඩසටහයන් ජාතික මට්ටයම් සංඛ්යායල්ඛ්න ව්ලට අනුව් දැක්යව්න්යන් රයට්
ජීව්ත්ව්න පවුල් ව්ලින් සාමානය ව්ශය න් 10 – 15% ක ප්රතිශත කට සමෘර්ධි ව්ැඩසටහන ටයත් ප්රතිලාභ හිමිව්න බව්යි.
එව්ැනි සන්දර්භ ක් තුළ හිස් භූමි අව්ට ජීව්ත් ව්න පවුල් දැඩියලස දුප්තපත් යලස සැලකි හැකි . සමෘර්ධි ප්රතිලාභ පිලිබඳ
කුටුම්භ සමීක්ෂණ මගින් එකතු කරගන්නා ලද දත්ත න් ව්ගුව් 78 හි ඇතුලත් කර ඇත.
ව්ගුව් 70- සමෘර්ධි ව්ැඩසටහයන් ප්රතිලාභ හිමිව්න පවුල්
ලැයබන
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid
station) ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
14
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි
11
සීමායේ සිට ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid
5
station) ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන
2
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල
1
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න
1
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall)
නල
එකතුව්
34
3.3.3.5.

%

යනාලැයබන

%

එකතුව්

51
18

13
47

48
81

27
58

9

50

90

55

25

6

75

8

6

15

93

16

14

6

85

7

20

137

80
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නි ැදීම් සිදුකල කුටුම්භ න් තුල යව්නස් හැකි ාව්න් පව්තින සාමාජික න් ඇතුලත් පවුල්

සම්මුඛ් සාකච්චාව්න් සඳහා ය ාදාගන්නා ලද පවුල් 171 අතරින් පවුල් 15 ක, එනම් 8% ක ප්රතිශත ක ආබාධිත
සාමාජික න් ව්ාස කරයි. යමම ආබාධිත සාමාජික න් සිටින පවුල් ව්ලින් විශාලතම ප්රතිශත ව්ාර්තා ව්න්යන් ව්යාපෘති
භූමි අව්ට . යමම පවුල් සමාජී ව්ශය න් අව්දානමට ලක්වි හැකි අ යලස සැලකි හැකි . යව්නස් හැකි ාව්න් ඇති
සාමාජික න් සිටින පවුල් පිළිබඳ දත්ත 79 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 71- නි ැදීම් සිදුකල කුටුම්භ න් තුල යව්නස් හැකි ාව්න් පව්තින සාමාජික න් ඇතුලත් පවුල්
බිම් යකාටස
සාමාජික
සංඛ්යාව්
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid station) ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු
2
පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
5
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු
4
ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
0
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
3
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල

%

එකතුව්

7

27

9
7

58
55

0

8

19

16
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හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්

1

14

7

15

8
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3.3.3.6. නිව්ාස ව්ුහ න්යේ තත්ත්ව්
ව්යාපෘති සඳහා භාවිත කරනු ලබන බිම් යකාටස අව්ට ප්රයද්ශ තුල ජීව්ත්ව්න ප්රජාව් අඩු ආදා ම්ලාභී කන්ඩා මක් යලස
නිර්ව්චන කල හැකි . යකයස් යව්තත් සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න් භාජන කරන ලද කුටුම්භ න් 78% ක් සඳහා ප්රමාණය න්
කුඩා වුව්ත් ස්ීර ව්ුහ න් පව්තී. සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්න් සඳහා ය ාදාගත් කුටුම්භ න්යගන් 18% ක පමණක් තාව්කාලික
ව්ුහ න් පැව්ති අතර ඉතිරි 3% හි අර්ධ ව්ශය න් ව්ැඩිදියුනු කරන ලද අර්ධ-ස්ිර ව්ුහ න් පැව්තුනි. ව්යාපෘති සඳහා
භාවිත කරනු ලබන බිම් යකාටස අව්ට ප්රයද්ශ තුල පව්තින නිව්ාස ව්ුහ න්යේ තත්ත්ව් ව්ගුව් 80 හි දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 45: නිව්ාස ව්ුහන්යේ තත්ත්ව්
බිම් යකාටස

හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා
යපාල (Grid station) ව්යාපෘති
භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ
නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි
ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට
හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට
විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්

ස්ිර නිව්ාස

%

අර්ධ ස්ිර %
නිව්ාස

තාව්කාලික
නිව්ාස

%

එකතු
ව්

20

74

1

3

6

22

27

45
43

77
78

0
4

0
7

13
8

22
14

58
55

8

100

0

0

0

0

8

16

100

0

0

0

0

16

2

28

0

0

5

71

7

134

78

5

3

32

18
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3.3.3.7. සම්මුඛ් සාකච්චාව්න් සිදුකල කුටුම්භ න් තුල පව්තින පහසුකම්
පානී ජල පැව්තීම (availability)
නි ැදීම් සිදුකරන ලද සි ලුම කුටුම්භ න් තුලම ව්ායේ නල ජල සඳහා ප්රයේශ න් පැව්තුනි. නි ැදීම් සිසුකරන ලද නිව්ාස
171 තුල පුද්ගල න් යදයදයනකුට හැර ඉතිරි සි ලු නිව්ාස ව්ලට යපෞද්ගලික ජල සම්බන්ධතා පැව්තුනි. තව්ත් පවුල්
යදකකට යපාදු ජල කරාම සඳහා ප්රයේශ න් පැව්තුනි. කුටුම්භ න් සඳහා පව්තින ජල ප්රභව් න් පිලිබඳ දත්ත ව්ගුව් 81 හි
ඇතුලත් කර ඇත.
ව්ගුව් 46: පානී ජල පහසුකම් ව්ල ප්රභව් න්
බිම් යකාටස
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid station)
ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස

නල
ජල
27

%

නැත

යව්නත් %

එකතුව්
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0

0

0

27

58
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යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි සීමායේ සිට
ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු
ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු
ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න මාර්ග
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්
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සනීපාරක්ෂක පහසුකම් (ව්ැසිකිලි):
නි ැදීම් සිදුකරන ලද සි ලුම කුටුම්භ න්යේ නිව්ාස තුල ස්ථාපිත කරන ලද ජල මුිත සනීපාරක්ෂක ව්ැසිකිලි පැව්තුනි.
යම අඩු ආදා ම් ලාභී ප්රජාව්ක් තුල දැකි හැකි සුවියශ්ෂ ලක්ෂන ක් යලස සැලකි හැකි . මන්ද ත්, මහ යකාළඹ
අයනකුත් ප්රයද්ශව්ල අඩු ආදා ම්ලාභී ප්රජාව්න්යේ නිව්ාසව්ලින් බහුතර කට තනි ව්ැසිකිළි පහසුකම් යනාමැති අතර ඔවුන්
ප්රජාව් සඳහා ඉදිකර ඇති යපාදු ව්ැසිකිළි මත රඳා පව්තින බැවිනි. නි ැදීම් සිදුකරන ලද කුටුම්භ න්යේ ව්ැසිකිලි සඳහා
පව්තින ප්රයේශ පිලිබඳ දත්ත ව්ගුව් 82 හි දක්ව්ා ඇත.
බිම් යකාටස

ස්ිර
ව්ැසිකිලි
27
58
55

හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid station) ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු
ජල ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
8
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
16
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා 7
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්
171
ව්ගුව් 47 නි ැදි කුටුම්භව්ල ව්ැසිකිළි ව්ලට ප්රයේශ පිළිබඳ දත්ත

%

එකතුව්
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3.3.3.8. පව්ත්නා බලාගාර පිළිබඳ ප්රජාව්යේ අත්දැකීම් සහ හැඟීම්
සම්මුඛ් පරීක්ෂණ ට භාජන වූ කුටුම්භ න් විවිධ ව්යාපෘති සංරචක ක්රි ාත්මක කරනු ලබන ප්රයද්ශව්ලින් මීටර් 50 ක් දුරින්
පිහිටා ඇත. කුටුම්භ 171 න් 5% ක් පමණ සඳහන් කර ඇත්යත් ශබ්ද සම්බන්ධ ම් ම් බාදාසිදුවීම් ඇති වී ඇති බව්යි. ඉඩම්
1 සහ ඉඩම් 2 අව්ට නිව්ාස 10 ක් විසින් යම අව්ධාරණ කරන ලදී. 73% කට ආසන්න සංඛ්යාව්ක් (171 න් 124 ක්) සඳහන්
කර ඇත්යත් දැනට පව්තින බලාගාර හා මුහුයදන් ජල උකහා ගැනීම සහ භාවිත කරන ලද ජල නැව්ත මුහුදට මුදා
හැරීයම් යමයහයුම් පිලිබඳව් ඔවුන් සැලකිල්ලක් යනාදක්ව්න බව්යි. ඉතිරි 22% (කුටුම්භ 171 න් 37 ක්) සඳහන් කයළ්
පව්ත්නා බලාගාරයේ ක්රි ාකාරකම් පිළිබඳව් ප්රකාශ කිරීමට ඔවුන්ට නියෂ්ධාත්මක යහෝ ධනාත්මක අදහස් යනාමැති බව්යි.
සම්මුඛ් පරීක්ෂණ ට භාජන කරන ලද නි ැදි කුටුම්භ න් දක්ව්න අදහස් 83 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
බිම් යකාටස
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල
(Grid station) ව්යාපෘති භූමිය න්
දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ
නැයගනහිරි සීමායේ සිට ප්රධාන
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
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(Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි
ස්ථාන දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන්
ඇල දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
(Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට
විව්ෘත ව්න මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ
පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්
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ව්ගුව් 75: පව්ත්නා බලාගාර පිළිබඳ ප්රජාව්යේ අත්දැකීම් සහ හැඟීම්

3.3.3.9.

171

ය ෝජිත විදුලි බලාගාර පිළිබඳ ප්රජාව්යේ හැඟීම්

යුගදනවි යදව්න අදි ර යලස ය ෝජිත විදුලි බලාගාර පිළිබඳව් සම්මුඛ් පරීක්ෂණ ට ලක් කළ කුටුම්භ න්යේ අව්යබෝධ
පිළිබඳව් SIA කණ්ඩා ම විමසී . සි ළුම නිව්ැසි න් විසින් දැකි හැකි කිසිදු සෘණාත්මක බලපෑමක් සඳහන් කර නැත.
ය ෝජිත බලාගාරයේ ක්රි ාකාරකම් පිළිබඳ ඔවුන්ට යතාරතුරු යනාමැතිකම යම ට යහ්තුව් වි හැකි . සම්මුඛ් පරීක්ෂණ ට
භාජන වූ කුටුම්භ න්යගන් 89% ක් පමණ සඳහන් කයළ් ය ෝජිත බලාගාර පිළිබඳව් තමන්ට කිසිදු අදහසක් යනාමැති
බව්ත් එබැවින් ය ෝජිත ව්යාපෘති පිළිබඳව් කිසිදු අදහසක් ප්රකාශ කිරීමට ප්රමාණව්ත් අධයාපන ක් ලබා යනාමැති බව්ත් .
නි ැදි කුටුම්භ 171 කින් එකතු කරන ලද යමම අංග පිළිබඳ දත්ත 84 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 48: ය ෝජිත විදුලි බලාගාර පිළිබඳ ප්රජාව්යේ හැඟීම්
බිම් යකාටස
බලපෑම %
හිස් ඉඩම සහ & CEB යකාටුමා යපාල (Grid
station) ව්යාපෘති භූමිය න් දකුණු පස
යුගදනවි බලාගාර පිටුපස
යුගදනවි විදුලිබලාගාරයේ නැයගනහිරි සීමායේ
සිට ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා (Seawater intake) සහ පිටකරන
(outfall) නල
ප්රධාන මාර්ගයේ සිට සිසිල් නදි ස්ථාන
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
සිසිල් නදි ස්ථානයේ සිට හැමිල්ටන් ඇල
දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා (Seawater
intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
හැමිල්ටන් ඇල සිට ලුනව් මුහුදට විව්ෘත ව්න
මාර්ග දක්ව්ා මුහුදු ජල ලබාගන්නා
(Seawater intake) සහ පිටකරන (outfall) නල
එකතුව්

බලපෑමක් %
නැත

අදහසක් %
නැත

එකතුව්

0

0

0

27

100

27

0
0

0
0

0
0

58
55

100
100

58
55

0

8

100

0

0

8

0

4

25

12

75

16

0

7

100

0

0

7

0

19

11

152

89

171

3.3.3.10. ව්යාපෘති සිදුව්න ප්රයද්ශ අව්ට ප්රජාව්න් තුල SIA කන්ඩා ම විසින් නිරීක්ෂණ කරන ලද උප සංස්කෘති
ව්යාපෘති භූමි සහ CEB යකාටුමා යපාල (Grid station): SIA කන්ඩා ම උපයද්ශන ලබාගත් ආසන්නතම ප්රජාව් එකියනකට
යප්තලි ක් යලස පිහිටා ඇති නිව්ාස ව්ල ව්ාස කරනු ලබයි. එම නිව්ාස ව්යාපෘතියේ දකුණු දිශායේ ගලගාදූව් මාර්ග ඔස්යස්
පව්තින අතර CEB යකාටුමා යපාල (Grid station) සහ යුගදනවි බලාගාරයේ පසුපස යකාටසද එහි පිහිටා ඇත.
ව්යාපෘති භූමි සහ හිස් ඉඩම අව්ට ප්රයද්ශ
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ව්යාපෘති භූමි සහ CEB යකාටුමා යපාල: SIA කන්ඩා ම විසින් උපයද්ශන ට ලක් කරන ලද සමීපතම ප්රජාව් පදිංචි වී
සිටින්යන් CEB යකාටුමා යපාල ස්ථාන සහ යුගදනවි බලාගාර පරිශ්ර ඇතුළුව් ව්යාපෘති භූමියේ දකුණින් පිහිටි ගලගහදූව්
පාරට දකුණින් පිහිටි නිව්ාස යප්තලි ක යේ.
l

පවුල් ව්ලින් සැලකි යුතු ප්රතිශත ක් ක්රිස්ති ානි දමිල ජාතික න් යේ. අධයාපන මට්ටම අතිශ අඩු අතර යදමාපි න් තම
දරුව්න්ට ඉහල අධයාපන ක් ලබාදීමට උනන්දුව්ක් යනාදක්ව්යි. යමම නිව්ාස අව්ට පරිසර පිරිහීමට ලක්ව් ඇත. එම
නිව්ාස න් ස්ිර නිව්ාස වුව්ද ඒව්ා ප්රමාණය න් කුඩා යේ. යමම නිව්ාස ස්ථාපිත කර ඇත්යත් ව්ැසි ජල ගලාබැස ාමට
ඉදිකර ඇති ඇල මාර්ග රක්ිතයේ යේ. පජ
ර ායේ පජ
ර ා නා කයින් පරයද්ශයේ තරුණ තරුණි න්යේ හැසිරීම පිළිබඳව් දැඩි
වියේචන ට ලක්කරනු ලැුයේ ඔවුන් මත්ද්රව්යව්ලට දැඩි යලස ඇබ්බැහි වී සිටින බැවිනි.

දැනට පව්තින විදුලිබලාගාර ට පිටුපස පව්තින භූමි :
ව්යාපෘති භූමි සහ CEB යකාටුමාපල අව්ට ජීව්ත්ව්න ප්රජායේ ආර්ික තත්ත්ව් , හිස් ඉඩම අසල ජීව්ත්ව්න අසල්ව්ැසි ප්රජාව්ට
ව්ඩා තරමක් යහාඳ බව් නිරීක්ෂණ වි . ප්රජා සාමාජිකයින්යගන් බහුතර ක් උසස් අධයාපන පව්ා ලබා යනාමැති නමුත්,
තරුණයින් අතර අව්යබෝධ කරගන්නා මට්ටම ව්ැඩිදියුනු වී ඇතිබව් SIA කණ්ඩා ම නිරීක්ෂණ කර තියබ්. යමම ප්රජායේ
බහුතර සිංහල කයතෝලික යේ.
මුහුදු ජල තුලුමග සහ පිටමුව් නල මාර්ග ගමන් කරන මාර්ගයේ RoW අව්ට:
මුහුදු ජල තුලුමග සහ පිටමුව් නල මාර්ග සඳහා යව්න් කර ඇති RoW අව්ට ජීව්ත් ව්න ප්රජාව්, හිස් ඉඩම සහ ව්යාපෘති භූමි
අව්ට නිරීක්ෂණ කරන ලද ප්රජාව්ට ව්ඩා සැලකි යුතු යලස යව්නස් යේ. එහි පව්තින නිව්ාස සායප්තක්ෂව් විශාල ව්න අතර,
ඔවුන්යේ යපනුයමන් දැක්යව්න්යන් සමාජ-ආර්ික තත්ව්යේ මධයස්ථ ඉහළ තත්ව් යි. විදුලිබලාගාරයේ සිට හැමිල්ටන්
ඇල දක්ව්ා යකාටස තුල යමම තත්ත්ව් නිරීක්ෂන කරන ලදී.
හැමිල්ටන් ඇයළ් සිට ලුනමඔ ව්ත්ත දක්ව්ා ප්රජාව්යේ තත්ව්ය න් යපන්නුම් කරන්යන් පහත් මට්ටයම් සමාජ ආර්ික
තත්ත්ව් කි. ඔවුන් ජීව්ත් ව්න්යන් යර්ඛ්ාව්ක් යලස පිහිටා ඇති නිව්ාසව්ල ව්න අතර යමම නිව්ාස යබායහාම ක් අතිශයින්
කුඩා . SIA කණ්ඩා ම විසින් පව්ත්ව්න ලද සාකච්ඡාව්ලට යමම ප්රජායව්න් සහභාගී වූව්න් ඉල්ලා සිටියේ ඔවුන් ROW හි
අද්දර සිට සැලකි යුතු දුරක් ඈතින් සිටි ද යව්නත් ස්ථාන ක නැව්ත පදිංචි කරව්න යලස රජයේ බලධාරීන්ට නිර්යද්ශ
කරන යලසයි. යමම ඉල්ලීයමන් යපන්නුම් කරන්යන් ඔවුන් දැනට ජීව්ත්ව්න පරිසර පිළිබඳ ඔවුන්යේ යනාසතුටයි.
3.3.4. ව්යාපෘති ප්රයද්ශ අසල ධීව්ර ප්රජාව්යේ පාදස්ථ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව්
ව්යාපෘතියේ විවිධ සංරචක ක්රි ාත්මක කිරීම යහ්තුයව්න් ධීව්ර ප්රජාව්ට යහෝ ඔවුන්යේ ජීව්යනෝපා ආශ්රිත ව්ුහ න් කිසිව්ක්
බලපෑමට ලක් යනායේ. ව්යාපෘති කටයුතු සඳහා දැනටමත් යව්න්කර ඇති ඉඩම්ව්ල ව්යාපෘති සංරචක ක්රි ාත්මක යකයර්.
දික්ඕවිට උතුරු හා දකුණු ව්රා ව්ල් සහ උස්ව්ැටයකයි ාව් ප්රයද්ශයේ පිහිටි යබෝට්ටු නව්තා තබන ස්ථාන මූලික කරයගන
ධීව්ර කටයුතු සිදු යව්මින් පව්තී. ධීව්රයින් ධීව්ර කටයුතුව්ලට සම්බන්ධ යනාව්න දැනට පව්තින මුහුදු ජල ලබාගැනීයම්
තුලුමගට ආසන්නව් නව් ව්යාපෘති සඳහා ය ෝජිත තුලුමග ස්ථාපන කරනු ඇත. එමනිසා, යමහි යකාටසින් විස්තර කරනු
ලබන්යන් දික්ඕවිට සහ උස්ව්ැටයකයි ායේ ධීව්ර කර්මාන්ත සිදුකරනු ලබන මධයස්ථාන හතර පදනම් කරයගන සිදුව්න
ධීව්ර ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධව් යේ. දික්ඕවිට උතුර සහ දික්ඕවිට දකුණ ධීව්ර ව්රා න් නු මීගමුව් සිට ව්ත්තල දක්ව්ා
යකාටයස් සිට පැමියනන ධීව්ර න් සඳහා පහසුකම් සප න විශාල ටිතල පහසුකම් සහිත සංව්ර්ධන කි. සමහර
ජාතයන්තර ධීව්ර ාරාව්න්ද දික්ඕවිට දකුණු ධීව්ර ව්රා යව්ත යස්ව්ාව්න් ලබාගැනීම සඳහා පැමියන්. ධීව්ර යබෝට්ටු නව්තා
තබන ස්ථාන යදක සහ යහාඳින් සංව්ර්ධන කරන ලද ධීව්ර ව්රා න් යදක පිලිබඳ විස්තර සාරාංශ ව්ගුව් 85 හි දක්ව්ා ඇත.
ධීව්ර ව්රා න් / යබෝට්ටු නව්තා තබන
ස්ථාන
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle
Power Plant at Kerawalapitiya
දික්ඕවිට උතුරු ධීව්ර ව්රා
දික්ඕවිට දකුණු ධීව්ර ව්රා
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ාරා)
ව්ගුව් 77: ව්යාපෘති ප්රයද්ශ අසල ධීව්ර කටයුතු ආශ්රිත ටිතල පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර
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සටහන: යමම ධීව්ර මධයස්ථානව්ල ධීව්රයින් සාමාජිකයින් 385 යදයනකුයගන් යුත් දික්ඕවිට ධීව්ර සමුපකාර
සාමාජිකයින් 750 ක් සමඟ උස්ව්ැටයකයි ාව් ධීව්ර සමුපකාර
න ප්රජා සංගම් යදකක් පිහිටුව්ා ඇත.

සහ

මුහුද සන්සුන්ව් හා දැඩි ධීව්ර කටයුතු සඳහා නමයශීලී ව්න ව්ර්ෂයේ සැප්තතැම්බර් සිට මාර්තු දක්ව්ා කාල තුළ ධීව්රයින්
ක්රි ාශීලීව් හා දැඩි යලස ධීව්ර කටයුතුව්ල නිරත යේ. මසුන් ඇල්ලීයමන් ලැයබන අස්ව්ැන්න සහ ආදා ම ද යමම කාල
තුළ යහාඳ මට්ටමක පව්තී. යමම ප්රයද්ශයේ මුහුද මැයි සිට අයගෝස්තු දක්ව්ා රළු බව්ට පත්යේ. එමනිසා ව්ැඩි ව්ශය න් ධීව්ර
ක්රි ාකාරකම් සිදුකිරීමට ශකයතාව් ක් යනාපව්තී.
උස්ව්ැටයකයි ාව් යබෝට්ටු යගාඩබිම නව්තා තබන ස්ථානයේ ධීව්ර සමිත නා ක න්යේ සහභාගිත්ව්ය න් මත්සය
නිශ්පාදන කටයුතු සම්බන්ධ ක්රි ාකාරකම් පිලිබඳව් SIA කන්ඩා ම කටයුතු සිදුකරන ලදී. දැනුමැති ධීව්රයින්යේ
සහභාගීත්ව්ය න් SIA කණ්ඩා ම විසින් සකස් කරන ලද කාර් සාධන හා සම්බන්ධ දත්ත 86 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ැඩි ව්ශය න් මසුන් ඇල්ලීම සිදුකරන
කාල තුලදී නිශ්පාදන (මුහුද නිසල
කාල තුලදී)
අල්ලන
සාමානය මිල-Rs/Kg
ප්රමාණ - kg.
කුම්බලා
100 – 150
100
ඇටව්ල්ලා
400 – 600
150
යබෝල්ලු
800 – 1000
150 - 200
පන්නා
600
200
මස් කාරල්ලා
500
සාල ා
1000
60
ඉස්සන්
400 – 600
300
ගල් මාලු
700
100
යතෝරා
400 – 500
600
පරව්ා
400
600
බල
800
300
අලයගාඩු
800
300
යකලව්ල්ලා
600
400
ව්ගුව් 78- උස්ව්ැටයකයි ාව් යබෝට්ටු යගාඩබිම නව්තා තබන ස්ථාන
මත්සය ව්ර්ග (යද්ශී
නම්)

මසුන් අඩුයව්න් ඇල්ලීම
සිදුකරන කාල තුලදී
නිශ්පාදන (ව්ාරකන්)
අල්ලන
සාමානය මිල
ප්රමාණ - kg.
30 40
150
40 – 60
250
80 – 100
250
40
250
80
350
150
80 – 100
400
60
150
25
1200
120
1000
35 – 50
450
70
450
80
450
තුල ධීව්ර ක්රි ාකාරකම් ව්ලට සම්බන්ධ යතාරතුරු

3.3.5. ව්යාපෘති ප්රයද්ශ තුල ටිතල පහසුකම්
3.3.5.1. ප්රයේශ මාර්ග
ව්යාපෘති ප්රයද්ශ ට පිටත ව්ටරවුම් අධියේගී මාර්ගය න් යමන්ම හැමිල්ටන් ඇල මාර්ග ඔස්යස් පව්තින මාර්ග ඔස්යස්ද
ළඟා වි හැකි . යම්ව්ා යකාළඹ සහ රයට් අයනකුත් ප්රයද්ශව්ලට සම්බන්ධ ජනප්රි මාර්ග යේ. විවිධ ව්යාපෘති සංරචක
ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති එක් එක් බිම් යකාටස් ව්ලට ලඟාවීමට යකරව්ලපිටි කාර්මික කලාප තුළ ඇති
මාර්ග භාවිතා කළ හැකි . යකරව්ලපිටි කාර්මික කලාප තුළ පිහිටා ඇති යමම මාර්ග පිළිබඳ විස්තර 87 ව්ගුයේ
සාරාංශගත කර ඇත.
මාර්ගයේ නම

දුර (m)

පළල (m)

ව් ාපෘති භූමි ඇතුලත
යකාටුමා යපාල පාර (Grid station road)
මාර්ග යකාන්රාත්කරුව්න් විසින් භාවිත
කරනු ලබන දැනට පව්තින අංගන
දැනට පව්තින බලාගාර පිටුපස යකාටස
තුල

150
150
150

4
14
14

නිරීක්ෂන
කරන ලද
තත්ත්ව්
ගුරු පාර
කාපට් පාර (Carpet road)
කාපට් පාර (Carpet road)

75

4

යකාන්ක්රීට් පාර
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ගලගහදූව් පලමු පටුමග
150
ගලගහදූව් යදව්න පටුමග
150
9 ව්න පටුමග
1000
යකරව්ලපිටි පාර
100
CPC පාර
150
හැමිල්ටන් ඇල පාර
300
පල්ලි පාර
300
ව්ගුව් 79: ව්යාපෘති ප්රයද්ශ තුල පව්තින ප්රයේශ මාර්ග න්

2
2
4
25
30
20
18

යකාන්ක්රීට් පාර
යකාන්ක්රීට් පාර
යකාන්ක්රීට් පාර
කාපට් පාර (Carpet road)
කාපට් පාර (Carpet road)
තාර පාර
තාර පාර

3.3.5.2. ඝන අපද්රව්ය කලමනාකරන
අසල්ව්ැසි ප්රජාව්ට ඔවුන්යේ නියව්ස්ව්ල එකතු කරන ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීමට කිසිදු පහසුකමක් සප ා යනාමැත.
කණ්ඩා ම් සාකච්ඡාව්ලදී සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්ට ලක් කළ ප්රජා නා කයින් නිශ්චිතව්ම සඳහන් කයළ් තම ඝන අපද්රව්ය
නිව්ාසව්ලින් බැහැර කිරීමට ව්ත්තල ප්රයද්ශී සභාව් පහසුකම් යනාසප න බව්යි. සමහර නිව්ැසි න් සඳහන් කයළ් තමන්
පරිශ්ර තුළ ඝන අපද්රව්ය දහන කරන නමුත් බහුතර කට ඔවුන්යේ ඝන අපද්රව්ය දහන කිරීමට ප්රමාණව්ත් ඉඩ ප්රමාණ ක්
යනාමැති බව්යි. එමනිසා, ඔවුන් අව්ට පව්තින හිස් ඉඩම් ව්ලට අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ ළඟම ඇති යපාදු ව්ැසිජල
ගලාබැස න ජලාපව්හන ඇලව්ල් ව්ලට බැහැර කිරීම ව්ැනි අවිධිමත් ක්රම භාවිතා කරයි. යමම ගැටළුව් ඔවුන්යේ ප්රජාව්න්යේ
තීරණාත්මක ගැටලුව්ක් යලස ඉස්මතු කර දැක්වී .
3.3.5.3.

ප්රජා යසෞඛ්ය පහසුකම්

ප්රයද්ශයේ ඇති මධයස්ථාන තුනක් ව්යාපෘති ඉඩම් අව්ට ප්රජාව්ට යසෞඛ්ය පහසුකම් සප යි. යමම යසෞඛ්ය පහසුකම්
මධයස්ථාන පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්යේ:
මධයස්ථානයේ නම
යකරව්ලපිටි ප්රජා සා න

ව්යාපෘති භූමියේ සිට
දුර
1.5km

ව්ත්තල MOH කාර් ාල

3 – 3.5km

ව්ත්තල දිස්ත්රික් යරෝහල

පව්තින පහසුකම්
එක් නව්දය නිලධාරිය ක්, පවුල් යසෞඛ්ය
යස්විකාව්න් 2, උපස්ථාක න් 1
නව්දය නිලධාරින් 3, යහදි න් 3,
උපස්ථාක න් 3 , PHIs
16
ව්ඩාත් ව්ැඩිදියුනු කරන ලද පහසුකම් පව්තී.

3 – 4km

3.3.6. පුරාවිදයාත්මක, සංස්කෘතික, ඓතිහාසික සහ ආගමික මධයස්ථාන
ව්යාපෘතියේ විවිධ සංරචක ක්රි ාව්ට නංව්නු ලබන බිම් යකාටස් තුල යහෝ ඒ අව්ට ආසන්නතම ප්රයද්ශ තුල පුරාවිදයාත්මක,
සංස්කෘතික සහ ඓතිහාසික ව්ශය න් ව්ැදගත් ස්ථාන පිහිටා යනාමැත. එයස් වුව්ද, නව් විදුලිබලාගාර සඳහා ය ෝජිත බිම්
යකාටස පිහිටන ස්ථානයේ සිට කියලෝමීටර් 1 ක පමණ දුරක් තුල ආගමික ස්ථාන හතරක් පිහිටා ඇත.
යමම ආගමික ස්ථාන පිලිබඳ යතාරතුරු පහත දක්ව්ා ඇත:
ආගමික මධයස්ථාන
දුර km/ m
අව්රයකාටුව් පුරාණ විහාර
400m
බලගල බයිබල් පල්ලි
500m
බලගල හිංදු යකෝවිල
500m
දික්ඕවිට කයතෝලික පල්ලි
1km
ව්ගුව් 80: ව්යාපෘති භූමි අව්ට පව්තින ආගමික ස්ථාන පිලිබඳ යතාරතුරු
ව්යාපෘති සඳහා ය ෝජිත බිම් යකාටස අව්ට ප්රයද්ශ තුලදී නිරීක්ෂන කරන ලද කර්මාන්ත
ව්යාපෘති භූමි මායියම් සිට මීටර් 500 m – 750 m පමණ දුරක් ඈතින් කර්මාන්තශාලා 11 ක් පිහිටා ඇත. ය ෝජිත ව්යාපෘති
ද කර්මාන්ත ක් ව්න බැවින් පව්තින යමම භූමි පරිහරණ රටාව් ය ෝජිත ව්යාපෘති සඳහා ද හිතරක පරිසර ක් යලස සලකනු
ලැබි හැකි .
අංක

විස්තර

අංක

විස්තර

1

CPC

7

පිරමි් ලංකා (Pyramid Lanka)
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2
3

ලයිටර් ගෑස් (Lighter gas)
යහ්මාස් (Hemas)

8
9

4

යජෝන් කීල්ස් (John Keels)

10

5
6

අධියේගී මාර්ග ව්යාපෘති භූමි
ඒසි ා සි ක (Asia Siyaka)

11

තාර නිශ්පාදන සමාගමක්
අපද්රව්ය මගින් විදුලි නිපදනව්න
බලාගාර
(Waste to Energy
plant)
හයිරැක්ස් න්රාගාර (Hyrax oil
plant)
DHL
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4. පාරිසරික බලපෑම්
4.1. අයප්තක්ිත බලපෑම් ව්ල සුවියශ්ීතාව්

පිළිබඳ ලිය ෝයපෝල්් මැික්ස් තක්යස්රුකරණ

(Leopold Matrix

assessment)
අයප්තක්ෂිත බලපෑම පිළිබඳ ලිය ෝයපෝල්් මැික්ස් තක්යස්රුව් තක්යස්රුකරණ (Leopold Matrix assessment) පහත
ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත

4.2. ඉදිකිරිම් මගින් ඇතිව්න බලපෑම්
4.2.1. ව්ැඩබිම ඉදිකිරිම
4.2.1.1. ප්රයද්ශයේ ජල විදයාත්මක ගති ලක්ෂණ යකයරහි ඇති බලපෑම්

සම්පුර්ණ ජලයපෝෂක ප්රයද්ශ ට අනුව් සංව්ර්ධන කරන ප්රයද්ශ ඉතා කුඩා එකක් ව්න බැවින් ව්ර්ෂාපතන ,
ව්ාෂ්පීකරණ ව්ැනි ජල විදයාත්මක ගති ලක්ෂණ යකයරහි සැලකි යුතු යව්නස්කම් ඇති යනායේ. යමම
සංව්ර්ධන කරනු ලබන ප්රයද්ශ , පව්තින න්රාගාර පිහිටි භුමි තුලම පිහිටා ඇති අතර එබැවින් දැනටමත්
බාධා සහිත ව්න අතර, එහි යගව්තු ව්ගා ශාඛ් කිහිප ක් පමණක් පව්තී. යමම ය ෝජිත සංව්ර්ධන සදහා ව්ැසි ජල
යපාකුණ ව්සා දැමීමට සිදුව්න බැවින් ව්ැඩිබම තුල ජල බැස ාම එක්රැස්වීම සදහා සුළු බලපෑමක් ඇති වි
හැකි . යමම බලපැම අව්ම කරගත හැකි . කරුණාකර ය ෝජිත බලපෑම් අව්ම කරගැනීයම් ක්රමයේද න්
බලන්න.
4.2.1.2. දැනට පව්තින ටිතල පහසුකම් මත ඇති ව්න බලපෑම්

දැනට පව්තින ටිතල පහසුකම් මත ඇති ව්න බලපෑම් ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ව්ැඩබිම, පුරව්න ලද භුමි ක් ව්න
අතර එ සායප්තක්ෂව් සමතලා මට්ටයම් පව්තී. එබැවින් බිම සකස් කිරියම් කටයුතු ඉතා අව්ම යේ. යකයස් වුව්ද,
මතුපිට භු පැතිකඩ (උපරිම ව්ශය න් අගල් 6 පමණ) ව්න මුහුදු ව්ැලි, පීට්, හැලමඩ (bog) ඉව්ත් කර සුදුසු පස්
ව්ර්ග කින් පිරවීම සිදුකිරිම අව්ශය ව්නු ඇත. කැණීම් සිදුකරන ලද නුසුදුසු පස් ව්ර්ග ව්ැඩබියමන් ඉව්ත් කරනු
ලබන අතර, පිරවීම සහ බිම සකස් කිරිම සදහා සුදුසු පස් ව්ර්ග ව්ැඩබිම තුලට රැයගන එනු ඇත.
යමම ක්රි ාව්ලි සදහා අව්ශය ගැඹුරු කැණීයම් සහ පස් ඉව්ත් කිරිම පිණිස ය ාදා ගන්නා ට්රක් රථ, ව්ැඩබිම තුල
ය දවීමට සිදුව්නු ඇත. අව්ශය ප්රමාණ ට පස් තැලීම සිදුකිරිම පිණිස ගල්යරෝල් කට්ට යරෝලර් ව්ැනි, ශබ්ද සහ
කම්පන ජනන කරනු ලබන, පස් තැලීයම් න්ර උපකරණ ය ාදා ගැනීමට සිදු යේ. ගැඹුරට කැණීම් කටයුතු
සිදු කිරිම. පයිලිං ව්ැඩ (piling) මගින් ශබ්ද සහ කම්පන ඇති ව්න අතර, එමගින් ඇති බව් බලපෑම්, පහත
සදහන් කර ගැටළු අනු යකාටස මගින් සවිස්තරාත්මක විශ්යල්ෂණ කර ඇත.
4.2.1.3. දැනට පව්තින විදුලි බලාගාර සහ ඉන්ධන ප්රව්ාහන නල පද්ධති යකයරහි ඇති ව්න බලපෑම්

ඉදිකිරිම් භුමියේ ව්ැඩකටයුතු සහ අත්තිව්ාරම සදහා පයිලිං ව්ැඩකටයුතු ව්ලදී ඇති ව්න භුමි කම්පන හැර දැනට
පව්තින විදුලි බලාගාරයේ ආකෘති සදහා ඉදිකිරිම් කටයුතු මගින් එතරම් විශාල බලපෑමක් ඇති යනායේ.
දැනට පව්තින විදුලි බලාගාර සදහා ඉන්ධන සප නු ලබන්යන් ලංකා ඛ්ණිජ යතල් නීතිගත සංස්ථායේ (CPC)
ට අ ත් මුතුරාජයව්ල පිහිටි යතල් තටාක පද්ධති (tank Farm) යව්තිනි. දැනට පව්තින නල පද්ධති , ප්රමාණව්ත්
ගැඹුරකින් ගිල්ව්ා ඇති අතර එ අව්ශය ආරක්ෂක ක්රමයේද න්ද සහිත . එයස් යහයින් පසුගි අවුරුදු 14 තුල
නිතර නිතර සිදුව්න බර ව්ාහන ගමනාගමන මගින් යමම නල පද්ධති යව්ත කිසිදු අලාභ හානි ක් සිදුවී
යනාමැත.
4.2.1.4.

ජලපව්ාහන ඇලමාර්ග පද්ධති සහ එහි ජලාපව්හන ධාරිතාව් ක් හසුරුව්ාගැනීම යකයරහි ඇති
බලපෑම්
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රූපසටහන අංක 81 - පව්තින ඉඩම් පරිහරණ සහ ඉදිරි ඉඩම් පරිහරණ තත්ත්ව් ව්ලට අනුව් ජල මට්ටම් පිළිබඳ
ජල විදයාත්මක ප්රස්ථාර සටහන
රූපසටහන අංක - 78 පව්තින ඉඩම් පරිහරණ සහ ඉදිරි ඉඩම් පරිහරණ තත්ත්ව් ව්ලට අනුව් ජල
මට්ටම් පිළිබඳ ජල විදයාත්මක ප්රස්ථාර සටහන.
දැනට යමම ප්රයද්ශයේ සංව්ර්ධන කටයුතු පිළිබඳව් පුයරෝකථන සැලසුම් සකස් කර යනාමැති බැවින් ආකෘතිකම
ව්ශය න් 15% පමණ ඉඩම් පරිහරණ න් ඇති ව්න බව්ට උපකල්පන කරනු ලැයබ්. ක්රමාංකික ව්ක්රයේ අග 70
ව්න අතර, එම ව්ක්රයේ පුර්යව්ෝයප්තක්ිත අග 80.5 ව්න බැවින් අපාරගමය ප්රයද්ශ (impervious area) 50%
යලස උපකල්පන කරනු ලැයබ්.
ආකෘතිකම අධය න ව්ල ප්රතිඵල ව්ලට අනුව්, ඉඩම් පරිහරණ රටායේ යව්නස්වීම් මත ඇතිවි හැකි ගංව්තුර
මට්ටම ව්ැඩිවීම 0.02m සීමායේ පව්තී. (රූපසටහන 78) ඉඩම් පරිහරණ රටාව් අනුව්, බලපෑම යනාසලකා හැරි
හැකි තරම් වුව්ද සංව්ර්ධන කටයුතු ව්ලදී බිම් පිරවීම යහ්තුයව්න් ජල රැදවුම් ප්රයද්ශ අඩුවීම, යමම යද්රෝණි යව්ත
ඇති ප්රධානතම බලපෑම යේ. යමම ප්රයද්ශයේ ඉදිරියේදී පුර්යව්ෝයප්තක්ිත ඉඩම් යගාඩකිරිම් පිළිබඳව් පැහැදිලි
පුයරෝකථන යනාමැති බැවින්, යමම සංක්යෂ්ප සදහා ආකෘතිකම අධයන න් සිදු යනාකරන ලදී.

4.2.1.5.

HEC RAS 2D ආකෘති මගින් නිරූපන කර ඇති ඉදිරි සංක්යෂ්ප

ඉහළ ජල යපෝෂක ප්රයද්ශේ SCS ව්ක්රයේ අංක 15% ඉහළ දැමීම මගින් එම ජල යපෝෂක ප්රයද්ශයේ ඉදිරි
කාලයේ පුර්යව්ෝයප්තක්ිත ඉඩම් පරිහරණ , පරාව්ර්තන කර ඉදිරි සංක්යෂ්ප , ආකෘති මගින් ඉදිරිපත් කර
ඇත.
ඉදිරි සංක්යෂ්ප ට අදාලව් ප්රතිඵල (අහිතකරම තත්ත්ව්යේදී)
අනාගත තත්ත්ව්යේ ප්රතිඵලදා ක ගංව්තුර පරීක්ෂක (අහිතකරම අව්ස්ථාව්) රූප සටහන 79 හි දක්ව්ා ඇත. නරකම සිද්ධි සහ
මූලික අව්ස්ථාව් අතර ගංව්තුර යව්නස සඳහා ගංව්තුර සිති ම 80 හි දක්ව්ා ඇත.
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රූපසටහන අංක 82 - ඉදිරි සංක්යෂ්ප සදහා ජල ගැලුම් පැතිරීයම් ප්රයද්ශ
විදුලි බලාගාර ඉදිකිරිමට ය ෝජිත ව්ැඩබිම ප්රයද්ශයේ, පව්තින බිම් මට්ටමට එදිරිව් ඉදිරි ව්සර 100 තුල ඇතිවි හැකි
උපරීම ගංව්තුර මට්ටම පිළිබඳව් දැනට පව්තින සහ ඉදිරි සංක්යෂ්ප සදහා දත්ත, දැනට පළ කර ඇති යතාරතුරු
ඇසුයරන් ලබා ගන්නා ලදි11.

Figure 83: Flood Level Difference Map

11

Tidal Variation at Colombo Harbor In The Indian And British Tide Tables, "Study on Strom Water Drainage Plan for
Colombo Metropolitan Region", JICA, 2003
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ව්සර 100 ක් තුල ඇතිවි හැකි කුණාටු තත්ත්ව්න් මගින් ය ෝජිත පරිශ්ර ට ඇතිවි හැකි අහිතකරම අව්ස්ථාව් නිර්මාණ
කිරීම සඳහා SCS ව්ක්ර සංඛ්යාව් ව්ැඩි කිරීම මගින් ව්ර්තමාන සහ අනාගත තත්ත්ව න්හි ගංව්තුර මට්ටයම් යව්නස මීටර් 0.02
ක් (එනම් මිලිමීටර් 20 ක් - රූප 80 බලන්න) බව් ප්රතිඵල මගින් යපන්නුම් කරයි.
එබැවින් රූපසටහන අංක 80 ට අනුව්, ගංව්තුර මට්ටම් ව්ල යව්නස ව්ැඩි ව්නුයේ ඉතාම අඩු ව්ශය නි. එබැවින් යමම ය ෝජිත
ව්යාපෘති මගින් අව්ට ප්රයද්ශයේ සමස්ථ ජලපව්හන රටාව් අව්ට පිහිටා ඇති ඇළ මාර්ග පද්ධතියේ ධාරිතාව් න් යව්නස්
කිරීමක් සිදු යනාකරනු ඇත. යකයස් වුව්ද, ය ෝජිත බලාගාරයේ විවිධ සංරචක න් ඉදිකිරිම මගින් ව්ැඩබිම තුල අභයන්තර
ජලාපව්හන රටායේ යව්නස්කම් ඇතිවි හැකි අතර, එම බලපෑම් පාලන කල හැකි . රූපසටහන අංක 01 මගින් ය ෝජිත
සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාර අව්ට වියශ්ිත ස්ථානව්ල ගංව්තුර මට්ටම් දක්ව්ා ඇත.

රූපසටහන අංක 84 - වියශ්ිත ස්ථානව්ල පව්තින සහ ඉදිරි සංක්යෂ්ප ව්ල ගංව්තුර මට්ටම්
ගංව්තුර බලපෑම තක්යස්රු කිරීම සඳහා ගංව්තුර ආකෘති සැකසීම පිළිබඳ ව්ැඩි විස්තර ඇමුණුම් යව්ළුයම් දක්ව්ා ඇත
4.2.1.6. ජලමාර්ග ව්ල සහ ආසන්න ප්රයද්ශව්ල පංශු ඛ්ාදන සහ යරාන්මඩ තැන්පත් විම

යමම ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ඉදිකිරියම්දී ව්ැඩබියම් විවිධ ස්ථානව්ල කැණීම් කටයුතු සිදුකිරිමට සිදුව්නු ඇත.
යමම ව්ැඩබිම තැනිතලා බවින් යුතු යහයින්, ව්ර්ෂා කාලයේදී තාව්කාලිකව් යගාඩගසා ඇති පස් කඳු ඉදිකිරිම් භුමි
ව්ටා පව්තින ඇල මාර්ග යව්ත යසෝදා යගන ායම් සුළු ප්රව්ණතාව් ක් පව්තී. එයස් වුව්ද, එව්ැනි බලපෑමක් ඇති
වුව්යහාත්, ඒව්ා මැඩ පැව්ැත්වීමට ක්රි ාමාර්ග ගනු ලැයබ්.
4.2.1.7. මතුපිට සහ භුගත ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව් යව්නස් වීම

ඉදිකිරිම් අව්දියේදී මතුපිට ජල සහ භූගත ජල යව්ත අව්දානම් තත්ත්ව් ක් ඇති යනාව්නු ඇත. යකයස් වුව්ද
ව්යාපෘතියේ ක්රි ාත්මක ව්න අව්දි ට ව්ඩා ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකරන කාල තුලදී ගලා න ජල (ව්ර්ෂා
කාලව්ලදී) ව්ඩාත් දුිත තත්ත්ව්යේ පව්තිනු ඇත. යමයස් වීමට යහ්තුව් ව්නුයේ ගලා න ව්ැසි ජල යව්ත ඉදිකිරිම්
කටයුතු ව්ලදී රසා නික ද්රව්ය, යතල් කැණීම් කටයුතු යහ්තුයව්න් ඇති ව්න ලිහිල් පස් ව්ැලි ද්රව්ය හා බර ව්ාහන
යව්න් කිරිම එකතු වීමයි. ඉදිකිරිම් භූමි ව්ල ගලා න ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව් සංඛ්යාත්මක ව්ශය න් දැක්වීඹ
පහසු කාර් ක් යනායේ. සාමානයය න් ය ාදා ගනු ලබන ක්රමයේද ව්නුයේ, ඉතා ක්රමව්ත් කළමනාකරණ
ක්රමයේද (Best Management Practice -BMP) ක්රි ාත්මක කර එයස් මතුපිට ගලා න ව්ැසි ජල තැන්පත් කිරියම්
යපාකුණක් යව්ත ය ාමකර රැස්කර යගන එම ජල පිරිපහදු කිරිම මගින් ජල දුෂණ පාලන කිරිමයි. දැනමටත්,
යමම ව්ැඩබිම තුල ගලා න ව්ැසිජල තැන්පත් කිරියම්/ එක් රැස් කිරියම් යපාකුණක් හරහා ය ාමුකර තියබ්. නව්
ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ඉදිකිරියම්දී ද එම ක්රමයේද ම දිගටම ක්රි ාත්මක යකයරනු ඇත. පාරිසරික
කළමනාකරණ සැලැස්යම් හදිසි අව්ස්ථාව්ලදී භාවිතා කිරිමට ය ෝජිත අමතර ක්රමයේද න් ය ෝජනා ඇතුලත් කර
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ඇත. යමම ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ක්රි ාකාරීත්ව් න් යහ්තුයව්න්, මතුපිට ජල යහෝ භූගත ජල යව්ත සැලකි යුතු
තරයම් බලපෑම් ඇති ව්නු ඇති බව්ට අයප්තක්ෂා යනායකයර්.
4.2.1.8. ඉඩම් පරිහරණ රටායේ යව්නස්වීම් මගින් දැනට පව්තින ව්ාසස්ථාන යව්ත ඇති ව්න බලපෑම්
යභෞමික පරිසර විදයාව්
යගාඩකිරීම් භූමි අර්ධ ස්ව්ාභාවික හා අර්ධ ජලජ ව්ාසස්ථාන ව්ලින් සමන්විත ව්න අතර එමඟින් යගාඩනැගිලි පරිසර ක්
බව්ට පරිව්ර්තන ව්න බැවින් පරිසර විදයාව්ට ඇති කරන බලපෑම මුළුමනින්ම සෘණාත්මක ව්නු ඇත. යකයස් යව්තත්, යමම
ස්ථාන මානව් ක්රි ාව්න් විසින් නිර්මාණ කර ඇති අතර සායප්තක්ෂව් කුඩා ප්රමාණය න් හා යව්න්කරන ලද කාර්මික
කලාප ක පිහිටා ඇති යහයින්, එම ව්යාපෘති භූමියේ සෘණාත්මක බලපෑම් සැලකි යුතු යලස සැලකි යනාහැක. යකයස්
යව්තත්, ව්යාපෘති භූමි සකස් කිරීම සහ ව්ැලි පිරවීම, වියශ්ෂය න් කළමනාකරණ යනාකළ යහාත්, අව්ට භූ දර්ශන ට
සැලකි යුතු මධයස්ථ බලපෑමක් ඇති කරන අතර ඒව්ා කි.මී. 1 කටත් ව්ඩා දුරකට දැයනනු ඇත. යමම බලපෑම් ව්ලින්
සමහරක් විස්තරාත්මකව් පහතින් දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුරු බිම් ව්ාසස්ථාන අහිමිවීම
යගාඩනැගීම පහසු කිරීම සඳහා සිදුකරනු ලබන පිරවුම් ක්රි ාකාරකම් නිසා ශාක හා සත්ව වියශ්ෂ යදකටම ව්ාසස්ථාන අහිමි
වීම යනාව්ැලැක්වි හැකි . යකයස් යව්තත් සමීක්ෂණය න් යහළිදරේ වූ පරිදි, අතීත පිරවීම සහ පස් ඉව්ත් කිරීයමන් පසු
ජනාව්ාස වූ ශාක හා සතුන් යමම ව්යාපෘති භූමියේ ව්ාස කරයි. බිම් පිරවුම් භූමියේ ඇති වියශ්ෂ න් අව්ට භූ දර්ශන තුළ ද
දක්නට ලැයබන අතර එම නිසා එම වියශ්ෂ න් ප්රයද්ශය න් ව්ඳ වී ාමක් සිදු යනායේ. එයස් වුව්ද, එම භූමියේ සමහර ශාක
හා සත්ව වියශ්ෂ න් ව්ාස කරන යහයින්, ව්ෘක්ෂලතා ඉව්ත් කිරීම සහ යගාඩ කිරීම මගින් ඔවුන් අව්තැන් වීමට යහ්තු ව්න
බව් සැලකිල්ලට ගත යුතු . යමහි ව්ාර්තා වී ඇති ව්ැදගත්ම වියශ්ෂ න් අතර හඳුන්දිවි ා සහ දි බල්ලා ද ව්න අතර ඔවුන්යේ
ව්ාස කරන ව්ාසස්ථාන අහිමි වීයමන් පීඩා විඳි හැකි . යමම වියශ්ෂ න්ට ම් බාදව්න් දරගත හැකි හැකි නමුත් ජීව්ත් වීම
සඳහා ව්ෘක්ෂලතාදි සහ ජලජ ව්ාසස්ථාන අව්ශය යේ. එම නිසා, භූමි යහලියපයහලි කිරීම යනාව්ැළැක්වි හැකි නමුත්
යමම වියශ්ෂ න්ට ඇති බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා පි ව්ර ගත යුතු අතර සමහර බලපෑම් ඔවුන් දැනටමත් අත්විඳින අතර
එම යහ්තූන් නිසා දිව්යින පුරා පව්තින ගහන පහත ව්ැටීමක් සිදුයේ. භූමි සකස් කිරීයම්දී ප්රධාන ව්ශය න් ඇති ව්න බලපෑම්
අඩු නමුත් ස්ිර ව්නු ඇත.
සත්ත්ව්යින් මි

ාම

භූමි පිරවීමට යපර ව්ගුරු බිම සහ කැලෑව් යහලි යපයහලි කිරීම යහ්තුයව්න් යව්නත් සුදුසු ස්ථාන න් ව්ලට පහසුයව්න්
කායලෝචිත ආකාර ට ගමන් කිරීමට අපහසු කුඩා ක්ීරපායීන්, උභ ජීවීන් සහ උරඟ න් අව්තැන්වීම සිදුවි හැකි .
කුරුල්ලන් ව්ැනි ඉහල සංචරණ හැකි ාව්කින් යුත් වියශ්ෂ සිදුවි හැකි බාදාව්න් පිලිබඳ සුළු ඉඟි කින් එම ස්ථානය න්
ඉව්ත් වි හැකි . යබායහෝ වියශ්ෂ න් රාී කාලයේදී (යහෝ හිමිදිරියේ යහෝ සව්ස) ක්රි ාකාරී වි හැකි අතර, නිෂ්කාශන
යමයහයුම් සිදු යකයරන දිව්ා කාලයේදී අඩු ක්රි ාකාරී වි හැකි අතර එම නිසා යමම ක්රි ාකාරකම් ඔවුන්ට අහිතකර වි
හැකි . කලබල සහිත ස්ථාන තුළ සිරවී සිටීම යමම සතුන්ව් පීඩන ට පත් කරන අතර ඔවුන්යේ මරණ ටද යහ්තු වි
හැක. සමහර සතුන් පැන න විට ඉදිකිරීම් ව්ාහන ව්ලට ට වි හැකි . මත්සය වියශ්ෂ හ ක් ව්යාපෘති භූමි තුළ ජීව්ත්ව්න
බව් ව්ාර්තා වී ඇති අතර පිරවීම සිදු කළ යහාත් ඔවුන් විනාශ වී ා හැකි . භූමි සැකසීයම්දී සහ පිරවීයම්දී ප්රධාන ව්ශය න්
ඇති ව්න බලපෑම් අඩු සිට මධයස්ථ හා ස්ිර ව්නු ඇත.
ජලවිදයාව් යව්නස්වීම සහ ජල ගැලීම් ඉහල ාම
ය ෝජිත භූමි පිරවීයමන් එම ප්රයද්ශයේ ජල විදයාව්ට ම් අහිතකර බලපෑම් ඇති යේ. පව්තින ව්ගුරුබිම් ප්රයද්ශ
යගාඩනගන ලද ප්රයද්ශ කින් ආයද්ශ වීම මගින්, ජල රැඳවීම සහ ජල උරා ගැනීම යනාමැති වීම යහ්තුයව්න් මතුපිට
ජල ප්රව්ාහ ව්ැඩි ව්නු ඇත. ව්ගුරු බියම් කුඩා යකාටසක් අහිමි වීම නිසා එම ප්රයද්ශයේ නි ාමන යස්ව්ා අඩුවීමට යහ්තු
යනාව්නු ඇත. සලකා බලනු ලබන ප්රයද්ශ සායප්තක්ෂව් කුඩා බැවින් සහ නිර්යද්ශිත අව්ම කිරීයම් පි ව්ර න් අනුගමන
කරන්යන් නම්, එහි බලපෑම සැලකි යුතු යනායේ. ව්යාපෘති භූමියේ කුඩා ප්රමාණ යහ්තුයව්න් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බිමට
සෘනාත්මක බලපෑම් අයප්තක්ෂා යනායකයර්. දඩුගම් ඔ , ජාඇල සහ කළුඔ යහෝ යව්නත් ප්රධාන මාර්ග ව්ල ජල යපෝෂක
ප්රයද්ශව්ල යහෝ ජල මාර්ගව්ලට සෘජු බාධාව්ක් යනාමැත. යමම පරිසර විදයාත්මක යස්ව්ායේ සුළු අලාභ අව්ම කිරීයම්
පි ව්ර ටයත් විස්තර කර ඇති පරිදි ව්යාපෘති භූමි යතත් බිම් නඩත්තු කිරීම සමඟ ව්න්දි යගවීමට ව්ඩා ව්ැඩි . බලපෑම්
සැලකි යුතු නමුත් ප්රායද්ශී පරිමාණය න් (ආසන්නයේ) සහ ස්ීර ව්නු ඇත.
4.5 යබාරතාව් /පාංශු ඛ්ාදන ඉහල ාම
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පිරවීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී ජලයේ යබාරතාව් තාව්කාලිකව් ඉහළ නු ඇත. භූමි යහලියපයහලි කිරීයමන් පසු
ව්ැසි කාලයේදී ඉඩම ම් ඛ්ාදන ට ලක් වි හැකි . තව්දුරටත් දක්නට ලැයබන ව්ගුරුබිම් ව්ාසස්ථාන හරහා ජල ගලා න
බැවින් එව්ැනි බලපෑමක් සැලකි යුතු යනායේ, එමඟින් ම් තරමකට අව්සාදිත සිරවීම සිදු යේ. බලපෑම් තාව්කාලික ව්න
අතර වියශ්ෂ අව්ම කිරීයම් පි ව්ර න් අව්ශය යනායේ. සුළු බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා ම් ප්රාය ෝගික පි ව්ර ගත හැකි
4.6 අපජල /අපද්රව්ය සහ ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
ඕනෑම මලාපව්හන අපද්රව්ය යහෝ ඝන අපද්රව්ය/ අවිධිමත් යලස බැහැර කිරීම පරිසර ට දැඩි යලස අහිතකරව් බලපානු ඇත.
යතත්බිම් ව්ල ව්ාසස්ථාන පව්තින ප්රයද්ශ ව්ල යම වියශ්ෂය න් සැලකිලිමත් වි යුතු . ඝන අපද්රව්ය අන්තරාදා ක යලස
බැහැර කිරීම යහ්තුයව්න් යබායහෝ යතත්බිම් සතය ව්ශය න්ම පිරිහී යි. යම ස්ිර යලස පිරිහීමට හා ව්ගුරුබිම් පිරවීම සහ
ඒව්ා දූෂණ වීම යේගව්ත් කිරීමට යහ්තු යේ. ඝන අපද්රව්ය ජල මාර්ග අව්හිර වීමට සහ අපද්රව්ය ව්ැඩි වීමට යහ්තු යේ. අධික
ව්ැසි සහිත කාලව්ලදී යම උග්ර වි හැකි . අව්ම යනාකළ යහාත් හානි ඉහළ හා දිගු කාලීන වි හැකි
4.7 ඇයක්ි ා ශාක ඉව්ත් කිරීම
බිම් පිරවුම් ස්ථානයේ උස් බිම් ප්රයද්ශ න් ගනකම් යලස සෑදුන ඇයක්සි ා ගස් ව්ලින් සමන්විත ව්න අතර ඉදිකිරීම් සඳහා
ඒව්ා ඉව්ත් කිරීමට අව්ශය ව්නු ඇත. ඇයක්සි ා නු ස්ව්ාභාවික ව්ාසස්ථාන කරා යේගය න් ව්යාප්තත ව්න වියද්ශී ශාක
වියශ්ෂ කි. සාමානයය න් පුරුදු වී ඇත්යත් ඉව්ත් කරනු ලබන ශාක යකාටස් අතහැර දැමූ ඉඩම්ව්ලට යගාඩ ගැසීම ව්න
අතර යකරව්ලපිටි සම්බන්ධය න් ගත් කල, ‘නූගත් පුද්ගලයින්’ විසින් මුඩුබිම් යලස සැලයකන ව්ගුරු බිම් යබායහාම ක්
තියබ්. අපද්රව්ය යමම ස්ථානව්ලට බැහැර කළ යහාත් එ ජල ප්රව්ාහ අව්හිර වීම, අව්සාදිත ව්ැඩි වීම සහ ජලයේ ගුණාත්මක
භාව් පිරිහීම සහ ව්ඩාත් ව්ැදගත් යලස යමම වියද්ශී ශාක යව්නත් ප්රයද්ශව්ලට ව්යාප්තත වීම ව්ැනි ගැටලු රැසකට යහ්තු
යේ.

සමුද්රී පරිසර
කැළණි ගඟ යව්තින් පැමියණන යරාන්මඩ හා අව්සාදිත ද්රව්ය යමන්ම ව්ැලි යගාඩ දැමීම යහ්තුයව්න් පසුගි ව්සර
ගණනාව්ක් තුල යමම ප්රයද්ශයේ සංයේදී පරිසර පද්ධති අසීමාන්තික යලස ඛ්ාදන ට භාජන වී ඇත එබැවින් .
පව්තින ව්ාසස්ථාන යව්ත තව්දුරටත් බලපෑම් ඇතියේ ැයි ,පව්තින භුමි පරිහරණ රටාව් යව්නස්වීම තුලින්
බලායපායරාත්තු වි යනාහැකි .
4.2.1.9. ද්රව්ය සහ උපකරණ ප්රව්ාහන

යමම ව්ැඩබිම යව්ත ඉදිකිරිම් ද්රව්ය ප්රව්ාහන කිරිම ට්රක් රථ යමම ව්ැඩබිම යව්ත ඉදිකිරිම් ද්රව්ය ප්රව්ාහන කිරිම
ට්රක් රථ සහ බහු ඇක්සල් සහිත හයියරාලික් යට්ලර් මගින් සිදු යකයරනු ඇත බරැති .උපකරණ පාරු මගින් සහ ,
මට්ටක්කුලි පාලම අසල තාව්කාලික ජැටි යව්ත සහ එතැන් සිට ව්ැඩබිම 1 විකල්ප අංක) මාර්ග ඔස්යස්
කැනැල් පාර ඔස්යස් 2.3 (යකාටස ටයත් දක්ව්ා ඇතකරුණාකර රූ) .පසටහන් අංක මගින් දක්ව්ා ඇති බර 5
(බලන්න , න්ර ප්රව්ාහන මාර්ග /උපකරණ
මහබායේ හන්දි සිට ව්යාපෘති භුමි දක්ව්ා ඇති මාර්ගයේ තත්ව් ඉතා අසතුටුදා ක . අමතර ව්ශය න්
සවිගැන්වි යුතු/ ශක්තිමත් කල යුතු යහෝ මගහැර ා යුතු පාලම් සහ යබෝක්කු ගනනාව්ක්ම පව්තී. යමම පාලම්
සහ යබාක්කු ව්ල ධාරිතාව් න් පිළිබඳව් ඉතා යහාදින් පරික්ෂා කර යමම ව්ැඩබිම යව්ත න්ර සහ උපකරණ
ආරක්ිත යලස ප්රව්ාහන කිරිම තහවුරු කිරිම සදහා අව්ශය පරිදි ආරක්ිත යලස ප්රව්ාහන කිරිම තහවුරු කිරිම
සදහා අව්ශය පරිදි එම පාලම් සහ යබාක්කු නැව්ත සවි ගැන්වීම සිදු කල යුතු යේ. එම ව්ැඩකටයුතු අදාල
ආ තනව්න මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරි (RDA), ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගාඩකිරිම් සහ සංව්ර්ධන කිරියම් සංස්ථාව්
(SLLRDC), පළාත් අධිකාරි , පළාත් පාලන ආ තන ව්ලින් සහ අව්ශය අව්ස්ථාව්ලදී යපාලිසි ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩල , ශ්රී ලංකා යටලියකාම් ව්ැනි ආ තන යව්තින් නිසි පරිදි ලබාගත් අනුමැතීන් යහෝ බලපර මත සිදු කල
යුතු .
යමම ප්රව්ාහන කටයුතු සිදුකරන කාලයේලාව්න් තුලදී මාර්ගයේ ව්ාහන තදබද ක් ඇතිවි හැකි යම ජනතාව් .
යව්ත අපහසුතාව් න් ඇති කරනු ඇත.
4.2.1.10. ඉදිකිරීම් කටයුතු යහ්තුයව්න් ඇතිව්න ශබ්ද හා කම්පන ආශ්රිත ගැටළු

ශබ්ද සහ කම්පන මූලාශ්ර න්
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ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ල දී ස්ව්භාවික පරිසර ට සහ ව්යාපෘති අව්ට ප්රයද්ශව්ලට ශබ්ද හා කම්පන මගින් බලපෑම්
ඇති කරනු ලබන ප්රධාන මූලාශ්ර ව්නුයේ පහත සඳහන් මූලික ඉදිකිරීම් යේ. ( කරුණාකර ඉහත 2.3 යකාටස බලන්න)
-

උපකරණ න්ර සූර සහ ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහන ( බර ව්ාහන ගමනාගමන )

-

භාණ්ඩ පැටවීම සහ බෑම මගින්

-

බිම් සකස් කර එළියපයහළි කිරීම (යමම ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි සායප්තක්ෂව් තැනිතලා භූමි භාග ක් ව්න
බැවින් පුළුල් යලස බිම් සකස් කිරීමක් සිදු කිරීම අනව්ශය . සමහර ස්ථානව්ල මීටර් එකක පමණ දක්ව්ා
පස් පිරවීම අව්ශය ව්නු ඇත)

-

යපාලව් කැණීම් කටයුතු

-

පයිලිං ව්ැඩ (piling)

-

අත්තිව්ාරම් දැමීම

-

යපරසවි යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම

-

බර ව්ාහන ගමනාගමන සඳහා මාර්ග සකස් කිරීම

-

න්ර සූර උපකරණ නාදි සවිකිරීම

-

යබායිලර

-

ඉන්ධන ටැංකි ඉදිකිරීම

-

ඒ සහ චිමිනි සකස් කිරීම

න්රාගාරයේ නල පද්ධති පිරිසැකසුම

-

අභයන්තර මාර්ග ඉදිකිරීම

-

සීමා ව්ැට සැකසීම
බලාගාර පද්ධති ක්රි ාත්මක කිරීම සහ අත්හදා බැලීම

-

පුර්යව්ෝයප්තක්ිත ශබ්ද සහ කම්පන මට්ටම්
ඉදිකිරීම් න්ර සහ උපකරණ ව්ල ශබ්ද බලයේ මට්ටම යමන්ම ශබ්ද සංයේදී ග්රාහක ව්ල සමතුලය ශබ්ද මට්ටම්
න කරුණු, භාවිතා කිරිමට බලායපායරාත්තු ව්න ප්රතිශත , ප්රභව්යේ සිට ඇති දුර ප්රමාණ , ශබ්ද හා කම්පන
ව්ායුයගෝල සහ යපාළව් මත අව්යශෝෂණ කර ගැනීමට ඇති හැකි ාව් යගාඩනැගිලි නාදි මගින් කම්පන මුව්ා
කිරිමට හැකි විභව් , යමන්ම භු විෂමතාව් මත තීරණ යේ. ව්ගු අංක 86 මගින් ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ලදී ජනන ව්න
ශබ්ද සහ කම්පන පිළිගත හැකි බව්ට බලපාන කරුණු දක්ව්ා ඇත.
දර්ශ
ශබ්ද

කම්පන

පිළිගත හැකි බව්ට බලපාන කරුණු
ඉදිකිරිම් ව්ැඩබියම් පිහිටීම
පව්තින සංසරණ ශබ්ද මට්ටම්
ඉදිකිරිම් ව්ැඩබියම් කටයුතු සදහා ගතව්න කාල
ඉදිකිරියම් ක්රමයේද
ඉදිකිරිම් කටයුතුව්ල ය යදන කාලයේලාව්
ඉදිකිරිම් ව්ැඩබියම් ක්රි ාකරුව්න්යේ ආකල්ප
ශබ්ද ගති ලක්ෂණ (බලපෑම සහ අඩු සංඛ්යාත ශබ්ද)
ඉදිකිරිම් ව්ැඩබියම් පිහිටීම
පව්තින සංසරණ කම්පන මට්ටම්
ඉදිකිරියම් ව්ැඩබියම් කටයුතු සදහා ගතව්න කාල
ඉදිකිරිම් ක්රමයේද
ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ල ය යදන කාල යේලාව්
ඉදිකිරිම් ව්ැඩබියම් ක්රි ාකරුව්න් භාවිතා කරන ක්රමයේද න්
කම්පනයේ ගති ලක්ෂණ (යනාකඩව්ා, ව්රින් ව්ර පව්ත්නා,
ආයේගික)
යගාඩනැගිලි ව්ල බලපෑම්

ව්ගු අංක 85 - ඉදිකිරිම් කටයුත ව්ලදී ජනන ව්න ශබ්ද සහ කම්පන පිළිගත හැකි බව්ට බලපාන කරුණු
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යමම පි ව්යර්දී, ය ාදා ගනු ලබන ඉදිකිරිම් ක්රමයේද න් පිළිබඳව් නිශ්චිත යලස යනාදන්නා නමුත්, ඉදිකිරිම්
අව්දියේදී යඩෝසර, කැණීම් න්ර, විදුත්/ ාන්ත්රික උපාංග, බර න්ර සුර භාවිත යමන්ම, අතින් කරනු ලබන
ක්රි ාකාරීතව් න් යහ්තුව්න්, අධික ශබ්ද මට්ටම් ජනන ව්නු ඇති බව්ට අයප්තක්ෂා කරනු ලැයබ්. ශබ්ද මට්ටම
ජනන ව්න එක් එක් මුලාශ්රයේ සිට 1m දුරකදී ශබ්ද මට්ටම 85dB (A) ව්ඩා අඩු වි හැකි බව්ට අයප්තක්ිත .
1996 අංක 924/12 දරණ, 1996 මැයි 21 දිනැති ගැසට් පර මගින් ප්රකාශිත, ජාතික පාරිසරික (යඝෝෂා පාලන) 1996 අංක
01 දරණ නිය ෝගව්ල උපයල්ඛ්න III (යරගුලාසි) හි සදහන් පරිදි ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ලදී ශබ්ද ජනන ව්න මුලාශ්ර පිහිටි
ඉඩයම් මායිම් ව්ලදී පව්ත්ව්ා ගත යුතු Laeq, ශබ්ද මට්ටම දිව්ා කාල සදහා 75db (A) ව්න අතර, රාත්රි කාල සදහා 50 dB
(A) යේ
ව්ගු අංක 50 හි සදහන් පරිදි දිව්ා කල සදහා මිනුම්ගත කරන ලද ENL අග න්, 75db (A) ට ව්ඩා අඩු මට්ටම් ව්ල පව්තී.
එව්ායින් ඇස්තයම්න්තු කරන ලද ශබ්ද මට්ටම්, අදාල භුමියේ මායිම් ව්ලදී අදාල උපරිම ශබ්ද මට්ටම් අග න් ඉක්මව්ා
යනා න බැවින් දිව්ා කාලයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ලදී ශබ්ද මගින් සැලකි යුතු තරයම් බලපෑමක් ඇතියේ යි අයප්තක්ෂා
යනායකයර්.
එයස් වුව්ද N3 න ස්ථානය හැර, අයනක් ස්ථානව්ල මිනුම්ගත කරන ලද ENL අග න්, රාී කාල තුලදී 50 dB (A) අග
ඉක්මව්ා ා හැකි බැවින්, රාත්රි කාල තුල සිදුකරනු ලබන ඉදිකිරිම් කටයුතු මගින්, සංයේදී ග්රාහක මත හිංසාකාරී බලපෑම්
(සෘජු, යකටි කාලීන, අහිතකර බලපෑම්) ඇතිවීයම් ව්ැඩි ප්රමාණතාව්ක් පව්තී.
CEA මගින් ප්රකාශිත, “ න්ර ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී ඇතිව්න කම්පන , ඉදිකිරිම් කටයුතු සහ රථව්ාහන තදබද ” මගින් ඇති
ව්න කම්පන සදහා ව්න අන්තර්කාලීන ප්රමිති ව්ල අග න්, ආසන්නව් පව්තින යගාඩනැගිලි, ආකෘතීන් ආසන්නයේදී
සැලකි යුතු තරමට ඉක්මව්ා යනා නු ඇත.
4.2.1.11. ව්ායුයගෝල ට මුදාහැයරන වියමෝචක මගින් ඇතිව්න බලපෑම් (දුවිලි - උදා)

බර ව්ාහන ගමනාගමන , පස් කපන න්ර, ට්රක්රථ, යලාරි, කන්යට්නර්, බිම එළි යපයහලි කිරියම් කටයුතු,
යගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම් ද්රව්යක බෑම සහ ව්ැටහීම, නාදි කටයුතු යහ්තුයව්න් සැලකි යුතු මට්ටමක දුහුවිලි/ අංශුම
ද්රව්ය (PM) ජනන වීම සිදුව්නු ඇති අතර, වි ළි කාලගුණික තත්ත්ව් න්හිදී තද සුළං පව්තින විට යමහි බලපෑමද
තරමක් උග්ර ව්නු ඇත. තව්දුරටත්, ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ලදී යගාඩනැගිලි ආකෘතීන් එකලස් කිරිම, අභයන්තර මාර්ග
සකස් කිරිම, යමන්ම යව්ල්ඩිං ව්ැඩ, පින්තාරු ව්ැඩ, ගල්තාර මිශ්රණ පිරිසැකසුම් කිරිම, තාර එළීම ව්ැනි
ක්රි ාකාරීත්ව් න්හිදී NMVOC (මීයත්න් යනාව්න ව්ාෂ්පශීලි කාබලික සංය ෝග) ජනන යේ. එයස්ම, විව්ෘත
භුමියේ ඝන අපද්රව්ය දහන කිරියම් කටයුතු සිදුකරනු ලැුව්යහාත් එමගින්, Co, NOx, SOx, NMVOCs
යනාදැවුනු කාබනික සංය ෝග ඩය ාක්සීන්, ෆියුරාන් නාදි , ව්ායුයගෝලල ට මුක්ත වීම සිදුවි හැක.
ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකරන කාල තුලදී, සංසරණ ව්ායුයගෝලයේ ගුණාත්මක භාව් ට (AAQ), දුහුවිලි/ PM ව්ැඩි
ප්රමාණ ක් එකතු වීම යහ්තුයව්න්, තාව්කාලිකව් බලපෑමක් ඇති වි හැකි අතර, එමගින් යස්ව්ක න් සහ
අසල්ව්ාසී ජනතාව් යව්ත අහිතකර යසෞඛ්යම බලපෑම් (එනම්, ස්ව්සන පද්ධති දෘශය සහ ව්ර්ම යරෝග නාදි )
යමන්ම පිඩාකාරී තත්ත්ව් න් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති අතර අව්ට පාරිසරික තත්ත්ව් න් යකයරහි සෘජු යහෝ ව්ක්රකාර
බලපෑම්ද ඇති වි හැකි . එයස්ම, යපාලිතීන් ප්තලාස්ටික් ව්ැනි කෘතිම ද්රව්ය න් අඩංගු ඝන අපද්රව්ය විව්ෘත භුමියේ
පිළිස්සීම සිදු කල යහාත් එහි ප්රතිඵල යලස පරිසර ට යමන්ම එ ට නිරාව්රණ ව්න පුද්ගලයින් යව්ත අහිතකර
බලපෑම් ඇති කරනු ලබන විෂ සහිත ව්ායු ව්ර්ග වියමෝචන වීමට ඉඩ තියබ්.
දුහුවිලි/ PM, ප්රය ෝජනව්ත් උපකරණ මත තැන්පත් වීම මගින් ඒව්ාට හානි සිදුවීම යහෝ තාක්ෂණික ව්ශය න්
දුර්ව්ල වීම සිදුව්නු ඇති අතර එමගින් පව්තින විදුලි බලාගාරයේ උපකරණව්ලට අලාභහානි සිදු වී ක්රි ාකාරීත්ව් න්
අඩාල වීමද සිදුවි හැකි .
4.2.1.12. ව්ාහන තදබද ව්ැඩිවීම යහ්තුයව්න් සිදුව්න බලපෑම්

සාමානයය න් යමම ප්රයද්ශ තුල බර ව්ාහන අධික ප්රමාණ ක් ගමන් ගනී. අමතර ව්ශය න් බර ව්ාහන ව්ැඩි
ප්රමාණ ක්, ඉදිකිරිම් ව්ැඩ කටයුතු සිදුකරන කාලයේ දැඩි ව්ාහන තදබද ක් ඇති ව්නු ඇති අතර, එ ට අනුරූප
යලස ව්ාහන මගින් පිටකරනු ලබන වියමෝචක සහ මාර්ගයේ ඇවිස්යසන දුවිලි ප්රමාණ ද ඉහළ නු ඇත. න්ර
සදහා ය ාදව්න ඉන්ධන දහනයේදී ප්රධාන ව්ශය න් නිපදයව්න ව්ායුන් නම් කාබන් ඩය ාක්සයි් සහ ජල ව්ාෂ්ප
ව්න නමුත්, අසම්පුර්ණ දහනයේදී සහ එන්ජින් ක්රි ාකාරීත්ව්යේ අධික උෂ්ණත්ව් ක් ඇති වීම මගින් යව්නත් දුෂක
කාරක ව්ායු ව්ර්ග විවිධ ප්රමාණව්ත් ව්ලින් නිපදවීම සදහා පහසුකම් සප නු ලබයි. දැනටමත් පව්තින ව්ාහන ව්ලින්
පිටයකයරන වියමෝචක ප්රමාණ අධික ව්න බැවින්, ව්ායු යගෝලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව් සැලකි යුතු තරයම්
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යව්නස්කම් ඇතිවි හැකි බව්ට අයප්තක්ෂා කල යනාහැක. එබැවින් ව්ාහක ගමනාගමන අධික වීම යහ්තුයව්න්
දුහුවිලි/ PM ප්රමාණ ව්ැඩිවීයමන් තාව්කාලික බලපෑමක් ඇතිවි හැකි .
හැමිල්ටන් ඇල පාර සහ ය ෝජිත විදුලි බලාගාර භුමි අතර, ශ්රී ලංකා ඛ්නිජ යතල් නීතිගත සංස්ථාව්ලට අතර
යතල් බවුසර ගමනාගමන නිතර සිදු යේ. එබැවින් ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකරන කාල තුල, ඉදිකිරිම් ද්රව්ය සහ
උපකරණ නාදි යගන ාමට සිදුව්න බැවින් නිතර බර ව්ාහන ගමනාගමන යහ්තුයව්න් අධික රථව්ාහන
තදබදේ ඇතිවි හැකි බව්ට අයප්තක්ෂා කරනු ලැයබ්. යමමගින් යදපාර්ශව්යේම ව්ාහන ගමනාගමන සදහා
බාධාව්ක් තත්ත්ව් ක් ඇතිවි හැකි .
යමම ප්රයද්ශ තුල ව්ාහන ගමනාගමන යහ්තුයව්න් පව්තින ශබ්ද දැනටමත් ඉතා ඉහල . ඉදිකිරිම් කටයුතු
සිදුකරනු අව්දි තුලදී ව්ාහන තදබද යහ්තුයව්න් ඇති ව්න ශබ්දයේ ම් තරමක ඉහළ ාමක්ද ඇතිවි හැකියේ.
යකයස් වුව්ද, යමමගින් දැනට පව්තින ශබ්ද මට්ටම් යකයරහි සැලකි යුතු තරයම් බලපෑම් ඇති යනාකරනු ඇත.
යකයස් වුව්ද රාී කාල තුලදී අමතර ව්ශය න් බර ව්ාහන ගමන් කිරිම/ ක්රි ාත්මක වීම යහ්තුයව්න් අව්ට
යන්ව්ාසික ජනතාව්ට සහ සංයේදී ග්රාහක න් යව්ත සැලකි යුතු මට්ටයම් බලපෑමක් (සෘජු, යකටි කාලීන,
අහිතකර බලපෑම්) ඇතිවි හැකි යේ
4.2.2.නල මාර්ග සවිකිරිම

විදුලි බලාගාරයේ අභයන්තරව් (ව්ැඩබිම තුල) සහ ඉන් පිටත විවිධ සීමාව්න් තුල පව්තින නල එළීමට සිදුව්නු ඇත.
2.3.13 යකාටස මගින් දක්ව්ා ඇති පරිදි ඒව්ායේ ක්රි ාකාරීත්ව් අනුව් නල ව්ල ප්රමාණ ද්රව්ය සහ ඉදිකිරිම්
ක්රමයේද යව්නස් ව්න ආකාර පිළිබඳව්, පිරිසැලසුම දක්ව්ා ඇත. විවිධ නල ව්ාර්ග අතරට, මුහුදු ජල කුළු මග
සහ පිටකිරියම් නල සිසිලන ජල නල ව්ාෂ්ප සහ ඝනීභව්න පිටකරන නල ජලයේ ලව්ණ ඉව්ත් කිරිම සදහා ව්න
පද්ධතියේ නල, ගිනි නිවීම් කටයුතු සදහා ය ාදා ගැයනන ජල නල, ඉන්ධන නල, යතල් මිශ්ර, කාර්මික අපසන්දන
නල, යබායිලර මගින් පිටකරන නල ආදි ඇතුලත් යේ. ව්යාපෘති භුමි අභයන්තරයේ ව්න සි ළු නල පයිල්
මත යගාඩනැගු ඒව්ායේ අත්තිව්ාරම් මගින් ආධාර කරනු ලබන රාක්ක මත (Pipe roaks) ස්ථාන ගත කරනු ඇත.
යමම පයිල්, යපර සවි, යකාන්ක්රීට්, පිරිසැකසුම් ව්ලින් යුක්ත යේ. එබැවින්, ඉදිකිරිම් මගින් ඇතිව්න බලපැම
සැලකි යුතු තරම් යනායේ.
මුහුදු ජල ක්යෂ්රයේ සිට මුහුදු යව්රයළ් සිට 250m පමණ දුරින් මුහුදු ජල යපාම්පගාර යව්ත මෘදු ව්ායන් නල
මගින් යගන න ලබන අතර, යපරසවි යකාන්ක්රීට් පයිල් අත්තිව්ාරමක් මගින් ප්රමාණව්ත් යලස නැයගන තරම්
දුර්ව්ල මගින් පිහිටනු යකාන්ක්රීට් ආස්තරණය න් යුතු ආධාරක මත පිහිටුව්නු ඇත. යමහිදී කැණීම් කටයුතු
යනාගැඹුරු ව්න අතර, පාරිසරික ව්ශය න් එතරම් විශාල බලපෑමක් ඇති යනාව්නු ඇත
4.2.2.1.

යව්රළ කලාපයේ ස්ථායීතාව් ධීව්ර ව්රාය න් සහ යතල් යගන න ,යව්රළ ප්රයද්ශයේ ඉදිකිරිම් ,
නාදි යකයරහි ඇති ව්න බලපෑම් ,නල මාර්ග පද්ධති

මුහුදු ජල ගැනුම්, තුළුමග හා පිටවුම් නල සුදුසු පරිදි බර ය ාදා ගිල්ව්නු ලබන බැවින්, මුහුදු පතුල හෑරීමක් සිදු
කිරිම අව්ශය යනායේ. යමම නල යදක සදහාම උපරීම ව්ශය න්, මුහුදු යව්රළ සිට ගල්ව්නු ලබන දුර ප්රමාණ
240m සහ පළල මීටර 2කට ව්ඩා අඩු ප්රමාණ ක් ගනී. යකටි කාලීන සහ තාව්කාලික යලස සිදුව්න මඩ ඇති වීමට
අමතරව් යමම නල ගිල්වීයම් කටයුතු මගින් යව්රළ කලාපයේ ස්ථායීතාව් ට, යව්රළ ප්රයද්ශයේ ඇති ඉදිකිරිම්,
ධීව්ර ව්රා න් හා යතල් නල පද්ධති
නාදි යකයරහි විශාල යලස පාරිසරික බලපෑම් ඇති යනාව්නු ඇත.
යකයස් වුව්ද, යමම මඩ ඇතවීම පැතිරීම ව්ළක්ව්නු පිණිස, නි මිත කාළගුණික තත්ව් / උදම් කාල ව්ලදී යමම
නල ගිල්වීයම් කටයුතු යනාකඩව්ා එක්ව්රම සිදුකර අව්සන් කිරිම, යකාන්රාත්කරු විසින් තහවුරු කල යුතු .
4.2.2.2. ධීව්ර ප්රයද්ශ මාර්ග සහ පව්තින ධීව්ර කටයුතු යකයරහි ඇති මැදිහත් වීම් සහ බලපෑම් /
ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකරන කාල තුලදී, ධීව්ර ප්රයද්ශ යව්ත ලගා වීමට තාව්කාලිකව් යනාහැකි වීම, සිදුවි හැකි
බලපෑම යේ. යමම ප්රයද්ශ හරහා සමහර FRP යබෝට්ටු ධාව්න වීම සිදුව්න බැවින්, ජල තුල නල ගිල්වීයම්
කටයුතු සිදුකරන කාලසීමාව් තුලදී තාව්කාලික යලස බාධාවීම් සිදුවි හැකි . බාධා වීමට ටත් ව්න උපරිම දුර
ප්රමාණ , යව්රයළ් සිට කුළු මග දක්ව්ා 400m පමණ ව්න අතර, ධීව්ර ාරා ව්ලට යව්නත් ව්යාපෘතින් ගමන්
කිරිමට සිදුව්නු ඇත. යමම ඉදිකිරිම් කටයුුුතු සිදුකරන යව්රළ කලාප තීරයේ, දැල් දමා මසුන් ඇල්ලීයම් ක්රමයේද
ක්රි ාත්මක කරනු ලබන ප්රයද්ශ ක්ද යනායේ. එබැවින්, ධීව්ර කටයුතු සදහා ඇතිවි හැකි බලපෑම් ප්රායද්ශී
යමන්ම එතරම් සැලකි යුතු තරම් යනාව්න තාව්කාලික ඒව්ා යේ
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4.2.2.3. පාරාන්ධතාව්

යව්නස්වීම මඩිති නැව්ත තැන්පත් වීම ව්ැනි කරුණු යහ්තුයව්න් ශාඛ් හා සත්ත්ව්
වියශ්ෂ යව්ත හා සංයේදී භංගුර පරිසරික පද්ධති යව්ත ඇතිව්න බලපෑම්

නල මාර්ග මුහුදු පත්ල තුලට ගිල්ව්නු ලබන බැවින්, අගල් කැපීයම් සහ දුෂක කාරක පිටකිරිම, මඩිති
තැන්පත්වීම, විසිරි පැතිරිම ව්ැනි අගල් මාර්ග මගින් බලපෑම් ඇතිකරව්න ඉදිකිරිම් ක්රි ාව්ලීන් සිදුකිරියම්
අව්ශයතාව් ක් ඇති යනායේ. එබැවින් ජලයද්හ තුල නල එළීම මගින් සමුද්රී ජීවීන් යේ සත්ව් විදයාත්මක/
හැසිරීම් නිසා ප්රතිචාර ව්ල සැලකි යුතු තරයම් අහිතකර බලපෑම් ඇති වීම සිදු යනාව්න බව් අයප්තක්ිත කරනු
ලැයබ්.
නල මාර්ග යදක ඔස්යස්, මුහුදු පතුයල් පටු තීර යදකක් යකටි නල මාර්ග යලස ආව්රණ කරනු ලැයබ්. (140m
දිග පිටවුම් නල සහ 240m දිග තුළුමග). එබැවින් අගල් කැපීම සමග සසදා බලන විට සමස්ථ බලපෑම සැලකි
යුතු තරම් යනායේ. නල මාර්ග පාලන ප්රයද්ශයේ භංගුත පරිසරික පද්ධති යහෝ යකාරල් පර නාදි පිහිටා
යනාමැති අතර 600m බටහිර යදසට ව්න්නට යබායහෝ දුරට ක්ෂ වී ඇති යකාරල් පර ක් (කලපුගල) පිහිටා
තියබ්.
4.2.2.4. ඉදිකිරිම් කටයුතු යහ්තුයව්න් ඇතිව්න ශබ්ද සහ කම්පන

නල මාර්ග සවි කිරියම්දී ය ාදා ගැයනන ඉදිකිරිම් කටයුතු, යනාගැඹුරු කැනීම්, ස්ථායී අත්තිව්ාරම් සහ යපර සවි
යකාන්ක්රීට් පයිල් ව්ලට සීමා යේ. භාවිතා කරනු ලබන උපකරණ ව්ල ස්ව්භාව් මත, යමම ක්රි ාකාරීත්ව්ය න්
ප්රතිඵල යලස විවිධ මට්ටයම් ශබ්ද , භුමි කම්පන ඇති වි හැකි . ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ලදී ඇතිව්න ශබ්ද මගින්
අව්ට ප්රයද්ශයේ යන්ව්ාසික න් හට ම් තරමක අපහසුතාව් ඇතිවි හැකි . යමම තත්ත්ව් න් නවීන උපකරණ
භාවිතය න් සහ ව්ැඩකරන කාලයේලාව්න් සීමා කිරිම ව්ැනි පුරුදු මගින් අව්ම කරගත හැකි
4.2.2.5. ඇල මාර්ග සහ යව්නත් ජල යද්හ න් යකයරහි ඇති බලපෑම්
අත්තිව්ාරම් සදහා යනාගැඹුරු කැණීම් සිදු කිරියම්දී කැණීම් ද්රව්ය තාව්කාලික යලස නව් එලන මාර්ග ඔස්යස්
යගාඩගසා තැබීමට සිදුව්නු ඇත. යමමගින් ව්ාර්ෂා කාලයේදී ව්ැඩි ජල ඇල යව්ත ය ාමු යකයරන මතුපිට
ජලාපව්හන මාර්ග අව්හිර වීමක් සිදු වි හැකි .

තව්ද යමම නල එලන මාර්ග සමාන තැනකදී පව්තින ඇළ මාර්ග හරහා ාම සිදුයේ. (රූප සටහන බලන්න) ඇල
මාර්ග ව්ල උපරිම ජල මට්ටම් පව්තින කාලයේදී යමම නල මාර්ග ජලය න් ටවීමට පුළුව්න.
4.2.2.6. මතුපිට ජලය හි ගුණාත්මක තත්ත්ව් යකයරහි ඇතිව්න බලපෑම්
ව්ැසි ජල ගලා ාම හැර මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව් යකයරහි ඉදිකිරිම් කටයුතු මගින් තර්ජන ක් ඇති
යනායේ. මතුපිට ව්ැසි ජල ගලා ාම සහ ස්ථාන තුනකදී ඇල මාර්ග හරහා න ස්ථාන ව්ලදී ගිලී ාම මගින්,
කැණීම් ද්රව්ය සහ ඉදිකිරිම් ද්රව්ය (ඝණ අපද්රව්ය/ රසා නික ද්රව්ය ) ජල මාර්ග ට මිශ්රවිම මගින් දැනටමත් දුිත
තත්ත්ව්යේ පව්තින මතුපිට ජලයේ තත්ත්ව් තව්දුරටත් හා න වීමට ඉඩ ඇත
4.2.2.7. අව්ට ප්රයද්ශයේ දැනටමත් පව්තින යහෝ සැලසුම් කරන ලද රජයේ පුද්ගලික අංශයේ සංව්ර්ධන /

කටයුතු යකයරහි ඇතිවි හැකි බලපෑම්
සි ළුම නල මාර්ග, නිශ්චිත යලස අර්ථ දක්ව්න ලද ඒ සදහාම යව්න්කල ගමන් කිරියම් මාර්ග අයිති (ROW) සතු
මාර්ග ඔස්යස් දියව්නු ඇත. ඒව්ා සි ළුම ස්ථාපිත න් යව්ත ආරක්ෂාකාරී දුරකින් පිහිටා ඇති අතර දිව්ා කාලයේදී
අදාල පරිශ්ර තුල ඇතිව්න ශබ්ද , කම්පන , දුහුවිලි ව්ාහන ගමනාගමන නිසා ඇතිව්න පීඩාව් හැරුන විට
යව්නත් කිසිදු සැලකි යුතු මට්ටයම් බලපෑමක්ද යනාමැත.
රාී කාලයේදී සිදුකරනු ලබන ඉදිකිරිම් කටයුතු ව්ලදී තදාසන්නව් පිහිටා ඇති දැනට පව්තින යහෝ සැලසුම් කර
ඇති ය ෝජිත රජයේ/ යපෞද්ගලික අංශයේ සංව්ර්ධන කටයුතු සහ යන්ව්ාසික න් යව්ත ම් අහිතකර බලපෑම්
ඇතිවි හැකි
4.2.2.8.

න්යරෝපකරණ සහ යගාඩනැගිලි ද්රව්ය ප්රව්ාහන කටයුතු මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්
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අමතර බර ව්ාහන ගමනාගමන යහ්තුයව්න්, දිව්ා කාල තුලදී ශබ්ද පිළිබඳව් සැලකි යුතු මට්ටයම් බලපෑමක්
ඇති යනාවුව්ද, රාත්රි කාල තුලදී සාමානය අව්හිරතාව් න් (සෘජු, යකටිකාලීන අහිතකර බලපෑම්) සංයේදී
ග්රාහක න් යව්ත ඇතිවි හැක.
4.2.2.9. යපාදු ජනතාව්යේ ආරක්ෂාව් ආරක්ෂක යහ්තු මත පුද්ගල න් සහ සංව්ර්ධන න් ප්රතිනිශ්ච න

/

කිරියම් විභව්
නල එළියම් කටයුතු කාර්මික කලාප තුල සිදුකරන අතර මුහුදු යව්රළ සිට යපාම්පාගාර දක්ව්ා (අක් යව්රළ)
ඇති නිශ්චිත නල එළන පටු බිම් තීර ව්යාපෘති ය ෝජකට අ ත් බැවින්, යමම ගැටළුව් පැන යනානගිනු ඇත. ඉහත
කිසිදු ප්රයද්ශ ක්, අධික යලස ජනාකීර්ණ යනාව්න අතර අනව්සර අත්පත් කරගැනීම්ද යනාපව්තී. එබැවින් කිසිදු
ප්රතිනිශ්ච න කටයුත්තක් සිදුකිරිමට අව්ශය යනාව්නු ඇත.
4.3. ක්රි ාකාරීත්ව් මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්
4.3.1. ව්ායු යගෝලී තත්ත්ව්
4.3.1.1. දුෂකකාරක ව්ායු වියමෝචන සීඝ්රතාව් සහ පරිමාමිතික ගැලීම් සීඝ්රතාව්

HRSG දුම් මග
HRSG දුම් මග මගින් පිටකරනු ලබන ව්ායු දුෂක කාරක වියමෝචක සීඝ්රතාව්
භාර සහ ඉන්ධන මාර්ග මත රදා පව්තී.

බලාගාර

ව්ගු අංක 86: HRSG දුම් මග මගින් පිටකරන ව්ායු/ දුෂකකාරක ව්ල ගුණාත්මක තාව්
ඉන්ධන
පරාමිති
භාර
සංසරණ
ව්ර්ග
උෂ්ණත්ව්
16 – 38 °C
ස්ව්භාවික
නයිට්රජන් ඩය ෝක්සයි් 40-100%
(NOX)
ව්ායු
100%
32 °C
පිටකිරියම් සීඝ්රතාව්

ක්රි ාත්මක කරන /

අග
≤ 25 ppmv

80%
60%
100%
80%
60%
100%
80%
60%
40-100%

32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
16 – 38 °C

582.507 kg/s
493.706 kg/s
410.964 kg/s
16.9 m/s
14.2 m/s
11.9 m/s
75.6 °C
73.3 °C
71.9 °C
≤ 74 ppmv

40-100%
100%
80%
60%
100%
පිටකිරියම් ප්රයේග
80%
60%
100%
පිටකිරියම් උෂ්ණත්ව්
80%
60%
(මුලාශ්ර නිෂ්පාදක ායේ පිරිවිතර - ස ලක්දනවි/සී -)

16 – 38 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C

≤ 30 mg/m3 @ STP
612.534 kg/s
523.251 kg/s
442.332 kg/s
20.3 m/s
17.2 m/s
14.5 m/s
132.4 °C
130.2 °C
128.7 °C

පිටකිරියම් ප්රයේග
පිටකිරියම් උෂ්ණත්ව්
ආස්රත
ඉන්ධන

නයිට්රජන්
ඩය ෝක්සයි් (NOX)
අව්ලම්ිත ද්රව්ය
පිටකිරියම් සීඝ්රතාව්

ව්ගු අංක 87- ගණන කරන ලද දුෂකකාරක වියමෝචන වීයම් සීඝ්රතාව් න්
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ඉන්ධන
ව්ර්ග

පරාමිති

භාර

අග
@ 15% O2

අග
@ 3% O2*

ස්ව්භාවික
ව්ායු
ආස්රත
ඉන්ධන
ඉන්ධන
ව්ර්ග

නයිට්රජන්
ඔක්සයි් (NOX)

100%

50.6 mg/m3

ගණන
නැත

196.02 mg/Nm3
89.42 g/s

100%

64.61 mg/Nm3
29.47 g/s
50.6 mg/m3

නයිට්රජන්
ඔක්සයි් (NOX)

ගණන
නැත

මුලාශ්ර
වියමෝචක
ප්රමිති **
කර 200 mg/Nm3

කර 450 mg/Nm3

75.14 mg/Nm3
227.97 mg/Nm3
35.37 g/s
107.32 g/s
3
100%
30
mg/m
N/A
150 mg/Nm3
අව්ලම්ිත ද්රව්ය
44.55 mg/Nm3
20.97 g/s
* උපයල්ඛ්ණ ,යරගුලාසි (ස්ථානී ප්රභව් වියමෝචන පාලන) දරණ ජාතික පාරිසරික 1 අංක 2019VIII (8 යරගුලාසි අංක)හි
සදහන් පරිදි ද්රව් සහ ව්ායුම ඉන්ධන ව්ර්ග සදහා සදහන් කරන ලද ඔක්සිජන මට්ටම %3.
** ධාරිතාව් 50MW ඉක්මව්න ස්ව්භාවික ව්ායු සහ 100MW ධාරිතාව් ජාතික පාරිසරික ස්ථානී ප්රභව් වියමෝචක)
යරගුලාසි උපයල්ඛ්ණ (පාලනII යකාටස ටයත් දක්ව්ා ඇති පරිදි (ITI)

ඒ අනුව් ගණන කරන ලද HRSG දුම් නල මගින් වියමෝචන කරන SO2, NOxසහ PM 2019 ,අංක 01 දරණ
ජාතික පාරිසරික (ස්ථානී වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල යේ.
ව්ගු අංක 92 – HRSG දුම්නල මගින් පිටයකයරන ව්ායු සංයුති
ඉන්ධන ව්ර්ග
භාර
සංයුති
100%
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
ස්ව්භාවික ව්ායු
නයිට්රජන් (N2)
ජල (H2O)
ඔක්සිජන් (O2)
ආගන් (Ar)
80%
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
නයිට්රජන් (N2)
ජල (H2O)
ඔක්සිජන් (O2)
ආගන් (Ar)
60%
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
නයිට්රජන් (N2)
ජල (H2O)
ඔක්සිජන් (O2)
ආගන් (Ar)
ආස්රැත ඉන්ධන 100%
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
නයිට්රජන් (N2)
ජල (H2O)
ඔක්සිජන් (O2)
ආගන් (Ar)
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
80%
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
නයිට්රජන් (N2)
ජල (H2O)
ඔක්සිජන් (O2)
ආගන් (Ar)
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
60%
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)

බර %

පරිමාව් %

5.8952
72.2005
6.8676
13.8291
1.2076
5.7393
72.2420
6.7476
14.0628
1.2083
5.5123
72.3023
6.5730
14.4031
1.2093
7.4218
0.0138
72.0587
4.8078
14.4923
1.2056
7.1754
0.0133
72.1154
4.7263
14.7630
1.2065
6.8667

3.7648
72.5034
10.7173
12.1642
0.8504
3.6667
72.5736
10.5342
12.3744
0.8512
3.5237
72.6758
10.2676
12.6806
0.8524
4.8263
0.0062
73.6828
7.6409
12.9795
0.8645
4.6656
0.0060
73.7327
7.5106
13.2202
0.8651
4.4642
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නයිට්රජන් (N2)
ජල (H2O)
ඔක්සිජන් (O2)
ආගන් (Ar)
කාබන් ඩ ය ාක්සයි් (CO2)
(මුලාශ්ර - -ලක්දනවි නිෂ්පාදක ායේ පිරිවිතර)

0.0127
72.1864
4.6241
15.1022
1.2077

0.0057
73.7953
7.3473
13.5217
0.8658

මගහැර ාම් කුලුණ (Bypass Stack)
මගහැර ාම් කුලුයනන් (Bypass Stack) පිටව්න වියමෝචන ව්ායුයේ ගති ලක්ෂණ ද රඳාපව්තින්යන් බලාගාර ධාරිතාව් සහ
ය ෝජිත ඒකාබද්ධ චක්රි විදුලිබලාගාරයේ යමයහයුම් සඳහා භාවිත කරනු ලබන ඉන්ධන ව්ර්ග මත යේ.
ව්ගුව් 88: මගහැර ාම් කුලුයනන් (Bypass Stack) පිටව්න වියමෝචන ව්ායුයේ ගති ලක්ෂණ
ඉන්ධන ව්ර්ග
ස්ව්භාවික ව්ායු

පරාමිති
නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (NOX)
පිටවුම් ගැලීම් යේග න්
(Exhaust flow rates)
පිටවුම් ප්රයේග (Exhaust
velocity)
පිටවුම් උශ්නත්ව් (Exhaust
temperature)

ආසව්න ඉන්ධන
(Distillate Fuel)

නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ (NOX)
අංශ්ර (Particulates)
පිටවුම් ගැලීම් යේග න්
(Exhaust flow rates)
පිටවුම් ප්රයේග (Exhaust
velocity)
පිටවුම් උශ්නත්ව් (Exhaust
temperature)

ධාරිතාව්
40-100%
100%
80%
60%
100%
80%
60%
100%
80%
60%
40-100%
40-100%
100%
80%
60%
100%
80%
60%
100%
80%
60%

අව්ට
උශ්නත්ව්
16 – 38 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
16 – 38 °C
16 – 38 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C
32 °C

අග
≤ 25 ppmv
582.8 kg/s
506.2 kg/s
433.8 kg/s
38.0 m/s
33.2 m/s
28.5 m/s
606.6 °C
610.6 °C
614.6 °C
≤ 74 ppmv
≤ 30 mg/m3 @ STP
613.8 kg/s
534.2 kg/s
462.7 kg/s
37.4 m/s
32.6 m/s
28.2 m/s
564.6 °C
564.6 °C
564.6 °C

(ලක්දනවි සමාගම)
ව්ගුව් 89: මගහැර ාම් කුලුයණ් ගනන කරන ලද දූෂකාරක පිටවීම් යේග න් (emission rates )
ඉන්ධන
පරාමිති
ධාරිතාව්
අග
ප්රභව් වියමෝචන ප්රමිති**
ව්ර්ග
@ 15% O2
ස්ව්භාවික
නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ
100%
25 ppmv
200 mg/Nm3
ව්ායු
(NOX)
24.09 g/s
51.594 mg/Nm3
ආසව්න
නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ
100%
74 ppmv
450 mg/Nm3
ඉන්ධන
(NOX)
71.31 g/s
(Distillate
147.76 mg/Nm3
Fuel)
අංශු(Particulates)
100%
30 mg/m3
150 mg/Nm3
3
27.48 mg/Nm
13.26 g/s
සල්ෙර්
100%
0.00062% volume
850 mg/Nm3 for new
ඩය ාක්සයි් (SO2)
83.34 g/s
power plants
172.69 mg/Nm3
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*Reference oxygen level for liquid and gaseous fuels is 3% as per SCHEDULE VIII (Regulation 8) of the National
Environmental (Stationery Sources Emission Control) Regulations, No.1 of 2019.
**Source emission standard for Thermal Power Plants of Rated Output Capacity greater than 50 MW for Natural
Gas and greater than 100 MW for Distillate Fuel with Gas Turbine/ Combined Cycle Turbine technology as
stipulated in SCHEDULE II, Part I (Regulation 2) of the National Environmental (Stationery Sources Emission
Control) Regulations, No.1 of 2019. (ITI)
ඒ අනුව් මගහැර ාම් කුලුයණ් ඇස්තයම්න්තුගත SO2, NOX සහ PM වියමෝචන 2019 අංක 1 දරණ ජාතික පාරිසරික (
ස්ථානී ප්රභව් වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල ව්නු ඇත.
මගහැර ාම් කුලුයණ් ඇස්තයම්න්තුගත පිටවුම් ව්ායු සංයුති පහත 9 ව්ගුයව්න් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ව්ගුව් 90: මගහැර ාම් කුලුයණ් ඇස්තයම්න්තුගත පිටවුම් ව්ායු සංයුති
ධාරිතාව්
සංයුති
ස්ව්භාවිකව්ායු
ආසව්න ඉන්ධන
පරිමාව් %
පරිමාව් %
100% කාබන් ඩය ාක්සයි් (CO2)
3.8198
4.8311
සල්ෙර් ඩය ෝක්සයි් (SO2)
0.0062
නයිට්රජන් (N2)
72.4641
73.6813
ජල (H2O)
10.8199
7.6449
ඔක්සිජන්(O2)
12.0464
12.9721
ආගන් (Ar)
0.8499
0.8644
80%
කාබන් ඩය ාක්සයි් (CO2)
3.7222
4.6866
සල්ෙර් ඩය ෝක්සයි් (SO2)
0.0060
නයිට්රජන් (N2)
72.5338
73.7262
ජල (H2O)
10.6380
7.5277
ඔක්සිජන්(O2)
12.2553
13.1886
ආගන් (Ar)
0.8507
0.8650
60%
කාබන් ඩය ාක්සයි් (CO2)
3.5945
4.4939
සල්ෙර් ඩය ෝක්සයි් (SO2)
0.0057
නයිට්රජන් (N2)
72.6251
73.7860
ජල (H2O)
10.3997
7.3714
ඔක්සිජන්(O2)
12.5289
13.4773
ආගන් (Ar)
0.8518
0.8657
(ලක්දනවි සමාගම )
සහා ක යබායියල්රු කුළුන (Auxiliary Boiler Stack)
ව්ගුව් 91: සහා ක යබායියල්රු කුළුයනන් (Auxiliary Boiler Stack) වියමෝචන ව්න පිටවුම් ව්ායුයේ ගති ලක්ෂණ
ඉන්ධන ව්ර්ග
ආසව්න ඉන්ධන
(Distillate Fuel)

පරාමිති
අව්ට උශ්නත්ව්
නයිට්රජන් ඩය ාක්සයි් (NO2)
32 °C
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් (SO2)
අංශු -Particulates (SPM)
පිටවුම් ගැලීම් යේග න් (Exhaust flow
rates)
පිටවුම් ප්රයේග (Exhaust velocity)
පිටවුම් උශ්නත්ව් (Exhaust temperature)
(ලක්දනවි සමාගම )

අග
214 mg/Nm3
355 mg/Nm3
37 mg/Nm3
1.5 kg/s
0.05 m/s
250 °C

ව්ගුව් 92: සහා ක යබායියල්රු කුළුයන් (Auxiliary Boiler Stack)ගනන කරන ලද දූෂකාරක වියමෝචන යේග (emission
rates)
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ඉන්ධන ව්ර්ග

පරාමිති

Value
ප්රභව් වියමෝචන ප්රමිති **
@ 3% O2*
ආසව්න ඉන්ධන
නයිට්රජන් ඩය ාක්සයි්
214 mg/Nm3 Shall be controlled by fuel
(Distillate Fuel)
(NO2)
quality and stack height
0.19 g/s
3
as set out in Regulations
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් (SO2)
355 mg/Nm
11 and 12
0.31 g/s
3
අංශු -Particulates
37 mg/Nm
0.03 g/s
*Reference oxygen level for liquid and gaseous fuels is 3% as per SCHEDULE VIII (Regulation 8) of the National
Environmental (Stationery Sources Emission Control) Regulations, No.1 of 2019.
**Source emission standard for Thermal Power Plants of Rated Output Capacity greater than 50 MW for Natural
Gas and greater than 100 MW for Distillate Fuel with Gas Turbine/ Combined Cycle Turbine technology as
stipulated in SCHEDULE II, Part I (Regulation 2) of the National Environmental (Stationery Sources Emission
Control) Regulations, No.1 of 2019.
(ITI)
ඒ අනුව් සහා ක යබායියල්රු කුළුයනන් (Auxiliary Boiler Stack) ඇස්තයම්න්තුගත SO2, NOX සහ PM වියමෝචන 2019
අංක 1 දරණ ජාතික පාරිසරික ( ස්ථානී ප්රභව් වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල ව්නු ඇත.

4.3.1.2. ව්ායු විසරණ ආකෘතිකකරණ (Air DispersionModeling – ADM)

අධය න ප්රයද්ශ තුළ දැනට පව්තින ලක්ෂය ප්රභව් න් සහ ය ෝජිත බලාගාර ලක්ෂය ප්රභව් ක්රි ාත්මක කිරීම
යහ්තුයව්න් සමුච්චිත බලපෑම් යහ්තුයව්න් එස්ඕ 2, එන්ඕඑක්ස් සහ පීඑම් ව්ලට අදාළව් පරිසර ව්ායු
ගුණාත්මකභාව් පිළිබඳ ප්රමාණාත්මක පුයරෝකථන (2 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති යකාන්යද්සි) මඟින් සිදු කරන ලදි.
කැනඩායේ යල්ක්ස් පරිසර විසින් ව්ැඩි දියුණු කරන ලද නව්තම USEPA නි ාමන 'AERMOD View Version
9.8.0' මෘදුකාංග
භාවිතා කරමින්. ‘ඒර්යමෝ් වීේ’ හි ප්රධාන ලක්ෂණ පිළිබඳ ආදර්ශ විස්තර
www.weblakes.com යව්තින් ලබා ගත හැකි .
ව්ගුව් 93. ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ වියමෝචන ප්රභව්න් ව්ල ගති ලක්ෂණ
ස්ථානී ප්රභව්
HRSG Stack
(100% load)

ඉන්ධන
ව්ර්ග
LNG

ආසව්න
ඉන්ධන
(Distillate
Fuel)

පරාමිති

අග

පිටවුම් ව්ායු ගැලීම් යේග න් (Exhaust gas flow rate
(kg/s)
ව්ායු පිටවුම් ප්රයේග (Gas exit velocity) (m/s)
ව්ායු පිටවුම් උශ්නත්ව් (˚C)

582.507

නයිට්රජන් ඔක්සයි් සාන්ද්රන (ppmv)
පිටවුම් ව්ායු ගැලීම් යේග න් (Exhaust gas flow rate
(kg/s
ව්ායු පිටවුම් ප්රයේග (Gas exit velocity) (m/s)

< 25
612.534

ව්ායු පිටවුම් උශ්නත්ව් (˚C)
නයිට්රජන් ඔක්සයි් සාන්ද්රන (ppmv)
අංශු ද්රව්ය සාන්ද්රන (Particulate Matter
Concentration) (mg/m3 STP)
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් සාන්ද්රන (g/s)

132.4
< 74
< 30

කුළුයන් අභයන්තර විශ්කම්භ (m)
ඔක්සිජන් ප්රතිශත (vol %)
මගහැර ාම් කුලුණ
By Pass Stack
(100% ධාරිතාව් )

LNG

පිටවුම් ව්ායු ගැලීම් යේග න් (Exhaust gas flow rate
(kg/s)
ව්ායු පිටවුම් ප්රයේග (Gas exit velocity) (m/s)

16.9
75.6

20.3

84.53
6.5
15
582.8
38
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ආසව්න
ඉන්ධන
(Distillate
Fuel)

සහා ක
යබායියල්රුව්
(Auxiliary boiler)

ව්ායු පිටවුම් උශ්නත්ව් (˚C)
නයිට්රජන් ඔක්සයි් සාන්ද්රන (ppmv)

606.6
< 25

පිටවුම් ව්ායු ගැලීම් යේග න් (Exhaust gas flow rate
(kg/s)
ව්ායු පිටවුම් ප්රයේග (Gas exit velocity) (m/s)
ව්ායු පිටවුම් උශ්නත්ව් (˚C)

613.8

නයිට්රජන් ඔක්සයි් සාන්ද්රන (ppmv)
අංශු ද්රව්ය සාන්ද්රන (Particulate Matter
Concentration) (mg/m3 STP)
සල්ෙර් ඩය ාක්සයි් සාන්ද්රන (g/s)

< 74
< 30

37.4
564.6

38.06

කුළුයන් අභයන්තර විශ්කම්භ (m)

7.1

ඔක්සිජන් ප්රතිශත (vol %)
ආසව්න
පිටවුම් ව්ායු ගැලීම් යේග න් (Exhaust gas flow rate
ඉන්ධන
(kg/s)
(Distillate
ව්ායු පිටවුම් ප්රයේග (Gas exit velocity) (m/s)
Fuel)
ව්ායු පිටවුම් උශ්නත්ව් (˚C)

15
1.5

නයිට්රජන් ඔක්සයි් සාන්ද්රන (ppmv)

250
214
37

අංශු ද්රව්ය සාන්ද්රන (Particulate Matter
Concentration) (mg/m3 STP)
කුළුයන් අභයන්තර විශ්කම්භ (m)
ඔක්සිජන් ප්රතිශත (vol %)

355

කුණුයන් උස (m)

20

0.65
3

ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් පිළිබඳ ආකෘති අධය න සිදු කරන ලද්යද් ලක්ෂය ප්රභව් න්යගන් නිකුත් ව්න වියමෝචන
පමණක් සැලකිල්ලට ගනිමිනි (ස්ථාව්ර ප්රභව් න් - ව්ගුව් බලන්න). අව්ශය දත්ත ලබා ගත යනාහැකි වීම යහ්තුයව්න් පලා
න වියමෝචන ප්රභව් න් සහ ව්ාහන වියමෝචන සලකා බැලුයේ නැත.
යමම ආකෘති සිදු කයළ් ව්ාතයේ ගුණාත්මක පරාමිති තුනක් සඳහා ; SO2, NO2 සහ අව්ලම්ිත අංශූන්. අංශුම ද්රව්ය
(PM) මුලු අව්ලම්ිත අංශු (TSP) යලස පහත දැක්යව්න සිද්ධි අධය න සඳහා ය ාදායගන ඇත.
ව්ගුව් 94: කියලෝමීටර් 25 ක ප්රයද්ශ ක් සඳහා ව්ායු විසුරුව්ා හැරීයම් ආකෘති අධය න සඳහා සිද්ධි අධය න න්
අධය න කර ඇත.

සිද්ධි
A

B

සිද්ධි
අධය න
අංක

සිද්දි හැඳුනුම

විස්තර

1

Ex

අධය න ප්රයද්ශ තුළ පමණක් පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ පිළිබඳ
පුයරෝකථන [SO2, NOx,PM]

1

Ex + HRSG(DF)
+40m

2

Ex + HRSG(DF)
+50m

3

Ex + HRSG(DF)
+60m

ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – HRSG stack (40m) operate with Distillate fuel [SO2,
NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – HRSG stack (50m) operate with Distillate fuel [SO2,
NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – HRSG stack (60m) operate with Distillate fuel [SO2,
NOx, PM]
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C

D

E

1

Ex + HRSG(NG)
+40m

ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – HRSG stack (40m) operate with LNG [ NOx ]

2

Ex + HRSG(NG)
+50m

ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – HRSG stack (50m) operate with LNG [ NOx ]

3

Ex + HRSG(NG)
+60m

ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – HRSG stack (60m) operate with LNG [ NOx ]

1

Ex + BPS(DF) +AB
+40m

2

Ex + BPS(DF) +AB
+50m

3

Ex + BPS(DF) +AB
+60m

1

Ex + BPS(NG) +AB
+40m

2

Ex + BPS(NG) +AB
+50m

3

Ex + BPS(NG) +AB
+60m

ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – By Pass stack (40m) operate with Distillate fuel &
Auxiliary boiler stack [SO2, NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – By Pass stack (50m) operate with Distillate fuel &
Auxiliary boiler stack [SO2, NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – By Pass stack (60m) operate with Distillate fuel &
Auxiliary boiler stack [SO2, NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – By Pass stack (40m) operate with LNG & Auxiliary
boiler stack [SO2, NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – By Pass stack (50m) operate with LNG & Auxiliary
boiler stack [SO2, NOx, PM]
ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සහ ලක්ෂය ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් AAQ
පිළිබඳ පුයරෝකථන – By Pass stack (60m) operate with LNG & Auxiliary
boiler stack [SO2, NOx, PM]

SO2 සහ NOx හි පුයරෝකථන කරන ලද අව්ට සාන්ද්රණ පැ 1, පැ 8 සහ පැ 24 සඳහා සාමානය වූ අතර, පුයරෝකථන
කරන ලද උපරිම වියමෝචන සාන්ද්රණ සහ ඒව්ායේ අනුරූප ශ්රී ලංකායේ AAQ ප්රමිති සමඟ සංසන්දන කිරීම සඳහා PM
සඳහා එ පැ 24 සඳහා සාමානය කරන ලදි. (ශ්රී ලංකායේ AAQ ප්රමිති සඳහා ව්ගුව් 04 බලන්න)

එක් එක් අව්ස්ථාව් සඳහා ආදර්ශ ප්රතිදාන ලබා ගන්නා ලද්යද් යටායපෝ-ීට් හි සයමෝ සාන්ද්රණ (iso-concentration) යර්ඛ්ා
යලස (ඇමුණුම 4 බලන්න).
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ව්ගුව් 04: 1994 යදසැම්බර් අංක 850/4 දරන අති වියශ්ෂ ජාතික පාරිසරික (අව්ට ව්ායුගුනාත්ම) යරගුලාසි, ව්ලින් ප්රකාශ ට
පත්කර ඇති පරිදි
•
•
•

US EPA මගින් නිර්න කර ඇති ජාතික අව්ට ව්ායු ගුණාත්ම ප්රමිතීන් (NAAQS),
පැ 01 ක සාමානය SO2 99 ව්න ප්රතිශතක ක් යලස පැ 1 නදනික උපරිම සාන්ද්රණ න් යලස ව්සර 3 ක් තුළ
සාමානය ව්න අතර එ පැ 1 තුළ 4 ව්න ඉහළම නදනික උපරිම ට අනුරූප යේ
පැ 01 ක සාමානය NOX 98 ව්ැනි ප්රතිශතක ක් යලස පැ 1 ක නදනික උපරිම සාන්ද්රණ න් යලස ව්සර 3 ක් තුළ
සාමානය ව්න අතර එ පැ 1 ක් තුළ 8 ව්න ඉහළම නදනික උපරිම යේ.
ඒ අනුව්, එක් එක් සිද්ධි සඳහා 4 ව්න ඉහළම SO2 සාන්ද්රණ අග න් සහ 8 ව්න ඉහළම NOX සාන්ද්රණ අග න් ද
ගන්නා ලදි..
අව්සර ලබාදි හැකි උපරිම
මට්ටම (Maximum Permissible
කාල සාමානය
මිණුම් ලබාගැනීයම් ක්රමයේද
දූෂකාරක (Pollutant)
Level)
(Average Time)
(Method of measurement)
1. අංශුම ද්රව්ය
(Particulate Matter
)– Aerodynamic
Diameter is less
than 10m in size
(PM10)
2. අංශුම ද්රව්ය
(Particulate Matter )–
Aerodynamic
Diameter is less than
2.5m in size (PM2.5)

ව්ාර්ශික

g/m3

ppm

50

Hi-volume sampling and
Gravimetric
or
Beta
Attenuation

පැ 24

100

-

ව්ාර්ශික

25

-

පැ 24

50

-

පැ 24

100

0.05

පැ 8

150

0.08

පැ 1

250

0.13

Colorimetric using Saltzman
method or equivalent gas
phase chemiluminescence

4. සල්ෙර් ඩය ාක්සයි්
(SO2)

පැ 24
පැ 8
පැ 1

80
120
200

0.03
0.05
0.08

Pararosanilene method or
equivalent
pulse
fluorescent

5. ඕයසෝන් (O3)

පැ 1

200

0.10

Chemiluminescence
Method or equivalent
Ultraviolet photometric

10,000
30,000
58,000

9.00
26.00
50.00

3. නයිට්රජන්
ඩය ාක්සයි් (NO2)

6. කාබන්
යමායනාක්සයි් (CO)

පැ 24
පැ 1
ඕනෑම
යව්ලාව්ක

Hi-volume sampling and
Gravimetric
or
Beta
Attenuation

Non-Dispersive
Spetroscopy

Infrared

ආකෘති ආදාන දත්ත (Model Input Data)
•

චන්ිකා ඡා ාරූප දි ත්කරන්න : ගූගල් අර්ත් යව්බ් අඩවිය න් බාගතකරගත් ඒව්ා කියලෝමීටර් 25 ක අරී ප්රයද්ශ ක
අධය න ප්රයද්ශ ආව්රණ කරයි.
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•

කාලගුණ විදයා යදපාර්තයම්න්තුව් මඟින් නඩත්තු යකයරන යකාළඹ කාලගුණ විදයා මධයස්ථානයේ (2016 ජනව්ාරි
01 දා සිට 2017 යදසැම්බර් 31 දින දක්ව්ා) ව්සර යදකක කාලගුණ දත්ත (375379.50 m E, 763359.90 m N) ව්ාර්තා
කරන ලදි.
• AERMOD සඳහා අව්ශය කාලගුණ විදයා දත්ත ව්න්යන් බිම් මට්ටමට ආසන්නව් තත්ව් විස්තර කරන මතුපිට දත්ත
(පැ ක අග න්) . මතුපිට දත්ත සමන්විත ව්න්යන් සුළං දිශාව් (සතය උතුයර් සිට අංශක), සුළං යේග (m/sec), වි ලි
බල්බ (අව්ට ව්ායු) උෂ්ණත්ව් ( C), මුළු සහ පාරාන්ධ ව්ලාකුළු ආව්රණ (දසව්න), ස්ථාන පීඩන (මිලිබාර්), පැය න්
පැ ව්ර්ෂාපතන ප්රමාණ (මිලිමීටර), සහ සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් (%). ඇනියමෝමීටරයේ උස මීටර් 10 ක් පමණ යේ.
• පසුව් AERMET View (යව්ළුම 10.0.1) භාවිතය න් කාලගුණ දත්ත සැකසීම සිදු කරන ලද අතර එ AERMOD විසුරුම්
කිරීයම් ආකෘති ට ගැලයපන ආකාර ට සැකසීම.
• ‘Upper Air Estimator’ ය දුම භාවිතය න් ඉහළ ව්ාත පැය න් පැ මතුපිට දත්ත ව්ලින් තක්යස්රු කර ඇත.
• ව්යාපෘතති භූමියේ භූරූපවිදයාත්මක බලපෑම් සඳහා පරිගණක මෘදුකාංග තුළ “පැතලි හා උස් වූ භූමි ප්රයද්ශ ” (‘flat
and elevated terrain’) යතෝරාගැනීම ය ාදා ගනිමින් 90 m වියේදන කින් යුත් සයමෝච්ඡ යර්ඛ්ා එක්සත් ජනපද
ජාතික භූ අව්කාශී ුද්ධි ආ තන (NGA) විසින් පව්ත්ව්ායගන න ෂටල් යර්ඩාර් භූ විෂමතා යමයහව්ර (Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM3) )' දත්ත ගබඩායව්න් ලබාගන්නා ලදි. නිය ෝජිතා තන (රූප 02 බලන්න).
AERMOD හි ආකෘති කිරීමට යපර භූමි දත්ත AERMAP සමඟ යපර සැකසුම් කරන ලදි.
• එකියනකට කාව්ද්දන ලද විවිධ දැල් ප්රමාණය න් යුත් කූඩු ප්රතිග්රාහක(nested receptor) ජාල ක් භාවිතා කරන ලදී.
කුඩා දැල් ප්රමාණය න් යුත් ජාලක, එනම් මායිම් යපට්ටි (ව්යාපෘතියේ ප්රභව් න් මායිම්කරන යකාටුව්-bounding box)
හරහා කි.මී 10 x 10 ක ප්රයද්ශ ක් (ය ෝජිත දුම්කවුළුයේ සිට කි.මී. 5 ක් අරය න් ආව්රණ වූ ප්රයද්ශ ) භාවිතා කළ
අතර ප්රභව් න් අසල මීටර් 500 ප්රතිග්රාහක ජාලක පරතර ක් සහ කියලෝමීටර 1 ක දුරක් පිළියව්ලින් මායිම් යපට්ටියේ
සිට කි.මී .5 ක් සහ 15 ක් දුරින් භාවිතා කරන ලදී(රූප 03 බලන්න) .
• උපරිම දූෂක සාන්ද්රණ යසවීම සඳහා එක් එක් සංයේදී ප්රතිග්රාහක ස්ථානයේ සහ AAQ මිනුම් ස්ථාන ව්ල
වි ක්තප්රතිග්රාහක (Discrete receptors) තබා ඇත
ශ්ව්සන කලාප ව්ටා ඇති දූෂක සාන්ද්රණ හඳුනා ගැනීම සඳහා යකාඩි කණු ප්රතිග්රාහක (Flagpole receptor) උස (බිම්
මට්ටමට ඉහළින් ප්රතිග්රාහක උස) මීටර් 1.5 ක් යලස භාවිතා කරයි.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

මූලාශ්ර දත්ත සහ යගාඩනැගිලි දත්ත:
පසුබිම් බලාගාර ව්ල මූලාශ්ර දත්ත ව්යාපෘති අංක. CS 1903340 කැලණිතිස්ස හි ය ෝජිත ගෑස් ටර්බයින බලාගාර
(යමගා යව්ාට් 130) සඳහා ව්ායු විසර්ජන ආකෘති පදනම් කරගත් ගුව්න් වියමෝචන අනාව්ැකිය න් උපුටා ගන්නා ලදි.
ස්ථාව්ර මූලාශ්ර යතාරතුරු 05 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 97. අධය න ප්ර යද්ශ තුල ස්ථානී ප්රභව් න් පිලිබඳ යතාරතුරු
කුලුනු
විශ්කම්භ
(m)
කැළණිතිස්ස GT 07
(115 MW, ඩීසල්)
යසෝජිට් කැළණිතිස්ස
(168 MW, HFO)
කැළණිතිස්ස CCGT
(165 MW, Naphtha)
යව්ස්ට් යකෝස්ට් පව්ර්
(West Coast Power)
GT-01 (100MW,
HFO)
යව්ස්ට් යකෝස්ට් පව්ර්
(West Coast Power)
GT-02 (100MW,
HFO)
බත්තයල් ස්ථාපිත
(Barge Mounted )
PP
GT-01 (15MW, HFO)
බත්තයල් ස්ථාපිත
(Barge Mounted )
PP
GT-02 (15MW, HFO)
බත්තයල් ස්ථාපිත
(Barge Mounted )
PP
GT-03 (15MW, HFO)
බත්තයල් ස්ථාපිත
(Barge Mounted )
PP
GT-04 (15MW,
HFO)
සපුගස්කන්ද ඩීසල්
PP (10MW х 8,
Diesel)
- 4 units
සපුගස්කන්ද ඩීසල්
PP (20MW х 4,
Diesel)
- 2 units

කුළුණු
උස (m)

කුළුනු ව්ායු
පිටවුම්
උශ්නත්ව්
(°K)

කුළුනු
ව්ායු
ගැලීම්
යේග
(m3/s)
829.58

SO2
වියමෝචන
යේග (g/s)

673

කුළුනු
ව්ායු
පිටවුම්
ප්රයේග
(m/s)
25

6.5

39.8

0

161.2

0

5.45

60

419

20

466.57

24.0

52.9

24.3

4.5

50

386

30

477.13

0

73.2

2.0

5

80

439

25.6

502.65

116.91

51.89

34.38

5

80

433

25.6

502.65

149.27

54.19

45.00

1.84

30

606

25.2

67.01

51.74

5.16

3.38

1.84

30

570

25.1

66.74

59.07

8.53

3.87

1.84

30

605

26.3

69.93

58.82

12.28

4.04

1.84

30

574

26.7

71.00

42.85

6.79

3.95

1.5

60

648

27.1

47.89

1.63

2.86

2.16

1.8

60

624

22.8

58.02

7.49

4.57

5.58

NOx
PM
වියමෝචන වියමෝචන
යේග
යේග
(g/s)
(g/s)

පිටුව් | 169

යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
ඒි ා පව්ර් (Asia
Power) GT-01
(6.4 MW х 8, HFO)
ඒි ා පව්ර් (Asia
Power) GT-02
(6.4 MW х 8, HFO)
ඒි ා පව්ර් (Asia
Power) GT-03
(6.4 MW х 8, HFO)
ඒි ා පව්ර් (Asia
Power) GT-04
(6.4 MW х 8, HFO)
ඒි ා පව්ර් (Asia
Power) GT-06
(6.4 MW х 8, HFO)
Asia Power GT-07
(6.4 MW х 8, HFO)

0.9

50

621

26.7

16.99

1.39

4.12

0.21

0.9

50

602

26.7

16.99

1.33

4.31

0.25

0.9

50

627

26.7

16.99

1.38

4.81

0.18

0.9

50

612

26.7

16.99

1.59

4.18

0.14

0.9

50

664

26.7

16.99

3.29

3.66

0.22

0.9

50

644

26.7

16.99

2.93

3.05

0.22

ඒි ා පව්ර් (Asia
Power) GT-08
(6.4 MW х 8, HFO)
ය ෝජිත HRSG
(Distillate oil)

0.9

50

583

26.7

16.99

3.13

4.25

0.34

6.5

H

405.4

20.3

673.62

84.53

71.16

12.94

ය ෝජිත HRSG
(ද්රව් කරන ලද
ස්ව්භාවික ව්ායු)
ය ෝජිත By Pass
(Distillate oil)

6.5

H

348.6

16.9

560.79

0.00

22.86

0.00

7.1

H

837.6

37.4

1480.74

83.34

71.31

13.26

ය ෝජිත By Pass (
ද්රව් කරන ලද
ස්ව්භාවික ව්ායු )
ය ෝජිත සහා ක
යබායිලර් (Auxiliary
Boiler (Distillate
Fuel)

7.1

H

879.6

38

1504.49

0.00

24.09

0.00

0.65

20

523

5.0

1.67

0.31

0.19

0.03

H - ADM හරහා උස තීරණ කිරීමට නි මිත
ය ෝජිත බලාගාර පිලිබඳ යතාරතුරු ලබායදන ලද්යද් LTL Holdings (Pvt) Ltd විසිනි.
ආකෘති ප්රතිදාන (Model Output)
කාලගුණික තත්ත්ව් න් ( Meteorological Condition )
AERMOD මාදිලි කාලගුණ විදයාත්මක යපර සැකසුම්කරු AERMET සමඟ ගණන කරන ලද කාලගුණ විචලය ලිපි යගානු
යදකක් ආදාන දත්ත යලස භාවිතා කරයි. යමම ලිපි යගානු සකස් කිරීම සඳහා AERMET හට මතුපිට කාලගුණ විදයා
මධයස්ථානය න් සහ ඉහළ ගුව්න් යතාටුපලකින් කාලගුණ දත්ත අව්ශය යේ. AERMET සඳහා ව්න ආදාන කාලගුණ
විදයාත්මක යගානුව් යලස යකාළඹ කාලගුණ විදයා මධයස්ථානය න් එකතු කරන ලද ක්යෂ්ර අධීක්ෂණ කළ මතුපිට දත්ත
භාවිතා කර ඇත. සංව්හන මිශ්ර කිරීයම් උස තක්යස්රු කිරීම සඳහා ඉහළ ගුව්න් යතාටුපල කාලගුණ විදයා දත්ත යව්බ්
අඩවි සඳහා යනාමැත. ‘AERMET View’ හි ‘ඉහළ ව්ායු තක්යස්රුව්ක්’ ය දීම, එව්ැනි වියශ්ිත තත්ව් න් තුළ සංව්හන මිශ්ර
උස තක්යස්රු කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇත.
අව්ශය මායිම් ස්ථර පරාමිතීන් තක්යස්රු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සුළං යේග සහ උෂ්ණත්ව් සඳහා සමුද්යද්ශ උස
AERMET විසින් පනව්ා ඇත. ය ාමු උස සඳහා පහළ මායිම මීටර් 10 ක් ව්න අතර ඉහළ මායිම මීටර් 100 ක් යලස
යතෝරායගන ඇත; මීටර 100 ට ඉහළින්, සුළං සහ උෂ්ණත්ව් මිනුම් මතුපිට ස්ථර ට ඉහළින් වි හැකි , වියශ්ෂය න්
ස්ථාව්ර තත්ව් න් තුළ (මූලාශ්ර : EPA, AEMOD Model Formulation).
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
කාලගුණ විදයාත්මකව් කලින් සැකසූ මතුපිට දත්ත එහි අනුරූප සුළං මල් ප්රස්ථාර තීරණ කිරීමට භාවිතා කරන ලදී.
විවිධ දිශාව්න් ඔස්යස් විවිධ සුළං යේග පංති ඇතිවීයම් ප්රතිශත සංඛ්යාත පැ 24 පුරා පදනම් මත පටිගත කරන ලද දත්ත
ව්ලින් ගණන කර සුළං මල් තට්ටුයේ ස්ව්රූපය න් ඉදිරිපත් යකයර් (සුළං මල් ප්රස්ථාර සඳහා ඇමුණුම II බලන්න). සුළං
මල් මඟින් ව්ඩාත් ප්රමුඛ් සුළං දිශාව් “හමා යි” යපන්නුම් කරයි. යමම සුළං මල් රූප සටහයනන් දැක්යව්න්යන් ප්රධාන
ව්ශය න් සුළං නිරිත යදසින් හමන අතර විටින් විට ඊසාන යදසින් සුළං හමන බව්යි.
සුළං දත්ත තව්දුරටත් විශ්යල්ෂණ කිරීයමන් මුළු පැ 17,538 ක සන්සුන් තත්ත්වය න් 13.34% ක් (අවුරුදු 2 ක කාල ක්
සඳහා වූ පැ සුළං දත්ත) සහ යව්බ් අඩවියේ සාමානය සුළං යේග තත්පර 1.45 ක් පමණ යේ. ව්සර 04 ක කාල තුළ
හමන ලද සුළං ව්ලින් 57.4 % ක යේග ක් තත්පර 0.20 - 2.00 m/තත්ත්වයේ පව්තින බව් රූප සටහන 04 මඟින් නිරූපණ
යකයර්.

ව්ගුව් 87. සුලං පංති සංඛ් ාත ව්යාප්තති (Wind Class Frequency Distribution)
පුයරෝකථන කරන ලද උපරිම බිම් මට්ටයම් සාන්ද්රණ න්
ආදර්ශ නිමැවුයම් සාරාංශ පහත ව්ගුව් 06 හි අදාළ AAQ ප්රමිති හා සැසයඳ්. සිද්ධි අධය න න්හි ආදර්ශ ප්රතිදාන සිති ම්
අතියර්ක III හි ඇත.

SO2 සාන්ද්රන (µg/m3)

Case Study No

Scenario

Case Study ID

1st Highest
01 Hr
Avg
AAQ standard

08
Hr
Avg

24Hr Avg

NOx සාන්ද්රන (µg/m3)
99th
Percentile
4th Highest
01Hr Avg

1st Highest
01 Hr
Avg

08 Hr
Avg

24Hr Avg

200

120

80

200

250

150

100

A

1 Ex

605.164

370.629

159.550

489.441

151.335

92.2
60

40.484

B

1 Ex + HRSG(DF) +40m

605.247

370.754

489.551

151.835

605.242

370.755

489.552

151.812

3 Ex + HRSG(DF) +60m

605.237

370.756

489.553

151.789

92.
280
92.
280
92.
280

40.500

2 Ex + HRSG(DF) +50m

160.65
8
160.65
3
160.64
6

40.500
40.500
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
C

D

E

1 Ex + HRSG(NG) +40m

N/R

151.510

92.
267
2 Ex + HRSG(NG) +50m
151.502
92.
267
3 Ex + HRSG(NG) +60m
151.494
92.
267
1 Ex + BPS(DF) +AB
605.169
370.668
159.89
489.474
151.676
92.
+40m
9
272
2 Ex + BPS(DF) +AB
605.168
370.669
159.89
489.475
151.661
92.
+50m
7
273
3 Ex + BPS(DF) +AB
605.167
370.670
159.89
489.475
151.645
92.
+60m
5
273
1 Ex + BPS(NG) +AB
605.164
370.629
159.55
489.441
151.448
92.
+40m
3
264
2 Ex + BPS(NG) +AB
N/R
151.443
92.
+50m
264
3 Ex + BPS(NG) +AB
151.438
92.
+60m
264
ව්ගුව් 98. කියලෝමීටර් 25 ක අධය න ප්රයද්ශ තුල ADM අධය නය න් පුයරෝකථන කරන ලද ප්රතිඵල

40.490
40.490
40.490
40.494
40.495
40.495
40.488
40.488
40.488

4.3.1.3 ADM විසින් අධය න ප්රයද්ශ ට කියලෝමීටර් 25 ක් ඇතුළත දැනට පව්තින ස්ථාන ප්රභව් යහ්තුයව්න්
පුයරෝකථන කළ AAQ
ADM අනුව් පව්තින සිද්ධි සඳහා පුයරෝකථන කරන ලද ප්රතිඵල
• දැනට පව්තින ස්ථානී ප්රභව් න්යේ සමුච්චිත බලපෑම යහ්තුයව්න් අව්ට පැ -1, පැ - 8 සහ පැ -24 සාමානය NOx
සාන්ද්රණ ජාතික අව්ට ව්ායු තත්ත්ව් යරගුලාසියේ නි ම කර ඇති උපරිම අව්සරදි හැකි මට්ටමට ව්ඩා යබයහවින්
අඩු .
05 ව්න ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති මූලාශ්ර ආදාන දත්ත සම්බන්ධව්, ප්රධාන NOx වියමෝචන ස්ථානී ප්රභව් ව්ලට පහත දෑ
ඇතුළත් යේ
1. ඔයටෝ ඩීසල් මඟින් ක්රි ාත්මක යකයරන කැළණිතිස්ස ජීටී 07 බලාගාර - 161.2 g/s
2. නැප්තතා සහ ඩීසල් මත ධාව්න ව්න කැළණිතිස්ස CCGT බලාගාර - 73.2 g/s
ඇමුණුම III හි ඉදිරිපත් කර ඇති ආදර්ශ ප්රතිදාන (model outputs) ව්ලට අනුව්, කැලණිතිස්ස PP ආසන්නයේ උපරිම
යනාක්ස් සාන්ද්රණ හඳුනාගත හැකි .
• දැනට පව්තින ස්ථාන ප්රභව් න්යේ සමුච්චිත බලපෑම යහ්තුයව්න් අව්ට පැ - 1, පැ - 8 සහ පැ - 24 සාමානය
SO2 සාන්ද්රණ ජාතික පරිසර ව්ායු තත්ත්ව් යරගුලාසියේ නි ම කර ඇති අදාළ අව්සර දි හැකි උපරිම මට්ටමට
ව්ඩා යබයහවින් ව්ැඩි .
05 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති මූලාශ්ර ආදාන දත්ත (source input data) සම්බන්ධව්, ප්රධාන SO2 වියමෝචන ස්ථාන ප්රභව් න්
සඳහා පහත දෑ ඇතුළත් යේ.
1. අඩු සල්ෙර් ෙර්නස් ඔයිල් මත ක්රි ාකරන යුගදනවි තාප බලාගාරයේ 1 ව්න දුම්කවුළුව් - 116.91 g/s
2. අඩු සල්ෙර් ෙර්නස් ඔයිල් මත ක්රි ාකරන යුගදනවි තාප බලාගාරයේ 2 ව්න දුම්කවුළුව් - 149.27 g/s
යුගදනවි තාප බලාගාර මඟින් ඉහළ SO2 අනුපාත ක් නිකුත් කළත්, ඉහළ දුම්කවුළු උස (මීටර් 80) මඟින්
ව්ායුයගෝලයේ ඇති දූෂක යහාඳින් විසුරුව්ා හැරීමට පහසුකම් සැලසී . එම නිසා යුගදනවි තාප බලාගාර
වියමෝචන න් නිසා යකරව්ලපිටි ප්රයද්ශ ට බලපෑමක් සිදු යනායේ.
ඇමුණුම III හි ඉදිරිපත් කර ඇති ආදර්ශ ප්රතිදාන (model outputs) ව්ලට අනුව්, බාර්ජ් සවි කළ බලාගාර
ආසන්නයේ උපරිම SO2 සාන්ද්රණ න් හඳුනාගත හැකි . 05 ව්න ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති මූලාශ්ර ආදාන දත්ත
සම්බන්ධව්, බාර්ජ් සවි කළ බලාගාර ව්ලින් SO2 වියමෝචන පහත පරිදි යේ;
1. බැර ඉන්ධන යතල් ( Heavy fuel Oil) මත ක්රි ාත්මක ව්න බාර්ජ් සවිකර ඇති තාප විදුලි බලාගාරයේ 1 ව්න
දුම්කවුළුව් - 51.74 g/s
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
2. බැර ඉන්ධන යතල් ( Heavy fuel Oil) මත ක්රි ාත්මක ව්න දාර සවි කර ඇති තාප බලාගාරයේ 2 ව්න දුම්කවුළුව් 59.07 g/s
3. බැර ඉන්ධන යතල් ( Heavy fuel Oil) මත ධාව්න ව්න බාර්ජ් සවිකර ඇති තාප බලාගාරයේ 3 ව්න දුම්කවුළුව් 58.82 g/s
4. බැර ඉන්ධන යතල් ( Heavy fuel Oil) මත ක්රි ාත්මක ව්න දාර සවි කර ඇති තාප බලාගාරයේ 4 ව්න දුම්කවුළුව් 42.85 g/s
යුගදනවි තාපබලාගාරට ව්ඩා අඩු SO2 අනුපාත ක් බාර්ජ් සවි කරන ලද බලාගාර නිකුත් කළත්, අඩු දුම්කවුළු උස
(මීටර් 30) නිසා අඩු දූෂක විසුරුව්ා හැරීමක් හඳුනා ගත හැකි . එම නිසා, බාර්ජ් සවිකරන ලද බලාගාර ආසන්නයේ
ඉහළ SO2 සාන්ද්රණ ක් හඳුනාගත හැකි .
• කියලෝමීටර් 25 අධය න ප්රයද්ශ තුළ දැනට පව්තින ස්ථාන ප්රභව් න්යේ සමුච්චිත බලපෑම යහ්තුයව්න් අව්ට පැ 24 සහ ව්ාර්ික සාමානය PM සාන්ද්රණ න් ජාතික පරිසර ව්ායු තත්ත්ව් යරගුලාසිඅයේ නි ම කර ඇති උපරිම
අව්සර දි හැකි මට්ටමට අනුකූල යේ.
5 ව්න ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති මූලාශ්ර ආදාන දත්ත (source input data ) සම්බන්ධව්, ප්රධාන PM වියමෝචන ප්රභව් න් සඳහා
පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් යේ.
1. අඩු සල්ෙර් ෙර්නස් ඔයිල් මත ක්රි ාත්මක ව්න යුගදනවි තාප බලාගාරයේ 1 ව්න දුම්කවුළුව් - 34.380 g/s
2. අඩු සල්ෙර් ෙර්නස් ඔයිල් මත ක්රි ාත්මක ව්න යුගදනවි තාප බලාගාරයේ 2 ව්න දුම්කවුළුව් - 45.000 g/s
ය ෝජිත බලාගාරයේ නිශ්චල ප්රභව් වියමෝචන යහ්තුයව්න් පරිසර ව්ාතයේ දූෂක සාන්ද්රණ ගැන පුයරෝකථන
කිරීම.

මනින ලද AAQ සමඟ ආදර්ශ නිමැවුම් අතර පරතර අව්යබෝධ කර ගැනීම
යමම අධය නයේ කාලගුණ විදයාත්මක ආකෘති (AERMET) සකස් කරන ලද්යද් ව්සර 2 ක කාලගුණ දත්ත ව්ල ස්ථායිතා
පන්ති සි ල්ල ඇතුළත් කිරීම සඳහා ව්න අතර එමඟින් ත්රිමාන (3-ඩී) ජාලක ආකෘතිකරණ ව්සමක පැ ක සුළං සහ
උෂ්ණත්ව් ක්යෂ්ර ව්ර්ධන යේ. ග්රාහක ජාලක ව්සම කාලගුණ විදයා ජාල තුළ පිහිටා ඇත. ඒඩීඑම් හි ප්රතිදාන , එක් එක්
ප්රතිග්රාහකයේ SO2, NOX සහ PM10 හි ඉහළම (යශ්ර්ණි 1) පැ 1 පැ , පැ 8 සහ පැ 24 සාන්ද්රණ න් හඳුනා ගනී. යකයස්
යව්තත්, සුළං සහ උෂ්ණත්ව් ක්යෂ්ර න්හි සි ළුම ස්ථායිතා පන්ති ආව්රණ ව්න පරිදි AAQ මිනුම් සිදු කිරීම ප්රාය ෝගික
යනායේ. යමම ව්යාපෘති සඳහා AAQ මිනුම් සිදු කයළ් යකටි කාල ක් තුළදී පමණි (සෑම ස්ථාන කම පැ 24 පුරා මැනීම).
එම නිසා, පුයරෝකථන කරන ලද ආදර්ශ තුළින් සතය යලස මනිනු ලැබූ AAQ ප්රතිඵල අතර සැලකි යුතු යව්නසක් තිබි
හැකි .
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

Wind rose of Colombo
Meteorological Station 2016-2017

රූපසටහන 88: යකාළඹ කාලගුණ විදයා මධයස්ථාන පිහිටීම සහ එහි ව්සර යදකක සාමානය සුළං මල්
එපමණක් යනාව්, පව්තින සි ලුම (පසුබිම්) ලක්ෂය ප්රභව් න් 100% ක බරට එකව්ර ක්රි ාත්මක ව්න බව් උපකල්පන
කරමින් සාමානය ක්රි ාකාරී තත්ත්ව්
ටයත් උපරිම දූෂක වියමෝචන අනුපාත සලකා බැලීයමන් ව්ායු විසුරුම් ආදර්ශ
අධය න සිදු කරන ලදී. යකයස් යව්තත්, පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් න් සෑම විටම එහි උපරිම බර සමඟ ක්රි ා යනාකරනු ඇති
අතර එම නිසා උපරිම වියමෝචන අනුපාත ට දූෂක වියමෝචන යනාකරයි. පසුබිම් ස්ථාන ප්රභව් ගණන සහ ඒව්ායේ
ක්රි ාකාරී බර දව්ස පුරා යව්නස් වි හැකි . සමහර බලාගාර අර්ධ බරැති යකාන්යද්සි ටයත් ක්රි ාත්මක යනාවී යහෝ
ක්රි ාත්මක වි යනාහැක. එම නිසා, ආකෘති අනාව්ැකි පල කළ ප්රතිඵල සෑම විටම නරකම-අව්ස්ථා අව්ස්ථාව් ටයත් දූෂක
සාන්ද්රණ සප යි (කාලගුණ විදයා දත්ත ව්ල සි ලුම ස්ථායිතා පන්ති සහ සලකා බැලූ සි ළු ලක්ෂය ප්රභව් න් ඒව්ායේ
උපරිම බයරන් ක්රි ාත්මක ව්න විට සලකා බැලි යුතු උපරිම උපරිම ). AAQ මිනුම් ව්ල ප්රතිඵල යකටි කාල ක් තුළදී සිදු
වූ අතර විවිධ බර ටයත් ක්රි ාත්මක ව්න ලකුණු ප්රභව් න් උපරිම දූෂක සාන්ද්රණ නිය ෝජන යනාකරන විට (නරක
තත්ත්ව ) සිදු යකයර්.
සලකා බැලූ කරුණු මූලාශ්ර ව්ල සමුච්චිත බලපෑම ගැන අනාව්ැකි කීම සඳහා භාවිතා කරන තීරණ ගැනීයම් යමව්ලම ව්ාත
විසුරුව්ා හැරීයම් ආකෘති කි. අදාළ ප්රමිතීන්ට ව්ඩා යහාඳින් අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා, යමම අධය න ව්ලදී නරක
අව්ස්ථා අව්ස්ථා සාමානයය න් සලකා බලනු ලැයබ්.
ය ෝජිත බලාගාරයේ නිශ්චල ප්රභව් වියමෝචන යහ්තුයව්න් පරිසර ව්ාතයේ දූෂක සාන්ද්රණ ගැන පුයරෝකථන
කිරීම
•

•

සාමානය ක්රි ාත්මක වීයම්දී HRSG දුම් කවුළුයේ NOX වියමෝචන න් එකතු කිරීමත් සමග යහෝ ආරම්භයේදීම
බයි පාස් දුම් කවුළුයේ සහ සහා ක යබායියල්රු දුම් කවුළුයේ සෑම අව්ස්ථාව්ලම සාමානය 1-පැ , 8-පැ
සහ 24-පැ සඳහා පුයරෝකථන කරන ලද අව්ට NOX සාන්ද්රණ න් අදාල ජාතික AAQ ප්රමිති ට (ව්ගුව් 06)
ව්ඩා යබායහෝ අඩු (ව්ගුව් 06). යකයස් යව්තත්, පසුබිම් සථානී ප්රභව් න් (පව්තින සිද්ධියේ - A.1)
යහ්තුයව්න් පුයරෝකථන කරන ලද NOX වියමෝචන හා සසඳන විට, පසුබිම් සථානී ප්රභව් න්යේ
සමුච්චිත බලපෑම සහ ය ෝජිත බලාගාරයේ සථානී ප්රභව් යහ්තුයව්න් පව්තින NOX සාන්ද්රණ ඉහළ ාම
(දැනට පව්තින + ව්යාපෘති බලපෑම් අව්ස්ථා) සුවියශ්ී යනායේ. තව්ද, බලාගාර සාමානය ක්රි ාව්ලියේදී HRSG
දුම් කවුළු වියමෝචන සමඟ සංසන්දන කිරීයම්දී බලාගාර ආරම්භ කිරීයම්දී (බයිපාස් දුම් කවුළුව් සහ
සහා ක යබායියල්රු දුම් කවුළු වියමෝචන න් සඳහා) පුයරෝකථන කරන ලද NOX සාන්ද්රණයේ සුළු
අඩුවීමක් නිරීක්ෂණ කළ හැකි . ය ෝජිත ව්යාපෘතිය න් වියමෝචන එකතු කිරීයමන් පසුව්ත් ව්ැඩිම NOx
සාන්ද්රණ හමු වූ ස්ථාන එයලසම පව්තී.
සාමානය ක්රි ාත්මක වීයම්දී HRSG දුම් කවුළුයේ SO2 වියමෝචන න් එකතු කිරීමත් සමග යහෝ ආරම්භයේදීම
බයි පාස් දුම් කවුළුයේ සහ සහා ක යබායියල්රු දුම් කවුළුව් සෑම අව්ස්ථාව්ලම සාමානය (1-පැ , 8-පැ සහ
24-පැ ) සඳහා පුයරෝකථන කරන ලද අව්ට SO2 සාන්ද්රණ න් අදාල ජාතික AAQ ප්රමිති ට (ව්ගුව් 06) ව්ඩා
යබායහෝ ඉහළ (ව්ගුව් 06). යකයස් යව්තත්, පසුබිම් සථානී ප්රභව් න් (දැනට පව්තින අව්ස්ථා) යහ්තුයව්න්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

•

•

පුයරෝකථන කරන ලද පැ 1 ක SO2 වියමෝචන හා සසඳන විට, පසුබිම් සථානී ප්රභව් න්යේ සමුච්චිත
බලපෑම සහ ය ෝජිත බලාගාරයේ සථානී ප්රභව් / ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් අව්ට SO2 සාන්ද්රණයේ ව්ැඩි වීම
(පව්තින + ව්යාපෘති බලපෑම් අව්ස්ථා) සුවියශ්ි යනායේ. පුයරෝකථන කරන ලද NOx සාන්ද්රණ ට සමානව්,
බලාගාර ආරම්භ කිරීයම්දී (බයිපාස් දුම්කවුළුව් සහ සහා ක යබායියල්රු දුම්කවුළු වියමෝචන න් සඳහා)
පුයරෝකථන කරන ලද SO2 සාන්ද්රණයේ සුළු අඩුවීමක් බලාගාරයේ සාමානය ක්රි ාකාරිත්ව්යේදී HRSG
දුම්කවුළු වියමෝචන න් සමග සසඳනවිට නිරීක්ෂණ කළ හැකි . ය ෝජිත බලාගාර LNG සමඟ
ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී, ය ෝජිත බලාගාරයේ සහා ක යබායියල්රු ක්රි ාත්මක කිරීම යහ්තුයව්න් වුව්ද SO2
වියමෝචන සාන්ද්රණ න් අව්ට ව්ාත තුළ යව්නස් යනායේ. ය ෝජිත ව්යාපෘතිය න් වියමෝචන එකතු කිරීයමන්
පසුව්ත් ඉහළම SO2 සාන්ද්රණ අනාව්රණ වූ ස්ථාන එයලසම පව්තී.
ය ෝජිත බලාගාර ඩීසල් ඉන්ධන ව්ලින් පමණක් ක්රි ාත්මක ව්න විට PM වියමෝචන සලකා බැලි යුතු .
සාමානය ක්රි ාකාරිත්ව්යේ දී HRSG දුම් කවුළුයේ PM වියමෝචන එකතු කිරීම යහෝ ආරම්භයේදී බයිපාස් දුම්
කවුළු සහ සහා ක යබායියල්රු දුම් කවුළු එකතු කිරීමත් සමඟ සෑම විටම සාමානය (පැ -පැ 24 සහ ව්ාර්ික)
සඳහා අයප්තක්ෂිත අව්ට ව්ාතයේ සාන්ද්රණ අදාළ ජාතික AAQ ප්රමිති ට ව්ඩා යබයහවින් අඩු . පසුබිම් සථානී
ප්රභව් න් (පව්තින අව්ස්ථා) යහ්තුයව්න් පුයරෝකථන කරන ලද අව්ට සාන්ද්රණ න්ට සායප්තක්ෂව්, පසුබිම්
සථානී ප්රභව් න්යේ සමුච්චිත බලපෑම සහ ය ෝජිත බලාගාරයේ සථානී ප්රභව් න් යහ්තුයව්න් පව්තින PM
සාන්ද්රණ ව්ැඩි වීම (පව්තින + ව්යාපෘති බලපෑම් අව්ස්ථා) සුවියශ්ි යනායේ.
එබැවින්, සාමානය ක්රි ාන්විතයේදී HRSG දුම් කවුළුයේ සථානී ප්රභව් වියමෝචන එකතු කිරීම යහෝ ආරම්භයේදී
බයිපාස් දුම් කවුළුව් සහ සහා ක යබායියල්රු දුම් කවුළු එකතු කිරීම යහ්තුයව්න් පව්තින AAQ යකයරහි
සැලකි යුතු බලපෑමක් යනාමැත.

4.3.1.4 අව්ම කුලුණු උස තීරණ කිරීම
06 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති ADM ප්රතිඵල ව්ලට අනුව්, HRSG කුලුයන් උස මීටර් 40 සිට 50 දක්ව්ා යහෝ මීටර් 60 දක්ව්ා ව්ැඩි
කිරීයමන් ව්ඩා යහාඳ විසුරුව්ා හැරීමට සැලකි යුතු බලපෑමක් සිදු යනායේ. එයස්ම, මගහැරීම් කුලුයන් උස මීටර් 40 සිට
50 දක්ව්ා යහෝ මීටර් 60 දක්ව්ා ව්ැඩි කිරීයමන් ව්ඩා යහාඳ විසුරුව්ා හැරීමට සැලකි යුතු බලපෑමක් සිදු යනායේ. යම් අනුව්,
HRSG කුලුයන් සහ මගහැරීම් කුලුයන් අව්ම යතාගයේ උස මීටර් 40 ක් යලස යතෝරා ගත හැකි .

ය ෝජිත දුම් කුළුයනහි ඇතුලත අර
ය ෝජිත HRSG දුම් කුළුයනහි ඇතුලත අර 6.5 m යේ. දුම් කුළුයණහි ඇතුලත අර ගණන කිරිම සදහා 2019
අංක 01 දරණ ජාතික පාරිසරික (ස්ථානී ප්රභව් වියමෝචන පාලන) නිය ෝග න්හි ප්රතිපාදන යනාමැත.
සාමානයය න්, නලයේ ඇතුලත අර තීරණ කරනු ලබනුයේ දුම් නල තුල දුම් ප්රයේග 10-20 m/s මට්ටයම්
පව්ත්ව්ා යගන ා හැකි ව්න ආකාර ට . අව්ම ප්රයේග ව්න 10m/s, අව්ම ප්රයේග පව්ත්ව්ා ගැනීම සදහා පව්ත්ව්ා
ගනු ලබන අතර, උපරීම ප්රයේග 20 m/s පිඹුරු පත් බලපෑම සහ කැළඹුම් ස්ව්භාව් න් මගහැරීම සදහා පව්ත්ව්ා
ගනු ලැයබ්.
විවිධ ධාරිතාව් න් ටයත් වියමෝචක ව්ායු ප්රයේග අග න් ව්ගු අංක 94 මගින් දක්ව්ා ඇති අතර, එම අග න්
සි ල්ල යමම සීමාව් තුල පව්තී.
සදහා කුළුණ මුදුනකදී වියමෝචක ව්ායු ප්රයේග ගණන කිරිම RLNG
කුළුයන් ඇතුලත අර (D)
කුළුයන් ව්ර්ගඵල (A)
A

= 6.5 m
= π (D/2)2
= 33.18 m2

RLNG 100% සදහා වියමෝචක ව්ායු ප්රයේග )Q(
= 582.507 kg/s (Table 94)
RLNG 100% ධාරිතාව් වියමෝචක ව්ායු උෂ්ණත්ව් .....
= 75.6 °C (Table 94)
0
75.6 C හිදී ව්ායු ඝනත්ව් 75.6 °C
= 1.01 kg/m3 (Engineering Toolbox)
RLNG 100% ධාරිතාව් සදහා ව්ායු වියමෝචක ප්රයේග )Q( = (582.507 kg/s) / (1.01 kg/m3)
= 576.74 m3/s
කුළුණ මුදුනකදී ඇස්තයම්න්තු ,කල ප්රයේග අග )V( = Q/A
= (576.74 m3/s) / (33.18 m2)
= 17.38 m/s*
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
*උක්ත ගණන කිරියම් ව්ායුයගෝලී ඝනත්ව් 1 atm යලස පදනම්ව් සිදු කර ඇත. ජල ව්ාෂ්ප අඩංගු ව්න ප්රමාණ අනුව්,
වියමෝචක ව්ායු ව්ල ඝනත්ව් , සාමානය ව්ායු ඝනත්ව් ට ව්ඩා මදක් ව්ැඩි අග ක් ගනී. එබැවින්, සතය ප්රයේග න්, ගණන
කරන ලද ප්රයේග න්ට ව්ඩා අඩු යේ. එබැවින්, ය ෝජනා කර ඇති අග පිළිගත හැකියේ.

ආස්රත ඉන්ධන )DF) සදහා කුළුණ මුදුනකදී වියමෝචක ව්ායු ප්රයේග ගණන කිරීම
ආස්රත ඉන්ධන %100ධාරිතාව්
ආස්රත ඉන්ධන %100ධාරිතාව්
132.40C හිදී ව්ායු ඝණත්ව්
ආස්රත ඉන්ධන %100ධාරිතාව්

ටයත වියමෝචක ව්ායු ප්රයේග )Q)
ටයත වියමෝචක ව්ායු උෂ්ණත්ව්

= 612.534 kg/s (Table 94)
= 132.4 °C (Table 94)
= 0.87 kg/m3 (Engineering Toolbox)
ටයත් ව්ායු වියමෝචක ප්රයේග )Q)
= (612.534 kg/s) / (0.87

kg/m3)
= 704.06 m3/s
කුළුණ මුදුනකදී ,ඇස්තයම්න්තු කල ප්රයේග අග )V(
= Q/A
= (704.06 m3/s) / (33.18 m2)
= 21.22 m/s*
* උක්ත ගණන කිරියම් ව්ායුයගෝලී ඝනත්ව් 1 atm යලස පදනම්ව් සිදු කර ඇත. ජල ව්ාෂ්ප අඩංගු ව්න ප්රමාණ අනුව්,
වියමෝචක ව්ායු ව්ල ඝනත්ව් , සාමානය ව්ායු ඝනත්ව් ට ව්ඩා මදක් ව්ැඩි අග ක් ගනී. එබැවින්, සතය ප්රයේග න්, ගණන
කරන ලද ප්රයේග න්ට ව්ඩා අඩු යේ. එබැවින්, ය ෝජනා කර ඇති අග පිළිගත හැකියේ.

ය ෝජිත බයිපාස් දුම් කවුළුයේ අභයන්තර විෂ්කම්භ මීටර් 7.1 ක් ව්න අතර, පිටව්න ව්ායුයේ යේග 20 m/s ට ව්ඩා ව්ැඩි
ව්න අතර එ බලාගාර RLNG මත ක්රි ාත්මක ව්න විට 28.5 - 38.0 m/s පරාස ක ව්න අතර DF ව්ලින ක්රි ාත්මක ව්න
විට 28.2 - 37.4 m/s යේ (ව්ගුව් 07 බලන්න)..
ය ෝජිත බයිපාස් දුම් කවුළුයේ අභයන්තර විෂ්කම්භ මීටර් 0.65 ක් ව්න අතර, පිටව්න ව්ායුයේ යේග 0.05 m/s ට ව්ඩා
ඉතා අඩු .
චිමිනියේ යකළව්යර් ඇති දුම් ව්ායුයව්හි උෂ්ණත්ව්
සාමානය යමයහයුම් තත්ව් න් ටයත් චිමිනියේ උෂ්ණත්ව් අම්ල තුෂාර අංක සහිත ස්ථාන ට ව්ඩා අඩු යනාවීම සහතික
කිරීම සඳහා HRSG සහ ආධාරක පද්ධති සැලසුම් යකයර්.
බලාගාරයේ බර අනුව් පිටව්න ව්ායුයේ උෂ්ණත්ව් යව්නස් ව්න අතර, බර සමඟ පිටව්න උෂ්ණත්ව් ව්ැඩි යේ.
එ ඉන්ධන ව්ර්ග මත ද රඳා පව්තී (ආසව්න කරන ලද ඉන්ධන සඳහා පිටව්න උෂ්ණත්ව් RLNG ව්ලට ව්ඩා ව්ැඩි ).
සාමානයය න් RLNG හි 90% කට ව්ඩා මීයත්න් අඩංගු යේ. එහි කුඩා ප්රමාණ ව්ලින් ඊයත්න්, යප්රෝයප්තන්, බියුයට්න්, සමහර
බරැති ඇල්යක්න් සහ නයිට්රජන් ද අඩංගු යේ. ඛ්නිජ යතල් ව්ලින් ව්ුත්පන්න කරනු ලබන ඩීසල් නු 75% ක් පමණ
සංතෘප්තත හයියරාකාබන් (මූලික ව්ශය න්, n, iso සහ සයික්යලාපැරෆින් අතුළු පැරෆින්) සහ 25% ඇයරෝමැටික
හයියරාකාබන් (නැේතලීන් සහ ඇල්කයිල්යබන්සන්ස්) ව්ලින් සමන්විත යේ. ඩීසල් ඉන්ධන ව්ල අධික අණුක ව්ුහ
දහන කිරීමට ව්ැඩි තාප ක් අව්ශය යේ. එහි ප්රතිඵල ක් ව්ශය න් වියමෝචන උෂ්ණත්ව් වියශ්ෂය න් LNGව්ලට ව්ඩා
ව්ැඩි .
HRSG දුම් කවුළු පිටවීයම්දී පිටව්න ව්ායුයේ උෂ්ණත්ව් , බයිපාස් දුම් කවුළු සහ සහා ක යබායියල්රු දුම් කවුළු පිටවීම
පිළිබඳ විස්තර සඳහා පිළියව්ලින් ව්ගුව් 04 ව්ගුව් 07 සහ ව්ගුව් 10 බලන්න

ය ෝජිත

තුයව්න් පලායිත වියමෝචක මගින් ඇතිව්න බලපෑම්

යමම ය ෝජිත බලාගාර සැලසුම් කිරියම්දී පලායිත වියමෝචක පාලන කිරීම ගැලයපන අග න්) අඩුකිරීම ,
,යතෝරාගැනීම සීමාව්න් උපාංග , නාදි සලකා බැලීම සහ ක්රි ාත්මක කිරීම (මුද්රාව්න සහ ඇසුරුම් ,
.කාන්දු වීම් අනාව්රණ කර ගැනීම සහ අළුත්ව්ැඩි ා කටයුතු නාදි සිදුකරනු ලැයබ් .සාමානයය න් සිදුකරන ලදී
එබැවින් සංසරණ ව්ායුයගෝලී VOC ප්රමාණ ව්ැඩි කිරිම සදහා පලායිත VOC වියමෝචක මගින් ඇති කරනු
ලැයබ් යි බලායපායරෝත්තු වි හැකි දා කත්ව් ඉතා අඩු යේ.
4.3.1.5. පලායිත වියමෝචක ප්රභව් න් සහ එමගින් සංසරණ ව්ායු යගෝලී දුෂණ යකයරහි ඇති දා කත්ව්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

VOC ව්ර්ග ඇතුළුත පලායිත GHG වියමෝචක ව්ාෂ්පීකරණ හානි, ශීත මංකඩ (RLNG ටිතල පහසුකම් සහිත වු
විට) පයිප්තප සහ නල ව්ල කාන්දුවීම්,ව්ෑල්ේ, සම්බන්ධ ස්ථාන, දුර, ඇසුරුම් ද්රව්ය එක් යකානක් විව්ෘත නල මාර්ග,
යපාම්ප ව්ල මුද්රා, පීඩන මුදාහරින ව්ෑල්ම්, සහ සාමානය ඉන්ධන පිරවීම සහ ඉව්ත් කිරීයම් ක්රි ාකාරීත්ව් න්
නාදි සමග සහ සම්බන්ධිත යේ.
ව්ගු අංක 99 - යද්ශගුණික විපර් ාස සදහා ව්න අන්තර් රාජය කමිටුව් (IPCC) වියමෝචක සාධක ස්ීර
යතල් සහ ස්ව්භාවික ව්ායු සදහා ලබාදී ඇති ගුරු උපයදස් 12
ප්රයේද

ඒකක

නල මගින් යතල්
ප්රව්ාහන

0.0054
නල මගින් ප්රව්ාහන
යකයරන යතල් ඝන මීටර
1000කට යටාන්
0.025
ටැංකි ට්රක් මගින්
ප්රව්ාහන යකයරන යතල්
ඝන මීටර 1000කට
යටාන්
22
ස්ථාන කට යටාන්

ස්ීර වියමෝචක සාධක ,1 CH4

ටැංකි ට්රක් මගින්
යතල් ප්රව්ාහන
ව්ායු සම්යේෂණ
සහ ගබඩා කිරීම
(LNG ගබඩා කිරීම)
මීටරය න් පසුව්
( කාර්මික
න්රාගාරසහ විදුලි
බලාගාර මගින්
සිදුව්න කාන්දුවීම්)

ටයත් 1

යන්ව්ාසික යනාව්න සහ
ව්ාණිජම ගෑස්
පාරියභෝජන සදහා ඝන
මීටර මිලි න කට ,
යටාන්

0.4

NMVOC
0.054

CO2
0.00049

N2O

0.25

0.0023

අදාල නැත

අදාල නැත

277

අදාල නැත

0.01

3.3 x 10-3

අදාල නැත

අදාල නැත

ව්ගුව් 100: Tier 1 default GHG emission factors based on Canadian and US data
කාන්ඩ

ඒකක

Default Emission Factors
(Refined Production Based Tier 1 Emission factors)
CH4

ව්ායු
සම්යේෂණ

Gg per km

CO2

N2O

කැයන්ඩි ානු

ඇමරිකානු

කැයන්ඩි ානු

ඇමරිකානු

කැයන්ඩි ානු

ඇමරිකානු

දත්ත*

දත්ත**

දත්ත*

දත්ත**

දත්ත *

දත්ත**

3.4 x 10-3

3.7 x 10-3

0

0

0

0

8.4 x 10-3

5.8 x 10-3

0

0

0

0

5.4 x 10-6

ND

ND

0

ND

of
transmission
pipeline

ව්ායු ගබඩා
කිරීම

Gg per m3

නල මගින්
යතල්
ප්රව්ාහන

Gg per m3

gas stored
4.9 x 10-7

oil
transported
by pipeline

12
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ටැංකි ට්රක්
මගින් යතල්
ප්රව්ාහන

Gg per m3

2.5 x 10-5

ND

2.3 x 10-6

ND

0

ND

oil
transported
by tanker
truck

Canadian Association of petroleum products. 1999. “CH4 and VOC emissions from the Canadian Upstream Oil
and Gas Industry, Calgary, Alberta.
**GRI/USEPA. 1996. “Methane Emissions from the Natural Gas Industry”, Report No. EPA-600/R-96-080.

ජල ද්රාව් විදයාත්මක සහ ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව්
4.3.2.1. මුදාහැරීයම් මගින් ප්රතිග්රහණ ජලයේ උෂ්ණත්ව් සහ ලව්ණ සාන්ද්රණයේ ඇතිව්න යව්නස්කම්

4.3.2.

ආසන්න ක්යෂ්රයේ මිශ්රවීයම් ආකෘතික
CORMIX ආකෘතික මෘදුකාංග පිළිබඳ විස්තර
ආසන්න ක්යෂ්රයේ විස්තර පිළිබඳව් ලක්සණ නිරූපන CORMIX ආකෘති හරහා ලබා ගන්නා ලදී.
CORMIX නු, විවිධාකාර ජලයද්හ න් යව්ත ද්රව් දුෂකාකාර මුදාහැරීම යහ්තුයව්න් ඇති වි හැකි පිටවුම් මිශ්රණ
තලප පිළිබඳව් ගයේෂණ පුයරෝකථන යමන්ම සැලසුම් කිරිම හා කළමනාකරණ සදහා CAD දහන සහිත
විස්තීරණ, සයමෝධානිත අරමුණ යපරදැරි ආකෘතික මෘදුකාංග පද්ධතීන් යේ.CORMIX ව්ර්ගීකරණ රීති පදනම්
වු ගලා ාම ව්ර්ගීකරණ පද්ධති ක් මුලික කරගත් එකක් යේ. යමමගින් මුදාහැරීමක් මගින් යපන්නුම් කරනු
ලබන ජල ගතික ගැලීම් රටාව් තදබල ශක්තිමත් වියශ්ෂඥ දැනුම, ප්රයේසම් සහගත යලස ප්රයේදන මගින් සප ා
යදනු ලබයි. ගැනීම් විනයස න් රූපන 160 පමණ ඇත.
යමම පද්ධති මගින් ප්රධාන ව්ශය න්ම අව්ධාරණ කරනු ලබන්යන් ජයමිතික පුයරෝකථන සහ මුලික මිශ්ර
වියම් කලාප තුල තනුකකරණ වීයම් ගුණාංග ව්න අතර, යම ට ව්ඩා ඈතින් පිිිහිටි දුරකදී මුදාහැරීම විසිරණ
සහ හැසිරීම පිළිබදව් පුයරෝකථන යම ය ාදා ගත හැකි යේ
CORMIX ආකෘතියේ පිිිහිටුවීම
යමම ආකෘති අධය නයේදී සි ලු අව්දීන් සදහා ආසන්න ක්යෂ්රයේදී මිශ්රවීයම් යතාරතුරු CORMIX ආකෘති
ය ාදව්ා ක්රි ාත්මක කරන ලදී. යමම අධය නයේදී මුලින්ම එක් බිල ක් සහිත විසිරක න් (Diffuser) ය ාදව්ා
දැනට යුගදනවි පිටවුම මගින් සිදුකරන මුදාහැරීම සමග සංසන්දනාත්මක යලස සලකා බලන ලදී.
ව්ඩාත්ම උචිත බව්ට සලකා බලනු ලබන පරාමිතීන් යදකම එනම් ලව්ණ සාන්ද්රණ සහ උෂ්ණත්ව් , සංක්ිික
බව්ට ක්ෂ වීමක් සිදු යනාව්න බව්ටත්, සලකා බලා යමම අධය න සිදු කරන ලදී. CORMIX ආකෘතික
සාමාකරණයේදී MIKE 21 HD ආකෘතික ප්රතිඵල මගින් දි ව්ැල් සම්බන්ධ දත්ත ලබාගන්නා ලදී. CORMIX
ආකෘති අධය න අත්හදා බැලීම් ව්ලදී පැහැදිලි වු කාරණ ක් වුයේ දි ව්ැල් දිශාව්, යව්රළට සමාන්තර යලස ඇති
අව්ස්ථාව්ලදී ව්ඩාත් අව්දානම් සහිත අව්ස්ථා පව්තින බව්යි. එබැවින්, සි ළුම ආකෘතික අධය න න් සිදුකරන
ලද්යද් දි ව්ැල් යව්රළට සමාන්තර දිශාව්ට පව්තින අව්ස්ථාව්ලදී .
ජලයේ ගිල්ව්න ලද අපසන්දන පිටකිරියම් බිල මගින් මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන සහ සංසරණ ජල අතර
ප්රයේගයේ අත්හිටුවීමක් සිදු කිරිම තුලින් තීව්ර වීරූපන ක්රි ාව්ක් සිදුයේ. යමම විරූපන ජල ගැලීම ඉක්මන් ජල
කැළඹුම් ස්ව්භාව් ක් දක්ව්ා බිඳ ව්ැයට්. අධි කැළඹුම් සීඝ්රතාව් ඇති කලාපයේ පළල ගලා න දිශාව් යව්ත පිටතින්
අඩු කැළඹුම සහිත ද්රව්ය එම කලාප යව්ත ඇතුලත් කර ගැනීම මගින් ව්ැඩි කරගනු ලැයබ්. යර්ඛී ස්ීරභුත මුහුදු
ජල විසිරන ක් සදහා ඉපියලන ක්යෂ්ප ස්ීරීභූත පරිසර තුලින්, එ සමතුලිතතාව් දක්ව්ා ලගාව්න යතක්
ඉහල යි. යම යබායහෝ විට මුහුදු ජල සීමායව්න් ට සිදුව්න සහ අව්සාන ලව්ණ ජල පටල ජල
ට ගිලී
තියබන අව්ස්ථායේදී සිදුයේ. විසිරීම ඉහළ න අව්ස්ථාව්ලදී ඉදිකිරියම් ..... සප නු ලබන්යන් ඉහල නගින
අපසන්දන ව්ල ස්ථානියේ සහ අව්ට ඇති ද්රව්යේ අපසන්දන පව්තින මට්ටයම් ඝනත්ව් අතර ඇති යව්නස මගිනි.
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සමතුලිත අව්ස්ථායේදී යමම ඝනත්ව් යව්නස නැතිවී න අතර තව්දුරටත් විසිරිම ඉහළ ාම තීරණ වුනයේ එම
.මට්ටයමදී ශ්රාව්යේ ප්රතයාව්ර්තක ශක්ති මත . ඉහළ න අපසන්දන සමතුලිත අව්ස්ථාව්ට ලගා යනාවුව්යහාත්
එ මුහුදු මතුපිට යතක් ඉහළ නුයේ, පව්තින ඝනත්ව් ඌණතාව් ක් සහිතව් . මුහුද මතුපිට දී මුහුයද් සහ
ව්ායුයගෝලයේ ඝනත්ව් යව්නස සංසන්දනාත්මකව් විසිරණ යව්නස සහ කුඩා උස ප්රමාණ තර යව්නස මතුපිට
පෘශ්ථය දී සප නු ලබන පීඩන අව්නති ගලා ම සිරස් යලස නැව්ත දිශා ගත කරනු ලබයි. (Wood I.R, Bell
R.G. and Wilkmsa DL 1993)
ආසන්න ක්යෂ්රයේ CORMIX ආකෘතික අධය න මගින් උපුටා ගනු ලැු ලව්ණ සාන්ද්රණ ඌෂ්ණත්ව් /
අග න්MIKE 21 PM ප්රව්ාහන ආකෘති මිේන ඈත ක්යෂ්රයේ සීඝ්ර වීම අධය න සදහා මුලාශ්ර යලස
යතෝරාගන්නා ලදී.
ව්ගු අංක මගින් දක්ව්ා ඇති පරිදි 103පරීක්ෂණ තත්ව් න් විසින් සමාන සුළං රළ තත්ත්ව් න් යපාදුයේ /
පව්ත්ව්ාගනු ලබයි ඒව්ා දැක්යව්නුයේ උග්ර ආකෘතික අධය න අව්දි ව්ලට අනුරූප .ව්න ද්වීමාන සටහන් යේ.

රූපසටහන : 86ව් ඹ දිශා මුහුදු ආසන්න ක්යෂ්රයේ උෂ්ණත්ව් විචලය න් ,සදහා - ඉහළ අව්ස්ථාව් -

රූපසටහන 90 : නිරිත දිශා මුහුදු ආසන්න ක්යෂ්රයේ උෂ්ණත්ව් විචලය න් ,නගින දි ව්ැල් සදහා -
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පහත සාකච්ඡා කර ඇති ඈත ක්යෂ්රයේ විසිරණ ආකෘතික අධය න සදහා ආසන්න ක්යෂ්රයේ සාන්ද්රණ න්
අතයව්ශය යලසම අතරමැදි ය දවුම් යේ.
ඈත ක්යෂ්රයේ මිශ්ර වීම පිළිබඳ ආකෘති
සංඛ්යාත්මක ආකෘති යමව්ලම්
MIKE ,21ගැලීම් ආකෘතියේ විසිරණ යමාඩියුල ඈත ක්යෂ්රයේ විසිරණ සදහා සමාකරණ යමව්ලමක් යලස
භාවිතා කරන ලදී යමම ආකෘති .මගින් අපසන්දන සදහා ද්වී මාන විසිරණ = ගැඹුර අනුකලන වු තනුකකරණ ,
විසිරණ ආකෘතිකකරණ සදහා අධය න ප්රයද්ශයේ .ආකාරයේ ප්රව්ාහන සමීකරණ විසදීම සිදුකරනු ලබයි
ජලගතික ගැලීම් ක්යෂ්ර පුර්ව්ාව්ශයතාව් ක් යේ.
ආකෘතික අධය න අව්දි
ඈත ක්යෂ්ර විසිරණ අධය න සදහා උදම්/ සුළං සහ රළ තත්ත්ව් න්යේ බලායපායරාත්තු වි හැකි සංය ෝජන
නිය ෝජන කරනු ලබන ආකෘතික අව්දි 10ක් සමග යර්ඛී ව් ජලගතික ආකෘතික සමාකරණ යතෝරා ගන්නා ලදී.
ප්රමුඛ්තම රළ ස්ව්රූප ක් ව්නුයේ, නිරිත දිශා මුහුද නගින දි ව්ැල් සහ ව් ඹ දිශායේ මුහුදු රළ යේ. පහත දක්ව්ා
ඇති ව්ගු අංක 103 මගින් මුහුදු රළ ව්ල උයසහි විශාලත්ව් අග න්, ඒව්ායේ කාල සීමාව්න්, සහ දිශාව්න් දක්ව්ා
ඇත. දැනට පව්තින සුළං පිළිබඳව් දත්ත ව්ලට අනුව්, සුළං තත්ත්ව් යදකක් සාමානය
(5 m/s) සහ ව්ැඩි (10
m/s) මුලිකව් යසා ා ගන්නා ලදී. ලව්ණ මිශ්ර ජල සහ අධි උෂ්ණත්ව් මුදාහැරීයම් සදහා අව්දි දහ සදහා යව්න්
යව්න් ව්ශය න් සමාකරණ කරන ලදී.
විසිරණ ස්ථෘයි තත්ත්ව් ක් දක්ව්ා ලගාව්න යතක්, ආකෘතික සමාකරණ යනාකඩව්ා සිදුකරන ලදී. යබායහෝ
අව්ස්ථාව්ලදී, යම් සදහා ගතවු කාල දින එකකට ව්ඩා අඩු වි . සමාකරණ කාල ට පැ 3ක තාපන සදහා
තාල ක් ය ාදව්න ලද අතර එම කාල තුලදී වියශ්ිත යලස දක්ව්ා ඇති පරාමිතීන් ඒව්ායේ සම්පුර්ණ අග න්
දක්ව්ා ක්රම ක්රමය න් ලගා වීම සදහා ඉඩකඩ සලසන ලදී.
ව්ගු අංක 101: විසිරණ ආකෘතික අව්දි
අව්දි
අංක
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

හඳුන්ව්න

SW Swell-Avg
SW Swell-Avg
SW Sea-High
SW Sea-High
SW Swell-High
SW Swell-High
NW Sea- Avg
NW Sea- Avg
NW Sea- High
NW Sea- High

පිරිසැලසුම
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර

රළ තත්ත්ව්

සහිත
සහිත
සහිත
සහිත
සහිත

Hs (m)

Tp (s)

0.8
0.8
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6

10.5
10.5
5.5
5.5
10.5
10.5
5.3
5.3
5.3
5.3

සුළග
Dir
(Deg)
225
225
265
265
225
225
320
320
320
320

Speed
(m/s)
5
5
10
10
10
10
5
5
10
10

Dir
(Deg)
225
225
270
270
225
225
315
315
315
315

උණුසුම සහිතව් මුදාහරින ලබන ද්රව්ය ව්ල විසිරණ වීයම් ගතිලක්ෂණ
අව්කාශ ඇගයීම
උණුසුම සහිතව් මුදාහරිනු ලබන ද්රව්ය ව්ල විසිරණ රටාව් සුවියශ්ි ගති ලක්ෂණ දරයි. පළමුව්, විසිරණ සිදුවිම,
විසිරණයේ මුලි අංශුයේදීම ආරම්භ ව්න අතර කාල ක් සමගම එයම් ප්රමාණය න් විශාල යේ. පිටත පරිමිති
විශාලව්ත්ම, ශක්ති යහව්ත් විසිරණ ඇතුලත උෂ්ණත්ව් ඉහළ ෑම අඩු ව්න අතර ප්රචාරණ දුර්ව්ල වී
අව්සානයේදී විසිරණ නැව්ත ව්රක් කුඩා ප්රමාණ දක්ව්ා බිද ව්ැයට්. චක්ර කිහිප කින් පසුව්, ස්ථායී අව්ස්ථා
විචලය ක් එනම්, තාප විසිරණයේ ප්රසාරණ සහ සංයකෝචන සහිත සර්ව්සම චක්ර කරා ලගා යේ.
සලකා බලන ලද එක් එක් ආකෘතික අව්දියේදී අව්ට ප්රයද්ශ යකයරහි ඇතිව්න දරුණුතම තාප බලපෑම
ප්රමාණාත්මක යලස නි ම කිරිම සදහා සෑම ආකෘතික අව්දි කම උපරිම විසිරණ විශාලත්ව් සළකුණු කරන
ලදී.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන – 88SW –Swell-Avg අව්දි

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

රූපසටහන – 89SW –Sea-High අව්දි

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන – 90SW –Sweel-High අව්දි

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන 91 –NW –Sea-Avg අව්දි

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන 92 – NW –Sea-High අව්දි

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)

උෂ්ණත්ව් විසිරණ පිළිබඳ කාලීන ඇගයීම
පහත සදහන් ආකාර ට දක්ව්ා ඇති, උෂ්ණත්ව්යේ කාලීන විචලය න්, පුර්ව් නිර්ව්චන කරන ලද ස්ථාන ව්ල
අදාල ආකෘතික සමාකරණ කාල පරාස යව්තින් උපුටා ගන්නා ලදී. දැනට පව්තින යමන්ම ය ෝජිත තුළුමග (1 සහ
J) කලපුගල (F), ඔනගල (G), පර යමන්ම දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රා යද්රෝණි (C), කැළණි ගඟ යමෝ (E), සහ උතුරු
සහ දකුණු දිශාව්ල යව්රළ තීර න් (A, B, D) ද එ ට ඇතුලත් යේ.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

රූපසටහන 96: උපුටාගන්නා ලද ස්ථාන උෂ්ණත්ව් විසිරණ විසිරණ ද්වීමාන සැලසුම් විමර්ශන කරන ලදී (පව්තින සහ ඉල්ලුම මත). අදාල ස්ථාන ව්ල ව්ැඩිමනත් උපරීම
උෂ්ණත්ව් මට්ටම් පහත සාරාංශ කර දක්ව්ා ඇත.
ව්ගු අංක 102 තීරණාත්මක ස්ථානව්ල ව්ැඩිමනත් උපරිම උෂ්ණත්ව් න්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

උෂ්ණත්ව් විසිරණ පිළිබඳව් සාකච්ඡාව්
සංසරණ මුහුදු ජල උෂ්ණත්ව් ට එයරහිව් ව්ැඩිමනත් උෂ්ණත්ව් යමම ආකෘති මගින් පසුවිපරම් කරන ලදී
අතර, සෑම ආකෘතික අව්දි කම බලව්ත්ම (විශාලතම) විසිරණ , සැලසුම් කරන ලදී. ඇති වි හැකි උපරිම
විසිරණ ව්පසරි , සි ළු සැලසුම් මගින් නිරූපන කර ඇති අතර, සමීප දුරස්ථකරණ (200මි) යතාරතුරු
දැක්වීමට මගින්, පව්තින යමන්ම ය ෝජිත තුළුමග සහ පිටවුම් ස්ථාන තව්දුරටත් විස්තර සහිතව් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ය ෝජිත ස්ථානව්ල කාලීන විචලය න් මගින් උපරිම සහ අව්ම උෂ්ණ කලාප අතර ව්ක්රාකාර විසිරණ න්
ස්ව්භාව් ඇති බව් යපන්නුම් කරයි.
සාමානය යපාදු බලපෑම් ව්ල ප්රමාණ
පුර්යව්ෝයප්තක්ිත ආකාර ට තාප විසිරණයේ දිශානති අති ප්රමුඛ් රළ දිශාව් සමග සමකාලීන යලස ආකෘතික
යේ. එනම්, විසිරණ නිරිත දිග රළ තත්ත්ව්
ටයත් විසිරණ උතුරු දිශාව් ගමන් කරන ලඅතර, ව් ඹ දිග රළ
තත්ත්ව්
ටයත් දකුණු දිශාලටද ගමන් කරනු ලැයබ්. විචරණයේ විශාලත්ව් යදපසටම කි.මි 5 ඉක්මව්න අතර,
ඒව්ායේ අග යකාටස් ව්ල පව්තින අතිරික්ත උෂ්ණත්ව් ක් 0.01 0C ට ව්ඩා අඩු . දිශායේ පිහිටන ආකාර මත
රළ දිශාව් හා යව්රළට සමාන්තරව් දියව්න කළපුගල පථ මගින් බලපෑම් ඇතිකරනු ලබයි. යමම පර යව්ත
දිගටම යනාමැති වුව්ද, එහි පථ මගින් විසිරණ උතුරු- දකුණු දිශා යව්ත දිශාගත කරව්නු ලබයි
වියශ්ිත යව්රළ ඛ්ණ්ඩ
විසිරණ මගින් යව්නස් ව්න විශාලත්ව් න්යේ යුත් ව්ැඩමනත් උෂ්ණති න් යව්රළ මගින් දරා සිටීමට ඇතිව්නු බව්ට
සි ළු ආකෘති අව්දි මගින් දැකි හැකි . එයමන්ම, දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රායේ සිට කැළණි ගං යමෝ දක්ව්ා ව් ඹ
දිග ඉහළ මුහුදු රළ කාලසීමායේදී 0.15 0C පමණ උපරිම ව්ැඩිමනත් උෂණති ක් ඇතිව්නු ඇත. යකයස් වුව්ද,
දැනට පව්ා (එනම්, ය ෝජිත බලාගාර යනාමැති විට) යුයදනවි බලාගාරයේ මුදාහැරීම් යහ්තුයව්න් ඉහත සදහන්
යව්රළ තීර , විසින් සමාන රළ සහිත තත්ත්ව් න් ටයත්දී 0.19 0C ප්රමාණ ක ව්ැඩිමනත් උෂ්ණත්ව් ක්
අත්දකිනු ලබයි.
යකරව්ලපිටයේ සිට යබෝපිටි දක්ව්ා වු මුහුදු තීර විසින්, නිරිත දිග රළ තත්ත්ව් ක් ටයත් 0.000C - 0.160C
දක්ව්ා ව්න ව්ැඩිමනත් ජල උෂණත්ව් ක් අත්දකිනු ලබයි. (දළ ව්ශය න් ව්සරකම මාස 4-5 පමණ කාල ක්)
යකයස් වුව්ද, යමම යකාටයස් යව්රළාසන්න ජලයේ උෂ්ණත්ව් දැනටමත් 0.000C - 0.120C පමණ ප්රමාණ න්
සමාන රළ තත්ත්ව් ක් ටයත් සංරක්ෂණ මුුුහුදු ජලයේ උෂ්ණත්ව් ට ව්ඩා ඉහළ අග ක් සහිත යේ
සමුද්රී කලාපයේ ඇති ව්ුහ න් යව්ත ඇති බලපෑම
දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රායේ ව් ඹ දිග රළ තත්ව්
ටයත්දී ජලයේ උෂණත්ව් , සංසරණ ජලයේ උෂ්ණත්ව් ට ව්ඩා
0.06-0.150C කින් පමණ ඉහළ නු ඇති අතර, යමම තත්ත්ව් උපරීම යලස ව්සයර් මාස තුලක කාල ක් පමණ
පව්තිනු ඇත. අයනකුත් යව්රළ කලාපී පරතර අතර, යමම තත්ත්ව් පව්තින විදුලි බලාගාර මගින් පිටකරනු
ලබන ද්රව්ය යහ්තුයව්න්, 0.07-0.090C පමණ ඉහල ාමත් දරාගනු ලබයි.
ආකෘතික අධය න සීමායව්න් ඔබ්බට ඇති යකාළඹ ව්රා ට ඉහත සදහන් කරන ලද තත්ත්ව් න් ටයත් 0.040C
උපරිම උෂණත්ව් යව්නසක් අත්දැකීමට සිදුව්නු ඇති බව්ට ප්රත්යශ්පන යකයර්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

දැනට පව්තින සහ ය ෝජිත තුළුමග යව්ත ඇති බලපෑම්
සිසිලන ජල චක්ර ව්ල කාර් ක්ෂමතාව් ව්ශය න් සලකා බලන විට කිසිදු ආකෘති අව්දි කදී, කිසිම තුළුමගත්
මගින් හුයදක් යමම ය ෝජිත පිටවුම් නල මගින් මුදාහරිනු ලබන යද් මගින් උෂ්ණත්ව්යේ ව්ැඩිවීමක් අත්දකිනු
යනාලැයබ්. විසිරණ කුළුමගින් උතුරු - දකුණු යගාඩබිම යදසට ගමන් කරන නිසා උපරිම ව්ැඩිමනත් යලස
ඇතිවි හැකි උෂ්ණත්ව් 0.320C ට අඩුව්න බැවිනුත්, තුළුමග ජල යව්ත බලපෑමක් ඇති යනායේ. යුගදනවි විදුලි
බලාගාර යහ්තුයව්න් අදාල කාළගුණික තත්ත්ව් ටයත් (0.250C) දැනටමත්, යමම උෂ්ණත්ව් ඉහළ ායම්
විශාලත්ව් පව්තී.
ගල්පර යව්ත ඇති බලපෑම
සලකා බලන ලද ගල්පර ආශ්රිතව් හදුනාගත හැකි තරම් උෂ්ණත්ව් ඉහළ ාමත් නිරික්ෂණ කර යනාමැත.
මුදාහරිනු ලබන ලව්ණ මිශ්ර ජලයේවිසිරුම් ගති ලක්ෂණ ,
අව්කාශ පිළිබඳ ඇගයීම්
ලව්ණ මිශ්ර ජලයේ විසිරණ රටාව්, අනනය වු එකක් ව්න අතර යබායහෝ විට උතුරු - දකුණු දිශාව් යව්ත ය ාමු වී
පව්තී. මුල් අව්ස්ථායේදී අව්කාශ ඇගයීම උණුසුම සහිතව් මුදාහරිනු ලබන ද්රව්ය ව්ල විසිරණ රටාව් සුවියශ්ි ගති
ලක්ෂණ දරයි. පළමුව්, විසිරණ සිදුවිම, විසිරණයේ මුලි අංශුයේදීම ආරම්භ ව්න අතර කාල ක් සමගම එයම්
ප්රමාණය න් විශාල යේ. පිටත පරිමිති විශාලව්ත්ම, ශක්ති යහව්ත් විසිරණ ඇතුලත උෂ්ණත්ව් ඉහළ ෑම
අඩු ව්න අතර ප්රචාරණ දුර්ව්ල වී අව්සානයේදී විසිරණ නැව්ත ව්රක් කුඩා ප්රමාණ දක්ව්ා බිද ව්ැයට්. චක්ර
කිහිප කින් පසුව්, ස්ථායී අව්ස්ථා විචලය ක් එනම්, තාප විසිරණයේ ප්රසාරණ සහ සංයකෝචන සහිත සර්ව්සම
චක්ර කරා ලගා යේ. සලකා බලන ලද එක් එක් ආකෘතික අව්දියේදී අව්ට ප්රයද්ශ යකයරහි ඇතිව්න දරුණුතම
තාප බලපෑම ප්රමාණාත්මක යලස නි ම කිරිම සදහා සෑම ආකෘතික අව්දි කම උපරිම විසිරණ විශාලත්ව්
සළකුණු කරන ලදී.
රූපසටහන අංක 9 සිට 948 දක්ව්ා එක් එක් ආකෘතික අව්දියේ සිදුව්න උපරිම තාප විසිරණ දක්ව්ා (විශාලතම)
ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

රූපසටහන – 94SW –Swell-Avg අව්දි

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

රූපසටහන – 95SW –Sea-High අව්දි

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන – 96SW –Sweel-High අව්දි

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන 9 –7NW –Sea-Avg අව්දි

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

(a)- පව්තින තත්ව් ටයත්

(c)- පව්තින තත්ව් (Zoomed in)

රූපසටහන 97 – 8NW –Sea-High අව්දි

(b)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව්

(d)- ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිතව් (Zoomed in)

ටයත් තාප විසිරණයේ උපරිම ප්රමාණ න් (විශාලතම)
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ලව්ණතාව් පිළිබඳව් කාලීන ඇගයීම්
උෂ්ණත්ව් ඇගයීම සිදුකරන ලද පිහිටීම් ව්ලදීම, ලව්ණතා සාන්ද්රණ න් උපුටා ගන්නා ලදී. (පිහිටීම දැක්වීම රූප සටහන 93) ද්විමාන සැලසුම් විශ්යල්ෂණ කරන ලදී. (පව්තින හා ඉල්ලුම මත) යමම සෑම පිහිටිමකදීම,
උපරීම සාන්ද්රණ පහත නිරූපන කර ඇත
ව්ගු අංක 103 - තීරණාත්මක ස්ථාන ව්ල උපරීම ව්ැඩිමනත් ලව්ණතාව් න්

ලව්ණතාව් විසිරණ වීම සම්බන්ධව් සාකච්ඡාව්
සංසරණ මුහුදු ජල උෂ්ණත්ව් ට එයරහිව් ව්ැඩිමනත් උෂ්ණත්ව් යමම ආකෘති මගින් පසුවිපරම් කරන ලදී
අතර, සෑම ආකෘතික අව්දි කම බලව්ත්ම (විශාලතම) විසිරණ , සැලසුම් කරන ලදී. ඇති වි හැකි උපරිම
විසිරණ ව්පසරි , සි ළු සැලසුම් මගින් නිරූපන කර ඇති අතර, සමීප දුරස්ථකරණ (200මි) යතාරතුරු
දැක්වීමට මගින්, පව්තින යමන්ම ය ෝජිත තුළුමග සහ පිටවුම් ස්ථාන තව්දුරටත් විස්තර සහිතව් ඉදිරිපත් කර
ඇත.ය ෝජිත ස්ථානව්ල කාලීන විචලය න් මගින් උපරිම සහ අව්ම උෂ්ණ කලාප අතර ව්ක්රාකාර විසිරණ න්
ස්ව්භාව් ඇති බව් යපන්නුම් කරයි.
සාමානය යපාදු බලපෑම් ව්ල ප්රමාණ
පුර්යව්ෝයප්තක්ිත ආකාර ට ලව්ණතාව් විසිරණයේ දිශානති අති ප්රමුඛ් රළ දිශාව් සමග සමකාලීන යලස
ආකෘතික යේ. එනම්, විසිරණ නිරිත දිග රළ තත්ත්ව්
ටයත් විසිරණ උතුරු දිශාව් ගමන් කරන ලඅතර, ව් ඹ
දිග රළ තත්ත්ව්
ටයත් දකුණු දිශාලටද ගමන් කරනු ලැයබ්. විචරණයේ විශාලත්ව් යදපසටම කි.මි 5 ඉක්මව්න
අතර, ඒව්ායේ අග යකාටස් ව්ල පව්තින අතිරික්ත ලව්ණත්ව් න් 3ppt ට ව්ඩා අඩු . දිශායේ පිහිටන ආකාර මත
රළ දිශාව් හා යව්රළට සමාන්තරව් දියව්න කළපුගල පථ මගින් බලපෑම් ඇතිකරනු ලබයි. යමම පර යව්ත
දිගටම යනාමැති වුව්ද, එහි පථ මගින් විසිරණ උතුරු- දකුණු දිශා යව්ත දිශාගත කරව්නු ලබයි.
වියශ්ිත යව්රළ ඛ්ණ්ඩ
විසිරණ මගින් යව්නස් ව්න විශාලත්ව් න්යේ යුත් ව්ැඩිමනත් ලව්ණතාව් න් යව්රළ මගින් දරා සිටීමට ඇතිව්නු
බව්ට සි ළු ආකෘති අව්දි මගින් දැකි හැකි යේ. උතුරු යව්රළ යකායස් සිට යකරව්ලපිටි දක්ව්ා ව්න 3km
යව්රළ තීර යව්ත 4.9ppt දක්ව්ා ඉහළ න ලව්ණතාව් න් ඇතිවි හැක. යකයස් වුව්ද යම ක්ෂණික
තත්ත්ව් ක් ව්නු ඇති අතර, ව්ාර්ිකව් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් , නිරිත දිග, නගින දි ව්ැල් කාලයේදී එ 15.6%
ක ව්ැඩිවීමකි. සි ළු තත්ත්ව්න් ටයත් සිදුකරන ලද ආකෘතික අධය න ව්ලදී, උතුරු යව්රළ තීර යව්ත බලපෑම්
ඇති යනාව්න බව්ට පැහැදිලි වී ඇත. කැළණි ගං යමෝ දක්ව්ා ව්න දකුණු යව්රළ තීර යව්ත ව්ැඩිමනත් ව්ශය න්
3.4ppt ලව්ණ සාන්ද්රණ ක් ඇතිව්නු ලබන අතර, එයහත් දැනටමත් එම අග න් පව්තන බැවින් හුයදක් ය ෝජිත
බලාගාර මගින් ඇති වි හැකි බලපෑම්, යනාසලකා හැරි හැකියේ.
සමුද්රී කලාපයේ පව්තින ව්ුහ න් යව්ත ඇතිව්න බලපෑම්

පිටුව් | 194

යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

දික්ඕවිට ව්රායේ, ව් ඹ දිග රළ තත්ත්ව්
ටයත්දී ජලයේ ලව්ණතාව් , සංසරණ ජලයේ ලව්ණතාව් ට ව්ඩා
3.37 ppt පමණ ඉහළ නු ඇත. යකයස් වුව්ද, දැනට පව්තින ව්ැඩිමනත් සාන්ද්රණ ට එයරහිව් ය ෝජිත විදුලි
බලාගාර මගින් ඇතිවි හැකි තත්ත්ව් අතර පව්තින සාන්ද්රණ යව්නස යනාසලකා හැරි හැකි තරම් අඩු
මට්ටමකි. යව්නත් යලසකින් පැව්සුව්යහාත් ලව්ණතාව් ඉහළ ාම මගින් ම් බලපෑමක් ඇතිව්නු ලබන්යන් නම්
එම තත්ත්ව් දැනටමත් එහි පව්තින අතර, අමතර ව්ශය න් ව්ැඩි බලපෑමක් ඇතියේ යි පුර්යව්ෝයප්තක්ිත යනායේ
දැනට පව්තින සහ ය ෝජිත ,තුළුමග යව්ත ඇති බලපෑම්
ආකෘතික අධය න සිදුකරන ලද කිසිදු තත්ත්ව් ක් ටයත්දී ය ෝජිත විදුලි බලාගාර සදහා ලව්ණතාව් 1.7ppt
ඉක්මව්න ජල උකහා ගැනීමක් සිදු යනායකයරනු ඇත. තව්ද, යුගදනවි බලාගාර යහ්තුයව්න් දැනටමත් එ ට
සමාන, අමතර ලව්ණතාව් ක් පව්තී. යුගදනවි බලාගාර මගින් ලබාගන්නා ජල , දැනටමත් ව් ඹ මුහුදු සාමානය
අග (5.57ppt) සහ නිරිතදිග මුහුදු ඉහළ තත්ව් ටයත් (13 ppt), ව්ැඩිපුර ලව්ණ සාන්ද්රණ සහිත බව් අත්දකිනු
ලබයි. පසුවිපරම් කරන ලද ස්ථාන අතරින් ඉහත යදව්නුව් සදහන් කර ඇති ස්ථානයේ ව්ැඩි ලව්ණ සාන්ද්රණ ක්
ඇති බව් නිරික්ෂණ කරන ලදී. යම යව්තින් තත්ත්ව් ට සමග සංසන්දන කල විට 11 ppt ප්රමාණ ක ඉහල
ාමත් යේ. යමම යද්ශගුණික අව්දි අන්තර් යමෝ කාලයේදී (ඔක්යතෝම්බර්) ව්ාර්ික රළ යද්ශගුණික
තත්ත්ව් ට (ආසන්නව් මාස ක පමණ කාල ක) 7.5% පමණ බලපෑම් ඇති කරයි. යකයස් වුව්ද, ඉහළම අග න්
තාව්කාලිකව් පමණක් පව්රනු ඇති අතර, චක්ර තුලදි 05 ppt මට්ටම දක්ව්ා අඩු ව්නු ඇත.
ගල්පර යව්ත ඇති ව්න බලපෑම්
යමම අධය නයේදී සමීපයේ පව්තින එකම ගල්පර යදක ව්න කලපුගල සහ ඕනගල න ඒව්ා සම්බන්ධව් සලකා
බලන ලදී. යමම ය ෝජිත බලාගාර මගින් කලපුගල යව්ත 5.5 ppt පමණ දක්ව්ා ව්න ව්ැඩිමනත් ලව්ණතාව් න්
ඇති කරව්නු ලබන නමුත් දැනට පව්තින යද්ශගුණික තත්ත්ව් න් ටයත් ලව්ණතාව් 3.7ppt දක්ව්ාත් ඉහළ යි.
ඕනගල තව්ත් අක්යව්රළ තුල ඈතින් පිහිටා තියබන බැවින්, එ ට බාධා රහිත යේ.
4.3.2.2. රට අභයන්තර ජලාශ්රභුගත ජල හි ප්රමාණ සහ ගුණාත්මක භාව් යකයරහි ඇති බලපෑම් /
•

රට අභයන්තර ජලාශ ව්ල ජලයේ ගුණාත්මකභාව් : සෘජු යහෝ ව්ක්රකාර යලස රට අභයන්තර ජලාශ යව්ත, කාර්මික
අපසන්දන යහෝ පිරිපහදු කරන ලද කාර්මික අපසන්දන මුදා හැරීමක් සිදු යනායේ. එබැවින්, යමම ය ෝජිත ව්යාෘති
ක්රි ාත්මක වීම තුලින් මතුපිට ජලය හි ගුණාත්මකභාව් යකයරහි අහිතකර බලපෑම් නිර්මාණ කරනු යනාලබයි.

•

භුගත ජලය හි ගුණාත්මකභාව් : සෘජු යහ් ව්ක්රකාර යලස කාර්මික අපසන්දන යහෝ පිරිපහදු කරන ලද අපසන්දන,
භුමි යව්ත මුදා හැරීමක් සිදු යනාකරනු ඇත. ය ෝජිත බලාගාර යහ්තුයව්න් ජනන ව්න, අමතර මළ අපද්රව්ය
දැනට පව්තින බලාගාරයේ මගින් ජනන ව්න මළ අපද්රව්ය ව්ලටම සමාන ව්නු ඇත. එබැවින් පිරිපහදු කරන ලද
අප ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව් භූගත ජල යකයරහි තර්ජන ක් ඇති යනාකරනු ඇත.

•

අපව්හන : යමම ය ෝජිත බලාගාර සි ලුම අපජල මාර්ගය න් යව්න් යව්න් ව්ශය න් එකතු කර පිරිපහදු කර
මුහුදට මුදා හරිනු ලැයබ්. එබැවින් බලාගාරයේ ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේදී අපව්හන ව්න ජල ව්යාපෘති
යනාමැති අව්ස්ථාව්ලදී ජනන ව්න අප ජල ට ව්ඩා දූිත තත්ත්ව් යනාපව්තිනු ඇත. අතියර්ක ව්ශය න් ව්ැසි
කාලයේ දී හදිස්සියේ විසිරි හැකි රසා නික ද්රව්ය සහ යතල් පමණක් පව්තිනු ඇත. යමම විෂ සම්බන්ධව්
අව්දානම් පිළිබඳ ඇගැයීයම් දී සලකා බලනු ඇත.

•

ක්ීරිත (Leachate) : අපජල පිරිපහදු පද්ධති මගින් ජනන ව්න ජල සහිත මඩිති පාලන කිරීම පිණිස
ක්රමානුකූල සැලැස්මක් ඇත. එබැවින් ක්ීරිත මගින් භූගත ජල යව්ත සහ මතුපිට ජල යව්ත සෘජු යහෝ ව්ක්රාකාර
බලපෑමක් ඇති යනායේ.

•

ජල සම්පත් මගින් ජල උකහා ගැනීම : ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේ දී යමම ව්යාපෘති මඟින් එහි කිසිදු
ක්රි ාව්ලි ක් යහෝ ක්රමයේද ක් සඳහා මතුපිට යහෝ භූගත ජල ප්රය ෝජන ට ගනු යනාලබයි. එබැවින් භූගත යහෝ
මතුපිට ජල යව්ත ප්රමාණාත්මක යලස ඇතිව්න බලපෑම ශුනය අග කින් යුක්ත ව්නු ඇත.

පිටුව් | 195

යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
4.3.3. ශබ්ද හා කම්පන

යමම ය ෝජිත විදුලි බලාගාර , ක්රි ාත්මක ව්න කාල තුලදී ජනන ව්න ශබ්ද පුළුල් යලස ඛ්ාණ්ඩ යදකක්
ටයත් ව්ර්ගීකරණ කළ හැක. එනම් ස්ථානී සහ ඒ ආශ්රිත (line) ප්රභව් ව්ශය නි. භාවිතා කරනු ලබන සි ලු
න්ර සූර සහ උපකරණ ස්ථානී ප්රභව් යලස ව්ර්ගීකරණ කරනු ලබන අතර ව්ාහන ගමනාගමන ආශ්රිතව්
ප්රභව් (line sources) ව්ර්ග ට ඇතුලත් ව්නු ඇත.
කාලානුරූප ඇතියව්න ව්ායුයගෝලී තත්ත්ව් න් අනුව් (ආර්ද්රතාව් , සුලං දිශාව්, සුළයේ යේග ) සහ අව්ට
පරිසර (ඉදිකිරීම්, ව්ුහ න්, ව්න ව්ැස්ම එනම් පව්තින ශාක, තාප්තප) ආසන්නම ග්රාහක යව්ත ඇතිව්න ශබ්ද
යව්නස් ආකාර ගනි.
එබැවින් ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේදී ජනන යේ ැයි පුයරෝකතන කළ හැකි ශබ්ද
මට්ටම සහ එමගින් ඇතිව්න බලපෑම් ඉහත සඳහන් විචාරය න් ද සැලකිල්ලට යගන ප්රමාණාත්මක යලස ඇගයීම්
කර, පුයරෝකතන කිරීම “IMMI” ශබ්ද සිති ම් ගත කිරීයම් මෘදුකාංග භාවිත කර සිදු කරන ලදී.
ආකෘතියේ සඳහා ය දවුම් දත්ත
තීරණාත්මක ශබ්ද ප්රභව් න්
ව්ගු අංක 106 මගින් ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ සැලකි යුතු තරයම් ශබ්ද ජනන යව්න ප්රභව් න් සහ එහි
දර්ශී ශබ්ද පීඩන මට්ටම් දක්ව්ා ඇත. එම තීරණාත්මක ශබ්ද ප්රභව් න්යේ පිහිටීම රූපසටහන් අංක 99 මගින්
යපන්නුම් කර ඇත.
ව්ගු අංක 104: ශබ්ද මට්ටම් සිති ම්ගත කිරීම සඳහා සලකා බලන ලද තීරණාත්මක ශබ්ද ප්රභව් න් පිළිබඳ
විස්තර
ශබ්ද ප්රභව්
යපාළව් මට්ටයම් සිට එම ප්රභව් ට
මීටර 1 ක දුරකදී උපරිම
ඇති සායප්තක්ෂ උස (m)
ශබ්ද මට්ටම dB(A)
4.0
85
ගෑස් ටර්බයින
4.0
85
ගෑස් ටර්බයින් යජනයර්ටර
4.0
95
වියමෝචක ව්ායු විසිරක
6.5
85
ව්ාෂ්ප ටර්බයින
6.5
85
ව්ාෂ්ප ටර්බයින යජනයර්ටර
16.5
85
සිසිලන කුළුණ (ඒකක 7)
* නිෂ්පාදක ායේ පිරිවිතර
යගාඩනැගිලි සම්බන්ධ විස්තර
පහත සඳහන් ව්ගු අංක 107 මගින් ශබ්ද ජනන ව්න ප්රභව් න් පිහිටි ස්ථානව්ල යගාඩනැගිලි සම්බන්ධ ,
විස්තර දක්ව්ා ඇත
ව්ගු අංක 91: ශබ්ද මට්ටම් සිති ම් ගත කිරීම සඳහා සලකා බලන ලද යගාඩනැගිලි සම්බන්ධ විස්තර
නම
යගාඩනැ
ශබ්ද ප්රභව්
යගාඩනැගිල්යල්
ව්ුහ යේ මතුපිට
ගිල්යල්
විව්ෘත භාව්
සදහා ය දා යගන
උස (m)
ඇති ඉදිකිරිම් ද්රව්ය
25.4
ව්ාෂ්ප
ව්ාෂ්ප ටර්බයින
ව්ුහ සඳහා යපර සවි
ව්ායු අව්කාශ සහිතව්, ව්ායන්
ටර්බයින්
ව්ාෂ්ප ටර්බයින
ද්විත්ව් වීදුරු ඇති
යගාඩනැ
යජනයර්ටර
ජයන්ල මගින්
ආව්රණ සඳහා අතර
ගිල්ල
ආව්රණ කර ඇත
මැදිව් ද්රව්ය ඇතුලත්
23.4
ගෑස්
වියමෝචක ව්ායු විසිරක
කර ඇති යසවිලි
ටර්බයින්
ගෑස් ටර්බයින
ජයන්ල සහ ආව්රණ
ගෑස් ටර්බයින
යජනයර්ටර
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රූපසටහන 102: ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ තීරණාත්මක ශබ්ද ප්රභව් න්
ප්රතිග්රාහක ස්ථාන ව්ල පිහිටීම
ශබ්ද මට්ටම් පිළිබඳ ආකෘතික අධය නයේ දී ය ාදා ගන්නා ලද ප්රතිග්රාහක ස්ථාන (25) රූපසටහන් අංක 100
සහ 101 මගින් දක්ව්ා ඇත.
ආකෘතික අධය න උපකල්පන
ය ෝජිත විදුලි බලාගාර සඳහා සිදුකරන ලද ආකෘතික අධය නයේ දී පහත සඳහන් උපකල්පන භාවිතා කරන
ලදී.
• යගාඩනැගිලි මගින් ශබ්ද අව්යශෝෂණ කර ගැනීයම් සංගුණක 0 12 යලස සලකන ලදී.
• පරාව්ර්තන අනුක්රම 1 යලස සලකන ලදී.
• භූමි අව්යශෝෂණ සංගුණක 0 2 යලස සලකන ලදී.
• පාරිසරික උෂ්ණත්ව් සහ ආර්ද්රතාව් පිළියව්ලින් 300C සහ 70% යලස සලකන ලදී.
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රූපසටහන 103 -R1- R25 දක්ව්ා ප්රතිග්රාහක ස්ථාන
4.3.3.1. ප්රතිග්රාහක ස්ථානව්ල පුයරෝකථන කරන ලද ශබ්ද මට්ටම් ආකෘතික අධය න ප්රතිඵල ආකෘති සදහා ය ාදව්න ලද දත්ත මත පදනම්ව් සහ උපකල්පන සලකා බලා, බලාගාරයේ මායිම් ව්ල වියශ්ෂ ස්ථාන ව්ල
පුයරෝකථන කරන ලද ශබ්ද මට්ටම්, ව්ගු අංක 103 මගින් දක්ව්ා ඇත. යමමගින්, ශබ්ද මට්ටම් සමක සංතතික A බර තබන
ලද යඩසිබල් (dB (A) ) මගින් දක්ව්ා ඇත. අදාල ද්වීමාන ශබ්ද සිති ම, රූපසටහන් අංක 108 මගින් නිරූපන කර ඇත.

ව්ගු අංක 92 : බලාගාරයේ මායිම් ව්ලදී වියශ්ිත ප්රතිග්රාහක ස්ථානව්ල පුයරෝකථන කරන ලද ශබ්ද මට්ටම්
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රූපසටහන අංක 102 : ය ෝජිත බලාගාරයේ ද්වීමාන ශබ්ද සිති ම

රූපසටහන 104: ය ෝජිත න්රාගාර සඳහා 2D ශබ්ද සිති ම

ශබ්ද මට්ටම් පිළිබඳ ආකෘතික අධය නයේ නි ාමන
යතෝරාගත් ග්රාහක ව්ල පුයරෝකථන කරන ලද ශබ්ද මට්ටම් ව්ලින් පහත නිගමන ව්ලට පැමිණි හැක.
• ‘ව්ාෂ්ප ටර්බයින කලාප ’ සහ ‘සිසිලන කුළුණු ප්රයද්ශ ’ ට ව්ඩා ‘ගෑස් ටර්බයින ප්රයද්ශ ’ ව්ැඩි ශබ්ද බල ක් නිකුත්
කරයි.
• සි ලුම යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ පුයරෝකථන කරන ලද ශබ්ද මට්ටයම් සයමෝච්ඡ ව්න 35-40 dB (A) තුළ ඇත
• මායිම් බිත්ති ශබ්ද බාධක ක් යලස ක්රි ා කරයි
ය ෝජිත බලාගාර ක්රි ාකාරිත්ව් ස්ථාව්ර තත්ව් ක් සහ අඛ්ණ්ඩ ස්ව්භාව් ක් ගනී. එම නිසා රාී කාලයේ ශබ්ද නිර්ණා ක
සලකා බැලි යුතු . ඒ අනුව්, ය ෝජිත බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී, දැනට පව්තින ශබ්ද ප්රභව් ව්ල බලපෑමකින් යතාරව්
පමණක් යන්ව්ාසික ප්රයද්ශයේ මායියම් අයප්තක්ෂිත ශබ්ද මට්ටම පුයරෝකථන කළ ශබ්ද සයමෝච්ඡ ව්න 35 - 40 dB (A) තුළ
පව්තිනු ඇත. එම නිසා, ශබ්ද පුයරෝකථන ට අනුව්, ය ෝජිත බලාගාරයේ ක්රි ාකාරිත්ව් යහ්තුයව්න් යන්ව්ාසික ප්රයද්ශව්ලට
යහෝ ශබ්ද සංයේදී ප්රතිග්රාහක ව්ලට ශබ්ද බලපෑමක් දිව්ා රෑ යදයකහිම සිදු යනායේ.
යකයස් යව්තත්, යමම මට්ටම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා 5 ව්න යකාටයස් විස්තර කර ඇති පරිදි බලපෑම් අව්ම කිරීයම්
ක්රමයේද න් ක්රි ාත්මක කළ යුතු .
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*2019 අංක 1 දරණ ජාතික පාරිසරික (සථාව්ර ප්රභව් වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි ව්ල අංක 8 (යරගුලාසි 8) අනුව් ද්රව් සහ
ව්ායුම ඉන්ධන සඳහා ය ාමු ඔක්සිජන් මට්ටම 3% කි.
** 2019 අංක 1 දරණ ජාතික පාරිසරික (සථාව්ර ප්රභව් වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි ව්ල උපයල්ඛ්ණ II හි 1 ව්න යකාටයස්
(යරගුලාසි 2) හි දක්ව්ා ඇති පරිදි 50 MW ට ව්ැඩි ස්ව්ාභාවික ව්ායු සඳහා සහ 100 MW ට ව්ැඩි ගෑස් ටර්බයින/ සංයුක්ත චක්ර
ටර්බයින තාක්ෂණ සමඟ ආසව්න කළ ඉන්ධන තාප බලාගාර සඳහා සථාව්ර ප්රභව් වියමෝචන ප්රමිති

4.3.3.2. කම්පන මගින් ඇතිව්න බලපෑම්

විදුලි බලාගාර තුළ ක්රි ාත්මක ව්න භ්රමණ ව්න න්රසූර යහ්තුයව්න් ආසන්නයේ සිටින යන්ව්ාසික පුද්ගල න්
සහ ව්ුහ යව්ත ම් කිසි බලපෑමක් ඇතිවි හැකි . 2.4.7 යකාටයස් දක්ව්ා ඇති පරිදි ගෑස් ටර්බයින , ව්ාෂ්ප
ටර්බයින සහ ඒව්ායේ අදාල යජනයර්ටර් සියුම් ඉංජියන්රුම තාක්ෂණ න් යුතුව් මනා සමබරතාව් කින්
යුක්තව් භ්රමණ ව්න න්ර සූර යලස නිෂ්පාදිත අතර, නිසඟ යලසම ඉතා අඩු කම්පන මට්ටම් ජනන කරනු
ලබනු ඇත. ටර්බයින යජනයර්ටර් සහ ඒව්ායේ සහ ක උපකරණ, ධ්ව්නික බාධක බිත්ති යසවිලි නාදි සහිත
ධ්ව්නික කුටීර තුල අන්තර්ගත යේ.
ව්ායු කුළුමඟ සහ වියමෝචක පිටකරන කුළුණු ව්ලට සම්බන්ධිත වියශ්ෂ සයිලන්සර් මගින් පාරිසරික උපයදස් ව්ලට
අනුකූල ව්න මට්ටම දක්ව්ා ශබ්ද සහ කම්පන අඩු කරව්නු ලබයි. සංයුක්ත ව්ක්ර ක්රි ාව්ලි සඳහා HRSG
මගින්ම ශබ්ද සහ කම්පන
ටපත් කිරීමක් සප නු ලබයි තව්ද HRSG බිත්ති ද ශබ්ද අඩු කිරීම සඳහා
පරිව්ෘත්ත කරන ලද ඒව්ා යේ.
ශබ්ද ජනන ප්රභව් සහිත සි ලු යගාඩනැඟිලි ස්ීර ඒව්ා ව්නු ඇති අතර වියශ්ෂය න්ම ටර්බයින යගාඩනැගිල්ල,
පරිව්ාරක ද්රව්ය මැදි කරන ලද (sandwiched) බිත්ති සහ යසවිලි සහිතව් ශබ්ද සහ කම්පන අව්යශෝෂණ
කරගන්නා යලස සකසනු ඇත. යජනයර්ටරයේ සම්ූර්ණ මධය භාග දුනු මත කරකැයව්න යකාටස මගින් ඇති
කරව්නු ලබන කම්පන යව්තින් හුදකලා කරනු ලබයි.
අඩු කම්පන සහ ශබ්ද මට්ටම් සහිත යමෝටර් ය ාදා ගැනීම මගින්, සිසිලන කුළුණු මගින් ජනන ව්න ශබ්ද හා
කම්පන මට්ටම් අව්ශය මට්ටම දක්ව්ා අඩු කරනු ලබයි. එ ට අමතර ව්ශය න්, සිසිලන කුළුණු ව්ුහ සැලසුම්
කිරීයම්දී ශබ්ද සහ කම්පන අඩුව්න ආකාර ට එ සිදු කරනු ලැයබ්.

ඝන අපද්රව්ය සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
4.3.4.1. උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම යහ්තුයව්න් ඇති වි හැකි බලපෑම්
4.3.4.

උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය: ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලදී උපද්රව්කාරී රසා නික ද්රව්ය භාවිතා කිරීම සාමානයය න් සෑම යදනාම
පායහ් දන්නා කරුණකි. යම් ද්රව්ය අතරට තීන්ත සහ දි කිරීයම් ද්රව්ය ව්ල ඇතුලත් යෙෝමැල්ඩිහයි්, ඩයිඅයියසාස යන්ට්, ගිණි ආරක්ෂණ ද්රව්ය , සිලිකා ව්ැනි රසා න ද්රව්ය අඩංගු යේ. යකයස් වුව්ද, යමම අව්ස්ථායේ දී
ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී භාවිතා ව්න උපද්රව්කාරී ද්රව්ය පිළිබඳව් ගුණාත්මක යලස
පුයරෝකතන කිරීයම් හැකි ාව්ක් යනාමැත. එයස්ම ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලදී ජනන ව්න උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
ප්රමාණාත්මකව් ඇස්තයම්න්තු කිරීයම් හැකි ාව්ක් ද යනාමැත.
යුයරෝපී ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත අධය න කිරීයම්දී ම් ඉදිකිරීමකදී ජනන ව්න උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය අයනක්
ඝන අපද්රව්ය ප්රමාණ ට සායප්තක්ෂව් 5% යහෝ (ඊට ව්ඩා අඩු) මට්ටමක පැව්ති යුතු බව් ඇස්තයම්න්තු කරනු
ලැයබ්. යමම ඇස්තයම්න්තුව්ට උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය පමණක් යනාව් උපද්රව්කාරී ද්රව්ය අඩංගු හිස් වු භාජන නාදි ට
ඇතුලත් . එබැවින් සතය ව්ශය න්ම ජනන ව්නු ලබන උපද්රව්කාරි අපද්රව්ය ප්රමාණ ඉහත සඳහන්
ඇස්තයම්න්තුගත ප්රමාණය න් 5% කට ව්ඩා ඉතා අඩු මට්ටමක පව්තිනු ඇත.
ඉදිකිරීම් ක්යෂ්රයේ දී උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ජනන වීම මූලිකව්ම සිදු කරනු ලබනුයේ උපද්රව්කාරී ද්රව්ය ට භාවිතා
කිරීම යහ්තුයව්නි. භාවිතා යනාකරන ඉතිරි ව්න ද්රව්ය යව්නත් ස්ථාන ක දී භාවිත ට යනාගැනුයණයහාත් එ
අපද්රව්ය ක් බව්ට පත් යේ. එයස් උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය අඩංගු භාජන අන්තරාදා ක යලස පව්තිනු ඇති අතර ඒව්ා
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ව්ල යකාටසක් යලස සැලයක්.
යමම ව්යාපෘති මගින් උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ප්රතිකර්ම කිරීම යහෝ බැහැර කිරීම, ව්යාපෘති භූමි තුළදී සිදු යනාකරනු
ඇත. ව්ැඩබිම තුල දී යමම ද්රව්ය ඒව්ායේ රසා නික සහ යභෞතික ගති ලක්ෂණ අනුව් යව්න්කර ව්ැඩබියමන්
පිටතට බැහැර කරන යද් ගබඩා කර තබනු ලැයබ්. අව්සාන බැහැර කිරීම ප්රතිචක්රීකරණකරුව්න් නැව්ත
පිටුව් | 200

යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

සැකසුම්කරුව්න් යහෝ ප්රතිකර්ම සහ බැහැර කිරීම සඳහා ව්න සමස්ථ පහසුකම් සප න්නන් හරහා සිදු යකයරනු
ඇත. මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් 2009 ව්සයර් සකස් කරනු ලබන ලැයිස්තුගත අපද්රව්ය කළමනාකරණ
සඳහා ව්න ගුරු උපයදස් ව්ලට අනුකූල ව්න යලස ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීයම් කටයුතු සිදු යකයරනු ඇත.
යමම යරගුලාසි මගින් ව්යාපෘති ය ෝජක ා සහ ඉදිකිරීම් යකාන්රාත් කරුව්න් අතර ගිවිසුමක් ඇති කරනු ලබයි.
යව්නත් ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය: ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලදී බහුල යලස ජනන ව්නුයේ උපද්රව්කාරී යනාව්න අපද්රව්ය යි
උපද්රව්කාරී යනාව්න ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය ජනන ව්නු ලබන්යන් බිඳ යහළීම කටයුතු, භාවිතා යනාව්න ද්රව්ය , අබලි
ද්රව්ය, කැණීම් කටයුතු මගින් ඇතිව්න අමතර පස්යස් නාදි , අනව්ශය අබලි ද්රව්ය නාදි යි. ය ෝජිත බලාගාර
ඉදිකිරීයම් කටයුතු මගින් ජනන ව්නු ලබන අපද්රව්ය නිව්ැරදි ප්රමාණව්ලින් දැක්වීමට හැකි ාව්ක් යනාමැත.
ඉදිකිරීම් කටයුතු මගින් ජනන ව්න අපද්රව්ය ප්රමාණ ඇස්තයම්න්තු කිරීම පිළිබඳ යපාතපයතහි කරුණු අඩංගු
යේ.
යකයස් වුව් ද ව්ාර්තා වී ඇති අග න් 20kg/m2 දක්ව්ා වූ පුළුල් පරාස ක පව්තී. ඒ අනුව් යමම ය ෝජිත විදුලි
බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී ජනන යේ ැයි බලායපායරාත්තු ව්න ඝන අපද්රව්ය ප්රමාණ යටාන් 603600 දක්ව්ා වූ [යගාඩනැගිලි ව්පසරි 3000 m2 (150m x200m)] ශාස්ී ග්රන්ථ ව්ල සඳහන් ව්න ආකාර ට
අධික ප්රමාණ කින් යුත් ඉදිකිරීම් අපද්රව්යව්ලට කඩාබිඳ දැමීම යහ්තුයව්න් සහ යපායළාව් කැණීම් මගින් ඇතිව්න
ද්රව්ය ව්ැඩි පරිමාව්කින් අඩංගු යේ. යමම ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ විශාල පරිමාණය න් කඩාබිඳ දැමීම් සහ භූමි ආශ්රිත
විෂ පථ එතරම් අන්තර්ගත යනාව්න බැවින් ජනන වි හැකි අපද්රව්ය ප්රමාණ අඩු මට්ටමක පව්තිනු ඇත.
යටාන් 1000 පමණ ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය ප්රමාණ ක් බැහැර කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම සාධාරණ ව්නු ඇත.
සාමානය ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය යව්න් කිරීම සිදුකරන අතර ප්රතිචක්රී කරණ කළ හැකි ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණකරුව්න්
යව්ත ලබා යදනු ඇත. යමම ය ෝජිත ඉදිකිරීයම්දී සැලකි යුතු ප්රමාණ ක ව්ායන් සහ කඩ අපද්රව්ය ප්රමාණ
ජනන ව්නු ඇත. ඒ සි ලු අපද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරනකරුව්න් යව්ත ලබා යදනු ඇත. ඉතිරි ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය පළාත්
පාලන ආ තනයේ බිම් පිරවීම් භුමි ක් යව්ත බැහැර කරනු ලැයබ්. යමම බිම් පිරවීම සම්බන්ධව් ඉදිකිරීම් කටයුතු
ආරම්භ කිරීමට යපර ව්යාපෘති ය ෝජක සහ අදාළ පළාත් පාලන ආ තන විසින් ගිවිසුමකට එළයඹනු ඇත.
සාමානය ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය අව්සාන බැහැර කිරීම සිදුකරන යතක් ව්ැඩ බිම තුල ගබඩා කර තියබනු ඇත.
4.3.4.2.

ගෘහස්ථ ඝන අපද්රව්ය සහ අපජල පිරිපහදු පද්ධති මගින් ජනන යව්න මඩිති බැහැර කිරීම මගින්
ඇතිව්න බලපෑම

ගෘහස්ත අපද්රව්ය : ඉදිකිරීම් අව්ධි තුළදී ජනන ව්න ගෘහස්ථ අපද්රව්ය කම්කරුව්න් සහ ඉදිකිරීම් කාර් ාල
යහ්තුයව්න් ඇති ව්න ඒව්ා යේ. ගෘහස්ථ අපද්රව්යව්ලට දිරාපත්ව්න ඉතිරිවූ ආහාර, නිව්ාස/ කාර් ාල අපද්රව්ය සහ
දිරාපත් යනාව්න අපද්රව්ය ද ඇතුළත්යේ. ජනන ව්න සමස්ත ගෘහස්ථ අපද්රව්ය ප්රමාණ සෘජු යලසම යස්ව්ක පිරිස
සහසම්බන්ධයේ. ව්ාර්තා ව්න ආකාර ට දියුණු යව්මින් පව්තින රටව්ල ගෘහස්ථ අපද්රව්ය ප්රමාණ දිනකට/
පුද්ගලය කුට 0.4 kg ව්න අතර දියුණු රටව්ල එ 1.2kg/ දිනකට/ පුද්ගලය කුට පමණ යේ.
යකාළඹ නගරයේ එකතු ව්න ඝන අපද්රව්ය ප්රමාණ 1.2kg/ දිනකට/ පුද්ගලය කුට පමණ යේ. යමම යතාරතුරු
සලකා බලන කල ඉදිකිරීම් ව්ැඩ බිම තුල යස්ව්ක න් 100 පමණ සිටින අතර උපකල්පන මත ජනන යේ ැයි
බලායපායරාත්තු ව්න ගෘහස්ථ ඝන අපද්රව්ය ආසන්න ව්ශය න් 100kg පමණ යේ.
ගෘහස්ථ ඝන අපද්රව්ය යව්න් යව්න් ව්ශය න් කසල බදුන් තුල එකතු කරනු ලැයබ්. ඉතිරිව්න ආහාර යකාම්යපෝස්ට්
බඳුනකට බැහැර කර ඒව්ා ව්ැඩ බිම තුල යගව්තු ව්ගා කටයුතු සඳහා ය ාදා ගනු ලැයබ්. යබෝතල්, වීදුරු, ප්තලාස්ටික්
ව්ැනි ප්රතිචක්රීකරණ කළ හැකි සි ළුම ද්රව්ය ප්රතිචක්රී කරණකරුව්න් යව්ත ලබා යදනු ඇත. ඉතිරිව්න ගෘහස්ථ
ඝන අපද්රව්ය ප්රමාණ පළාත් පාලන ආ තන යහෝ අනුමත ඝන අපද්රව්ය එකතු කිරීයම් ආ තන ක් මගින් බැහැර
කරනු ලැයබ්.
ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක ව්න කාල තුළදී :- ක්රි ාකාරීත්ව් කටයුතු යහ්තුයව්න් ජනන ව්න ඝන අපද්රව්ය ප්රමාණ
යනාසලකා හැරි හැකි තරම් . ප්රධාන අපද්රව්ය එනම් LNG දහන මගින් නිපදව්න ව්ායුම අතුරුඵල මගින් ඇති
ව්ායු වියමෝචක
යකයස් වුව්ද ඝන අපද්රව්ය (සෘජු යලසම පැව්ැත්වුව්යහාත් අධි ඝන අපද්රව්ය) නිපදව්නුයේ අපජල පිරිපහදු
පද්ධති (ETP) මගින් ජනන ව්න මඩිති යලස ව්න අතර යම ට ගෘහස්ථ අපජල යමන්ම යතල් සහිත
අපසන්දන පිරිපහදු ඒකක ද සම්බන්ධිත . ඒ අතරම ඉන්ධන යතල්ව්ල අපද්රව්ය ඉව්ත් කරන යතල් පිරිපහදු
පද්ධති ක් ද (FOTP) ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

දැනට පව්තින ඩීසල් ඉන්ධන මගින් ක්රි ාකරන සංයුත්ත චක්ර විදුලි බලාගාර සමඟ සංසන්දන කරන විට මඩිති
ජනන වීම ඉතා අව්ම යේ. ප්රතිකර්ම පද්ධති මගින් ජනන ව්නු ඇතැයි පුර්යව්ෝයප්තක්ිත යතල් සහිත අපද්රව්ය
ප්රමාණ මසකට 200kg ව්ලට ව්ඩා අඩුවි හැකි අතර යමමගින් ඩීසල් ප්රතිචක්රී කරණ කිරීම සිදු කළ හැකි .
එයහයින් එකතු වි හැකි මඩිති ප්රමාණ යනාසලකා හැරි හැකි ප්රමාණ කි. ETP මගින් ජනන ව්න මඩිති
(sludge) සම්බන්ධව් පහත සඳහන් ව්ැදගත් කරුණු යදක අව්ධාන ට ලක් කරනු ලැයබ්.
a) යමම ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක කිරීයම් දී එහි ක්රි ාකාරීත්ව් සඳහා කිසිදු අව්දානම් සහිත යහෝ
ලැයිස්තුගත කරන ලද ද්රව්ය ක් යහෝ යපාලික්යලෝරීයන්ට් බයි ෆීනයිල්, ඕයසෝන් විය ෝජන කරන ද්රව්ය , ව්ැනි
රසා නික ද්රව්ය , භාවිතා යනායකයරනු ඇත. එම නිසා කාර් ක්රි ාපටිපාටි මගින් උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ජනන
වීමක් බලායපායරාත්තු යනායේ. යකයස් වුව්ද අර්ථ දැක්වීම් ව්ලට අනුව් ප්රතිකාර පද්ධති මගින් ජනන ව්න යතල්
සහ ග්රීස් අඩංගු මඩිති උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය යේ.

b) යතෝරාගන්නා ලද ඉන්ධන ව්ර්ග අනුව් (එනම්, DFO සහ LNG) යමම ව්ැඩ බිම තුල ජනන ව්න මඩිති ප්රමාණ
සැලකි යුතු තරම් ව්ැඩි වීමක් යමම නව් න්රාගාර යහ්තුයව්න් සිදු යනාව්න අතර එයස් ම සැලකි යුතු තරමට
කාර් මණ්ඩල ව්ැඩිවීමක් ද අයප්තක්ෂා යනායකයර්. එබැවින් ගෘහස්ථ අපජල ප්රමාණ ව්ැඩි වීමක් සිදු යේ.

ඉහත a සහ b සලකා බලන විට දැනට පව්ත්ව්ායගන නු ලබන මඩිති බැහැර කිරීයම් ක්රමයේද ම යව්නස්
කිරීමකින් යතාරව් තව්දුරටත් පව්ත්ව්ායගන ා හැකි බව් නිගමන කළ හැක. ඒ අනුව් දැනට පව්තින විදුලි
බලාගාරයේ සිදුකරන ක්රමයේද ට අනුව් එම මඩිති වි ලීම සිදු කර අනුමැති ලත් යකාන්රාත්කරුව්න් යව්ත
ලබාදීම සිදුකර යගන ා හැකි .
අනික් අපද්රව්ය ධාරාව් ව්නුයේ භාවිත දැවියතල් සහ ලිහිසි යතල් . දැනට සිදු කරන ක්රම ට අනුව් යමම ද්රව්ය ද
ප්තලාස්ටික් යලෝහ බැරල් ව්ලට එකතු කර වියශ්ිත යලස හඳුනාගත් ස්ථාන ක ගබඩාකර තබා පසුව්
අනුමැති ලත් ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණ සිදු කරන ආ තන යව්ත නිදහස් කළ හැකි . හිස් බඳුන් ව්ල ද යමම ද්රව්ය
ව්ල ඉතිරි ප්රමාණ න් තිබි හැකි බැවින් ඒව්ාද දැනට සිදු කරන ආකාර ට අනුමැති ලත් ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණ
සිදු කරන ආ තන යව්ත නිකුත් කිරීම නිර්යද්ශ කරනු ලැයබ්.
ගෘහස්ථ අපජල පිරිපහදු කිරීම මගින් ඇතිව්න මඩිති, ETP මඩිති සමඟ එකතු කරනු ලැයබ්. එබැවින් ඒ සඳහා
යව්නත් අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් ක්රමයේද ක් සැලසුම් කිරීම අව්ශය යනාව්නු ඇත. ගෘහස්ථ අපද්රව්ය පිරිපහදු කිරීම
මගින් ජනන ව්න මඩිති විෂ සහිත යනායේ.
ඉහත කරුණුව්ලට අමතරව් කාර් ාලයේ කටයුතු යහ්තුයව්න් ද ඉතා සුළු අපද්රව්ය ප්රමාණ ක් ජනන ව්නු ඇත.
ඉතිරි ව්න ආහාර යකාම්යපෝස්ට් බඳුන් තුළ එක් කර පසුව් යගව්තු ව්ගා කටයුතු සඳහා ය ාදා ගනු ලැබීමට
නි මිත වීදුරු, ප්තලාස්ටික් ව්ැනි ප්රතිචක්රී කරණ කළ හැකි සි ළුම ද්රව්ය යව්න් කර එකතු කරනු ලබන අතර ඒව්ා
ප්රතිචක්රීකරණ සඳහා ය ාමු කරනු ඇත. ඉතිරි ව්න ගෘහස්ථ අපද්රව්ය යව්යතාත් පළාත් පාලන ආ තන යහෝ
අනුමැති ලත් ඝන අපද්රව්ය එක්රැස් කිරීයම් ආ තන ක් හරහා කසල බැහැර කරන ස්ථාන ක් යව්ත ය ාමු කරනු
ඇත.
4.3.5. භූමියේ ස්ථායිතාව්
4.3.5.1. යව්රයල් ස්ථායිතාව් සහ ධීව්ර ව්රායේ යබාක්ක තුළ අව්සාදිත තැන්පත් වීම යකයරහි ඇති බලපෑම්

අව්සාදිත ප්රව්ාහන වීම ඇගයීම
හැඳින්වීම සහ ආකෘතික විෂ පථ
මුහුදු යව්රළාශ්රිත යහෝ සමුද්රාශ්රිත ප්රව්ාහන
න ව්චන සංසක්ත යනාව්න අව්සාදිත මුහුදු කලාපයේ දියේ
ප්රව්ාහන වීම සම්බන්ධව් භාවිතා කරනු ලැයබ්. මුහුදු යව්රළ දියේ ගසායගන ාම යහෝ ප්රව්ාහන වීම පරාමිතීන්
ගණනාව්ක් මත තීරණ ව්න අතර එයින් ව්ැදගත්ම ඒව්ා ව්නුයේ:
• මුහුදු රළ ව්ල උස
• රළ පතන යකෝණ
• කණිකා ව්ල ප්රමාණ (ව්ැලි)
• මුහුදු යව්රළ පැතිකඩ
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

යව්රළ දියේ ගසායගන ා යම් ආනති මගින් යව්රළ ඛ්ාදන යහෝ එ තීව්ර වීම සමස්ත යලස බලපානු
ලබයි.ය ෝජිත RLNG බලාගාරයේ පිහිටීම මගින් ඇතිව්න අව්සාදිත ගමන් කිරීම ඇගයීම මගින් (තුළුමග සහ
පිටවීම ව්ූහ න් සහිතව් සහ රහිතව්) යව්රල කලාප දියේ අව්සාදිත ගමනට සහ එම ව්ුහ න්යේ උරාගැනීයම්/
පිටකිරීයම් කාර් න් සඳහා සිදුයේ ැයි සිති හැකි බාධක පිළිබඳව් තීරණ කළ හැකි යේ
යමම ඇගයීයම් කාර්
එව්ැනි ක්රි ාව්න් සඳහා සුවියශ්ී යලස සංව්ර්ධන කර ඇති MIKE 21 ST යමාඩියුල
(Module) ඇසුයරන් සිදු කරන ලදී එනයින් එහි විෂ පථ :
1. යව්රළ තීරයේදී යේ සහ කලින් අර්ථ දක්ව්න ලද යකාටස්ව්ල සසම්භාවී සුළං සහ රළ දිශා සහිත අව්දි
ව්ලදී අව්සාදිත ගමන් කිරීයම් ශීඝ්රතාව් ඇගයුම සිදු කිරීම.
2. අව්සාදිත මගින් ඇතිවි හැකි ශුද්ධ බලපෑම RLNG විදුලි බලාගාර ඇති අව්ස්ථාව්ට සායප්තක්ෂව් RLNG
බලාගාර යනාමැති අව්ස්ථාව්ලදී ඇගයීමට ලක් කිරීම (එනම් දැනට පව්තින ආකාර ට).
MIKE 21 ST යමාඩියුල මගින් ශුද්ධ රළ පව්තින සහ රළ සහ දි ව්ැල් සුපයුක්තව් පව්තින අව්ස්ථා යදයකහිදීම
ආසක්ත යනාව්න අව්සාදිත ප්රව්ාහන වීයම් ශීඝ්රතාව් ගණන කරනු ලබයි අව්සාදිත ප්රව්ාහන නිර්ණ කිරීම
සඳහා මූලිකව්ම ය දවුම් යලස ජල ගතික යතාරතුරු එනම් MIKE 21 ST සමාකරණ මගින් ලබා ගත් ප්රතිඵල
යශ්ර්ණි අව්ශය යේ. එ ට අමතරව් රළ සහ දි ව්ැල් සුසංවිතව් පව්තින අව්ස්ථායේ අව්සාදිත ප්රව්ාහන තීරණ
සඳහා MIKE 21 ST මගින් ගණන කරන ලද රළ ප පරාමිතීන් අඩංගු දත්ත යශ්ර්ණි අව්ශය ව්නු ඇත. MIKE 21
ST ප්රතිඵල මගින් ඛ්ාදන වීයම් විභව් සහිත ප්රයද්ශ යහෝ තැන්පත් වීම සහ අව්ශය ප්රයද්ශයේ මුහුදු පතුයල්
යව්නස්වීම් ව්ල මුල් ශීඝ්ර තාව් න් පිළිබඳව් යපන්ව්ා යදනු ලැයබ්.

එබැවින් MIKE 21 ST යමාඩියුල් ඒ මූලික ලක්ෂණ ව්ලට ඇතුලත් ව්නුයේ:
• නිතය යහෝ අව්කාශ යව්නස්වීම් මත විචලය ව්න පතුයල් ද්රව්ය ව්ල ගති ලක්ෂණ ඇතුලත් කිරීම සඳහා
ඇති ප්රතිපාදන
• ශුද්ධ රළ තත්ත්ව් ටයත් ව්ැලි ප්රව්ාහන වීම ගණන කිරීම සඳහා යව්නස් සිද්ධාන්ත පහක් පව්තී.
1. Engulend & Hansen - සර්ව් සම්ූර්ණ ධාරිතාව් ප්රව්ාහන සිද්ධාන්ත
2. Engulend & Fredsøe -සම්ූර්ණ ධාරිතාව් (පතුයල් ධාරිතාව් සහ අව්ලම්ිත ධාරිතාව්)
ප්රව්ාහන වී යම් සිද්ධාන්ත
3. Zyserman & Fredsøe - සම්ූර්ණ ධාරිතාව් (පතුයල් ධාරිතාව් සහ අව්ලම්ිත ධාරිතාව්)
ප්රව්ාහන වීයම් සූරකරණ
4. Meyer – Pater සහ Muller පතුයල් ධාරිතාව් ප්රව්ාහන වීයම් සිද්ධාන්ත
5. Ackers & White සම්ූර්ණ ධාරිතාව් ප්රව්ාහන ක්රම .
•

•

රළ සහ දි ව්ැල් සුසංය ෝගය න් පව්තින තත්ව් න් ටයත් අව්සාදිත ප්රව්ාහන වීම ගණන කිරීම
සඳහා පව්තින ක්රම යදකකි
1. TSP ප්රව්ාහන ආකෘති භාවිතය න් නිර්මාණ කර ඇති බව් ආශ්රය න් ප්රව්ාහන ශීඝ්ර තාව් න්
නියේශන මයගන් එළැඹීම
2. සම්ූර්ණ ප්රව්ාහන ධාරිතාව් (අව්ලම්බිත + පතුල ) Bijker ක්රම මගින් සෘජුව්ම ගණන කිරිම
Courant – Friedrichs ස්ථායීතා උපමාන

යමම යමාඩියුල සඳහා ප්රධාන ය දවුම් පරාමිතීන් නම්:
• මූලික පරාමිතින් සමාකරණ ව්ර්ග ), සමා කරන පි ව්ර, HD ය දවුම් දත්ත(
• ආකෘතික පරාමිතීන් (රළ සහ දි ව්ැල් සිද්ධාන්ත ,රළ පිළිබඳ දත්ත පතුයල් වියරෝධතාව්
(රූපාකාර ,අව්සාදිත දත්ත
ආකෘතියේ මගින් ලබා යදන ප්රධාන පරාමිතීන් නම්:
• ව්ාර්ික අව්සාදිත ප්රව්ාහන ශීඝ්රතාව් සාමානය අග
• පතුයල් මට්ටම් යව්නස්කම් පිළිබඳව් ආරම්භක සීඝ්රතාව් න්
• ප්රව්ාහන සීඝ්රතා කාල යශ්ර්ණි.

,

MIKE 21 ST - සැලසුම් සහ සමාකරණ
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ජල ගතික පරාමිතීන්
MIKE 21 HD ආකෘතික කරන මගින් ලබාගත් ජල ගතික පරාමිතින් MIKE 21 ST ආකෘති යව්ත ය ාදව්නු
ඇත ව්ගු අංක 6.1 මගින් භාවිතා කරන ලද සමාන රූප HD පරාමිතින් දක්ව්ා ඇත.
අව්සාදිත ගති ලක්ෂණ
අව්සාදිත ගති ලක්ෂණ සහ ටි පස් අතයර් තත්ත්ව් පිළියව්ත් අව්සාදිත ප්රව්ාහන අධය න සහ හන් සැලැස්ම
සඳහා අතයව්ශය යතාරතුරු යේ. යමම ය ෝජිත භූමි මූලික ව්ශය න් 20m පළල ව්ැලි සහිත යව්රළ සහ ව්ැලිකඳු
සහිත ගස් යකාළන්ව්ලින් සමන්විත ප්රයද්ශ ක් දැකගත හැකි . තව්ද යව්රළ ප්රයද්ශ ආපසු ඒම සහ ඛ්ාදන
ව්ැළැක්වීයම් නිව්ාරක මගින් සවි ගන්ව්ා ඇත. තව්ද, දික්ඕවිට/ උස්ව්ැටයකයි ාව් ප්රයද්ශයේ යව්රළ සීමායේ සිට
1km පමණ දුරින් පිහිටා ඇති සාධනී වූ යකාරල් පර යමහි ඉතා පැහැදිලි යලස යපයනන ලක්ෂණ ක් යේ.
යකාරල් පර සහ යව්රළ සීමාව් අතර පව්තින පරතර යමන්ම එම පායර් විශාලත්ව් ද උතුයර්දී (පිටිපන, මීගමුව්)
යනායපනී න තුරු ක්රමය න් හා න වී යගන යි යමම අක්යව්රළ පාර ව්ැලි ගල්ව්ලින් නිර්මිත වී ඇති අතර
ඉතා යහාඳ ස්ව්භාවික පිහිටි මුහුදු රළ බල විසුරුව්ා හරින ක් යලස ක්රි ා කරයි.
යකරව්ලපිටි අව්ට ප්රයද්ශයේ අව්සාදිත සාම්පල දත්ත යකාළඹ ව්රා කාර් ක්ෂමතා පුළුල් කිරීයම් ව්යාපෘතියේ
සහ දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රා ව්යාපෘති (LHI, 2005: LHI 1996) ආකෘතික ව්ාර්තාව්ල දත්ත මඟින් දක්ව්ා ඇත
අව්සාදිත අංශු විශාලත්ව් (D50) 0.3 සිට 1.0 දක්ව්ා විශාල ව්න අතර ගැඹුර 0 සිට -4m දක්ව්ා යේ. අනුරූප විචලි
යශ්ර්ණිගත කිරීම : (d-84/d-16), 1.8 සිට 1.6 දක්ව්ා යේ. එබැවින් අධය න සඳහා පහත සඳහන් සාමානය
අග න් යතෝරා ගන්නා ලදී.

•
•

අංශුව්ල විශාලත්ව්යේ මධයන අග (D50): 0.3mm
යශ්ර්ණිගත ( ) : 1.9

සුළඟ
1984 සහ 2003 - 2004 කාලයේ LHI මගින් මනින ලද සුළං පිලිබඳ දත්ත යව්තින් සුළයේ යේග සහ දිශාව්
යතෝරා ගන්නා ලදී. ආකෘතික අධය න සඳහා සම්භාවිතා යදකක් ටයත් එනම් සාමානය සුළං යේග 5m/s
ව්න අව්ස්ථාව් හා ඉහළ සුළං යේග 10m/s යේ.
යමම පරාමිතීන් යම ට යපර යකාළඹ ව්රා LNG ව්යාපෘති , යකාළඹ දකුණු ව්රා සංව්ර්ධන සහ ව්රා නගර
සංව්ර්ධන න ව්යාපෘතීන් සදහා සිදුකරන ලද HD ආකෘතික අධය න හා සම තලයේ පව්තී.
පරිගණක ඝාත දර්ශක (Computation Alogrithm)
පරිගණක Bijker’s ක්රම මගින් රළ සහති ව්ැල් මත පදනම් ව් සිදු කරනු ලබන අතර පව්තින HD ප්රතිඵල ඇති
මුළු කාල පරාස පුරාම යම ක්රි ාත්මක යකයර්.
ව්ගු අංක 109 මගින් අව්සාදිත ප්රව්ාහන ආකෘතික අව්ධීන් දක්ව්ා ඇත යම්ව්ා දැනට පව්තින තත්ත්ව් සහ RLNG
බලාගාර යව්ත ය ෝජිත තත්ත්ව් සඳහා සමාකරණ කර තියබ්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ව්ගු අංක 107 අව්සාදිත ප්රව්ාහන ආකෘතික අව්දීන්
අව්දි
අංක
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

හඳුන්ව්න
SW Swell-Avg
SW Swell-Avg
SW Sea-High
SW Sea-High
SW Swell-High
SW Swell-High
NW Sea- Avg
NW Sea- Avg
NW Sea- High
NW Sea- High

පිරිසැලසුම
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර
පව්තින තත්ත්ව්
RLNG බලාගාර

රළ තත්ත්ව්

සහිත
සහිත
සහිත
සහිත
සහිත

Hs (m)

Tp (s)

0.8
0.8
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6

10.5
10.5
5.5
5.5
10.5
10.5
5.3
5.3
5.3
5.3

සුළග
Dir
(Deg)
225
225
265
265
225
225
320
320
320
320

Speed
(m/s)
5
5
10
10
10
10
5
5
10
10

Dir
(Deg)
225
225
270
270
225
225
315
315
315
315

යමම අව්දිය න් රළ 150 පව්තින දිශාව්න් සහ 0.2m යුතු උස ප්රමාණ නිය ෝජන කරනු ලබයි. තව්ද SWSwell, SW-Sea සහ NW-Sea ඒව්ායේ පිළියව්ලින් 15.59%, 7.49% සහ 2.46% න ව්ාර්ික රළ යද්ශගුණික
තත්ව් න් සහිත . එබැවින්, අව්දි - මූලික යලස ප්රව්ාහන ගණනින් කිරීමට අමතරව් යමම පැතිකඩ හරහා බර
අනුව් අපසන්දන ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් ද ගණන කරන ලදී.
මූලික ඇගයීම
අව්සාදිත ප්රව්ාහන ආකෘතික අධය න මගින් කාල යශ්ර්ණිගත විචල් න් යමන්ම ව්ැලි ප්රව්ාහන ව්ාර්ික
සාමානය ප්රමාණාත්මක නිර්ණ කිරීයම් ප්රතිලාභ න්ද ලැයබ්. සි ලු ආකෘතික අව්ධිව්ල උපරිම අව්සාදිත
ප්රව්ාහන ක්යෂ්ර සඳහා විමාන සැලසුම් විශ්යල්ෂණ කරන ලදී. රූපසටහන 103 සහ 104 මඟින් පිළියව්ත්
අව්සාදිත ප්රව්ාහන SW Swell-Avg ටයත් (අව්දි -01) දැනට පව්තින තත්ව් (RLNG බලාගාර යනාමැතිව්)
යමන්ම, ය ෝජිත තත්ත්ව් (RLNG බලාගාර සහිතව්) සැලසුම් යපන්නුම් කර ඇත.
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Offshore reef

Intake of
Proposed
RLNG Plant

Intake of
Yugadanavi
Plant

Dikkovita
FH

රූප සටහන 105 : පව්තින තත්ව් ටයත් (RLNG බලාගාර රහිත) සඳහා SW Swell-Avg ටයත් (අව්දි -01)
අව්සාදිත ප්රව්ාහන
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Offshore reef

Intake of
Proposed
RLNG Plant

Intake of
Yugadanavi
Plant

Dikkovita
FH

රූප සටහන 106 : ය ෝජිත RLNG බලාගාර සහිත සඳහා SW Swell-Avgඅව්සාදිත ප්රව්ාහන (01- අව්දි)
පව්තින තත්ව්
ටයත්, ආසන්න යව්රළ ප්රයද්ශයේ ගණන කිරීම් ඉතා පැහැදිලිව් දක්නට ලැයබන අතර
අක්යව්රළ ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් න් ඉතා අඩු මට්ටමක පව්තී. යව්රළට ඉතා ආසන්න කලාපයේ හැර රළ මගින්
ඇතිව්න දි ව්ැල් මගින් ප්රමාණව්ත් යලස අව්සාදිත යගන ාමට (තල්ලු කිරීමට) තරම් හැකි ාව්ක් යනාමැත.
යම ට යහ්තුව් ආකෘතික අධය න සිදුකළ යබායහෝ ස්ථාන ව්ල සායප්තක්ෂ යලස සාමානය ජල තත්ව් සහ අධික
ගැඹුරින් යුත් (3 m ව්ඩා ව්ැඩියි) වීමයි. ප්රධානතම ද්රව්වීයම් බල නම්, නැයගන රළ සමඟ සම්බන්ධ වූ උදම්
යව්නස්කම් සහ ගණ ලි ව්ැල් යේ. Scott Wilson (2005) විසින් දක්ව්ා ඇති පරිදි ආසන්න යව්රයළ් අව්සාදිත
ප්රව්ාහනයේ සාමානය අග අති ප්රමුඛ් sw-swell සහ sw-seal සදහා 1 x 10-6 - 4 x10-6 m3/s/m යේ. එබැවින්
යමම ගණිතම ආකෘති මගින් ව්ාර්තා කර ඇති අව්සාදිත ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් පිළියව්ල 10-6 m3/s/m ව්න අතර
ඒ කලින් ඇස්තයම්න්තු කළ අග න් හා එක තලයේ පව්තී.
පව්තින සහ ය ෝජිත තත්ත්ව් න් එකට සසඳා බැලීයමන් යමම ය ෝජිත විදුලි බලාගාර යහ්තුයව්න් හඳුනාගත
හැකි සැලකි යුතු මට්ටයම් ප්රායද්ශී අව්සාදිත ප්රව්ාහන යකයරහි ඇති යනාව්න බව්ට නිගමන කට ටත් වි
හැකි යමම තත්ව් සලකා බලන ලද සෑම ආකෘතික අව්දි ක දී ම තහවුරු වී ඇත.

යව්රළ දිග අව්සාදිත ප්රව්ාහන වීයම් සීඝ්රතාව්
උකහා ගැනීයම් යර්ඛ්ා විනයාස
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විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

වියශ්ිත යලස සඳහන් යර්ඛ්ා හරහා අව්සාදිත ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් න් අදාළ ප්රයද්ශව්ල පව්තින විවිධ ප්රව්ාහන රටක්
විමර්ශන කිරීම සඳහා උකහා ගත හැකි . පව්තින පිරි සැලසුමට අනුව් අංශ 12ක් අර්ථ දක්ව්ා ඇත: 9ක්
යගාඩබිමින් ආරම්භවී 10m ගැඹුරකින් අව්සාන වීම යදකක් ව්ැලි පරය න් පිටත සහ ඇතුලත සහ එකක් දික්ඕවිට
ව්රා ඇතුළු වීම හරහා පරා ත්ත ව්න ආකාර ට . යව්රළ ලම්බක යර්ඛ්ා නව් අතුරින් යදකක් දැනට පව්තින
නල මාර්ග ට උතුරින් සහ දකුයණන් ස්ථානගත කර ඇත යමම යර්ඛ්ා ප්රය ෝජනව්ත් ව්න ස්ථාන හරහා සිදුව්න
අව්සාදන ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් න් උකහා ගැනීම පිණිස උපා මාර්ගිකව් ස්ථානගත කර ඇත.
ව්ගු අංක 108: අව්සාදිත උකහා ගැනීයම් යර්ඛ්ා
නම

විස්තර

LD1
LD2

ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 400m දකුයණන්
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 800m දකුයණන් සහ දික්ඕවිට ධීව්ර
ව්රායේ උතුරු දි කඩනයේ පිටතට විහියදන
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 1300m දකුයණන් සහ දික්ඕවිට ධීව්ර
ව්රායේ දකුණු දි කඩනයේ පිටතට විහියදන
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 1800m දකුයණන් සහ දික්ඕවිට ධීව්ර
ව්රායේ පිවිසුයමන් 600m දකුයණන්
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 150m උතුයරන් සහ දැනට පව්තින
ඉන්ධන නල ව්ලට ආසන්තම උතුරින්
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 50m උතුයරන් සහ දැනට පව්තින
ඉන්ධන නල ව්ලට ආසන්තම දකුණින්
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 600m උතුයරන්
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 1200m උතුයරන්
ය ෝජිත RLNG බලාගාර ට 1700m උතුයරන්
කළපුගල පරයේ අක්යව්රළ යකාටස
කළපුගල පරයේ ඇතුලත යකාටස
දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රායේ පිවිසුම් ඇළ හරහා

LD3
LD4
LU1
LU11
LU2
LU3
LU4
CS-OR
CS-IR
HM

රූපසටහන මගින් යර්ඛ්ා ව්ල නිව්ැරදි විනයාස න් දක්ව්ා ඇත 105.
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විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

රූපසටහන 107 අව්සාදිත උකහා ගැනීයම් යර්ඛ්ා
ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් වියශ්යල්ෂණ කිරීම
ව්ගු අංක III මගින් දැනට පව්තින සහ ය ෝජිත තත්ත්ව් න් සදහා අව්සාදිත ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් න්යේ උකහා
ගැනීම් දක්ව්ා ඇතදික්ඕවිට ව්රා පිවිසුම හැර ධන ලකුණු මගින් උතුරු යදසට ගමන් කිරිම නිරූපන කර අතර .
(HM) ව්රා යදසට ප්රව්ාහන ධන යලස හා ඊට ප්රතියලෝම සලකා ඇත.
ව්ගු අංක 109 අව්සාදිත ගමන් 108කිරියම් සිඝ්රතාව් න්
අව්සාදිත ගමන් කිරියම් සීඝ්රතාව් (m3/day)
යකාටස

LD4
LD3
LD2
LD1
LU11

පිරිසැලසුම
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර

සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්

SWSWNWSwellSwellSW-Sea- NWSeaAvg
High
High
Sea-Avg High
436.7
1091.8
-440.1
-53.2
-125.6
436.7
1092.0
-440.0
-53.2
-125.6
510.9
1145.2
-435.9
-40.9
-111.6
510.9
1145.4
-436.1
-40.9
-111.6
688.0
1380.8
-699.6
-48.4
-119.5
688.0
1380.9
-699.7
-48.4
-119.5
1111.1
2203.0
-740.0
-103.6
-240.9
1111.2
2203.2
-741.5
-103.6
-240.9
927.6
1899.5
-385.1
-75.6
-180.3
928.3
1900.0
-389.7
-75.8
-180.3
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විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

LU1
LU2
LU3
LU4
HM
CS-OR
CS-IR

පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර
පව්තින
RLNG බලාගාර

සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්
සහිතව්

1039.2
1038.8
1040.2
1039.9
1388.3
1388.2
1509.7
1509.7
0.42
0.42
42.04
42.07
77.08
77.08

2112.9
2112.5
2076.6
2076.6
2576.7
2576.7
2729.7
2729.7
0.42
0.42
10.03
9.98
-41.93
-41.95

-615.4
-615.3
-806.0
-806.1
-858.8
-858.9
-785.8
-786.0
1.47
1.47
5.21
5.22
109.90
109.97

-102.3
-102.2
-145.1
-145.2
-229.4
-229.4
-196.1
-196.1
0.05
0.05
0.38
0.38
1.58
1.58

-232.2
-232.2
-288.4
-288.3
-486.3
-486.3
-417.2
-417.2
0.06
0.06
1.53
1.53
5.74
5.75

මුහුදු ඉම යව්ත ඇති බලපෑම්
යකරව්ලපිටි සිට උතුරට:
සි ලු ආකෘතික අව්ධීන් සඳහා LU1 සහ LU4 දක්ව්ා යව්රළ පැතිකඩ විනාස සිදුකර ඇත්යත් යව්රළ හරහා උතුරට
ප්රව්ාහන වීම ඇගයුම සඳහා රූපසටහන 105 ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ කුළු මඟට සහ පිට වූ නල මගින්
ය ාදනු ලබන ජල ගතික බලපෑම දැනට පව්තින ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් ට සැලකි යුතු තරයම් බලපෑමක් ඇති
යනාකරයි.
යකරව්ලපිටි සිට දකුණට:
සි ලු ආකෘතික අව්දි සඳහා LD1 සහ LD4 දක්ව්ා යව්රළ පැතිකඩ විනයාස සිදුකර ඇත්යත් යව්රළ හරහා දකුණට
ප්රව්ාහන වීම ඇගයුම පිණිස ඒ අව්ස්ථායේ යමන්ම යමම ය ෝජිත බලාගාර යහ්තුයව්න් දැනට පව්තින ප්රව්ාහන
සීඝ්රතාව් යකයරහි සැලකි යුතු තරයම් බලපෑමක් යනාමැති බව් යපයන්.
ඉන්ධන නල යව්ත ඇති බලපෑම
LU1 සහ LU11උපා මාර්ගික යලස ස්ථාන ගත කර ඇත්යත් පව්තින නල මාර්ග හරහා ප්රව්ාහන වීම ග්රහණ
කරගැනීම සඳහා බර තැබූ අව්සාදිත ප්රව්ාහන සීඝ්රතාව් මගින් ඛ්ාදන වීම යහෝ නල පද්ධති සහිත මාර්ග ,
සමුච්චිත වීමක් සිදුව්න බව්ට යනායපන්ව්යි.
පර යව්ත ඇති බලපෑම
OR සහ 1R ස්ථානගත කර ඇත්යත් කලපු ගල පායර් හා ප්රව්ාහන වීයම් සීඝ්රතාව් න් ග්රහණ කරගැනීම සඳහා
යකයස් වුව්ද සලකා බලන ලද අයනක් ස්ථානව්ල යමන්ම ඛ්ාදන වීමක් යහෝ තැන්පත් වීමක් පර මත සිදුව්න
බව්ක් යනායපන්ව්යි. එබැවින් පර මත, අව්සාදිත නැව්ත තැන්පත් වීමක් බලායපායරාත්තු වි යනාහැක. කුළුමඟ
සහ පිටවුම් නල ඉදිකිරීම් සිදු කරන අව්ධියේ වුව්ද, විශාල යලස මඩ කැණීම් කටයුතු සිදු කිරීමට අව්ශය යනාව්නු
ඇති බැවින්, නිතර - නිතර සිදුව්න, යකටිකාලීන මුහුදු ගැලීම යව්ත ඇතිව්න බාධක ඉතා අව්ම ව්නු ඇත.
4.3.5.2. ඉදිකිරීම් කාල තුලදීපාංශු ඛ්ාදන සහ එ ට අදාළ බලපෑම් ,

විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක වීමට අදාළව් පාංශුඛ්ාදන
බිඳව්ැටීම භූමි ගිලා බැසීම ව්ැනි ) ඇති යනාව්නු ඇත.

යහෝ අදාළ භූගර්භ විදයාත්මක අන්තරා න් (බෑවුම්

4.4. නජව් විදයාත්මක අංශ යකයරහි ඇති බලපෑම්
4.4.1. ව්යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා ජල

උකහා ගැනීම යහ්තුයව්න් ජලජ පරිසර පද්ධති ජනාව්ාස වියශ්ෂ
යව්ත ඇති බලපෑම සහ මුදාහරිනු ලබන ද්රව්ය මගින් ප්රතිග්රාහක ජලයේ ඇති වි හැකි උෂ්ණත්ව්
ඉහළ ෑම රසා නික සංයුතියේ යව්නස්කම්
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ය ෝජිත විදුලි බලාගාර සඳහා කන්ඩන්සර් සිසිලන කිරීම සහ බලාගාරයේ ගෘහස්ත කටයුතු සඳහා අව්ශය ව්න
ලව්නහරණ කරන ලද ජල සුළු ප්රමාණ ක් නිපදව්ා ගැනීම සඳහා 1255m3/hr උපරිම සීඝ්රතාව් කින් දළ මුහුදු
ජල ඇද ගැනීම සිදු කරනු ඇත. යමම ජල පරිමාව් මුහුදු ජල කුලු මග පද්ධති සහ මුහුදු පතුයල් එලන ලද
උස මුහුදු නළ පද්ධති මගින් සිදු යකයරනු ඇත. යමම ජල පරිමාව්, මුහුදු ජල තුළුමග පද්ධති සහ මුහුදු පතුයල්
එලන ලද උප මුහුදු නල පද්ධති මගින් සිදු කරනු ඇත. ආකෘතික අධය න මගින් පැහැදිලි කරන ලද අන්දමට
යමම තුළුමග නලයේ දිග 240m පමණ යේ.
මුහුදු ජල ගැනුම් කුළු මග මගින් ඇතිවි හැකි ප්රධානම බලපෑම ව්නුයේ සමුද්රී කුඩා මසුන්, මත්සය පිලේ,
අපෘෂ්ඨව්ංශීන්, ප්තලැන්ක්ටන් ව්ර්ග ඇතුළු සමුද්ර ජීවීන් සමග ගැටීම සහ පතුලට ඇදි එමයි. කුළුමඟ ව්ූහයේ දැල්
ආව්රණ ය දවීම මගින්, විශාල මත්සය න් තුළුමග යව්ත ඇතුල්වීම නි ාමන කරගත හැකි .
බලාගාරයේ විවිධ කටයුතු සඳහා මුහුදු ජල
ම් ප්රමාණ ක් යපරා ගැනීම ලව්නහරණ කර ගැනීම සහ අ න
ඉව්ත් කරගැනීම සිදු කිරීම් අව්ශය ව්නු ඇත. ලව්ණ ඉව්ත් කිරීයම් පද්ධති මගින් මුදාහරිනු ලබන ජලයේ ලව්ණ
අධි සාන්ද්රන පරිමාව්න් ඇති අතර එම සාන්ද්රන සිසිලන ජල සමඟ මිශ්රකර තනුකකරණ කර මුදා හරිනු ඇත.
එයස් මුදා හරිනු ලබන ජල මගින් ද සංයේදී ප්රතිග්රාහක න් යව්ත අහිතකර බලපෑම් ඇති වීමට ඉඩ තියබ්. යකයස්
වුව්ද, මුදාහැරීමට ය ෝජිත සමුි ප්රයද්ශ සංයේදී ප්රතිග්රාහක ප්රයද්ශ ක් යනාව්න බැවින්, ඒ සඳහා ඇති වි හැකි
බලපෑම ද ස්ව්ල්ප ප්රමාණ ක් යේ.
එ ට අමතර ව්ශය න් අපජල පිරිපහදු පද්ධති මගින් මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන ද මුහුදු පිටවූ නල මගින්
මුදා හැරීමට සිදු ව්න අතර, අයනකුත් අපසන්දන ව්ර්ගද ජාතික හා අන්තර්ජාතික යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල ව්න
යලස පිරිපහදු කර මුදා හරිනු ලබන බැවින් සමුි පරිසර යකයරහි ඇති වි හැකි බලපෑම් අව්ම කරනු ඇත.
යමම ව්යාපෘති සාමානය යලස ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේදී දූෂක බැහැර කිරීමක් එමගින් සිදු යනාව්නු ඇත.
යමම ප්රයද්ශී විවිධත්ව් කින් යුත් සමුද්රී ජීවීන් යනාමැති අතර අධික උෂ්ණත්ව් කින් යුත් සිසිල් ජල බැහැර
කිරීම සඳහා අපසන්දන යහ්තුයව්න් සමුද්රී පරිසර යව්ත සැලකි යුතු තරයම් අහිතකර බලපෑම් ඇති වි හැකි .
මුදාහරිනු ලබන ස්ථානයේදී උෂ්ණත්ව් ඉහළ ාම සංසරණ මට්ටමට ව්ඩා +30C අඩු යේ ැයි බලායපායරාත්තු
ව්න අතර ආකෘතික අධය න මගින් පැහැදිලි වී ඇති ආකාර ට ලව්ණ ජල යහෝ අධික උෂ්ණත්ව්ය න් යුත්
ජල ට සමුච්චිත වීමක් යව්රළ කලාප යහෝ ඉන්න ඔබට සිදු යනාව්නු ඇත. ආසන්න පරිසර යව්ත ඇති බලපෑම්
ප්රායද්ශී හි ස්ිර යනාව්න සහ එතරම් සැලකි යුතු මට්ටයම් යනාව්න ස්ව්භාව් කින් යුක්ත යේ.
4.4.2. ඉඩම් පරිහරණ

යව්නස්වීම යහ්තුයව්න් යගාඩබිම සහ ජලජ ජනාව්ාස (ශාක හා සත්ත්ව් ප්රජාව්න් )
පිහිටා ඇති වි හැකි බලපෑම් ව්ායු වියමෝචන තැන්පත් කිරීම යහ්තුයව්න් ව්න ව්ායු යගෝලී දූෂණ

යමම ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ විදුලි ජනක පද්ධති ක්රි ාත්මක වීම සිදුව්න අව්ස්ථායේදී NOx, SO2 කාබන්
ඩය ාක්සයි් (CO2) ආගන් (Ar) සහ පලායිත වියමෝචක ව්න CH4, MMVCC නාදි යමම බලාගාර මගින්
මුක්ත කිරීමට සිදුවි හැකි යේ. තව්ද අපසන්දන ද්රව්ය (PM) අපිට වීයමන් ද සිදුවි හැකි යේ.
එයස්වුව්ත් ව්ායු විසරණ ආකෘතික අධයනයේ මගින් ව්ායු දූෂණ විදුලි බලාගාර මගින් සිදුවි හැකි ව්ායුයගෝලී
දූෂණ වි ළි කාල තුළදී පව්ා බලාගාරයේ අව්ට ප්රයද්ශ ට පමණක් සීමා ව්න බව් (යතත්කාලයේදී සිදුව්න
විසරණ ව්ඩාත් අඩුව්නු ඇත) තහවුරු වී ඇති අතර ශබ්ද මට්ටම් සයමෝච්ච යර්ඛ්ා 55 dB (A) සහ ඊට ඉහළ
පිහිටුව්නු ලබන්යන් ලබන ව්යාපෘතියේ මායිම් සහ ඉන්න ඇතුළත බව්ද සඳහන් කර ඇත.
එබැවින් ශාක හා සත්ත්ව් වියශ්ෂ යව්ත සැලකි යුතු තරයම් බලපෑමක් ඇති යනාව්න බව්ට පුර්යව්ෝයප්තක්ිත .
තව්ද, දැනට පව්තින HFO (ස්ථාව්ර ඉන්ධන යතල්) මගින් ධාව්න ව්න බලාගාර අව්ට යගාඩබිම් පරිසර
යකයරහි එව්ැනි අහිතකර බලපෑමක් ඇති කර යනාමැත.
4.5. සමාජ ආර්ික අංශ යව්ත ඇතිව්න බලපෑම්
4.5.1. යව්නත් ස්ථානව්ල පදිංචි කරවීම (Relocation( ආශ්රිත බලපෑම් (යව්යතාත්)

හඳුනායගන ඇති ව්යාපෘති භූමි ව්යාපෘති ය ෝජක ව්න ලක්දනවි සමාගම සතු යද්පලක් ව්න අතර, CEB යව්තින්
එ දිගු කාලීන බදු පදනම මත ලබායගන ඇත. විසියරන අධයන මගින් තීරණ කර ඇති ආකාර ට මුහුදු ජල
ගැනීයම් තුළුමග සහ පිටවූම් නල පව්තින නළ පද්ධති යව්ත ආරක්ෂාකාරී දුරකින් සවි කරනු ලබන අතර ඒ
යහ්තුයව්න් සහ තුළුමග සහ පිටවූම් නල සහිත ප්රයද්ශ ධීව්ර කටයුතු සඳහා ය ාදා යනාගැනීම, ධීව්ර ජන ා
පදිංචිව් යනාසිටීම, තාව්කාලික ජනාව්ාස යහෝ යනාපැව්තීම න කරුණු මත ධීව්ර ජනතාව් යව්ත සැලකි යුතු
තරයම් බලපෑම් ඇති යනාව්නු ඇත.මුහුදු ජල ගැනුම් තුළුමග සහ පිටවූම් නල යපාම්පාගාර අක්යව්රළ ප්රයද්ශ
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

දැනටමත් ලක්දනවි ආ තනයේ අයිති සතු ව්න අතර බලාගාර දැනට පව්තින ROW තුළ ආ තන CEB
යව්තින් අත්පත් කරගනු ලැබූ ප්රයද්ශයේ ස්ථාන ගත කරනු ඇත.ය ෝජිත බලාගාර යව්ත CPC ඉන්ධන ගබඩා
සංකීර්ණයේ සිට ඉන්ධන යගන එනු ලබන නල මාර්ග කාර්මික කලාප පව්තින නිරවුල් මාර්ග රක්ිත ව්ල
ස්ථාපන කරනු ලැයබ්. ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි ට ාබදව් පිහිටා ඇති CEB යව්ත අ ත් ග්රි් ස්ථාන පිහිටි ඉඩම්
යකාටසද ව්යාපෘති සඳහා භාවිතා කළ හැකි . යමම තත්ව්
ටයත් ස්යව්ච්ඡායව්න් යතාරව් යව්නත් තැන්ව්ල
පදිංචි කරවීම, පුද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම යමන්ම ඉදිකිරීම් කාල තුළ දී සහ ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක ව්න
කාල තුළ දී ජනතාව්යේ ජීව්යනෝපා ව්ූහ න් ඉව්ත් කිරීම ව්ැනි අව්ශයතා මතු යනාව්නු ඇත.

4.5.2. ප්රයද්ශයේ ජන ප්රජාව් යේ යසෞඛ්ය හා සුභසාධන යව්ත ඇති බලපෑම්

විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම
කලින් සඳහන් කර ඇති පරිදි යමම ව්යාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීයම් ගැටලු මතු යනායේ.
ව්යාපෘති කට යමම භූමි තුළ දැනට පව්තින සමහර තාව්කාලික භාවිතය න් ඉව්ත් කිරීමට සිදුව්නු ඇත. යම
එතරම් ගැටලුකාරී තත්ත්ව් ක් යනාව්න්යන් එම තාව්කාලික භාවිත න් ද ව්යාපෘති සංව්ර්ධක ා සතු ඒව්ා ව්න
බැවිනි.
ඉහත සඳහන් කළ පරිදි ව්යාපෘති භූමි ජනාව්ාස යනාව්න යහයින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ව්යාපෘති ට ගැටලුව්ක් යනායේ.
එම නිසා යසෞඛ්ය හා සුබසාධන ගැටලු මතු යනාවි යුතු අතර ශබ්ද සහ දූවිලි ව්ැනි ඉදිකිරීම් යහ්තුයව්න් ම් බලපෑමක්
ඇති වි හැකි අතර දකුයණ් යකලව්ර අසල්ව්ැසි ප්රජාව්න්ට ම් බාධා ඇති කරයි.

තුළුමඟ (Intake) සහ මුහුදු පිටවූ ස්ථාන (outfall) නළ මාර්ග සවිකිරීම මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්.
කලින් සඳහන් කර ඇති පරිදි නල මාර්ග සඳහා කිසිදු ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීයම් අව්ශයතාව් ක් යනාපව්තී .නල
එලීයම් කටයුතු සිදුකරනු ලබන්යන් දැනටමත් අත්පත් කර යගන පව්තින ROW තුළ .ROW තුළ සමහර කුඩා
ප්රමාණ බලපෑම් ඇතිවි හැකි ැයි බලායපායරාත්තුයේ. ඒව්ා පහත විස්තර කර ඇත:
ROW යකාටස

බලායපායරාත්තු වි හැකි බලපෑම්

9 ව්න පටුමග සිට
ප්රධාන මාර්ග දක්ව්ා

සෘජු යහෝ ව්ක්ර යලස ඉදිකිරිමට ව්ැඩ බියම් අබලි ද්රව්ය යමම ප්රයද්ශයේ ව්ැසි
ජලප්රව්ාහන ඇල මාර්ග යව්ත ලිස්සා ාම.

යකරව්ළපිටි ප්රධා
මාර්ගයේ සිට ගෑස්
හන්දි දක්ව්ා

යකරව්ළපිටි ප්රධාන මාර්ග හරහා නල මාර්ග යදක සවිකිරියම්දී සමහර විට බාධක
ඇතිවීමට ඉඩ තියබ්. යමම මාර්ග
ප්රධාන ව්ශය න්ම දික්ඕවිට සහ
උස්ව්ැටයකයි ාව් ධීව්ර ව්රා න් යව්ත ගමන් ගන්නා CPC යතල් බවුසර්, ඉදිකිරිම්
ද්රව්ය ප්රව්ාහන කරන ට්රක්රථ, කන්යට්නර්, යලාරි නාදි ගමන් කිරීමට භාවිතා
කරනු ලබන අතර අයනක් ප්රධාන භාවිත න් නම් ීයරෝද සහ යරෝද යදයක් ව්ාහන
ගමනා ගමන යි.

ප්රධාන මාර්ගයේ සිට
සිසිල් නදි යපයදස

ප්රයද්ශයේ පව්තින විශාල පරිමාණයේ ව්ැසි ජලාපව්හන
ඉදිකිරියම් ව්ැඩබියමන් අබලි ද්රව්ය ගිලිහී ාම.

සිසිල් නදි යපයදස

ප්රයද්ශයේ එක් පුද්ගලය කු විසින් ROW හි කුඩා බිම් කඩක් එළව්ළු ව්ගා පාත්ති
සකස් කිරිම සදහා අනව්සරය න් අත්පත් කරයගන ඇත. යමම පුද්ගල ාට යමම
කුඩා එළව්ළු ව්ගාව් දිගටම පව්ත්ව්ායගගන ාමට අව්ස්ථාව් අහිමි ව්නු ඇත. ROW
හි සීමායේ සිට 6m පමණ දුරින් ROW හි ව්ම් පස නිව්ාස 6ක් පමණ නිරික්ෂණ කල
හැක. ඉදිකිරිම් කටයුතු මගින් ඇති කරනු ලබන ශබ්ද , දුවිලි ව්ැනි බාධක යමම
ප්රායද්ශී ජනතාව් යව්ත ඇතිවි හැකි . නල මාර්ග සවිකල විට එම නල මාර්ග
සවිකරන ඉඩම් තීරුයේ උස ඉහළ ාම යහ්තුයව්න් ව්ර්ෂ කාලයේදී ජලාපව්හන
යව්ත බාධක ඇතිවි හැකි බව්ට සමහර ප්රජා සාමාජික න් විසින් යත්රුම්යගන ඇත.
එයස් වුව්යහාත් ව්ම් පස පිහිටා තියබන නිව්ාස යව්ත ව්ැසි ජල එකතු වීම මගින් ඇති
ව්න ගැටළු ව්ලට මුහුණ දීමට සිදුවි හැකි .

හැමිල්ටන් ඇළ

හැමිල්ටන් ඇළ හරහා නල මාර්ග සවිකිරිම ගැටළුව්ක් යනාව්න නමුත් ව්යාපෘති
සංව්ර්ධක විසින්, හැමිල්ටන් ඇයළ් යබෝට්ටු නැංගුරම් ලන යබෝට්ටු හිමිකරුව්න්

ඇළ මාර්ග

යව්ත
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

යව්ත බාධා සිදු යනාකිරිමට කටයුතු කල යුතු . (ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක හැමිල්ටන්
ඇයල් යබෝට්ටු 75-100 ප්රමාණ ක් නැංගුරම් ලා ඇති බව් නිරික්ෂණ කල හැකි )
හැමිල්ටන් ඇළ සිට
ලුනායමෝ ව්ත්ත දක්ව්ා

උස්ව් සකස් කල බැම්ම මත නල පද්ධති පිහිටුවීම මගින් ව්ැසි ජලපව්හන
යකයරහි බාධා ඇතිවි හැකි බව්ට සමහර ප්රජා සාමාජික න් විසින් ව්ටහා යගන ඇති
අතර ඒ යහ්තුයව්න්, එම ප්රයද්ශයේ ජීව්ත් ව්න ජනතාව් යව්තින් බාධා ඇතවීමට ඉඩ
තියබ්.

තුළුමග ව්ුහ න් ඉදිකිරිම මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්.
ප්රයද්ශයේ ධීව්ර න්ට හා ධීව්ර ප්රජා මුලික න්ට අනුව්, දැනට පව්තින තුළුමග සහිත ප්රයද්ශ අව්ට මුහුද, ධීව්ර
කටයුතු සදහා ය ාදා ගනු යනාලැයබ්. එ ට යහ්තුව් නම්, යමම ප්රයද්ශ තුල ධීව්ර කටයුතු සිදුකිරිම දිරිමත් කිරිමට
තරම් ව්න මත්සය ප්රමාණ ක් යනාමැති වීමයි. එයහත් සමහර දීව්ර න් විසින් “යතප්තපම්” ව්ැනි කුඩා මසුන්
ඇල්ලීයම් ක්රම මගින් යනාගැඹුරු මුහුයද් ධීව්ර කටයුතු ව්ල ය යදන බව්ට ව්ාර්තා යේ. එම ප්රයද්ශ තුළ මසුන්
ඇල්ලීයම් කටයුතු සිදුකිරීමට ප්රව්ණතාව් න් පව්තී නම්, තුළුමග සකස් කිරීයම් කටයුතු සිදු කරන කාල සීමායේදී
ම් ආකාර කට බාධා වීමක් ධීව්ර කටයුතු සඳහා ඇති වි හැකි . එයස් වුව්ද එම බලපෑම ඉතා සුළු යමන්ම
යකටිකාලීන එකක් ද යේ.
CPC ඉන්ධන ගබඩායේ සිට ව්යාපෘති භූමි දක්ව්ා ඉන්ධන නල සවිකිරීම මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්.
යමම නල සවි කිරීම පව්තින මාර්ග පද්ධතියේ පිහිටා ඇති මාර්ග රක්ිත ඔස්යස් සිදුකළ හැකියේ. යමම මාර්ග
පිටස්තර ජනතාව් විසින් බහුලව්ම භාවිතා කරනු යනාලබන එකක් යේ. එම මාර්ග යකරව්ලපිටි කාර්මික
කලාප හරහා ව්ැටී ඇත. යකයස් වුව්ද ඉන්ධන නළ මාර්ග සවි කරන කාලසීමාව් තුළදී මාර්ගයේ සුළු ව්ශය න්
භාවිතා කරන ජනතාව්ට ද ම් බාධා වීමක් සිදුවි හැකි .
නව් ව්යාපෘති මගින් ජනන කරනු ලබන විදුලි බල යර්ඛ්න කිරීම තුළින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්
ඉදිකරනු ලබන නව් බලාගාර මගින් නිපදයව්න විදුලිබල ආසන්න සමීපයේ පිහිටා ඇති ග්රි් ස්ථාන )Grid
Station( යව්ත ය ාමු කළ හැකි . එබැවින් ය ෝජිත බලාගාර මගින් නිපදයව්න විදුලි සම්යේෂණ කිරීම සඳහා
ඉදිකිරීම් ව්ලට අදාලව් ගැටලු මතු වි යනාහැක.
ඉදිකිරීම් කාල තුළ දී ඇති යේ ැයි බලායපායරාත්තු වි හැකි යව්නත් බලපෑම්
බහුතර ජනතාව් යමම ය ෝජිත බලාගාර ඉදි කිරීම තුළින් එතරම් විශාල බලපෑමක් ඇති යේ ැයි
බලායපායරාත්තු යනාව්න නමුදු ප්රජා සාමාජික න් සහ පාර්ශව් විසින් යකටිකාලීනව් බලපෑම් ඇතිවි හැකි බව්ට
දැනුව්ත් ව් සිටිති. ප්රජා සාමාජික න් කිහිප යදයනකු විසින් වියශ්ිත යලස දක්ව්ා සිටින ලද එව්ැනි අව්හිර බලපෑම්
කිහිප ක් පහත සඳහන් කර ඇත.
• ඉදිකිරීම් ද්රව්ය සහ අදාළ උපකරණ ප්රව්ාහන සඳහා මාර්ග භාවිතා කිරීම මගින් ඇතිව්න බලපෑම්. එයස් බලපෑමට
ලක්වි හැකි මාර්ග ව්නුයේ යකරව්ලපිටි පාර, හැමිල්ටන් ඇළ පාර සහ ලුනායමෝ ව්ත්ත පාර යේ.
• විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම යහ්තුයව්න් සහ නල මාර්ග සවි කිරීම සඳහා පස් කැපීම ව්ැනි කටයුතු යහ්තුයව්න්
යරාන්මඩ තැන්පත් වී ඇළ මාර්ගයේ ජලාප්රව්ාහන ට අව්හිර ඇතිවීම.
• ඉදිකිරීම් කාල සීමාව් තුළ අව්ට ප්රයද්ශයේ ජීව්ත් ව්න ප්රජාව් යව්ත ශබ්ද සහ දූවිලි මගින් බලපෑම්
ඇතිවි හැකි .

විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක ව්න කාල තුළ දී ඇති වි හැකි බලපෑම්
පසුගි ව්සර 14 ක කාල පුරා, යමම ය ෝජිත ව්යාපෘති ට සමාන ව්යාපෘති ක් ඊට ාබදව් පිහිටි භූමි තුල
ක්රි ාත්මකව් පව්තින බැවින් යමම ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ක්රි ාත්මක වීම තුළින් ඇතිවි හැකි බලපෑම් යමම
ප්රයද්ශයේ ජීව්ත් ව්න ප්රජාව් සහ යව්නත් පාර්ශ්ව් යව්ත පිටස්තර ඒව්ා යනායේ. යුගදනවි ව්යාපෘති
ටයත්
දැනටමත් කුළුමඟ ව්ුහ මගින් මුහුදු ජල උකහා යගන විදුලි බලාගාර යව්ත සම්යේෂණ කිරීම මගින්
බලපෑම් පව්තී. යම් සම්බන්ධ බලව්ත් යලස දුක්ගැනවිලි යහෝ පැමිණිලි යුගදනවි බලාගාරයේ අව්ධාන පිණිස
ය ාමු වී නැත. යකයස් වුව්ද, යම් දක්ව්ා ප්රජාව් සහ අදාළ පාර්ශව් විසින් අත්දකිනු ලබන බලපෑම සමහරක් ක්යෂ්ර
අධය න කටයුතු සිදු කරන කාල තුළ දී SIA කණ්ඩා ම යව්ත ව්ාර්තාවී ඇත. යමයස් ප්රතයක්ෂ වූ බලපෑම්,
විදයාත්මක ක්රම මගින් සතය න කිරීම සඳහා ව්යාපෘති ය ෝජක යව්ත ප්රය ෝජනව්ත් ව්නු ඇත. එයස් ප්රතයක්ෂ
වූ බව්ට නිරීක්ිත කරුණු පහත සඳහන් කර ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
•

සිසිලන සඳහා භාවිතා කරන ලද ජල අධික උෂ්ණත්ව් ක් සහිතව් නැව්ත ව්රක් මුහුදට මුදා හැරීම සිදු කළයහාත්
එමගින් සාගර මත්සය ප්රජාව් යව්ත අහිතකර බලපෑම් ඇති වි හැකි . යකයස් යව්තත් යමම ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ දී
ාන්ත්රිකව් ව්ා පහර තාක්ෂණ සහිත සිසිලන කුළුණ භාවිතා කරනු ලබන බැවින් එමගින් විශාල ජල ප්රමාණ ක් මුහුදට
මුදා හැරීයමන් යතාරව් සිසිල් ජල ව්යාපෘති භූමි සීමාව් තුළම චක්රී කරනු ලැයබ්. ව්ාෂ්පීකරණ හානි ූර්ණ කිරීම
සඳහා මුහුදු ජල ඉතා සුළු ප්රමාණ ක් උකහා ගැනීම සිදු කරනු ලබන අතර සිසිලන පද්ධති තුළ සාන්ද්රන චක්ර
පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා පමණක් මුහුදු ජල මුදා හැරීම සිදු කරනු ඇත.යකයස් වුව්ද, කුළු මග මගින් ලබා ගන්නා ජලයේ
උෂ්ණත්ව් ට ව්ඩා මුදා හරනු ලබන ජලයේ උෂ්ණත්ව් 30c පමණ ව්ැඩි මට්ටමක පව්ත්ව්ා ගනු ලැබීමට ය ෝජිත ව්න
අතර ශීඝ්රතාව් පැ ට ඝන මීටර් 888ක්, 1.4 m/s යේ. ඉහළ න උෂ්ණත්ව් මට්ටම ඉඩදී ඇති උෂ්ණත්ව් මට්ටම් තුළ
පව්තී. සිසිලන ජල පද්ධති සම්බන්ධ විස්තර සඳහා කරුණාකර 2.4.4 යකාටස බලන්න. ජලයේ උෂ්ණත්ව්යේ
යව්නස්වීම් සහ ලව්ණ සාන්ද්රන 2.4.4.1 යකාටස මගින් යපන්නුම් කර ඇත.

•

SIA කණ්ඩා ම විසින් යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ සිට 20m එයකන් යුත් ප්රයද්ශ තුළ යන්ව්ාසික න් 171 යදයනකු
සමඟ සාකච්ඡා කර අදහස් ලබායගන ඇති අතර ඒ කිසිව්කු තමායේ නිව්ාස යහෝ යව්නත් ක්රි ාකාරිත්ව් න් යව්ත ඇති
වි හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ කිසිදු බි ක් පළ කර යනාමැත. එම පුද්ගල න් විසින් යුගදනවි විදුලි බලාගාර
මගින් ඇතිව්න ශබ්ද දුම පිළිබඳ කිසිදු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර යනාමැත. දැනට පව්තින විදුලි බලාගාර සහ
ඉන්ධන යතල් මගින් ධාව්න ව්න එකක් ව්න අතර ය ෝජිත බලාගාර එල්එන්ජී මගින් දියව්න එකක් යේ. LNG නු
සුපිරිසිදු ඉන්ධන ව්ර්ග ක් ව්න අතර බලාගාර මග දුහුවිලි අංශු පිටවීමක් සිදු යනාව්න අතර දැනට පව්තින බලාගාර ට
ව්ඩා එ සුපිරිසිදු තාක්ෂණ කින් යුත් එකක් ව්නු ඇත.
4.5.3. ජීව්යනෝපා ආදා ම් මාර්ග යව්ත අත් (කෘිකර්මාන්තයේ ධීව්ර කටයුතු සංචාරක ව්යාපාර නාදි )

ඇති බලපෑම්
යමම ව්යාපෘති සඳහා සලකුණු කර තියබන භූමිභාග තුළ නිව්ාස ජීව්යනෝපා ට අදාළ ව්ුහ න් ව්ැනි යද් පිහිටා
යනාමැත. ව්යාපෘති භූමි ට ාබදව් පිහිටි හිස් බිම් කඩට 20m පමණ දුරකින් අඩු ආදා ම්ලාභීන්යේ නිව්ාස
කිහිප ක් පිහිටා ඇති බව් නිරීක්ෂණ කළ හැකි . එව්ැනි නිව්ාස කිහිප ක් ව්යාපෘති භූමි ට නුදුරින් 15m පමණ
දුරක පිහිටා තියබ්. එබැවින් මහජන ා යව්නත් ස්ථානව්ල පදිංචි කරවීම සහ ඔවුන්යේ ජීව්යනෝපා යහෝ ආදා ම්
මාර්ග ලබන ක්රි ාකාරීත්ව් න් යව්ත කිසිදු ගැටළුව්ක් යහෝ බාධා වීමක් ඇති යනාව්නු ඇත. ප්රධාන යලසට ශබ්ද
යහ්තුයව්න් ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලට අදාළ ව් ප්රජාව් යව්ත සුළු ප්රමාණ බලපෑම් ඇති වි හැකි . දැනටමත් එම
ජනතාව් යකරව්ලපිටියේ පිහිටි කාර්මික කලාප පව්තින විවිධ ආකාර කර්මාන්ත යහ්තුයව්න් ජනන ව්න
ශබ්ද සඳහා අනුගත වී ඇත. SIA කණ්ඩා ම විසින් ව්යාපෘති භුමි සහ ආසන්නව් පිහිටි හිස් ඉඩම ාබදව් පිහිටි
නිව්ාසලාභීන් යම් සාකච්ඡාව්ලට සහභාගී වු සි ළුම .යදයදයනකු පමණ සමග සාකච්ඡා පව්ත්ව්ා ඇත 85
සාමාජික න් පායහ් යමම විදුලි බලාගාර ඉදිකිරිම යහ්තුයව්න් සිදුවි හැකි බලපෑම් සම්බන්ධව් තමන් එතරම්
සැලකිල්ලක් යනාදක්ව්න බව් සදහන් කර තියබ්.
ව්යාපෘති සඳහා මායිම් කරන ලද ඉඩම් කැබැල්යල් කිසිදු ජනාව්ාස ක් යහෝ ඔවුන්යේ ජීව්යනෝපා ආශ්රිත ඉදිකිරීම්
යනාමැත. ව්යාපෘති භූමියේ දකුණු මායියම් සිට මීටර් 20 ක් පමණ ඔබ්යබන් සමහර අඩු ආදා ම්ලාභී පවුල් නිරීක්ෂණ කර
ඇත. SIA ඒ කණ්ඩා ම ව්යාපෘති අඩවි සහ යුගදනවි බලාගාරයේ යගව්ත්ත අසල පිහිටි ගෘහස්ථ 85 යදයනකු සම්මුඛ්
සාකච්ඡාව්ට භාජන කරන ලදී. බලාගාර ඉදිකිරීම යහ්තුයව්න් තම ජීව්යනෝපා මාර්ග ට සහ ආදා ම් මාර්ගව්ලට ඇති
වි හැකි බලපෑම ගැන ඔවුන් සැලකිල්ලක් යනාදක්ව්න බව් සම්මුඛ් සාකච්ඡාව්ට බඳුන් වූ යම් සි ලුම ප්රජා සාමාජිකයින්
සඳහන් කළහ.
4.5.4. ආසන්නයේ පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තියබන රාජය පුද්ගලික අංශයේ සංව්ර්ධන ක්රි ාකාරීතව් න් /

යව්ත ඇතිවි හැකි බලපෑම්
මීටර් 400 යමම ය ෝජිත භුමි ට .අර තුල කිසිදු සංයේදී ආ තන ක් පිහිටා යනාමැත 400m පමණ ඔබ්යබන් වූ
දුරක 4ක් පිහිටා ඇති බව්ට ආගමික ස්ථාන ,SIA කණ්ඩා ම විසින් හදුනායගන ඇත යුගදනවි බලාගාර දැනට .
යම් දක්ව්ා යමම ආගමික ස්ථාන යව්තින් කිසිදු ,පමණ කාල ක සිට ක්රි ාකාරීත්ව්යේ පව්තින අතර 14 ව්සර
පැමිණිල්ලක් ලැබී යනාමැත.

5. බලපෑම් අව්ම කිරියම් ක්රි ාකාරීත්ව් න්

ගැසට් නියේදන මගින් පළ කර ඇති ශ්රී ලංකායේ පිරිවිතරසම්මත ව්ලට අනුකූලතාව් දැක්වීම /
ව්යාපෘති ඉදිකිරීයම්දී සහ ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී අව්ම කිරීයම් ක්රි ාව්ලි සඳහා ගැසට් මඟින් ප්රකාශ ට පත් කරන ලද ශ්රී ලංකා
පාර්ලියම්න්තුව් විසින් නීති යලස පනව්න ලද යරගුලාසි අනුගමන කරනු ලැයබ්.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්

ප්රමිති

අරමුණ

1980)අංක දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47 සංසරණ ව්ායු තත්ව් න්ට අදාලව් ව්ායු යගෝලී
2008.08.15 (ව්ගන්ති ප්රකාරව් 32දිනැති අංක දුෂකකාරක
දරණ නිය ෝග 22/1562
1980)අංක දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47
2019.08.15 (ව්ගන්ති ප්රකාරව් 32දිනැති අංක
දරණ නිය ෝග 36/2136
1980)අංක දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47
23 ව්ගන්ති සමග කි වි යුතු 32P23 ,a23 ,R
යකාටස් ප්රකාරව් 1996.05.23 (දිනැති අංක ,
දරණ නිය ෝග 12/924
1980)අංක දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47
2019.11.05 (ව්ගන්ති ප්රකාරව් 32දිනැති අංක
දරණ නිය ෝග 20/2148
1980)අංක දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47
32A සහ 32B යකාටස් ප්රකාරව් 2008.02.01 (
දිනැති අංක දරණ නිය ෝග 18/1534
32 දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47 අංක 1980
(h) ව්ගන්තියේ ව්න උප යකාටයස් (2)(h) යේද
ප්රකාරව් 2019.11.10 (දිනැති අංක දරණ 19/1627
නි ය්ෝග
දරණ ජාතික පාරිසරික පනයතහි 47 අංක 1980
23W (1) (a) ව්ගන්ති ප්රකාරව් 2021.01.21 (දරණ
අංක දරණ නිය ෝග 51/2211

ස්ථානී
පාලන

වියමෝචක ප්රභව් මගින් ව්න වියමෝචක

2011 අංක දරණ යව්රළ සංරක්ෂණ 49
1981) පනත (සංයශෝධිත)අංක දරණ යව්රළ 57
(සංරක්ෂණ සංයශෝධිත පනත
දරණ සමුද්ර දුෂණ ව්ැළැක්වීයම් 35 අංක 2008
පනත
ව්ෘක්ෂලතා සහ ව්න සත්ත්ව් සංරක්ෂණ ආඥා පනත
2009)අංක දරණ ව්ෘක්ෂලතා හා ව්න සත්ත්ව් 22
(පනත (සංයශ්ධිත) සංරක්ෂණ

යව්රළ සංරක්ෂණ

කර්මාන්ත මගින් පිටකරන ශබ්ද පාලන

සංසරණ ජල තත්ත්ව්
දුෂක කාරක පරිසර ට මුදාහැරීම තැන්පත් කිරිම
වියමෝචන සදහා බලපර ලැයිස්තුගත අපද්රව්ය /
කළමනාකරණ බලපර
මහනගර සභා ඝන අපද්රව්ය

කෘි රසා නික ද්රව්ය ඇසුරුම් කිරිම යව්ළදාම
කර්මාන්ත යහෝ යව්නත් ක්රි ාකාරීත්ව් න් සදහා
යපාලිඑතිලීන් යටට්රාතැයල්ටී )PET යහෝ (
යපාලිවීනයිල් ක්යලෝරයිට්PVC ද්රව්ය භාවිත
තහනම් කිරිම

සමුද්ර දුෂණය ව්ැළැක්වීම
ශ්රී ලංකායේ ව්න සත්ත්ව් හා ව්ෘක්ෂලතා සංරක්ෂණ
සහ ඒව්ායේ ව්ාසස්ථාන සංරක්ෂණ සහ ආරක්ෂා
කිරිම

5.1. ඉදිකිරිම් මගින් ඇතිව්න බලපෑම් පාලන කිරිම
5.1.1. ඉදිකිරිම් ව්ැඩබිම සකස් කිරිම
5.1.1.1. ප්රයද්ශයේ ජල විදයාත්මක ලක්ෂණ යකයරහි ඇති බලපෑම් අව්ම කිරිම

යමම ව්යාපෘති ප්රයද්ශයේජල විදයාත්මක ලක්ෂණ යව්නස්වීම මගින් ජල විදයාත්මකව් ඇතිවි හැකි බලපෑම් ,
සැලකි යුතු මට්ටමක යනාපව්තින බැවින් ඒ සදහා කිසිදු බලපෑම් අව්ම කිරියම් ක්රමයේද ක් සදහා ඇප යව්නු
යනාලැයබ්.
5.1.1.2. දැනට පව්තින ටිතල පහසුකම් යකයරහි ඇති බලපෑම් අව්ම කිරිම

ශබ්ද පව්තින ටිතල පහසුකම් යව්ත සැලකි යුතු මට්ටයම් බලපෑම් ඇති ,දුහුවිලි සහ කම්පන හැරුණ විට ,
දුහුවි .යනායේලි ශබ්ද සහ කම්පන මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම් අව්ම කිරිම සම්බන්ධව් මතු කි යව්න ,
යකාටස් ව්ලදී සාකච්ඡා යකයරනු ඇත.
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යකරව්ළපිටි 350 MW RLNG ඒකාබද්ද චක්රී (Combined Cycle)
විදුලිබලාගාර සඳහා EIA ව්ාර්තාව්
5.1.1.3. දැනට පව්තින විදුලි බලාගාර සහ දැනට පව්තින ඉන්ධන ප්රව්ාහන නල මාර්ග යව්ත ඇති බලපෑම්

අම කිරිම
කම්පන : භුමි කම්පන අව්ම කිරිම පිණිස විකල්ප ඉදිකිරිම් ක්රමයේද න් අත්තිව්ාරම් කුළුණු සකස් කිරියම්දී
ය ාදා ගනු ලැයබ්. භු ගර්භ විදයානුකූලව්, අනුකූල ව්න්යන් නම්, යබෝර ව්ල කුළුණු, ධාව්ක කුළුණු යහෝ ශබ්ද යහෝ
කම්පන මගින් ය ාදව්න ක්රම භාවිතා කරනු ලැයබ්. බර ව්ාහන ගමනාගමන මගින් සිදුව්න කම්පන ව්ැළැක්වීම
සදහා ය ෝජිත ව්ැඩබිම තුල සහ දැනට පව්තින විදුලි බලාගාර ආසන්න මාර්ග සහ පිවිසුම් මාර්ග ව්ල යේග
සීමා පාලන සිදු කරනු ලැයබ්.
දැනට පව්තින, ඉන්ධන සැපයීයම් නල පද්ධති : දැනට පව්තින ඉන්ධන නල පද්ධති ප්රමාණව්ත් ගැඹුරකින් සහ
ආරක්ෂාකාරී ක්රමයේද සහිතව් ව්ල දමා ඇත. යමම නල ප්රධාන මාර්ග හරහා පමණක් ය ාමු වී ඇති අතර, එයස්
අවුරුදු 14ක ක්රි ාකාරීත්ව් කාල තුලදි යමම නල මාර්ග යව්ත බලපෑමක්, යහෝ අලාභ හානි වීමක් යමම නල
ව්ල දමා ඇති මාර්ග මතින් බර භාණ්ඩ සහිත ව්ාහන ගමනාගමන සිදුවීම තුලින් ඇති වී යනාමැත.
5.1.1.4. ජලාපව්හන මාර්ග පද්ධති

සහ ඒව්ායේ ජල ධාරිතාව් දරාගැනීයම් හැකි ාව් යව්ත ඇති බලපෑම්

අව්ම කිරිම
ආදර්ශ අධයනයේ ප්රධාන යසා ා ගැනීම
ආදර්ශ අධය නයේ ප්රධාන යසා ා ගැනීම නම්, නරකම අව්ස්ථාව් සඳහා වූ ගංව්තුර එසවීම එනම් ය ෝජිත ව්යාපෘති සහ
අනාගත ඉඩම් පරිහරණ යව්නස්වීම් සමඟ මිලිමීටර් 20 කට (එනම් අඟලකටත් අඩු) සීමා වීමයි.
ය ෝජිත අව්ම කිරීයම් පි ව්ර

පව්තින ගංව්තුර මට්ටම් පිළිබඳව් අව්යබෝධ ක් ලබා ගනු පිණිස පර් න්ත ඇළ මාර්ගයේ උපා මාර්ගික ස්ථාන
ව්ල ජල මට්ටම් පසුවිපරම් කිරීම හැරුණු විට ව්යාපෘති භූමි අව්ට ප්රයද්ශ ගංව්තුර මට්ටම් යකයරහි එතරම්
බලපෑමක් යනාපව්තින බැවින් බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද ක් ය දවීමට අව්ශයතාව් ක් යනාපව්තී .
SLLRDC හරහා පර් න්ත ඇළ මාර්ග නඩත්තු කිරීයම් කටයුතු සිදු කිරීම කළ යුතු යේ.
දැනට පව්තින විදුලි බලාගාරයේ ඇති ආකාර ට ව්යාපෘතියේ එක් එක් සංරචක ව්ටා අභයන්තර ව්ැසි ජලාපව්ාහන
පද්ධති ක් සකස් කරනු ලබන අතර ඒව්ායේ ගලා න ව්ැසි ජල අව්සානයේ පිටවූම් මාර්ග මගින් පර් න්ත ඇළ
මාර්ග යව්ත ය ාමු කරනු ලැයබ්. ඇතුලත පව්තින කානු පද්ධති ව්සා දමනු ලබන අතර ව්ැසි ජලාපව්ාහන
සැලසුයම් සඳහන් කර ඇති ආකාර ට දැනට පව්තින බලාගාර සහ ය ෝජිත බලාගාරව්ල ව්ැසි ජල යකාටසක්
ය ෝජිත පර් න්ත ඇළ මාර්ග යව්ත ය ාමු කරනු ඇත. ය ෝජිත බලාගාර පි සටහන් රහිතව් සහ සහිතව් ය ෝජක
ව්ැඩබිම සදහා තාව්කාලික සංකල්පිත ව්ැසිජලාපව්හන කළමනාකරණ සැලසුම් රූපසටහන් අංක 112 ම ගින්
යපන්නුම් කර ඇත.
යරාන්මඩ අසල පව්තින ඇළ මාර්ග යව්ත ය ාමු වීම ව්ැළැක්වීම සඳහා ව්ැසි ජලාපව්හන කළමනාකරණ
පද්ධතිය හි මඩ උගුල් ඇතුළත් යව්නත් සුදුසු තාක්ෂණික ක්රමයේද න් ඇතුළත් කළ යුතු .
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අසල ප්රයද්ශයේ පාංශු ඛ්ාදන සහ ජල මාර්ග ව්ල යරාන්මඩ තැන්පත් වීම ලිහිල් කිරීම
ඉදිකිරීම් කාල තුලදී භාවිතා යනාව්න ලිහිල් පස්කඳු නදි ව්ැසි කාලයේදී තාව්කාලික යලස යපාලිතීන් පටල
ය ාදා ව්සා දැමීම සිදු කළ යුතු පර් න්ත ඇළ මාර්ග යහෝ . අභයන්තර ව්ැසි ජලාපව්ාහන පද්ධති යව්ත පස් යසෝදා
යගන ායම් ප්රව්ණතාව් ක් පව්තී නම් පර් න්ත ඇළ මාර්ගයේ සහ අභයන්තර ඇළ මාර්ගව්ල ඉවුරුව්ල තාව්කාලික
බාධක ඇති කිරීම සිදුකළ යුතු (ව්ැලි යගෝනි තැබීම : උදා ).
5.1.1.5. මතුපිට සහ භූගත ජලය හි ගුණාත්මකභාව් යව්නස් වීම ලිහිල් කිරීම

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන කාල තුළදී මතුපිට ජල සහ භූගත ජල යකයරහි සැලකි යුතු තරයම් බලපෑමක් ඇති
යනායේ. එබැවින්, භූගත ජලය හි ගුණාත්මකභාව් සංරක්ෂණ කිරීම සඳහා වියශ්ිත යලස ලිහිල් කිරීයම්
ක්රමයේද න් ය ෝජනා කර යනාමැත. යකයස් වුව්ද ,EMP මගින් මතුපිට සහ භූගත ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව්
යකයරහි ඇති තර්ජන අව්ම කිරීම පිණිස පාලන ක්රම කිහිප ක් ය ෝජනා කර ඇත.
5.1.1.6. පව්තින ඉඩම් පරිහරණ රටාව් යව්නස් වීම තුලින් දැනට පව්තින ව්ාසස්ථාන යව්ත ඇති වි හැකි බලපෑම්

අව්ම කිරීම
ව්න සතුන්යේ ව්ාසස්ථාන අහිමි වීම හා බාධා කිරීම මුළුමනින්ම අව්ම කිරීම කළ යනාහැකි . යකයස් යව්තත්, යමහි සලකා
බැලූ ප්රයද්ශ යම් ව්න විටත් දැඩි බාදාව්න්ට ලක්ව් ඇති යහයින් සහ සංව්ර්ධන සඳහා යව්න් කර ඇති භූ දර්ශන ක යකාටසක්
නිසා හානිකර බලපෑම් සැලකි යුතු යලස අඩු කිරීමට පි ව්ර ගත හැකි . ය ෝජිත අව්ම කිරීයම් පි ව්ර පහත දැක්යේ.
ව්න සතුන්යේ ව්ාසස්ථාන අහිමි වීයම් බලපෑම් අව්ම කිරීම
පුරව්නු ලබන භූමි ඇයක්සි ා ගස් ව්ලින් සමන්විත ව්න අතර ව්ඩාත් ව්ැදගත් යලස ව්ගුරුබිම් ව්ාසස්ථාන වි ළි බිමක් බව්ට
පත් කරන අතර එමඟින් ව්න සතුන්යේ ව්ාසස්ථාන අහිමි යේ. නාගරික ව්න සතුන්ට ඇති ව්න අහිතකර බලපෑම් අව්ම කළ හැකි
පි ව්ර කිහිප ක් පහත දැක්යේ.
ව්ැදගත් අව්ම කිරීයම් පි ව්රක් යලස ව්ඩාත් ව්ාසිදා ක ව්න කුඩා යතත් බිමක් (යපාකුණක්) සෑදීම ගැන සලකා බැලි හැකි .
යුගදනවි බලාගාරයේ ජල පරිශ්ර ක් ඇති අතර එ එහි පරිශ්රයේ යකලව්රක නිර්මාණ කර ඇත. යමහි ජල කඳ ව්ටා විශාල ගස්
රාශි ක් යරෝපණ කර ඇත (රූප 2 බලන්න). ව්ර්තමාන භූමියේ තැනී ඇති යතත් බිමට යම අනුකරණ කළ හැකි නමුත්
ව්ැඩි ව්ැඩිය න් යද්ශී ගස් සිටුවීයමන් ව්ඩා යහාඳ ව්ාසස්ථාන ලබා දි හැකි . ස්ව්ාභාවිකව්ම සිදුවීමට අව්ස්ථාව් ලබා යදමින්
එව්ැනි ජල යද්හ ඉවුරු ව්ල පඳුරු හා පැලෑට් ව්ලට ව්ර්ධන වීමට ඉඩ දීයමන් තත්ව් සැලකි යුතු යලස ව්ැඩිදියුණු කළ හැකි .
එව්ැනි ප්රයද්ශ ක් මඟින් යබායහෝ උභ ජිවී සහ උරඟ වියශ්ෂ න්, විශාල විවිධත්ව් කින් යුත් පක්ී වියශ්ෂ, මාළු, බත්කූරන්
සහ කුඩා ක්ීරපායින් ඇති වී ව්යාප්තත වීමට පව්ා ඉඩ සලසයි. අතියර්කව්, අව්ට යතත්බිම් ව්ල දක්නට ලැයබන දරාගැනීයම්
හැකි ාව් සහිත යද්ශී මත්සය වියශ්ෂ ජල කඳට මුදා හැරීම ගැන ද සලකා බැලි හැකි . නිර්මාණ කළ යතත් බියම්
විෂමජාතී භාව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා අව්ට යනාගැඹුරු ප්රයද්ශ මිශ්ර වීම සහ මධයයේ ගැඹුරු තටාක ක් ව්රින් ව්ර කැණීම් සිදු
කළ යුතු . අව්ශය වූ විට ව්ැසි ජල බැහැර කිරීම සඳහා ද එව්ැනි තටාක ක් ප්රය ෝජනව්ත් ව්නු ඇත.

රූපසටහන 109 ලක්දනවි පරිශ්රයේ ඇති ජල යද්හ (ව්යම්) සහ බිම් පිරවුම් ස්ථානයේ ය ෝජිත යතත් බියම් ස්ව්භාව් (දකුණ)
තව්ත් ව්ැදගත් නිර්යද්ශ ක් නම් නිර්මාණ වී ඇති අර්ධ ජලජ ව්ාසස්ථාන අතර අව්ට ඇළ මාර්ග/ව්ගුරු බිම් සමඟ අඛ්ණ්ඩ
පැව්ැත්මක් ලබා දීමයි. උස් වූ යබෝක්කු මඟින් යහෝ යව්නත් ක්රම මඟින් යම පහසු කළ හැකි . කෘතීම යතත් බියම් නජව්
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ව්ටිනාකම ව්ැඩි ව්න අතර එමඟින් දි බල්ලන් සහ හඳුන්දිවි න් ව්ැනි තර්ජන ට ලක් වූ වියශ්ෂ සඳහා ප්රය ෝජනව්ත් ව්ාසස්ථාන
ලබා දි හැකි . යම් ව්න විට යකාළඹ සිටින හඳුන්දිවි න් යබෝක්කු ජාල උපය ෝගී කරගනිමින් ප්රධාන මාර්ග තරණ කරන
බව් ව්ාර්තා යේ. යම් අනුව්, ව්ගුරුබිම් බිම් සම්බන්ධ කිරීම යකතරම් කුඩා වුව්ත්, යමහි සහ පුළුල් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු බියම්
දක්නට ලැයබන වියශ්ෂ න් ආරක්ෂා කිරීමට යබායහෝ උපකාර සැපයි හැක. මුතුරාජයව්ල ආරක්ෂිත ප්රයද්ශ සහ මීගමුව්
කලපුව් අතර කයඩාලාන ව්ලින් සමන්විත සංක්රාන්ති කලාප ක් සංරක්ෂණ සඳහා යව්න් කර ඇති බව් මුතුරාජයව්ල ප්රධාන
සැලැස්ම ව්ාර්තා කර ඇති බව් යමහි සඳහන් කළ යුතු . එම නිසා යතත්බිම් ව්ල කුඩා බිම් යකාටස් එකට එකතු වී අඛ්ණ්ඩව්
සිටීමට ඉඩ සැලසීම ඛ්ණ්ඩන වූ යතත්බිම් පරිසර පද්ධති ක ව්ාස කරන සෑම වියශ්ෂ කටම ප්රය ෝජනව්ත් යේ.
පහසුයව්න් ගත හැකි අතියර්ක පි ව්රක් නම් බලාගාර භූමි තුළ හිස්ව් පව්තින අව්කාශ න්හි සමනල උදයාන ක් සෑදීමයි.
සමනලුන් ආකර්ෂණ කර ගැනීමට ප්රි කරන කුඩා යද්ශී පඳුරු හා අඩු නඩත්තු සහිත මල් පැල සිටුවි හැකි .
ඉහත පි ව්ර මඟින් අඩුම තරමින් ම් දුරකට නාගරික ව්නජීවී වියශ්ෂ සහ නි ාමන පරිසර පද්ධති යස්ව්ා (ජල රඳව්ා තබා
ගැනීම, අව්සාදිත සිරවීම, කාබන් යව්න් කිරීම) සඳහා ව්ාසස්ථාන සප න අතරම යව්බ් අඩවියේ යසෞන්දර්
ව්ැඩි දියුණු කිරීම
සඳහා පුදුම යද් සිදු කරනු ඇත. කුරුල්ලන් නැරඹීම ව්ැනි යස්ව්කයින්ට යම වියනෝදාත්මක ස්ථාන ක් යලස භාවිතා කළ
හැකි
ව්න සතුන් මි

ාම අඩු කිරීම

අල්ලා යගන මුදා හැරීයම් යමයහයුම් මඟින් යතෝරාගත් සත්ත්ව් වියශ්ෂ න්යේ මරණ හා අව්තැන් වීම අඩු කළ හැකි . යම
අනිව්ාර් අව්ශයතාව් ක් වි යුතු . අල්ලා ගැනීම කළ යුත්යත් නිපුණතා ඇති අ ව්න අතර ව්නජීවී සංරක්ෂණ
යදපාර්තයම්න්තුයේ විෂ පථ
ටයත් එව්ැනි ක්රි ාකාරකමක් සඳහා අව්සර අව්ශය යේ. අල්ලා ගත් සතුන් මුතුරාජයව්ල ව්ගුරු
බිම තුළ යහෝ ගම්පහ/යකාළඹ යතත්බිම් ආශ්රිත යව්නත් ව්ගුරු බිමක මුදා හැරි හැක. යම් සඳහා මුලය ප්රතිපාදන ලබා දි යුතු
අතර ව්නජීවී නිලධාරීන්යේ අධීක්ෂණ
ටයත් සතුන් ප්රව්ාහන කළ යුතු . නිසි යලස අල්ලා ගැනීයම් සහ අල්ලා ගැනීයම්
උපකරණ සහ රඳව්ා ගැනීයම් පහසුකම් (කූඩු) ආසන්නයේ තිබි යුතු . යමයලස ස්ථාන මාරු කිරීමට හැකි ාව් පව්තින හැකි
සමහර වියශ්ෂ න් නම් යගායින්, සර්ප න්, ඉත්තෑව්න්, මාළු, කටුස්සන්, හාව්ා, උගුඩුව්න් සහ කලව්ැද්දන් . විශාල සහ
සචලතාව් ඉහල වියශ්ෂ න් ව්යාපෘති භූමිය න් ඉව්ත්වී නු ඇත. වියශ්ෂය න් රාත්රියේ ව්ාහන එහා යමහා ාම ගැන ගැන
ප්රයේශම් වි යුතුයි. ඕනෑම සත්ත්ව් මරණ ක් (මාර්ග ඝාතන ක්) බලධාරීන්ට ව්ාර්තා කළ යුතු අතර, තුව්ාල වූ ඕනෑම සයතකු
රැක බලා යගන ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව්ට භාර දි යුතු

ප්රායද්ශී ව්ශය න් ජල ගැලීම් අව්දානම අඩු කිරීම
ඉදිකිරීම් භූමි පිරී ාම සහ ව්ගුරුබිම් නැතිවීම යහ්තුයව්න් අව්ට ප්රයද්ශව්ල ජල ගැල්වීම අව්ම කිරීම සඳහා ගත හැකි එක්
පි ව්රක් නම් ඉඩයම් ඈත යකලව්රක යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමට සැලසුම් යනාමැති ජල රැඳවුම් ප්රයද්ශ ක් රඳව්ා තබා ගැනීමයි.
මුහුදු ප්රයද්ශය න් මුහුදු ජල මුදා හැරීම ව්ැළැක්වීමට සැලකිලිමත් වි යුතු නමුත් යමම ප්රයද්ශ සහ අව්ට ව්ගුරු බිම අතර
සම්බන්ධ ක් ඇති කිරීම ඉදිරි ක්රි ාමාර්ගව්ලට ඇතුළත් යේ. යගාඩකිරීම් භූමි තුළ නිසි ජලාපව්හන ජාල ක් තිබීම සහ බාධක
කලාපයේ ජලාපව්හන පද්ධති ප්රතිසංස්කරණ කිරීම, ජල මාර්ග පුළුල් කිරීම සහ කැණීම් කිරීම, ජලජ ව්ල් පැලෑටි ඉව්ත්
කිරීම (උදා: හ සින්ත් සහ සැල්වීනි ා) ද යහාඳ ජල ප්රව්ාහ ක් සඳහා පහසුකම් සප යි. එව්ැනි අව්ස්ථාව්ක කැනීම් කරන ලද
ද්රව්ය යව්නත් පහත් බිම් ප්රයද්ශ කට යස්දීම ව්ැළැක්වීම සඳහා නිසි ආකාරය න් බැහැර කළ යුතු . යමෝසම් කාලයේදී
යතෝරාගත් ස්ථාන ව්ල (n = 2) ජල මට්ටම් සහ ජල රඳව්ා ගැනීයම් කාල නිරීක්ෂණ කළ යුතු
පාංශු /ව්ැලි ඛ්ාදන යහ්තුයව්න් ඇති ව්න බලපෑම් අව්ම කිරීම
භූමි සැකසීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් අදි යර්දී යමම ගැටළුව් ව්ඩාත් සුලභ ව්න බැවින්, ව්ැසි සම ව්ැළැක්වීම ව්ැනි ප්රාය ෝගික
පි ව්ර න් යමම බලපෑම සැලකි යුතු මට්ටමකට අඩු කරයි. එයස්ම, ව්ැලි සම්පිණ්ඩන කිරීම, මතුපිට ගලා ාම ඉව්ත් කරන
ජලාපව්හන ක් සැපයීම සහ සමහර විට ව්ැලි/පස් තැන්පත් වීමට පහසුකම් සැලසීම ද සලකා බැලි යුතු . නඩත්තු කිරීමට
ය ෝජිත ව්ගුරුබිම් ප්රයද්ශ සහ කසල යගාඩකරන ස්ථානයේ ජල බැස න ලුණු ජල අල්ලා ගැනීම සඳහා ව්න යපාකුණ
ඛ්ාදන අව්ම කිරීම සඳහා සුදුසු පි ව්ර ව්නු ඇත.
අපජල /අපද්රව්ය සහ ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් බලපෑම් අඩු කිරීම
යගාඩ කරන ලද ප්රයද්ශය න් බැහැර කරන අපද්රව්ය යහෝ අපද්රව්ය බැහැර කිරීම බරපතල යලස සලකා බැලි යුතු අතර එමඟින්
වියශ්ෂය න් යතත්බිම් ප්රධාන ව්ාසස්ථාන ක් ව්න ප්රයද්ශ ට අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකි . මධයම පරිසර
අධිකාරියේ යරගුලාසි මඟින් නි ම කර ඇති සි ළුම දූෂක මට්ටම් පිළිගත හැකි සීමාව්න් දක්ව්ා පහත දමා ඇති බව් සහතික
කිරීම සඳහා එම ස්ථාන තුළ ඇති සි ලුම අපද්රව්ය හා අපද්රව්ය පිරිපහදු කිරීම අනිව්ාර් යේ. පිරිපහදු කළ ජල මුදා හැරීම ද
ලබා ගන්නා ජලයේ අව්ම ව්ශය න් 8 ගුණ ක් තනුක වීම සහතික කළ යුතු . යකයස් යව්තත්, අව්ට ව්ාසස්ථාන ව්ගුරු බිමක්
බැවින් පහත්බිම් ව්ාසස්ථාන ව්න අතර ගලා ාම මන්දගාමී ව්න අතර වියශ්ෂය න් වි ළි කාලගුණ තුළ ජල රඳව්ා තබා
ගන්නා විට - අට ගුණ ක් තනුක කිරීම ප්රමාණව්ත් යනාවි හැකි . ව්ගුරු බිම් ආශ්රිතව් ඇති ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම තහනම්
කළ යුතු අතර නාගරික අපද්රව්ය නිතිපතා බැහැර කිරීයම් ක්රම ක් සකස් කළ යුතු
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ඇයක්ි ා ගස් ව්ල සුන්ුන් බැහැරලීම
ව්ගුරුබිම් යහෝ යතත්බිම් ආශ්රිතව් කිසිදු අපද්රව්ය බැහැර යනාකළ යුතු . ඉව්ත් කරන ලද දැව්ම කඳන් ම් ප්රය ෝජන ට ගත
හැකි නම් ඉතාම සුදුසු යේ. එව්ැනි කාල ක් එන තුරු, ඉව්ත් කරන ලද ශාක යකාටස් යහාඳින් යතෝරා ගත් ස්ථාන ක නිසි
ආකාරය න් ගබඩා කර / බැහැර කළ යුතු . යම්ව්ා කිසිදු ආරක්ෂිත ප්රයද්ශ කට යහෝ යව්නත් ස්ව්ාභාවික ස්ථාන කට සමීපව්
ගබඩා යනාකළ යුතු . යල්ඛ්න ගත කර ඇති සමහර ප්රය ෝජන න් ව්න්යන් ගව්යින් සඳහා ආහාර යලස දර යලසින් භාවිත යි.
ලී යසල්ලම් බඩු නිෂ්පාදන සඳහා ද එහි දැව් භාවිතා කළ හැකි .
ශබ්ද / කම්පන සහ ව්ායු දූෂණ

න බලපෑම් අව්ම කිරීම

භූමි සකස් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු දිව්ා කාලයේදී කළ යුතු . යබායහෝ ව්ගුරුබිම් සත්ත්ව් වියශ්ෂ, වියශ්ෂය න් ක්ීරපායින්
නිශාචර . එබැවින් රාී ක්රි ාකාරකම් ව්ලින් ව්ැළකී සිටීම නිර්යද්ශ කරනු ලැයබ්. භාවිතා කරන න්ර අඩු ශබ්ද/කම්පන
මට්ටම් ඇති ඒව්ා වි යුතු . ශබ්ද මට්ටම පිළිගත හැකි මට්ටමට අඩු කළ යුතු . ව්ැලි සම්පීඩන කිරීම සහ යතත් කිරීම සහ
ප්රමාද කින් යතාරව් යගාඩනැගිලි කටයුතු ආරම්භ කිරීම යහ්තුයව්න් දූවිලි මට්ටම අඩු වි හැක.
5.1.1.7. ඉදිකිරීම් ද්රව්ය සහ උපකරණ නාදි ප්රව්ාහන කිරීම මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම් ලිහිල් කිරීම

ය ෝජිත ඉදිකිරීම් භූමි යව්ත ඇති ප්රවිෂ්ඨ මාර්ග යබාරළු පාරක් ව්න අතර එ යහාඳ තත්ව්යේ යනාපව්තී. දුහුවිලි
ජනන වීම ව්ැලැක්වීම සහ ටිතල පහසුකම් යව්ත ඇතියව්න අලාභ හානි ව්ැළැක්වීම සඳහා යමම ප්රවිෂ්ඨ මාර්ග
බර ව්ාහන ගමනාගමන සඳහා සුදුසු ව්න යලස යහාඳින් අලුත්ව්ැඩි ා කිරීම අව්ශය ව්නු ඇත.
5.1.1.8. ඉදිකිරීම් කටයුතු යහ්තුයව්න් ශබ්ද සහ කම්පන මගින් ඇතිවි හැකි ගැටළු ලිහිල් කිරීම

ව්යාපෘති කාර් මණ්ඩල සහ අව්ට ප්රයද්ශයේ ප්රජාව් අතර මනා සන්නියේදන මාර්ග ක් පව්ත්ව්ා ගත යුතු . ව්යාපෘති
සංව්ර්ධක විසින් යමම ව්ැඩබිම සඳහා ව්ගකීම දරණ ආ තනයේ නම, සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන, ලිපින ආදී
යතාරතුරු ව්ැඩබිම ක්රි ාකාරීත්ව් ය යදන කාල යේලාව්න් සහ ඒ සම්බන්ධ නිරතුරු යකයරන ාව්ත්කාලීන කිරීම්,
ඇතුළු යතාරතුරු ඇතුළත් පුව්රුව්ක් ව්ැඩබිම ,ඉදිරිපස ප්රදර්ශන කිරීමට ව්ගබලා ගත යුතු .
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන කාල
සංග්රහ න්ට අනුගත වි යුතු .

•
•
•

•

•

•

•

තුලදී ශබ්ද

හා ආශ්රිත ගැටළු ලිහිල් කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් භාවිත

ව්ැඩ බියම් භාවිතා කරන සි ලු උපකරණ න්ර සූර සහ ව්ාහන මනායලස නඩත්තු කර නිරතුරු පරීක්ෂාව් )
යහාඳ තත්ත්ව්ය න් යුතුව් පව්ත්ව්ායගන ාම තහවුරු කළ යුතු (සහ නඩත්තු කටයුතු මගින්.
අර්ධ - ස්ිර ශබ්ද ජනන ව්න න්ර සූර උපකරණ යහෝ ක්රි ාකාරිත්ව් න් පව්තින්යන් නම්, ඒව්ා
ආසන්නයේ පව්තින සන්නියේදන ප්රතිග්රහණ යව්තින්, හැකිතාක් දුරින් පිහිටන යස් ස්ථානගත කළ යුතු
සි ලු උපකරණ එක සමාන්තරව් ක්රි ාකාරීත්ව්යේ ය දීම ව්ැළැක්වීම සඳහා ක්රි ාකාරීත්ව් නිසි යලස
සමායලෝචන සිදු කර, ඒ අනුව් ඉදිකිරීම් ව්ැඩ කටයුතු සැලසුම් කර ගැනීමට පි ව්ර ගත යුතු . හැකි
අව්ස්ථාව්ලදී විදුලි බලය න් ක්රි ාත්මක ව්න උපකරණ ක්රි ාකාරී ව්න යේලාව්න් අඩු කරගත යුතු .
ශබ්ද අධික යලස ජනන ව්න න්රසූර, සාධනී යලස ශබ්ද අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද න් ව්න සයිලන්සර්
ය දීම, නිහඬ කර ය දීම, අඩු ශබ්ද ඇති කරන උපාංග ය ාදා ගැනීම,බිල්ඩි , ශබ්ද අඩු කිරීයම් ආස්තර යහෝ
මුව්ාව්න් ය දීම, ශබ්ද අඩු කිරීයම් කුටීර යහෝ තිර න් ය දීම ආව්රණ කරන ලද කුටි යහෝ යව්නත්
ක්රමයේද ය ාදා ගැනීම තුළින් අව්ට පව්තින සංයේදී ප්රතිග්රාහක න් යව්ත ඇතියව්න බලපෑම ව්ැළැක්වීමට
කටයුතු කළ යුතු .
හැකි අව්ස්ථාව්ලදී අධික ශබ්ද සහිත න්ර සූර සහ ක්රි ාකාරීත්ව් න් සඳහා අඩි ශබ්ද සහිත විකල්ප න්
ය ාදාගත යුතු ) .එකම ක්රි ාව්ලි සිදු කරන විවිධ ව්ර්ගයේ න්ර සූර පිළිබඳව් ඇගයුම් කර ශබ්ද මට්ටම්
සංසන්දන කර අඩු ශබ්ද පිටකරන න්රසූර ව්ර්ග යතෝරා ගැනීම(.
ශබ්ද මගින් බලපෑම් ඇති කිරීම ඉහිල් ව්න අධික ශබ්ද පීඩන සහිත න්රසූර හඳුනාගැනීම ම් ම් .
ම් න්ර ක් උපකරණ ක් ඇනහිට තියබන අව්ස්ථාව්ක එ නඩත්තු යහෝ අලුත්ව්ැඩි ා කිරීම සිදු කරන
ද තහවුරු කළ යුතු .
භාවිත න්ට යනාගන්නා, අමතර උපකරණ ක්රි ා විරහිත කළ යුතු .

ඉදිකිරීම් අව්ධියේ දී දිව්ා කාල තුලදී ශබ්ද හා කම්පන පාලන කිරීම සඳහා වියශ්ෂ ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද ක්
භාවිතා කිරීම අව්ශය යනායේ. යකයස් වුව්ද රාී කාලයේ දී යමම ප්රයද්ශයේ බාහිර පරිසරයේ ශබ්ද මට්ටම් ඉහළ
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බැවින් රාී කාලයේ දී හිරිහැර ඇති වීයම් ව්ැඩි සම්භාවිතාව් ක් ඇත. එබැවින් රාී කාල තුළදී සිදු කරන ඉදිකිරීම්
කටයුතුව්ලදී පහත සඳහන් ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න් වියශ්ෂය න් සලකා බැලි යුතු යේ
•
•
•

•
•

හැකි සෑම අව්ස්ථාව්කදීම අධික ශබ්ද ජනන ව්න ක්රි ාකාරකම් දිව්ා කාල තුළදී සිදු කිරීමට පි ව්ර ගැනීම
අනුගමය අධික ශබ්ද ජනන ව්න ක්රි ාකාරිත්ව් න් ශබ්ද සංයේදී ස්ථානව්ල රාී කාල තුළ සිදු කරන
අව්ස්ථාව්ලදී සුදුසු ශබ්ද බාධක භාවිතා කිරීම
රාී කාල තුලදී ආයේග ශබ්ද ජනන කරන න්ර සූර උපකරණ භාවිත , ඉහළ තැන්ව්ල සිට ද්රව්ය පහලට
දැමීමව්ායන් යලෝහ නාදි එ ,කියනක ගැටීම ව්ැනි ක්රි ාකාරිත්ව් න් රාී කාල තුළ සිදු කිරීයමන්
ව්ැළකීම.
මෘදු ඉදිකිරීම් කටයුතු එනම් යගාඩනැගිලිව්ල නිමා කිරීයම් ව්ැඩ ආදි රාී කාල තුළදී සිදු කිරීම.
වියශ්ිත තාක්ෂණික අව්ශයතා මත අව්ශය යලස සිදුකරන කටයුතු හැර යගාඩනැගිලි ද්රව්ය බරව්ාහන මගින්
රාී කාල තුලදී ප්රව්ාහන කිරීමට ඉඩ යදනු යනාලැයබ්.

5.1.1.9. ඉදිකිරීම් කාල සීමාව් තුළදී කම්පන මගින් සිදුවි හැකි බලපෑම් ලිහිල් කිරීම

පහත සඳහන් ක්රමයේද න්ට අනුකූලව් ක්රි ා කිරීම මඟින් අනව්ශය යලස කම්පන ජනන වීම ව්ළක්ව්ා ගත හැකි .
•
•

ප්රාය ෝගිකව් හැකි සෑම අව්ස්ථාව්කදීම කම්පන ජනන ව්න උපකරණ සංයේදී ප්රතිග්රාහක න්යගන් හැකි
තරම් දුරට ඈතින් ස්ථානගත කිරීම
අගල් කැපීම මගින් ව්ැඩ බිම සහ සංයේදී ස්ථාන යව්න්කර කම්පන සම්යේෂණ වීම අඩු කිරීම.

5.1.1.10. ව්ායුයගෝල ට පිටකරන වියමෝචක මගින් ඇතිව්න බලපෑම ලිහිල් කිරීම (දුහුවිලි - උදා )

ඉදිකිරීම් ව්ැඩ බිම සකස් කිරීයම් කටයුතු ව්ලදී ජනන ව්න දූවිලි මගින් ඇතිව්න බලපෑම ලිහිල් කිරීම
ව්ැඩ බිම සකස් කිරීයම් කටයුතු ව්ල දී අනව්ශය යලස ගස්යකාළන් කැපීම සහ ඉව්ත් කිරීම සිදු යනාකළ යුතු .
ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලදී ජනන ව්න ඝන අපද්රව්ය විව්ෘත භූමියේ පිලිස්සීම සිදු යනාකළ යුතු අතර ඉව්ත් කරන
ගස්යකාලන්, පදුරු න ආදී පළාත් පාලන ආ තනයේ එකඟතාව් මත බැහැර කිරීම සිදුකළ යුතු .
ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනයේදි ජනන ව්න දුහුවිලි පාලන කිරීම
බැරැදීම් සහ බඩු යගන එන ව්ාහන, ව්ැඩබිම තුල නිශ්චිත මාර්ගව්ල ගමන් කරන බව් තහවුරු කළ යුතු . ව්ැඩබිම
ඇතුළත ව්ාහන ගමන් කිරීයම් යේග 8-10 km/hr පමණ මට්ටමට සීමා කළ යුතු .
පස් ගල් කුඩු ව්ැනි ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනයේ දී තාර යපාලීන් මගින් ආව්රණ කළ යුතු අතර පැටවීම, බෑම සහ
ප්රව්ාහනයේ දී දූවිලි පිටවීම පාලන සඳහා ජල ඉසීම ව්ැනි ආරක්ෂාකාරී ක්රමයේද න් භාවිතා කළ යුතු .
යගාඩනැගිලි ද්රව්ය ප්රව්ාහන කිරීම සඳහා දූවිලි ජනන වි හැකි විව්ෘත යකාටසක් සහිත ව්ාහන ය ාදා ගන්යන් නම්
ඒ සඳහා යදපස සවි කරන ලද පිටුපස ව්ැස්ම (tailboard) ආදි සවි කිරීම සිදු කළ යුතු . දුහුවිලි ජනන වීයම්
විභව් ක් පව්තින ද්රව්ය පැටවීයම්දී පිටුපස බැස්ම සහ යදපස ඇති ව්ැස්ම මට්ටමට ව්ඩා අඩු මට්ටමක සිටින යස් එම
ද්රව්ය පැටවි යුතු අතර (අව්ශය ව්න්යන් නම්) ටා යපෝලීන් ය ාදා නිසි යලස ආව්රණ කළ යුතු . ටා යපාලීන් ව්ැස්ම
මගින් ද්රව්ය සුරක්ිත වි යුතු අතර අව්ම ව්ශය න් 300mm ප්රමාණ කින් එ සිටුව්න පැති ව්ැස්මට ව්ඩා දිගට සිටින
යස් පැව්ති යුතු .
පලායිත දූවිලි ජනන අව්ම කිරීම සඳහා ව් (ගමනාගමනයේදී ඇවිස්යසන දුහුවිලි)්ැඩබියමන් පිටව්න ව්ාහන ට ර්
ව්ල පස්,මඩ , දූවිලි, අබල ද්රව්ය ව්ැනි යද් යනාමැති බව්ට පිරිසිදු කිරීමට ව්ගබලා ගත යුතු අතර, ඒව්ා ප්රයේශ මාර්ගයේ
සහ යපාදු මාර්ගයේ තැන්පත් වීමට ඉඩ යනාතැබි යුතු .
ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ගබඩා කර තැබීම මගින් දුහුවිලි ජනන වීම ලිහිල් කිරීම
අව්ශය අව්ස්ථාව්ලදී, යගාඩගසා ඇති ද්රව්ය සහ ඒව්ායේ ප්රයේශ මාර්ග සඳහා ජල ඉසින ක්රම ය ාදා ගත යුතු අතර
එමගින් දුහුවිලි ජනන වීම 25% කින් පමණ අඩු කර ගැනීමට පුළුව්න.
ඉදිකිරීම් කටයුතු මගින් ජනන ව්න දුහුවිලි අව්ම කර ගැනීම
ප්රාය ෝගිකව් ක්රි ාකාරී ව්ැඩ කරන ස්ථානයේ ව්පසරි කුඩා ඉඩ ප්රමාණ ට සීමා කර ගැනීමට පි ව්ර ගත යුතු .
ඉදිකිරීයම් ව්ැඩ අව්සන් වූ පසුව් එම ස්ථාන ප්රගතිශීලී යලස නැව්ත ථා තත්ත්ව් ට පත් කළ යුතු අතර දුහුවිලි
ජනන වීම පාලන කිරීම සහ ව්ැසි ජල සමග ගලායගන ාම ක්රමව්ත් කිරීම සඳහා විව්ෘත වූ බෑවුම් සහිත ස්ථානව්ල
ව්ැසි ජලාපව්ාහන ක්රමයේද ක් සකස් කළ යුතු .
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අව්ශය අව්ස්ථාව්ලදී ප්රධාන ව්ශය න් දුහුවිලි ජනන ව්න ක්රි ාකාරිත්ව් න් ව්න යපායළාව් හෑරීම, බර ව්ාහන
ගමනාගමන ව්ැනි කටයුතු සීමා කිරීම යහෝ ඒව්ායේ යේගව්ත් බව් අඩු කිරීම සිදු කළ යුතු . ජල ඉසීයමන් යතත්
කිරීම, නිරාව්රණ වූ ප්රයද්ශ ආව්රණ කිරීම, ාන්ත්රික යලස අව්හිර වීම අඩු කිරිම ව්ැනි විවිධ ක්රම මගින් දුහුවිලි
ජනන මැඩ පැව්ැත්වි යුතු නිරාව්රණ වූ ප්රයද්ශ දිනකට යදව්රක් ජල එයස්ම මගින් යතත් කිරීම තුළින් දුහුවිලි .
ජනන වීම50% කින් පමණ අඩු කර ගැනීමට පුළුව්න

සංයේදී ප්රතිග්රාහක න්ට ආසන්නයේ, දූවිලි ජනන ව්න ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු ව්න අව්ස්ථාව්ලදී උද )්ා යකාන්ක්රීට් බැ් මිශ්රණ කිරීම, ඇස්යෙෝල්ට් තාර මිශ්රණ න්රාගාර,අව්ම ව්ශය න් ( මීටර් 2-3 දක්ව්ා උසකින් යුත් තාව්කාලික
දූවිලි බාධක එම සංයේදී ප්රතිග්රාහක ව්ලට ඉදිරිය න් සකස් කළ යුතු යම් සඳහා නැව්ත භාවිතා කළ හැකි තදබල .
නි මිත ප්රමිතිය න් යුක්ත පැලැලි තහඩු ව්ර්ග ක් යම් සඳහා ය ාදා ගැනීම නිර්යද්ශ කළ හැක.
ස්ව්ාරක්ෂක කලාපයේ ශබ්ද පාලන කලාප යලස යව්න් කරන ලද ඉඩම් / යකාටයස් පව්තින ගස්යකාළන් නාදී
දුහුවිලි යහාඳින් යපරණ සඳහා උපය ෝගී ව්නු ඇත,එබැවින් . ඉක්මනින් ඉතා උසට ව්ැයඩන පළල් පර සහිත ශාක
ව්ර්ග යමන්ම සීමා පැල ව්ගා කිරීම සිදු කළ යුතු .
5.1.1.11. ව්ාහන න්රසුර හා උපකරණ යව්තින් වියමෝචන ව්න ව්ායුන් පාලන කිරීම ,

ඉදිකිරිම් කටයුතු සදහා ය ාදා ගැයනන සි ළු ව්ාහන, 2003 අංක 1 දරණ ජාතික පාරිසරික (ව්ායු, ඉන්ධන සහ ව්ාහන
ආන න ප්රමිතීන්) නිය ෝග ව්ලට අනුව් පනව්ා ඇති, ව්ාහන මගින් පිටකරන දුෂක කාරක සදහා ව්න ප්රමිතීන්ට
අනුකූලව් වි යුතු . ඉදකිරම් කටයුතු සදහා භාවිතා කරනු ලබන සි ළු න්ර සුර සහ උපකරණ, පිළිගත හැකි
මට්ටයම් දුෂක කාරක වියමෝචන ක් සහිතව් පව්ත්ව්ා ගැනීම පිණිස නිසි යලස නඩත්තු කර ප්රශස්ථ ක්රි ාකාරීත්ව් න්
යුතුව් පව්ත්ව්ා ගත යුතු . ඉදිකිරිම් ව්ැඩබිම තුල ය ාදා ගැනීමට බලායපායරාත්තු ව්න න්ර සුර/ උපකරණ සහ
ක්රමයේද න් නිරතුරු පරික්ෂා කර, ඒව්ායේ ය ෝගයතාව් තහවුරු කල
5.1.1.12. ව්ාහන ගමනාගමන අධික වීම යහ්තුයව්න් ඇතිව්න බලපෑම් ලිහිල් කිරීම.

ව්ාහන තදබද ව්ැඩිවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීමට ද්රව්ය සහ .යහාදින් පළපුරුද්ද ලත් රථ ව්ාහන පාලන ක් ය දවි යුතු ,
උපකරණ ප්රව්ාහන සිදුකිරියම්දී හැකිතාක් දුරට උපරිම රථ ව්ාහන තදබද පව්තින යේලාව්න් මගහැරීමට අව්ශය
5.1.2.

නල මාර්ග පද්ධති සවිකිරිම

5.1.2.1. යව්රළ කලාපයේ ස්ථාව්රත්ව්

පද්ධති

යව්රළ කලාපයේ ව්ුහ න් ධීව්ර ව්රා
ආදි ට සිදුවි හැකි බලපෑම් අව්ම කිරීම

සහ ඉන්ධන ප්රව්ාහන නල

යව්රළ කලාපයේ ස්ථාව්රත්ව් යව්රළ කලාපයේ ව්ුහ න් ධීව්ර ව්රා සහ ඉන්ධන ප්රව්ාහන නල පද්ධති යව්ත
කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් ඇති යනාව් බැවින් ඒ සදහා ඇති බලපෑම් අව්ම කිරිම සදහා ක්රමයේද න් ,ය දවීම අනව්ශය
යේ.
5.1.2.2. මසුන් අල්ලන ස්ථානමත්සය සංචරණ මාර්ග සහ ධීව්ර කටයුතු සදහා ඇතිව්න බලපෑම් අව්ම කිරිම /

මුහුදු ජල ගැනීයම් තුළුමග සහ පිටවුම් නල දහා සැලසුම් කර ඇති ප්රයද්ශ ව්ල ධීව්ර කටයුතු සිදු යනාව්න බැවින්
යමම ප්රයද්ශ තුල ධීව්ර කටයුතු සදහා වියශ්ෂ යලස අහිතකර බලපෑම් ඇතිව්නු ඇති බව් අයප්තක්ිත යනායේ.
උෂ්ණත්ව් යව්නස්වීම දිගුකාලීනව් සමුද්ර ජීවීන් යව්ත අනර්ථකාරී වි හැකි බැවින් මුදාහරිනු ලබන ජලය හි
උෂ්ණත්ව් යකයරහි වියශ්ිත යලස අව්ධාන ය ාමු කළ යුතු . යකයස් වුව්ද, යමම ය ෝජිත ව්යාපෘති සඳහා
ව්ාෂ්ප මගින් පිට කරන ජල පසුව් පිරිමැසීම සඳහා ඉතා කුඩා මුහුදු ජල ප්රමාණ ක් උකහා ගනු ලැබීම පමණක්
අව්ශය ව්න සංව්ෘත ලූප (Closed loop) සහිත ාන්ත්රික සිසිලන කුලුනක් භාවිතා කරනු ලැයබ්. සංසරණ පද්ධතියේ
සාන්ද්රන චක්ර පව්ත්ව්ාගැනීම සඳහා සිසිලන කුළුණු යද්රෝනි මගින් මුහුදු ජල නැව්ත මුහුදට මුදා හැරීම සිදු කරනු
ලබයි. යමම මුදා හරිනු ලබන ප්රමාණ 888m3/h යලස ගණන කර ඇති අතර උෂ්ණත්ව් ඉහළ ෑම කුළු මයගන්
ගනු ලබන මුහුදු ජලය හි උෂ්ණත්ව් ට ව්ඩා 30Cට යනාව්ැඩි ව්නු ඇත. යම ප්රමිතිගත සම්මත උෂ්ණත්ව් ව්න
450C ට ව්ඩා ඉතා පහළ අග කි. එබැවින් සමුද්ර ජීවීන් යව්ත එමගින් බලපෑමක් ඇති යනාව්න බැවින් ඒ සඳහා බලපෑම්
අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද න් ය දවීම අව්ශය යනාව්නු ඇත.
යමම ව්යාපෘතියේ මුහුදු ට පව්තින ව්ුහ න් යේ ජීවිත ආස්තරණ ඇතිවීම (bio-fouling) පිළිබඳව් ඉදිකිරීම්
අව්ධියේදී සහ ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක ව්න අව්ධියේදීත් නිරතුරුව්ම පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර වියශ්ිත නල
මාර්ගයේ ඇතුළත යමව්ැනි ජීවි ආස්තරණ ඇති වීයම් ලක්ෂණ පව්තීදැයි පරීක්ෂා කළ යුතු . යමයස් සමුද්රජීවී
පළියබෝධ ගහන වීම කල් ති ා හඳුනා ගැනීම මගින් ඉහළ පිරිව්ැ සහිත අලුත්ව්ැඩි ා කිරීම සහ අව්හිර වීම
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යහ්තුයව්න් න්රාගාර ව්සා දැමීමට සිදු වීම ව්ළක්ව්ා ගත හැකියේ. ඉතා දරුණු යලස සිදුව්න අව්ස්ථාව්ලදී රසා නික
යහෝ යභෞතික ප්රතිකාර ක්රම ය ාදා ගැනීමට සිදු ව්නු ඇත.
5.1.2.3. පාරාන්ධතාව්

යව්නස්වීම සහ අව්ලම්බිත ද්රව්ය නැව්ත තැන්පත් වීම යහ්තුයව්න් ශාක හා සත්ත්ව්
වියශ්ෂ යව්ත සහ සංයේදී භන්ගුර පරිසර පද්ධති යහට ඇතිව්න බලපෑම් ලිහිල් කිරීම.

අව්ලම්බිත ද්රව්ය නැව්ත තැන්පත් වීමක් සැළකි යුතු තරමින් සිදුයනාව්න බැවින් ඒ සඳහා ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න්
ය දවීම අව්ශය යනාව්නු ඇත.
5.1.2.4. ඉදිකිරීම් කටයුතු යහ්තුයව්න් ජනන ව්න ශබ්ද හා කම්පන ලිහිල් කිරීම

"ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ල දී ඇතිව්න ශබ්ද හා කම්පන සම්බන්ධ ගැටළු පාලන කිරීම න යකාටස මගින් දක්ව්ා "
දක්ව්ා ඇති ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න් ම අනුගමන කළ හැකි
5.1.2.5. ඇල මාර්ග සහ යව්නත් ජල යද්හ න් යව්ත ඇති බලපෑම් ලිහිල් කිරීම

තාව්කාලික යලස කැණීම් කරන ලද ලිහිල් කැණීම් ද්රව්ය ව්ර්ෂා කාල තුළදීත් නිසි යලස ආව්රණ කර තැබි යුතු .
ව්ර්ෂා කාල තුළදී, ක්රි ාකාරී ජල බැස ායම් මාර්ග නිරීක්ෂණ කළ යහාත් නල මාර්ග එලීම සඳහා කැණීම් කරන
ලද අඟල් මතින් එම තාව්කාලික යලස කැණීම් නල මාර්ග හරහා ජල බැස ාමට ඉඩ පහසුකම් සැලසි යුතු .
අගල් මත රවුම් කර දමන ලද කඩ තහඩු, තාව්කාලික කාණු යලස සකස් කළ හැකි .
තාක්ෂණික යලස පව්තින අව්ශයතාව් මත නල මාර්ග ජලයේ ගිලී පැව්තීම ව්ැළැක්වීම සඳහා, ඇළ මාර්ග හරහා
න අව්ස්ථාව්ලදී එම නළ උපරිම ගංව්තුර මට්ටමට ඉහළින් සිටින යස් සකස් කළ යුතු .රූප සටහන අංක 81 මගින්
දක්ව්ා ඇති ගංව්තුර සිටීම මගින් ව්සර 100 ගංව්තුර මට්ටම් දක්ව්ා ඇත.
5.1.2.6. මතුපිට ජල ගුණාත්ම යව්ත ඇතිව්න බලපෑම් ලිහිල් කිරීම
නල මාර්ග සවි කිරීම යහ්තුයව්න් මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මක භාව් ට සැලකි යුතු බලපෑමක් යනාමැත. එම නිසා මතුපිට
ජලයේ ගුණාත්මක භාව් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිශ්චිත අව්ම කිරීයම් පි ව්ර න් කිසිව්ක් ය ෝජනා වී යනාමැත. යකයස් යව්තත්,
ඇති වි හැකි තර්ජන අව්ම කිරීම සඳහා ඊඑම්පී ටයත් පි ව්ර කිහිප ක් ය ෝජනා යකයර්..
5.1.2.7.

එව්ැනි සැලකි
යනාලැයබ්.
5.1.2.8.

අව්ට ප්රයද්ශයේ පව්තින යහෝ ය ෝජිත සැලසුම් කරන ලද රාජය අංශයේ/ යපෞද්ගලික අංශයේ
ක්රි ාකාරිත්ව් න් යව්ත ඇති වි හැකි බලපෑම ලිහිල් කිරීම
යුතු තරයම් බලපෑම් යනාපව්තින බැවින් ඒව්ා ලිහිල් කිරීම සඳහා ය ෝජනා නිර්යද්ශ කරනු
ද්රව්ය හා උපකරණ නාදී ප්රව්ාහන කිරීම මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම්

යපාම්පාගාර සහ මුහුදු ජල තුළුමග පිට උන් නළ /පව්තින ස්ථාන යව්ත දියව්න මාර්ග සායප්තක්ෂව් ඉතා පටු
මාර්ග ක් බැවින්, බර ව්ාහන ගමන් කිරීම මගින් ව්ාහන තදබද ක් ඇති වීමට ඉඩකඩ පව්තී එබැවින් උපරිම ව්ාහන
තදබද පව්තින යේලාව්න් මගහැරීම සහ ව්ාහන හසුරව්න පුද්ගල න් ය දවීම නිර්යද්ශ කරනු ලැයබ්.
5.1.2.9.

මහජන ආරක්ෂාව් ජනතාව් යව්නත් / ස්ථාන ව්ැල පදිංචි කරවීයම් විභව්
යව්නුයව්න් කරන සංව්ර්ධන කාර් න්

සහ ආරක්ෂක කටයුතු

සැලකි යුතු තරයම් බලපෑම් යනාමැති බැවින් යම සඳහා බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රි ාකාරීත්ව් න් ය ෝජනා කරනු
යනාලැයබ්.
5.2.

ක්රි ාකාරීත්ව් මගින් ඇතිව්න බලපෑම්

5.2.1. ව්ායු යගෝලී තත්ව්
5.2.1.1.

ස්ථාන වියමෝචක ප්රභව් න් මගින් ව්ායුයගෝල ට ඇතිව්න බලපෑම් ලිහිල් කිරීම

ය ෝජිත කුලුණු උස
2019 අංක 01 දරන ජාතික පාරිසරික (ස්ථානී මූලාශ්ර වියමෝචන පාලන ) යරගුලාසි ව්ල අව්ශයතා සපුරාලීම සඳහා සි ළුම
කරුණු ප්රභව් න් ප්රමාණව්ත් උසකින් සැලසුම් යකයර්.
පිටුව් | 224

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy
දැනට පව්තින යුගදනවි ඒකාබද්ධ චක්ර විදුලි බලාගාරයේ උස මීටර් 80 ක් ව්න අතර එම න්ර අඩු සල්ෙර් දැවි යතල් මත
ක්රි ාත්මක ව්න අතර එමඟින් සල්ෙර් අන්තර්ගත සැහැල්ලු ඉන්ධන ව්ලට ව්ඩා ඉහළ . යකයස් යව්තත්, ය ෝජිත බලාගාර
RLNG ලබා යදන තුරු ඩීසල් ඉන්ධන යතල් (සැහැල්ලු යතල්) මත ක්රි ාත්මක ව්න යහයින්, HRSG කුලුයන් සහ මගහැරවුම්
කුළුයන් උස යබායහෝ යසයින් අඩු ව්නු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත: එ මීටර් 40-60 ඇතුළත ව්නු ඇත.
ඊට අමතරව්, PP සමඟ ක්රි ාත්මක කිරීයම් ගිවිසුයම්දී, 3 ව්න යකාන්රාත් ව්ර්ෂයේ සිටම RLNG බලාගාර පරිශ්ර ට ලබා යදන
බව්ට රජ සහතික වී තියබ්. එම නිසා, බලාගාර RLNG හි ක්රි ාත්මක ව්න්යන් 3 ව්න යකාන්රාත් ව්ර්ෂයේ සිට පමණි. SO2
ගැටළුව් ඉන් පසුව් මතු යනායේ. 3 ව්න යකාන්රාත් ව්ර්ෂයේ සිට දැනට බර ඉන්ධන ව්ලින් ක්රි ාත්මක ව්න දැනට තියබන
යුගදනවි බලාගාර ද RLNG බව්ට පත් යකයරනු ඇති අතර එමඟින් SO2 මට්ටම් තව්දුරටත් අඩු ව්න අතර එම නිසා සාධාරණ
යකට් උසක් භාවිතා කිරීම තව්දුරටත් යුක්ති සහගත .
2019 අංක 01 දරන ජාතික පාරිසරික (ස්ථානී ප්රභව් වියමෝචන පාලන) යරගුලාසි ව්ල යරගුලාසි 11 මත පදනම්ව්, සහා ක
යබායියල්රු කුළුයන් අව්ම උස මීටර් 20 ක් යලස ගනු ලැයබ්.

5.2.1.2.

වියමෝචක අඩු කිරීම සඳහා ය ාදාගනු ලබන ක්රමයේද න් සහ එම ක්රමයේද න්යේ කාර් ක්ෂමතාව්

ව්ගු අංක 13 මගින්, ව්ායුයගෝලී දූෂණ පාලන කිරීම සඳහා ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් ය ෝජිත ක්රමයේද න්යේ
සාරාංශ යපන්නුම් කර ඇත.
ව්ගු අංක 112 ය ෝජිත විදුලි බලාගාර ව්ායුයගෝලී දූෂණ
ව්ායු දුෂක
දුෂණ ප්රභව්
කාරක
NOX
දාහක උෂ්ණත්ව්යේ ප්රතිඵල ක් යලස
GT හි දාහක කුටීර මගින් දහන ව්න
උෂ්ණත්ව් ඉහළ න ප්රමාණ ට
නිපදයව්න NOx ප්රමාණ ද ඉහළ
අග ක් ගනී.

SOX

5.2.1.3.

ඉන්ධන ව්ල පව්තින සල්ෙ ප්රමාණයේ
ප්රතිපළ ක් යලස GT හි දහන කුටීර
මගින් යම ආසව්න කරන ලද)
ඉන්ධන මගින් ධාව්න ව්න බලාගාර
සදහා අදාල ව්න අතර RLNG
බලාගාර සදහා අදාල නැත (
යද්ශී ව් පිරිපිහදු කරන ලද*
%0.3 ඉන්ධනව්ල සල්ෙ ප්රමාණ w/w
යේ.

පාලන සඳහා ක්රමයේද න්
පාලන කිරියම් ක්රමයේද
සාමානයය න් කර්මාන්ත ව්ල භාවිතා
කරන ජල යහෝ ව්ාෂ්ප විදීයම් ක්රම
බාවිතා යනාකර ,NOx නිෂ්පාදන
අව්ම කිරිම සදහා වි ලි අඩු
NOx(DLH) තාක්ෂණ භාවිතා කිරිම.
නිසි පරිදි ප්රමාණව්ත් උසකින් සහ
අර කින් යුතු දුම් නල ක් හරහා
විසිරණ කිරිම
නිසි පරිදි ප්රමාණව්ත් උසකින් සහ
අර කින් යුතු දුම් නල ක් හරහා
විසිරණ කිරිම
SO2 issue will not arise from the 3rd
contract year when both plants are
converted to RLNG

දුම් නල මුදුනත දී ව්ායු උෂ්ණත්ව්

ව්ාෂ්ප ටර්බයින ධාව්න කිරීමට ව්ාෂ්ප නිපදව්න ගෑස් ටර්බයින මගින් මුක්ත කරනු ලබන වියමෝචක ව්ායු ව්ල
ඇති අපයත් න තාප අව්යශෝෂන කර ගැනීම HRSG හි අරමුණ යේ. යමහි ප්රධාන අිමතාර්ථ ව්නුයේ විදුලි
බලාගාර සමස්ත කාර් ක්ෂමතාව් ඉහළ දැමීමයි සංයුක්ත චක්ර විදුලි බලාගාරව්ල මුලිකම ලක්ෂණ ව්නුයේ
එව්ැනි අපයත් න තාප ප්රකෘතිමත් කර විදුලි බල නිපදවීමයි .HRSG සැලසුම නිර්මාණ කර ඇත්යත් ගෑස්
ටර්බයින මගින් පිට කරන ව්ායුන් යේ ඇති තාප ශක්ති තාක්ෂණික ව්ශය න් හා ආර්ික ව්ශය න් හැකිතාක්
දුරට අව්යශෝෂණ කරගැනීම බැවින් එහි ප්රතිඵල ක් යලස දුම් නල මුදුනක දී පිට කරන ව්ායුන්යේ උෂ්ණත්ව්
ඉතා අව්ම යේ.
5.2.1.4.

අඛ්ණ්ඩව් වියමෝචක පසුවිපරම් කිරීයම් පද්ධති
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නිතය කාලව්ලදී අඛ්ණ්ඩව් වියමෝචක පසු තරම් පද්ධති ක් HRSG දුම් කුළුනට සවි කරනු ලබන අතර එමගින් ET
වියමෝචක සහ HRSG ප්රධාන දුම් කුළුයනහි වියමෝචක අඛ්ණ්ඩව් පසුවිපරම් කිරීම සිදු යකයරනු ඇත. යමම පද්ධති
බලාගාර සමඟ අතුරුමුහුණත් කරනු ලබන අතර, ක්රි ාකරව්න්න හට දත්ත අග න් ප්රදර්ශන කරනු ඇත.

5.2.1.5.
පලායිත වියමෝචක මගින් ව්ායුයගෝල යව්ත ඇතිව්න බලපෑම් ලිහිල් කිරීම
පලායිත වියමෝචක පාලන කිරීම සහ අඩු කිරීම සඳහා ව්න ක්රමයේද න් සලකා බලනු ලබන අතර ය ෝජිත විදුලි
බලාගාර ක්රි ාත්මක වීයම් දී සහ නඩත්තු කිරීයම්දී එම ක්රමයේද න් සංස්ථාපිත කරනු ඇත.

•

ගෑස් කාන්දුවීම හා සම්බන්ධ ව්න පළාත වියමෝචක පාලන අඩු කිරිම සඳහා සුදුසු ව්ෑල්ේ, උපාංග, පලංජි,
සීල් සහ ඇසුරුම් ද්රව්ය ඒව්ායේ හැකි ාව් අනුව් යතෝරා ගනු ලැයබ්. යමම ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමි යව්රළ
සීමාව්ට ආසන්න ප්රයද්ශ ක පිහිටා ඇති බැවින් සි ලුම නල මාර්ග උපාංග නාදි මළ බැඳීමට වියරෝධතා
දක්ව්න ද්රව්ය ව්ලින් සකස් කළ යුතු .

•
•

කාන්දු හඳුනාගැනීම් සහ අලුත්ව්ැඩි ා ව්ැඩසටහන් ක්රි ාව්නු නංව්නු ලැයබ්.
මීයත්න් ගෑස් මුදාහැරීමකදී, මුදා හරින ලද ව්ායුව් ආරක්ිතව් විසුරුව්ා හැරීමට ඉඩ දි යුතු අතර, ප්රයද්ශව්ල ව්ාතාශ්ර
උපරිම කිරීම සහ සංව්ෘත යහෝ අර්ධ ව්ශය න් සංව්ෘත අව්කාශ න් තුළ ව්ායුව් රැස් කර ගැනීයම් හැකි ාව් අව්ම කිරීම.

•

හදිසි අව්ස්ථාව්කදී භාවිත සඳහා විදුලි බලාගාරයේ යස්ව්ක න් පලායිත VOC (Volatile Organic
Compounds) යව්ත නිරාව්රණ වීයම් විභව් ක් සහිත වියශ්ිත යලස යතෝරාගත් ස්ථානව්ල යස්ව්ක න්
සදහා පුද්ගලික ආරක්ෂක උපාංග නාදි සප නු ලැයබ් (මුහුණු ආව්රණ ආරක්ෂක ඇස් කණ්නාඩි ).
හැලජනීකෘත හා ඔක්සිකාරක යහෝ ව්හා ගිනි ඇවියලන සුළු ද්රව්ය කිසිව්ක් ය ෝජිත විදුලි බලාගාර
ඉන්ධන (ඩීසල් ඉන්ධන සහ, RLNG) යබදාහැරීයම් පද්ධති ට ආසන්න ස්ථාන ව්ල කිසිව්ක් තබන
යනාලැයබ්.

•

5.2.2. ජලද්රාව් විදයාත්මක සහ ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්ව්
5.2.2.1.

මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන ව්ල උෂ්ණත්ව්
යව්ත ඇති බලපෑම් අව්ම කිරීම

සහ ලව්ණ සාන්ද්රන

යහ්තුයව්න් ප්රතිග්රහණ

ජල

CEA ගුරු උපයදස් ව්ලට අනුකූලව් විසිරණ ඇගයීම
තනුකකරන ගුණක
අධි උෂ්ණත්ව් ක් සහිත අපසන්දන ව්ල ලබන සංජන සහ විසියරන බලපෑම් 2014 අංක 1 දරන ජාතික පාරිසරික )
ය ෝ .යරගුලාසි ව්ලට අනුව් ඇගැයීම සිදු කරන ලදී (මතුපිට ජලාශ්ර සහ භූමි දූෂණඡිත පිටවීම් නල සහ අයනකුත්
තුළුමග සහ පිටවුම් නළ සහ සි ල්ලම යව්රළ කලාප තුළ පිහිටා ඇති බැවින් ඉහත සඳහන් යරගුලාසිව්ල 11 ව්න
උපයල්ඛ්න සඳහන් ධාරණ සීමාව්න් ඒ සඳහා අදාල යේ.
ආකෘතිකකරණ අව්ධි ට අනුකූලව්, තනුක කරන ගුණක විචලය ව්න අතර, යකයස් වුව්ද SW -High අව්ධියේදී 1:
17.7 යේ යම උපයල්ඛ්න .11 හි සඳහන් ධාරණ සීමා ව්ලට අනුව් තනුකකරණ 1:8 අව්ම තනුකකරන සීමාව්ට
අනුකූල යේ යව්නත් යලසකින් පැව්සුව්යහාත් සි ලු යද්ශගුණික තත්ත්ව් ටයත් සි ලු මුදාහැරීයම් ස්ථානව්ලදී .
තනුක කරන ගුණක 1:17.7 ඉක්මව්යි.
මුහුද පිටවුම් නල මාර්ග
යදව්නුව් ඉතාම නරක අව්ධියේදීත් )SW-Sea High) 1:25 ක අව්ම තනුකකරණ පිටවුම් ස්ථානයේ සිට 10m දුරකදී
සහ 500m දුරකදී 1:33.1 ද ව්ාර්තා වී ඇතඑයස් යහයින් එම යරගුලාසි සඳහන් දිගු මුහුදු පිටවූ .ම් නල සහ යකටි
මුහුදු පිටවූම් නල )long sea outfall and short sea outfall) අර්ථ දැක්වීම් ව්ලට අනුව් යමම ය ෝජිත මුහුදු පිටවූම්
නළ යකටි මුහුදු පිටවුම් නල ක් යලස සැලකි හැකි .
උෂ්ණත්ව් ඇගයීම
යස්ව්ාදා ක ායේ යකටි සටහන් ව්ලට අනුව් උක්ත රත් වු අපසන්දන ව්ල, මුහුදට මුදා හැරීමට යපර උෂ්ණත්ව්
සංසරණ උෂ්ණත්ව් ට ව්ඩා 00C සිට +30C දක්ව්ා යව්නස් යේ. යරගුලාසි ව්ලට අනුව් ඉඩදි හැකි ව්ැඩිම උෂ්ණත්ව්
ව්නුයේ5+ 0C යහෝ40 0C කි න්න යදයකන් අඩු අග යේ ,එබැවින් .මුදාහරින ලබන අපසන්දන මුහුදු ජල ට මිශ්ර
වීම යපරදී පව්ා යමම යරගුලාසි ව්ල සඳහන් තත්ත්ව් අව්ශයතාව් සපුරාලයිවිසි .රණයේදී ය දී ආකෘතිකරණ ට
පිටුව් | 226

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy

අනුව් උපරිම ව්ැඩි මනත් වි හැකි උෂ්ණත්ව් ප්රමාණ 0.5 පමණ යේඑබැවින් ය ෝජිත බලාගාර . මගින් මුදා හැරීමට
සැලසුම්කර ඇති අපසන්දන ව්ල ව්ැඩිමනත් උෂ්ණත්ව් අනුමත සීමාව්න් තුල පිහිටයි.

ලව්නතාව් පිලිබඳ ඇගයීම
සෘජුව් යහෝ වියශ්ිත යලස දක්ව්ා ඇති නැති වුව් ද ලබන ජල සාන්ද්රන ප්රධානතම සංරචක කි ලබන තාව්ය න්
55% යහා න ක්යලෝරයි් ප්රමාණ යරගුලාසි ව්ල සඳහන් කර ඇත .SW-High අව්ධියේදී නිරීක්ෂණ කරන ලද
උපරිම ව්ැඩිමනත් ලව්ණතාව් 13ppt ව්න අතර ව්ැඩිමනත් ක්යලෝරයි් ප්රමාණ 20% යේ යමම ප්රමාණ ඉඩදි .
හැකි උපරිමක්යලෝරයි් සීමාව් ව්න 20% දක්ව්ා පැමිණ ඇති නමුත් යමම ව්ැඩිමනත් ලව්ණ සාන්ද්රන ඇතිව්න්යන්
එක් ආකෘතික අව්ධි කදී එක් ස්ථාන ක පමණක් ව්න අතර එ තාව්කාලික එකක්ද යේ. තව්ද, අයනකුත් සි ලු
කාලගුණික තත්ව් ටයත් ව්ැඩි මනත් ක්යලෝරයි් සීමාව්න් 20% ව්ඩා යබායහෝ අඩු අග ක් ගනියි එයහයින් ය ෝජිත .
විදුලි බලාගාර මගින් මුදා හරිනු ලබන ලබන මිශ්රිත අපජල සම්මත සීමාව්න් තුළ පව්තී.
5.2.2.2.

උකහා ගැනීම (tapping) යහ්තුයව්න් රට අභයන්තර ජලාශ/ භූගත ජලය හි ගුණාත්මකභාව් /
ප්රමාණාත්මකබව් යකයරහි ඇති බලපෑම්, සහ ව්යාපෘති භූමිය න් මුදාහරිනු ලබන/ ගලා න ව්ැසි
ජල / ක්ිරිත )Leachate න ආදි මගින් ඇතිව්න බලපෑම් ලිහිල් කිරීම (.

ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක ව්න කාලයේදී උකහා ගැනීම )tappingයහ්තුයව්න් රට අභයන්තර ජලාශ (/ භූගත ජලය හි
ගුණාත්මකභාව් / ප්රමාණාත්මක බව් යකයරහි යහෝ ,ව්යාපෘති භූමිය න් මුදාහරිනු ලබන/ ගලා න ජල / ක්ිරිත
)Leachate නාදී මගින් කිසිදු බලපෑමක් කිරීම සඳහා වියශ්ිත යලස ( ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න් ය ෝජනා කරනු
යනාලැයබ් එයස් වුව්ද .EMP ටයත් ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේදී මතුපිට සහ භූගත ජලයේ ගුණාත්මක
භාව් යව්ත ඇති වි හැකි තර්ජන සඳහා ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න් ය ෝජනා කර ඇත.
5.2.3. ශබ්ද හා කම්පන
5.2.3.1.

අධික ශබ්ද ජනන කරන න්ර සූරව්ල ශබ්ද මට්ටම් හා න

කිරීම

අව්ශය සෑම අව්ස්ථාව්කදීම අධික ශබ්ද ජනන යකයරන මූලාශ්ර සඳහා අමතර යකාටස සැපයීම තුළින් ආසන්නතම
ග්රහක න් යව්ත පුයරෝකථන කර ඇති අධික ශබ්ද පීඩන මට්ටම් අඩු කිරීම සිදු යකයරනු ඇත. එ ට අමතරව්
න්රාගාරයේ භූමියේ සීමාව්න් දියේ යහාඳින් ව්ැඩුණු ශාක සහිත ස්ව්ාරක්ෂක කලාප ක් පව්ත්ව්ා යගන ාම
ප්රය ෝජනව්ත් ව්නු ඇත.
ව්ැඩිදුරටත්, ශබ්ද අඩු කිරීම සඳහා ප්රධාන න්ර සූර සහ සහ ක උපකරණ ගතික යලස සමතුලිත හා නිසි යලස
සවි කිරීම සිදු යකයරනු ඇත න්රසූර සවි කළ පසුව් ප්රධාන න්ර සූරව්ල "ශබ්ද යේක්ෂාව්ලි සුදුසුකම්ලත් ශබ්ද "
මැනීම අන්යේක්ෂණ සඳහා බලතල සහිත ආ තන ක් යව්තින් පසුවිපරම් කිරීම සිදු යකයරනු ඇත.
අධික යලස ශබ්ද ජනන ව්න මූලාශ්ර න් ක්රි ාත්මක ව්න කාල තුළදී එම " අධි ශබ්ද " කලාප තුළ යස්ව්ක න්
යනාකඩව්ා රැඳී සිටීම අව්ශය යනායේ) .එනම් ටර්බයින සහ සිසිලන කුළුණු පංකා නාදී අසලඑබැවින් ම .(ය්ම "අධි
ශබ්දකලාපයේ යස්ව්යේ " ය යදන සහ එම සීමාව්ට ඇතුළු ව්න යස්ව්ක න් සඳහා අව්ශය ආරක්ෂක උපාංග : උදා )
කන් ආරක්ෂා කිරීයම් උපකරණ ear plug/ ear muffles) සප නු ලැයබ්.
5.2.3.2.

අඩු සංඛ්යාත සහිත ශබ්ද ක් පාලන කිරීම

අඩු සංඛ්යාත සහිත ශබ්ද ජනන කරන න්ර ඇති අව්ස්ථාව්ල (LCeq T- LAeqT), 20 dB(A) මට්ටමට ව්ඩා
අඩුයව්න් පව්ත්ව්ා ගත යුතු එම අව්ශයතාව් උපකරණ සැපයුම්කරුව්න්යේ යකාන්රාත්තුව් යව්ත ඇතුලත් කිරීම
මගින් අඩු සංඛ්යාත සහිත ශබ්ද ජනන වීම පාලන කිරීම සිදු කළ හැකි .
5.2.3.3.

නිරතුරු පරික්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම

තත්ත්ව් පසුවිපරම් කිරීම සඳහා සුදුසු ක්රමයේද ක් ස්ථාපන කළ යුතු අතර සවිකිරීම, සිල්, සයිලන්සර්, බාධක සහ
ශබ්ද හා කම්පන පාලන සඳහා න්ර සූර යව්ත ය ාදාගනු ලබන යව්නත් උපක්රම නිසියලස පරික්ෂා කිරීම සහ
නඩත්තු කිරීම තහවුරු කළ යුතු වියශ්ෂය න්ම න්රසූර ආව්රණ කුටිව්ල සවිකර ඇති යදාරව්ල් සහ ඒව්ායේ තබන
ලබන මුද්රා )Seal,නිරතුරුව් පරීක්ෂාකර ( කාලාව්ර්ත යලස එම යදාරව්ල් නිසි යලස මුරා සහිතව් යහාඳින්
යව්යසන්යන් ද න ව්ග තහවුරු කළ යුතු එ ට අමතරව් යසලයව්න න්ර යකාටස්ව්ල යහාඳින් ස්යන්හක ය දීම
යගවී ගි යකාටස් ඉව්ත් කිරීම න ආදී මගින් ශබ්දය න් යතාර මෘදු ක්රි ාකාරීත්ව් ක් පව්ත්ව්ා ගත යුතු .
5.2.3.4.

ස්ව්ාරක්ෂක කලාප සහ ශබ්ද බාධක ක් සඳහා යව්න් කර ඇති ඉඩම් යකාටස
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ශබ්ද මගින් ඇතිවි හැකි බාධක න් පාලන කිරීම පිණිස යන්ව්ාසික ප්රයද්ශ න් පව්තින ය ෝජිත ව්යාපෘති භූමියේ
බටහිර සහ දකුණු සීමාව්න් දියේ ඝනට ව්ැඩුණු ශාක සහිත ආව්රණ ක් පව්ත්ව්ා ගත යුතු .
5.2.3.5.

ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ ක්රි ාත්මක ව්න කාල තුළදී කම්පන මගින් ඇතිවි හැකි බලපෑම ලිහිල්
කිරීම

ධ්ව්නික වියශ්ෂඥ කු යව්තින් ලබාගනු ලබන උපයදස් මත, ප්රභව් න් හුදකලා කිරීම ව්ැනි ආරක්ෂක ක්රමයේද, විදුලි
බලාගාර ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේ දී භාවිතා කිරීම සිදු යකයරනු ඇත.
5.2.4. ඝන අපද්රව්ය සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
5.2.4.1.

උපද්රව්කාරී බැහැර කිරීම මගින් ඇති ව්න බලපෑම්

උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය යතල් තැව්රුණු යරදි කැබලි, ඩීසල් යතල් මණ්ඩි, රසා නික අපද්රව්ය ව්ැනි ද්රව්ය යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක ව්න කාලයේදී උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය මගින් සැලකි යුතු තරයම් බලපෑමක් ඇති වි හැකි බව්ට
බලායපායරාත්තු වි හැකි . 2008.02.01 දිනැති 1534/18 දරන අති වියශ්ෂ ගැසට් නියේදන ප්රකාරව් ව්ාර්ික
උපයල්ඛ්නගත අපද්රව්ය සඳහා බලපර ලබා ගැනීම පිණිස අව්ශය ව්න ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න් එනම් යව්න්කිරීම
අනතුරු ඇඟවීයම් දැන්වීම් සහිතව් ගබඩා කිරීම ඉහියරන ද්රව්ය දරාගැනීම සඳහා ද්විතීක ටැංකි (Secondry
Containment) අව්සර යනාලත් පුද්ගල න්ට ඇතුල්වීම තහනම් කිරීම ව්ැනි උපමාන ව්ලට අනුකූලව් අව්ශය කටයුතු
සිදු කරනු ලැයබ්. තව්ද, යමම ද්රව්ය ආරක්ෂක යලස බැහැර කිරීම සඳහා CEA අනුමැති ලත් යව්ළඳුන් යමත පමණක්
ලබා යදනු ඇත.
5.2.4.2.

ගෘහාශ්රිත අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ අපජල
මඩිති මගින් ඇති ව්න බලපෑම්

ප්රතිකර්ම පද්ධති

මයගන් ජනන

ව්න ( පද්ධති )

ඉදිකිරීයම් යහෝ ක්රි ාත්මක කටයුතු සිදුයව්න කාල තුළදී ගුහ ගෘහාශ්රිත අපද්රව්ය හා අපජල ප්රතිකර්ම පද්ධති මගින්
ජනන ව්න මඩිති නාදී මගින් සැලකි යුතු තරයම් බලපෑම් ඇති යනායේ අහිතකර බලපෑම් ඇති වීම අව්ම කර
ගැනීම පිණිස EMP ටයත්, අපද්රව්ය යව්න් කර එකතු කිරීයම් ස්ථාන ප්රතිචක්රීකරණ , ඉතිරි ද්රව්ය බල ලත් අපද්රව්ය
කළමනාකරණ යකාන්රාත්කරුව්න් මගින් බැහැර කිරීම ව්ැනි බලපෑම් ලිහිල් කිරීයම් ක්රමයේද න් ය ෝජනා කර
ඇත. අපජල පිරිපහදු පද්ධති මගින් ජනන ව්න මඩිති යව්න් ව්ශය න් එක්රැස්කර බල ලත් යකාන්රාත්කරුව්න්
මගින් බැහැර කිරීමට ය ෝජිත .
5.2.5.

භූමියේ ස්ථායීතාව්

5.2.5.1.

අක්යව්රළ ආසන්න යව්රළ කලාප තුළ සිදුකරන ඉදිකිරීම් කටයුතු යහ්තුයව්න් යව්රළ ස්ථායිතාව්
හා ධීව්ර ව්රා යබාක්ක තුළ අව්සාදිත තැන්පත් වීයමන් සිදුව්න බලපෑම් අව්ම කිරීම

ය ෝජිත RLNG බාලාගාර යහ්තුයව්න් සමුද්රාශ්රීත ,ප්තලාවිත ට යහෝ අව්සාදිත යව්රළ හරහා ගමන් කිරීමට අහිතකර ,
බලපෑම් අව්ම කිරියම් ,එබැවින් .බලපෑම් පව්තින බව් සිදුකරන ලද ආකෘතික අධයනයේදී හඳුනා යගන යනාමැත
ක්රමයේද ය දීම අව්ශ යනාව්නු ඇත
5.2.5.2.

බලාගාර ක්රි ාත්මක ව්න කාලයේදී පාංශු ඛ්ාදන හා ඒ ආශ්රීත බලපෑම්

ය ෝජිත බලාගාර ක්රි ාත්මක වීයම්දී ඒ හා ආශ්රීතව් පාංශු ඛ්ාදන යහෝ ඒ සම්බන්ධව් භු විදයාත්මක උපද්රව් න්
ඒ සදහා බලපෑම් ,යනාපව්තින බැවින් (ඉඩම් ගිලා බැසීම නාදී ,බෑවුම් බිඳී ාම) අව්ම කිරියම් ක්රමයේද ක් ය දවීම
අනව්ශය යේ.
5.3. ජීව් විදයාත්මක කරුණු සම්බන්ධව් ඇතිව්න බලපෑම් අව්ම කිරිම
5.3.1.1.

ව්යාපෘති කටයුතු සදහා ජල උකහා ගැනීම මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන යහ්තුයව්න් ප්රතිග්රහණ ,
රසා නික සංයුතියේ ඇති වි හැකි යව්නස්කම් ආදි මගින් ,ජලයේ උෂ්ණත්ව් ඉහළ ෑමජලජ
පරිසර පද්ධති ජීවි වියශ්ෂ යව්ත ඇති වි හැකි බලපෑම් අව්ම කිරිම /ජනාව්ාස /

යව්රළාසන්න ප්රයද්ශයේ යහෝ එයින් ඔබ්යබහි ව්න ප්රයද්ශයේ අධි උෂ්ණත්ව්ය න් යුතු යහෝ ලව්ණතාව් සහිතව්
මුදාහරිනු ලබන අපසන්දන සමුච්චිත වීමක් නිරික්ෂණ කර යනාමැත එක් දිනක් ඇතුලත උපරිම චක්රී කාල .
පිටුව් |යේ
228/
තුලමුදාහරිනු ලබන ලව්ණ ජල යමම සංසිද්ධි මුහුදු පිටවුයම් බැහැර කිරියම් .තාප ඵලදායී යලස විසිරණ
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ල්ුු මුදාහරිනු ලබන ලව්ණ ජල යමම සංසිද්ධි මුහුදු පිටවුයම් බැහැර කිරියම් .තාප ඵලදායී යලස විසිරණ යේ /
බලපෑම් අව්ම කිරියම් ක්රමයේද න් ය දවීම අනව්ශය ,එබැවින් .අඩු සීඝ්රතාව් යහ්තුයව්න් සිදුයේ .
5.3.1.2.

ව්ායු වියමෝචන තැන්පත් වීමඉඩම් පරිහරණ රටාව් යව්නස් වීම යහ්තුව් ,ව්ායු යගෝලී දුෂණ ,ය්න්
යගාඩබිම සහ ජලජ පරිසර ජනාව්ාස යකයරහි ඇතිවි හැකි බලපෑම් අව්ම (ශාඛ් සහ සත්ත්ව් ප්රජාව්න්)
කිරිම.

ශාක සහ සත්ත්ව් ප්රජාව්න් යව්ත සැලකි යුතු තරයම් බලපෑම් ඇති යනාව්න බව්ට පුයරෝකථන යකයර් ,එබැවින් .
ව් ,එයස් වුව්ද .වියශ්ිත යලස බලපෑම් අව්ම කිරියම් ක්රමයේද න් ය ෝජනා කරනු යනාලැයබ්්ිිදුලි බලාගාර අව්ට
ප්රයද්ශයේ සංසරණ ව්ායු යගෝලී තත්ත්ව් පව්ත්ව්ා ගැනීමට CEA විසින් යදන ලද උපයදස් අනුව් කටයුතු කරනු
ලැයබ්. තව්ද) ව්යාපෘති භුමියේ අව්ට ඇති ගස් යකාලන් මත දුහුවිලි ,PM) තැම්පත් වී තියබ්ද න්න විදයාත්මක
ව්ශය න් නිරතුරුව් යකයරන පරික්ෂාව්ක් විධිමත් යලස සිදුකරනු ලැයබ්.
5.4. සාමාජී හා ආර්ික කරුණු යව්ත ඇති බලපෑම් අව්ම කිරිම

5.4.1. ජනතාව් යව්නත් ස්ථානව්ල පදිංචි කරවීමට අදාල බලපෑම්

ජනතාව් ස්යේච්ඡායව්න් යනාව්න යව්නත් ස්ථානව්ල පදිංචි කරවීම් යනාමැති වීම යහ්තුයව්න් යකාටස ටයත් 4.1
සාකච්ඡා කර ඇති ආකාර ට ඉදිකිරිම් කලා තුලදී බරපතල අහිතකරබලපෑම් ඇති යේ ැයි බලායපායරාත්තු වි
යනාහැක.
ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් ඉදිකිරිම් ව්ැඩිබිම අව්ට ප්රයද්ශයේ ජන ප්රජාව් සමග සහ සම්බන්ධතා පව්ත්ව්ා ගැනීම සදහා
යකාන්රාත්කරු යපළඹවීම සිදුකරනු ඇත යව්නත් ප්රයද්ශ ව්ල සිට පැමියණන ඉදිකිරිම් ව්ැඩබිම් යස්ව්ක මණ්ඩල .
අව්ට ප්රයද්ශ ව්ාසිජනතාව් සමග අනව්ශය යලස ගැටුම් ඇති කර යනායගන ජීව්ත් වීම පිණිස යහාඳින් දැනුව්ත් කල
යුතු ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් යකාන්රාත්කරු මගින් සි ළු කම්කරු ප්රජාව් ප්රයද්ශයේ යව්යසන ස්ී පාර්ශව් සමග .
අනව්ශය සම්බන්ධතා ඇති කරයගන එමගින් විශාල යලස අනව්ශය ගැටුම් ඇතිවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීමට ඇති අව්ස්ථාව්න්
සම්බන්ධව් යසා ා බැලි යුතු .
5.4.2. ප්රයද්ශයේ ජන ප්රජාව්යේ යසෞඛ්ය සහ සුබසාධන ක්රි ාකාරීත්ව්යේ පව්තින කාල තුල බලපෑම් අව්ම -

කිරිම
යමයහයුම් අව්ධියේදී බලපෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග

දුහුවිලි සහ ශබ්ද ජනන වීම ව්ැනි ඉදිකිරිම් කටයුතු හා සම්බන්ධිත බලපෑම් යපර සදහන් කල යකාටස් ටයත්
දක්ව්ා ඇති ආකාර ට මනා ඉදිකිරිම් ක්රමයේද න්ට අනුකූල ව්න යලස සිදු කරනු ලැයබ්.
අව්ට පිහිටි ඇළ මාර්ග සහ ජනාව්ාස සහිත ප්රයද්ශ ව්ලට කැළි කසල බැහැරවීම ව්ැළැක්වීම පිණිස ව්යාපෘතියේ ජීව්
චක්ර තුල, විස්තීරණ කසළ කළමනාකරණ සැලැස්මක් ක්රි ාත්මක කරනු ලැයබ්. දුහුවිලි සහ ව්ාහන මගින්
පිටකරනු ලබන වියමෝචක මගින් අව්ට පරිසර යව්ත අහිතකර බලපෑම් ඇති යේද න ව්ග පරික්ෂා කිරිම සදහා
කාලපුව්රුව් සංසරණ ව්ායු යගෝලී ගුණාත්මකබාව් පිළිබඳව් මිනුම්ගත කිරිම් සිදු කරනු ලැයබ්. ඉදිකිරිම් කටයුතු
මගින් ජනන ව්න ශබ්ද මගින් ම් අහිතකර බලපෑමක් ඇති යේද න ව්ග තහවුරු කර ගැනීම පිණිස
කාලානුරූප යලස ශබ්ද මට්ටම් මිනුම්ගත කිරිම සිදු කරනු ලබන අතර, ම් අහිතකර බලපෑමක් ඇති බව්ට ව්ාර්තා
වුව්යහාත් තාව්කාලික ශබ්ද බාධක ව්ැනි ඉංජියන්රුම පාලන ක්රමයේද ක්රි ාත්මක කරනු ලැයබ්.
ප්රජා සංව්ර්ධන ව්යාපෘති : අව්ට ප්රයද්ශයේ ජන ප්රජාව් යව්ත සෘජු සහ ව්ක්ර යලස ප්රතිලාභ සැපයිම පිණිස, ය ෝජිත
ව්යාපෘතියේ සංව්ර්ධක ා විසින් ප්රජා සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සැලසුම් කරනු ඇත. සෘජුව් ද්රව්යම පහසුකම් සැපයීම
ව්ැනි කටයුතු සදහා ප්රමුඛ්තාව් ලබා යදනු යනාලැයබ්. යමම ප්රයද්ශයේ ජනතාව්යේ ජීව්න තත්ත්ව් ව්ැඩි දියුණු
කිරීමට සාමාජී , ආර්ීක යලස ව්ඩා යහාද අව්යබෝධ කින් යුතුව්, යහාදින් සැලසුම් කරන ලද ව්ැඩසටහන් ක්රි ාව්ට
නංව්නු ඇත. එව්ැනි ප්රගතිශීලි මැදිහත්විම් මගින් ප්රයද්ශයේ තරුණ ප්රජාව්යේ හැසිරීම් යව්නස් කිරිමට ව්ක්රාකාරව්
බලපාන අතර තමන්යේ ජීවිත පිලිබඳව් ප්රගතිශීලි යලස සිතා බැලීමට ඔවුන් යපළඹවීමද සිදු කරනු ඇත.
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5.4.3.ජීව්යනෝපා සහ ආදා ම් මාර්ග
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ව්යාපෘති කටයුතු පදී ප්රයද්ශයේ ජනතාව් යව්ත රැකී රක්ෂා අව්ස්තා පව්තී ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක ව්න අව්ස්ථායේදී .
පව්ා ය ෝජිත බලාගාර අව්ට ප්රයද්ශයේ පදිංචිකරුව්න් සදහා රැකි ා අව්ස්ථා සප නු ලැයබ්.
5.4.4.අව්ට ප්රයද්ශයේ ය ෝජිත යහෝ සැලසුම් කරන ලද රාජය යපෞද්ගලික අංශයේ සංව්ර්ධන කටයුතු /

කිසිදු බලපෑමක් ඇතිවි යනාහැකි බැවින්ඒ සදහා බලපෑම් අව්ම කිරියම් ක්රමයේද න් අව්ශය යනාව්නු ඇත ,
5.4.5. උපයදස් සාකච්ඡාව්අනාව්රණ කිරිම් සහ දුක්ගැනවිලි සදහා ප්රතිකර්ම ,
5.4.5.1. ජනතා උපයදස් සාකච්ඡාව් සදහා අනුගමන

කරන ක්රයමෝපා න් හා ව්යාපෘති

ක්රි ාත්මක ව්න

කාලයේදී ප්රජා සහභාගීත්ව්
උපයද්ශන සහ යතාරතුරු අනාව්රණ කිරියම් උපා මාර්ග :
ය ෝජිත විදුලි බලාගාර අව්ට ඉඩම් ව්ල පදිංචි මහජනතාව් යව්ත යමම ව්යාපෘතියේ සැලැස්ම, සිදුවි හැකි බලපෑම්
(හිතකර හා අහිතකර) පරිසර ව්ැඩි දියුණු කිරියම් ක්රමයේද න්, පාරිසික බලපෑම් ලිහිල් කිරියම්/ හානි පුර්ණ
ක්රමයේද පිළිබඳව් පසුවිපරම් කටයුතු ක්රි ාක්මත කිරිම සහ ඒව්ා පිළිබඳව් පසුවිපරම් කටයුතු අව්දානම් පිළිබඳ
ඇගයීයම්දී හදුනාගන්නා ලද උපද්රව් න්, ඒව්ා මැඩ පැව්ැත්වීම සහ ප්රතිචාර දැක්වීම සදහා ව්න සැලසුම නාදී කරුනු
සම්බන්ධව් දැනුම් දීම සිදු කල යුතු . යමම යතාරතුරු දැනුම් දීම සදහා ව්යාපෘති අව්ට පිහිටා ඇති එක් එක් නිව්ස
යව්ත යව්න් යව්න් ව්ශය න් යගාස් දැනුම් දීම ප්රාය ෝගික යනාව්නව්ා යමන් අපහසු ද ව්න අතර, එයස් කිරිම අව්ශය
ව්න්යන්ද නැත. එබැවින් ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් ව්ත්තල ප්රයද්ශී යල්කම් කාර් ාල යව්ත ය ාමු වී යමම ය ෝජිත
ව්යාපෘති සම්බන්ධව් එහි නිළධාරීන් යව්ත යතාරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
යමම නිළධාරීන් යම් ප්රයද්ශයේ ප්රජාව් සමග නිරතුරුව්ම සම්බන්ධතා පව්ත්ව්නු ලබන අ යේ. ව්යාපෘති ය ෝජක
විසින් යමම ප්රයද්ශයේ ප්රජා සාමාජික න් යමම ව්යාපෘති සම්බන්ධව් දැනුව්ත් කරන යලස එම රැස්වීම් ව්ලට සහභාගී
ව්න ව්ත්ත ප්රයද්ශී යල්කම් කාර් ාල නිළධාරීන් යව්තින් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. උදාහරණ යලස ප්රායද්ශී යල්කම්
කාර් ාලයේ සංව්ර්ධන කමිටු රැස්වීම් සදහා ප්රයද්ශයේ සි ව් ග්රාම නිළධාරීන් සහභාගී ව්නු ඇත. ග්රාම නිළධාරීන් නු
මහජනතාව් හට ඉතාම ආසන්නව් යස්ව් කරන රාජය නිළධාරීන් ව්න අතර, ප්රජා සාමාජික න්ද තමන් හට යස්ව්ා
ලබාගැනීමට සිටින සමීපතම රාජය නිළධාරීව්ර ා බැවින් ඔවුන්ට විශ්ව්ාස කරනව්ා යමන්ම, ඔවුන්ට සව්න් දීමටද
යපළයඹනු ඇත. ග්රාම නිළධාරි ව්රුන් “ සාමාජයේ සීමා හවුල්කරුව්න්” යලස අර්ථ දැක්වි හැකි අතර ඔවුනට
ප්රජාව්යේ සම්බන්ධතා සදහා බලපෑම් කිරිමටද බලතල පව්තී.
දික්ඕවිට සහ බලගල ග්රාමනිලධාරී ව්රුන්ට යමම ය ෝජිත ව්යාපෘති
ලබන මාසික රැස්වීම්ව්ලදී සාකච්ඡා කළ හැකි .

සම්බන්ධව් ප්රජා මූලික න් සමග පව්ත්ව්නු

ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් ව්යාපෘති පිළිබඳ සරලව් විස්තර ඇතුලත් කුඩා යපාත් පිංචක්, යමම සීමා සාමාජික න් යව්ත
සහ ප්රායද්ශී පාර්ශව්කරුව්න් යව්ත යබදාදීම සඳහා සකස් කරනු ඇත. (ප්රා.යල් කාර් ාල නිලධාරීන්, ග්රාම නිලධාරීන්,
ආගමික නා ක න් සහ යව්නත් ප්රජා මූල නා ක න්)
5.4.5.2.

දුක්ගැනවිලි සඳහා ප්රතිකර්ම ය දීයම් ක්රමයේද

ව්යපෘති ට අදාළ ගැටලු විසඳීම පැමිණිලි ව්ලට විසඳුම් දීම ව්යාපෘති ට සම්බන්ධ ආරවුල් සහ දුක්ගැනවිලි යහෝ
ව්යාපෘති ට අදාළ යස්ව්ක ගැටලු සහ අව්ශයතාව් න් පාරිසරික සහ සාමාජී බලපෑම ලිහිල් කිරීම සඳහා ය ාදන
ක්රි ාමාර්ග හා ඇගයීම පිළිබඳව් එකඟ යනාවීම පිළිබඳව් යස්ව්ක න් සහ අව්ට ප්රජාව් යව්ත දුක්ගැනවිලි සඳහා
ප්රතිකර්ම ය දීයම් ක්රමයේද ක් (GRM) තිබීම අව්ශයතාව් ක් යලස සඳහන් කළ හැකි . යමම GRM සැලසුම් කරනු
ලබන්යන් EIA ඉදිකිරීම් ක්රි ාත්මක කිරීම හා සහ බලරහිත කිරීම ඇතුළු ව්යාපෘතියේ සම්ූර්ණ ජීව්න චක්ර
අන්තර්ගත ව්න ආකාර ට එම සැලැස්ම සෑම පාර්ශව්කාර ප්රතිඋත්තර යදන සංස්කෘතික ව්ශය න් අර්ථානුරූප
සි ලු පාර්ශ්ව් න්ට ඉක්මනින් ලගා වි හැකි කිසිදු ඵලවිපාක ක් රහිතව් යහෝ වි දමක් රහිතව් අගති ට පත්
පාර්ශව් න් පහසුයව්න් අනුගත වි හැකි විනිවිදභාව් ක් සහ පහසුයව්න් යත්රුම් ගත හැකි ආකාරය න් අගති ට
පත් ජනතාව්යේ සහ යස්ව්ක න්යේ අව්ශයතාව් හා පැමිණිලි නිසි යලස අමතන සැලැස්මක් යේ.

යමම දුක්ගැනවිලි සඳහා ප්රතිකර්ම ය දීයම් ක්රමයේද ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා කමිටුව්ක් පත් කරනු ලැයබ්.
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යමම කමිටුයේ ව්ාර්තා සටහන් තැබීම සඳහා ව්ගකීම දරනු ලබන කැඳවුම්කරුයව්කු යලස ක්රි ා කරනු ලබන
නිලධාරිය කු ව්යාපෘති ය ෝජක විසින් පත්කරනු ලබනු ඇත .එම නිලධාරි ා විසින් දික්ඕවිට හා බලගල ග්රාම
නිලධාරීන් යව්තින් අදාළ යතාරතුරු ලබා ගනු ඇත සම්මත GRM කමිටු රැස්වීම් ව්ලින් ස්ව්ා ත්තව් ව්ත්තල ප්රායල්.
කාර් ාලයේ රැස්වීම් සඳහා ව්යාපෘති ය ෝජකයේ නිය ෝජිත නිලධාරීන් සහභාගි ව්නු ලබන අතර එම රැස්වීම්ව්ලදී
සහභාගී ව්න අ විසින් යමම නව් බලාගාර ට අදාළව් ය ාමු කරනු ලබන ගැටළු සඳහා අව්ශය පරිදි නිරීක්ෂණ සහ
ප්රතිචාර ලබා යදනු ඇත.
දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් ක්රි ාව්ලි : පැමිණිලි කරුයේ අදහස අනුව් ක්ෂණිකව් හා හදිසි ව්ශය න් විසඳුම් අව්ශය පැමිණිලි
සිදු වුව්යහාත්, එම න්රාගාරයේ සිටින යකාන්රාත්කරු සහ අධීක්ෂණ නිලධාරින්ට පැමිණිලි ඉක්මනින් විසඳීම
සඳහා ඉතා පහසුයව්න් සම්බන්ධ වි හැකි . බලාගාරයේ සහ යකාන්රාත්කරුයේ ව්යාපෘති භූමි ඉංජියන්රුව්ර ායේ
සම්බන්ධ කරගත යුතු දුරකථන අංක සහ ව්ගකිව්යුත්තන්යේ නම් ඉදිකිරීම් ස්ථානව්ල යහාඳින් යපයනන පරිදි
ප්රදර්ශන යකයර්. සම්බන්ධ වීයම් ස්ථාන යකාන්ත්රාත්කරු/අධීක්ෂණ පුද්ගලයින් යහෝ ේ ාපෘති යේ.
යකාන්රාත්කරුව්න්ට සහ අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ට එකියනකා සමඟ සාකච්ඡා කර ව්යාපෘති භූමියේ පව්තින ගැටලු
ව්හාම විසඳා ගත හැකි අතර පැමිණිල්ලක්/දුක්ගැනවිල්ලක් ලැබීයමන් පසු දින 7 ක් ඇතුළත එ කළ යුතුව් ඇත.
අව්ශය නම්, ඔවුන්යගන් එක් අය කු යහෝ සි ල්ලන්ම එක්ව් ගැටළුව් විසඳීම සඳහා අදාළ ග්රාම නිලධාරී (GN) සහ
ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම්යේ උපයදස් ලබා ගනු ඇත
ක්යෂ්ර මට්ටමින් දින හතක් ඇතුළත විසඳි යනාහැකි සි ළුම දුක්ගැනවිලි බලාගාර කළමනාකාරිත්ව් සහ
යකාන්රාත්කරු විසින් එක්ව් සමායලෝචන කර අව්ශය පරිදි දින 15 තුළදී අදාළ පාර්ශව්කරුව්න්යේ සහ ලබායගන
ඒව්ා විසඳා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත. විවිධ අව්ධීන්හි දුක්ගැනවිලි නිරීක්ෂණ ක්රි ාව්ලි පහසු කිරීම සඳහා
ග්රාමනිලධාරීව්රුන්ට සහ ප්රායද්ශී යල්කම් ට න්රාගාර කළමනාකාරත්ව් පහසුකම් සප නු ඇත.

ව්යාපෘති සංව්ර්ධක විසින් ප්රධාන ගැටලු දුක්ගැනවිලි නිරීක්ෂණ කමිටුව්ට (GRC) ය ාමු යකයරන අතර එමඟින් දින 30
ක් ඇතුළත ඒව්ා විසඳනු ඇති අතර GRC හි ක්රි ාත්මක බල සීමාව් ඉක්මව්ා න යහෝ සමාජ යබදීම් ඇති කිරීමට/උග්ර
කිරීමට හැකි ාව් ඇති ඉතා ප්රධාන ගැටලු/, පාරිසරික හානි සිදු කිරීම් සෘජුව්ම ලංවිම ය ාමුකරනු ඇත. දින 30 ක් තුළ
GRC විසඳා ගැනීමට යනාහැකි වූ දුක්ගැනවිලි ද ලංවිම යව්ත ය ාමු යකයර්. සි ලුම ලිපි යල්ඛ්න (දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ
විස්තර) යමම කාර් භාර සඳහා පැව්රී ඇති නිලධාරි ා විසින් සම්ූර්ණ කළ යුතු අතර නි මිත රැස්වීම්ව්ලට අව්ම
ව්ශය න් සති කට යපරව්ත් අදාළ GRC සාමාජිකයින්ට සංසරණ කළ යුතු . GRC විසින් ගනු ලබන සි ලුම තීරණ
සි ලු පාර්ශ්ව් යව්ත දැනුම් යදනු ඇත.
GRC යහෝ විදුලිබල මණ්ඩලය න් යනාවිසයඳන ඕනෑම ගැටලුව්ක් සඳහා ශ්රී ලංකායේ ක්රි ා පටිපාටි ට අනුව්
යපාලිසි ට සහ පසුව් අධිකරණ ට ා හැකි (රූප 1).
GRC හි සංයුති : ව්යාපෘති සඳහා පිහිටව්නු ලබන දුක්ගැනවිලි විසඳලීයම් කමිටුව් (GRC) පහත සඳහන්
සාමාජික න්යගන් සමන්විත ව්නු ඇත. : ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් කමිටු මූලාසන යලස, යුගදනවි ව්යාපෘති
අධයක්ෂ, බලගල සහ දික්ඕවිට ග්රාමනිලධාරීව්රුන්, දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රායේ සහ ධීව්ර කටයුතු යදපාර්තයම්න්තුයේ
නිය ෝජතය ක් බැගින්, බලගල සහ දික්ඕවිට ධීව්ර සංගම් ව්ල නිය ෝජත න්, Aps නිය ෝජිත න්, ප්රජා මූල
සංවිධාන (CBOs). යමම GRC කමිටුව්ට අව්ම ව්ශය න් කාන්තා සාමාජික න් යදයදයනකුව්ත් ඇතුලත් වි යුතු .
යකාන්රාත්කරුයේ සහ විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිය ෝජිතයින්ට අව්ශය වියටක ජීආර්සී රැස්වීම් සඳහා ආරාධනා කළ
හැකි . ය ෝජනා සම්මත වීම සඳහා එක් AP /සිවිල් සමාජ නිය ෝජිතය කු ඇතුළු අව්ම ව්ශය න් සාමාජිකයින් පස්
යදයනකු සිටීම අව්ශය යේ.
ව්ාර්තා තබා ගැනීම : පැමිණිලි කරුයේ සම්බන්ධතා විස්තර, පැමිණිල්ල ලැුණු දින , පැමිණිලි කිරීයම් ස්ව්භාව් ,
එකඟ වූ නිව්ැරදි කිරීයම් ක්රි ාදාම න් සහ ඒව්ාට බලපෑ දින සහ අව්සාන ප්රතිඵල ඇතුළු ලැුණු සි ළුම
දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ ව්ාර්තා බලාගාර නිලධාරි ා විසින් තබා ගනු ඇත. ව්ාර්තා කරන ලද සහ විසඳන ලද දුක්ගැනවිලි
සංඛ්යාව් සහ ප්රතිඵල ග්රාමනිලධාරී සහ ප්රායද්ශී යල්කම් කාර් ාල තුළ ප්රදර්ශන /යහළිදරේ කරනු ඇත.
රූපසටහන: දුක්ගැනවිලි විසඳලීයම් ක්රි ාව්ලින
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පිරිව්ැ : පැමිනිලි විසඳලීම සඳහා ඇතුලත්ව්න අදාල සි ලුම පිරිව්ැ
යතාරතුරු යබදාහැරීම) ව්යාපෘති සංව්ර්ධක විසින් දරනු ඇත.

(රැස්වීම්, උපයද්ශන, සනන්නියේදන සහ ව්ාර්තා කිරීම් /

EIA මගින් දක්ව්ා ඇති ව්යාපෘති යව්ත ප්රජා සහභාගිත්ව් ලබා ගැනීයම් ක්රයමෝපා සම්බන්ධව්
අව්ශයතාව්

5.4.5.3.

පාර්ශව්කරුව්න් සම්බන්ධ කර ගැනීම: ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් හා ක්රි ාත්මක කිරීයම් අව්ධියේදී ව්යාපෘති සංව්ර්ධක
විසින් පාර්ශව්කරුව්න් සම්බන්ධ කර ගැනීයම් ව්ැඩ සටහන ක්රි ාත්මක කරනු ඇත. ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම්,
සමෘද්ධි සහ ප්රජා සංව්ර්ධන නිලධාරින්, ව්ත්තල ප්රායද්ශී යල්කම් කාර් ාලය න් දික්ඕවිට සහ බලගල
ග්රාමනිලධාරී ව්සම් ව්ලින් දික්ඕවිට ධීව්ර පරීක්ෂකව්රුන්, දික්ඕවිට ධීව්ර ව්රායේ නිය ෝජිත ධීව්ර පරීක්ෂකව්රුන්
ඇතුළු සි ලු පාර්ශව්කරුව්න් ලබා ගැනීයම් බලාගාරයේ නිලධාරිය කුට පැව්යරනු ඇත. සහ ව්යාපෘතියේ
ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් අව්ධියේදී ව්යාපෘති අදාළ ග්රාමනිලධාරී ව්සම් 2 නිය ෝජන කරන ප්රජා නා කයින් 2 ක්
ව්යාපෘතියේ ක්රි ාකාරීව් සම්බන්ධ යේ. ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් අව්ධියේදී ව්යාපෘති සම්බන්ධය න්
පාර්ශව්කරුව්න්යේ කාර් භාර න් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාර්තුම ව්ශය න් රැස්වීම් සංවිධාන කිරීමට
න්රාගාර කළමනාකරණ එකඟ යේ. යමම පාර්ශ්ව්කරුව්න්යේ කණ්ඩා යම් සාමාජිකයින්යේ සක්රී
සහභාගීත්ව්ය න් CSR හා සම්බන්ධ සංව්ර්ධන කටයුතු සැලසුම් කර ක්රි ාත්මක යකයර්. ආදා ම් උත්පාදන
කටයුතු සඳහා යද්ශී පුද්ගලයින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඇති අව්ස්ථා පිළිබඳව් ද යමම කණ්ඩා ම් රැස්වීයම්දී
අඛ්ණ්ඩව් සාකච්ඡා යකයර්.
ඔවුන්යේ ප්රය ෝජන සඳහා ප්රජාව් සමඟ සැලසුම් කර ක්රි ාත්මක කළ යුතු ක්රි ාව්න්හිදී යමම කණ්ඩා මට ප්රජා
නා කයින් (පිරිමි සහ ගැහැණු න යදඅංශය න්ම) සහභාගී කරව්නු ඇත.
කලින් කලට, බලාගාර අව්ට ප්රයද්ශ හිටි හැටියේ ඇතිව්න/ චර් ානුගත යලස මතුව්න අව්ශයතාව් න්ට ප්රතිචාර
දැක්වීම පිණිස සමහර ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට සිදුව්නු ඇත. සමහර ක්රි ාකාරීත්ව් න්ට ප්රයද්ශයේ පිහිටා ඇති,
සමහර පන්සල් ව්ැනි ආ තන මගින් සිදු කරනු ලබන ඉල්ලීම් සඳහා බලාගාරය පාලන අධිකාරි විසින් දක්ව්නු
ලබන ප්රතිචාර යලස සැලකි හැකි . යමම මැදිහත්වීම් සිදුකිරීම, අතයව්ශය ව්නු ඇත්යත් එම අව්ට පදිංචිකරුව්න්යේ
හා ප්රජාව්යේ වුව්මනාව්න් ව්න බැවිනි යමම නව් බලාගාරයේ පාලන අධිකාරි විසින් බලාගාර සම්බන්ධව් .
ක්රි ාකාරීත්ව් න් සඳහා ප්රයද්ශව්ාසී ජනතාව් සහභාගි කරව්ා ගැනීම පිණිස උපා මාර්ගික අව්ධාන ය ාමු කළ
යුතු අතර ප්රජා සහභාගීත්ව් ලබා ගැනීම ක්රි ාත්මක කිරීම පිණිස වියශ්ිත ව්යාපෘතිව්ල අව්ශයතාව්
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Affected persons
Minor Grievance

Contractor, supervision staff,
Project NGO

Not addressed

Yugadanavi Management

Grievance addressed 7
days ago

Not addressed
Grievance addressed
15 days ago
Grievances

Not Addressed

Grievance
Redressed

Beyond GRC
jurisdiction
Grievance addressed
30 days ago

Committee
Not Addressed

CEB

Grievance addressed 7
days ago

Not Addressed

Court of law

ඉස්මතු කර දක්ව්න උපා මාර්ගික ව්ැඩසටහන් සංව්ර්ධන කළ යුතු යමයස් සකස් කිරීමට බලායපායරාත්තු ව්න .
ව්ැඩසටහන් ව්ල ප්රජාව් යේ චර් ා අනුගත යලස ඇත
අව්ශයතාව් න් සඳහා ප්රත ්ිි ්ිිචාර යලස ව්න ඒව්ා යමන්ම ජනතාව්යේ දිගුකාලීන සාමාජී ආර්ික තත්ත්ව්
සංව්ර්ධන ව්ැඩිදියුණු කරන අන්දයම් ඒව්ා යලසද ක්රි ාත්මක කළ යුතු එබැවින් යමම උපා මාර්ගික .
ව්ැඩසටහන්ව්ලට යකටිකාලීන මධයකාලීන සහ දිගුකාලීන ව් ක්රි ාත්මක කළ යුතු ව්න ව්ැඩසටහන් ඇතුළත් වි
යුතු . අව්ට ප්රයද්ශයේ ජනතාව් යව්ත දිගු කාලීනව් තිරසාර බලපෑම් ලබාදීම තහවුරු කිරීම පිණිස අර්ථාන්විත
සැළසුම් සහ ක්රි ාත්මක කිරීයම් උපා මාර්ග සිදු යකයරනු ඇත,යම් සම්බන්ධය න් . සම්බන්ධ ව්න පාර්ශව් අතර
අයනයෝනය යලස ප්රතිලාභ ලැබීම ඇති කිරීම සඳහා නව් බලාගාරයේ ප්රජා සහභාගිත්ව් ව්ැඩසටහන් සැලසුම්
යකයරනු ඇත .
අදාළ පාර්ශව්කරුව්න් සම්බන්ධ කර ගැනීම මගින් එහි උපා මාර්ගික ව්යාපෘති සැලසුම් කිරීයම්දී සහ ක්රි ාත්මක
කිරීයම්දී නව් පාර්ශව්ව්ල සහභාගිත්ව් ලබා ගැයනනු ඇත. ප්රජාව්යේ අව්ශයතාව් න් හඳුනාගැනීම සඳහා, DSD,
GNDS, ධීව්ර යදපාර්තයම්න්තුව්, සමෘද්ධි ව්ැඩසටහන සහ ධීව්ර සමිති සමාගම් සඳහා නිසි පිළිගැනීම ලබා දී
ඔවුන්යේ සහභාගීත්ව් ලබා ගැයනනු ඇත.
පිටුව් | 233

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy

6. අව්දානම් තක්යස්රුව් හා හදිසි තත්ත්ව් සැලසුම
6.1. ප්රමානාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුකරණයේ විෂ ප්රමාණ
පහත සඳහන් අංග න් යකයරහි ඉහළ බලපෑමක් සහිත කාරණා සම්බන්ධය න් සිදුකරන ලදී:
• මානව් පරිසර
• භූමි ,ව්ාත සහ ජලජ පරිසර
• ව්යාපාරයේ ඉතා ව්ැදගත් ව්ත්කම්
6.2. ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුකරණ QRA) ක්රි ාව්ලි
•

අව්දානම සහ අව්දානම් අව්ස්ථාව් හඳුනාගත් විට එ ට යහ්තුව්, එහි ප්රතිවිපාක සහ එ සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් ප්රමාණ
කිරීම මගින් අව්දානම තීරණ කරල හැකි . තව්ද, පහත සඳහන් අව්ස්ථාව්න් හිදි ප්රමාණ කිරීයම් ක්රමයේද න්
ය ාදා ගැනීම සලකා බැලි හැකි :
• එකියනයකහි සායප්තක්ෂ සඵලතාව් හඳුනායනාගත් අව්දානම් අඩුකිරීයම් විකල්ප කිහිප ක් හඳුනායගන ඇති
අව්ස්ථාව්ක
• යස්ව්කයින්, මහජන ා, පරිසර යහෝ යද්පල ව්ල උපා මාර්ගික ව්ටිනාකම ඉහළ අව්ස්ථාව්කදී අව්ම කිරීයම්
ක්රි ාමාර්ග තක්යස්රුව් සඳහා
• උපකරණ අතර පරතර අව්දානම යකයරහි සැලකි යුතු බලපෑමක් සිදුකරණ අව්ස්ථාව්ක
• ඉහළ අව්දානමක් අයප්තක්ෂා කරණ නව් තාක්ෂණ ක් ය ාදා ගන්නා සහ යපර දත්ත යසා ාගැනීමට යනාහැකි
අව්ස්ථාව්ක (උදා: සතුරු ව්ටපිටාව්කදී ගැඹුරු ජලයේ සිදුකරන සංව්ර්ධන ක් )
• සායප්තක්ෂ අව්දානම සහ ඒව්ාට යහ්තු යස්ව්ක න්ට පැහැදිලි කර දීමට සහ අව්දානම සම්බන්ධය න් ඔවුන් ව්ඩා
සංයේදී කිරීම අව්ශය වූ විට

පිටුව් | 234

•

•

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy
පව්ත්නා අව්දානම් තත්ත්ව් න් “ප්රාය ෝගිකව් ලඟාකර ගත හැකි අඩුම සාධාරණ මට්ටම” (ALARP) දක්ව්ා
අඩුකර ඇති බව් පාර්ශ්ව්කරුව්න්, පහසුකම් සප න්නන් සහ නි ාමන අධිකාරීන් ඇතුළු තුන්ව්න පාර්ශ්ව් න් යව්ත
පැහැදිලි කිරීම සඳහා

• භාවිත කරන ලද QRA ක්රි ාව්ලි ඒ සඳහා
යනදර්ලන්තයේ මහජන යසෞඛ්ය හා පරිසර පිළිබඳ ජාතික ආ තන (RIVM).විසින් සකස් කරන ලද අව්දානම්
තක්යස්රු කිරීයම් Bevi පරිශීලන කාර් ය සංග්රහ සහ කලින් සඳහන් කල CPR 18E (Purple Book; 1999) Shell
QRA ක්රමයේද හා ූර්ණ ව්ශය න් අනුකූල යේ
සමස්ථ ක්රි ාව්ලි මුළුල්යල් යතාරතුරු සහ උපකල්පන නිව්ැරදි යලස භාවිත කල බව්ට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා
අධය න කාල මුළුල්යල් අදාල වියශ්ෂඥයින් සම්බන්ධ කර ගැනීම අතයාව්ශය යේ. යමම ව්යාපෘතියේ QRA
අධයන ක සිදුකරණ ලද උපකල්පන ව්යාපෘති මුළුල්යල්ත් ව්යාපෘති පිරිවිතර/සැලසුම් සහ ව්යපෘති නිමාකල පසු
ව්ත්කම් කළමණාරණ සැලසුයම් දීත් අඛ්න්ඩව් අදාල කරගත යුතු .
o යමම QRA අධයන යමම විෂ පිළිබඳ වියශ්ෂඥ කු සහ යමම අධයන සඳහා අව්ශය යතාරතුරු සහ
දත්ත සප න සහා ක කණ්ඩා මක් විසින් සිදුකරන ලදි.
o QRA ප්රධාන විෂ වියශ්ෂඥ – ආචාර් යරෝහිත රත්නවීර
o QRA ප්රධාන තාක්ෂණික සහා ක – කිත්සිරි එයගාඩව්ත්ත
o තලබමන වියශ්ෂඥ
– දිශාන් සමරසිංහ
o අධියව්ෝල්ටී විදුලි වියශ්ෂඥ – හර්ිත ආනන්ද
o
ාන්ත්රික නඩත්තු වියශ්ෂඥ – තිලිණ රණසිංහ
o විදුලි නඩත්තු වියශ්ෂඥ – සසංක යහ්රත්
o යමයහයුම් ආරක්ෂණ වියශ්ෂඥ – කමල් පීරිස්
o නව් ව්යාපෘතියේ QRA පළමු අධි ර ක්රි ාත්මක කිරීම ;
උපද්රව් විශ්යල්ෂණ සඳහා සමස්ථ ක්රි ාව්ලි පහත සඳහන් අයුරින් ක්රි ාව්ලි යකාටස් 08කට සහ
තීරණාත්මක ක්රි ාකාරකම් (සැලකි යුතු සංසිද්ධීන් ඇතුලත් ) ව්ලට පහත සඳහන් යලස යබදා
යව්න් කරන ලදි.
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ව්ගුව් 4913: 8 සමස්ථ යමයහයුයම් ක්රි ාව්ලියේ යකාටස්
Process/Equipment

Function
3.1
3.2

3. Sea Water

4. Intake Air

3.3

Cooling Tower

Storage / Distribution

3.5

Plant process

4.1

Induct Filtered air
Gas Turbine

3.1.1

Pump operation

3.1.2

Transfer

3.2.1

Clarifier tank (Concrete)

3.2.2

Chemical storage

3.3.1

Transfer pipes

3.3.2

Cooling water pumps (03)

3.3.3

Tower Basin

3.3.4

Fans / motors

3.4.1

FRP tank (600 Cm3)

3.4.2

Piping

3.5.1

Handling chemicals

3.5.2

HazMat storage

4.1.1

Filter element operation

5.1.1

G.T. Combustion

5.1.2

Turbine Exhaust

5.1.3

G. T. Exhaust Stack

5.2

HRSG

5.2.1

HRSG Piping, Exhanger & Drum

5.3

Steam Turbine

5.3.1

Turbine operation

5.4.1

Generator (230 + 130)

5.4.2

Power evacuation Bus Bar

5.4.3

SF-6 Circuit Breaker

5.5.1

Step-up / AuxTransformer +Tap Changer

5.5.2

AIS

5.5.3

Aux Transformer 14.5 KV

5.6.1

HV Cable

6.1.1

Hot Work

6.1.2

Tank Repair

6.1.3

Isolation

6.1.4

General maintenance tasks

6.2.1

Hot Work

6.2.2

Isolation

6.2.3

Fuel / Exhst line maintenance (Liquid and Gas)

6.2.4

General maintenance tasks

6.3.1

WAH

6.3.2

Change filter elements

6.3.3

General maintenance tasks

6.4.1

Sea water line isolator maintenance

6.4.2

HRSG feed water

5.4

5.5
5.6

6.1

6.2
6. Mechanical
Maintenance

Treatment

3.4

5.1

5 . Power Generation

Pumping and transfer

Activity

6.3

Generator / Evacuation

Transformer
HT cable

Fuel - Liquid

Fuel - LNG

Air

6.4

Water

6.5

6.5.1
Turbine (Steam and Gas), Generator, HRSG
6.5.2

6.6

Utility Equipment

General maintenance tasks
Major inspection

6.6.1

Vehicles

6.6.2

Equipment
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Process/Equipment
Activity

Function

7.1

7. Electrical Maintenance

7.2

Fuel - LNG

7.3

Air

7.4

Water

7.5

8. Chemical handling and
storage

•
•

•
•

Power Generation

Unloading Bay

7.1.2

Fuel Treatment

7.1.3

Feed Pump

7.1.4

Human Behaviour

7.2.1

Isolation and metering system

7.2.2

Filtering / Monitoring Skid

7.2.3

Metering / injection

7.3.1

Control and Monitoring

7.4.1

Sea water pump

7.4.2

Water treatment plant

7.5.1

HV Testing

7.5.2

Major inspection

7.5.3

Transformer maintenance

7.7.1

Megger tester (Insulation resistance)

7.7.2

3rd party equipment

7.6

Utility Equipment

8.1

Pumping

8.1.1

Chlorinating

8.2

Treatment

8.2.1

Adding / Treatment

8.3

Cooling Tower

8.3.1

Adding / Treatment

8.4.1

Storage

8.4.2

Movement / Transport

8.4.3

Lab chemicals

8.4.4

Decanting

8.4

•

Fuel - Liquid

7.1.1

Storage / Distribution

QRAහිදී සලකා බැලීමට අව්ස්ථාව්න් හඳුනාගැනීම සඳහා අව්දානම් සහ උපද්රව්කාරි සිද්ධීන් සවිස්තරාත්මක
තක්යස්රුව්ක් මගින් සමස්ත යමයහයුයම් අව්දානම් පැතිකඩක් යගාඩනගන ලදී. යමම තක්යස්රුව් සහ එහි ප්රතිපල
සම්ූර්ණ ව්ාර්තායේ ඇමුණුම I හි අන්තර්ගත . (කරුණාකර ඇමුණුම් යව්ළුම බලන්න)
සි ළු ක්රි ාකාරකම් පරිසරික අංග තුන යකයරහි ඇතිකරන ප්රතිවිපාක ප්රභලතා පහක් ටයත් විශ්යල්ෂණ කරන ලදි.
පහත සඳහන් අංග න් යකයරහි ඇතුව්න ප්රතිවිපාක අධය න කරන ලදි.
• මහජන ා – යස්ව්කයින්, අමුත්තන්, යකාන්රාත්කරුව්න් සහ බාහිර ප්රජාව් ඇතුලත්ව්
• පරිසර
– භූමි , ව්ාත , ජල , ව්නජීවීන් ආදි .
•
ව්ත්කම්
– යම ට යභෞතික ව්ත්කම් සහ විශ්ව්ාස , කීර්තිනාම ආදී යභෞතික යනාව්න
ව්ත්කම් ද ඇතුලත් යේ.
ප්රභලතා පරිමාණ 0 සිට 5 දක්ව්ා ( “0” - ප්රතිවිපාක යනාමැති සහ “5” - ව්ඩාත් ඉහළ ප්රතිවිපාක සහිත )
ඉහත 1 සිට 8 දක්ව්ා සඳහන් කර ඇති ඕනෑම ක්රි ාව්ක අව්දානම් පරිමාන 3ට ඉහළ නම් සවිස්තරාත්මක විශ්යල්ෂණ
සඳහා පහතින් සඳහන් පරිමාණ න් යතෝරා ගන්නා ලදි.
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•

•

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy

ම් කාර් ය ක ප්රතිවිපාක මට්ටම පරිමාණයේ “3”ට ඉහළ යමයහයුම් ක්රි ාව්ලි පහතින් දැක්යේ.
• ක්රි ාකාරකම -1 ඉන්ධන – ද්රව් ඩීසල් ආදාන කිරීම, ගබඩා කිරීම, ප්රතිකර්ම කිරීම සහ විදීම.
• ක්රි ාකාරකම -2 ඉන්ධන – ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) ආදාන , ගබඩා කිරීම, ප්රතිකර්ම කිරීම සහ
විදීම.
• ක්රි ාකාරකම -4 තලබමන සඳහා ව්ායු ආදාන
• ක්රි ාකාරකම -5 විදුලිබල ජනන හා සම්යේශණ
පහතින් සඳහන් කර ඇති ඇතැම් යමයහයුම් යනාව්න ක්රි ාපරිපාටීන් ද යමම ප්රතිවිපාක ගන ට ඇතුලත් ව්න අතර ඒව්ා
පසු පරිච්යේද ක “පද්ධති කළමණාකරණ ” ටයත් සාකච්ඡා යකයර්.

6.3. ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රු (QRA) ක්රි ාව්ලියේ අර්ථ නිරූපන
QRA ක්රි ාව්ලි
නු අව්දානම් ප්රමාණාත්මක ව්ශය න් හඳුනා ගැනීම, ඒව්ා පාලන හා ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ගැනීම,එම
ක්රි ාමාර්ග න්හි සඵලතාව් ප්රතයාක්ෂ යලස පැහැදිලි කර අව්සාන ව්ශය න් අව්දානම “ප්රාය ෝගිකව් ලඟාකර ගත හැකි අඩුම
සාධාරණ මට්ටම” (ALARP) දක්ව්ා අඩු කිරීමට ක්යෂ්රයේ වියශ්ෂඥය කු විසින් සිදුකරනු ලබන ක්රමානුකූල ක්රි ාව්ලි කි.
යමම ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුව්ද (QRA) එම අරමුයණන්ම සිදුකරන ලදි.
ALARP පැහැදිලි කිරීම
• ALARP නු ප්රාය ෝගිකව් ලඟාකර ගත හැකි අඩුම සාධාරණ මට්ටම සඳහා භාවිත කරන යකටි ය දුමයි. එහි
සම්භාවිතාව් ව්සරකට 1 x 10˗4 න අග මහා බ්රිතානයයේ දී සාධාරණ මට්ටමක් යලස පිළියනාගැයන්. පුළුල්
ව්ශය න් පිළිගන්නා සාධාරණ මට්ටම ව්න්යන් ව්සරකට 1 x 10˗6 අග යි. විශාල පිරිසකට බලපාන යහෝ සංයේදී
පුද්ගල න්ට/පරිසර න්ට අදාල ව්න අව්ස්ථාව්න් හිදි එම අග ව්සරකට 3 x 10˗˗7 ව්ැනි ව්ඩාත් අඩු අග ක් භූමි
පරිහරණ සැලසුම් ව්ලදී භාවිත යකයර්.
• යස්ව්ක න්ට අදාල ව්න ALARP අග මහජන ාට අදාල ව්න එම අග ට ව්ඩා ඉහළ ව්න බව් යමහිදී අව්ධාරණ
කල යුතුයේ. එ ට යහ්තු ව්න්යන් යස්ව්කයින් හට පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ (PPE) හා අව්දානම් පිළිබඳ දැනුමක්
ද අව්දානම් මඟහැර ාමට සහ පීඩා/තුව්ාල/හානි ව්ලක්ව්ා ගැනීම සඳහා පුහුණුව්ක් ද ලැබීම ආදි යි.
• ඉහත ALARP මට්ටම පව්ත්ව්ා ගතහැකි බව් පැහැදිලි කිරීම මගින් යලෝක බැංකුව් විසින් අයප්තක්ෂා කරන පාරිසරික
(1.1) සහ යස්ව්ක යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂණ(1.2) මට්ටම් තෘප්තතිමත් කිරීමද සිදුයේ.
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o

o

ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්කරණ
o ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කිරීයම්දි සිද්ධීන් සහ මාරක විපත් සම්බන්ධ නිතී යහෝ මාර්යගෝපයද්ශ ශ්රී ලංකායේ යහෝ
යලාව් යබායහෝ කළාප න්හි යනාමැත. යමම අව්ස්ථායේදී, යමම QRA ව්යාපෘති කළමණාකරණ ට හා
බලධාරීන්ට අව්සන් තිරණ ක් ගැනීයම්දී උපයද්ශාත්මක කෘතය ක් ඉටු කරයි.
o යමම අධය නයේ දී භාවිත කරනු ලබන ඉඩම් කළාපීකරණ ක්රමයේද යසෞඛ්ය, ආරක්ෂණ හා පරිසර (HSE
)පිළිබඳව් මහා බ්රිතානයයේ (UK) සිදුකරනු ලබන එළඹුම ව්න බලපෑමට ලක්ව්න ප්රයද්ශ කළාප තුනකට
යබදීයම් එළඹුම අනුගමන කරමින් සිදුකරනු ලබන ALARP එළඹුමට අනුරූපී ව් සිදුයකයර් (HSE 2011).
කළාප තුන යබදනු ලබන්යන් පහත අයුරින් :
o අභයන්තර කළාප (IZ) පුද්ගල කුට මරණී අනතුරක් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් ව්සරකට 1 x 10˗5 යහෝ ඊට ඉහළ
ව්න ප්රයද්ශ ;
o මධය කළාප (MZ) පුද්ගලය කුට මරණි අනතුරක් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් ව්සරකට 1 x 10˗5 සහ
1 x 10˗6
අතර පිහිටි කළාප ;
o භාහිර කළාප (OZ) පුද්ගලය කුට මරණී අනතුරක් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් ව්සරකට 1 x 10˗6 සහ 3 x 10˗7
අතර පිහිටි කළාප .

රූපසටහන 112: මාරක විපත් අනුව් භූමි කළාපීකරණ
•

කළාප න් ගණන කිරීයමන් අනතුරුව් HSE (UK) ක්රමයේදයේදී පහත ව්ගුයේ සඳහන් කර ඇති පරිදි ම් කළාප ක
සිදුකරනු ලබන සංව්ර්ධන කටයුත්තක් සඳහා ව්න නිර්යද්ශ කලයුත්යත් සංව්ර්ධන ට එදිරිව්ද (‘Advised Against’
(AA) ) නැතයහාත් සංව්ර්ධන ට එදිරි යනාව්න පරිදි ද (‘Don’t Advise Against’ (DAA)), න්න අදාල සංව්ර්ධනයේ
ස්ව්භාව් සහ පරිසරයේ සංයේදීතාව් මත පදනම්ව් නිගමන යකයර්. බාහිර කළාප ට පිටතින් ව්න ප්රයද්ශයේ භූමි
පරිහරණ සැලසුම්කරණයේදි සීමාකිරීම් සිදුයනායකයර්.
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ව්ගුව් 11550: සංයේදීතා මට්ටම් ව්ර්ගීකරණ
o

යමහිදී සංයේදීතා මට්ටම් තීරන කිරීම පැහැදිලි තාර්කික පදනමක් මත සිදුයකයර් : ය ෝජිත සංව්ර්ධනයේ සංයේදීතාව්
ව්ැඩිව්න තරමට ව්ඩ ව්ඩාත් බලව්ත් සීමා කිරීම් පනව්නු ලැයබ්. නිව්ාස සංව්ර්ධනයේ දී පහත සඳහන් අයුරින් සංයේදීතා
මට්ටම් හතරක් පව්තී :
o පළව්න මට්ටයම්දී උව්දුර පිළිබඳ දැනුව්ත්කල හා ඒ අනුව් පුහුණු කල යස්ව්කයින් පදනම් කරගනී ;
o යදව්න මට්ටයම් දී සාමානය මහජන ා නිව්ාස තුලදී සාමානය කටයුතු ව්ල ය දී සිටීම පදනම් කර ගනි ;
o තුන්ව්න මට්ටයම්දී අනතුරට භාජන වි හැකි ම් සාමාජිකයින් යකාටසක් සිටින මහජන ා පදනම් කර ගනී.
o හතරව්න මට්ටයම්දී ඉහත යදව්න සහ තුන්ව්න මට්ටම් ව්ල විශාල පිරිසක් සිටින අව්ස්ථා පදනම් කරගනී.
6.4. QRA ක්රමයේද

පහත සඳහන් කර ඇති පරිදි QRA ක්රමයේද පි ව්ර හ කින් සමන්විතයේ :
පි ව්ර 1: සැලකි යුතු ප්රතිවිපාක න්ට තුඩුදි හැකි මට්ටයම් තීරණාත්මක සංරචක න්හි/අංග න්හි ඇනහිටිම් සිදුවීයම්
සම්භාවිතා හඳුනාගැනීම.
පි ව්ර 2: එම ඇනහිටිම් හැකි විගස හඳුනාගැනීයම් පාලන උපක්රම පැනවීම
පි ව්ර 3: ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග අදාල ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග න්හි සඵලතාව් පැහැදිලි කරමින් හඳුන්ව්ා දිම.
පි ව්ර 4: ප්රතිසාධන ක්රමයේද හඳුන්ව්ාදීම සහ හදිසි අව්ස්තා ප්රතිචාර සැලසුයමහි විෂ ප්රමාණ තීරණ කිරීම.
පි ව්ර 5: අර්ුද කළමණාකරන සැලසුම සඳහා FRED තක්යස්රුව්සිදුකිරීම සහ යහ්තු හඳුනාගැනීම.
පි ව්ර 6: සැලකි යුතු මට්ටයම් සිද්ධින් යේ සම්භාවිතාව්/ව්ාර ගණන ම් තිරණ කල මට්ටමකට පහතින් ව්න ව්ව්
පැහැදිලි කිරීම මගින් ALARP මට්ටමට එළඹ ඇතිබව් සනාත කිරීම
යමම QRA සිදුකිරීයම් දී ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු ස්ථාපන න් සම්බන්ධය න් 2017.04.11 දින පරිසර . යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව්
පිළිබඳව් යලෝක බැංකුව් විසින් නිකුත් යකාට ඇති මාර්යගෝපයද්ශ (1.1 Environment and 1.2 Occupational Health and
Safety of WBG - ENVIRONMENTAL, HEALTH, AND SAFETY GUIDELINES - LIQUEFIED NATURAL GAS
FACILITIES published on 11th April 2017,) න්හි අයප්තක්ෂාව්න් සපුරාලීම ප්රථමික අව්ශයතාව් ක් යලස සලකා සිදුකල
යුතුයේ.
6.5. ඇනහිටිම් සිදුවීයම් ව්ාර ගණන/ සම්භාවිතාව් හඳුනාගැනීම
•

ඇනහිටිම් සම්බන්ධය න් දත්ත ලබා ගැනීයම් ව්ඩාත් උචිත ක්රමයේද ව්න්යන් සමාන යමයහයුම් තත්ත්ව් ටයත්
ක්රි ාත්මක ව්න එම ආකාරයේ උපකරණ ව්ල සතය ව්ශය න්ම සිදුව් ඇති ඇනහිටිම් පිළිබඳ දත්ත මත පදනම් වීමයි.
නමුත් සමාන යමයහයුම් තත්ත්ව් ටයත් ක්රි ාත්මක ව්න එම ආකාරයේ උපකරණ යසා ා ගැනීමට අපහසු බැවින්
අදාල කර්මාන්තයේ ව්ඩාත් විශ්ව්ාසනී සංඛ්යායල්ඛ්ණ මත පදනම් වීමට යමම අධය නයේ දී සිදුවි .
• යමම තක්යස්රුකරණ යබායහෝදුරට ඇනහිටිම් සුලබතාව්/විශ්ව්ාසනී ත්ව් පිළිබඳ පහතින් සඳහන් කර ඇති ව්ඩාත්
විශ්ව්ාසනී සංඛ්යායල්ඛ්න මූලාශ්ර මත පදනම්ව් ඇත.
• උපකරණ, උපාංග සහ පද්ධති
− OREDA (Offshore and Onshore Reliability Data) - Norwegian Petroleum Directorate
− Chemicals, Explosives and Microbiological Hazardous Division 5, CEMHD5 – HSE-UK
• විදුලිජනක න්ර, පරිණාමක සහ ව්හරු විපන්න
− CIGRE reliability data - The International Council on Large Electric Systems
• නල මාර්ග
− Recommended Failure Rates for Pipelines – DNV-GL.
− Statistical summary of spillages - Concawe Oil Pipeline Management Special Task Force
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− OREDA (Offshore and Onshore Reliability Data) - Norwegian Petroleum Directorate
• ද්රවීකෘත ස්ව්ාභාවික ව්ායු පද්ධති
− Natural Gas Regulating and Metering Stations - Journal of Loss Prevention
− OREDA (Offshore and Onshore Reliability Data) - Norwegian Petroleum Directorate
6.6. ඇනහිටිම් සිදුවීයම් ව්ාර ගණන සහ ඇනහිටීම් ව්ල සම්භාවිතාව්
•

යමම තක්යස්රුයේදී හඳුනාගන්නා ලද ප්රධාන ඇනහිටිම් ව්ාර ගණන, ූර්ණ ඇනහිටිම් වු මධයනය කාල ,(MTTF)
තීරණාත්මක ඒකක න්හි ඇනහිට්ම් සම්භාවිතාව්, පහත සඳහන් කාලපරාස න් තුල එකලස් කිරීම් සහ උපාංග
සංරචක ඇනහිටියම් සම්භාවිතාව්
o පහත සඳහන් යද් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඉහත සම්භාවිතාව්න් නිශ්ෂාදකයින්යේ නඩත්තු නිර්යද්ශ ව්ලට එයරහිව්
පරික්ෂා කරන ලදි.
• උපාංග/පද්ධති නිශ්පාදක න්යේ නිර්යද්ශ ව්ල ථාරූපි බව් සහ විශ්ව්ාසනී ත්ව්
• පව්තින තත්ත්ව් ටයත් ඇනහිටීම් ව්ාර ගණන සහ ප්රතිස්ථාපන කාලපරිච්යේද පිළිගත් සම්භාවිතාව්න් හා
සැසයදන බව් තහවුරු කර ගැනීම.
• ආරක්ෂාව් සහ විශ්ව්ාසනී ත්ව් රැකගනිමින් පුයරෝක කරඇති නඩත්තු වි දම් අඩුකර ගැනීයම් හැකි ාව්න්
යසා ා බැලීමට
o ඉහත 5.3.2. හි සංසන්දන න් හි ප්රතිඵල “සතුටුදා ක” වි
• එක් එක් තිරණාත්මක ඒකක න්හි, එකලස් කිරීම් ව්ල / උපකරණ සංරචක න්හි ප්රධාන ඇනහිටිම් ව්ාර
ගණන, ූර්ණ ඇනහිටිම් සිදුවු මධයනය කාල ,(MTTF) තීරණාත්මක ඒකක න්හි ඇනහිට්ම් සම්භාවිතාව්,
සඳහන් කාලපරාස න් තුල එකලස් කිරීම් සහ උපාංග සංරචක ඇනහිටියම් සම්භාවිතාව් සම්ූර්ණ ව්ාර්තායේ
ඇමුණුම -IIහි දක්ව්ා ඇත. (ඇමුණුම් යව්ළුම බලන්න) .

6.7. පාලන ක්රි ාමාර්ග සහ ලිහිල් කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග
•

•
•

•

තක්යස්රුකරණයේ යමම යකාටස පව්තින/යදනලද සහ අව්ශය ලිහිල් කිරීයම් සහ පාලන ක්රි ාමාර්ගත් ම් සිද්ධි ක්
ආපදාව්ක් බව්ට පත්වීම ව්ැලැක්වීමට එම ක්රි ාමාර්ග ව්ල සඵලතාව් ඇගයීමත් විශ්ව්ාසනී ත්ව් ඇගයීමත් ආව්රණ
යකයර්.
විවිධ මට්ටම්ව්ල ආරක්ෂණ පද්ධති විශ්යල්ෂණ (LOPA) කිරීම සහ “ALARP” මට්ටම තහවුරු කිරීමට ව්ඩාත් සුදුසු
පද්ධති තීරණ කිරීම සිදුකරන ලදි.
ඇනහිටීම්/විශ්ව්ාසනී ත්ව් පිළිබඳ සංඛ්යායල්ඛ්ණ ව්ලට අනුව් තක්යස්රුව් සිදුකරන ලද අව්ස්ථායේ හමුවූ ව්ඩාත්
විශ්ව්ාසනී පාලන සහ ප්රතිසාධන යමව්ලම්/උපකරණ යතෝරා ගන්නා ලදී. ඒව්ායේ ප්රභව් න් ඉදිරි යකාටසක සඳහන්
කර ඇත. .
සමස්ථ ක්රි ාව්ලි තක්යස්රුයේ සිද්ධි රුක් විශ්යල්ෂණ (ETA ) සම්ූර්ණ ව්ාර්තායේ ඇමුණුම III හි දක්ව්ා ඇති අතර,
අව්ශය අව්ස්ථාව්ක සැපයි හැකි . සි ළු අනිසි සිද්ධීන් ඇතිවි හැකි සම්භාවිතාව් පිළිගත් ALARP මට්ටම ව්න 1 x
10-6 මට්ටම, දක්ව්ා පහළට රැයගන විත් ඇත.
සි ළු තත්ත්ව් ටයත් සිද්ධි රුක් විශ්යල්ෂණ න් (ETA) හිදි හඳුනායගන ඇති හදිසි අව්ශයතා සැලසුම්
(ERP) අව්ශයතා සඳහා ශක්තිමත් සහ සවිස්තරාත්මක හදිසි අව්ශයතා සැලසුමක් විදුලිබලාගාර නිම
කිරීයමන් අනතුරුව් සකස් කල යුතුයේ “Not Detected”
( “හඳුනා යනාගැනිනි”) යලස සඳහන් සි ළු
අව්ස්ථාව්න්හිදි පද්ධතියේ දැනටමත් අන්තර්ගත උපක්රම මගින් අහිතකර අව්ස්ථා ඇතිවීම 1x 10-7 ට අඩු
අග ක් කරා යගන ඒමට යනාහැකි අව්ස්ථාව්ක් ව්න අතර එ ALARP මට්ටම යව්ත ලඟා යනාව්න බැවින්
(යම ඉතා කළාතුරකින් ඇතිව්න තත්ත්ව් කි) තව්දුරටත් අව්ම කිරීමට උත්සාහ කිරීම යව්නුව්ට ව්යාපාර
අඛ්න්ඩව් පව්ත්ව්ා යගන ායම් ( BCP (Business Continuity Plan)) සැලසුයම් දී සහ අර්ුද සැලසුම් ව්ලදී
ඒව්ා සලකා බැලි යුතු .

6.8. ප්රතිප්රාත්ති ක්රි ාමාර්ග හඳුන්ව්ා දිම සහ හදිසි අව්ස්ථා සැලසුම් සකස් කිරීම
•

සාධාරණිකරණ කල හැකි ඉතා අඩු සම්භාවිතාව්ක් දක්ව්ා යගන ඒමට අව්ශය පාලන න් හා ලිහිල් කිරිම් ක්රි ාමාර්ග
යගන තිුනද ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ලදි ඉතාමත් කළාතුරකින් වුව්ද හදිසි අනතුරක් සිදුවි හැකි . යමව්න් අව්ස්ථාව්න්
ප්රධාන ව්ශය න් ඇතිව්න්යන් ය ාදා ඇති අභයන්තර පාලන න් ක්රි ාත්මක වීම අසමත් වී/ඇනහිට මානව් මැදිහත්වීම
අව්ශය වු විටයි.

පිටුව් | 241

•

•

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy
යමව්න් අහිතකර තත්ත්ව් න්පාලන ට මානව් මැදිහත්වීම් අව්ශය සි ළු අව්ස්ථා බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා සවිමත්
හා නිසි කලට ඒ සඳහාම සකස් කල හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලසුමක් (“Emergency Response Plans” (ERP)) අව්ශය
අව්ස්ථා යලස හඳුනාගැයන්.
එව්න් හදිසි අව්ස්ථාව්න් ව්න්යන් –
• ඉන්ධන මිනුම් ලබාගන්නා ස්ථානයේ ගින්නක් යහෝ කාන්දු වීමක්
• ව්යාපෘති භූමි තුල ඉන්ධන රැයගන න ට්රක් රථ ක ගැටීමක්
• ඉන්ධන යගාඩබෑයම් ස්ථානයේ දී
− ඉන්ධන නල ක බිදී ාමක්
− අතින් පාලන කරන කපා ටක ඇනහිටීමක්
• නල ජාලය හි - නල ක යහෝ කපාට ක කාන්දුවීමක්/ගින්නක්
• ඉන්ධන ටැංකි ව්ල
− කාන්දුවීමකට හා ගින්නකට යහ්තුව්න කෑඩී ාමක්
− අකුණුසැර ව්ැදීමක්
− ඉන්ධන ව්ළාව්න්හි ගිනි ගැනීමක් /යකාටු යේල්ලක ගිනි ගැනීමක්
• ද්රව් ඉන්ධන ප්රතිකර්ම කිරීම , සැකසීම සහ විදීම - කාන්දුවීමක් හා ගින්නක්
• ව්ායුම ඉන්ධන ප්රතිකර්ම කිරීම, සැකසීම සහ විදීම - කාන්දුවීමක් හා ගින්නක්
• ව්ායු තලබමන – කාන්දුවීමක් සහ ව්ුහාත්මක බිඳ ව්ැටීමක්
• HRSG – කාන්දුවීමක් සහ ව්ුහාත්මක බිඳව්ැටීමක්
• හුමාල තලබමන – කාන්දුවීමක් සහ ව්ුහාත්මක බිඳ ව්ැටිමක්
• ව්ායුම ඉන්ධන ප්රතිකර්ම කිරීම , සැකසීම සහ විදීම - කාන්දුවීමක් හා ගින්නක්
• ව්ායු තලබමන – කාන්දුවීමක් සහ ව්ුහාත්මක බිඳ ව්ැටීමක්
• විදුලිජනක- කාන්දුවීමක්, ගින්නක්/පිපිරීමක් යමයහයුම් පරාමිතීන්හි යව්නස් වීමක්
o විදුලිබල මුදා හැරීයම් ඒකක සහ පරිපථ ව්හරු -කාන්දුව්ක්, ගින්නක්/පිපිරීමක්, යමයහයුම්
පරාමිතීන්යේ යව්නස් වීමක්
o පරිනාමක - කාන්දුවිමක්, ගින්නක්/පිපිරීමක්, යමයහයුම් පරාමිතීන්හි යව්නස් වීමක්
o AIS - කාන්දුවිමක්, ගින්නක්/පිපිරීමක්, යමයහයුම් පරාමිතීන්හි යව්නස් වීමක්
o අධියව්ෝල්ටී සම්යේෂණ රැහැන් – කාන්දුවීමක් යහෝ ගින්නක්

6.9. ගිනි විකිරණ පිපිරීම් විසිරීම් (FRED) තක්යස්රුව් සහ හදිසි අව්ස්ථා කළමණාකරන සැලසුම
•

•

ඉතාමත් විරල/අසම්භාව්ය නමුත් පාලන ගිලිහි න (“Loss of Control”) රැගුම් සැකිල්ල සඳහා එක්සත් ජනපද
රාජය විසින් හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලසුම් කිරීමට අනුමත (CAMEO) මෘදුකාංග පද්ධති භාවිතය න් ගිනි,
විකිරණ, පිපිරිම් සහ විසිරීම සම්බන්ධ (FRED) තක්යස්රුව්ක් සිදුකරන ලදි.
කර්මාන්තයේ පිළිගත් ඇනහිටීම් සම්භාවිතාව්න් (ගිනි ගැනීම් සහිතව් සහ රහිතව්) සහ FRED තක්යස්රුව් මගින්
ආව්රණ ව්න ඇතිවි හැකි නරකම තත්ත්ව් පදනම් කර ගනිමින් පහත සඳහන් දෑ සම්බන්ධය න් යමම
ප්රමාණාත්මක තක්යස්රුව් (QRA) සිදුකරන ලදි :
• නල, ක්රි ාව්ලි යහෝ ටැංකි ව්ලින් ද්රව් ඉන්ධන කාන්දු වීමක්
• නල සහ ක්රි ාව්ලි ව්ලින් ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) කාන්දුවිමක්
• ව්ායු තලබමන යමයහයුම
• පරිණාමක

6.9.1. ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ක බයදහි/නල ක යස.මි. 22.5 ක සිදුරකින් සිදුව්න කාන්දුවීමක් සහ ගීනිගැනීමක්
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රූපසටහන 113: ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ක බයදහි/නල ක යස.මි. 22.5 ක සිදුරකින් සිදුව්න කාන්දුවීමක් සහ ගීනිගැනීමක්
සඳහා FRED තක්යස්රුව්
•

•

•
•

•

Risk Specialists Guide of UK - Version 14හි විස්තර කර ඇති පරිදි යමව්න් කර්මාන්ත ක 12,000 – 4,000 m3 ක
විශාලත්ව් කින් යුත් ටැංකි ක මි.මි. 225 (mm) විශ්කම්භ කින් යුත් සිදුරකින් සුළු කාන්දුවීමක් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව්
2.5 x 10-3 යේ.
2012දී පැව්ති ආරක්ෂණ විදයා සහ තාක්ෂණ ජාතයාන්තර සමළුයේදී (International Symposium on Safety Science
and Technology), ඉදිරිපත් කර ඇති පරිදි ඩීසල් ඉන්ධන සඳහා කාන්දුවීයමන් අනතුරුව් ගිනි ගැනීයම් සම්භාවිතාව්
2.0 x 10-3 යේ.
තහඩු යදකකට ව්ැඩි ගණනක් පිරිද්දීම නිසා හටගත් ාන්ත්රික සම්බන්ධතාව් න්හි දුර්ව්ල වීමක් සහ පීඩන ඉහළ
ෑමක් යහෝ ආතති යහ්තුයව්න් සිදුව්න බිඳ ව්ැටීමක් අධය න ට භාජන යකරිනි.
යමම අධය න • ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න හයියරෝකාබන හඳුනා ගන්නා සහ අනතුරු ඇඟවීයම් පද්ධති ක් සහ විනාඩි 5ක්
ඇතුලත ප්රතිචාර යනාදැක්කුව් යහාත් ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න AFF විසිරුම් උපකරණ අන්තර්ගත කලද,
• යකාටු බැම්යම් ද්රව් මට්ටම මීටර් 0.25( m) හිදි හඳුනා යගන ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න අනතුරු ඇඟවීයම්
පද්ධති ක් සහ විනාඩි 5ක් ඇතුලත ප්රතිචාර යනාදැක්කුව් යහාත් ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න AFF විසිරුම්
උපකරණ අන්තර්ගත කලද,
පැ ක කාල ක් සඳහා සිදුකිරීමට කටයුතු කරන ලදි.
ප්රතිඵල − 10 kW/m2 සහ 5 kW/m2 ක බලපෑමක් සහිත තර්ජන කළාප (Threat Zones) තුල මහජන ා පදිංචි වී යනාමැත.
− බලාගාර භූමි ට පිටතින් පිහිටි අනාව්රණ ප්රයද්ශ පැ 2ක කාල ක් පව්ත්නා ගින්නකට ඔයරාත්තු යදන මීටර්
3.5( m) ක උසකින් යුත් ව්ට තාප්තප කින් ආව්රණ යකාට ඇත.
− විනාඩි 5ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගන්නා ගිනි ගැනීම් තත්ත්ව් ක් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් 8.13x10-8 යේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.
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6.9.2. අකුණු සැරක් යහ්තුයව්න් ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ක බයදහි 0.005 m x 2 m ප්රමාණයේ පැලීමක් තුලින් ඉන්ධන
කාන්දුවීම සහ ගිනි ගැනීම.

රූපසටහන 114: අකුණු සැරක් යහ්තුයව්න් ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ක බයදහි 0.005 m x 2 m ප්රමාණයේ පැලීමක් තුලින්
ඉන්ධන කාන්දුවීම සහ ගිනි ගැනීම සඳහා FRED තක්යස්රුව්

•
•

•

පීඩන ව්ැඩි වීමක්, ආතති ක් යහෝ ාන්ත්රික එකලස් කිරීයම් දුර්ව්ලතාව් ක් යහ්තුයව්න් පිරිද්දුම් සම්බන්ධ ක ඇතිවු
යර්ඛී විව්ෘත වීමක් අධය න ට භාජන කරන ලදි.
යමම අධය න • ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න හයියරෝකාබන හඳුනා ගන්නා සහ අනතුරු ඇඟවීයම් පද්ධති ක් සහ විනාඩි 5ක්
ඇතුලත ප්රතිචාර යනාදැක්කුව් යහාත් ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න AFF විසිරුම් උපකරණ අන්තර්ගත කලද,
• යකාටු බැම්යම් ද්රව් මට්ටම මීටර් 0.25( m) හිදි හඳුනා යගන ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න අනතුරු ඇඟවීයම්
පද්ධති ක් සහ විනාඩි 5ක් ඇතුලත ප්රතිචාර යනාදැක්කුව් යහාත් ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාත්මක ව්න AFF විසිරුම්
උපකරණ අන්තර්ගත කලද,
පැ ක කාල ක් සඳහා සිදුකිරීමට කටයුතු කරන ලදි.
ප්රතිඵල − 10 kW/m2 සහ 5 kW/m2 ක බලපෑමක් සහිත තර්ජන කළාප (Threat Zones) මහජන ා පදිංචි ප්රයද්ශ තුල
යනාපිහිටයි.
− විනාඩි 5ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගන්නා ගිනි ගැනීම් තත්ත්ව් ක් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් 8.13x10-8 යේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.

6.9.3. ගින්නක් ඇති වීමට ජනන ප්රභව් ක් රහිත අව්ස්ථාව්ක ඉන්ධන ටැංකි ක සිදුව්න කාන්දු වීමක්
• ටැංකිය හි මුළු ධාරිතාව් නිදහස් ව්න යලස ඉන්ධන නල ක් සිදුව්න ූර්ණ බිඳ ව්ැටීමක් සඳහා ගණන කිරීම.
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•

ව්ැඩිම ධාරිතාව් සහිත ගබඩා ටැංකි යමන් 110% ක සහ ගින්නක් ඇති වුව්යහාත් භාවිත වි හැකි AFF පරිමාව්
සඳහා ප්රමාණව්ත් ධාරිතාව් කින් යුත් රැස් කිරීයම් ටැංකි ක් සෑයදන යලස පැ 6ක ගින්නකට ඔයරාත්තු යදන සහ
NFPA 30ට අනුකූල ව්ට යේල්ලක් ඇති අව්ස්ථාව්ක් සඳහා

•

ගිනි නිවීමට භාවිත කරන AFFයහෝ භාවිත කරන ලද අයනකුත් ද්රව්ය න් ද රැස්වු ව්තුර ද ඉව්ත් කිරීමට හිස් කිරීයම්
ටැංකි ක්/රැස්වු ව්තුර නිසි යලස ඉව්ත් කිරීමට සකස් කල යපාම්ප ක් ව්ට යේල්ලට අමතර ව්ශන න් සප ා ඇති
විට.
During any leak or accumulation above 10 cm, ට ඉහළින් කාන්දු වු ද්රව්ය රැස්වුව් යහාත් පාලන මැදිරි ටත් අදාල
ස්ථාන භාර අධීක්ෂක සහ ආරක්ෂක අංශ යව්ත දැනුම් දීම සඳහා දෘෂය/ශ්රව්ය සංඥා පද්ධති ක් සප ා ඇති විට.
ව්ට ව්ැටි තුල ඉන්ධන ඉහිරීම 0.25 m ට ව්ැඩි අව්ස්ථාව්ක ආරක්ෂක පි ව්රක් යලස AFF ස්ථර ක් විසිරුව්ා හැරි
යුතු යේ.
එව්න් කාන්දු වීම් ව්ල සම්භාවිතාව් 2.5 x 10-3 ව්න අතර ඉන් මහජන ාට සහ පරිසර ට ව්න බලපෑම ශුණය (
ZERO) යලස ගැයන්.

•
•
•
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පරිසර යව්ත ඉන්ධන ඉහිරීමක් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් 1.03x10-9 දක්ව්ා පාලන ව්න බැවින්, යමම තත්ත්ව්
ALARP උපමාන තෘප්තත කරන බැවින් යමම ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුයේදී එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනායකයර්.

6.9.4. ඉන්ධන යගාඩබෑයම් ස්ථානය හි සිදුව්න කාන්දු වීමක් සහ ගින්නක්

රූපසටහන 115: ඉන්ධන යගාඩබෑයම් ස්ථානය හි සිදුව්න කාන්දු වීමක් සහ ගින්නක් සඳහා FRED තක්යස්රුව්

•
•
•
•
•
•

•

ට්රක් රථ ඩීසල් ඉන්ධන ලීටර් 33,000 රුයගන යි.
ඉන්ධන කාන්දු වීම මුදාහැරීයම් නල (discharge hose) (1x10-3) /කපාට (6.3 x10-3) හි යස.මි. 10 (cm) ක සිදුරකින්
ආරම්භ යේ.
බිඳ ව්ැටුනු කපාට තුලින් පාලන කින් යතාරව් ගලා න ඉන්ධන උණුසුම් මතුපිටක් මතට ව්ැටී හට ගන්නා ගින්න
පැ ක කාල ක් තුල පැව්තිම අධය න කරන ලදි.
අධය නයේ දී සලකන ලද මුළු ඉන්ධන ප්රමාණ ලීටර් 33,000කි. .
කාන්දු වීම් සහ ගිනි ප්රතිචාර සැලැස්ම අනුව් හදිස්සි ප්රතිචාර සැලැස්ම විනාඩි 5ක් තුල ආරම්භ යේ.
ඉන්ධන යගාඩබෑයම් ක්රි ාව්ලි යගාඩබෑයම් පර් න්තය හි යස්ව්ක කන්ඩා ම විසින් අධීක්ෂණ කරනු ලබන අතර
ආරක්ෂක අංශ විසින් නිරීක්ෂණ යකයර්.
ප්රතිඵල
− 10 kW/m2 සහ 5 kW/m2 ක බලපෑමක් සහිත තර්ජන කළාප (Threat Zones) තුල ජනාව්ාස යහෝ ජනාකීර්ණ
ප්රයද්ශ යනාමැත.
− බලාගාර භූමි ට පිටතින් පිහිටි අනාව්රණ ප්රයද්ශ පැ 2ක කාල ක් පව්ත්නා ගින්නකට ඔයරාත්තු යදන මීටර්
3.5( m) ක උසකින් යුත් ව්ට තාප්තප කින් ආව්රණ යකාට ඇති විව්ෘත භූමි කි.
− විනාඩි 2ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගන්නා ගිනි ගැනීම් තත්ත්ව් ක් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් 3.25x10-10 යේ.
− අදාල ස්ථානය හි අර්ධ ව්ශය න් ආව්රණ වු යගාඩනැගිල්ලක් තුල යස්ව්කයින් 6-8ක් පමණක් සිටින බැවින්
මාරක විපත් ඉතාමත් විරලයේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.
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6.9.5.මිලි මීටර් 300 (300 mm)ක ඩීසල් ඉන්ධන නල ක බිඳව්ැටීම සහ ගිනි ගැනීම

රූපසටහන 116: මිලි මීටර් 300 (300 mm)ක ඩීසල් ඉන්ධන නල ක බිඳව්ැටීම සහ ගිනි ගැනීම සඳහා FRED තක්යස්රුව්

o
o
o
o

බිඳව්ැටීයම් සම්භාවිතාව් 0.0364. වු යපාම්ප ක් සහිත යස.මි. 30 ක සැපයුම් නල ක කාන්දුවීමක් ආරම්භ යේ.
ඉන්ධන බිඳ ව්ැටුනු යපාම්පයේ යස.මි.20 ක සිදුරකින් පාලන කින් යතාරව් ගලා යගාස් උපාංග න් හි උණුසුම් මතුපිටක්
මත පතිතව් ගිනි යගන පැ ක් තිස්යස් ගිනි ගැනීම අධය න කරන ලදි.
ගිනි ගැනීමට ලක්වු ඉන්ධන ප්රධාන ගබඩා ටැංකිය න් නිකුත් වු ඒව්ා .
ගිනි සහ කාන්දුවීම් ප්රතිචාර සැලැස්යම් හදිසි ප්රතිචාර සැලැස්ම විනාඩි 5ක් තුල ක්රි ාත්මක යේ.

•

ප්රතිඵල
− 10 kW/m2 සහ 5 kW/m2 ක බලපෑමක් සහිත තර්ජන කළාප (Threat Zones ) තුල ජනාව්ාස යහෝ ජනාකීර්ණ
ප්රයද්ශ යනාමැත.
− බලාගාර භූමි ට පිටතින් පිහිටි අනාව්රණ ප්රයද්ශ පැ 2ක කාල ක් පව්ත්නා ගින්නකට ඔයරාත්තු යදන මීටර්
3.5( m) ක උසකින් යුත් ව්ට තාප්තප කින් ආව්රණ යකාට ඇති විව්ෘත භූමියේ.
− විනාඩි 5ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගන්නා ගිනි ගැනීම් තත්ත්ව් ක් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් 7.76x10-8 යේ.
− අදාල ස්ථානය හි අර්ධ ව්ශය න් ආව්රණ වු යගාඩනැගිල්ලක් තුල යස්ව්කයින් 2ක් පමණක් සිටින බැවින්
මාරක විපත් ඉතාමත් විරලයේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.

6.9.6. ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු මිනුම් සිදුකරන ස්ථානයේ සිදුව්න කාන්දුවීමක් සහ ගින්නක්
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රූපසටහන 117: ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු මිනුම් සිදුකරන ස්ථානයේ සිදුව්න කාන්දුවීමක් සහ ගින්නක් සඳහා FRED
තක්යස්රුව්
•
•

•

•

මිනුම් සිදුකිරීයම් උපාංග න්හි සිදුවු බිඳව්ැටීමක් යහ්තුයව්න් සැපයුම් නලයේ විශ්කම්භ යමන් 50%ක අඛ්න්ඩ
කාන්දුවීමක් සහ ගිනි ගැනීමක් අධය න ට භාජන කරන ලදි.
පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න් උඩු දිසායේ මීටර් 500කින් (500 m upstream) පිහිටුව්ා ඇති ස්ව් ංක්රි ව් ව්ැයසන
කපාට (ASOV) ක්රි ාත්මක වුව්ද මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති හදිසි ව්සාදැමීයම් කපාට
ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත යේ ැයි උපකල්ප න යකාට ඉතා විශාල කාන්දු වීමක් සඳහා අධය න
සිදුකරන ලදි.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති යුගදනවි විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ.

ප්රතිඵල
− 10 kW/m2 සහ 5 kW/m2 ක බලපෑමක් සහිත තර්ජිත කළාප (Threat Zones) ජනාකීර්ණ ප්රයද්ශන් යගන් බැහැරව්
පිහිටයි.
− විනාඩි 2ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගන්නා ගිනි ගැනීම් තත්ත්ව් ක් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් 9.62x10-11 යේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.

6.9.7. ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු මිනුම් ස්ථානයේ ගින්නක් රහිතව් සිදුව්න කින්දුවීම් - ස්යඵෝටක සීමා
Limits)

( Explosive
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රූපසටහන 118: ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු මිනුම් ස්ථානයේ ගින්නක් රහිතව් සිදුව්න කින්දුවීම් - ස්යඵෝටක සීමා සඳහා FRED
තක්යස්රුව්
•
•
•
•

•

•

ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) සැපයුම් නල මාර්ගයේ විශ්කම්භය න් අර්ධ ක විශ්කම්භ ක් සහිත නල කින් ගිනි
යනාගනිමින් නිකුත්වීම
එම ව්ායුව් පහල ස්යඵෝටන මට්ටම ( LEL) සහ ඉහළ ස්යඵෝටන මට්ටම (UEL) අතර, සාන්ද්රණ ක් ඇතිව්න යලස
ව්ාත සමඟ මිශ්රවු විට ස්යඵෝටක මිශ්රණ ක් සෑයද්.
ESDV සහ MSOV සඳහා කාන්දුවීම් හඳුනාගැනීයම් උපරිම කාල විනාඩි 2කි.
සිදුකරන ලද අධය න මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත
ව්න තරම් බරපතල කාන්දුවීමක් වුව්ද ඊට මීටර් 500ක් උඩු දිසායේ සවියකාට ඇති ASOV පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක යේ.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති යුගදනවි විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ.

ප්රතිඵල −
LEL මට්ටම 100% (කළාප -1) සහ LEL මට්ටම 60% (කළාප -2) ව්න තර්ජන කළාප ජනාකිර්න කළාප
තුල යනාපිහිටයි.
−
ගිනි ගැනීයම් අව්ස්ථාව්ක් විනාඩි 2ක කාළ ක් තුල හඳුනා යනාගැනීයම් සම්භාවිතාව් 1.05x10-11 යේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.

6.9.8. ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ගිනි රහිතව් සිදුව්න කාන්දුවීමක් – විෂවීයම් කළාප
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රූපසටහන 119: ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ කාන්දුවීමක් – විෂවීයම් කළාප
තක්යස්රුව්

•
•
•
•

•

•

සඳහා FRED

සැපයුම් නලයේ විශ්කම්භය න් 50%ක විශ්කම්භ ක් සහිත නල කින් ගිනි රහිතව් පිටව්න විට ඇතිව්න විෂනියම්
කළාප අධය න කරන ලදි.
යමම කාන්දුවීම ප්රධාන ව්ශය න් බලාගාර තුල පිහිටන යකටිකාලීන අනාව්රන ගුරු උපයදස් මට්ටම් 1- (අපහසුතා
මට්ටම) PAC කළාපe-1 පමණක් ඇති කරයි.
කාන්දුව් සිදුව්න කාළ පැ 1ක් යලස අධය නයේ දී සලකන ලද අතර, ESDV සඳහා ව්න කාල සහ අතින් ව්සන
කපාට (MSOV) සඳහා ව්න කාල උපරිම ව්ශය න් විනාඩි 5ක් යේ.
සිදුකරන ලද අධය න මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත
ව්න තරම් බරපතල කාන්දුවීමක් වුව්ද ඊට මීටර් 500ක් උඩු දිසායේ සවියකාට ඇති ASOV පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක යේ.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති යුගදනවි විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ.
ප්රතිඵල −
අපහසුතා මට්ටම් 1(PAC-1) කළාප ජනාකීර්ණ ප්රයද්ශ ක යනාපිහිටන අතර PAC-2 සහ PAC-3 කළාප
ඇති යනායේ.
−
විනාඩි 2ක් තුල හඳුනා යනාගත් කාන්දුවීම් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් 1.05x10-11 කි
−
යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි

6.9.9. ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG) මිනුම් සිදුකරන ස්ථානයේ ව්ාෂ්ප ව්ළාව්ක් පිපිරීමට යහ්තුව්න යලස ගිනි ගැනීයමන්
යතාරව් කාන්දුවීම
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රූපසටහන 120: ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු )LNG මිනුම් සිදුකරන ස්ථානයේ ( ව්ාෂ්ප ව්ළාව්ක් පිපිරීමට යහ්තුව්න යලස ගිනි
ගැනීයමන් යතාරව් කාන්දුවීම සඳහා FRED තක්යස්රුව්

•
•
•

•

•

යස.මි.10ක විශ්කම්භ ක් සහිත නල කින් විනාඩි 60ක කාල ක් තුල නිකුත් ව්න ව්ාෂ්ප ව්ලාව්ක් ගිනි ගැනීයමන්
සිදුව්න පිපිරීමක් අධය න ට ලක් කරන ලදි.
කාන්දුවීම සිදුව්න කාළ විනාඩි 60ක් සහ ESDV සහ MSOV සඳහා උපරිම කාල විනාඩි 2ක් යලස සලකන ලදි.
සිදුකරන ලද අධය න මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත
ව්න තරම් බරපතල කාන්දුවීමක් වුව්ද ඊට මීටර් 500ක් උඩු දිසායේ සවියකාට ඇති ASOV පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක යේ.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති ලක්දනවි-1 විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ.
ප්රතිඵල –
− අධිපීඩනයේ සැලකි යුතු මට්ටම- 1 ( LOC - 1 (1psi)) කළාප ක් බලාගාර භූමි තුල ඇතිව්න අතර, LOC-2
යහෝ LOC-3 කළාප ඇති යනායේ.
− විනාඩි 5ක් තුල හඳුනා යනාගත් කාන්දුවීම් සිදුවීයම් සම්භාවිතාව් 1.05x10-11 කි
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි

6.9.10.
ගින්නක් ඇති කරමින් තලබමන යව්ත ඉන්ධන සප න නලයේ සිදුව්න ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු
කාන්දුවීමක්

(LNG)
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රූපසටහන 121: ගින්නක් ඇති කරමින් තලබමන යව්ත ඉන්ධන සප න නලයේ සිදුව්න ද්රවීකෘත
කාන්දුවීමක් සඳහා FRED තක්යස්රුව්

•
•

•
•
•

•

•

ස්ව්භාවික

ව්ායු

(LNG)

ව්ායු තලබමන මූලිකව් ඩීසල් ව්ලට ව්ඩා ව්ැඩි සිද්ධීන් සංඛ්යාව්කට පාරවි හැකි ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු මගින්
ක්රි ාත්මක යේ.
යමම පද්ධති කාන්දුව්ක් හඳුනායගන තත්පර 10 සිට 30 අතර කාල ක් තුල ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාවිරහිත වීම අයප්තක්ෂා
කලද යමම අධය නයේ දී විශ්කම්භ යස.ම්.20ක නල ක 50%ක විශ්කම්භ ක් තුලින් පැ ක කාල ක් තුල සිදුව්න
කාන්දුවීමක් අධය න කරන ලදි.
කාන්දු වු ඉන්ධන ව්ළාව් තලබමනයේ උනුසුම් මතුපිට යහ්තුයව්න් ඒ තුලදී ගිනිගනි.
ස්ව් ංක්රී ව් ව්ැසී ායම් ක්රි ාව්ලි ඇනහිටීම යහ්තුයව්න් අතින් සිදුකරන ව්සා දැමීමක් අධයනයේ දී උපකල්පන කර
ඇත.
සිදුකරන ලද අධය න මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත
ව්න තරම් බරපතල කාන්දුවීමක් වුව්ද ඊට මීටර් 500ක් උඩු දිසායේ සවියකාට ඇති ASOV පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක යේ.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති යුගදනවි විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ.
ප්රතිඵල
− 10 kW/m2 සහ 5 kW/m2 ක බලපෑමක් සහිත තර්ජන කළාප (Threat Zones) ව්යාපෘති භූමි තුලම පිහිටයි.
− විනාඩි 2ක කාල ක් තුල අදාල සිදුවීම හඳුනා යනාගැනීයම් සම්භාවිතාව් is 8.23x10-8,යේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.

6.9.11.

ස්යඵෝටක ව්ාෂ්ප ව්ළාව්ක් ජනන කරමින් තලබමන
(LNG) සැපයුම් නලය න් සිදුව්න කාන්දුවිමක්

යව්ත ය ාමුව් ඇති ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු
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රූපසටහන 122: ස්යඵෝටක ව්ාෂ්ප ව්ළාව්ක් ජනන කරමින් තලබමන යව්ත ය ාමුව් ඇති ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු (LNG)
සැපයුම් නලය න් සිදුව්න කාන්දුවිමක් සඳහා FRED තක්යස්රුව්
•

•
•
•

•

යමම පද්ධති කාන්දුව්ක් හඳුනායගන තත්පර 10 සිට 30 අතර කාල ක් තුල ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාවිරහිත වීම අයප්තක්ෂා
කලද යමම අධය නයේ දී විශ්කම්භ යස.ම්.20ක නල ක 50%ක විශ්කම්භ ක් තුලින් පැ ක කාල ක් තුල සිදුව්න
කාන්දුවීමක් අධය න කරන ලදි.
කාන්දු වු ඉන්ධන ව්ළාව් තලබමනයේ උනුසුම් මතුපිට යහ්තුයව්න් ඒ තුලදී ගිනිගනි.
ස්ව් ංක්රී ව් ව්ැසී ායම් ක්රි ාව්ලි ඇනහිටීම යහ්තුයව්න් අතින් සිදුකරන ව්සා දැමීමක් අධයනයේ දී උපකල්පන කර
ඇත.
සිදුකරන ලද අධය න මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත
ව්න තරම් බරපතල කාන්දුවීමක් වුව්ද ඊට මීටර් 500ක් උඩු දිසායේ සවියකාට ඇති ASOV පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක යේ.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති යුගදනවි විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ.

.
•

ප්රතිඵල
− LEL මට්ටම 100% සහ 60% න තර්ජිත කළාප (Threat Zones ) ව්යාපෘති භූමිය න් බැහැරටද ව්යාප්තත වුව්ද එ
ජනාව්ාස ව්ලට යහෝ කිසිදු යපාදු ප්රයද්ශ කට ඇතුලත් යනායේ.
− ගිනි ගන්නා සුළු ද්රව්ය කාන්දුවීම විනාඩි 2ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගැනීයම් සම්භාවිතාව් 1.35 x 10-10,,යේ.
− යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි. .

6.9.12.

තලබමන යව්ත ය ාමු යකාට ඇති නලයේ ව්ාෂ්ප ව්ළාව්ක පිපිරීමක්
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රූපසටහන 123: තලබමන යව්ත ය ාමු යකාට ඇති නලයේ ව්ාෂ්ප ව්ළාව්ක පිපිරීමක් සඳහා FRED තක්යස්රුව්
යමම පද්ධති කාන්දුව්ක් හඳුනායගන තත්පර 10 සිට 30 අතර කාල ක් තුල ස්ව් ංක්රී ව් ක්රි ාවිරහිත වීම අයප්තක්ෂා කලද යමම
අධය නයේ දී විශ්කම්භ යස.ම්.20ක නල ක 50%ක විශ්කම්භ ක් තුලින් පැ ක කාල ක් තුල සිදුව්න කාන්දුවීමක්
අධය න කරන ලදි.
•

ව් ංක්රී ව් ව්ැසී ායම් ක්රි ාව්ලි ඇනහිටීම යහ්තුයව්න් අතින් සිදුකරන ව්සා දැමීමක් අධයනයේ දී උපකල්පන කර
ඇත.

o
o

කාන්දු වීම ආරම්භ වී විනාඩි ක කාල ක් අව්සන් වු ව්හාම සිදුව්න පිපිරීමක් අභයන්තර ව්ලය න් විස්තර යකයර්.
ූර්ණ ධාරිතාව්ය න් විනාඩි 3ක් තිස්යස් සිදුව්න කාන්දු වීමට පසුව් සිදුව්න පිපිරීමක් බාහිර ව්ලය න් විස්තර යකයර්.

•

සිදුකරන ලද අධය න මිනුම් ලබා ගන්නා ස්ථානයේ ඇතුලත් යකාට ඇති ESDV (“in-build ESD”) ප්රතිඵල රහිත
ව්න තරම් බරපතල කාන්දුවීමක් වුව්ද ඊට මීටර් 500ක් උඩු දිසායේ සවියකාට ඇති ASOV පීඩන පහළ ාම යහ්තුයව්න්
ක්රි ාත්මක යේ.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති ලක්දනවි -I - විදුලිබලාගාර ද ද්රවීකෘත ස්ව්භාවික ව්ායු සම්බන්ධ හදිසි අව්ස්ථාව්න් සඳහා
ඒකබද්ධ, හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්මක් ( “Joint Emergency Response Plan”) අනිව්ාර් ය න් සකස් කල
යුතුයේ

•

o

ප්රතිඵල − 1 psi සිට to 3.5 psi දක්ව්ා වු තර්ජන කළාප ව්යාපෘති භූය න් බැහැරට ය ාමු වුව්ද යන්ව්ාසික යහෝ යපාදු ප්රයද්ශ
කරා ව්යාපත යනායේ.
−

−
−

අධය න ට භාජන යනාකලද 3.5 psi සිට 8 psi දක්ව්ා වු පීඩන ක් පිපිරුම් පීඩන බාහිර ට ගමන් කිරීම
ව්ැලැක්වීයම් බිත්ති යහ්තුයව්න් තලබමන කාමර තුල පීඩන ක් ජනන වීම යහ්තුයව්න් කාන්දුව් සිදුව්න
අව්ස්ථායේ ම් පුද්ගලය ක් තලබමන කාමර තුල සිටියේ නම් බරපතල තුව්ාල වීම් සිදුවි හැකි . යමම
තත්ත්ව් හදිසි අව්ස්ථා ප්රතාචාර සැලසුම් (ERP) /ඉව්ත් වීයම් සැලසුම් තුලින් කළමණාකරණ කල යුතු .
ගිනි ගන්නා සුළු ද්රව්ය කාන්දුවීම විනාඩි 2ක කාල ක් තුල හඳුනා යනාගැනීයම් සම්භාවිතාව් 1.35 x 1010
,,යේ.
යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.
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පරිනාමක ගිනි ගැනීම

රූපසටහන 124: පරිනාමක ගිනි ගැනීම අධය න
•
•
•
•

භාවිත කරනු ලබන පරිනාම යතල් – යමම යතල් ව්ල නිශ්චිත රසා නික සංයුති යසා ා ගත යනාහැකි වුය න් එහි
බලපෑම තීරණ කිරීම සඳහා අනුමත කල යව්නත් ගණන කිරීයම් ක්රම ක් භාවිත කරනු ලැයබ්.
සි ළුම පරිණාමක එහි අඩංගු යතල් ප්රමාණ යමන් 110% ධාරිතාව්ය න් යුත් යකාටු යේල්ලකින් ව්ට කරනු ලැබ
තියබ්.
පරිනාමක යතල් ව්ල ස්ව් ං ජ්ව්ලන උෂ්ණත්ව් 270 o C ව්න අතර එ ඩීසල් ව්ල 257 o C යේ.
ප්රතිඵල –
− ගණන කිරීම් ව්ලට අනුව් බලපෑම් කළාප න් පරිණාමකයේ මධයයේ සිට පහත පරිදි යේ.
− 10 kW/m2 කළාප මීටර 16ක්, 05 kW/m2 කළාප මීටර 25 ක් සහ 2 kW/m2 කළාප මීටර 42.5ක් ව්න
අතර එම කළාප සි ල්ල ව්යාපෘති භූමි තුලම පිහිටයි.
− පව්ත්නා තත්ත්ව් විනාඩි 10ක් හඳුනාගැනීයම් යනාහැකි වීයම් සම්භාවිතාව් 1.43x10-8 යේ.
−

යමම පිරිසැලසුම ඉහත දක්ව්ා ඇති ALARP උපමාන ට අනුකූල ව්න බැවින්, එයරහිව් උපයදස් දීමක් සිදු
යනාකරන ලදි.

6.10.ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුයේ (QRA) ප්රතිඵල
6.10.1.
දත්ත සහ ප්රභව් න්යේ අවිනිශ්චිතතාව්
• ආකෘති ට ඇතුලත් කරන ලද දත්ත ව්ල අවිනිශ්චිතතාව් යහ්තුයව්න් ප්රතිවිපාක අඩුයව්න් තක්යස්රු වීම අංග
යනාසලකාහැරීම්, උපකල්පන, අතිශයය ෝක්ති යහෝ අධිතක්යස්රු හඳුනාගැනිම සඳහා විශ්යල්ෂණ සිදුකරනු ලැයබ්.
• බලපෑම් සිදුව්න හා සිදුවි හැකි ප්රයද්ශ කර්මාන්ත ප්රයද්ශ ක් ව්න අතර ජනාව්ාස යහෝ යපාදු භාවිතයේ ඇති ව්ැදගත්
ප්රයද්ශ ක් යනායේ.
• යමම ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රු අධයනයේ ය දවුම් දත්ත යතෝරායගන ඇත්යත් නරකම රාමු සැකිල්ල පදනම්
යකාට යගන . ඇතිවි හැකි නරකම රාමු සැකිල්ල සැලකීමට ගැනීම තුලින් සංස්ිතික (conservative) ප්රතිඵල
ව්ලට ය ාමු කරමින් සංස්ිතික පිරිසැලසුම් යව්ත ය ාමු වීම සිදුයේ.
• එයස් භාවිතා කරන ලද ව්ඩාත් නරක රාමු සැකිල්ල සහ සංස්ිතික උපකල්පන අතර පහත සඳහන් දෑද ඇතුලත් :
• විපාක ගණන කරන ආකෘතින්හි නිශ්චිත කාලගුණ තත්ත්ව් න් නිරූපන සඳහා ය ාදා ගනු ලබන “F” ගත්විට එහි
අව්ම සුළං යේග ව්න ස්ථායිතා පංති 2 m/s අව්ම සුළං ප්රයේග යතෝරා ගැනීම.
• විපාක ගණන කිරීයම් ආකෘතින්හි අව්ට ව්ාතයේ උෂ්ණත්ව් යලස 30 C යතෝරා ගැනීම.
• විපාක ගණන කිරීයම් සායප්තක්ෂ ආර්ද්රතාව් 70% යලස යතෝරා ගැනීම.
• සි ළු ගණන කිරීම් ව්ලදි උපරිම මුදා හැරීම් පීඩන න් යතෝරා ගැනීම.
• ගණන කිරීයම් උෂ්ණත්ව් යලස මුදා හැරීයම් උපරිම උෂ්ණත්ව් යතෝරා ගැනීම.
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සංස්ිතික ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා ගණන කිරීම් ව්ලදි උපරිම දුම්යගාටු දිගක් ලැයබන පරිදි විනාඩි 10ක
නි ැදි කාල ක් යව්නුව්ට විනාඩි 60ක නි ැදි කාල ක් භාවිත කිරීම.
• කාන්දුවීම් සම්බන්ධ ගණන කිරීම් ව්ලදි ව්ඩාත් පුළුල් කාන්දු සිදුරු විශාලත්ව් ක් භාවිත කිරිම.
• ආරක්ෂණ පද්ධතීන්යේ ඇනහිටිම් සම්භාවිතාව් යතෝරා ගැනීයම් දී උපරිම ඇනහිටිම් සම්භාවිතා අග ක්
භාවිතා කිරිම.
• දහන සම්භාවිතා දත්ත භාවිත කිරීම දී ඒ සම්බන්ධ ඉහළම අග න් යතාරා ගැනීම.
• ගිනි අණාව්රණ සම්භාවිතා දත්ත භාවිතයේදී අව්ම ගිනි අව්ම ආණාව්රණ අග න් භාවිත කිරීම.
• සි ළු ගිනි ගන්නා සුළු ව්ායු අණාව්රණ සම්භාවිත අග න් භාවිතයේදී අව්ම සම්භාවිතා අග න් භාවිතා කිරීම.
එබැවින්, යමම ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුයේ අවිනිශ්චිතතා යහ්තුයව්න් සිදුවි හැකි ඇනහිටිම් සිදුවීයම්
ඉඩකඩ ඉතාමත් අව්ම මට්ටමක පව්තී.
•

•

6.10.2.
ය ෝගයතා නියේදන
• සාරාංශ ක් යලස පහත සඳහන් කර ඇති පාලනය න් යතාර අව්ස්ථා ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව් 0001x10-6 යහෝ ඊට අඩු
මට්ටමක පව්තින බව් පැහැදිලිව්ම යපන්නුම් කල හැකි .
• කාන්දුවීමක් අනාව්රණ වී යනාමැත “Leak Not Detected” (LND)
• ගිනි අනාව්රණ වී යනාමැත “Fire Not Detected” (FND)
• සි ළු ඇතිවි හැකි අව්දානම් තත්ත්ව් න් සඳහා ගිනි විකිරණ පිපිරීම් විසිරී ාම් විශ්යල්ෂණ (“FRED” Analysis)
අධය න න් සිදුයකාට පහත සඳහන් යද් යපන්නුම්යකාට ඇත.
• සාමානයය න් අයප්තක්ිත ක්රි ාව්ලින්හිදි ව්යාපෘති භූමිය න් පිටත ඇතිවි හැකි අව්දානම “ALARP”
උපමාන න් තුල පිහිටයි.
• බාහිර පුද්ගල න් නිරාව්රණ ව්න සි ළු තාප විකිරණ මට්ටම් 5 KW/m2 යහෝ අඩු ව්න අතර ගිනි ගන්නා සුළු
ව්ායු සඳහා LEL අග 10% තුල පව්තී. තව්ද, පිපිරුම් ව්ලදී psi 3 ට ඉහළ පීඩන ක් ඇති යනායේ.
• කර්මාන්ත භූමිය න් පිටත යතල්, අපජල රසා නික යහෝ අපද්රව්ය යහ්තුයව්න් දූෂණ ක් සිදුයනායේ.
• සි ළු විශ්යල්ෂණ න් පහත සඳහන් යල්ඛ්න න් මගින් දක්ව්ා ඇති පිරිවිතර පදනම් කර ගනිමින් සිදුයකාට ඇත.
• Bevi reference manual for risk assessments by RIVM of Netherlands
• Methodological guidelines for conducting risk assessments by European Union
• Guidelines for QRA - CPR 18E - Purple Book, committee for prevention of disasters
• WBG - ENVIRONMENTAL, HEALTH, AND SAFETY GUIDELINES - LIQUEFIED NATURAL GAS FACILITIES
published on 11th April 2017,

පිටුව් | 257

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy

ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රු ප්රකාශණ

6.10.3.

තක්යස්රුව්ට භාජන කරන ලද සි ළු අව්දානම් සහිත සහ අව්දානම් සහිත වි හැකි ක්රි ාකාරකම් ALARP අව්ශයතා තුල මනාව්
පව්තින අතර, ව්යාපෘති භූමිය න් පිටතට ඇතිවි හැකි බලපෑම අව්ම යේ. එබැවින්, පහත සඳහන් යේදයේදී අතියර්ක ව්ැඩි
දියුණුකිරීම් ය ෝජනාකර තිුනද, නිර්ණ විෂ ප්රමාණ තුල, අධය න සිදුකරන අව්ස්ථායේදී පැව්ති උපරිම දැනම් මට්ටම
සහ රැස්කරන ලද යතාරතුරු ව්ලට අනුව් යමම ප්රමාණාත්මක අව්දානම් තක්යස්රුයේදී කිසිදු ක්රි ාකාරකමක් සම්බන්ධය න්
එදිරිව් නිර්යද්ශ ක් සිදුයනාකරයි.
අතියර්ක නිර්යද්ශ න්

6.10.4.
•

ඩීසල් සහ LNG නල සඳහා ASOV, RSOV (RSO කපාට)සහ MSOV සඳහා
හැකි යේගය න් අව්ශය ක්රි ාමාර්ග ගැනීම සුරක්ිත කිරීම
.ප්රාථමික ද්රව්ය කාන්දු වීම අව්ම කිරීම.
ක්රි ාකරුව්න්යේ ආරක්ෂාව් තහවුරු කිරීම
ඉහළ ප්රව්ාහ යේග න්, අඩු සහ ව්ැඩි පීඩන, ඉහළ උෂ්ණත්ව් සහ කාන්දු වීම් හඳුනා ගැනීම සඳහා ASOV
අයනයෝනය එකඟතා පදනම් කරගනිමින් ස්නව්රී යලස ද්රව්ය ලබා ගැනීම සහ සැපයීම සඳහා RSOV.
ඩීසල් ගබඩා ටැංකි ව්ටයේලි, LNG මිනුම් ස්ථාන, ව්ායු තලබමන කාමර සහ ව්ායු ප්රතිකර්ම උපකරණ ව්ටා
ව්ටයේලි
ව්ට යේලි ව්ටා ගිනි ප්රතියරෝධි බිත්ති ඉදිකිරියම්දී හදිසි අව්ස්ථා කණ්ඩා ම් ව්ලට හැම දිසායව්න්ම ප්රයේශ මාර්ග
පහසුකම් සැපයීම.
දැනට පව්ත්නා ලක්දනවි බලාගාර සමඟ එක්ව් ඒකාබද්ධ හදිසි අව්ස්ථා සැලැස්මක් සැලසීම.
පහත සඳහන් යද් සම්බන්ධය න් සම්මත යමයහයුම් පරිපාටි සැකසීම
o ව්ාෂ්පශිලි කාබනික රසා නික පැව්තීම පදනම් කරගනිමින් කළාප සලකුණු කිරිම
o AtEx (පිපිරුම් ව්ටපිටාව්ක භාවිත සඳහා උඊපකරණ නිෂ්පාදන සවිකිරීම හා භාවිත සඳහා යුයරෝපී
යරගුලාසි රාමුව්) සහතික කල උපකරණ
o පුළිගු යනානගින යමව්ලම්
o පාව්හන් ඇතුළුව් ස්ිති විදුත් ආයරෝපනය න් යතාර කපු යහෝ ලිනන් ඇදුම් ඇදිම
o කළාප -1 සහ කළාප - 2 තුල ව්ාහන සහ දුරකථන සීමා කිරීම.
o
o
o

•
•
•
•
•
•
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6.11.අදාලව්න යමයහයුම් යනාව්න ක්රි ාකාරකම්
කර්මාන්ත ව්ත්කම්, ජීවිත සහ පරිසර යකයරහි ඉහළ බලපෑමක් ඇතිකල හැකි සහ ඒ සඳහාම සකස් කල
කළමණාකරන ක්රමයේද මගින් පාලන කල යුතු පහතින් සඳහන් ක්රි ාව්න් ද ප්රමාණාත්ම අව්දානම් තක්යස්රුව් මගින්
හඳුනායගන තියබ්.
යමම ක්රමයේද පහත සඳහන් යද් විස්තර කල යුතු :
o නිපුනතා
o කාර් ය පටිපාටි
o යමව්ලම් සහ උපකරණ
o පාලන සහ ප්රතිසාධන ක්රි ාමාර්ග
o හදිසි අව්ස්ථා ප්රතාචාර සැලසුම්
ඒ සඳහාම යව්න්වු ක්රි ාමාර්ග ව්ල අව්ම අව්ශයතාව් –
o “රත් ව්ැඩ” (“Hot Work” ) ඇතුලත්ව් ාන්ත්රික නඩත්තු කටයුතු, කාර්මික ගිනි සඳහා ව්න යපාදු යහ්තු සහ
රසා නික පරිහරණ , එසවීම්, සීමාකාරී අව්කාශ, දූිත අව්කාශ සහ උස් ස්ථාන න්හි ව්ැඩ කිරීම
o විදුලි නඩත්තු කටයුතු ව්ලට සම්බන්ධ කාර් න් වියශ්ෂය න් විදුලි සැපයුම සහිත පද්ධති - කාර්මික ගිනි
සඳහා යදව්න ව්ඩාත් යපාදු යහ්තුව්
o පිඩන බඳුන්, රත්වු ව්ස්තූන් සහ ගිනි ගන්නා සුළු/ගිනි ඇවියලන සුළු ද්රව්ය , පරිසර ට හානිකර වි හැකි හා
ගබඩා කිරීයම් වියශ්ෂ අව්ශයතා යනාමැති රසා න ද්රව්ය කළමණාකරණ , පරිහරණ , ගබඩා කිරීම, ඉහිරීම්
කළමණාකරණ
6.12.අපද්රව්ය කළමණාකරණ
o
o

ව්යාපෘතියේ ඍජු යහෝ ව්ක්ර ප්රතිඵල යලස ජන ව්න අපද්රව්ය කළමණාකරණ කින් යතාරව් පරිසර ට නිකුත් යනාවීම
තහවුරු කිරීම සඳහා භාරකාරීත්ව් ක්රමයේද ක් අනුගමන කලයුතු යේ.
පහත සඳහන් ව්ර්ග හතරට අ ත් ව්යාපෘතියේ මුක්ත වීම් ඒ සඳහාම කැපකල මුක්තවිම් කළමණාකරණ පද්ධති ක් මගින්
කළමණාකරණ කලයුතුයේ.
o ශබ්ද - සඳහන් කර ඇති කාල පරාස න් තුලදී දක්ව්ා ඇති නිශ්චිත මට්ටම් යනාඉක්මවි යුතු .
o ද්රව් – සි ළු බැහැරලීම් පාලන යකාට නිශ්චිතන සඳහන් කල කාල පරාස න් තුල මිනුම් සිදුකර ව්ාර්තා
තබා ගනිමින් සිදුකල යුතු .
o තාප – පරිසර ට යහෝ ව්ටපිටාව්ට විකිරණ ව්න තාප පසු විපරම් යකාට පාලන කල යුතු .
o ආයලෝක – ව්යාපෘතිය න් ජනන ව්න ආයලෝක වියශ්ෂය න් රාී කාලයේ
o අසල්ව්ාසීන්ට සහ ප්රජාව්න්ට
o රථව්ාහන ව්ලට සහ ගුව්න් ානා ව්ලට
o සතුන්ට සහ ව්නජීවීන්ට
o මාර්ග භාවිතා කරනන්න්ට සහ මහජනතාව්ට බලපෑමක් යහෝ බාධාව්ක් යනාවි යුතු .
o දුම්/ව්ාතයේ මුසුවු සියුම් අංශුන් – පරාමිතීන් තුල පව්තිනව්ාට අමතර ව්ශය න් දුමක් යහෝ මීදුමක්,
රසා නික යහෝ දැලි සහිත ව්ැසි ව්ලින්, යගාඩනැගිලි, අයනකුත් ඉදිකිරීම් යහෝ ශාක පර දුර්ව්ර්ණ වීමකින්
යතාරව් පැව්ති යුතු .

6.13.හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර (ER)
සිද්ධි රුක් විශ්යල්ෂණ මගින් හඳුනාගන්නා ලද සි ළු අව්ස්ථාව්න්හිදී පහත සඳහන් සි ළු අව්ශයතා සම්ූර්ණ ව්නතුරු
හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර කණ්ඩා ම මනා පුහුණුව්කින් හැකි ාව්කින් සහ සූදානමකින් සිටි යුතුයේ.
o බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගල න්යේ ජීවිත සුරක්ිත වීම
o ව්ෘත්තී ම යස්ව්ාව්න් ලඟාවීම
o “අව්සන් අත්හැරීම” පිළිබඳ තීරණ කිරීම
6.14.අර්ුද කළමනාකරණ සැලැස්ම
o

සම්භාවිතාව් ඉතා අව්ම මට්ටමක පැව්ති ද ඉහත ගිනි විකිරණ පිපිරුම් විසිරුම් තක්යස්රුයේ ප්රතිඵල ව්ලට අනුව් ව්ත්කම්
සහ නිශ්පාදන න්ට බාධාවීම් ආදී සැලකි යුතු බලපෑම් ඇතිවි හැකි අව්ස්ථා කිහිප ක් විස්තර කර තියබ්
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FTA විශ්යල්ෂණයේදී “කාන්දුවීම් අනාව්රණ යනාවී ” සහ /යහෝ “ගිනි අනාව්රණ යනාවී ” ව්ැනි සැලසුම් කල හදිසි
අව්ස්ථා ප්රතිචාර සැලසුයම් ධාරිතා ඉක්මව්ා න විස්තර කල යනාහැකි පාලනය න් බැහැර වු අව්ස්ථා පැව්ති හැකි .
o ූර්ණ ව්ශය න් පාලනය න් බැහැර ව්න අව්ස්ථා අර්ුද කළමනාකරණ සැලැස්යම්දී සැලකිල්ලට ගත යුතු .
o යමයස් සිදුවි හැකි ඉතාමත් අහිතකර අව්ස්ථාව්ක් යලස ඝන මීටර් 4000 ඩීසල් ගබඩා ටැංකි ක කාන්දුවීමක් සිදුවී ගිනි
යගන
o
ව්ර්ග මීටර් 2000 ක ව්ට යේල්ලක් පුරා පැතිර ාම හා
o පැ 10කට ව්ැඩි කාල ක් තිස්යස් මීටර් 45ක් උස ගිනි දැල්ලක් සමඟ කියලෝ යව්ාට් 3,996,000 කට ව්ැඩි තාප
ප්රමාණ ක් නිදහස් කිරීම
o යේල්යලන් ව්ට වී ඇති ප්රයද්ශ විශාල ව්න තරමට ගින්යනහි තීව්ෘරතාව් ද ව්ැඩියේ.
o යමම තත්ත්ව් විනාඩි 30 තුල පාලන යනාකල යහාත් අයනකුත් ටැංකිද ගිනි යගන ව්ට යේල්ල මතින් පිටාර ගලයි.
o හදිසි අව්ස්ථා කළමණාකරන සැලසුම යමව්න් ූර්ණ ව්ශය න් පාලනය න් යතාර පහත සඳහන් අයනකුත් අව්ස්ථා
ද හඳුනාගත යුතු .
o අනයප්තක්ිත ආන්තික කාලගුණික තත්ත්ව් න්
o අනයප්තක්ිත අව්ස්ථා / හවුල්කාර කර්මාන්ත න්හි සිදුව්න විපත් (පර් න්ත ද ඇතුළුව් ඉන්ධන නල හානි
වීම)
o මුහුදු ජල තුළුමුයව්හි නැව්ක් ගැටීම
o කඩාකප්තපල්කාරි යහෝ රස්තව්ාදී ක්රි ා යහෝ යුධ තත්ත්ව් න්
o මහජන මත යව්නස් වීමක්/අසල්ව්ාසී ප්රජාව් සමඟ ගැටුම්
o ප්රධාන න්යරෝපකරණ නිශ්පාදක ායේ සහා යනාලැබී ාම
o
ම් උපකරණ ක යහෝ ව්ුහ ක සිදුව්න විශාල පරිමාණයේ හානි ක්
o

යගාඩනැගිලි සැලසුම් නිම කිරීයමන් පසුව් හදිසි අව්ස්ථා ප්රතිචාර සහ අවිනිශ්චිතතා සැලැස්මක් ඇතුලත් සවිස්තරාත්මක
ආරක්ෂණ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කරනු ඇත.
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7. විස්තීර්ණවූ පිරිව්ැ ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ
යමම පරිච්යේදය න් ය ෝජිත යමගායව්ාට් 350 RLNG ඒකාබද්ධ විදුලි බලාගාරයේ (CCPP) විස්තීර්ණවූ පිරිව්ැ -ප්රතිලාභ
විශ්යල්ෂණ (ECBA) ඉදිරිපත් යකයර්. ECBA හි අරමුණ ව්නුයේ ඉහත සඳහන් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම තුළ පාරිසරික හා
සමාජී පිරිව්ැ හඳුනාගත්පසු පිරිව්ැ -ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ ට ඇතුළත් කර ව්යාපෘතියේ ආර්ික ශකයතාව් තක්යස්රු කිරීමයි.
ය ෝජිත යමගායව්ාට් 350 බලාගාර ඉදිකිරීම හා ක්රි ාත්මක කිරීම නිසා ඇතිවි හැකි පාරිසරික හා සමාජී බලපෑම් හඳුනා
ගැනීම සහ එම බලපෑම් මඟහරව්ා ගැනීම සඳහා සුදුසු ප්රතිකර්ම ය ෝජනා කිරීම සඳහා ව්යාපෘතියේ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම
සිදු කර ඇත. යමම බලපෑම් ප්රතිලාභ හා පිරිව්ැ ට තුඩු දි හැකි - එනම් ආර්ික ට ධනාත්මක යහෝ සෘණාත්මක බලපෑම්.
යමම ප්රතිලාභ / පිරිව්ැ ද සැලකිල්ලට ගනිමින් ව්යාපෘතියේ ආර්ික ශකයතාව් නැව්ත ඇගයීමට ECBA උත්සාහ කරනලදි.
ECBA පදනම් වී ඇත්යත් ව්ට්ටම් කළ මුදල් ප්රව්ාහ විශ්යල්ෂණයේ මූලධර්ම මත . විශ්යල්ෂණයේ තීරණ ගැනීයම් නීති යලස
ආය ෝජන තක්යස්රුකරණයේ සම්මත නිර්ණා ක, එනම්; ශුද්ධ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම (NPV), පිරිව්ැ -ප්රතිලාභ අනුපාත
(CBR) සහ අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාත (IRR) භාවිතා කරන ලදී.
7.1. ECBA හි ක්රමයේද
7.1.1. ECBA හි දත්ත ප්රභව් න්
ECBA සඳහා භාවිතා කරන ප්රධාන දත්ත ප්රභව් න් ව්න්යන් ව්යාපෘතියේ විස්තරයේ තාක්ෂණික යල්ඛ්න , ලක්දානවි සමාගම
විසින් සකස් කරන ලද මූලය තක්යස්රුව් සහ ඉහත සඳහන් EIA අධය න ව්ාර්තායේ යසා ා ගැනීම් . ශකයතා අධය න
කණ්ඩා ම විසින් තාක්ෂණික ය ෝජනායේ පරාමිතීන් සහ අදාළ මූලාශ්රව්ලින් ලබා ගන්නා යව්නත් ආර්ික දත්ත භාවිතා
කරමින් ව්යාපෘතියේ මූලය ඇගයීමක් සිදු කිරීමට ව්ගකීම බාරයගන ඇත. ශකයතා ඇගයීම මඟින් ව්යාපෘතියේ පාරිසරික හා
සමාජී බලපෑම් සලකා බලා යනාමැත. ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් අදි රව්ලදී ව්යාපෘතියේ පාරිසරික හා සමාජී බලපෑම් EIA
අධය න විසින් හඳුනායගන ඇත. ECBA ප්රධාන ව්ශය න් පදනම් වී ඇත්යත් යමම ප්රභව් න්යගන් ලැයබන යතාරතුරු මත .
මීට අමතරව්, පැහැදිලි කිරීම් සහ ව්ැඩිදුර යතාරතුරු සඳහා ලක්දනවි ලිමිට් හි කළමනාකරණ කණ්ඩා යම් ප්රධාන
සාමාජිකයින්යේ උපයද්ශකත්ව් ව්රින් ව්ර ලබාගන්නා ලදි.
7.1.2.

ECBA හි ප්රධාන පි ව්ර න්

ECBA හි ප්රධාන පි ව්ර න්ට පහත පි ව්ර ඇතුළත් යේ:
•
•
•
•
•

ව්යාපෘති පිරිව්ැ සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ අව්ශය මූලික දත්ත ශකයතා අධය නයේ මූලය ඇගයීයමන් උපුටා ගැනීම
ව්ර්තමාන පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුයව්න් ව්ාර්තා වී ඇති පාරිසරික සමාජ බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ ඒව්ා පිරිව්ැ
(සෘණාත්මක බලපෑම්) යහෝ ප්රතිලාභ (ධනාත්මක බලපෑම්) නිය ෝජන කරන්යන්ද න්න තීරණ කිරීම
පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුකරණ කණ්ඩා ම්ව්ල වියශ්ෂඥයින්යගන් ආර්ික ව්ශය න් මැනි හැකි බලපෑම්
(පිරිව්ැ සහ ප්රතිලාභ) පිළිබඳ අව්ශය යතාරතුරු ලබා ගැනීම සහ සුදුසු ක්රම භාවිතා කරමින් පාරිසරික හා සමාජී
බලපෑම්ව්ල පිරිව්ැ සහ ප්රතිලාභ ඇගයීම
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම (EIA) හා සමාජී බලපෑම් ඇගයීම ( SIA) මගින් හඳුනායගන ඇති විස්තීර්ණ පිරිව්ැ සහ
ප්රතිලාභ ඇතුළත් කරමින් සම්මත ව්යාපෘති ඇගයීයම් පරාමිතීන් ඇස්තයම්න්තු කිරීම සඳහා ECBA ක්රි ාත්මක කිරීම එනම් NPV, CBR සහ IRR
ප්රතිලාභ සහ පිරිව්ැ පිළිබඳ විකල්ප අව්ස්ථා සැලකිල්ලට ගනිමින් CBA හි සංයේදීතා විශ්යල්ෂණ ක් සිදු කිරීම

7.2. ECBA හි භාවිතා කරන ප්රමිති සහ උපකල්පන

ECBA හි ය ාදාගන්නා උපකල්පන සහ ප්රමිතින් ලැයිස්තුව් පහත 117 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්ගුව් 5116: විස්තීර්ණ පිරිව්ැ -ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණයේදී (ECBA) ය ාදාගන්නා ප්රධාන උපකල්පන සහ ප්රමිති
පරාමිතීන්
යව්නත් (Remarks)
ප්රමිතින්/උපකල්පන
(Parameter)
(Standard/Assumption)
ව්ට්ටම් අනුපාත
7%
යම සමාන ව්යාපෘති යබායහාම ක ECBA හි භාවිතා
(Discount rate)
ව්න සම්මත අනුපාත ක් ව්න අතර එ රයට් යපාලී
අනුපාතව්ල ඓතිහාසික චලන මත පදනම් යේ.
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ඇගයීම් කාල
(Evaluation
period)
මිල ව්ර්ෂ (Price
year)
මිල (Prices)
මුදල් ඒකක
(Numeraire
currency)
උද්ධමන ප්රතිකර්ම
(Treatment of
inflation)

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy
ඉදිකිරීම් සඳහා ව්සර යදකක් යදනලද ව්සර ගණනාව්ට අදාල ඉදිකිරීම් සඳහා පිරිව්ැ
(2021-2022)
ව්න
අතර ඇස්තයම්න්තු ලබා ගත හැකි අතර ඒව්ා සමාන ව්යාපෘති
යමයහයුම් කටයුතු සඳහා ව්සර සඳහා ය ාදන සුපුරුදු ප්රමිතීන්ට අනුකූල යේ.
20 කි (2023-2042)
යම නව් යහෝඩුව්ාව්ක් ව්න අතර ඒ සඳහා පාරිසරික
2019 දී යනායව්නස් මිළ
බලපෑම් තක්යස්රුව් 2018 මුලදී අව්සන් ව්නු ඇත
ඡා ා මිළ (Shadow prices) ආර්ික විශ්යල්ෂණයේ දී ය ාදාගන්නා සම්මත
භාවිත ක්.
භාවිතා කරන ලදි.
ලක්දනවි සමාගයම් මූලය ඇගයීම සඳහා භාවිතා කරන
USD
සම්මත මුදල් ඒකක.
උද්ධමන හැර යනායව්නස් ආර්ික විශ්යල්ෂණයේ දී ය ාදාගන්නා සම්මත
මිල ගණන් භාවිතා කරන ලදී භාවිත ක්

7.3. තීරණගැනීයම් නිර්නා ක (Decision Criteria)
යපාදු
ECBA හි සලකා බලන තීරණ නිර්ණා ක තුන නම්:
•
•
•

ශුද්ධ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම ( Net Present Value (NPV) )
ප්රතිලාභ පිරිව්ැ අනුපාත ( Benefit Cost Ratio (BCR) )
අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාත ( Internal Rate of Return (IRR))
7.3.1. ශුද්ධ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම (Net Present Value)

ශුද්ධ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම (NPV) මඟින් ව්යාපෘතියේ සතය යහෝ සැබෑ ශුද්ධ ආර්ික ප්රතිලාභ මනිනු ලැයබ්. NPV ගණන
කරනු ලබන්යන් ව්ට්ටම් කරන ලද ප්රතිලාභ ව්ලින් ව්ට්ටම් කරන ලද පිරිව්ැ අඩු කිරීයමනි. ධනාත්මක NPV සහිත සි ලුම
ව්යාපෘති ශුද්ධ ආර්ික ප්රතිලාභ ක් සප න අතර ඒව්ා ආර්ික ව්ශය න් සාධාරණ . අයනයෝනය ව්ශය න් සුවියශ්ී ව්යාපෘති
විකල්ප සංසන්දන කිරීයම්දී NPV භාවිතා කළ යුතු . ඉහළම එන්පීවී සහිත විකල්ප ආර්ික ව්ශය න් ව්ඩාත් සුදුසු
විකල්ප යි.
NPV ගණන කිරීම සඳහා ය ාදන සූර පහත පරිදි යේ:

B= ශුද්ධ ව්ාර්ික ප්රතිලාභ ( Net annual benefits)
C = ශුද්ධ ව්ාර්ික පිරිව්ැ (Net annual costs)
r = ව්ට්ටම් අනුපාත (discount rate)

7.3.2. ප්රතිලාභ පිරිව්ැ අනුපාත (Benefit Cost Ratio (BCR))
ප්රතිලාභ පිරිව්ැ අනුපාත (BCR) නු ව්ර්තමාන පිරිව්ැ ව්ටිනාකමට ව්ර්තමාන ප්රතිලාභව්ල ව්ටිනාකම දක්ව්න අනුපාත ව්න
අතර ය ෝජිත වි දම්ව්ලින් සායප්තක්ෂ ශුද්ධ ලාභ මනිනු ලබයි. ව්ට්ටම් කළ ප්රතිලාභ ව්ට්ටම්කළ පිරිව්ැ ඉක්මව්ා න සෑම
අව්ස්ථාව්කම BCR 1 ට ව්ඩා ව්ැඩි ව්නු ඇත. 1 ට ව්ඩා BCR සහිත ව්යාපෘති ක් ශුද්ධ ආර්ික ලාභ ක් ලබා යදන අතර එබැවින්
එ ආර්ික ව්ශය න් යුක්ති සහගත . අ ව්ැ සීමා සහිත පරිසර ක, ව්යාපෘති සඳහා ඔවුන්යේ BCR අනුව් ප්රමුඛ්තාව් දි
යුතු . ඉහළ BCR සහිත ව්යාපෘති මඟින් ආය ෝජන කරන යඩාලර කට විශාලතම ප්රතිලාභ ලබා යදනු ඇතැයි අයප්තක්ෂා
කරන අතර එබැවින් අරමුදල් යව්න් කිරීයම්දී එ ට ප්රමුඛ්තාව් ලැබි යුතු . යමමඟින් හිඟ සම්පත් කාර් ක්ෂමව් යව්න් කිරීම
සහතික යකයර්.
BCR ගණන කිරීම සඳහා ය ාදන සූර පහත පරිදි යේ:
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7.3.3. අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාත ( Internal Rate of the Return (IRR))
අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාත (IRR) නු ව්ර්තමාන ප්රතිලාභව්ල ව්ටිනාකම ව්ර්තමාන පිරිව්ැයේ ව්ටිනාකමට සමාන ව්න ව්ට්ටම්
අනුපාත යි (එහිදී NPV ශුනය ට සමාන යේ). එ පිරිව්ැ ට ප්රතිලාභ ර ආපසු ලබා ගැනීයම් යේග යලසට මනිනු ලබයි. IRR
යපාලී අනුපාත ට ව්ඩා ව්ැඩි නම් එ යව්නත් ආකාර කින් අදාළ ව්යාපෘතියේ ආය ෝජන කර ඇති අරමුදල් සඳහා ප්රතිලාභ
අනුපාත ව්න අතර එ යහාඳ ආය ෝජන ක් යලස සැලයක්.
7.4. ව්යාපෘතියේ පිරිව්ැ සහ ප්රතිලාභ
යපාදු
ශකයතා අධය නයේ දී ව්යාපෘති පිරිව්ැ සහ ප්රතිලාභව්ල ප්රධාන අංග හඳුනායගන ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. ව්යාපෘතියේ
ඉංජියන්රු සැලසුම අනුව් ව්යාපෘති පිරිව්ැ ඇස්තයම්න්තු සකස්කරන ලදි. ලංසු ය ෝජනා ඇමතුයම් TOR හි අව්ශයතා සහ
අයනකුත් ද්විතීයික යතාරතුරු අනුව් ව්යාපෘතියේ ප්රධාන ව්යාපෘති ප්රතිලාභ තක්යස්රු ඇස්තයම්න්තු කරන ලදී ව්යාපෘති පිරිව්ැ
සකස් කරන ලදී.
7.4.1. ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් පිරිව්ැ
ශකයතා අධය නයේදී ව්යාපෘතියේ මූලික පිරිව්ැ ඇස්තයම්න්තු සකස් කර ඇත. පහත සඳහන් ප්රධාන කාණ්ඩ ටයත් පිරිව්ැ
අයිතම හඳුනායගන ඇත:
ඉදිකිරීම් පිරිව්ැ
ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අදි යරහි ඇස්තයම්න්තුගත ප්රාේධන පිරිව්ැ අයිතම යම ට ඇතුළත් යේ. සම්ූර්ණ ඉදිකිරීම් කාල මාස
33 කි. යමයින් මාස 21 ක් ඇතුළත විව්ෘත චක්ර සම්ූර්ණ කර යමයහයුම් ආරම්භ කිරීමට නි මිත . ඒකාබද්ධ චක්රී ඉදිකිරීම්
තව් මාස 12 ක් අඛ්ණ්ඩව් කරයගන ාමට නි මිත . ඒ අනුව්, ඉංජියන්රු ඉදිකිරීම් සහ ව්යාපෘති කළමනාකරණ පිරිව්ැ
ව්යාපෘති කාලයේ පළමු ව්සර තුන තුළ (2021-2023) වි දම් කිරීමට නි මිත . ඉදිකිරීම් පිරිව්ැ
ටයත් ආව්රණ ව්න
ක්රි ාකාරකම් / වි දම් ව්ර්ග ව්ලට අ ත්ව්නුයේ : ඉඩම් සකස් කිරීම; බලාගාර ඉදිකිරීම සහ මුහුයද් සිට නල මාර්ග ජාල ක්
එලීම ඇතුළු උපකරණ හා පහසුකම් සථාපිත කිරීම,; පිවිසුම් මාර්ග, ජලාපව්හන පද්ධති සහ ව්ැටව්ල් ඉදිකිරීම; සහ, ඉදිකිරීම්
කටයුතු හා සම්බන්ධ ප්රව්ාහන වි දම්.
යමයහයුම් පිරිව්ැ සහ ප්රතිස්ථාපන පිරිව්ැ
මාස 21 කින් විව්ෘත චක්ර අව්සන් කිරීයමන් පසු 2023 සිට යමගායව්ාට් 212 ක ධාරිතාව් කින් විව්ෘත චක්රී යමයහයුම් ආරම්භ
කිරීමට නි මිත . මාස 12 කට පසු ඒකාබද්ධ චක්රී යමයහයුම් ආරම්භ කරනු ලබන අතර මුලින් ව්සර යදකක් සඳහා ඩීසල්
සමඟ ද සහ පසුව් එල්එන්ජී යව්තද මාරු ව්නු ඇත. යමගායව්ාට් 350 ආර්එල්එන්ජී ඒකාබද්ධ චක්ර බලාගාරයේ යමයහයුම්
පිරිව්ැ 2023 සිට 2042 දක්ව්ා ඉදිකිරීම-හිමිකාරිත්ව් තබාගැනීම-ක්රි ාත්මක කිරීම-හිමිකාරිත්ව් පැව්රීම (BOOT) න පදනම
ටයත් විදුලි බලාගාර යගාඩනැගීයමන් පසු ව්සර 21 ක කාල ක් සඳහා ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. විදුලිබල උත්පාදන පහසුකම
ක්රි ාත්මක කිරීම හා අදාළ කාල සීමාව් සඳහා බලාගාර නඩත්තු කිරීම හා පුනරුත්ථාපන කිරීම සඳහා ව්න පිරිව්ැ
ඇස්තයම්න්තුව්ලින් ඉන්ධන සැපයීම, විදුලිබල උත්පාදන , මිරිදි ජල සැපයීම; සිසිලන ජල සැපයුම, වියමෝචන පාලන
පද්ධති , අපජල පිරිපහදු පද්ධති , ශබ්ද සහ කම්පන පාලන පද්ධති ; ඝන සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් පද්ධති ;
සහ ශ්රම බලකා ට ව්න්දි සහ පහසුකම් නාදි ට ව්ැ ව්න වි දම් ආව්රණ යව්යි. ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් වි දම් පිළිබඳ
සාරාංශ ක් 118 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.
ව්යාපෘති පිරිව්ැ පිළිබඳ මුල් ඇස්තයම්න්තු මූලය ඇස්තයම්න්තු ව්න අතර ශකයතා අධය න කණ්ඩා ම විසින් සම්මත
පරිව්ර්ථන සාධක යලස ගණන කර ඇති 0.94 භාවිතා කරමින් ඒව්ා ආර්ික පිරිව්ැ බව්ට පරිව්ර්තන කරන ලදී.
ව්ගුව් 5217: ඉදිකිරීම් හා යමයහයුම් පිරිව්ැ
ව්ැ අයිතම (Cost item)

මූලයම
පිරිව්ැ
(USD million)

ඉදිකිරීම් පිරිව්ැ
ඉංජියන්රු,ප්රසම්පාදන සහ ඉදිකිරීම්(EPC) ආශ්රිත 157.50
වි දම්
ව්යාපෘති සංව්ර්ධන වි දම් සහ යව්නත්
5.80

දත්ත මූලාශ්ර

ලක්දනවි
සමාගයම්

,
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මූලය කටයුතු ආශ්රිත වි දම්
මූලික ව්ැඩකිරීයම් ප්රාේධන
අවිනිශ්චිත වි දම්
එකතුව්
යමයහයුම් පිරිව්ැ
ඉන්ධන පිරිව්ැ
ස්ථාව්ර යමයහයුම් හා නඩත්තු (O&M)
විචලය (Variable) O & M
එකතුව්
(මූලාශ්ර : ශඛ්යතා අධය න ව්ාර්තාව්)

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiy
ශඛ්යතා අධය න
6.21
ව්ාර්තාව්
11.00
5.0
185.51
2080.63
92.28
107.78
2466.2

ලක්දනවි
සමාගයම්
,
ශඛ්යතා අධය න
ව්ාර්තාව්

7.4.2. ව්යාපෘතියේ පාරිසරික හා සමාජ පිරිව්ැ
ව්යාපෘතියේ මුළු කාල ම පුරාම සැළකිල්ලට ගනිමින් CCPP හා සම්බන්ධ සුපුරුදු ආකාරයේ බහිර්තාව් න් ව්න ඉව්තලන යතල්,
අපජල , මලඅපද්රව්ය, උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය, වියමෝචන, ශබ්ද සහ කම්පන ව්ැනි පාරිසරික බලපෑම් ව්යාපෘති සැලසුම් කිරීයම්දී
අයප්තක්ෂා කරන ලදි. ආය ෝජන සැලැස්මට අනුව්, යමම අයප්තක්ිත බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා සුදුසු අව්ම කිරීයම් ක්රම
ව්යාපෘතියේ ඉංජියන්රු සැලැස්යම්දී ය ෝජනා කර ඇත. ව්යාපෘති සැලැස්යම් ය ෝජිත අව්ම කිරීයම් ක්රමව්ල සාරාංශ ක් පහත
දැක්යේ.
ව්ගුව් 5318: ව්යාපෘති සැලසුම් සම්බන්ධ ය ෝජිත අව්ම කිරීයම් ක්රමව්ල සාරාංශ ක්
පාරිසරික බලපෑම
අව්මකිරීයම් ප්රයේශ
යතල් සහ අපසන්දන
අපජල පිරිපහදු පද්ධති ක් ව්යාපෘති භූමියේ පිහිටුව්නු ඇත.
මිශ්රිත ජල
මල අප ජල
මල අපද්රව්ය පිරිපහදු පද්ධති ක් ව්යාපෘති භූමියේ පිහිටුව්නු ඇත.
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
අයප්තක්ිත එකම උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ව්න්යන් අපජල පිරිපහදු පද්ධතියේ මඩිතියි.
මඩිති එකතු කර යව්නත් කර්මාන්ත සඳහා අමුද්රව්ය යලස අයලවි කළ හැකි ..
වියමෝචන
අයප්තක්ිත ප්රධාන වියමෝචන න් ව්නුයේ NOx සහ SOx ව්ායූන් යේ. භාවිතා කරන ගෑස්
ටර්බයින උත්පාදක න්රයේ භාවිතා කරන වි ළි අඩු NOx තාක්ෂණ මගින් නිකුත්
කරන ලද NOx අව්ම කරනු ලැයබ්. නිපදව්න SOx ඩීසල් ඉන්ධනව්ල ඇති සල්ෙර්
අන්තර්ගත නිසා ඇතියේ. SOx විසුරුව්ා හැරීම සුදුසු චිමිනි උස භාවිතා කරමින්
මධයම පරිසර අධිකාරියේ මාර්යගෝපයද්ශ න්ට අනුකූල මට්ටම් තුළ තබාගනු ලබයි.
ශබ්ද දූෂණ හා කම්පන ශබ්ද කුටීර, පරිව්රණ , ධ්ව්නි බාධක බිත්ති සහ ව්හලව්ල් න ඒව්ායේ එකතුව්කින්
ශබ්ද හා කම්පන අව්ම කරනු ලබයි. මීට අමතරව්, යබායහෝ ශබ්ද හා කම්පන
සඳහා යහ්තු ව්න ටර්බයින සහ ජනක න්ර ව්ල සයිලන්සර් සහ දුනු සවිකිරීම්(spring
mounts) ව්ැනි කම්පන සහ ශබ්ද අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද න් භාවිතා කරනු ඇත.
සිසිලන කුළුණු සඳහා අඩු ශබ්ද සහ අඩු කම්පන යමෝටර භාවිතා කරනු ඇත.
දුර්ගන්ධ
දුර්ගන්ධ ඇතිවි හැකි එකම සැලකි යුතු ප්රභව් ව්නුයේ අපජල පිරිපහදු
පද්ධති යි. යමහිදී කිසි ම් දුර්ගන්ධ ද්රව්ය ක් ඇතිවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම සඳහා ස්ව්ායු
පද්ධති ක් (aerobic system ) භාවිතා කරනු ඇත.
අයප්තක්ිත සෘණාත්මක පාරිසරික ඵලවිපාක ජ ගැනීම සඳහා ඉහත සඳහන් ව්යාපෘති ආශ්රිත ආය ෝජනව්ලට අමතරව්,
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් අධය න මඟින් ව්යාපෘතිව්ල පාරිසරික පිරිව්ැ යලස සැලකි හැකි පාරිසරික හා සමාජ-ආර්ික
බලපෑම් ගණනාව්ක් හඳුනායගන ඇත. යමම පාරිසරික හා සමාජ ආර්ික බලපෑම් පිළිබඳ සවිස්තර සාරාංශ ක් 8 ව්න යකාටයස්
දක්ව්ා ඇත.
ඉදිකිරීම් අව්ධියේදී ස්ථානී ඉදිකිරීම් සහ නල මාර්ග සවි කිරීම සම්බන්ධය න් සැලකි යුතු බලපෑම් සංඛ් ාව්ක් හඳුනායගන
ඇත. ඒව්ායින් යබායහාම ක් තාව්කාලික යලස සැලකි හැකි . යකයස් යව්තත්, එම එම පරිශ්රයේ ශාක හා සත්ත්ව් වියශ්ෂ
ඉව්ත් කිරීම යමන්ම නල මාර්ග ස්ථාපන කිරීයමන් සමුද්රී හා යව්රළබඩ පරිසර පද්ධතිව්ලට සිදුව්න සුළු බාධා ව්ැනි ප්රයද්ශයේ
පරිසර පද්ධතිව්ල යව්නස්කම් කිහිප ක් ඇතිව්න අතර, ඒව්ා ස්ිර යව්නස්කම් යලස සැලකි හැකි . ඊට යව්නස්ව්, ව්ාතයේ
ගුණාත්මකභාව් , ජල ද්රාව් විදයාව් සහ ජලයේ ගුණාත්මකභාව් , ශබ්ද හා කම්පන , ඝන හා උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
සහ ඉඩම් ස්ථායිතාව් න කරුණු ව්ලට අදාල බලපෑම් යමයහයුම් අව්ධියේදී ද පව්තිනු ඇත.
යමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ව්ාර්තායේ 5 ව්න පරිච්යේදයේ විස්තර ව්ලින් ය ෝජිත පාරිසරික කළමනාකරණ පහසුකම් සහ
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ව්ාර්තායේ ය ෝජනා කර ඇති සුදුසු අව්ම කිරීම් සහ අධීක්ෂණ ක්රි ාමාර්ග මගින් යමම බලපෑම්
ඵලදායී යලස කළමනාකරණ කළ හැකි බව් ය ෝජනා කරයි. සුළු බලපෑම් ව්ල විසිරී ගි ස්ව්භාව් , ප්රමාණ ගනන කිරීම /
තක්යස්රු කිරීම සඳහා දත්ත ප්රමාණව්ත් යනාවීම සහ සීමිත කාල සීමාව්ක් තිබීම ව්ැනි යහ්තු නිසා; යමම පාරිසරික පිරිව්ැ
සවිස්තරාත්මකව් ඇගයීම ප්රාය ෝගික යනාව්න බව්ට සැලකි හැකි . අයනක් අතට, 3-5 පරිච්යේදව්ල දක්ව්ා ඇති
විශ්යල්ෂණ න් ව්යාපෘති සැලැස්යම් (119 ව්ගුව්) හඳුනායගන ඇති අව්ම කිරීයම් පි ව්ර සහ ඉහත සඳහන් පාරිසරික බලපෑම්
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ඇගයීම මඟින් ය ෝජනා කරන ලද ක්රි ාමාර්ග මඟින් යමම බලපෑම් අව්ම කර ගත හැකි බව් ය ෝජනා කරයි. ලක්දානවි
සමාගයම් නිලධාරීන් සමඟ කළ සාකච්ඡාව්ලින් 119 ව්ගුයේ ව්ාර්තාකර ඇති අව්ම කිරීයම් පි ව්ර න් සදහා ව්න වි දම් 118
ව්ගුයේ සඳහන්කර ඇති ව්යාපෘති පිරිව්ැ සඳහා දැනටමත් ඇතුළත් කර ඇති බව් ස්ිරකරයි. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම්
වියශ්ෂඥයින් විසින් ය ෝජනා කරන ලද අව්ම කිරීයම් පි ව්ර ආව්රණ කිරීම සඳහා යව්න් කර ඇති අතියර්ක දීමනාව්ක් ( මුළු
පිරිව්ැය න් ප්රතිශත ක් යලස ගණන කර) 'පාරිසරික බලපෑම්ව්ල පිරිව්ැ ' නිය ෝජන කිරීම සඳහා ECBA හි ඇතුළත් කර
ඇත. යම ‘ව්ැළැක්වීයම් වි දම්’ ප්රයේශ තුළින් ඇස්තයම්න්තු කර ඇති ව්යාපෘතියේ පාරිසරික පිරිව්ැයේ බල සහිත
ව්ටිනාකමක් (proxy value) යලස සැලකි හැකි .
7.4.3.

ව්යාපෘතියේ ප්රතිලාභ

යමම ව්යාපෘති බලශක්ති අංශයේ ව්යාපෘති ක් වීයමන් ජාතික ආර්ික ට විදුලි බල ව්ැඩි කිරීම ස්ව්ාභාවිකව්ම ව්යාපෘතියේ
ව්ැදගත්ම ව්ාසි යේ. රැකි ා උත්පාදන ව්ැනි ප්රමාණ ගනන යනාකළ සෘජු හා ව්ක්ර ප්රතිලාභ ද ජාතික ආර්ික ට ඇත. මීට
අමතරව්, කාබන් වියමෝචන අඩු කිරීම සම්බන්ධය න් ඉන්ධන යතල් යහෝ ගල් අඟරු යව්නුව්ට RLNG භාවිතා කිරීම සමඟ
ඇති ව්යාපෘති යහ්තුයව්න් බලශක්ති උත්පාදන මිශ්රණයේ වියමෝචන පැතිකඩ ව්ැඩිදියුණු වීමට ඉඩ ඇත.
විදුලි බල උත්පාදන
ඒකාබද්ධ චක්රී බලශක්ති උත්පාදන ක්රි ාව්ලි ක්රි ාත්මක කිරීම තුළින් ඉන්ධන (ඩීසල් සහ RLNG) විදුලි බව්ට පරිව්ර්තන
කිරීයමන් ජාතික ආර්ික ට විදුලි බල සැපයීයම් ප්රධාන ව්ාසි යමම ව්යාපෘති මගින් උත්පාදන යකයර්. ව්යාපෘතියේ
විස්තර ට අනුව් ව්යාපෘතියේ විදුලි උත්පාදන ප්රතිලාභ පහත පරිදි සාරාංශ කළ හැකි .
ව්ගුව් 5419: විදුලි බල උත්පාදන කිරීම
පරාමිතීන් (Parameter)
විදුලි බල පද්ධතියේ අන්තර් සම්බන්ධතාව්යේ (RLNG)
විදුලිබල ප්රතිදාන (Power output at grid interconnection
(RLNG))
විදුලි බල පද්ධතියේ අන්තර් සම්බන්ධතාව්යේ ව්දුලිබල
ප්රතිදාන (ආසව්න කළ යතල්) (Power output at grid
interconnection (Distillate oil))
විදුලි බල උත්පාදන යව්ෝල්ටී තාව් (Power generation
voltage)
විදුලි බල සම්යේෂණ යව්ෝල්ටී තාව් (Power transmission
voltage)
80% විදුලි බලාගාර සාධක (RLNG) හි ව්ාර්ික බලශක්ති
නිෂ්පාදන (Annual energy output at 80% plant factor
(RLNG))
80% විදුලි බලාගාර සාධක (ආසව්න කළ යතල්) හි
ව්ාර්ික බලශක්ති නිෂ්පාදන ) Annual energy output at
80% plant factor (Distillate oil))

අග (Value)
350 MW

312 MW

GTG – 20 kV and STG – 15.75 kV @ 50 Hz
220 kV
2452 GWh

2186 GWh

මූලය විශ්යල්ෂණයේ ඇස්තයම්න්තු ව්ලට අනුව්, ව්යාපෘති මඟින් ව්සර 20 ක ව්යාපෘති කාල තුළ ඇමරිකානු යඩාලර් මිලි න
2,614.5 ක් ව්ටිනා විදුලි බල ක් ජනන කරනු ඇත.
යව්නත් ප්රමාණ ගණන යනාකළ ආර්ික ප්රතිලාභ
මීට අමතරව්, යකරව්ලපිටියේ CCPP ව්යාපෘති නිසා පහත සඳහන් ප්රතිලාභ (ව්ගුව් 122) අයප්තක්ෂා කළ හැකි . යකයස් යව්තත්,
ඇස්තයම්න්තු කිරීම සඳහා විශ්ව්ාසදා ක දත්ත යනාමැතිකම යහ්තුයව්න් ඒව්ා පිරිව්ැ ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ ට ඇතුළත්
යනාවී .
ව්ගුව්120: ව්යාපෘතිය න් බලායපායරාත්තුව්න ප්රමාණ ගණන යනාකළ ප්රතිලාභ
ප්රතිලාභ (Benefits)
යව්නත් (Remarks)
ඉදිකිරීම් කාල තුළ ප්රතිලාභ
රැකි ා (සෘජු + ව්ක්ර))
සෘජු
ව්ක්ර
ව්යාපෘති ඉදිකිරීයමන් පසුව් ප්රතිලාභ

යමම ව්යාපෘති මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති ක් ව්න අතර ඉදිකිරීම්
කාල තුළ සැලකි යුතු රැකි ා අව්ස්ථා ප්රමාණ ක් (සෘජු + ව්ක්ර)
නිර්මාණ ව්නු ඇතැයි අයප්තක්ෂා යකයර්.
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ව්යාපෘති ක්රි ාත්ම කිරීයමන් පසු පද්ධති කළමනාකරණ සහ
නඩත්තුව් සඳහා ව්යාපෘති මගින් අමතර රැකි ා අව්ස්ථා උත්පාදන
ව්නු ඇත

රැකි ා ප්රතිලාභ
සෘජු
ව්ක්ර
හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීයම් අව්ශයතාව්
කරයි

අඩු හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් සාමානයය න් මිල අධික ව්න අතර ව්රින් ව්ර
යමම විකල්ප භාවිතා කිරීමට ලංවිමට බල කරයි. යකරව්ලපිටි CCPP
මගින් හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් මත ැපීම අඩු කරනු ඇත.

විදුලිබල උත්පාදක මිශ්රණයේ වියමෝචන පැතිකඩ ව්ැඩි දියුණු කිරීම
විදුලිබල සැපයුම ව්ැඩි කිරීමට අමතරව්, ශ්රී ලංකායේ තාප විදුලිබල උත්පාදන කරන ප්රධාන ප්රභව් න් ව්න ඉන්ධන යතල් හා
ගල් අඟරු ව්ලට ව්ඩා වියමෝචන න් අතින් පිරිසිදු ඉන්ධන ප්රභව් ක් ව්න RLNG විදුලිබල උත්පාදන සඳහා භාවිත මගින්
විදුලිබල උත්පාදනයේ වියමෝචන පැතිකඩ ව්ැඩිදියුණු ව්නු ඇත. පහත දැක්යව්න දත්ත මඟින් RLNG සහ ඩිස්ටියල්ට් යතල් ව්ල
චිමිනි වියමෝචන න් අතර යව්නස යපන්ව්යි.
100% දී චිමිනි වියමෝචන න් හා ශුද්ධ
ැපීම් ධාරිතාව් (Stack emissions at
100% and NDC)
ආර්ගන් (Argon)
කාබන් ඩය ාක්සයි් (CO2)
ජල (Water)
න ට්රජන් (Nitrogen)
ඔක්සිජන් (Oxygen)
සල්පර් ඩය ාක්සයි් (SO2)
මූලාශ්ර : ලක්දනවි, ව්යාපෘති විස්තර

RLNG (Vol%)

Distillate Oil (Vol%)

0.80
3.76
10.71
72.50
12.16
-

0.86
4.82
7.64
73.68
12.97
0.006

7.5. ප්රතිලාභ පිරිව්ැ අනුපාත ගණන කිරීම (BCR), NPV සහ IRR
BCR, NPV සහ IRR 117 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇති උපකල්පන අනුව් ගණන කරන ලදි. විශ්යල්ෂණ සඳහා භාවිතා කළ ව්ට්ටම්
අනුපාත 7% කි. මහා පරිමාණ ටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතිව්ල සුපුරුදු පරිදි, ව්යාපෘතියේ ප්රාේධන ආය ෝජන ආරම්භක
අව්ධියේදී ඉහළ මට්ටමක පව්තී (ඉදිකිරීම් කාල 2021-2022). ඉන්පසුව් යමම ව්යාපෘති ජාතික ආර්ික ට ප්රතිලාභ
උත්පාදන කිරීම ආරම්භ කරයි. ඇස්තයම්න්තු කළ BCR, NPV සහ IRR අග න් 123 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇත.

ව්ගුව් 121: ECBA තිඵල
තීරක නිර්ණා ක
BCR
NPV (Million USD)
IRR (%)

1.28
370.24
22%

ඇස්තයම්න්තුගත NPV ඇ.යඩා. මිලි න 9.88 කි. IRR සහ BCR හි අග න් පිළියව්ලින් 22% සහ 1.28 වි . IRR සමඟ 10% ක
ව්ට්ටම් අනුපාත ක් ඉක්මව්ා මින් සහ BCR 1 ට ව්ැඩිවීමත් සමගම ව්යාපෘති ධනාත්මක NPV ක් ව්ාර්තාකරන බැවින් , යමම
ව්යාපෘති ආර්ික ව්ශය න් ශකය ව්යාපෘති ක් යලස හඳුනාගත හැකි .
7.6. සංයේදීතා පරීක්ෂණ
අහිතකර අව්ස්ථා තුනක් ටයත් සංයේදීතා පරීක්ෂණ ක් සිදු කරන ලදී.
•
•
•

සිදුවීම 1: ප්රතිලාභ 5% කින් අඩු යේ
සිදුවීම 2: පිරිව්ැ 5% කින් ව්ැඩි යේ
සිදුවීම 3: පිරිව්ැ 5% කින් ව්ැඩි යේ සහ ප්රතිලාභ 5% කින් අඩු යේ

ඇස්යතම්න්තුගත BCR, NPV සහ IRR අග න් 124 ව්ගුයව්හි දක්ව්ා ඇත. එ යතෝරාගත් අව්ස්ථා ටයත් ආර්ික ශකයතාව් ක්
යපන්නුම් කරන අතර එමඟින් අහිතකර ආර්ික තත්ත්ව් න් යටත් ව්යාපෘතියේ ඔයරාත්තු දීයම් හැකි ාව් සනාථ කරයි.
ව්ගුව්122: සංයේදිතා විශ්යල්ෂණ (Sensitivity analysis)
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පරාමිතී

මූලික අව්ස්ථාව්

ප්රතිලාභ

EIRR
ENVP (USD
million)
BCR

22%
370.24

19%
304.57

19%
280.06

ප්රතිලාභ -5%
පිරිව්ැ +5%
17%
220.40

1.28

1.22

1.22

1.16

-5%

පිරිව්ැ

+5%

7.7. නිගමන
118 සහ 119 ව්ගු ව්ලින් මූලික අව්ස්ථාව් සහ යතෝරාගත් අහිතකර අව්ස්ථා තුනක් ටයත් ව්යාපෘතියේ ENPV, EIRR සහ BCR
අග න්. ඉන් නරකම තත්ව්
ටයත් වුව්ද 5% පිරිව්ැ ව්ැඩිවීම සහ 5% ප්රතිලාභ අඩුවීම් දක්ව්යි; BCR අග න් 1.16 ට ව්ඩා
ව්ැඩි . එහි ප්රතිඵල ක් ව්ශය න් EIRR අග (17%) ව්ට්ටම් අනුපාත ට ව්ඩා ඉහළ අග ක් ගන්නා අතර ව්යාපෘති ඇමරිකානු
යඩාලර් මිලි න 220.40 ක ධනාත්මක ENPV අග ක් ව්ාර්තා කරයි. එබැවින් යකරව්ලපිටිය හි හි ය ෝජිත යමගායව්ාට් 350
RLNG CCPP ව්යාපෘති පාරිසරික ආර්ික අනුව් ශකය ව්යාපෘති ක් යලස සැලකි හැකි අතර එබැවින් එ ක්රි ාත්මක කිරීම
සඳහා නිර්යද්ශ කළ හැකි .

8.

පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම

යමම යකාටස මඟින් විදුලි බලාගාරයේ ව්යාපෘති ජීව්න චක්ර සහ යමයහයුම් කාල පුරාව්ටම පාරිසරික කළමනාකරණයේ
අව්ශයතාව් ට ප්රතිචාර ව්ශය න් ය ෝජිත විදුලි බලාගාර විසින් ගනු ලබන ක්රි ාමාර්ග විස්තර යකයර්.
EMP සකස් කිරීම සඳහා මග යපන්වීම සඳහා පහත සඳහන් මූලධර්ම භාවිතා කරන ලදී:
• ව්ෘත්තී යසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව් සහ පරිසර අව්දානම් ව්ැළැක්වීම යකයරහි අව්ධාන ය ාමු කිරීම;
• උපකරණ අසමත් වීම නිසා ආරක්ෂාව්, යසෞඛ්ය යහෝ පරිසර යකයරහි සැලකි යුතු බලපෑමක් ඇති කරන
ඕනෑම තැනක දැරි හැකි, ආරක්ිත තාක්ෂණ න් භාවිතා කරනු ලැයබ්
• ආරක්ිත තාක්ෂණ න් භාවිතා කිරීයම්දී අදාළ ප්රමිතීන්, යක්ත සහ භාවිත න් සමඟ අනුකූල වීම සලකා බලනු
ලැයබ්;
• සි ළුම ක්රි ාකාරකම් ආරක්ිතව් හා ඵලදායී යලස සිදු යකයරන අතර පරිසර ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණ
කිරීම සඳහා සි ලු උපකරණ මනා ක්රි ාකාරී තත්ව් න් ටයත් පව්ත්ව්ායගන නු ලැයබ්.
•
ම්උපද්රව්කාරී ද්රව්ය කාන්දුවීම් සහ / යහෝ ඉහිරීම් පාලන කිරීම, ඉව්ත් කිරීම යහෝ නැතයහාත් නිව්ැරදි කිරීම
සඳහා අව්ශය සි ලු ූර්ව්ාරක්ෂාව්න් සිදු කරනු ලැයබ්
බලාගාර තුළ තුළ සහ ඒ ආසන්නයේ සිටින ප්රජාව්න්ට අත්විඳි හැකි දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා අව්ශය
පි ව්ර ගනු ලැයබ්.
8.1. අයප්තක්ිත සැලකි යුතු මට්ටයම් අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් සහ ඒව්ා අව්ම කිරීම පිළිබඳ සාරාංශ ක්
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8.1.1. ජල විදයාව් හා ජලාපව්හන (Hydrology and Drainage)
දර්ශක

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම්

අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

ස්ථාන

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ජල විදයාව් හා ජලාපව්හන (Hydrology and Drainage)
ජලාපව්හන ඇල මාර්ග ජාල ට ඇති
• ව්යාපෘති භූමියේ ව්ැසි ජල පමණක් ාබද ඇළට ය ාමු
බලපෑම සහ ඒව්ායේ ජලාපව්හන
කරනු ඇත. ව්යාපෘති කාල තුළ යතල් හා යරාන්මඩ
හැසිරවීයම් ධාරිතාව්
යව්න් කිරීයම් උගුල් සහිත තාව්කාලික කාණු පද්ධති .
ව්රින් ව්ර පරීක්ෂා කිරීම සහ ව්ැසි ජල කාණු පිරිසිදු කිරීම.

ව්යාපෘති සීමාව් තුළ
කාණු පද්ධති සහ
අව්සාන මුදාහැරීයම්
ස්ථාන

අධීක්ෂණ

SLLDC
ලක්දනවි සමාගම

(යකාන්රාත්කරු
හරහා)

ජල මාර්ග සහ ාබද ප්රයද්ශව්ල
ඛ්ාදන හා යරාන්මඩතැන්පත්වීම

•

ඉදිකිරීම් අතරතුර ව්ැඩි අව්ධාන ක් යනාමැතිව් ඇති
ලිහිල් පස් යගාඩව්ල් ව්ැසි සමයේදී යපාලිතින් ව්ලින්
තාව්කාලිකව් ආව්රණ කරනු ලැයබ්. පර් න්ත
ඇළටයහෝ අභයන්තර ජලාපව්හන ඇලට පස්
ගසායගන ායම් හැකි ාව්ක් තියබ් නම් අභයන්තර
යහෝ පර් න්ත ඇළ ඉවුයර් ස්ථානව්ලතාව්කාලික
බාධක (උදා: ව්ැලි මලු) ය ාදනු ලැයබ්.

දැනට
පව්තින ලක්දනවි සමාගම
ජලාපව්හන ඇල අසල (යකාන්රාත්කරු
සහ සමස්ත ව්යාපෘති හරහා)
භූමි සහ ව්යාපෘති සීමාව්
තුළ ඇති පර් න්ත ඇල
අසල

නල මාර්ග ඉදිකිරීයම්දී ඇළ මාර්ග
සහ අයනකුත් ජලාශව්ලට ඇති
බලපෑම

•

තාව්කාලිකව් කැණීම් කරන ලද ලිහිල් ද්රව්ය ව්ැසි
සමයේදී ආව්රණ යකයර්. ව්ැසි සමයේදී සක්රී
හරස් ජලව්හන මාර්ග නිරීක්ෂණ කළයහාත්,
කැණීම් කරන ලද තාව්කාලික අගලට ඉහළින්
එව්ැනි හරස් ජලාපව්හන මාර්ග අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ා
යගන ාමට නල මාර්ග අගල්ව්ල තාව්කාලික කාණු
යකාටසක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ යදනු ඇත. ව්ක්රාකාර
යලෝහ තහඩුව්ක් ව්ළට ඉහළින් තාව්කාලික කාණු
යලස භාවිතා කළ හැකි .

බලපෑම්
ප්රයද්ශ
ලක්දනවි සමාගම
ආව්රණ කිරීම සඳහා (යකාන්රාත්කරු
නල මාර්ග යකාරියඩෝව් හරහා)
තුළ සහ ඉන් ඔබ්බට.

CEA (බාහිර
අධීක්ෂණ
ආ තන ක්
යලසට),
SLLDC
(පර්්් න්ත
ඇලව්ල්
සඳහා)
CEA (බාහිර
අධීක්ෂණ
ආ තන ක්
යලසට) හා
ප්රායද්ශී
සභා
(ප්රයද්ශයේ
ජලාපව්හන
සඳහා)
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යමයහයුම් අදි ර
ජලවිදයාව් හා ජලව්හන
ජලාපව්හන ඇල මාර්ග ජාල ට ඇති
බලපෑම සහ ජලාපව්හන
හැසිරවීයම් හැකි ාව්

සමුද්රී පරිසර ට සිසිලන ජල
බැහැර කිරීම නිසා ඇතිව්න බලපෑම්

ලව්ණ ඉව්ත් කිරීයම් පද්ධතිය න්
සාන්ිත ලව්ණ ප්රමාණ න් අඩංගු
ප්රතික්යෂ්ප ජල බැහැර කිරීම නිසා
ඇතිව්න බලපෑම්
අපජල ජල බැහැර කිරීම නිසා
ඇතිව්න බලපෑම්

• බලාගාරය න් ලැයබන ව්ැසි ජල පමණක් බලාගාර ට
ාබද ඇළට ය ාමු කරනු ලබයි. යතල් හා යරාන්මඩ
යව්න් කිරීයම් උගුල් සහිත ව්ැසි ජල සඳහා වියශ්ිත
කාණු ව්ලින් බලාගාරයේ කාණු පද්ධති යව්න් කරනු
ලැයබ්. බලාගාර තුළ ව්ැසිජල කාණු පරීක්ෂා කිරීම හා
අව්ශය පිරිසිදු කිරීඹ් සිදුකිරීම.
• ඝනීභව්න ව්න සංසරණ ජලයේ උෂ්ණත්ව් අව්සර ලත්
සීමාව්ට ව්ඩා අඩු කිරීමට යේරිත සිසිලන කුළුණු භාවිතා
කිරීම.
• බැහැර කිරීමට යපර ව්ාතන යපාකුණක (CMB) තැන්පත්
වීමට ඉඩ හැරීම.
• සැලකි යුතු තරම් කුඩා ලව්ණ අධික ජල ප්රමාණ ක්
ප්රතියලෝම ආස්රැති ක්රි ාව්ලියේ ප්රතික්යෂ්ප ජල යලසට
පිටව්න අතර එ ලබාගන්නා මුහුදු ජල විශාල
ප්රමාණ ක් සමඟ මිශ්ර කර එම සාන්ද්රණ තනුක කරනු
ලබයි.
• පිරිපහදු කරන ලද අපජල මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණියේ
විශ්යල්ෂණ කර මුහුදට මුදා හරිනු ලැයබ්. මුදාහැරීමට
යපර, මධයම පරිසර අධිකාරි විසින් නි ම කර ඇති
පරාමිතීන් සඳහා අධීක්ෂණ කරනු ලැයබ්.

බලාගාර තුළ ව්ැසි ජල
කාණු හා අව්සන්
මුදාහැරීයම් ව්ලව්ල්

SLLDC ඔවුන්යේ
සාමානය නඩත්තු
ව්ැඩසටහන
ටයත්

SLLDC

ලක්දනවි සමාගම

MEPA & CEA

CMB

ලක්දනවි සමාගම

MEPA & CEA

CMB

ලක්දනවි සමාගම

MEPA & CEA

CMB & CT යද්රෝණියේ

8.1.2. මතුපිට හා භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාව් සහ අපද්රව්ය කළමනාකරණ
දර්ශක

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම්

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ජලයේ ගුණාත්මකභාව්
මතුපිටින් ගලා න ජලයේ
ගුණාත්මකභාව් පිරිහීම

අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

ස්ථාන

• ජනන ව්න මතුපිටින් ගලා න ජල (යගාඩබිම ගලා ාම) ව්යාපෘති භුමි
ව්යාපෘති භුමි තුළ අව්සාදිතතැන්පත්ව්න යද්රෝණි ට හරව්ා
ැවීම සහතික කිරීම

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණ

යකාන්රාත්කරු

ලක්දනවි
සමාගම
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EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiya
අහම්යබන් සිදුව්න යතල් ඉහිරීම්
යහ්තුයව්න් මතුපිටින් ගලා න
ජලයේ යතල් අඩංගු වීම
අපද්රව්ය කළමනාකරණ – බලපෑම
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය උත්පාදන
බැහැර කිරීයම් දුෂ්කරතා

සාමානය ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය පරිමාව් අඩු කිරීම

ගෘහස්ථ අපද්රව්ය කළමනාකරණ
යහ්තුයව්න් සිදුව්න දූෂණ

යමයහයුම් අදි ර
ජලයේ ගුණාත්මකභාව් - බලපෑම
සනීපාරක්ෂක අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
නිසා ඇතිව්න බලපෑම්
අපද්රව්ය කළමනාකරණ
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
නිසා ඇතිව්න බලපෑම්

ව්යාපෘති භුමි
• යතල්ව්ලින් දූිත මතුපිට පස් ඉව්ත් කර පිරිසිදු කිරීම
• අව්සාදිත යද්රෝණියේ ජලයේ යතල් අඩංගු නම් රසා නික
එකතු කිරීම, අව්යශෝෂණ ව්ැනි යතෝරාගත් සුදුසු ක්රම
භාවිතය න් යතල් ඉව්ත් කිරීමට පි ව්ර ගැනීම.

යකාන්රාත්කරු

ලක්දනවි
සමාගම

• විකල්ප ද්රව්ය යසවීම මගින් ඉදිකිරීම් ව්ලදී උපද්රව්කාරී ද්රව්ය සමස්ථ බලාගාර
භාවිත අව්ම කිරීම, අව්ශය ප්රමාණ ට පමණක් ඇණවුම්
කිරීම, පරිස්සමින් භාවිතය න් අපද්රව්ය ව්ැළැක්වීම
• භාවිත , ගබඩා කිරීම, උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
සඳහා ව්න යපර සැලැස්මක් සැකසීයමන් ජාතික
මාර්යගෝපයද්ශව්ලට සම්ූර්ණය න්ම අනුකූල වීම හා සහ
ඉදිකිරීම් යකාන්රාත්තුව්ට අව්ශයතාව්න් ඇතුළත් කිරීම
• ප්රතිචක්රීකරණ කළ හැකි සි ලුම ද්රව්ය යව්න් යකාට සමස්ථ බලාගාර
ප්රතිචක්රීකරණ
කරන්නන්ට ලබායදන/විකුණන බව්ට
සහතික වීම
• ඉදිකිරීම් සැලසුම් කිරීම සහ තත්ත්ව් සහතික කිරීම හරහා
අපද්රව්ය ජනන වීම අව්ම කිරීම සඳහා අව්ධාන ය ාමු
කිරීම (ඉදිකිරීම් යදෝෂ මඟහරව්ා ගැනීම)

ලක්දනවි සමාගම

CEA

ලක්දනවි සමාගම

CEA

• අපද්රව්ය යව්න් කිරීම, දිරාපත් ව්න අපද්රව්ය යකාම්යපෝස්ට් සමස්ථ බලාගාර
කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණ
කළ හැකි සි ලුම අපද්රව්ය
ප්රතිචක්රීකරණ කිරීම.

ලක්දනවි සමාගම

CEA

මලඅපද්රව්ය පිරිපහදු පද්ධති ක් (STP) ස්ථාපන කිරීම හා
ක්රි ාත්මක කිරීම

මලාපව්හන ජල
බැහැර කිරීයම්
ස්ථානයේදී CMB දක්ව්ා

ලක්දනවි සමාගම

CEA

• උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය උත්පාදන හැකි තරම් අව්ම කිරීම
• මධයම පරිසර අධිකාරියේ යරගුලාසි ව්ලට අනුකූලව්
බලාගාර තුළ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය යව්න් යකාට එකතු
කිරීම

උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
එකතුකරන ස්ථාන
අධීක්ෂණ කිරීම

ලක්දනවි සමාගම

CEA
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සාමානය ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
නිසා ඇතිව්න බලපෑම්

දර්ශ
ක

සාමානය ඝන අපද්රව්ය
• අපද්රව්ය ධූරාව්ලි ය ාදාගැනීම සහ හැකි සෑම තැනකම
එකතුකරන ස්ථාන
අපද්රව්ය අව්ම කිරීම, නැව්ත භාවිතා කිරීම යහෝ
ප්රතිචක්රීකරණ සිදුකිරීම.
• අපද්රව්ය ව්ර්ග අනුව් යව්න් යකාට සි ලුම අපද්රව්ය ප්රව්ාහ න්
ගබඩා කිරීම සඳහා සුදුසු අපද්රව්ය බහාලුම් සැපයීම.
• ඝන උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය ගබඩා කිරීම සඳහා නිශ්චිත
ප්රයද්ශ ක් සැපයීම (එනම් බැටරි, ප්රතිදීප්තත ආයලෝක නල,
පාවිච්චි කළ යතල් යපරහන්, එ යරායසෝල් කෑන් ආදි ).
• අපද්රව්ය දහන කිරීම තහනම්
• අපද්රව්ය ප්රව්ාහ ට අනුව් සුදුසු බැහැර කිරීයම් ක්රම
ක්රි ාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අපද්රව්ය
යකාන්රාත්කරුව්න් විගණන කිරීම.

8.1.3. ජීව් විදයාත්මක කරුණු (Biological Aspects)
අහිතකර පාරිසරික බලපෑම
අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
සුන්ුන් බැහැරලීම
ව්නජීවීන්ට පව්තින ව්ාසස්ථාන
අහිමිවීම

පතුයල් ව්ාසස්ථාන ව්ලට ඇති බලපෑම
සහ මුහුද ආශ්රිතව් ජල ලබාගැනීම හා
මුදාහැරීම යහ්තුයව්න් අව්ලම්ිත
අව්සාදිත
මුහුද ආශ්රිත නල මාර්ග ක් එලීම
යහ්තුයව්න් ධීව්ර භූමි ට ඇති ප්රයේශ
තාව්කාලිකව් අහිමි වීම.

ස්ථාන

ලක්දනවි සමාගම

CEA

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණ

ය ාදාගත යනාහැක
(NA)

ලක්දනවි සමාගම
/යකාන්රාත්කරු

ලක්දනවි
සමාගම

• ව්යාපෘති භූමි තුල යතත්බිම් කැබැල්ලක් පව්ත්ව්ායගන ාම විදුලිබලාගාර භූමියේ
අව්කාශ ක් තුල
සහ සමනල උදයාන ක් ඇතිකිරීම

ලක්දනවි
සමාගම/යකාන්රා
ත්කරු/
වියශ්ෂඥ න්

ව්යාපෘති
ය ෝජක /
වියශ්ෂඥ න්

ය ාදාගත යනාහැක

ය ාදාගත
යනාහැක

ය ාදාගත
යනාහැක

ජල ලබාගන්නා සහ
මුදාහරින නල මාර්ග
දියේ සහ හරහා ගමන්
කරන යව්රළ ප්රයද්ශ

ලක්දනවි සමාගම /
යකාන්රාත්කරු

DFAR

• ඇයක්ි ා කඳන් භාවිත

• අගල් කැපීමක් යනාකරන බැවින් හා යකාන්ක්රීට් පඩි
භාවිතා කරමින් ජල ලබාගැනීම / මුදාහැරීම සිදුකරන
නලමාර්ග යකාන්ක්රීට් බර ය ාදායගන මුහුදු පතුයල් ගිල්ව්ා
පව්ත්ව්න බැවින් බලපෑම් අව්ම කිරීමක් අව්ශය යනායේ
• කුඩා පරිමාණ ධීව්ර කටයුතු සඳහා අව්ම බලපෑමක් ඇති
ව්න යලසට ඉදිකිරීම් කාල සහ උපකරණ හැසිරවීම නිසි
යලස සැලසුම් කළ යුතු .
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• ආරවුල් අව්ම කිරීම සඳහා ක්රි ාකාරී ධීව්රයින්, ප්රයද්ශයේ
ධීව්ර සංවිධාන සහ ධීව්ර කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීන් සමඟ
සාකච්ඡා කිරීම
යමයහයුම් අදි ර
ව්නජිවීන් සඳහා ශාක ආව්රණ
අහිමිවීම

මුහුදු ජල ලබාගැනීයමන් කුඩා
මත්සය න්, මාළු කීට න්, අපෘෂ්ඨ
ව්ංශීන් සහ ප්තලව්ාංග ඇතුළු සමුද්ර
ජීවීන්ට ගැටීම හා ඇදී ඒම ව්ැනි
බලපෑම් ඇතිවීම.
සමුද්රී පරිසර ට සිසිලන ජල
බැහැර කිරීම නිසා ඇතිව්න බලපෑම්

ලව්ණ ඉව්ත් කිරීයම් පද්ධතිය න්
සාන්ිත ලව්ණ ප්රමාණ න් අඩංගු
ප්රතික්යෂ්ප ජල බැහැර කිරීම නිසා
ඇතිව්න බලපෑම්

• අව්ම ව්ශය න් ව්යාපෘතියේ දකුණු යකරව්යල් පව්තින
ව්ෘක්ෂලතා සම්ූර්ණය න්ම ඉව්ත් කිරීම මගහැරීම
• ව්යාපෘති ස්ථානව්ල භූමි අලංකරණ යද්ශී ශාක වියශ්ෂ
භාවිතා කරමින් සිදු කළ යුතු
• ලක්දනවි න්රාගාරයේ පිටපස යකාටයස් ජල තටාක
අව්ට ව්ැඩිපුර යද්ශී ශාක වියශ්ෂ සිටුවීම
• සාදනු ලබන අර්ධ ජලජ ව්ාසස්ථාන සහ අව්ට පව්තින
ඇලමාර්ග සහ ව්ගුරු අතර අඛ්න්ඩතාව් ක් ලබාදීම
• කුඩා මාළු හා ජීවීන් ඈත් කර තැබීම සඳහා මුහුදු ජල
ලබාගන්නා ස්ථානයේ ප්රයේග ආව්රණයේ (velocity cap)
දැලක් සවි කිරීම සහ නල මාර්ග දියේ යසෝඩි ම්
හයියපාක්යලෝරයිට් මාරාව්ක් ලබාදීම.

ව්යාපෘති භුමි
ප්ර යද්ශ

සහ අව්ට

මුහුදු ජල ලබාගන්නා
ස්ථානයේ මුයව්හි
(Mouth of the intake)

• ඝනීභව්න ව්න සංසරණ ජලයේ උෂ්ණත්ව් අනුමත CMB & CT යද්රෝණි
සීමාව්ට ව්ඩා අඩු කිරීමට යේරිත සිසිලන කුළුණු භාවිතා
කිරීම.
• මුදාහැරීමට යපර ව්ාතන යපාකුණක (CMB) තැන්පත් වීමට
ඉඩ හැරීම.
At CMB
• ප්රතියලෝම ආස්රැති ක්රි ාව්ලියේ අධික ලව්ණ සහිත සැලකි
යුතු තරම් කුඩා ප්රමාණ ක ප්රතික්යෂ්ප ජල CT මගින්
පිටව්න අධික මුහුදු ජල ප්රමාණ ක් සමඟ මිශ්ර වී සාන්ද්රණ
තනුක කරනු ඇත.
• පිරිපහදු කරන ලද අපජල මධයම අධීක්ෂණ යද්රෝණියේ At CMB
තබා මුහුදට මුදා හරිනු ලැයබ්. මුදාහැරීමට යපර, මධයම
පරිසර අධිකාරි විසින් නි ම කර ඇති පරාමිතීන් සඳහා
අධීක්ෂණ කරනු ලැයබ්

ලක්දනවි
සමාගම/යකාන්රා
ත්කරු

ලක්දනවි
සමාගම

සංව්ර්ධක/
යකාන්රාත්කරු

DFAR

ලක්දනවි සමාගම

MEPA &
CEA

ලක්දනවි සමාගම

MEPA &
CEA

ලක්දනවි සමාගම

MEPA &
CEA
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අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය න් මුහුදු
පිටව්ානක් හරහා (sea outfall)
අපජල මුදාහැරීම නිසා ඇතිව්න
බලපෑම්
ජල ලබාගන්නා සහ මුදාහරින
නලව්ල නජවී ව් එක්රැස්ව්න ජීවීන්
මගින් ( biofouling organisms)
කැටිති සාදා අව්හිරවීයම් හැකි ාව්

• ව්රින් ව්ර පරීක්ෂා කිරීම, අධීක්ෂණ සහ පිරිසිදු කිරීම
• සිසිලන ජල රළු තීරු යපරණ ක් (coarse bar screen),
මගින් ජල ලබාගන්නා ස්ථානයේදීත්, යපාම්පාගාරයේ ඇති
සියුම්
තීරු යපරණ ක් (fine bar screen)මගිනුත්
යපාම්පව්ලට පසුව් සුන්ුන් හා මසල් ෆිල්ටර මගින් යපරනු
ලබයි. තීරු යපරණ (bar screen) විදුත්- ාන්ත්රික පිරිසිදු
කිරීයම් යර්ක්ක ව්ලින් සමන්විත .

ජල
ලබාගන්නා සහ
මුදාහරින
නල
සහ
අයනකුත් ජලයේ ගිල්වූ
ව්ුහ න්

සංව්ර්ධක

MEPA

8.1.4. ව්ාතය හි ගුණාත්මකභාව්
දර්ශක

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම්

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව්
දූවිලි / PM නිසා ව්ාතයේ
ගුණාත්මකභාව් ට ඇතිව්න
බලපෑම්

අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

• භූමි එලි යපයහලි කිරීයම්දී අනව්ශය යලස ව්ෘක්ෂලතාදි
ඉව්ත් කිරීයමන් ව්ැළකීම.
• ඉදිකිරීම් ද්රව්ය නම් කරන ලද අභයන්තර මාර්ගව්ලපමණක්
ප්රව්ාහන කිරීම.
• ව්යාපෘති භූමි තුළ ව්ාහනව්ල යේග පැ ට කියලෝමීටර 8-10
කට සීමා කිරීම.
• ප්රව්ාහනයේදී ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ටායපෝලින් ීට් ව්ලින් ආව්රණ
කිරීම.
• ව්යාපෘති භූමිය න් පිටව්න සි ලුම ව්ාහනව්ල ට ර් පිරිසිදු
කිරීම.
• ඉදිකිරීම් ද්රව්ය 20 m3 ට ව්ැඩි යතාග පැති තුනකින් ආව්රණ
කිරීම.
• ඉදිකිරීම් ද්රව්ය යතාග සහ ඒව්ාට ප්රයේශ ව්න ප්රයද්ශ ට ජල
දැමීම.
• කැණීම් කටයුතු, බර ව්ාහන ගමන් කිරීම ව්ැනි ප්රධාන දූවිලි
උත්පාදන ක්රි ාකාරකම් සීමා කිරීම යහෝ මන්දගාමී කිරීම.
• නිරාව්රණ වූ පෘෂ්ඨ න් යතත් කිරීයමන් හා ආව්රණ
කිරීයමන් දූවිලි මර්දන කිරීම.

ස්ථාන

සම්ූර්ණ
ස්ථාන /
මාර්ග

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණ

ඉදිකිරීම් යකාන්රාත්කරු
සහ ප්රයේශ

ලක්දනවි
සමාගම
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ව්ාහන, න්යරෝපකරණ සහ
උපකරණ ව්ලින් වියමෝචන න්
නිසා ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් ට
ඇතිව්න බලපෑම්
අපද්රව්ය විව්ෘතව් දහන කිරීම
නිසා ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් ට
ඇතිව්න බලපෑම්
යමයහයුම් අදි ර
ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව්
ය ෝජිත බලාගාරයේ ස්ථානී
ප්රභව් වියමෝචන න් (point
source emissions) යහ්තුයව්න්
ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් ට
ඇතිව්න බලපෑම්

ය ෝජිත බලාගාරයේ චිමිනි
වියමෝචන (fugitive) යහ්තුයව්න්
ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් ට
ඇතිව්න බලපෑම්

• සංයේදී ප්රතිග්රාහක අසල තාව්කාලික දූවිලි බාධක ඉදිකිරීම.
• ශබ්ද බාධක ක් යලස යව්න් කර ඇති ස්ව්ාරක්ෂක කලාපයේ
/ ඉඩයමහි ව්ෘක්ෂලතා ආව්රණ ව්ැඩි දියුණු කිරීම.
• යහාඳ තත්ත්ව්යේ බර ව්ාහන භාවිතා කිරීම.
• සි ලුම න්යරෝපකරණ සහ උපකරණ යහාඳ යමයහයුම්
තත්ත්ව් ක පව්ත්ව්ා ගැනීම.
• ව්ැඩ කිරීයම් ක්රම සහ ඉදිකිරීම් න්යරෝපකරණ සහ
උපකරණ නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම
• භූමි එලි යපයහලි කිරීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී
ජනන ව්න ඝන අපද්රව්ය විව්ෘතව් පිළිස්සීයමන් ව්ැළකීම.

• HRSG චිමිනියේ අව්ම උස මීටර් 40 ක් තබා ගන්න.
• 2019 අංක 01 දරන ජාතික පාරිසරික (ස්ිර ප්රභව් වියමෝචන
පාලන) යරගුලාසි ව්ල අව්ශයතා සපුරාලීම සඳහා ප්රමාණව්ත්
උසකින් යුත් මගහැර න චිමිනි සහ සහා ක යබායිලර්
චිමිනි සැලසුම් කිරීම.
• ද්රව් ඉන්ධන මත ක්රි ාත්මක ව්න විට අඩු සල්ෙර් (<0.3%)
ඉන්ධන භාවිතා කිරීම
• අසල්ව්ැසි ජනාව්ාසව්ල සහ ගම්ව්ල ස්ථාන යදකක බිම්
මට්ටයම් NOX, SOX සහ අංශුම ද්රව්ය සාන්ද්රණ අධීක්ෂණ
කිරීම.
• ව්ායු කාන්දු වීම් හා සම්බන්ධ වියමෝචන න් අව්ම කිරීම
සඳහා සුදුසු කපාට (valves), ේලැන්ජ් (flanges), සවි කිරීයම්
උපාංග (fittings) , මුද්රා (seals) සහ ඇසුරුම් (packing)
ඒව්ායේ ධාරිතාව් මත පදනම්ව් යතෝරා ගැනීම.
• කාන්දුවීම් හඳුනාගැනීම සහ අළුත්ව්ැඩි ා කිරීයම් ව්ැඩසටහන්
ක්රි ාත්මක කිරීම.
• යස්ව්කයින්ට මීයත්න් ව්ායුව් නිරාව්රණ වි හැකි හදිසි
අව්ස්ථාව්කදී භාවිතා කිරීම සඳහා අව්ශය පුද්ගල ආරක්ෂක
උපකරණ (personnel protective equipment) කලින්
යතෝරාගත් ස්ථානව්ල ස්ථානගත කිරීම.

සමස්ථ ඉදිකිරීම්
ස්ථාන/

යකාන්රාත්කරු

ලක්දනවි
සමාගම

සමස්ථ ඉදිකිරීම්
ස්ථාන/

යකාන්රාත්කරු

ව්යාපෘති
ය ෝජක

ලක්දනවි සමාගම
NERD
ITI

CEA

ලක්දනවි සමාගම

CEA

වියමෝචන ස්ථාන ට
ආසන්න HRSG
චිමිනියේ
කලින් තීරණ කරන
ලද බාහිර ස්ථානව්ල
සංසරණ ව්ාතය හි
ගුණාත්මකභාව් (ව්ායු
ගුණාත්මක ආකෘති
නිර්මාණ මත
පදනම්ව්)
බහු ව්ායු අනාව්රක
(Multi gas detector)
භාවිතා කරමින් ව්ායු
වියමෝචන හැකි ාව් ඇති
උපකරණ ව්ටා
ව්ාතය හි
ගුණාත්මකභාව්
අධීක්ෂණ කිරීම
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• ඔක්සිකාරක යහෝ හැලජනීකෘත සංය ෝග සහ ජ්ව්ලන
ප්රභව් න් ඉන්ධන යබදාහැරීයම් ජාල ට ආසන්නව්
තැබීයමන් ව්ැලකීම.
8.1.5.ශබ්ද සහ කම්පන
දර්ශක

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම්

අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

ස්ථාන

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණ

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ඉදිකිරීම් අතරතුර අධික ශබ්ද

ඉදිකිරීම් අතරතුර කම්පන

යමයහයුම් අදි ර
ය ෝජිත බලාගාරයේ
ක්රි ාකාරිත්ව් අතරතුර අධික
ශබ්ද

• ඵලදායී සන්නියේදන පද්ධති ක් ක්රි ාත්මක කිරීම.
• ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීයම්දී ඉදිකිරීම් යකාන්රාත්කරුව්න් විසින්
පිළිපැදීමට අව්ශය නිර්යද්ශිත සම්මත භාවිත යක්ත න් (codes
of practice ) (5.1 යකාටස බලන්න).
• රාී කාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලදී නිර්යද්ශිත වියශ්ෂ අව්ම
කිරීයම් පි ව්ර අනුගමන කිරීම. (5.1.1.9 යකාටස බලන්න)
• කම්පන උපකරණ සංයේදී ප්රතිග්රාහක ව්ලින් හැකිතාක් දුරින්
ස්ථානගත කිරීම
• සංයේදී පරිශ්ර න්යගන් ව්යාපෘති ව්ැඩ යව්න් කිරීම සඳහා
ව්ුහ ක් කපාහැරීයමන් සම්යේෂණ ව්න කම්පන අඩු කිරීම.

ඉදිකිරීම් ස්ථාන

යකාන්රාත්කරු

CEA
ලක්දනවි
සමාගම

ඉදිකිරීම් ස්ථාන

යකාන්රාත්කරු

ලක්දනවි
සමාගම

• සි ලු ටර්බයින සහ ඉහළ ශබ්ද වියමෝචන න්ර ධ්ව්නි බිත්ති
සහ සංව්ෘතකාමර ව්ලින් සමන්විත යගාඩනැගිලිව්ල ස්ථාපන
කරනු ඇත.
• සි ලුම ව්යාපෘති ව්ැඩබිම් ව්ාහනව්ල සයිලන්සර් සහ මේලර්
(Silencers and mufflers) සවි කරනු ඇත.
• ශබ්ද මට්ටම 80dB (A) ඉක්මව්න ප්රයද්ශව්ල අනතුරු ඇඟවීයම්
සංඥා ප්රදර්ශණ කිරීම සහ යමම ප්රයද්ශව්ල ව්ැඩ කිරීයම්දී
කම්කරුව්න්ට ශ්රව්ණ ආරක්ෂාව් ලබා දීම සහතික කිරීම.
• ශබ්ද බාධක ක් යලස ය ාදාගැනීම සඳහා බලාගාර මායිම
දියේ උස ගස් සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම.
• මනා ව්ැඩකිරීයම් තත්ව් කින් පව්ත්ව්ා යගන න බව් සහතික
කිරීම සඳහා සි ලු උපකරණ සහ ව්ාහන පරීක්ෂා කිරීම.

බලාගාර මායියම්
කලින් හඳුනාගත්
ස්ථාන (ශබ්ද ආකෘති
ප්රතිඵල මත පදනම්ව්)

ලක්දනවි සමාගම

CEA
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ය ෝජිත විදුලි බලාගාරයේ
ක්රි ාකාරි අව්ස්තායේදී කම්පන

• ස්ව්ාරක්ෂක බාධක ක් යලස යව්න් කර ඇති ස්ව්ාරක්ෂක
කලාපයේ / ඉඩයමහි ඝන ශාකාව්රණ ක් නඩත්තු කිරීම
(ව්යාපෘති භූමියේ බටහිර හා දකුණු මායිම්ව්ල).
• ධ්ව්නි වියශ්ෂඥය කුයගන් උපයදස් ලබායගන ප්රභව් න්
හුදකලා කිරීම.
• නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා
යකාන්යද්සි අධීක්ෂණ

ස්ව්ාරක්ෂක කලාප

ලක්දනවි සමාගම

CEA

බලාගාර
න්යරෝපකරණ

ලක්දනවි සමාගම
OEM

CEA
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8.1.6. ඉඩම් ස්ථායිතාව්
දර්ශක

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම්

අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

ස්ථාන

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණ

යකාන්රාත්කරු

CEB/ ලක්දනවි
සමාගම

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ජල ලබා ගැනීයම් (Intake) /
පිටව්ාන නල මාර්ග (outfall
pipelines) ජලය න් ටවීම

යව්රයළ් සිට ගිලී ායම් උපරිම ප්රමාණ මීටර් 240 ක් ව්න අතර
පළල මීටර 2 ට ව්ඩා අඩු . යමයහයුම ඉතා කුඩා හා තාව්කාලික
බැවින් යමම ජලයේ ගිලී ාම විශාල පාරිසරික බලපෑමක් ඇති
යනාකරනු ඇත. යකයස් යව්තත්, යකාන්රාත්කරු විසින්
එකව්රම යමයහයුම අව්සන් කිරීමට සහතික වි යුතු අතර,
නිව්ැරදි යද්ශගුණික / ව්ඩදි බාදි තත්ව් න් ටයත් මඩ
පැතිරීම අව්ම කිරීම.

ය ෝජිත ජල ලබා
ගැනීයම් (Intake) /
පිටව්ාන (outfall )

යකාරල් ව්ලට හානි වීම

නල මාර්ගයේ යනාදන්නා යකාරල් යනාමැති අතර ආසන්නතම
අව්සාධිත පර (කලපුගල) තව්ත් මීටර් 600 ක් බටහිර යදසට
ව්න්නට ඇත.

ය ෝජිත ජල ලබා
ගැනීයම් (Intake) /
පිටව්ාන (outfall )

ඉදිකිරීම් ව්ාහන (barge) ව්ලින්
සාගර පරිසර ට සිදුව්න බලපෑම්

අහම්යබන් යතල් කාන්දු වීම ව්ැනි යරජර් / බාර්ජ් (dredger/
barge ) යමයහයුයමන් ඉතා සුළු බලපෑමක් ඇත. එව්ැනි සිදුවීම්
ව්ලින් යතාරව් සුමටව් ක්රි ා කරවීමට යකාන්රාත්කරු සහතික
වි යුතු .

ය ෝජිත ජල ලබා
ගැනීයම් (Intake) /
පිටව්ාන (outfall )

යකාන්රාත්කරු

CEB/ ලක්දනවි
සමාගම

කිසිදු බලපෑමක් යනාමැති අතර එම නිසා අව්ම කිරීම යහෝ
අධීක්ෂණ කිරීම අව්ශය යනායේ

N/A

N/A

N/A

අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද /

ස්ථාන

යමයහයුම් අදි ර
භූ විදයාත්මක උපද්රව් (බෑවුම්
අසාර්ථක වීම, ඉඩම් ගිලා බැසීම්
ආදි )

8.1.7.සමාජ ආර්ික සලකා බැලීම්
දර්ශක

අහිතකර පාරිසරික බලපෑම්

ආ තනික ව්ගකීම
ක්රි ාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණ

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
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ඉදිකිරීම් අතරතුර ප්රායද්ශී ප්රජාව්
විසින් ව්ාර්තා කරන ලද පාරිසරික
ගැටළු

ගැටළු යසා ා ගැනීමට සහ අව්ම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ගැනීමට
දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් ාන්රණ ක්රි ාත්මක කිරීම

ප්රායද්ශී ප්රජාව්

GRM කමිටුව්

ලක්දනවි
සමාගම

ගැටළු යසා ා ගැනීමට සහ අව්ම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග ගැනීමට
දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් ාන්රණ ක්රි ාත්මක කිරීම

ප්රායද්ශී ප්රජාව්

GRM කමිටුව්

ලක්දනවි
සමාගම

යමයහයුම් අදි ර
යමයහයුම් ක්රි ාත්මක කිරීයම්දී
ප්රායද්ශී ප්රජාව් විසින් ව්ාර්තා
කරන ලද පාරිසරික ගැටළු
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8.2. පාරිසරික අධීක්ෂණ සැලැස්ම සහ ක්රි ාත්මක කිරීයම් කාලසටහන
8.2.1.ජල විදයාව් හා ජලාපව්හන
දර්ශක

අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන (Phasingout)

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

ජලමට්ටම් MSL සමඟ බැඳී
ඇති ස්ථාපිත ජල මට්ටම් රිටි
ආමාන (staff gauge)
මිනුමක් හරහා

සතිපතා පුරුද්දක් යලස
සහ ගංව්තුර තත්ව් කදී
පැ කට ව්රක්

ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම්
චක්ර පුරා

පර් න්ත ඇයලහි

ලක්දනවි සමාගම

ව්ැසි ජල
සමග යරාන්මඩ
හා යතල්
ශුනයය න්
බැහැර කිරීම

යරාන්මඩ හා යතල් භාවිත
ව්රින් ව්ර අධීක්ෂණ

දිනපතා / සතිපතා

ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම්
චක්ර පුරා
වියශ්ෂය න් ව්ැසි
සමයේදී

ව්ැසි ජල බැහැර
කරන ස්ථාන

ලක්දනවි සමාගම

ජල මට්ටම

ජලමට්ටම් MSL සමඟ බැඳී
ඇති ස්ථාපිත ජල මට්ටම් රිටි
ආමාන (staff gauge)
මිනුමක් හරහා

සතිපතා පුරුද්දක් යලස
සහ ගංව්තුර තත්ව් කදී
පැ කට ව්රක්

ව්යාපෘතියේ යමයහයුම්
චක්ර පුරා

පර් න්ත ඇයලහි

ලක්දනවි සමාගම

බැහැර කරන
සිසිලන ජලයේ
ගුණාත්මකභාව්

සිසිලන ජලයේ
උෂ්ණත්ව්

අඛ්ණ්ඩ අධීක්ෂණ උපකරණ
භාවිතා කිරීම

යමයහයුම් චක්ර පුරා

CMB/CT යද්රෝණි

ලක්දනවි සමාගම

ලව්ණ ඉව්ත්
කිරීයම්
පද්ධතිය න්
බැහැර කරන
ජලයේ
ගුණාත්මකභාව්

සන්නා කතාව්

අඛ්ණ්ඩ අධීක්ෂණ උපකරණ
භාවිතා කිරීම

ඔන් ලයින් (On line),
දිනපතා සහ යතව්න
පාර්ශව් ක් විසින්
කාර්තුම ව්ශය න්
ඔන් ලයින් (On line),
දිනපතා සහ යතව්න
පාර්ශව් ක් විසින්
කාර්තුම ව්ශය න්

යමයහයුම් චක්ර පුරා

CMB

ලක්දනවි සමාගම

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ජල විදයාව් හා ජලාපව්හන
ඇයළ් ජල
ජල මට්ටම
මට්ටම
අධීක්ෂණ
කිරීම
ව්ැසි ජලයේ
ගුණාත්මකභාව්

යමයහයුම් අදි ර
ජල විදයාව් හා ජලාපව්හන
ඇයළ් ජල
මට්ටම
අධීක්ෂණ
කිරීම
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දර්ශක

අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

අපජලයේ
ගුණාත්මකභාව්

pH, උෂ්ණත්ව්
සහ , BOD
සන්නා කතාව්,
සමස්ථ
අව්ලම්ිත ඝන
ද්රව්ය(TSS),
යතල් සහ ග්රීස්,
සමස්ථ අව්යශ්ෂ
ක්යලෝරීන්
(Total residual
Chlorine),
යක්රෝමි ම්
(සමස්ථ),
යකාපර්, කඩ,
සින්ක්,
කැ්මි ම්,
රසදි ,ආසනික්

පිළිගත් යතව්න පාර්ශවී
රසා නාගාර ක් විසින් අතින්
ලබාගන්නා නි ැදි (Manual
grab sampling)

මුදාහැරීමට යපර.
යතව්න පාර්ශව් ක්
විසින් කාර්තුම
ව්ශය න්

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන (Phasingout)
යමයහයුම් චක්ර පුරා

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

CMB

ලක්දනවි සමාගම

8.2.2. මතුපිට හා භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාව් හා අපද්රව්ය කළමනාකරණ
අංශ

පරාමිති

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
මතුපිට ජලයේ
අපැහැදිලිතාව්
ගුණාත්මකභාව්
(Turbidity), යතල් සහ ග්රීස්,
අව්ලම්බිත ඝණ ද්රව්ය(
Suspended Solids)
භූගත ජලයේ
N/A
ගුණාත්මකභාව්

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන
(Phasing-out)

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

ප්රතීතන සහතික ලත්
(accredited)
රසා නාගාර ක සම්මත
පරීක්ෂණ
N/A

සතිපතා

ව්ැසිකාල තුලදී

ලක්දනවි
සමාගම

N/A

N/A

මතුපිටින්
ගලා න ජල
එකතුකිරීයම්
යපාකුණුව්ල
N/A

N/A
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අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

උපද්රව්කාරී
අපද්රව්ය

සි ළුම උපද්රව්කාරී ද්රව්ය

උපද්රව්කාරී
අපද්රව්ය

සි ළුම ව්ර්ගයේ උපද්රව්කාරී
අපද්රව්ය

සාමානය
ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය

සි ළුම ව්ර්ගයේ ඉදිකිරීම්
අපද්රව්ය

ඇතුළට එන සි ළුම
ව්ර්ගයේ උපද්රව්කාරී ද්රව්ය
ප්රමාණ න් පිළිබඳ
ව්ාර්ථාකිරීම
පිටතට න සි ළුම ව්ර්ගයේ
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය
ප්රමාණ න් පිළිබඳ
ව්ාර්ථාකිරීම
පිටතට න සි ළුම ව්ර්ගයේ
ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය ප්රමාණ න්
පිළිබඳ ව්ාර්ථාකිරීම
ව්යාපෘති ස්ථානයේදීම සහ
ප්රතීතන සහතික ලත්
(accredited)
රසා නාගාර කදී
සම්මතපරීක්ෂණ
ජනන කළ ප්රමාණ
පිළිබඳ ව්ාර්ථාකිරීම

යමයහයුම් අදි ර
සනීපාරක්ෂක
අපද්රව්ය

උපද්රව්කාරී
අපද්රව්ය

සාමානය ඝණ
අපද්රව්ය

pH, BOD, COD, N, P, TSS,
සමස්ථ යකෝලියෙෝම්(T.
Coliform), E Coli
ප්රමාණ
සංයුති

ජනන කරන සහ බැහැර
කරන ප්රමාණ

පිළිගත් රසා නාගාර ක්
මගින් සිදුකරනු ලබන
නි ැදි ක සංයුති
ජනන කරන සහ බැහැර
කරන ප්රමාණ පිළිබඳ
ව්ාර්තා කිරීම
අපද්රව්ය එකතු කරන
ප්රයද්ශව්ල දෘශය නිරීක්ෂණ

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

අඛ්න්ඩව්

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන
(Phasing-out)
අඛ්න්ඩව්

ව්යාපෘති භූමියේ

යකාන්රාත්කරු

අඛ්න්ඩව්

අඛ්න්ඩව්

ව්යාපෘති භූමියේ

යකාන්රාත්කරු

අඛ්න්ඩව්

අඛ්න්ඩව්

ව්යාපෘති භූමියේ

යකාන්රාත්කරු

කාර්තුව්කට ව්රක්

යමයහයුම් කාල
පුරාම

CMB හි

ලක්දනවි
සමාගම

කාර්තුව්කට ව්රක්

යමයහයුම් කාල
පුරාම

ජනන ව්න
ස්ථානයේදී

ලක්දනවි
සමාගම

සතිපතා

යමයහයුම් කාල
පුරාම

සාමානය ඝණ
අපද්රව්ය එකතු
කරන ස්ථානව්ල

ලක්දනවි
සමාගම

සහ ලක්දනවි
සමාගම විසින්
සමායලෝචන
සහ ලක්දනවි
සමාගම විසින්
සමායලෝචන
සහ ලක්දනවි
සමාගම විසින්
සමායලෝචන
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8.2.3. ජීව්විදයාත්මක අංශ
දර්ශක

අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන (Phasingout)

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

භාවිත කරන්නන්ට විකිනීම

එක් ව්රක්

ඉදිකිරීම් ව්ලට යපර

ව්යාපෘති භූමි

සුදුසු ස්ථාන ක්
යතෝරාගැනීම සහ
යගාඩකරනු ලබන භූමියේ
යතත්බිමක් නිර්මාන කිරීම

ව්සර 3 පුරාම

කාල සම්බන්ධය න්
නිශ්චිත බව්ක්
යනාමැත

යගාඩකරනු
ලබන භූමි

ලක්දනවි
සමාගම
ලක්දනවි
සමාගම /
නජව් විවිධත්ව්
වියශ්ෂඥ න්

ඉංජියන්රුම විකල්ප

ඉදිකිරීමට යපර

භූමි යහලියපයහලි
කිරීයම්දී

යගාඩකරනු
ලබන භූමි තුල
සහ යහෝ ඒ අව්ට
ආසන්න පරිසර

ලක්දනවි
සමාගම
/යකාන්රාත්කරු

එලියපයහලි කළ
ප්රයද්ශ ඛ්ාදන හා
ව්ගුරු බිම්ව්ල
යරාන්මඩ තැන්පත්වීම
ක්රි ාකාරී කුඩා
පරිමාණයේ ධීව්ර
යබෝට්ටු සංඛ්යාව්

වියශ්ෂය න් ව්ර්ෂායව්න් පසු
දෘශයව් පරීක්ෂා කිරීම

ව්ර්ෂාව් ලැබීයමන්
පසුව්

ඉඩම් එලියපයහලි
කිරීයම් කටයුතු ආරම්භ
වූ විගස

ව්යාපෘති භූමි
සහ අව්ට ව්ගුරු
බිම්

යකාන්රාත්කරු

ක්රි ාකාරීව් පව්තින කුඩා
ඉදිකිරීමට යපර සහ
පරිමාණයේ ධීව්ර යබෝට්ටුව්ල ඉදිකිරීම් අතරතුර
සාමානය සංඛ්යාව්

ඉදිකිරීම් අදි ර
අව්සානයේ

ාබද මාළු
යගාඩබෑයම්
ස්ථාන

DFAR

ව්ගුරු බිම්ව්ල අපද්රව්ය

දෘශයව් නීරීක්ෂණ කිරීම

දිනපතා/සතිපතා

ඉදිකිරීම් චක්ර තුලදී

ව්යාපෘති භූමියේ
සීමායව්න් ව්හාම
පිටත

ලක්දනවි
සමාගම

විශාල ජීවීන් සඳහා
දෘශයව් නිරීක්ෂණ
කිරීමී

දි
ට දෘශය සමීක්ෂණ ,
ජල ලබාගැනීයම්,
මුදාහැරීයම් ස්ථානව්ල

ව්ාර්ිකව්

යමයහයුම් කාල
පුරාම

ජල
ලබාගැනීයම්,
මුදාහැරීයම්

DFAR

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ශාක ද්රව්ය
කඳන් ගනන
බැහැරලීම
සමනල
යතෝරාගත් ස්ථාන
උදයාන ක්
සිටුව්න ලද යද්ශී
ඇති කිරීම
ශාක සංඛ් ාව්
ව්ැයව්න මල් පියපන
පඳුරු සංඛ් ාව්

යතත්බිම්
කැබලි නඩත්තු
කිරිම

ඉඩම්
එලියපයහලි
කිරීම හා ගස්
ඉව්ත් කිරීම
ධීව්ර නටයුතු
සිදුකරන
ස්ථානව්ලට
ඇති ප්රයේශ
මාර්ග අහිමි වීම
ඝණ අපද්රව්ය
බැහැරකිරීම
යමයහයුම් අදි ර
මුහුදු ජල
ඇතුළට ලබා
ගන්නා

සමනලයින්යේ
සුලභත්ව්
හඳුනාගත් යතත්බිම්
කැබලි

යද්ශී ගස් සහ පඳුරු සිටවීම
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ස්ථානයේ
සිටින සාගර
ජීවීන්
සිසිලන ජල
බැහැර කිරීම
සාන්ද්ර ලව්ණ
අඩංගු
ප්රතික්යෂ්ප
ජල බැහැර
කිරීම
අපජල පිරිපහදු
පද්ධතිය න්
මුහුදු පිටව්ාන
(through sea
outfall) හරහා
මුදාහරින
අපජල
ජල
ලබාගන්නා
සහ මුදාහරින
නලව්ල
නජවී ව්
එක්රැස්ව්න
ජීවීන් මගින් (
biofouling
organisms)
කැටිති සෑදීම

ප්රගිග්රාහක ජලයේ
උෂ්ණත්ව්
සන්නා කතාව්

ප්තලව්ාංග සහ අයනකුත්
සංචරණ කරන වියශ්ෂව්ල
විවිධත්ව් සසඳා බැලිම
Temperature logger

ස්ථාන සහ අව්ට
පරිසර
අඛ්න්ඩව්

යමයහයුම් කාල
පුරාම
යමයහයුම් චක්ර පුරාම

CMB හි සථාව්ර
ස්ථාන ව්ල
CMB

CC & CRMD/
MEPA
ලක්දනවි
සමාගම

අඛ්ණ්ඩ අධීක්ෂණ උපකරණ
භාවිතා කිරීම

ඔන් ලයින් (On line),
දිනපතා සහ යතව්න
පාර්ශව් ක් විසින්
කාර්තුම ව්ශය න්

EPL හි සඳහන් පරිදි

පිළිගත් යතව්න පාර්ශව් ක
රසා නාගාර ක් මගින්
සිදුකරනු ලබන අතින්
ලබාගන්නා ග්රැබ් නි ැදි
(Manual grab sampling)

මුදාහැරීමට යපර.
යතව්න පාර්ශව් ක්
විසින් කාර්තුම
ව්ශය න්

යමයහයුම් චක්ර පුරාම

CMB

ලක්දනවි
සමාගම

නජව් කැටිති සාදන
ජීවීන්යේ (biofouling
organisms ) ව්ර්ග
සහ සංඛ්යාව්

කිමිදුම්කරුව්න් සහ තිර
භාවිතා කරමින් දෘශය
සමීක්ෂණ

ව්ාර්ිකව්

යමයහයුම් කාල
පුරාම

.
නල මාර්ග තුළ,
ජලය න් ට වූ
ව්ුහ න්, ජල
ලබාගන්නා
ස්ථානයේ තීරු
යපරන (bar
screen)
සියුම් තීරු යපරන
(fine bar
screen), සහ
යපාම්ප ව්ලින් පසු
සුන්ුන් සහ
මසල් ෆිල්ටර්.

MEPA

8.2.4. ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව්
දර්ශක

අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

ක්රි ාත්මක
කිරීයම්

අධීක්ෂණ ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන
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කාලසටහන
(Phasing-out)
භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
දූවිලි
හා මධයම
පරිසර
ව්ාහන
අධිකාරියේ
වියමෝචන
මාර්යගෝපයද්ශ
න්
න්ට අනුව් අව්ට
සංසරණ
ව්ාතය හි
ගුණාත්මකභාව්
(PM, CO, CO2,
ආදි )
යමයහයුම් අදි ර
ප්රභව්
පිටව්න
ව්ායු
වියමෝචන
ප්රව්ාහ අනුපාත /
(Source
ප්රයේග , පිටවීයම්
Emissions) උෂ්ණත්ව් , NOX
සහ PM

පිළිගත් රසා නාගාර කින් ව්ාර්ිකව්
ව්රින් ව්ර අව්ට සංසරණ
ව්ාතය හි
ගුණාත්මකභාව් පරීක්ෂා
කිරීම

ඉදිකිරීම් අදි ර

මධයම පරිසර අධිකාරියේ මාර්යගෝපයද්ශ අනුව් ලක්දනවි
ස්ථාන යතෝරායගන ඇත
සමාගම

අඛ්ණ්ඩ
තාත්වික අඛ්න්ඩව්
වියමෝචන අධීක්ෂණ (real
time
emission
monitoring
-CEMS)
පද්ධති ක් HRSG චිමිනියේ කාර්තුව්කට
ව්රක්
සවි කරනු ලබයි.

යමයහයුම් අදි ර

HRSG Stack

යතව්න පාර්ශව් ක් විසින්
ව්රින් ව්ර අධීක්ෂණ කිරීම
කාන්දුවීම් ආශ්රිත පරීක්ෂණ
නිතිපතා
යමයහයුම් අදි ර
ව්ාෂ්පශීලි
ව්ායු
වියමෝචන (CH4
සහ NMVOC)
අව්ට ව්ායු PM10,
PM2.5, යමම ව්ාර්තායේ 1.2.3 EPL හි අර්ථ යමයහයුම් අදි ර
ගුණාත්ම
ඇති
NO2, SO2, O3, යකාටස ටයත් ව්ගුව් 02 දක්ව්ා
(Ambient
සංඛ්යාත ට
CO, CH4 සහ බලන්න.
අනුව්
Air Quality) NMHC

ලක්දනවි
සමාගම &
CEA as
reviewed by
the EPL

ලක්දනවි
කපාට, නල මාර්ග, ේලැන්ජ් (flanges),මුද්රා, සමාගම &
සවිකිරීයම් උපාංග (fittings), සහ ඇසුරුම්
EPL හි සඳහන්
පරිදි
මූලික අධීක්ෂණ ස්ථාන (අංක 6 *)
ලක්දනවි
සහ
සමාගම &
කටුනා ක කාලගුණ විදයා තත්ත්ව්
ටයත් EPL හි සඳහන්
ADM අධය න මගින් පුයරෝකථන කරන ලද පරිදි
උපරිම පැ 1 ක සාමානය NO2 සාන්ද්රණයේ
ස්ථාන (1 අංක **)

8.2.5. ශබ්ද සහ කම්පන
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දර්ශක

අංශ

පරාමිති

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ශබ්ද සහ
ශබ්ද
කම්පන
ව්ර්ණාව්ලි
(Spectrum) සහ
වියශ්සිතකම්පන
රටාව්(Vibration
Signature)
ශබ්ද මට්ටම
(දිව්ා සහ රාී)

ප්රයේග
ප්රකාරයේ
(velocity
mode) උපරිම
අග , සංඛ්යාත
පරාස සහ
ප්රමුඛ් සංඛ්යාත
(Predominant
frequency)
යමයහයුම් අදි ර
ශබ්ද සහ
කම්පන

ව්ැළැක්වීයම්
ක්රමයේද
නඩත්තුව් සහතික
කිරීම සඳහා
යකාන්යද්සි
අධීක්ෂණ

ක්රමයේද

ව්ාරගණන (Frequency)

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන (Phasingout)

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

මුල් යහෝ උපකල්පිත පිරිවිතර
භාවිතා කරමින් යේගව්ත් ෆූරි ර්
ට්රාන්ස්යෙෝමර් (එේඑේටී)
විශ්යල්ෂණ (Fast Fourier
Transform (FFT) Analysis).

න්ත්යරෝපකරණ මිලදී
ගැනීම සහ සි ලු
න්ත්යරෝපකරණ
ස්ථාපන කිරීයමන්
පසුව්

ූර්ව් ඉදිකිරීම් යහෝ
ඉදිකිරීම් අදි ර පුරා

ඉහළ සහ මධයම
ශබ්ද උත්පාදන
කරන ප්රධාන
න්යරෝපකරණ

ලක්දනවි
සමාගම

1996 අංක 1 දරන ජාතික
පාරිසරික (ශබ්ද පාලන)
යරගුලාසි ව්ලට අනුව් දැනට
පව්තින ශබ්ද මට්ටම

කාර්තුම (අව්ම
අව්ශයතාව් ) යහෝ
ඉදිකිරීම් කාලසටහන
අනුව් සහ පැමිණිලි
පදනම මත තීරණ
කිරීමට නි මිත
පැමිණිලි පදනම මත

ඉදිකිරීම් අදි ර පුරා

පරිශ්රයේ මායියම්
ලක්දනවි
(මූලික අධීක්ෂණ සමාගම
ස්ථාන) සහ / යහෝ
හඳුනාගත් නව්
සංයේදී ස්ථාන

ඉදිකිරීම් අදි ර පුරා

හඳුනාගත් සංයේදී
යගාඩනැගිලි යහෝ
ව්ුහ න් (මූලික
අධීක්ෂණ ස්ථාන)

මධයම පරිසර අධිකාරි විසින්
ප්රකාශ ට පත් කරන ලද
න්යරෝපකරණ, ඉදිකිරීම්
ක්රි ාකාරකම් සහ ව්ාහන
සංචරනයේ ක්රි ාකාරිත්ව්
සඳහා ව්න කම්පන පිළිබඳ
අතුරු ප්රමිතිව්ලට අනුව්

දෘශයව් පරීක්ෂාව් සහ / යහෝ FFT
විශ්යල්ෂණ

නිතිපතා

ව්යාපෘති යමයහයුම් අදි ර
පුරා

ඉහළ සහ මධයම
ශබ්ද ප්රභව් න්හි
ශබ්ද සහ
කම්පන
පාලන කිරීම
සඳහා භාවිතා
කරන සංව්ෘත
කාමර

ලක්දනවි
සමාගම

ලක්දනවි
සමාගම
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(Enclosures),
සවි කිරීම්
(mounting),
බලපෑම් මුද්රා,
සයිලන්සර්,
බාධක සහ
යව්නත් උපකරණ
ශබ්ද මට්ටම
(දිව්ා සහ රාී)

ප්රයේග
ප්රකාරයේ(velocity
mode) උපරිම
අග , සංඛ්යාත
පරාස සහ ප්රමුඛ්
සංඛ්යාත
(Predominant
frequency)

පව්ත්නා ශබ්ද මට්ටම (ENL) 1996 අංක 1 දරණ ජාතික
පාරිසරික (ශබ්ද පාලන )
යරගුලාසි

මධයම පරිසර අධිකාරි විසින්
ප්රකාශ ට පත් කරන ලද
න්යරෝපකරණ, ඉදිකිරීම්
ක්රි ාකාරකම් සහ ව්ාහන
සංචරනයේ ක්රි ාකාරිත්ව්
සඳහා ව්න කම්පන පිළිබඳ
අතුරු ප්රමිතිව්ලට අනුව්

පළමු ව්සර තුන තුළ
අර්ධ-ව්ාර්ිකව්
(පැ 24 - අනාගත
ය ාමුව් සඳහා)
යහෝ
පාරිසරික ආරක්ෂණ
බලපරයේ (EPL) අර්ථ
දක්ව්ා ඇති ව්ාරගණනට
අනුව්
සහ
පැමිණිලි පදනම මත
යහෝ එක් එක් සිද්ධි
අනුව්
ව්ාර්ිකව් (අනාගත
ය ාමු කිරීම සඳහා)
සහ
පැමිණිලි පදනම මත

ව්යාපෘති යමයහයුම් අදි ර
පුරා

පරිශ්රයේ මායියම්
(මූලික අධීක්ෂණ
ස්ථාන) සහ /
යහෝ හඳුනායගන
ඇති නව් සංයේදී
ස්ථාන

ලක්දනවි
සමාගම

ව්යාපෘති යමයහයුම්
කාල තුළ

හඳුනාගත් සංයේදී
යගාඩනැගිලි යහෝ
ව්ුහ න් (මූලික
අධීක්ෂණ ස්ථාන)

ලක්දනවි
සමාගම
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8.2.6. ඉඩම් ස්ථායිතාව්
දර්ශක

අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන
(Frequency)

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන (Phasingout)

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

නලමාර්ග ඉදිකිරීයම්
කිල තුළ

නලමාර්ග ඉදිකිරීයම්
කිල තුළ

ජල ඇතුළට
ගැනීයම් /
පිටව්ාන (outfall)
නල මාර්ග

යකාන්රාත්කරු

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
1

ජල ඇතුළට
ගැනීයම් /
පිටව්ාන
(outfall) නල
ජලය න්
ටවීම

අව්ලම්ිත
ඉදිකිරීම් අධි රයේදී අව්ලම්ිත
අව්සාදිත න් /
අව්සාධිත න් / පැහැදිලිතාව් න්
අපැහැදිලිතාව් න් මිණුම් කිරීම
(suspended
sediment/
turbidity)

යමයහයුම් අදි ර
1

කිසිව්ක්
යනාමැත
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8.2.7. සමාජ ආර්ික සලකා බැලීම්
දර්ශක

අංශ

පරාමිති

ක්රමයේද

ව්ාරගණන (Frequency)

ක්රි ාත්මක කිරීයම්
කාලසටහන (Phasingout)

අධීක්ෂණ
ස්ථාන

ව්ගකිව්යුතු
ආ තන

ව්ලංගු පැමිණිලි හඳුනායගන ඒ
අනුව් කටයුතු කිරීම සඳහා GRM
ක්රි ාත්මක කිරීම.

අඛ්න්ඩව්

ව්යාපෘති කාල තුළ

අව්ට ප්රජාව්

ලක්දනවි
සමාගම

අඛ්න්ඩව්

ව්යාපෘති යමයහයුම් කාල
තුළ

අව්ට ප්රජාව්

ලක්දනවි
සමාගම

භූමි සැකසීම සහ ඉදිකිරීම් අදි ර
ප්රායද්ශී
ප්රජායේ යසෞඛ්ය
හා සුභසාධන

පැමිණිලි

පාරිසරික හා සමාජ තිරසාරභාව්
පිළිබඳ IFC කාර් සාධන
ප්රමිතීන්ට අනුව්
යමයහයුම් අදි ර
ප්රායද්ශී
ප්රජායේ යසෞඛ්ය
හා සුභසාධන

පැමිණිලි

ව්ලංගු පැමිණිලි හඳුනායගන ඒ
අනුව් කටයුතු කිරීම සඳහා GRM
ක්රි ාත්මක කිරීම.
පාරිසරික හා සමාජ තිරසාරභාව්
පිළිබඳ IFC කාර් සාධන
ප්රමිතීන්ට අනුව්
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8.3. ක්රි ාත්මක කිරීයම් කටයුතු
8.3.1. ක්රි ාත්මක කිරීයම් කාලසටහන
බලපෑම් අව්ම කිරීම සඳහා ක්රි ාත්මක කිරීයම් කාලසටහන සහ අධීක්ෂණ සැලැසුම් ඉහත 8.1 සහ 8.2 යකාස්ව්ලට ඇතුළත්
කර ඇත. නිර්යද්ශිත එක් එක් අව්ම කිරීයම් ක්රමයේද ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා, ස්ථාන සහ යේලාව් න යදකම, ව්යාපෘති
ක්රි ාත්මක කිරීම සමඟ සම්බන්ධීකරණ කිරීම පැහැදිලිව් හඳුනායගන ඇත.
8.3.2. ආ තනික රාමුව්
අව්ම කිරීයම් ක්රි ාමාර්ග සහ අධීක්ෂණ ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා ව්ගකිව් යුතු පාර්ශ්ව් න් ද ඉහත 8.1 සහ 8.2 යකාස්ව්ල
පැහැදිලිව් හඳුනායගන ඇත. ඉදිකිරීම් අව්ධියේදී, පිළිගත් පර්යේෂණ හා සංව්ර්ධන සංවිධානව්ල(R & D) සහා ඇතිව් අධීක්ෂණ
කටයුතු භාර ගැනීයම් දී යකාන්රාත්කරු සහ විදුලි බලාගාර බලධාරීන් විශාල ව්ගකීමක් දරනු ඇත. පාරිසරික කළමනාකරණ
ගැටළු, අධීක්ෂණ කටයුතු සහ පාරිසරික දූෂණ ව්ැළැක්වීම සඳහා බලපෑම් අව්ම කිරීයම් පි ව්ර ක්රි ාත්මක කිරීම න කරුණු
යල ව්ගකීම බාරගැනීම සම්බන්ධය න් විදුලි බලාගාර පරිශ්ර තුළ පාරිසරික කළමනාකරණ කණ්ඩා මක් පිහිටුව්නු ඇත. යමම
ඒකකයේ ස්ව්ාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ සම්බන්ධය න් ඉහළ පළපුරුදු සහ සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින් යස්ව්යේ ය ාදව්නු
ඇත.
8.3.3. අරමුදල් ප්රභව් ක් තිබීම
ඉහත විස්තර කර ඇති බලපෑම් අව්ම කිරීයම් සහ අධීක්ෂණ ( පසු විපරම්) ක්රි ාමාර්ග ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා අව්ශය ව්න
ප්රාේධන හා පුනරාව්ර්තන පිරිව්ැ ව්යාපෘති සංව්ර්ධක ා ව්න සීමා සහිත ලක්දනවි ආ තන විසින් සප නු ලැයබ්. යමම
පාරිසරික බලපෑම් අව්ම කිරීම සහ අධීක්ෂණ (පසු විපරම්) සැලැස්ම ක්රි ාත්මක කිරීම ව්යාපෘති කාලසටහයන් යකාටසක් ව්න
බැවින්, දරනු ලබන සි ලු වි දම් ව්යාපෘති පිරිව්ැ ට අව්යශෝෂණ කරනු ඇත. යමයහයුම් අව්ධියේදී, යමම පිරිව්ැ
බලාගාරයේ යමයහයුම් හා නඩත්තු පිරිව්ැ ට අව්යශෝෂණ කර ගනු ඇත.
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දියනන් දින ඉහළ න ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා පව්තින දැඩි විදුලි අව්ශයතාව් සහ මෑතදී මන්නාරයමහි යමගායව්ාට් 100 ක
සුළං විදුලි බලාගාර හැරුණු විට 2014 සිට ජාතික විදුලිබල පද්ධති ට විදුලි බලාගාර එකතු යනාකිරීම න කරුණු
සැලකිල්ලට ගත්විට ය ෝජිත විදුලි බලාගාර අතයව්ශය යේ. එල්එන්ජී ආර්ික සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යමගායව්ාට් 350
ක බලශක්ති ක් අව්ශය ව්න අතර අයනකුත් පුනර්ජනනී යනාව්න බලශක්ති ප්රභව් න්ට සායප්තක්ෂව් මින් පාරිසරික හා සමාජ
සන්දර්භ න්ට ඇති බලපෑම අව්ම යේ. “කිසිව්ක් යනාකරසිටීයම්” විකල්ප මගින් හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම සඳහා විශාල
මුදලක් ව්ැ කිරීම අඛ්ණ්ඩව් සිදු කරනු ඇත.
ජලාශ කට ආසන්න වීම, ඉන්ධන/ LNG ව්ලට ආසන්න වීම, විදුලි සැපයුම් ස්ථාන ට ආසන්න වීම, ප්රයේශවීමට ඇති හැකි ාව්,
ප්රාේධන ට සමීප වීම නාදී ඒකාබද්ධ චක්රී බලාගාර ක් (combine cycle power plant ) පිහිටුවීම සඳහා ව්න මූලික අව්ශයතා
යමම ව්යාපෘති භූමි සපුරාලයි.
ඉදිකිරීම් අව්ධියේදී ස්ථානී ඉදිකිරීම් සහ නල මාර්ග සවි කිරීම සම්බන්ධය න් සැලකි යුතු බලපෑම් සංඛ්යාව්ක් හඳුනායගන
ඇත. ඒව්ායින් යබායහාම ක් තාව්කාලික යලස සැලකි හැකි . යකයස් යව්තත්, එම එම පරිශ්රයේ ජීව්ත් ව්න ව්නජීවීන්ට සහ
ශාක වියශ්ෂ ව්ලට ව්ාසස්ථාන අහිමිවීම යමන්ම නල මාර්ග ස්ථාපන කිරීයමන් සමුද්රී හා යව්රළබඩ පරිසර පද්ධතිව්ලට
සිදුව්න සුළු බාධා ව්ැනි ප්රයද්ශයේ පරිසර පද්ධතිව්ල යව්නස්කම් කිහිප ක් ඇතිව්න අතර, ඒව්ා ස්ිර යව්නස්කම් යලස සැලකි
හැකි . ව්ාතයේ ගුණාත්මකභාව් , ශබ්ද හා කම්පන , ඝණ සහ උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ ලව්ණ සාන්ද්රණ
සම්බන්ධ බලපෑම් යමයහයුම් අව්ධියේදී ද පැව්තීයම් හැකි ාව්ක් ඇත. එයස් වුව්ද, පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් (EIA) ය ෝජනා
කර ඇති යගාඩනගන ලද ක්රි ාමාර්ග යමන්ම සුදුසු බලපෑම් අව්ම කිරීයම් හා අධීක්ෂණ ක්රි ාමාර්ග න් ය ාදාගැනීයමන් යමම
බලපෑම් ඵලදායි යලස කළමනාකරණ කළ හැක.
ස්ව්කැමැත්යතන් යතාරව් (අනිච්ඡානුග) නැව්ත පදිංචි කිරීම් යහෝ ව්යාපෘති භූමි සඳහා හිමිකම් (Right of Way) පිළිබඳ ගැටළු,
ජලනල යකාරියඩෝව් (pipe corridor) සහ යව්රළබඩ / අක්යව්රළ තුළ ස්ථාපන කිරීම් සහ විදුලි බලාගාර ජාතික විදුලිබල
පද්ධති ට අන්තර් සම්බන්ධ කිරීමට අදාලව් ගැටළු යනාමැති වීම යහ්තුයව්න් සැලකි යුතු සමාජ බලපෑම් යනාමැත. ඉහළ
උෂ්ණත්ව් ක් සහිත මුහුදු ජල මුදා හැරීම සහ බලාගාර මඟින් ජනන කරන දුම / ශබ්ද ව්ැනි අහිතකර බලපෑම් කිහිප ක්
පිළිබඳව් හැඟීමක් ප්රායද්ශී ප්රජායේ සමහර සාමාජිකයින් අතර පව්තී. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම (EIA) මඟින් ය ෝජනා කර
ඇති පරිදි ඵලදායී සන්නියේදන මාර්ග ක් පව්ත්ව්ායගන ායමන් යමම ව්ැරදි ව්ැටහීම් ඉව්ත් කළ හැකි .
FRED (ගිනි, විකිරණ, පුපුරා ාම සහ විසිරී ාම) තක්යස්රුව් මත පදනම් වූ සවිස්තරාත්මක ප්රමාණාත්මක අව්දානම්
තක්යස්රුව්ක් මගින් තක්යස්රු කරන ලද සි ලුම තීරණාත්මක හා තීරණාත්මකවීමට විභව් ක් ඇති ක්රි ාකාරකම් බලාගාරයේ
පරිසරය න් පිටත අව්ම විභව් ක් ඇති බලපෑමක් ඇතිව් (2.69x10-07ට අඩු මිනිත්තු 03 ක් ඇතුළත හඳුනා යනාගත් මාරාන්තික
තත්ව් ක් ඇතිවීයම් සම්භාවිතාව්) නිශ්චිත ALARP (සාධාරණ යලස හැකි තරම් අඩු) සහ අව්ශයතාව් න් තුළ මනාව් ඇතිබව්
සනාථ කර ඇත, එබැවින්, විෂ පථ තුළ, රැස්කරගත් යතාරතුරු සහ අභයාස අව්සන් කරන අව්ස්ථාව් ව්නවිටදී පැව්ති යහාඳම
දැනුම, QRA, ඕනෑම ක්රි ාකාරකමකට එයරහිව් උපයදස් යනායදනු ඇත. හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීයම් සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා
මාර්යගෝපයද්ශ බදිරිපත්කර ඇත.
සවිස්තරාත්මක විස්තිර්ණ - පිරිව්ැ ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ න් ය ෝජිත යකරව්ලපිටියේ යමගායව්ාට් 350 RLNG CCPP බලාගාර
ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා නිර්යද්ශ කළ හැකි ආර්ිකම ව්ශය න් ශකය ව්යාපෘති ක් යලස යපන්ව්ාදී ඇත.
යම් අනුව් ය ෝජිත යකරව්ලපිටියේ යමගායව්ාට් 350 RLNG ඒකාබද්ධ චක්රී (Combined Cycle) බලාගාර ව්යාපෘති සැලැස්මට
කිසිදු සංයශෝධන ක් සිදු යනායකාට ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම විසින් තරයේ නිර්යද්ශ කරයි.
රජ ට නිර්යද්ශ කිරීම:
යකරව්ලපිටි කාර්මික කලාප තුළ නව් විදුලි බලාගාර ඇතුළු මහා පරිමාණ කර්මාන්ත 20 ක් ක්රි ාත්මක ව්න නමුත් එ
කාර්මික කලාප ක් යලස ගැසට් කර නැත. යමම ප්රයද්ශ ට කර්මාන්ත ට ව්ැඩි ප්රමාණ කට ඉඩකඩ ලබා දීයම් හැකි ාව් ඇත.
යකයස් යව්තත්, යබායහෝ කාර්මික හා ව්ාණිජ පහසුකම් ක්රි ාත්මක ව්න යහයින්, යමම ප්රයද්ශයේ දැනට පව්තින ශබ්ද මට්ටම
(ENL) “අඩු ශබ්ද ප්රයද්ශ” සඳහා දිව්ා රාී යදකම සඳහා අව්සර ලබා දී ඇති අදාල ශබ්ද මට්ටමට ව්ඩා ඉහළ මට්ටමක පව්තී.
යමම තත්ව්
ටයත් දිව්ා කාලයේ අව්සර ලත් ශබ්ද මට්ටම ව්න 55 dB (A) හා රාී කාලයේ ශබ්ද මට්ටම ව්න 45 dB (A) ට
අනුකූල වීම සාක්ෂාත් කරගත යනාහැක. කාර්මික කලාපයේ ව් ඹ සිට නැයගනහිර මායිම් දක්ව්ා යප්තලි නිව්ාසව්ල (linehouses) ව්රප්රසාද අඩු ප්රජාව්න් ව්ාස කරයි.
එබැවින් යමම කලාප කාර්මික කලාප ක් යලස ගැසට් කිරීමත් , අපජල පවිරාගාර, මාර්ග ජාල
සංව්ර්ධන කරන යලසත් යමම පාරිසරික බලපෑම් තක්යස්රුව් රජ ට දැඩිව් නිර්යද්ශ කරයි.

ව්ැනි යපාදු පහසුකම්
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Annex 3.1: Plant species recorded in the Acacia woodland, open water and marshes within and surrounding the proposed sandfill site
Family
Species
Acacia
Marsh Open
Annona
Sinhala Names
dominant
Waterdominated
highland
body
woodland /
marsh
Amaranthaceae
Amaranthus viridis
x
කූර තම්ෙලා, සුලු කූර
Amaranthaceae
Celosia argentea
x
කිරි හැන්ද, කහ කුකුලු කරමල්, සුදු වැලිවැන්ෙ
Amaranthaceae
Gomphrena celosioides
x
Annonaceae
Annona glabra
x
නවල් අනෙෝදා, නවල් ආත්තා
වැල් නකාහිල
Araceae
Syngonium angustatum
x
Asteraceae
Chromolaena odorata
x
නොඩි සිඤනඤාමරන්, නලාක්කන් ෙට්ටං
Asteraceae
Eclipta prostrata
x
කීකිරිඳි, සුදු කිරිඳි, කබරී, කිසලන්
Asteraceae
Mikania cordata
x
x
ගම් ොළු, නකනහල් ොළු, නලෝක ොළු, මහ කිහිඹිය,
වතු ොළු, නදමළ වැල්
Asteraceae
Synedrella nodiflora
x
වසු සුද
Asteraceae
Tridax procumbens
x
x
Asteraceae
Xanthium strumarium
x
x
වල් රඹුටන්, ඌරු නකසස, අවඩි
subsp. strumarium
Combretaceae
Terminalia catappa
x
x
නකාට්ටම්බා, නකාට්ටන්
වස තැල්ල
Convolvulaceae
Ipomoea triloba
x
x
x
Euphorbiaceae
Croton hirtus
x
x
ගං නවද, වල් තිප්පිලි
Euphorbiaceae
Euphorbia heterophylla
x
වල් රබර්, කැපුම්කීරිය
Euphorbiaceae
Euphorbia hirta
x
බූ දද කීරිය, කිරි තලා
Euphorbiaceae
Ricinus communis
x
x
එඬරු, නතල් එඬරු
Fabaceae
Acacia auriculiformis
x
Fabaceae
Aeschynomene americana
x
x
Fabaceae
Centrosema pubescens
x
ඉිල් ඉිල්
Fabaceae
Leucaena leucocephala
x
Fabaceae
Macroptilium
x
atropurpureum
Fabaceae
Macroptilium lathyroides
x

DS

NCS

Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic

LC
LC
NE
NE
NE
NE
LC
NE

Exotic
Exotic
Exotic

NE
NE
LC

Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic

NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Exotic

NE
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Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Loganiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Muntingiaceae
Onagraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Solanaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Araceae

Mimosa pudica
Senna occidentalis
Hyptis capitata
Mesosphaerum suaveolens
Spigelia anthelmia
Corchorus aestuans
Waltheria indica
Muntingia calabura
Ludwigia decurrens
Passiflora foetida
Passiflora suberosa
Scoparia dulcis
Chloris barbata
Urochloa maxima
Richardia brasiliensis
Spermacoce exilis
Spermacoce ocymifolia
Spermacoce remota
Spermacoce verticillata
Physalis angulata
Solanum americanum
Lantana camara
Stachytarpheta urticifolia
Achyranthes aspera
Alternanthera sessilis
Lannea coromandelica
Calotropis gigantea
Cynanchum tunicatum
Vincetoxicum flexuosum
var. tenuis
Wattakaka volubilis
Pistia stratiotes

Arecaceae

Calamus metzianus

නිදිකුම්බා, දැදින්ොරු, හීන් නිදිකුම්බා
ෙැණි නතෝර, හිවල් නතෝර

x
x
x
x
x
x
x
x

අලි තල
ජලාදර
පුන්නික්කි
ජෑම්
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ෙඩ නගඩි, ෙඩ වැල්, උඩහළු, වැල් නදළුම්
තින්ත
වල් නකාත්තමල්ලි
මයුරු තණ
ගිණි තණ, රට තණ, ගිනිකීීරැසස

x

කළු කන්නේරිය, නකම්නම්රිය
ගඳොෙ, කීටු හිඟුරු, රට හිඟුරු
x

x

NE
LC
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC
LC
LC
EN
LC

x

කරල් හැබ, ගස කරල්හැබ, කරල්සැනබෝ
මුකුණුවැන්ෙ, මී කන් ෙලා
හික්
වරා, එළ වරා
කන් කුඹල

x
x

අඟුණ, අනුක්නකාළ, කිරි අඟුණ, තිත්ත අඟුණ
දිය ෙරඬැල්, දිය ෙරෙැල්ල

Native
Native

LC
LC

x

එළ වැල්, එළ නේ වැල්, කහ නේ වැල්

Native

VU

x
x
x
x
x

Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Exotic
Native
Native
Native
Native
Native
Native

x
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Asteraceae
Asteraceae
Cleomaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Flagellariaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Loranthaceae
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae

Cyanthillium cinereum
Emilia sonchifolia
Cleome viscosa
Ipomoea aquatica var.
aquatica
Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-tigridis
Xenostegia tridentata
Cyperus compressus
Cyperus pulcherrimus
Fimbristylis acuminata
Coccinia grandis
Acalypha indica
Microstachys chamaelea
Derris trifoliata
Alysicarpus vaginalis
Cajanus scarabaeoides
Grona heterophylla
Grona triflora
Indigofera tinctoria
Sesbania aculeata
Tephrosia pumila
Tephrosia purpurea
Tephrosia villosa
Teramnus labialis
Zornia gibbosa
Flagellaria indica
Ocimum tenuiflorum
Premna serratifolia
Dendrophthoe falcata
Lawsonia inermis
Hibiscus tilliaceus
Sida acuta

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

LC
LC
LC
LC

මුහුදු ිම් තඹුරු, එළ ිම් තඹුරු
දිවි අඩිය, දිවි ෙහුර
හවරි මදු, හීන් මදු

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

නකෝවක්කා, නකම් කැකිරි
කුප්පෙනම්නිය
රත් ිටවක්කා
කල වැල්
අසවැන්ෙ, රතු අසවැන්ෙ
වල් නකාල්ලු, වල් උඳු
මහ උඳුියලිය
හීන් උඳුියලිය, සුදු ගැටදිය
නිල් අවරිය

ිල, කතුරු ිල, ගම් ිල, කටු ිල, ෙණු ිල
බූ ිල
වල් නකාල්ලු

x

x

x
x

Native
Native
Native
Native

x

x
x
x
x
x

මඟුල් කුඹුරුවැන්ෙ, නමාණරකුඩුම්ිය, වතු ොළු
කඩුෙහර
වල් අබ, රන් මානිසස, බූ වලු අබ
කංකුං

නගායි වැල්
මදුරු තලා, හීන් මදුරු තලා, තුල්සි
මිදි, වල් මිදි, මහ මිදි, මිදි ගස, සිහින් මිදි, හීන් මිදි
නදළුම් ිළිල
මරනතාණ්ඩඩි
නබලි ෙට්ට, වල් නබලි
ගස බැිල, නක්සර බැිල
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Malvaceae

Sida rhombifolia subsp.
rhombifolia
Malvaceae
Triumfetta pentandra
Malvaceae
Urena lobata
Malvaceae
Urena lobata subsp. sinuata
Menispermaceae Tinospora cordifolia
Moraceae
Ficus racemosa
Moraceae
Ficus hispida
Nyctaginaceae
Boerhavia erecta
Nymphaeaceae
Nymphaea nouchali var.
nouchali
Nymphaeaceae
Nymphaea pubescens
Phyllanthaceae
Antidesma ghaesembilla
Phyllanthaceae
Aporosa cardiosperma
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Rubiaceae

Glochidion zeylanicum
Phyllanthus amarus
Phyllanthus debilis
Phyllanthus
maderaspatensis
Phyllanthus reticulatus
Phyllanthus rotundifolius
Phyllanthus simplex
Phyllanthus urinaria
Synostemon bacciformis
Bacopa monnieri
Apluda mutica
Dactyloctenium aegyptium
Eleusine indica
Imperata cylindrica
Phragmites karka
Portulaca oleracea
Nauclea orientalis

x

නකාටිකන් බැිල

Native

LC

x
x
x
x
x

ඇෙල, කපු කිනිසස
ෙට්ට ඇෙල, ඇෙල, හීන් ඇෙල, ෙටු ඇෙල
ෙට්ට ඇෙල, හීන් ඇෙල
රස කිඳ
අට්ටික්කා, දිඹුල්
නකාට දිඹුල
මානෙල්, දිය මානෙල්, නිලුපුල්

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native

LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
VU

x
x
x

ඇත් ඕළු, ඕළු
බූ ඇඹිල්ල
කැබැල්ල, බරවා ඇඹිල්ල

Native
Native
Native

LC
LC
LC

x

හුණුකිරිල්ල
ිටවක්කා
එළ ිටවක්කා, නිරුරි, ිං නෙල්ලි, ෙවන් ඇඹිලිය

Native
Native
Native
Native

LC
LC
LC
LC

වැල් කයිල, ගස දුම්මැල්ල, කයිල

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
LC
LC

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

රත් ිටවක්කා
ිං නදළුම්, ඇත් ිටවක්කා
ලුණුවිල, මැහි වැල
කුරු කුඩා තණ
පුීටු තණ
බැල තණ, වල් කුරක්කන්, වල් මල් කුරක්කන්
ඉලුක්, ගාල, පුෂ
වැලුක්, ෙලා ගස
නගඳ නකාළ
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Rubiaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Typhaceae
Verbenaceae
Vitaceae
Pteridaceae

Oldenlandia corymbosa var.
corymbosa
Spermacoce articularis
Cardiospermum
microcarpum
Typha angustifolia
Phyla nodiflora var.
nodiflora
Causonis trifolia
Acrostichum aureum

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

වල් ෙත්ොඩගම්

Native

LC

නෙනෙල වැල්, වැල් නෙනෙල

Native
Native

LC
NE

හම්ු ෙන්
හිරිමෙ දැත්ත

Native
Native

LC
LC

වල් රත් දිය ලු
කැරන් නකාකු

Native
Native

LC

Annexure 3.2: Amphibian species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.
Family
Scientific Name
English Name
DS
NCS GCS Marsh Woodland Open Annona marsh
(Acacia) water
Bufonidae
Duttaphrynus melanostictus Common toad
Native
LC
Dicroglossidae
Euphlyctis cyanophlyctis
Indian skipper frog
Native
LC
x
X
Dicroglossidae
Euphlyctis hexadactylus
Indian Green Frog
Native
LC
x
X
Dicroglossidae
Minervarya syhadrensis
Common paddy field frog
Native
LC
x
x
x
X
Dicroglossidae
Hoplobatrachus crassus
Jurdon's bullfrog
Native
LC
Rhacophoridae Pseudophilautus popularis
Common Shrub Frog
Endemic
NT
EN
x
x
X
Rhacophoridae Polypedates cruciger
Common Hourglass Tree-frog Endemic
LC
Rhacophoridae Polypedates maculatus
Spotted tree frog
Native
LC

Potential
Sp.
x

x
x
x

Annexure 3.3: Reptile species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.
Family
Scientific Name
English Name
DS
NCS GCS Marsh Woodland Open Annona Potential
(Acacia) water marsh
Sp.
Crocodylidae
Crocodylus porosus
Saltwater crocodile
Native
EN LR/lc
x
Bataguridae
Melanochelys trijuga
Black turtle
Native
LC
LR/nt
x
Trionychidae
Lissemys ceylonensis
Flapshell turtle
Native
LC
x
Agamidae
Calotes calotes
Green garden lizard
Native
LC
x
Agamidae
Calotes versicolor
Common garden lizard
Native
LC
x
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Gekkonidae
Scincidae
Varanidae
Varanidae
Acrochordidae
Pythonidae
Natricidae
Natricidae
Natricidae
Homalopsidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Elapidae
Viperidae
Viperidae
Emydidae

Hemidactylus frenatus
Eutropis carinata
Varanus bengalensis
Varanus salvator
Acrochordus granulatus
Python molurus
Atretium schistosum
Xenochrophis asperrimus
Xenochrophis piscator
Cerberus rynchops
Ahaetulla nasuta
Dendrelaphis schokari
Dendrelaphis tristis
Lycodon aulicus
Lycodon osmanhilli
Oligodon arnensis
Oligodon sublineatus
Ptyas mucosa
Naja naja
Daboia russelii
Hypnale hypnale
Trachemys scripta

Common house-gecko
Common skink
Land monitor
Water monitor
Wart snake
Indian python
Olive keelback water-snake
Sri Lanka Keelback
Checkered Keelback
Dog-faced water snake
Green vine snake
Schokari’s bronze back
Common bronze back
Wolf snake
Flowery wolf snake
Common kukri snake/ Banded Kukri
Dumerul’s kuki snake
Rat snake
Indian cobra
Russell’s viper
Merrem’s Hump nose viper
Red-eared slider

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Endemic
Native
Native
Native
Endemic
Native
Native
Endemic
Native
Endemic
Native
Native
Native
Native
Exotic

LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LR/nt
NT

LC

LC
LC

x

x
x
x
x

X

X
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Annexure 3.4: Bird species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.
Family
Scientific Name
English name
NCS
DS
GCS Marsh Woodland Open Annona Potential
(Acacia)
water marsh
Sp.
Anatidae
Dendrocygna javanica
Lesser Whistling-duck
LC
Resident
LC
x
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis
Little Grebe
LC
Resident
LC
x
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Columbidae

Columba livia

Rock Dove

Columbidae
Columbidae
Columbidae
Caprimulgidae
Hemiprocnidae
Apodidae
Apodidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae

Spilopelia suratensis
Treron pompadora
Ducula aenea
Caprimulgus asiaticus
Hemiprocne coronata
Aerodramus unicolor
Cypsiurus balasiensis
Centropus sinensis
Clamator coromandus
Eudynamys scolopaceus
Hierococcyx varius
Cuculus micropterus
Cuculus poliocephalus

Western Spotted Dove
Sri Lanka Green-pigeon
Green Imperial-pigeon
Indian Nightjar
Crested Treeswift
Indian Swiftlet
Asian Palm-swift
Greater Coucal
Chestnut-winged Cuckoo
Western Koel
Common Hawk-cuckoo
Indian Cuckoo
Lesser Cuckoo

CR
considering
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
LC
EN
LC
NE

Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Ciconiidae
Ciconiidae
Threskiornithidae

Gallirallus striatus
Zapornia fusca
Amaurornis phoenicurus
Gallicrex cinerea
Porphyrio porphyrio
Gallinula chloropus
Mycteria leucocephala
Anastomus oscitans
Threskiornis
melanocephalus
Ixobrychus sinensis
Ixobrychus cinnamomeus
Ixobrychus flavicollis
Gorsachius melanolophus
Nycticorax nycticorax

Slaty-breasted Rail
Ruddy-breasted Crake
White-breasted Waterhen
Watercock
Purple Swamphen
Common Moorhen
Painted Stork
Asian Openbill
Black-headed Ibis
Yellow Bittern
Cinnamon Bittern
Black Bittern
Malay Night-heron
Black-crowned Night-heron

Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae

Resident

LC
LC
LC
LC
LC

CR
VU
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

Resident
Endemic
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Migrant
Resident
Resident
Resident
Presence
uncertain
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident

NT
NT
LC
NE
NT

Resident
Resident
Resident
Migrant
Resident

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Pelecanidae
Phalacrocoracidae
Phalacrocoracidae
Anhingidae
Charadriidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Laridae
Jacanidae
Strigidae
Strigidae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Meropidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Megalaimidae

Butorides striata
Ardeola grayii
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardea alba
Ardea intermedia
Egretta garzetta
Pelecanus philippensis
Microcarbo niger
Phalacrocorax fuscicollis
Anhinga melanogaster
Vanellus indicus
Gallinago stenura
Actitis hypoleucos
Chlidonias hybrida
Hydrophasianus
Ninox scutulata
Otus bakkamoena
Spilornis cheela
Accipiter badius
Haliaeetus leucogaster
Haliastur indus
Merops philippinus
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Pelargopsis capensis
Halcyon smyrnensis
Psilopogon rubricapillus

Megalaimidae

Psilopogon zeylanicus

Green-backed Heron
Indian Pond-heron
Cattle Egret
Grey Heron
Purple Heron
Great White Egret
Intermediate Egret
Little Egret
Spot-billed Pelican
Little Cormorant
Indian Cormorant
Oriental Darter
Red-wattled Lapwing
Pintail Snipe
Common Sandpiper
Whiskered Tern
Pheasant-tailed Jacana
Brown Boobook
Indian Scops-owl
Crested Serpent-eagle
Shikra
White-bellied Sea-eagle
Brahminy Kite
Blue-tailed Bee-eater
Common Kingfisher
Pied Kingfisher
Stork-billed Kingfisher
White-breasted Kingfisher
Sri Lanka Crimson Fronted
Barbet
Brown-headed Barbet

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
NE
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
CR
LC
LC
LC
LC
LC

Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Migrant
Migrant
Migrant
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Endemic

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC

LC

Resident

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
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Picidae
Psittacidae
Psittacidae
Pittidae
Oriolidae
Campephagidae
Campephagidae
Campephagidae
Artamidae
Aegithinidae
Dicruridae
Monarchidae
Laniidae
Corvidae
Corvidae
Cisticolidae
Cisticolidae
Cisticolidae
Cisticolidae
Cisticolidae
Acrocephalidae
Acrocephalidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Pycnonotidae
Pycnonotidae
Phylloscopidae
Zosteropidae
Leiotrichidae
Sturnidae

Dinopium psarodes
Psittacula eupatria
Psittacula krameri
Pitta brachyura
Oriolus xanthornus
Pericrocotus cinnamomeus
Coracina macei
Lalage melanoptera
Artamus fuscus
Aegithina tiphia
Dicrurus caerulescens
Terpsiphone paradisi
Lanius cristatus
Corvus splendens
Corvus macrorhynchos
Cisticola juncidis
Prinia hodgsonii
Prinia socialis
Prinia inornata
Orthotomus sutorius
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus stentoreus
Cecropis hyperythra
Hirundo rustica
Pycnonotus cafer
Pycnonotus luteolus
Phylloscopus trochiloides
Zosterops palpebrosus
Turdoides affinis
Pastor roseus

Lesser Sri Lanka Flameback
Alexandrine Parakeet
Rose-ringed Parakeet
Indian Pitta
Black-hooded Oriole
Small Minivet
Indian Cuckoo-shrike
Black-headed Cuckoo-shrike
Ashy Woodswallow
Common Iora
White-bellied Drongo
Indian Paradise Flycatcher
Brown Shrike
House Crow
Large-billed Crow
Zitting Cisticola
Gray-breasted Prinia
Ashy Prinia
Plain Prinia
Common Tailorbird
Blyth's Reed-warbler
Clamorous Reed-warbler
Sri Lanka Swallow
Barn Swallow
Red-vented Bulbul
White-browed Bulbul
Greenish Warbler
Oriental White-eye
Yellow-billed Babbler
Rosy Starling

NE
LC
LC
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
NT
LC
NE
LC
LC
NE
LC
LC
NE

Endemic
Resident
Resident
Migrant
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Migrant
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Migrant
Resident
Endemic
Migrant
Resident
Resident
Migrant
Resident
Resident
Migrant

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x

x

x

x
x
x

x
x
x

LC

x

x
x

LC

x
x
x

LC
LC
LC
LC

x
x
x
x
x
x
පිටුව් | 315

EIA Report of 350 MW RLNG Combined Cycle Power Plant at Kerawalapitiya
Sturnidae
Muscicapidae
Muscicapidae
Muscicapidae
Chloropseidae
Dicaeidae
Nectariniidae
Nectariniidae
Nectariniidae
Estrildidae
Estrildidae
Estrildidae
Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae

Acridotheres tristis
Copsychus saularis
Saxicoloides fulicatus
Muscicapa dauurica
Chloropsis jerdoni
Dicaeum erythrorhynchos
Nectarinia zeylonica
Cinnyris asiaticus
Cinnyris lotenius
Lonchura striata
Lonchura punctulata
Lonchura malacca
Dendronanthus indicus
Anthus rufulus
Motacilla flava

Common Myna
Oriental Magpie-robin
Indian Robin
Asian Brown Flycatcher
Jerdon's Leafbird
Pale-billed Flowerpecker
Purple-rumped Sunbird
Purple Sunbird
Loten's Sunbird
White-rumped Munia
Scaly-breasted Munia
Tricoloured Munia
Forest Wagtail
Paddyfield Pipit
Western Yellow Wagtail
Black-winged Stilt

LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
LC
NE
LC

Resident
Resident
Resident
Migrant
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Resident
Migrant
Resident
Migrant
Resident

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

LC
LC

x
x
x
x
x

x

Annexure 3.5: Mammal species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.
Family
Scientific Name
English name
NS
NCS
GCS Marsh Woodland Open Annona Potential
(Acacia) water marsh
Sp.
Soricidae
Suncus etruscus
Pigmy shrew
Native
EN
LC
X
Soricidae
Suncus murinus
Common musk shrew Native
LC
x
LC
Pteropodidae Cynopterus sphinx
Short-nosed fruit bat Native
LC
LC
x
x
x
X
Pteropodidae Pteropus giganteus
Flying fox
Native
LC
LC
x
x
x
X
Pteropodidae Rousettus leschenaulti
Fulvous fruit bat
Native
LC
LC
X
Felidae
Prionailurus rubiginosus
Rusty-spotted cat
Native
EN
VU
X
Felidae
Prionailurus viverrinus
Fishing Cat
Native
EN
EN
x
Herpestidae
Herpestes edwardsii
Grey mongoose
Native
LC
LC
x
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Mustelidae
Viverridae
Viverridae
Hystricidae
Muridae
Muridae
Muridae
Sciuridae
Leporidae

Lutra lutra
Paradoxurus hermaphoditus
Viverricula indica
Hystrix indica
Bandicota indica
Mus musculus
Rattus rattus
Funambulus palmarum
Lepus nigricollis

Eurasian Otter
Palm cat
Ring-tailed civet
Porcupine
Malabar bandicoot
Indian house mouse
Common rat
Palm squirrel
Black-naped hare

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC

x
x
X
x
x
x
x
x
x

LC
LC

Annexure 3.6: Fish species recorded in the marsh and open water pools within the landfill site and those which may be found in surrounding marshes.
Family
Scientific Name
English Name
DS
NCS
GTS
Open
Possible
water &
species in
Marsh
surrounding
marshes
Synbranchidae
Ophisternon bengalense
Asian Swamp Eel
N
CR
LC
X
Cyprinidae
Amblypharyngodon grandisquamis
Sri Lanka Large Silver Carplet
E
EN
X
Aplocheilidae
Cyprinidae

Aplocheilus dayi
Esomus thermoicos

Sri Lanka Day's Killifish
Sri Lanka Flying Barb

E
E

EN
LC

LC

X
X

Cyprinidae
Cyprinidae
Cobitidae

Puntius chola
Rasbora microcephalus
Lepidocephalichthys thermalis

Swamp Barb
Narrow line Rasbora
Common Spiny Loach

N
N
N

LC
LC
LC

LC
LC
LC

X
X
X

Long-Whiskered Catfish
Striped Dwarf Catfish
Stinging Catfish
Spotted Snakehead
Murrel
Dwarf Panchax
Climbing Perch
Sri Lanka Walking Catfish
Horadandia

N
E
N
N
N
N
N
E
E

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
VU

LC
LC
LC
LC
LC

X
X
X
X

Bagridae
Mystus gulio
Bagridae
Mystus nanus
Heteropneustidae Heteropneustes fossilis
Channidae
Channa punctata
Channidae
Channa striata
Aplocheilidae
Aplocheilus parvus
Anabantidae
Anabas testudineus
Claridae
Clarias brachysoma
Cyprinidae
Horadandia atukorali

DD

x
x
X
X
X
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Synbranchidae
Cyprinidae
Belontidae
Cichlidae
Cichlidae
Cichlidae
Channidae
Gobidae

Ophichthys desilvai
Puntius vittatus
Pseudosphromenus cupanus
Etroplus suratensis
pseudetroplus maculatus
Oreochromis sp
Channa orientalis
Brackish water Goby sp.

Sri Lanka Lesser Swamp Eel
Silver Barb
Spike Tailed Paradise Fish
Green Chromide
Orange Chromide
Tilapia (Exotic)
Smooth-Breasted Snakehead

E
N
N
N
N
I
E
N

CR
LC
LC
LC
LC
NE
VU

X
LC
LC
LC
LC

X
X
X
X
X
X
X

Annexure 3.7: Butterfly species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.
Family
Scientific name
English name
NCS
DS
Marsh Woodland Open Annona Potential
(Acacia)
water
marsh
Sp.
Pieridae
Appias galene
Sri Lankan Lesser Albatross
LC
Endemic
x
Hesperiidae Potanthus satra
Sri Lankan Dart/Tropic dart
LC
Endemic
x
Hesperiidae Cephrenes trichopepla
Yellow Palm Dart
LC
Exotic
x
Papilionidae Pachliopta hector
Crimson Rose
LC
Native
x
Papilionidae Pachliopta aristolochiae Common Rose
LC
Native
x
Papilionidae Papilio demoleus
Lime Butterfly
LC
Native
x
Papilionidae Papilio polytes
Common Mormon
LC
Native
x
X
Papilionidae Papilio polymnestor
Blue Mormon
LC
Native
x
Papilionidae Papilio clytia
Mime
LC
Native
x
Papilionidae Graphium teredon
Narrow-banded Bluebottle
LC
Native
x
Papilionidae Graphium agamemnon
Tailed Jay
LC
Native
x
Pieridae
Leptosia nina
Psyche
LC
Native
x
Pieridae
Delias eucharis
Jezebel
LC
Native
x
X
Pieridae
Catopsilia pyranthe
Mottled Emigrant
LC
Native
x
Pieridae
Catopsilia pomona
Lemon Emigrant
LC
Native
x
Pieridae
Eurema hecabe
Common Grass Yellow
LC
Native
x
Pieridae
Eurema blanda
Three-Spot Grass Yellow
LC
Native
x
Nymphalidae Tirumala limniace
Blue Tiger
LC
Native
Nymphalidae Parantica aglea
Glassy Tiger
LC
Native
x
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Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Riodinidae

Danaus chrysippus
Danaus genutia
Euploea core
Euploea klugii
Phalanta phalantha
Acraea terpsicore
Junonia atlites
Junonia iphita
Junonia almana
Hypolimnas bolina
Neptis hylas
Euthalia aconthea
Melanitis leda
Orsotriaena medus
Mycalesis perseus
Ypthima ceylonica
Elymnias hypermnestra
Spalgis epeus
Arhopala amantes
Zesius chrysomallus
Rathinda amor
Tajuria cippus
Jamides bochus
Jamides celeno
Lampides boeticus
Leptotes plinius
Castalius rosimon
Zizina otis
Zizula hylax
Everes lacturnus
Chilades lajus
Abisara echerius

Plain Tiger
Common Tiger
Common Crow
Brown King Crow
Common Leopard
Tawny Coster
Grey Pansy
Chocolate Soldier
Peacock Pansy
Great Eggfly
Common Sailor
Baron
Common Evening Brown
Medus Brown
Common Bushbrown
White Four-ring
Common Palmfly
Apefly
Large Oakblue
Redspot
Monkey-puzzle
Peacock Royal
Dark Cerulean
Common Cerulean
Pea Blue
Zebra Blue
Common Pierrot
Lesser Grass Blue
Tiny Grass Blue
Oriental Cupid
Lime Blue
plum Judy

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native

x

x
x
x

x
x

X
x
x

x
x

X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Nymphalidae

Ampittia dioscorides
Iambrix salsala
Taractrocera maevius
Pelopidas mathias
Ideopsis similis

Bush Hopper
Chestnut Bob
Common Grass Dart
Small Branded Swift
Blue Glassy Tiger

LC
LC
LC
NT
VU

Native
Native
Native
Native
Native

x
x
x
x
x

Annexure 3.8: Dragonfly species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.
Family
Scientific Name
English Name
NCS
DS
Marsh Woodland Open Annona
GCS
(Acacia)
water
marsh
Coenagrionidae
Agriocnemis pygmaea
Wandering Wisp
LC
Native LC
x
Coenagrionidae
Onychargia atrocyana
Marsh Dancer
VU
Native LC
Coenagrionidae
Paracercion malayanum
Malay Lilysquatter
LC
Native LC
Coenagrionidae
Ischnura senegalensis
Marsh Bluetail
LC
Native LC
Coenagrionidae
Ceriagrion cerinorubellum
Painted Waxtail
VU
Native LC
Coenagrionidae
Ceriagrion coromandelianum Yellow Waxtail
LC
Native LC
x
x
Coenagrionidae
Pseudagrion malabaricum
Malabar Sprite
LC
Native LC
Coenagrionidae
Pseudagrion microcephalum
Blue Sprite
LC
Native
x
Coenagrionidae
Pseudagrion rubriceps
Sri Lanka Orange-faced Sprite
LC
Native
latycnemididae Copera marginipes
Yellow Featherleg
LC
Native LC
Gomphidae
Ictinogomphus rapax
Rapacious Flangetail
LC
Native LC
x
x
Aeshnidae
Gynacantha dravida
Indian Duskhawker
NT
Native
Libellulidae
Brachydiplax sobrina
Sombre Lieutenant
LC
Native LC
Libellulidae
Lathrecista asiatica
Pruinosed Bloodtail
NT
Native
Libellulidae
Orthetrum chrysis
Spine-tufted Skimmer
VU
Native LC
Libellulidae
Orthetrum glaucum
Asian Skimmer
NT
Native LC
Libellulidae
Orthetrum luzonicum
Marsh Skimmer
NT
Native LC
x
Libellulidae
Orthetrum pruinosum
Pink Skimmer
NT
Native LC
x
x
Libellulidae
Orthetrum sabina
Green Skimmer
LC
Native LC
x
x
x
Libellulidae
Potamarcha congener
Blue Pursuer
LC
Native LC
x
Libellulidae
Acisoma panorpoides
Asian Pintail
LC
Native LC
x

Potential
Sp.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae

Brachythemis contaminata
Crocothemis servilia
Diplacodes trivialis
Neurothemis intermedia
Neurothemis tullia
Rhodothemis rufa
Trithemis aurora
Rhyothemis variegata
Pantala flavescens
Tholymis tillarga
Zyxomma petiolatum
Urothemis signata

Asian Groundling
Oriental Scarlet
Blue Percher
Paddyfield Parasol
Pied Parasol
Spine-legged Redbolt
Crimson Dropwing
Variegate Flutterer
Globe Skimmer
TwisterFoggy-winged
Dingy Duskflyer
Scarlet Basker

LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC

Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native
Native

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
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TERMS OF REFERENCE FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR THE
PROPOSED 300 MW COMBINED CYCLE POWER PLANT
AT KERAWALAPITIYA ON BOOT BASIS
This ToR has been issued by the CEA only as a means of providing guidance for preparation of
the Environmental Impact Assessment (EIA) report for the proposed project. Required
information on impacts mitigation measures etc. which will be useful in decision making should
be incorporated in the EIA report based on the findings of the EIA study.
Issuance of the ToR does not in any way reflect an agreement on the part of the CEA regarding
granting of approval for the project. It is the responsibility of the project proponent to clear any
issues regarding land ownership and to obtain approvals required from agencies other than the
CEA. If the project is to be sited on state land, we recommend obtaining “in principle” approval
from the land owner, prior to embarking on the EIA report preparation. The CEA will not be
responsible for any costs incurred by the project proponent in EIA report preparation in case the
project is rejected.
Project Title

:

300MW Combined Cycle Power Plant
at Kerawalapitiya on BOOT Basis

Project Proponent

:

Lakdhanavi Limited

Project Approving Agency: Central Environmental Authority
Validity Period of the ToR: One and half years from the date of issue.
Report Format

:

Executive Summary
Chapters
1.
Introduction
2.
Description of the proposed project and reasonable alternatives
3.
Description of the existing environment
4.
Environmental impacts
5.
Mitigatory Actions
6.
Risk Assessment and Contingency Plans
7.
Cost Benefit Analysis
8.
Environmental Management Plan (EMP)
9.
Conclusions and Recommendations
Annexes
1.
Terms of Reference
2.
Sources of data and information
3.
References
4.
List of preparers including their work allocation and time schedule. The report
should be authenticated by the preparers
5.
Comments made by the public NGOs and other agencies during the formal and
informal scoping meetings held by the EIA Team
6.
Complete set of relevant maps, tables, charts, layout plans and other details
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Executive Summary
The summary should be a brief, non-technical summary of the justification of the proposed
project, description of the salient features of the project and alternatives considered, the existing
environment of the project site and its environs, key environmental impacts, the measures
proposed to mitigate the environmental impact, environmental management plan & monitoring
programme and conclusion. A one page summary table indicating the significant impacts and
proposed mitigatory measures should be presented.
1. INTRODUCTION
This chapter should include the following:
- Background of the project
- Objective and justification of the project
(Summarize the need or problem been addressed by the project.)
- Objectives of the EIA Report
(Specify the objectives of the assessment and the relationship of the results to project
design and implementation)
- Brief outline of the methodologies and technologies adapted in EIA report preparation
- Policy legal and administrative frame work with reference to the project
- Compatibility with other development projects / programs / plans in the area, especially
with the government development plan of the area
- Approvals needed for the project from other state agencies and any conditions laid down
by state agencies for implementation of the project
2. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT AND REASONABLE ALTERNATIVES
2.1. Description of the proposed project
The following information should be included
-

-

Project location indicating District, Pradesiya Sabha area(s), Divisional Secretariat
Division(s) (DSD) and Grama Niladhari Division(s) (GND) within which the project
is to be located.
State the present ownership of the project site(s). If state owned, please submit a letter
of consent from the relevant state agency/agencies.
Provide a location map indicating the project site, accessibility to the surrounding
development and infrastructure. (1: 10,000 scale).
Drawings showing project layout plan covering the entire identified sites/areas
including the main components such as main power building area, mechanical draft
cooling tower area, fuel unloading and fuel oil storage area, water treatment and
supply facilities area, wastewater treatment plant, regulator station, front area,
entrances, fence and gate of the plant, buffer zone to be maintained, location of
offshore/onshore installations, transfer facilities, grid substation, transmission lines,
pipeline routes with exact point of canal outfalls, desalination plant water intake
point, location of treated effluent outlets, access roads and all other major components
of the project (at a reasonable scale).

2.2. A description of major features of the project to cover the following;
Give a brief description about the main project component facilities and equipment
within each component mentioned in the lay out plan. Flow chart shall be provided
where necessary.
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-

Details of phased development activities and time schedule.

2.3. Constructional activities
Details of land preparation activities (filling, excavation, piling etc.)
Surface Drainage Management Plan
Construction material requirement, source and transport of construction material.
Design and construction details of offshore / onshore installations
Methods of laying pipelines (oil, gas, water etc.)
Any infrastructure development etc.
Constructional waste management system/plan
2.4. Operational Activities
A description of major operational activities / procedures to cover the following;
2.5. Liquid fuel / RLNG Supply System
- Methods, capacities and frequency of fuel transport, unloading, transferring etc.
- Other resource / facility requirements.
2.6. Power Generation
- Install capacity of each unit
- Quantity of fuel used
- Power generation system
- Gas turbine
- HRSG
- Steam turbine
2.7. Fresh Water Supply System
Source, intake point, quality and quantity to be used by the project
Storage facility
Description of the treatment including desalinization plants, re-use
Details of any chemicals added to the system
A schematic diagram showing plant water balance
2.8. Cooling Water Supply and Disposal System
Cooling water intake, distribution line and outlet system
- Cooling water system process
Quantity and quality of cooling water to be discharged of full plant operation
Details of any chemicals added to the system
Cooling water recirculation system (if any) / discharge location
- Cooling water discharge velocity, volume and discharge quality (temperature and
other parameters)
2.9. Air Emissions Control System
The following aspects should be included;
Points of generation of emissions
Characteristics, quantities, concentration and rate of generation of air pollutants for
various operational modes and plant capacity.
Fugitive emission sources and estimated emission quantities
Methods employed to reduce emissions and efficiencies of those methods
Proposed stack heights and internal diameter with justifications for selection of the
particular method
- Flue gas temperature at the tip of the stack
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2.10.

Effluent Treatment Systems
The following aspects should be included;
-

Types, quantities, rates of discharge and quality of effluent generated by the project
activities.
Provide a schematic diagram indicating all wastewater streams from generating
point(s) up to discharge point/s
Effluent collection, treatment and disposal system
Anticipated quantities and quality of effluent to be discharged to the environment

2.11.

Noise and vibration
The following aspects should be included;
- Noise and vibration generating activities/Machinery
- Plant selection, plant installation and operational features designed to reduce the
generation of noise and vibration.

2.12.

Solid and hazardous waste disposal system
The following aspects should be included
- Point of generation, nature and quantity of solid waste generated
- Disposal systems including landfill sites if any
- Nature and quantities of Hazardous(Scheduled) Waste generated (during operation
/ maintenance of the plant)

2.13.

Transmission line and Switch yard
The following aspects should be included;
- Route, the capacity in KVA and the length in km of the transmission lines, and any
other specific features. The route should be provided on a topographic map at
suitable scale.
- Brief description of switch yard and its location
- Details of any land acquisition to be done for installation of transmission line/ switch
yard.

2.14.

Work Force
The following aspects should be included;
Skilled and non-skilled Labour requirements (during construction and operation)
Employment of local people during construction and operation
Requirement of migratory workers / expatriates
Occupational health and safety facilities required or provided

2.15.

Establishment and Management of Buffer Zone
-

2.16.

Extent of the area to be maintained for the buffer zone (the area can be determined
based on the risk assessment)
Proposal for acquiring and management of the buffer zone to be discussed
The resettlement / compensation plan for the affected parties should be described
(If any).

Evaluation of alternatives
Describe reasonable alternative considered and the basic environmental, engineering
and economic parameters and criteria used in the evaluation of alternatives.
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Compare alternatives in terms of potential environmental impacts, mitigation measures,
capital and operating costs, reliability, suitability under local conditions and monitoring
requirements.
The following alternatives could be described;
•
•

The “no action” alternative (i.e. one based on current practices without implementing
the project)
Alternative sites, design and technology selection, construction techniques, location
of SPBM, routes for laying of pipelines, operating and maintenance procedures etc.

Selected option should be justified against the alternatives considered.
3. DESCRIPTION OF THE EXISTING ENVIRONMENT
STUDY AREA
• Project site (Plant site, onshore facilities and offshore facilities)
• Area allocated for processing/disposal solid/hazardous waste
• Coastal/marine waters or any canal trace which could be affected by water extraction
and wastewater disposal
• Locations affected by the construction activities of the project
• Area beyond the project site where there is potential for environmental impacts.
(For Air Dispersion Modeling studies, a minimum of 20 km distance from the
boundary of the project site)
Assemble evaluate and present baseline data on the environmental characteristics of the
study area.
This chapter should provide information on physical, biological socio-economic,
archaeological and cultural aspects of the environment likely to be affected by any activity
of the project. Information should be presented in a comprehensive format using tables,
maps and diagrams where appropriate. The methods used to collect data should be clearly
stated under each category. All technical terms should be clearly defined. The existing
environment should be described under following;
3.1

Physical Environment

3.1.1 Topography
Recent topographical data clearly indicating reserve areas, marshy areas, water bodies,
canals, streams, drainage channels and relief.
3.1.2 Climate and meteorology
Prevailing wind patterns, current velocities, precipitation patterns, relative humidity and
temperature, wave heights and direction.
Records of extreme weather conditions.
3.1.3 Hydrology
- Surface drainage pattern
- Vulnerability to floods
- Surface water quality, availability and uses
- Water uses with respect to the intake point and wastewater discharge point
- Water quality of the discharge point (if discharge into a fresh water source)
- Ground water quality
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Ground water availability and safe extraction limit (if ground water is envisaged to
be extracted)
Highest ground water level
Sediment movement information (if any)

3.1.4 Oceanography
- Coastal & offshore bathymetry of the study area paying special attention on sand
dunes, coral reefs, etc.
- Hydrographic details at onshore and offshore facilities
- Hydrographic detail at pipeline trace in the vicinity of the near shore sediment
transport
- Sea surface temperature with special reference to sensitive ecosystems in the study
area.
- Comprehensive study on water quality in the sea at the inlet and discharge location
of the treated effluent.
3.1.5 Geology / soil
- General geology of the area
- Soil types and distribution
- Land use capabilities
3.1.6 Ambient Air quality
- Inventory of existing emission sources in the study area
- Provide a description of existing ambient air quality conditions for the study area,
with particular attention to ambient and peak levels of nitrogen oxides (NOx), sulfur
oxides (Sox), carbon monoxide (CO), ozone (O3), particulate matter (total suspended
particulate (TSP), PM10 and volatile organic compounds (VOCs) levels. Discuss the
influence of local and regional emission sources and the influence of climate and
weather conditions.
3.1.7 Noise
- Existing ambient noise levels
- Inventory of existing noise sources
3.2

Ecological Resources
- Existing natural, aquatic and terrestrial habitats in and around the project site and,
distribution and density of fauna and flora of them
- Rare threatened and endemic species
- Sediment characteristic and benthos
- Plankton diversity
- Proximity to protected areas
- Migratory species and migratory routes (if any – eg. birds, turtles, vales etc.)
- Fishing grounds in the study area and status of fishery resources

3.3

Socio-economic considerations
- Present land use pattern and proposed future developments
- Population characteristics including their socio-economic status
- Socio- economic conditions and livelihoods of the community in the project area
- Fishing community operating and existing fishing harbour in the area
- Existing infrastructure facilities such as housing and sanitation, health care and water
supply etc.
- Places of archaeological/cultural importance
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4. ENVIRONMENTAL IMPACTS
This chapter should show the overall effects of the project on the individual environmental
components. Impacts should include the direct and indirect, long and short-term positive
and negative effects. Significance of impacts should be assessed using appropriate
techniques. In all cases where an assessment is made it should be quite clear what criteria
have been employed to assess the impacts. Where possible, effects should be quantified,
uncertainties highlighted and the basis of predictions should be stated and justified through
case studies / modeling, literature etc. Nature of impacts should be considered in terms of
magnitude, severity, duration, frequency, risk and indirect effects. Cumulative impacts on
the environment which results from the incremental impact of the action when added to the
past, present, and reasonably foreseeable future actions regardless of what agency or person
undertakes such actions should also be stated.
Impacts should be discussed in the order of severity.
Special attention shall be given to following aspects;
4.1 Construction Impacts
4.1.1

Site Construction
- Impacts on hydrological characteristics of the area
- Impacts on existing infrastructure facilities
- Impacts on existing power plants and existing fuel transporting pipelines,
- Impacts on the network of drainage canals and their capacity to handle drainage
- Soil erosion and silting of water ways and adjacent areas
- Changes in surface and ground water quality
- Impacts on existing habitats due to changing land use pattern
- Transportation of material and equipment
- Noise and vibration problem due to construction activities
- Impacts due to emissions to the air (eg : dust)
- Impacts due to increased traffic

4.1.2

Installation of and pipelines
- Impacts on coastal stability, coastal structures, fishing harbours, oil transportation
pipe line etc.
- Impacts on fishing grounds / routes and interference with existing fishing activities
- Impacts on fauna, flora and on sensitive and fragile eco-systems due to turbidity
changes and re-deposition of sediments etc.
- Noise, vibration due to construction activities
- Impacts on canals and other water bodies
- Impacts on surface water quality
- Impacts on other existing proposed or planned government / private sector
development activities in the vicinity
- Impacts due to transport of material and equipment
- Public safety / potential relocation of people and developments due to security
reasons

4.2

Operational Impacts

4.2.1

Air Quality
- Emission rates of air pollutants and volumetric flow rates in m3/sec from the Power
Plant. (including stack data)
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-

Predict pollutant concentrations due to emissions through a suitable mathematical
modeling study. Dispersion model input data, any assumptions made and model
results including determination of stack heights should be given.
Fugitive emissions and contribution of such emissions to ambient pollutant
concentrations during different seasons.

4.2.2

Hydrology and Water Quality
- Changes of water temperature of receiving waters due to discharges should be
estimated using a suitable modeling study. Existing discharges that contribute to
temperature changes in the study area should also be considered in the modeling
study. Thermal plume extent, thermal stratification and monsoonal effect should be
studied using models. Model inputs, model parameters & assumptions made and
model results should be presented in graphical form for easy visualization.
- Impacts on inland surface/ground water quality/quantity due to tapping (if any) of
inland water sources or due to discharges/runoff water/ leachates etc. from project
sites.

4.2.3

Noise & Vibration
- Predicted noise levels and impacts
- Vibration impacts

4.2.4

Solid and Hazardous waste disposal
- Impacts due to hazardous waste disposal
- Impacts due to disposal of domestic solid waste and sludge from the wastewater
treatment plant(s)

4.2.5

Land Stability
- Impacts on coastal stability and sedimentation of the bay/fishing harbour due to
onshore/offshore constructions
- Soil erosion and related impacts during construction

4.3

4.4

5.

Impacts on Biological Aspects
-

Impacts on aquatic ecosystem/habitats/species due to extraction of water for the
project, temperature rise and changes in chemical composition of receiving waters due
to discharges should be estimated and discussed.

-

Impacts on terrestrial and aquatic habitats (Floral and faunal communities) due to
changes in land use, air pollution and due to deposition of emissions should also be
discussed.

Impacts on Socio-economic Aspects
- Relocation and related impacts (if any)
- Impacts on health and welfare of local population and communities
- Impacts on livelihoods and income sources (agriculture, fishing, tourism etc.)
- Impacts on other proposed or planned government / private sector development
activities in the vicinity
MITIGATORY ACTIONS
This chapter should set out the proposed measures to minimize the impacts identified in
Chapter 4 to acceptable levels including conformity to gazette Sri Lankan standards.
Alternative methods of mitigation should be discussed and the effectiveness of the
proposed measures that are to be provided should be stated. Mitigation methods should
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be defined in specific practical terms. A rationale should also be presented for selection of
chosen mitigatory measures.
6

RISK ASSESSMENT AND CONTINGENCY PLAN
A detail Quantitative Risk Assessment (QRA)report should be done with the risk mitigatory
measures and QRA should consist of identification, evaluation and assessment of the
hazards, credible accident scenarios associated with storage, handling and operation of the
RLNG/diesel facility, consequences, affected areas and the corresponding probabilities.
This report must consist of a comprehensive safety management system during the
operational phase of the project and safety zones should be identified based on
internationally accepted safety standards and risk assessment studies to ensure the
protection of the public, property and environment and port activities.
Adequate buffer zone should be decided after carrying out a proper assessment study.
A suitable Contingency Management Plan should be evolved covering accidental ruptures
of pipelines, fire hazards and explosions, breakdown of treatment plants. Capacity to deal
with such disasters and insurance schemes compensation should be detailed.

7.

EXTENDED COST BENEFIT ANALYSIS
Extended cost benefit analysis for the selected option of the project (The cost of direct and
indirect impacts to the environment and the costs of proposed remedial / mitigation
measures proposed should be included in the project cost ) should be presented.

8.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN
An Environmental Management Plan (EMP) should be submitted including the followings:

8.1

A summary of the anticipated significant adverse environmental impacts together with the
mitigation measures for each anticipated significant adverse environmental impacts.
Monitoring plan including;
• parameters to be monitored
• proposed locations of sampling points
• frequency of monitoring
• responsible agency / agencies
• availability of funds, expertise and facilities
Implementation arrangement including;
• Implementation schedule of the impact mitigation plan showing, facing and coordination with overall project implementation.
• Institutional framework, namely who is responsible for carrying out the mitigation and
monitoring
• Capital and recurrent costs to implement mitigation and monitoring measures
described above. Identify the availability of source of funds to implement the
measures.

8.2

8.3

9

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The environmental acceptability of the proposed project and key findings and
recommendations of the assessment should be clearly stated. The consultants should make
a firm recommendation on one of the alternatives based on available information.
Any program to improve general environmental conditions can also be stated here.
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Annex. 6: Complete Set of Relevant Maps, Tables, Charts, Layout
Plans And Other Details
All maps, tables, charts, fugures, diagrams, layout plans are
given in the main document at appropriate places to
facilitate ease of reading / comprehension. A set of copies
with better print quality are presented in Annex 6.
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Site Information
48562.3 m2 (12.00 Acres)

Plant area
Gas turbine hall [58.0(L)x33.7(W)x20.0(H)]

1494.25 m2

Steam turbine hall [54.6(L)x30.2(W)x20.0(H)]

1221.00 m2

Fuel Oil Treatment Plant [16.3(L)x9.6(W)x5.8(H)]

156.91 m2

Admin & Control Building [26.0(L)x16.0(W)x10.46(H)]

416.2 m2

WTP Building [26.0(L)x20.75(W)x6.9(H)]

533.0 m2

Power Control Centre GT [15.7(L)x7.3(W)x4.8(H)]

114.6 m2

Workshop Building [24.0(L)x12.5(W)x6.8(H)]

300.0 m2

BSG House [18.1(L)x10.8(W)x6.0(H)]

195.86 m2

Storage tank area

4070.0m2

Storage tank dike wall height

1.90 m
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Sri Lanka.
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350MW LNG Fired Combined Cycle
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Plant Single Line Diagram

Sobadhanavi Limited
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Water Balance Diagram
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Waste Water Diagram
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Location Map
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Land Uses within 10 km distance (to the East,
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Annex. 7: Comments Made by The Public Ngos and Other Agencies
During the Formal and Informal Scoping Meetings Held by
The EIA Team
Outlined extensively in the Socio-Economic Impact survey
conducted in this study.
This section will be further populated after the EIA report is
made available to the relevant stakholders and the general
public.
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2. Sources of data and information
Please see separate “Volume of Annexures”
Annex 1: 2-D Hydro Model by Sri Lanka Land Development Company (SLLDC)
Annex 2: Sub-suface Investigation studies by Slope Solutions
Annex 3(A): Baseline Noise measurements (24 h) by Industrial Technology Institute (ITI)
Annex 3(B): Noise Modelling by Industrial Technology Institute (ITI)
Annex 4(A): Ambient Air Quality Measurements (24h) by Industrial Technology Institute (ITI)
Annex 4(B): Air Dispersion Modelling by Industrial Technology Institute (ITI)
Annex 5: Surface and Ground Water Quality Test Reports by National Building Research Organization
(NBRO)
Annex 6: Soil Test Reports by National Building Research Organization (NBRO)
Annex 7: Thermal, brine, sediment transportation & coastal stability modellings by Lanka Hydraulic
Institute (LHI)
Annex 8: Quantative Risk Assessment, Global Institute of Safety, Security and Technology (Pvt) Ltd.
Annex 9: Traffic Management Plan
Annex 10: Leopold Matrix Assessment

3. References
All references are given as footnotes
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