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කෙටිකෙදුම් 

CEA   මධයම පරිසර අිකකාරිය 

CEB   ලංකා දුලිය බල මංඩලය 

DS  ප්රාපීය ය පල්ලකම් 

DSD   ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට්ටාශය 
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EIA   පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම 

EMF   දුීුත් චුම්භක  රපෂකත්රය 

FAQs  නිතර අසන ප්රශකන 

GIS  භූපගෝලීය පතාරතුරු පීධයේය 

GoSL  ශ්රී ලංකා රජය 

GND  ග්රාම නිලධාමේ වසම 

GPS  පගෝලීය සකථානගත රීමේපම් පීධයේය 
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IEE  මූය ක පාරිසරික දුභාගය 

IEEE  දුලිය  හා ඉපල රපරානික ඉංජිපන්රු ආයතනය 

kV  රීපලෝපවෝල්ලට් 

LA   පළාත් පාලන ආයතනය 

LAA   ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපම් පනත 

LECO  ලංකා දුලිය  පුීගය ක සමාගම. 

MoP  දුලිය බල අමාතයාංශය 

MSL   මධය මුහුලි මට්ටම 

NEA   ජායේක පාරිසරික පනත 

NIRP  ජායේක සකපේච්ඡාපවන් නැවත පදිංචි රීමේපම් ප්රයේපත්යේය 

NWP  වයඹ පළාත 

RFP  වයාපියේ සඳහා පයෝජනාව  

RoW   මාර්ග අවසරය 

SLPFC   ශ්රී ලංකා සංර රෂණය සඳහා වන වැඩසටහන 

TOR  නිර්පන්ය දුෂය 

WTG  සුළං දුලිය  පජනපර්ටරය 
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විධාෙෙ සාරාාංශෙ 

ශ්රී ලංකාපේ දුලිය  ජනනය, සම්පේෂණය සහ පබො හැමේම භාර ප්රධාන උපපයෝගිතා ආයතනය වන ලංකා දුලිය බල 

මණ්ඩලය මුල්ලය කුලම් සුළං බලාගාරය සංවර්ධනය රීමේමට පයෝජනා කර ඇත. 

පමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාපේ පරමාර්ථය වන්පන් සුළං බල වයාපියේ පහසුකම පහකතුපවන් පවයේන 

පරිසරයට ඇයේ දුය හැරී සිජු, වක්ර, සමුච්චිත සහ පේරිත පාරිසරික බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ ඇගයීමයි. වාර්තාව, 

අපප් රිත පාරිසරික බලපෑම් සහ පයෝජිත අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග සමප පවයේන පභෞයේක, පාරිසරික, ආර්ික 

සහ සමාජීය තත්ත්වය පිළිබඳ මූය ක ෙත්ත වය න් සමන්දුත පේ. EIA දුියන් පුපරෝකථනය කරන ලෙ ඍණාත්මක 

බලපෑම් අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග සඳහා ාවා වළ රවා ගැනීමට, අවම රීමේමට, පිය යම් රීමේමට පහෝ අවසාන දුසඳුම 

පලස වන්දි පගීමට සුලිසු නිර්පීශ ඉදිරිපත් කරයි; සහ වයාපියේපව සමසකත පාරිසරික යේරසාරභාවය සා රෂාත් 

කර ගැනීම සඳහා සකථානයට දුපශකිත පාරිසරික කළමනාකරණ සහ අධී රෂණ සැලැසකම ර සපයයි. 

පයෝජිත මන්නාරම සුළං බල වයාපියේය - තුන්වන අදියර මන්නාරම දිසකි රකපව මුසය , නානත්තන් සහ 

මන්නාරම නගර ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශවල (DSD  පිහිටා ඇයේ ්ය දුලිය  බල උත්පාෙනය සහ සම්පේෂණ 

වයාපියේය ර වන අතර ්මගින් දුලිය  ශ රයේය නිපෙීමට සුළපේ ශ රයේය භාදුතා කරනු ලැපේ.  

මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව පකාකුපාෙයන්, පකාණ්ඩච්චි, කරිද රකුය  සහ මුල්ලය කුලම් GND වල 

මරිච්චිකට්ටි ර රිත වනාන්තරය තුළ සුළං බලාගාරය, ්කතුරීමේපම් උපපපාළ (CSS) සහ ්කතුරීමේපම් ජාලය 

පිහිටයි. මන්නාරම DS පකාට් ාශපව පුතුකාමම් GND හි ෙැනට පවයේන මන්නාරම ග්රිඩ් උපපපාළට සම්බන්ධ 

රීමේමට පපර සම්පේෂණ මාර්ගය GND 13  ර හරහා ගමන් කරනු ඇත. 

පයෝජිත වයාපියේ ප්රපීශය අංක PA-239300 ෙරණ තාවකාය ක අනුමැයේය ලබා දීපමන් ශ්රී ලංකාපේ පුනර්ජනනීය 

බලශ රයේ සංවර්ධනය සඳහා භාර දී ඇයේ ඉහළම නිපයෝජිතායතනය වන ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය 

(SLSEA) දුියන් ජාලගත සුළං බල සංවර්ධන වයාපියේය සඳහා පවන් කර ඇත. පාරිසරික හා තා රෂණික ආර්ික 

සාධක අධයයනය රීමේපමන් සහ SLSEA දුියන් කරන ලෙ ඉල්ලලීමට අනුව, ෙැනටමත් පවන් කර ඇයේ වයාපියේ 

ප්රපීශය තුළ සංවර්ධනය කළ හැරී සුළං දුලිය  දුභවය උපරිම රීමේපම් අරමුණින් EIA දුෂය පථය වැිද දිු ස 

කරන ලදී (ref: SEA/REP/A-39510 දින, 2022 ජනවාරි 04 . ා අනුව, පමගාපවාට් 6 ර ෙ රවා වූ තනි ටර්බයින 

ධාරිතාව ර සලකා බලා, මීටර් 160ක පරාටර් දුෂකකම්භයරීන් ුත් දුශාල සුළං ටර්බයින භාදුතා රීමේම සඳහා 

අංගසම්්ර්ණ බලපෑම් ත රපසකරුව ර ියලි කර ඇත. පමම EIA වාර්තාව මධයම පරිසර අිකකාරිපව අවසාන 

නිර්පන්ය දුෂය (Terms of Reference  සහ 2022 මැයි 25 දිනැයේ 08/EIA/P&E/07/2021 දිනැයේ ය පියට අනුකූල 

පේ. 

වයාපියේ දුෂය පථයට සුළං ටර්බයින 34 ර, 33-kV ්කතු රීමේපම් ජාලය ර (රීපලෝමීටර 34.9 ර , අ රකර 5ක 

ඉඩමක 33 kV/220 kV CSS ්ක ර, 220-kV, 28.6 km සම්පේෂණ මාර්ගය ර, පවයේන ප්රපේශ මාර්ග (රී.මී. 

9.34  ප්රයේසංසකකරණය රීමේම සහ පයෝජිත සුළං ටර්බයින ඉදිරීමේම් සකථාන කරා ළපා ීමට නව ප්රපේශ මාර්ග 

(රී.මී. 7.41  ඉදිරීමේම ඇතුළත් පේ. සුළං ටර්බයින මගින් ජනනය කරන දුලිය ය 33-kV ්කතු රීමේපම් ජාලය 

භාදුතපයන් CSS පවත මාරු කරනු ලැපේ. CSS හි දී පවෝල්ලම යතාව 220 kV ෙ රවා ඉහළ නැංීපමන් පසු, 

ජනනය කරන ලෙ දුලිය ය පයෝජිත රීපලෝමීටර් 28. 6 ර දිග සම්පේෂණ මාර්ගය හරහා මුල්ලය කුලම් CSS  ියට 

පුතු රකාමම් හි ෙැනට පවයේන මන්නාරම් ජාල උපපපාළ (GSS) පවත සම්පේෂණය පකපර්. ෙැනට පවයේන මාර්ග 

ජාලපව පකාටසක තත්ත්වය බර උපකරණ සහ යන්පත්රෝපකරණ ටර්බයින පිහිටුවන සකථාන පවත ප්රවාහනය 

රීමේමට ප්රමාණවත් පේ. පමම අවශයතාවය සපුරාලීම සඳහා පවයේන මාර්ග ජාලපව තවත් පකාටස ර 

ප්රයේසංසකකරණය කළ ුතුය. පවයේන මාර්ග භාදුතපයන් සුළං ටර්බයින සකථාන රීහිපයකට ප්රපේශ දුය පනාහැක. 

්බැදුන් නව මාර්ග ඉදිරීමේම අවශය පේ. 33-kV ්කතු රීමේපම් ජාලය පමම පවයේන සහ නව මාර්ගවල මායිම 

(පෂෝල්ලඩරය  දිපේ ඉදිකරනු ලැපේ. 

මෑතකදී ප්රයේසංසකකරණය කරන ලෙ පුත්තලම - මන්නාරම ප්රධාන මාර්ගය සම්්ර්ණ වයාපියේ ප්රපීශය ඔසකපසක 

N-S දිශාවට දිව යයි. සම්්ර්ණ වයාපියේ ප්රපීශය අඩු  උසක මම් වය න් ු රත වන අතර, 0 ියට 25m msl ෙ රවා 

උන්නතාංශ පරාසයක පවතී. පමම ප්රපීශය මිලි බෑවුම ර ඇත. ්ය පවරළබඩ අවසාදිතයන් සහ රතු පසක ආකාර 

(Red Earth formation  අතර මායිම සලකු ස කරයි. වයාපියේ ප්රපීශය තුළ නිමේ රෂණය කරන ලෙ ් ර 
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ලා රෂණික භූ ල රෂණය ර වන්පන් කල්ලආරු ගංවතුර තැන්න තුළ පගෝලාකාර (මීටර් 6  ර ෙ රවා  වුහයන් 

පැවතීමයි. ්ය මුහුලි පවරපළක ියට පගාඩමම පෙසට මීටර් 500  ර පමණ ලිර ර දුහිපී. වයාපියේ ප්රපීශපව 

හඳුනාගත් අපනකුත් භූ ල රෂණ වන්පන් වැය  වර්ග, මැටි, වැය  සහිත මැටි සහ රතු පසක සහිත ප්රපීශවය න් 

සමන්දුත සමතලා ඉඩම් යේීමමයි. මීට අමතරව, වයාපියේ ප්රපීශය තුළ වැය  කඳු (උස මීටර් 6 ර පමණ ෙ රවා , 

පබාරළු සහ ලැටරයිටි ර සැකැසකම, ප්රපාත වැනි වුහයන් (උස මීටර් 4 ෙ රවා  ෙ හඳුනා ගැපන්. 

අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරය, සාමානයපයන්, දිශානයේපව පබාපහෝ ප්රාපීය ය පවනසකකම් සමප ෙකුපණ් ියට 

උතුර ෙ රවා දිශාවට දුහිපී. පවරළ තීරය වසර පුරා දුශාලීමට සහ නිරිතදිග පමෝසම් රළවලට නිරාවරණය වන 

නමුත් ඊසානදිග පමෝසම් රළවය න් ආර රෂා පේ. සාපප් රෂ වශපයන් පනාගැඹුරු ගැඹුර ර ආසන්න පවරළ 

ප්රපීශපව පවතී. අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරපව පවරළබඩ ල රෂණවල සැලරීය ුතු දුදුධත්වය ර ෙ රනට 

ලැපේ. මෙ බෑවුම් සහිත පපරපවරළ සහ පසුපස පවරළ ප්රපීශ සහිත වැය  සහිත පවරළ, සාපප් රෂ වශපයන් 

ඉදිරිපස බෑවුම් සහිත කඳු වැටි ආකාරපව වැය  නිර්මාණයීම් සමප මෙ බෑවුම් සහිත පපරපවරළ, මෙ බෑවුම් සහිත 

පපරපවරළට පසුව බෑවුම් සහිත ඉදිරිපස ලැටරයිටි ර ගල්ලපර සැකැසකම සහ ඉදිරිපස බෑවුම් සහිත ප්රපාත 

සැකැසකම ර සහිත පවරළ අධයයන ප්රපීශපව ඇත. ජල මූලාශ්ර රීහිපයක මුහුෙට ජලය මුොහරින පමෝය (Sea 

outlets   පවරළ තීරපව පිහිටා ඇයේ අතර වසපර් වැිද කාලය ර ්වැනි ියයලුම පමෝය හරහා වැය  තීරු නිර්මාණය 

පේ. 

සුළං ටර්බයින/කුළු ස අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරපයන් ඔේබට පිහිටා ඇයේ බැදුන්, ්වැනි ටර්බයින ඉදිරීමේම 

සහ ක්රියාත්මක රීමේම පහකතුපවන් පවරළ තීරපව හැියමේම් පකපරහි සිජු බලපෑම ර අපප් රෂා පනාපකපර්. පකපසක 

පවතත්, ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා ් ර ් ර සුළං ටර්බයින පිහිටා ඇයේ සකථාන වටා දුශාල ප්රපීශය ර භාදුතා රීමේම 

සහ වි රෂලතා ඉවත් රීමේම, කැකරම්, පිරීම, සම්මඩනය රීමේම, මට්ටම් රීමේම සහ අපනකුත් අොළ ක්රියාකාරකම් 

ඉදිරීමේම් අදියපර්දී අපප් රෂා පකපර්. පාංශු ඛාෙනය, පරාන්මඩ, සකවාභාදුක ජලාපවහන රටා අවහිර ීම / සීමා 

ීම පාංශු හායනය සහ ජලය ් කතැන ස්ඳී යේීමම / ප්රාපීය යව ගංවතුර ඇයේීම සඳහා පම් අනුව හැරීයාව ර පවතී. 

පකපසක පවතත්, භූමිපව සාපප් රෂ සමතලා සකවභාවය සහ ප්රපීශපව ඉහළ උරාගැනීපම් හැරීයාව ර සහිත වැය  

සහිත පස පහකතුපවන්, ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් ෙැිද බලපෑම ර අපප් රෂා පනාකරයි. පයෝජිත ප්රපේශ මාර්ග 

ඉදිරීමේම පහකතුපවන් පවරළබඩ කලාපපව සකවභාදුක ජලාපවහන රටාපේ යම් පවනස ර නිසා ඇයේවන ජල ගැලීම් 

සහ ප්රාපීය ය ගංවතුර ආරිත අහිතකර බලපෑම් සඳහාෙ හැරීයාව පවතී. 

 

ඉදිරීමේම් සඳහා අවශය අවම ප්රපීශ භාදුතා රීමේම, ජලවහන පීධයේ සැපයීම - අවශය සකථානවල පරාන්මඩ උගුල්ල 

ඇයේරීමේම, පවයේන ජලවහන මාර්ගවලට බාධා පනාරීමේම / ජල මූලාශ්රවල ගලායාම අවහිර පනාරීමේම - අවශය 

සකථානවල සපයා ඇයේ පබෝ රකු සහිත ආකාරපයන් දුිකමත් ඉදිරීමේම් භාදුතයන් නිර්පීශ රීමේම සහ ඉදිරීමේම් 

අදියපරන් පසු හානියට පත් ප්රපීශය හැරීතා ර ප්රයේෂක ාපනය රීමේම බලපෑම් අවම රීමේපම් පියවරයන් පලස 

අනුගමනය කළ ුතුය. පාංශු ඛාෙනය අවම රීමේම සඳහා ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා ඉවත් කරන ලෙ ප්රපීශවල 

තණපකාළ වැසීමට පහසුකම් සැලසීම ෙ නිර්පීශ පකපර්. අපනකුත් ටර්බයිනවලට වඩා පවරළ තීරයට සමීපව 

පිහිටා ඇයේ සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය වඩාත් අභ්යන්තර සකථානයකට මාරු රීමේම නිර්පීශ කරනු ලැපේ. 

සුළං බල වයාපියේ ප්රපීශපව සහ ා අවට ප්රධාන මතුපිට ජල මූලාශ්ර වන්පන් මුහුෙ (ඉන්දියානු සාගරය , වාරි වැේ, 

කල්ලආරු සහ පමෝෙරගම් ආරු ය. මීට අමතරව, අධයයන ප්රපීශපව වාරි ඇල පීධයේය ර, කුඩා ඇළ පොළ, ජලය 

් රස්සකී යේපබන අවපාත සහ  රපෂකත්ර කා ස ඇත. කල්ලආරු යනු සිතුමය දිය පහර ර (seasonal stream  වන 

අතර වර්ෂා කාලවලදී කල්ලආරුපේ පහළ පකාටපසක ප්රධාන වශපයන් කල්ලආරු පාලපම් පහළ පකාටපසක ගංවතුර 

තත්ත්වයන් බහුලව ෙ රනට ලැපේ. පමෝෙරගම් ආරු ප්රපීශපව දුශාලතම ඔය වන අතර ්ය අංක 38 ෙරන සුළං 

කුළුපණ් ියට රීපලෝමීටර් 1.3 ර පමණ ලිරින් මුහුෙට ගලා බසී. වාරි අරමු ස, ප්රධාන වශපයන් ී වගාව. කුඩා 

වාරිමාර්ග වැේ රීහිපය ර වයාපියේ ප්රපීශය තුළ පිහිටා ඇයේ අතර මතුපිට ප්රමාණය පහ රටයාර් 30 ට අඩුය. මාර්තු 

ියට ඔ රපතෝබර් ෙ රවා දුයළි කාලය තුළ ියයලුම වාරි ටැංරී දුයළී පහෝ වැපේ මැෙ පකාටසකවල ජලය ් රස්සකී  

පැවතීම ියලිපේ. 

අධයයන ප්රපීශය තුළ ියලි කරන ලෙ  රපෂකත්ර සමී රෂණපවදී ආපේණික දුපශකෂ 9  ර, ජායේක වශපයන් වඳීපම් 

තර්ජනයට ල ර වූ දුපශකෂ 8  ර සහ ජායේක වශපයන් ආසන්න වඳීපම් තර්ජනයට ල ර වූ දුපශකෂ 7  ර ඇතුළුව 

සත්ත්ව දුපශකෂ 151  ර වාර්තා දුය. ආපේණික සහ තර්ජනයට ල ර වූ දුපශකෂ අනුව සත්ත්ව දුදුධත්වය අඩු බව 

පසායා ගන්නා ලදී. වයාපියේ ප්රපීශපව සත්ත්ව ්කතුව තුල සංක්රමණික ප රීන් දුපශකෂ 9 ර ඇත. පකපසක 
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පවතත්,  රපෂකත්ර පමේ්ෂණ ියලි කරන ලීපී ප රීන් සංක්රමණය පනාවන සමපවදී බවත්, ්ම නිසා වාර්තා ී ඇයේ 

පී පබාපහෝ ලිරට අතරමං වූ ප රීන් බවත්, වයාපියේය බලපාන ප්රපීශය තුළ ියටිය හැරී සැබෑ සංක්රමණිකයන් 

සංඛයාව සඳහන් පනාවන බවත් සඳහන් කළ ුතුය. 

සුළං බලාගාර සහ සම්පේෂණ මාර්ග වය න් පැන නගින ප්රධාන සිණාත්මක බලපෑම් වය න් ්ක ර වන්පන් 

කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් වැනි පියාසර සත්ත්ව දුපශකෂ (avifauna   වලට මරණයට හා තුවාල වලට මග පෑදීමයි. 

මන්නාරම දූපපත් පමන් පනාව, වයාපියේ ප්රපීශපව සැලරීය ුතු සංක්රමණික ප රීන්පේ ්කතුීම් නිමේ රෂණය 

පනාීය. පකපසක පවතත්, වයාපියේ ප්රපීශය තුළ පිහිටා ඇයේ වාරි වැේ රීහිපය ර ජලජ කුරුල්ලලන්ට සැලරීය ුතු 

නවාතැන් සපයයි. උොහරණය ර පලස, ටර්බයින අංක 4 සහ 7 අතර ටැංරී අතර පීය ය කුරුල්ලලන්පේ ාලනය 

නිමේ රෂණය ී  ඇත. පමම ටර්බයින පෙක අතර පරතරය ආසන්න වශපයන් රීපලෝමීටර 1.2  ර වන අතර ් මඟින් 

කුරුල්ලලන්පේ ාලනය සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩ ර ලබා පී. පකපසක පවතත්, දුපශකෂපයන්ම වාරි වැේ ආරිතව, 

සත්ත්ව දුපශකෂවලට ඇයේ දුය හැරී බලපෑම් පිළිබඳව නිවැරදි ත රපසකරුව ර රීමේම සඳහා, කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් 

පකපරහි අවධානය පයාමු කරමින් වැිදලිර අධයයනය ර ියලි රීමේම නිර්පීශ කරනු ලබන්පන් කුරුළු ්කතුීපම් 

සහ හැියමේම් වල තාවකාය ක පවනසකකම් හඳුනාගැනීපම් අෙහියනි. පමමගින් වයාපියේ ප්රපීශය තුළ පවයේන 

සත්ත්ව දුපශකෂ සඳහා අවශය අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග තීරණය රීමේමට හැරීයාව ලැපේ.පමම බලපෑම හැර පසසු 

බලපෑම් වන පභෞමික හා ජලජ වාසසකථාන අහිමි ී ම, වනජීී වාසසකථානවලට බාධා රීමේම, වාසසකථාන ඛණ්ඩනය 

ීම, වාසසකථාන හායනය සැලරීය ු තු පනාපේ. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසකම ෙැිද පලස  රරියාත්මක රීමේම 

හරහා කළමනාකරණය කළ ුතුය. 

පයෝජිත වයාපියේ භූමිපව සහ ඊට ආසන්න ප්රපීශවය න් හමු වූ ියයලුම වාසසකථානවය න් ආපේණික (6) සහ 

පීය ය දුපශකෂ 189  ර ඇතුළුව ශාක දුපශකෂ 216  ර (පවුල්ල 59  ර සහ ගණ 185  ර  වාර්තා දුය. අධයයන ප්රපීශපව 

වාර්තා ී ඇයේ ශාක දුපශකෂ දුිය්ක ර (21) හඳුන්වා දී ඇයේ දුපශකෂ පේ. ියයලුම වාර්තාගත ශාක දුපශකෂ අීදුතීය 

පහෝ වයාපියේ ප්රපීශයට සීමා පනාපේ. පවරළබඩ වි රෂලතාදිය, පනාකැළඹු ස හා හායනය වූ දුයළි මිශ්ර 

සොහරිත වනාන්තර, ලඳු කැලෑ සහ කපඩාලාන වැනි සකවාභාදුක භූමිෂක  වාසසකථාන පයෝජිත වයාපියේ භූමිය තුළ 

ෙ රනට ලැපේ.   

පබාපහෝ ටර්බයින පවරළබඩ කලාපය තුළ ඇයේ රීහිපය ර හැර පවරළට ඈයේන් පිහිටි පගාඩමපමහි වැිදපුර 

සථාපිත කරනු ලැපේ. පයෝජිත සංවර්ධනය දිපේ පවරළබඩ ප්රපීශය පබාපහෝ ලිරට වැය  සහිත පවරළ වන අතර 

මියගිය පකාරල්ලපර සහ වැය ගල්ල සහිත පාෂාණමය මම් ඇත. සමහර කඳු වැටි සහ කපඩාලාන කලාප ෙ 

(mangrove patches  ෙ රනට ලැපේ. සමහර පකාරල්ලපර සහ මුහුලි තිණ වැටි (seagrass beds  ෙ රනට 

ලැපබන්පන් වර්තමාන සංවර්ධනපයන් ඈත මුහුලි ප්රපීශවල පමණි. සුළං ටර්බයින ඉදිරීමේම සහ ක්රියාත්මක 

රීමේම සාගර පරිසරයට පහෝ සාගර ජීීන්ට සැලරීය ුතු සිජු බලපෑම ර ඇයේ පනාකරයි. පකපසක පවතත්, 

වයාපියේපව ඉදිරීමේම් අදියපර්දී සමුද්ර පරිසරයට ගලා යන අවසාදිත නිසා සමහර වක්ර බලපෑම් ඇයේ පේ. ්වැනි 

බලපෑම් පකටි කාලය ර පවයේනු ඇයේ අතර පසක කැකරපම්දී යහපත් පුරුලි පවත්වා ගැනීපමන් අවම කර ගත හැක. 

ටර්බයිනපයන් ජනනය වන ප ෝෂාව නිසා පවරළ ආසන්නපව ියටින මසුන් මය ගැන්ීම නිසා ධීවර 

කර්මාන්තපව නියැපලන්නන්පේ මසුන් ඇල්ලලීම අඩාල වනු ඇතැයි ඇතැම් ධීවරයින් තුළ කනසකසල්ලල ර මතුව 

යේපේ. පකපසක පවතත්, වාතපව ජනනය වන ශේෙය මාළු වලට බලපෑම ර ඇයේ කරයි යන ් වැනි ප්රකාශය ර සඳහා 

දුෙයාත්මක සා රි පනාමැත. සුළං ටර්බයිනය පවරළට ඈයේන් පවයේන අතර මත්සයයාට ෙැපනන්නට මුහුෙට ළපා 

වන දුට ටර්බයිනපයන් ලැපබන ශේෙ මඩනය පනාසැලරීය හැරීය. 

220kV සම්පේෂණ මාර්ගය ඉඩම් පරිහරණපයන් සහ ඉඩම් අයියේපයන් පවනසක වන ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. 

රීපලෝමීටර් 28.6 සම්පේෂණ මාර්ගපයන් රීපලෝමීටර් 19.7 ර කුඹුරු ඉඩම් හරහාෙ, රීපලෝමීටර් 8.9 ර 

පගවතු/පපාල්ල වගාව හරහාෙ, ඉයේරිය වනාන්තරය සහ ෙකු ස පවරළ මාර්ගපව ර රිතය හරහාෙ ගමන් කරයි (B 

403). සම්පේෂණ මාර්ගය ඉදිරීමේම සඳහා පර්යන්ත කුළු ස පෙක ර, පකෝණ කුළු ස 22 ර සහ සසකපපන්ෂන් 

කුළු ස 59 ර අවශය පේ. ජනාවාස තුළ රීියලි කුළුණ ර සකථාපිත පනාකරන බවත්, රීියලි වුහයකට බලපෑම ර 

ඇයේ පනාවන බවත් සහයේක පකපර්. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් ියලි වුවෙ, කුළු ස ඉදිරීමේපමන් පසු පගාීන්ට තම 

වගාව කරපගන යා හැරීය. සම්පේෂණ මාර්ග පකාරිපඩෝව (මාර්ග-අවසරය  අත්පත් කර පනාගන්නා නමුත් 

සම්පේෂණ මාර්ගපව ආර රෂාව සඳහා පපාල්ල, තල්ල, අඹ සහ අපනකුත් උස ගසක ඉවත් කරනු ලැපේ. 
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වයාපියේ ප්රපීශය ප්රධාන වශපයන් කිිකර්මාන්තය සහ ධීවර ආරිත ගම්මාන පේ. “මල්ලවතු ඔය” ගංගාව සහ 

“පයෝධ වැව” ජල මූලාශ්ර (cascade  පීධයේය මඟින් ප්රපීශපව කුඹුරු කන්න පෙක ර සඳහා කුඹුරුවලට ජලය 

සපයයි. වයාපියේ ප්රපීශපව බටහිර මායිපම් පිහිටි පපෝ ර පබා රක ප්රපීශපව ධීවරයින්ට පසකවා සපයි. සුළං 

ටර්බයින යන්ත්රවය න්  ජනාවාසවලට සහ ධීවර කටුතුවලට ියලිවන බාධා වළ රවා ගැනීම සඳහා ජනාවාසවය න් 

සාධාරණ පලස (>450m) සහ පවරළ තීරපව ියට මීටර් 150 කට පනාඅඩු අභයන්තරපව පිහිටා ඇත. 

මුල්ලය  රකුලම් ප්රපීශය මුහුලි පවරපළක මාෙැල්ල ධීවර කර්මාන්තපව පයපෙන ්කම ධීවර ප්රජාවයි. සුළං ටර්බයින 

පවරළ තීරපව මසුන් ඇල්ලලීමට සහ පගාඩබෑපම් සකථානවලට ප්රපේශ ීමට බාධා පනාකරනු ඇත. ධීවර කඳවුරු 

්ම සකථානවලම පවත්වාපගන යා හැක. 

වයාපියේ ප්රපීශපව ප්රජාවන්, දුපශකෂපයන්ම ධීවරයින් සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර ක්රියාකාරිත්වපයන් ජනනය වන 

ශේෙය සහ කම්පනය ධීවර සම්පතට අහිතකර පලස බලපානු ඇතැයි මපයන් පසුපවයේ. දුලිය බල මණ්ඩලය සුළං 

බල වයාපියේවලට අොළ පතාරතුරු ප්රජාව පවත පබො හරිනු ලබන්පන් ්වැනි මය ලිරු රීමේම සඳහා ය. පකපසක 

පවතත්, ධීවර කර්මාන්තය සඳහා වයාපියේපව ආර රෂාව සහයේක රීමේම සඳහා අඛණ්ඩ උත්සාහය අවශය පේ. 

වයාපියේපව ඉදිරීමේම් සහ පමපහුම් කාලසීමාව තුළ ප්රජා සහභාීතත්ව අධී රෂණ ක්රියාවය ය ර ප්රජාවට ආර්ෂාව 

සහ අහිතකර බලපෑම් වළ රවා ගැනීම සඳහා වයාපියේය ක්රියාත්මක කරන අවම රීමේපම් පියවර ෙැක බලා ගැනීමට 

ඉඩ සැලසීමට පයෝජනා කරනු ලැපේ. 

CSS ඉදිරීමේම සහ සම්පේෂණ මාර්ගය ඇතුළුව සුළං බල වයාපියේය සඳහා පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසකම ර 

(EMP) සකසක කර ඇත, ්ය පහත සඳහන් අදියරයන් සම්බන්ධපයන් අපප් රිත බලපෑම් සහ අවම රීමේපම් 

ක්රියාමාර්ග සංවර්ධනය රීමේම සාකච්ඡා කරයි  (i) ්ර්ව ඉදිරීමේම්, (ii) ඉදිරීමේම්, සහ (iii) පමපහුම් සහ නඩත්තු 

රීමේම. EMP හි පයෝජිත අවම රීමේපම් පියවර, අධී රෂණ දුෂය පථය, ප්රමිතීන්, ආයතනික වගකීම සහ ක්රියාත්මක 

රීමේපම් කාලසටහන ඇතුළත් පේ. පාරිසරික අධී රෂණ සැලැසකම සඳහා පාරිසරික පරාමිතීන් සහ නියමිත 

කාලපයහි ියලිීම සහ පිරිවැය EMoP හි ෙ ෙ රවා ඇත. 

වයාපියේපව සමාජීය සහ පාරිසරික බලපෑම් ඇතුළුව වයාපියේපව ශකයතාව ත රපසකරු රීමේම සඳහා පලෝක මිල 

ෙත්ත  භාදුතා කරමින් සහ සැබෑ වශපයන් ආර්ික පකාන්පීිය මත දීර්  පිරිවැය ප්රයේලාභ දුශකපල්ලෂණය ියලි 

කරන ලදී. අහිතකර තත්ත්වයන් සඳහා වයාපියේපව ශ රයේමත් බව පමේ්ෂා රීමේම සඳහා සංපේදීතා දුශකපල්ලෂණය ර 

ෙ ියලි කරන ලෙ අතර 10% මි සම් ලකුණට වඩා ඉහළ වයාපියේ IRR සමප පමේ්ෂා කරන ලෙ අහිතකර 

තත්ත්වයන්ට වයාපියේය ශ රයේමත් බව ඔප්පු දුය. 

බලපෑම් සහ අවම කිරීකම් පිෙවර පිළිබඳ සාරාාංශ වගුව 

බලපෑම බලපෑකම් 

විශාලත්වෙ 

අවම කිරීකම් පිෙවර 

ඉදිකිරීම් අදිෙර   

සුළං ටර්බයින, ්කතුකරන්න ජාලය, 

CSS සහ පයෝජිත වයාපියේපව 

සම්පේෂණ මාර්ගය ඉදිරීමේම 

පහකතුපවන් මතුපිට ල රෂණ සහ 

වර්තමාන පසෞන්ෙර්යය පවනසක රීමේම. 

අඩු ඉදිරීමේපමන් පසු ප්රයේසංසකකරණ සැලැසකම/ ගසක 

නැවත ියටුීම ියලිරීමේම. ගසක හා වි රෂලතා ඉවත් 

රීමේම සඳහා අොල පෙපාර්තපම්න්තු අනුමැයේය 

අවශයය පේ. 

CSS සහ සම්පේෂණ මාර්ග ඉදිරීමේම, 

සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සදු රීමේම සහ 

වයාපියේපව පිය සටහන් සහ ප්රපේශ 

මාර්ගවල වි රෂලතා ඉවත් රීමේම 

පහකතුපවන් පාංශු ඛාෙනය. 

ඉහළ පාංශු ඛාෙනයට පගාලිරුදුයහැරී සකථාන පාංශු 

ඛාෙනපයන් වළ රවා ගැනීම. නිිය පාංශු 

ප්රයේසකථාපන පියවරයන් අනුගමනය රීමේම. 

බාධාවන්ට ල රවන ඉඩම් පුනරුත්ථාපනය රීමේම 

සහ සකථාවර රීමේම. ප්රපේශ මාර්ග සකිර මාර්ග 

බැදුන් ප්රපේශපමන් පතෝරාගැනීම. 
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මතුපිට සහ භූගත ජලපව 

ගුණාත්මකභාවය 

අඩු සුලං ටර්බයින, CSS සඳහා ඉඩම්, සම්පේෂණ 

මාර්ගපව පකෝණික කුළු ස සකථාන සහ ප්රපේශ 

මාර්ග ප්රපේශපමන් සකථානගත රීමේම. කම්කරුවන් 

සඳහා ියලාවතුපර්/මුල්ලය කුලම් ප්රපීශපව වැියරීය , 

පානීය ජලය යනාදිය සමප කුය යට ගත් නවාතැන් 

පහසුකම් සපයනු ඇත. සුළං බලාගාර, CSS ඉඩම 

සහ සම්පේෂණ ස්හැන් මාර්ග සකථානවල, ්ම 

වැඩමපම් ඉදිරීමේම් කම්කරුවන් සඳහා 

පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් උරාගැනීපම්  වළවල්ල ලබා 

පෙනු ඇත. 

ඉදිරීමේම්/ගිහසකථ අපද්රවය මගින් මතුපිට 

හා භූගත ජලය දූෂණය ීපම් හැරීයාව 

අඩු මුසය , නන්නත්තන් සහ මන්නාරම යන ප්රපීශපව 

ප්රාපීය ය සභාවන්හි අොළ පරගුලාිය සහ 

නීයේමේයේවලට අනුකූලව පවන් කරන ලෙ ලී සහ අබය  

ද්රවය ්කතු කර බැහැර කරනු ලැපේ. 

දූදුය /PM/වාහන දුපමෝානය ගැලීම 

පහකතුපවන් වාතපව ගුණාත්මකභාවයට 

ඇයේවන බලපෑම්. 

දූදුය  දුපමෝානය වැිදීම පහකතුපවන් 

ඉදිරීමේම් කාලය තුළ වයාපියේය මගින් 

වාතපව ගුණාත්මක භාවයට සුළු 

බලපෑම ර ඇයේ කරයි. 

අඩු ඉදිරීමේම් භූමිපව ජලය ෙැමීම, සීමිතව නිරාවරණයවූ 

පසක, වාහන නිිය පලස නඩත්තු රීමේම යනාදිය. 

සාමානය ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් 

ඇයේවන ශේෙය 

අඩු රාිපව ශේෙ ජනනය රීමේපම් ක්රියාකාරකම් සීමා 

රීමේම සහ කන් පප්නු, මමකලර් වැනි පුීගය ක 

ආර රෂක උපකරණ භාදුතය. උපී 6 ියට සවස 6 

ෙ රවා කාලය තුළ පමණ ර වැඩ රීමේම. 

ඉදිරීමේම් වාහන ගමන් රීමේම නිසා 

වාහන තෙබෙය 

අඩු අිකක රථවාහන  ණත්වය සහිත ප්රපීශ වල රවා 

ගැනීම සඳහා උපකරණ ප්රවාහනය රීමේපම් කටුතු 

සැලසුම් කරනු ලැපේ. ඉදිරීමේම් භූමිපව නිිය මාර්ග 

සංඥා, ප්රවාහන මාර්ගවල අවසාන සදුසකතරාත්මක 

සමී රෂණය/මාර්ග පපළගැසකම ප්රපීශපව මාර්ග 

යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධපයන් නිිය සැලරීල්ලල ර 

සහයේක කරනු ඇත. 

සුළං බලාගාරපයන් බලපෑමට ල ර වූ 

නිවාස සඳහා නැවත පදිංචි රීමේම 

පනාමැත අවම රීමේම අවශකය පනාපේ. සුළං ටර්බයින සකථාන/ 

CSS/සම්පේෂණ මාර්ග මාර්ගය පතෝරාපගන 

ඇත්පත් නැවත පදිංචි රීමේපම් ගැටලුව ර පනාමැයේ 

ආකාරයටය. 

සත්වයින්  හා ශාක සඳහා වි රෂලතා / 

වාසසකථාන අහිමි ීම 

මධයම සුළං ටර්බයින, CSS සහ සම්පේෂණ මාර්ගපව 

පකාටස ර මරිච්චිකට්ටි RF හි ඇයේ බැදුන් අවශය 

ඉදිරීමේම් ප්රපීශයට පමණ ර වි රෂලතා/ගසක/පඳුරු 

ඉවත් රීමේම සීමා රීමේම. නව ප්රපේශ මාර්ග 

සංවර්ධනය සඳහා ෙැනට ඇයේ පනාකැඩූ ප්රපේශ 

මාර්ග පතෝරා ගැනීම. මරිචිචිකට්ටි RF සඳහා වන 

සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් සකසක කරන 

ලෙ ප්රයේසංසකකරණ සැලැසකම ක්රියාත්මක රීමේම. 

ඉදිරීමේම් කාලයතුල පීය ය 

සත්ත්වයින්ට බාධා ඇයේීම 

අඩු ් ර ් ර සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර, ප්රපේශ මාර්ග, CSS 

ඉඩම සහ කල්ලආරු ියට මන්නාරම/පුතුකම්ම GSS 

ෙ රවා සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා සකථාන 
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පතෝරාගැනීපම්දී වනජීී මාර්ග සහ ඔවුන්පේ 

වාසසකථාන හැරීතා ර මප හැර ඇත. 

කමකහයුම් අදිෙර   

සුළං ටර්බයින ක්රියාත්මක ීපමන් 

ඇයේවන ශේෙය 

අඩු ප්රයේග්රාහකවලට ශේෙය අවම වන බව සහයේක රීමේම 

සඳහා නිිය ටර්බයින සකථාන පත්මේම 

සුළං ටර්බයින / සම්පේෂණ මාර්ග 

ඉදිරීමේම පහකතුපවන් කම්කරුවන්ට සහ 

ජනයාට ියලිවන අනතුරු 

අඩු වැඩමපම් ියටින පසකවකයින් සඳහා නිිය PPE 

භාදුතය. සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සදුරීමේපම්දී 

ධීවරයින්ට පහෝ අනවසර පුීගලපයකුට හානිය ර 

පනාවන බවට සහයේක ීම 

පමපහුම් අතරතුර පපයේ (Blade  

කැඩීයාම 

අඩු සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය ජනාවාස වය න් බැහැරව 

පිහිටුදුය ුතුය. සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය 

ආසන්නපව නිවාස සඳහා අවසර පෙනු ලබන්පන් 

අොළ ශේෙය සහ ආර රිත අනුමැතීන් සපුරා 

ඇත්නම් පමණි. බලපෑම් අවම රීමේම අවශය 

පනාපේ. 

 

2022 සැප්තැම්බර් 9 වන දින මධයම පරිසර අිකකාරිපව (CEA) ප්රධාන කාර්යාලපව පැවයේ තා රෂණික ඇගයීම් 

කමිටුව (TEC) පහත වගුපේ ෙ රවා ඇයේ පාරිසරික හා සමාජීය ගැටළු පහකතුපවන් සුළං ටර්බයින සකථාන හතර ර 

(WTG 15, WTG 35, WTG 36 සහ WTG 37  ඉවත් රීමේමට තීරණය කරන ලදී. ්බැදුන්, පමම සුළං ටර්බයින 

සකථාන ක්රියාත්මක රීමේමට පනාහැරී වනු ඇත. වයාපියේ පයෝජක, CEB දුියන් දුකල්ලප සකථාන පයෝජනා පනාකළ 

අතර, ්බැදුන්, පමම EIA වාර්තාපේ සාකච්ඡා කර ඇයේ පරිදි, සුළං බල වයාපියේපව අවසාන පිරිසැලසුපමහි 

අඩංගු වන්පන් සුළං ටර්බයින 34 ර පමණි. 

තීරණාත්මෙ පාරිසරිෙ හා සමාජීෙ ගැටළු සහ කෙෝජිත පිෙවර පිළිබඳ සාරාාංශ වගුව 

අංකය උපකේශන අතරතුර අවධාරණෙ ෙරන ලද ගැටළු කෙෝජිත ක්රිොමාගගෙ 

1 වනජීී සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව (DWC) ෙැනුම් 

ලින්පන් කල්ල-ආරු ගප ආරිත ප්රපීශයම අය  මංකඩ 

සඳහා හඳුනාපගන ඇයේ බැදුන් ටර්බයින සකථාන 

සඳහා සලකා බැය ය ුතු නැයේ බවයි. 

මූය ක සුළං බලාගාර සැලැසකම සැලසුම් 

රීමේපම්දී පමම ඉල්ලලීම සලකා බලා ඇත. 

කල්ලආරු ගපට සමාන්තරව පයෝජිත අය  

පකාරිපඩෝව දිපේ ටර්බයින සකථාන පිහිටා 

පනාමැත. 

2 වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව (FD) වනාන්තර 

ප්රපීශය තුළ නව මාර්ග ඉදිරීමේම් අවම කර හැරී 

සෑම තැනකම පවයේන මාර්ග ප්රපයෝජනයට ගන්නා 

පලස ඉල්ලලා ියටිපවය. 

පමම ඉල්ලලීම මූය ක සුළං බලාගාර 

සැකැසකපම් ියට සලකා ඇත 

3 සුළං ටර්බයින අංක15 මාදුල්ලලු සංර රෂණ 

වනාන්තරය තුළ පිහිටා ඇත. ්ය මාදුල්ලලු සංර රෂණ 

වනාන්තරපයන් ඉවතට පගන යන පලස වන 

සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව ඉල්ලලා ියටිපවය. 

පයෝජිත සුළං බලාගාරපව අවසාන 

සැකැසකම සඳහා පමම ටර්බයින පිහිම ම 

සැලරීල්ලලට පගන පනාමැත. 

4 පමම සුළං ටර්බයින සකථාන තුපනහි පවයේන 

වනාන්තර/ලඳු කැලෑ වි රෂලතාදියට වන හානිය 

වළ රවා ගැනීම සඳහා සුළං ටර්බයින සකථාන 05, 06 

සහ 08 සහ ්ම සකථානවලට ළපා ීම සඳහා ප්රපේශ 

වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් 

නිර්පීශ කර ඇයේ පරිදි, පිදුසුම් මාර්ගපව 

පිහිම ම පවරළ පෙසට මීටර් 90-150  ර 

ෙ රවා මාරු ී ඇයේ අතර, ටර්බයිනවල 

පිහිම ම් පහත පරිදි ාවාපව මුල්ල 
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මාර්ගය පවරළ පෙසට මාරු කරන පලස වන 

සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව ඉල්ලලා ියටිපවය. 

සකථානවය න් පවරළ පෙසට මාරු කරනු 

ලැපේ. 

WTG 05 - 60m පවරළ පෙසට 

WTG 06 - 75m පවරළ පෙසට 

WTG 08 - 35m පවරළ පෙසට 

5 WTG 09 පවරළට ආසන්නයි. පවරළ සංර රෂණ 

සහ පවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 

පෙපාර්තපම්න්තුව, වඩදිය බාදිය සඳහා සුළං 

ටර්බයින අත්යේවාරම නිරාවරණය ීපම් අවොනම 

අවධාරණය කළ අතර සුළං ටර්බයින අත්යේවාරපම් 

ආර රෂාව සඳහා ටර්බයිනය පගාඩමම පෙසට පගන 

යන පලස ඉල්ලලා ියටිපවය. 

පවරළ සංර රෂණ සහ පවරළ සම්පත් 

කළමනාකරණ පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් 

නිර්පීශ කර ඇයේ පරිදි පමම සුළං 

උත්පාෙක යන්ත්රය පපර සකථානපව ියට 

පගාඩමම පෙසට මීටර් 20  ර මාරු කර 

ඇත. 

6 WTG අංක 35, 36, 37, ී වගා කරන ප්රපීශ තුළ 

ඇත. මන්නාරම දිසකි ර පල්ලකම්වරයා පමම සුළං 

උත්පාෙන යන්ත්ර සකථාන ඉදිරියට පගන පනායන 

පලස ෙැිද පලස ඉල්ලලා ියටිපවය. ා ඉඩම් හිමියන්පේ 

ජීවපනෝපායට වන බලපෑම සහ ගැටුම්කාමේ 

තත්ත්වයන් තුළ පමම ගම්වාසීන් මුහුණ පෙන ෙැිද 

ලිෂකකරතා සැලරීල්ලලට ගනිමින්. 

පයෝජිත සුළං බල වයාපියේපව අවසාන 

සැකැසකම සඳහා ටර්බයින් සකථාන 35, 36 

සහ 37 සලකා බලනු පනාලැපේ. 

 

පයෝජිත මුල්ලය කුලම් සුළං උෙයානපව අවසාන ටර්බයින පිරිසැලසුම (layout  සුළං ටර්බයින 34 රීන් සමන්දුත 

පේ. සෑම ටර්බයින පියසටහන රම 160m x 160m වර්ග හැඩැයේ මම් කැබැල්ලල ර වන අතර, ්මඟින් පමගාපවාට් 

6 ෙ රවා ධාරිතාවයරීන් ුත් සුළං ටර්බයින යන්ත්ර සදු රීමේමට හැරීයාව ලැපේ. අවසාන ටර්බයින පිරිසැලසුම 

සා රෂාත් කරගනු ලබන්පන් පාර්ශකවකරුවන්පේ නිපයෝජිතායතන, ප්රාපීය ය ප්රජාවන් සහ අපනකුත් 

තා රෂණික-ආර්ික සාධක සමප කරන ලෙ උපපීශනවලදී ලැපබන අෙහසක සලකා බැලීපමනි. සමාජීය හා 

පාරිසරික ගැටළු පහකතුපවන් මුය න් පයෝජිත ටර්බයින පිරිසැලසුම් 38 න් සුළං ටර්බයින සකථාන 4  ර ඉවත්රීමේමට 

තීරණය කර ඇත. නීන මහාපරිමාණ සුළං බලාගාරවල, පවරළබඩ වයාපියේ සඳහා පමගාපවාට් 3 ියට 6 ෙ රවා 

ටර්බයින ධාරිතාවයන් සුලිසු  පේ. පයෝජිත මුල්ලය කුලම් සුළං උෙයානපව සම්්ර්ණ සකථාපිත ධාරිතාව තීරණය 

කරන තනි සුළං ටර්බයින ධාරිතාව පතෝරා ගැනීම තරපකාමේ ප්රසම්පාෙන ක්රියාවය ය මත තීරණය කරනු ලබන්පන් 

ශේෙය, අවදි පාඩු (wake losses , සුළං ටර්බයිනවල පැටවුම (loadings , kWh ්කක මිල සහ සැපුම් ගැටළු 

සලකා බලමිනි. පම් මත පෙනම්ව, ටර්බයින ධාරිතාව පමගාපවාට් 3 ියට 5 ෙ රවා පවනසක දුය හැරීය. ්බැදුන් 

පයෝජිත මුල්ලය කුලම් සුළං උෙයානපව උපරිම සකථාපිත ධාරිතාව පමගාපවාට් 170 ර වන අතර ්ය ශුීධ බලාගාර 

සාධකය 43% ර පලස සලකන දුට වාර්ික දුලිය  උත්පාෙනය ගිගාපවාට් 640රී. 
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1. පරිච්කේදෙ 1  හැඳින්ීම  

1.1 ශ්රී ලාංොකේ බලශක්ති අාංශෙ පිළිබඳ හැඳින්ීම 

අනූව ෙශකපව දී රපට් දුලිය  බල අවශයතා ප්රධාන වශපයන් සපුරාගනු ලැබුපේ ප්රධාන ජල දුලිය  සම්පත්වල ප්රධාන 
ොයකත්වය ඇයේව පුනර්ජනනීය බලශ රයේ ප්රභවයන් මගිනි. ්ය පසුගිය වසර පුරාවට ාක පුීගල අඩු කාබන් 

දුපමෝානය සමප හරිත අ රතපත්රය (green credential) පවත්වා ගැනීමට රටට හැරීයාව ලැීම ඇත. ඉහළ යන 
ආර්ික වර්ධනය සහ බලශ රයේ ඉල්ලලුම අපනකුත් පුනර්ජනනීය බලශ රයේ අංශය පමන්ම තාපය පාෙකකරගත් 
සම්පත් පුළුල්ල රීමේමට පහකතු දුය. දුශාල ජල සම්පත් අතීතපව පුනර්ජනනීය බලශ රයේ පකාටපසහි ප්රධාන 

කාර්යභාරය ර ඉටු කළෙ, අනාගතපවදී සුළං සහ සූර්ය වැනි දුාලය ආකාර පුනර්ජනනීය සම්පත් ප්රමුඛ ොයකයින් 

බවට පත්පේ. පීශගුණික දුපර්යාස බලපෑම් අවම රීමේපම් පගෝලීය ප්රයත්නයන්ට අනුකූලව, ශ්රී ලංකාව 
පුනර්ජනනීය බලශ රයේ සංවර්ධනය පිළිබඳ ියය අපප් රිත ඉල රක සහ සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් ක්රමානුකූලව 
වැිදදිු ස කර ඇත.  

ශ්රී ලංකාපේ බලශ රයේ  රපෂකත්රය සඳහා වන වත්මන් ප්රයේපත්යේය 2019 අපේල්ල මාසපවදී නිකුත් කරන ලෙ ිදුලිය  
කර්මාන්තය සම්බන්ධපයන් පපාලි ප්රයේපත්යේ මාර්පගෝපපීශි පල්ලඛනපව අඩංගු පේ. ඊට අමතරව, රජය දුියන් 
ලබා දී ඇයේ දුදුධ ප්රයේපත්යේ ඇපීම් වය න් ්හි අරමුණ බව පැහැදිය  දුය. රජය දුියන් අඩු කාබන් දුලිය  සැපුම් 
පීධයේය ර සංවර්ධනය රීමේම සහ පීය ය පුනර්ජනනීය ප්රභවයන් පවත ක්රමපයන්  රපෂකත්රය පගනයාම සහ 
අවසානපව බලශ රයේ සකවාධීනත්වය කරා පගන යාමයි. සැලසුම් අධයයනයන් ප්රධාන අවසකථා තුන ර යටපත් ියලි 
කරන ලෙ අතර අවසකථා පෙකරීන් 2030 වන දුට අඩු කාබන් ප්රභවයන්පගන් දුලිය පයන් 70% ර ලබා ගැනීමට 
පයෝජනා කරයි. ා අනුව රපට් අනාගත දුලිය  අවශයතාවය සපුරාලීම සඳහා කාබන් අඩු මාර්ගයක ඉදිරියට ගමන් 
කරන බැදුන් පීය ය සුළං හා සූර්ය සම්පත් සංවර්ධනපව සැලරීය ුතු වර්ධනය ර අපප් රෂා පකපර්. සකථාපිත 
සුළං ධාරිතාව 2030 අවසන් වන දුට පමගාපවාට් 1,113 ෙ රවා වැිද රීමේමට සැලසුම් කර ඇයේ අතර ් ම පේගපවම 
2030 න් ඔේබට වර්ධනය වනු ඇතැයි අපප් රෂා කල හැක. සූර්ය PV පමන් පනාව, මහා පරිමාණ සුළං වයාපියේ 
සුළං සංවර්ධනපව ආිකපතයය ෙරනු ඇතැයි අපප් රෂා කරනු ලබයි1. 

රපට් පවයේන ජනන පීධයේය ප්රධාන වශපයන් ලංදුම සතු වන අතර ්ය ක්රියාත්මක වන්පන් පුීගය ක අංශය සතු 

මෑත කාලීන ්කතු රීමේම් වය න් සැලරීය ුතු පකාටස රෙ සමගිනි. 1996 ෙ රවා මුළු දුලිය  පීධයේයම ලංදුම සතු 

දුය. 1996 වසපර් ියට පපෞීගය ක අංශය ෙ දුලිය බල උත්පාෙනය සඳහා සහභාීත ී ඇත. 2020 පෙසැම්බර් වන 

දුට රට තුළ ෙැනට පවයේන ජනන පීධයේයට ආසන්න වශපයන් පමගාපවාට් 350 ර පමණ වන වහල මත සූර්ය 

PV සකථාපනයන් හැර සකථාපිත ධාරිතාව 4,265 MW පමණ පේ. සම්්ර්ණ සකථාපිත ධාරිතාවපව මඳවැම ම ර 1.1 
වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

වගුව 1-1: CEB සහ IPP මගින් ක්රිොත්මෙ වන සම්්ගණ සාපාපිත ධාරිතාව  

හිමිොරිත්වෙ බලාගාර වගගෙ ධාරිතාව (MW) 

CEB ජලදුලිය  1,383 

තාපl 1,554 

පුණර් ජනනීය 31 
සකවාධීන බලශ රයේ නිෂකපාෙකයින් 

(IPP) (IPP) 

තාප 614 
පුණර් ජනනීය 683 

ආරම්භය ර පලසට, පමගාපවාට් 10ට අඩු ධාරිතාවයරීන් ුත් ජලදුලිය  බලාගාර පපෞීගය ක අංශපව 
ොයකත්වපයන් සංවර්ධනය රීමේමට රජය ප්රයේපත්යේමය තීරණය ර පගන ඇත. කුඩා ජලදුලිය  බලාගාර සහ 

අපනකුත් පුනර්ජනනීය බලාගාර පබාපහාමය ර 1996 ියට පීධයේයට සම්බන්ධ කර ඇත. කුඩා ජල දුලිය  

බලාගාර හැරු ස දුට, මෑත වසරවලදී, පීධයේයට සුළං සහ සූර්ය ්කතු රීමේම් සැලරීය ුතු පලස වැිද ී ඇත. 

පමම බලාගාරවල සම්්ර්ණ ධාරිතාව 2020 පෙසැම්බර් 31 වන දිනට ආසන්න වශපයන් පමගාපවාට් 683 රී. 

අපනකුත් පුනර්ජනනීය මූලාශ්රවය න් ධාරිතා ොයකත්වය 1.2 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

 

  

                                                      

1 දිගුකාලීන ජනන වයාප්යේ සැලැසකම 2022-2041, ලංකා දුලිය බල මණ්ඩලය. 
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වගුව 1-2 IPP මගින් කවනත් පුනගජනනීෙ මූලාශ්රවිනන් ධාරිතා දාෙෙත්වෙ 

වයාපිි වගගෙ වයාපිි සාංඛයාව ධාරිතාවෙy (MW) 

කුඩා ජල දුලිය  බලාගාර 210 409.50 
සුළං බලය 17 148.45 
සූර්ය බලශ රයේය 32 75.36 

ජජව සකකන්ධය (Biomass) 14 50.09 

පම් වන දුට ශ්රී ලංකාපේ වාර්ික දුලිය  අවශයතාවය GWh 14,150  ර පමණ වන අතර සකථාපිත බලාගාර 

ධාරිතාව පමගාපවාට් 4000  ර පමණ පේ. පමම සකථාපිත ධාරිතාව ජල දුලිය ය පමගාපවාට් 1,700  ර, තාප දුලිය ය 

පමගාපවාට් 2,100  ර සහ සුළං සහ අපනකුත් පුනර්ජනනීය බලශ රයේපයන් පමගාපවාට් 200 කට ආසන්න 

ප්රමාණයරීන් සමන්දුත පේ. තාප බලාගාර ගල්ල අඟුරු, බැර ඉන්ධන පතල්ල (HFO) සහ ඩීසල්ල ෙහනය රීමේපමන් 
දුලිය ය නිපෙවයි. බලශ රයේ උත්පාෙනය සඳහා ලාභම දුකල්ලපය වන්පන් ජල දුලිය ය වන අතර ්යට ඉන්ධන 

පිරිවැය ර සම්බන්ධ පනාපේ. වඩාත්ම මිල අිකක දුකල්ලපය වන්පන් ඩීසල්ල වන අතර HFO සහ ගල්ල අඟුරු වල 

පිරිවැය පම් පෙක අතර පේ. ෙැනට රපට් මුළු දුලිය  අවශයතාවය දිනකට GWh 38 ර පමණ පේ. දිවා කාලපව 

දුලිය  අවශයතාවය පවනසක වන අතර දිවා කාලපව (පප.ව. 6.30 ියට ප.ව. 6.30 ෙ රවා  ඉල්ලලුම පමගාපවාට් 

1,200-1,400 පමණ පේ. පාරිපභෝගිකයින්ට අඛණ්ඩ දුලිය  සැපුම ර සහයේක කරන අතරම, ජනන පිරිවැය අවම 

රීමේම සඳහා ලංදුම සහ IPPs (සකවාධීන බලශ රයේ නිෂකපාෙකයින්  යන පෙකටම අයත් බලාගාර ප්රමුඛත්වය දී 

ක්රියාත්මක රීමේමට ලංදුමට අවශය පේ. වර්ෂා කාලවලදී, ජනන පිරිවැය අවම රීමේම සඳහා ජල දුලිය  බලාගාර 
ප්රශසකත මට්ටමට පයාො ගනී. වර්ෂා කාලපවදී ්ම ශාක ප්රමාණවත් පලස ප්රපයෝජනයට පනාගතපහාත් දුලිය ය 

නිපෙීමරීන් පතාරව පපාකු ස හා ජලාශ වාන් ෙමමින් ජලය මුො හැපර්. අපන ර අතට, දුයළි කාලවලදී, ජල 
දුලිය ය උපරිම අරමු ස සඳහා භාදුතා කරනු ලබන්පන් මිල අිකක ඩීසල්ල බලාගාර ක්රියාත්මක රීමේම අවම රීමේම 
සඳහා පමණි. සමහර ජලදුලිය  බලාගාර බර උච්ාාවානයන් අවපශෝෂණය කර පීධයේය සකථාවර රීමේම සඳහා 

කැරපකන සංචිත පලස දිවා කාලපව භාදුතා කරයි. ෙැනට උපරිම බර පමගාපවාට් 2,400  ර පමණ වන බැදුන්, 

සකථාපිත තාප බලාගාර ධාරිතාව පමගාපවාට් 2,100  ර පමණ ර වන බැදුන් තාප බලාගාර භාදුතපයන් උපරිම 

ඉල්ලලුම සපුරාලීමට පනාහැරී ය. ඉයේරිය ජල දුලිය පයන් සැපයිය ුතුය.  

පම් වන දුට ශ්රී ලංකාපේ වාර්ික දුලිය  අවශයතාවය GWh 14,150  ර පමණ වන අතර සකථාපිත බලාගාර 

ධාරිතාව පමගාපවාට් 4000  ර පමණ පේ. පමම සකථාපිත ධාරිතාව ජල දුලිය ය පමගාපවාට් 1,700  ර, තාප දුලිය ය 

පමගාපවාට් 2,100  ර සහ සුළං සහ අපනකුත් පුනර්ජනනීය බලශ රයේපයන් පමගාපවාට් 200 කට ආසන්න 

ප්රමාණයරීන් සමන්දුත පේ. තාප බලාගාර ගල්ල අඟුරු, බැර ඉන්ධන පතල්ල (HFO) සහ ඩීසල්ල ෙහනය රීමේපමන් 
දුලිය ය නිපෙවයි. බලශ රයේ උත්පාෙනය සඳහා ලාභම දුකල්ලපය වන්පන් ජල දුලිය ය වන අතර ්යට ඉන්ධන 

පිරිවැය ර සම්බන්ධ පනාපේ. වඩාත්ම මිල අිකක දුකල්ලපය වන්පන් ඩීසල්ල වන අතර HFO සහ ගල්ල අඟුරු වල 

පිරිවැය පම් පෙක අතර පේ. ෙැනට රපට් මුළු දුලිය  අවශයතාවය දිනකට GWh 38 ර පමණ පේ. දිවා කාලපව 

දුලිය  අවශයතාවය පවනසක වන අතර දිවා කාලපව (පප.ව. 6.30 ියට ප.ව. 6.30 ෙ රවා  ඉල්ලලුම පමගාපවාට් 

1,200-1,400 පමණ පේ. පාරිපභෝගිකයින්ට අඛණ්ඩ දුලිය  සැපුම ර සහයේක කරන අතරම, ජනන පිරිවැය අවම 

රීමේම සඳහා ලංදුම සහ IPPs (සකවාධීන බලශ රයේ නිෂකපාෙකයින්  යන පෙකටම අයත් බලාගාර ප්රමුඛත්වය දී 

ක්රියාත්මක රීමේමට ලංදුමට අවශය පේ. වර්ෂා කාලවලදී, ජනන පිරිවැය අවම රීමේම සඳහා ජල දුලිය  බලාගාර 
ප්රශසකත මට්ටමට පයාො ගනී. වර්ෂා කාලපවදී ්ම ශාක ප්රමාණවත් පලස ප්රපයෝජනයට පනාගතපහාත් දුලිය ය 

නිපෙීමරීන් පතාරව පපාකු ස හා ජලාශ වාන් ෙමමින් ජලය මුො හැපර්. අපන ර අතට, දුයළි කාලවලදී, ජල 
දුලිය ය උපරිම අරමු ස සඳහා භාදුතා කරනු ලබන්පන් මිල අිකක ඩීසල්ල බලාගාර ක්රියාත්මක රීමේම අවම රීමේම 
සඳහා පමණි. සමහර ජලදුලිය  බලාගාර බර උච්ාාවානයන් අවපශෝෂණය කර පීධයේය සකථාවර රීමේම සඳහා 

කැරපකන සංචිත පලස දිවා කාලපව භාදුතා කරයි. ෙැනට උපරිම බර පමගාපවාට් 2,400  ර පමණ වන බැදුන්, 

සකථාපිත තාප බලාගාර ධාරිතාව පමගාපවාට් 2,100  ර පමණ ර වන බැදුන් තාප බලාගාර භාදුතපයන් උපරිම 
ඉල්ලලුම සපුරාලීමට පනාහැරී ය. ඉයේරිය ජල දුලිය පයන් සැපයිය ුතුය. 

1990 ෙශකපව මුල්ල භාගපවදී වාර්ික දුලිය  අවශයතාවපයන් 90% කට වඩා වැිද ප්රමාණය ර ජනනය රීමේමට 
ජල දුලිය ය ොයක වූ නමුත් ඉල්ලලුම වැිදීම නිසා තත්ත්වය දුශාල පලස පවනසක දුය. ජල දුලිය  ොයකත්වය ෙැන් 

40-50% ෙ රවා අඩු ී ඇත. ඉදිරි ෙශකය අවසන් වන දුට ශ්රී ලංකාව ියය දුලිය  උත්පාෙනපව පුනර්ජනනීය 

බලශ රයේ පකාටස සැලරීය ුතු පලස ඉහළ නැංීමට අෙහසක කරන බවට ඉඟි ලබා දී ඇත. පමම සන්ෙර්භය තුළ, 
සුළං බලශ රයේය යනු ශ්රී ලංකාවට පසායා බැය ය හැරී වඩාත්ම ශකය බලශ රයේ ආකාරයරී. සුළං බලශ රයේය 

නිෙහසක, පුනර්ජනනීය සම්පත ර, ්බැදුන් අෙ පකාපමණ භාදුතා කළත්, අනාගතපව දී ්ම සැපුමම පවයේනු 

ඇත. සුළං බලශ රයේය පිරිියලි, පරිසරය දූෂණය පනාවන, දුලිය ය ප්රභවයරී. සම්ප්රොයික බලාගාර පමන් පනාව 
සුළං බලාගාර වාු දූෂක පහෝ හරිතාගාර වාු දුපමෝානය පනාකරයි. ශ්රී ලංකාපේ පබාපහෝ ප්රපීශවල සුළං 
ශ රයේය ඉතා බහුලයි. 
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ශ්රී ලංකාපේ සුළං පීශගුණය ප්රධාන වශපයන් නිරිතදිග (SW) සහ ඊසානදිග (NE) පමෝසම් පෙක මගින් තීරණය 

පේ. SW පමෝසම් කාලය මැයි ියට ඔ රපතෝබර් මුල ෙ රවා පවයේන අතර NE පමෝසම් පෙසැම්බර් ියට පපබරවාරි 

ෙ රවා පවතී. SW යනු පමෝසම් පෙපකන් වඩාත් ශ රයේමත් වන අතර ්ය ශ්රී ලංකාපේ සමසකත බටහිර පවරළ 
තීරපව පමන්ම අභයන්තර ප්රපීශවලට සහ සමහර කඳුකර ප්රපීශවලට ෙැපන්. කඳුකර ප්රපීශ හරහා හමන සුලං 

සකථාන-දුපශකිත, කැළඹිය  සහිත සහ SW පමෝසමට සීමා වන අතර, ගිනිපකානදිග සහ වයඹ දිග පවරළ තීරපව 
පැතය  භූ ෙර්ශන හරහා සුළං වඩාත් සකථාවර වන අතර පමෝසම් පෙප රම ියලි පේ.  

2000/2002 වර්ෂවලදී ලංකා දුලිය බල මණ්ඩලය (CEB) දුියන් සුළං ක ස සදු රීමේම මගින් දිවයිපන් සකථාන 

රීහිපයකදී සුළං අධයයනයන් ආරම්භ කරන ලදී. ඉන්පසුව, ඇමරිකා ් රසත් ජනපෙපව ජායේක පුනර්ජනනීය 

බලශ රයේ රසායනාගාරය (NREL) දුියන් ාන්ිකා ියයේයම්කරණය භාදුතා කරමින් ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින 
සඳහා ්ර්ණ අධයයනය ර ියලි කරන ලදී. පමම අධයයනයට අනුව ශ්රී ලංකාපේ සුළං බලය සඳහා ඇයේ හැරීයාව 

පමගාපවාට් 20,740 රී. ඉන් පසුව, 2007 දී ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය (SEA) පිහිටුීමත් සමප, 

සාම්ප්රොයික පනාවන පුනර්ජනනීය බලශ රයේය සංවර්ධනය රීමේම සඳහා, ඔවුන් ෙ දිවයිපන් සකථාන රීහිපයක 
සුළං කුඹ සදු රීමේම ආරම්භ කළහ. 

සුළං සම්පත් 1 පන්යේපව (පහළම  ියට 7 පන්යේය (ඉහළම  ෙ රවා සුළං බල  නත්ව පන්යේ මගින් සංල රිත පේ. 

පහාඳ සුළං සම්පත් (උො  පන්යේපව 3 සහ ඊට වැිද, සාමානය වාර්ික සුළපේ පේගය අවම වශපයන් පැයට 

සැතපුම් 13 ර  පබාපහෝ සකථානවල ෙ රනට ලැපේ. සුළං පේගය සුළං සම්පත් වල තීරණාත්මක ල රෂණය ර 

වන්පන් සුළපේ ශ රයේය සුළං පේගපව  නකයට සමානුපායේක වන බැදුනි. පවනත් වාන වය න් රීවපහාත්, 
ශ රයේමත් සුළප ර යනු වැිද බලයරී. 

NREL වාර්තාපේ වයඹ, උතුරු සහ මධයම පළාත් සුළං බලශ රයේ අසකවැන්න සඳහා පහාඳම ප්රපීශ පලස 

හඳුනාපගන ඇයේ අතර, ාවාපව වර්ීතකරණයන් අනුව MW 4000 සහ ඊට වැිද ප්රමාණයකට ළපා පේ. ශ්රී 

ලංකාපේ ප්රධාන සුළං රටා නිරිත දිග පමෝසම් සමය (මැයි - සැප්තැම්බර් , ඊසාන දිග පමෝසම් සමය (පෙසැම්බර් 
- පපබරවාරි  පමෝසම් සමය මත පෙනම් පේ. පවන් කර ඇයේ ප්රපීශය පපෝ ර සමුද්ර සන්ිකයට ආසන්නව පිහිටා 

ඇයේ අතර, නිරිතදිග පමෝසම් මැයි ියට සැප්තැම්බර් ෙ රවා ප්රමාණවත් තරම් සුළං ලබා පෙන අතර, පකපසක පවතත්, 

සාමානය සුළං බල වයාපියේයකට වඩා වැිද සුළං ප්රමාණය ර ලබා දීමට ඊසානදිග පමෝසම ොයක දුය. 7.5 m/s 

පමණ සුළං පේගය 80m. සුළං බල වයාපියේ සඳහා සකථාන වල සම්මත වර්ීතකරණයට අනුව මන්නාරම සුළං බල 

වයාපියේය සඳහා හඳුනාගත් ප්රපීශය ර 3/4 පන්යේපව සකථානය ර පලස වර්ග කළ හැක. 

1.2 කෙෝජිත වයාපිිකේ පසුබිම 

ශ්රී ලංකා රජය (GoSL) සමසකත ජනගහනයටම දුලිය බල පසකවා සඳහා ප්රපේශය ඇයේ බව සහයේක රීමේම සඳහා බල 
සැපුම් පීධයේ වැිදදිු ස රීමේම මගින් බලශ රයේ සම්පත්වල යේරසාර සංවර්ධනය සහයේක රීමේම අරමු ස කරයි. 

ජායේක බලශ රයේ ප්රයේපත්යේය ර සහ උපාය මාර්ග (NEPS, 2008  මත පෙනම් වූ අංශ ආපයෝජන ඇතුළුව ජායේක 
ආපයෝජන වැඩසටහන ර ශ්රී ලංකාවට ඇත. 2008.06.10 දිනැයේ ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජපව අයේ 
දුපශකෂ ගැසට් පත්රය මගින් දුලිය බල හා බලශ රයේ අමාතයාංශය දුියන් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ ශ්රී ලංකාපේ ජායේක 

බලශ රයේ ප්රයේපත්යේ සහ උපාය මාර්ග, ශ්රී ලංකාපේ බලශ රයේ අංශපව ප්රයේපත්යේය දුසකතර කරයි. ප්රයේපත්යේයට 

අනුව, සමසකත ජනගහනයට බලශ රයේ පසකවාවන් පවත ප්රපේශ ී මට සහ භාදුතා රීමේමට හැරී වන පරිදි බලශ රයේ 

සම්පත්, පරිවර්තන පහසුකම් සහ පබො හැමේපම් පීධයේවල යේරසාර සංවර්ධනය සහ වාණිජමය වශපයන් ශකය 

ආයතන හරහා කලාමය වශපයන් තරපකාමේ මිලකට ්වැනි බලශ රයේ පසකවාවන් ආර රිත, දුශකවාසොයක පලස 

පබො හැමේම. සකවාධීන නියාමනය පුළුල්ල ප්රයේපත්යේ අරමු ස පලස සැලප ර. NEPS හි අංශ මාර්ග ියයේයම ර, 
දිගුකාලීන ආපයෝජන වැඩසටහන ර සහ සුලිසු ප්රයේපත්යේ සහ ප්රයේසංසකකරණ පියවර ඇතුළත් පේ. 

කුඩා හා මධයම ප්රමාණපව ජලදුලිය  බලාගාර ඇතුළු පීය ය හා පුනර්ජනනීය බලශ රයේ සම්පත්වල දුභව භාදුතය 
පමන්ම සුළං සහ සූර්ය බලශ රයේ උත්පාෙන වයාපියේ සංවර්ධනය රීමේම නැවත දුමර්ශනය රීමේපම් කාලීන 
අවශයතාවය රජය දුියන් පැහැදිය ව හඳුනාපගන ඇත. ශ්රී ලංකාපේ පවයේන පුනර්ජනනීය බලශ රයේ ප්රභවයන් 
අතරින් ප්රධාන මූලාශ්රය ර පලස සුළප හඳුනාපගන ඇත. ඇමරිකා ් රසත් ජනපෙපව ජායේක පුනර්ජනනීය 
බලශ රයේ රසායනාගාරය දුියන් 2003 දී ියලි කරන ලෙ අධයයනයරීන් ශ්රී ලංකාපේ සුළං බලශ රයේ උත්පාෙන 

දුභවය පමගාපවාට් 24,000  ර පමණ වන බව ඇසකතපම්න්තු කර ඇත (Young & Vilhauer, 20032  . පමම 
වාර්තාවට අනුව මන්නාරම දිසකි රකය ශ්රී ලංකාපේ සුළං බලශ රයේ සංවර්ධනය සඳහා හඳුනාපගන ඇයේ ප්රපීශ 

                                                      

2 Young M. and Vilhauer R. (2003) Sri Lanka Wind Farm දුශකපල්ලෂණය සහ සකථාන පත්මේපම් සහාය. ජායේක පුනර්ජනනීය 

බලශ රයේ රසායනාගාරය. ඇ්ජ. පිටු 44. 
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පපහන් ්ක ර වන අතර ්හිදී දිවයිපන් පබාපහෝ ප්රපීශවල සුළං සම්පත් දුභවය දුිෂෂකට (5 පන්යේය  පලස 
පශ්රකණිගත කර ඇත. 

ලංකා දුලිය බල මණ්ඩලය (CEB) දිවයිපන් සුළං දුලිය  දුභවය ප්රපයෝජනයට ගැනීම සඳහා මන්නාරම දූපපත් 
ෙකු ස පවරළ තීරපව 2021 ියට සුළං උෙයානය ර ඉදිකර ක්රියාත්මක කරයි. පයෝජිත සුළං බලාගාරපව සම්්ර්ණ 
සකථාපිත ධාරිතාව පමගාපවාට් 100 රී. ්ය නාඩුකුඩා GSS හරහා ජායේක දුලිය බල පීධයේයට සම්බන්ධ කර ඇයේ 

අතර ප්රධාන පගාඩමපම් නඩුකුඩා ියට මන්නාරම, පුතුකාමම් GSS ෙ රවා 220-kV සම්පේෂණ මාර්ගය 
(රීපලෝමීටර් 29.1  පේ. පමම වයාපියේය මගින් වසර 20ක ජීදුත කාලය ර තුළ වාර්ිකව පරිසර පිරිියලි දුලිය  
ාකක මිය යන 324 ර ජනනය රීමේමට අපප් රෂා කරනු ලබයි. 

වයාපියේපව මූය ක අරමුණ වනුපව මුල්ලය කුලම් ප්රපීශපව පවයේන දුිෂෂක  සුළං දුලිය  දුභවය දුලිය බල මණ්ඩලයට 
වඩාත් ප්රපයෝජනවත් අුරින් උපපයෝීත කර ගැනීම සහ ජායේක දුලිය බල පීධයේයට සුළං බලය මහා 
පරිමාණපයන් ාකාබීධ රීමේම හා සම්බන්ධ තා රෂණික හා වාණිජ ගැටලු දුසඳීමයි. පමම වයාපියේය සාර්ථක 
පලස ක්රියාත්මක රීමේම මඟින් පලෝකපව අපනකුත් ප්රපීශවල පහාඳටම කළමනාකරණය කරන සමාන වයාපියේ 
හා සමගාමීව සුළං දුලිය ය සඳහා වන පිරිවැය යේරසාර පලස පවත්වා ගනිමින් යේරසාර පලස ජායේක දුලිය බල 
පීධයේයට අනාගත සුළං බලය ්කතු රීමේමට මග පෑපී. තවෙ, පමම පයෝජිත සුළං බලාගාරය 2030 වන දුට 

70% NCRE බලශ රයේ උත්පාෙනපව ඉල රකය සපුරා ගැනීමට ොයක වනු ඇත. 

මධයම පරිසර අිකකාරිය (CEA) දුියන් නියම කර ඇයේ පාරිසරික බලපෑම් ඇගුම් මාර්පගෝපපීශ මත පෙනම්ව, 

220 kV සම්පේෂණ මාර්ගය, සුළං බලාගාර සහ ්කතු රීමේපම් උපපපාළ වයාපියේය (මන්නාරම සුළං බල 

වයාපියේය - අදියර III) සම්බන්ධ කරන ජාලකය ර සහිත මුල්ලය කුලම් සුළං බලාගාරය “නියමිත වයාපියේය ර” 

පලස වර්ීතකරණය කර ඇත.  ිනියමිතෙ වයාපියේි පලස නම් කර ඇයේ වයාපියේ, ජායේක පාරිසරික පනතට අනුව 

EIA පහෝ IEE අධයයනය ර රීමේම අවශය පේ. තවෙ, වයාපියේ පයෝජකයා පලසට CEB දුියන් වයාපියේ අනුමත 

රීමේපම් නිපයෝජිතායතනය වන (PAA) මධයම පරිසර අිකකාරිය (CEA) පවයේන් පාරිසරික අනුමැයේය ලබා 

ගැනීමට අවශය පේ. මූය ක දුෂයගත ස්සකීපමන්  පසුව, පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම  (EIA) සඳහා දුෂය නිර්පන්ය 

(TOR) මධයම පරිසර අිකකාරිය දුියන් 2022 මැයි මාසපවදී නිකුත් කර ඇත. 

1.3 කෙෝජිත වයාපිිකේ අරමුණු සහ සාධාරණීෙරණෙ 

පම් වන දුට ශ්රී ලංකාපේ වාර්ික දුලිය  අවශයතාවය GWh 14,150  ර පමණ වන අතර සකථාපිත බලාගාර 

ධාරිතාව පමගාපවාට් 4000  ර පමණ පේ. පමම සකථාපිත ධාරිතාව ජල දුලිය ය පමගාපවාට් 1,700  ර, තාප දුලිය ය 

පමගාපවාට් 2,100  ර සහ සුළං බලපයන් පමගාපවාට් 250 කට ආසන්න ප්රමාණයරීන් සමන්දුත පේ. තාප 

බලාගාර ගල්ල අඟුරු, බර ඉන්ධන පතල්ල (HFO) සහ ඩීසල්ල ෙහනය රීමේපමන් දුලිය ය නිපෙවයි. බලශ රයේ 
උත්පාෙනය සඳහා ලාභම දුකල්ලපය වන්පන් ජල දුලිය ය වන අතර ්යට ඉන්ධන පිරිවැය ර සම්බන්ධ පනාපේ. 

වඩාත්ම මිල අිකක දුකල්ලපය වන්පන් ඩීසල්ල වන අතර HFO සහ ගල්ල අඟුරු වල පිරිවැය පම් පෙක අතර පේ. 

ෙැනට රපට් මුළු දුලිය  අවශයතාවය දිනකට GWh 38 ර පමණ පේ. දිවා කාලපව දුලිය  අවශයතාවය පවනසක වන 

අතර දිවා කාලපව (පප.ව. 6.30 ියට ප.ව. 6.30 ෙ රවා  ඉල්ලලුම පමගාපවාට් 1,200-1,400 පමණ පේ. 

පාරිපභෝගිකයින්ට අඛණ්ඩ දුලිය  සැපුම ර සහයේක කරන අතරම, ජනන පිරිවැය අවම රීමේම සඳහා ලංදුම සහ 

IPPs (සකවාධීන බලශ රයේ නිෂකපාෙකයින්  යන පෙකටම අයත් බලාගාර ප්රමුඛත්වය දී ක්රියාත්මක රීමේමට ලංදුමට 

අවශය පේ. වර්ෂා කාලවලදී, ජනන පිරිවැය අවම රීමේම සඳහා ජල දුලිය  බලාගාර ප්රශසකත මට්ටමට පයාො ගනී. 
වර්ෂා කාලපවදී ්ම ශාක ප්රමාණවත් පලස ප්රපයෝජනයට පනාගතපහාත් දුලිය ය නිපෙීමරීන් පතාරව පපාකු ස 

හා ජලාශ වාන් ෙමමින් ජලය මුො හැපර්. අපන ර අතට, දුයළි කාලවලදී, ජල දුලිය ය උපරිම අරමු ස සඳහා භාදුතා 
කරනු ලබන්පන් මිල අිකක ඩීසල්ල බලාගාර ක්රියාත්මක රීමේම අවම රීමේම සඳහා පමණි. සමහර ජලදුලිය  බලාගාර 
බර උච්ාාවානයන් අවපශෝෂණය කර පීධයේය සකථාවර රීමේම සඳහා කැරපකන සංචිත පලස දිවා කාලපව 

භාදුතා කරයි. ෙැනට උපරිම බර පමගාපවාට් 2,400  ර පමණ වන බැදුන්, සකථාපිත තාප බලාගාර ධාරිතාව 

පමගාපවාට් 2,100  ර පමණ ර වන බැදුන් තාප බලාගාර භාදුතපයන් උපරිම ඉල්ලලුම සපුරාලීමට පනාහැරී ය. 
ඉයේරිය ජල දුලිය පයන් සැපයිය ුතුය. 

1990 ෙශකපව මුල්ල භාගපවදී වාර්ික දුලිය  අවශයතාවපයන් 90% කට වඩා වැිද ප්රමාණය ර ජනනය රීමේමට 
ජල දුලිය ය ොයක වූ නමුත් ඉල්ලලුම වැිදීම නිසා තත්ත්වය දුශාල පලස පවනසක දුය. ජල දුලිය  ොයකත්වය ෙැන් 

40-50% ෙ රවා අඩු ී ඇත. ඉදිරි ෙශකය අවසන් වන දුට ශ්රී ලංකාව ියය දුලිය  උත්පාෙනපව පුනර්ජනනීය 

බලශ රයේ පකාටස සැලරීය ුතු පලස ඉහළ නැංීමට අෙහසක කරන බවට ඉඟි ලබා දී ඇත. පමම සන්ෙර්භය තුළ, 
සුළං බලශ රයේය යනු ශ්රී ලංකාවට පසායා බැය ය හැරී වඩාත්ම ශකය බලශ රයේ ආකාරයරී. සුළං බලශ රයේය 

නිෙහසක, පුනර්ජනනීය සම්පත ර, ්බැදුන් අෙ පකාපමණ භාදුතා කළත්, අනාගතපව දී ්ම සැපුමම පවයේනු 

ඇත. සුළං බලශ රයේය පිරිියලි, පරිසරය දූෂණය පනාවන, දුලිය ය ප්රභවයරී. සම්ප්රොයික බලාගාර පමන් පනාව 
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සුළං බලාගාර වාු දූෂක පහෝ හරිතාගාර වාු දුපමෝානය පනාකරයි. ශ්රී ලංකාපේ පබාපහෝ ප්රපීශවල සුළං 
ශ රයේය ඉතා බහුලයි. 

ශ්රී ලංකාපේ සුළං පීශගුණය ප්රධාන වශපයන් නිරිතදිග (SW) සහ ඊසානදිග (NE) පමෝසම් පෙක මගින් තීරණය 

පේ. SW පමෝසම් කාලය මැයි ියට ඔ රපතෝබර් මුල ෙ රවා පවයේන අතර NE පමෝසම් පෙසැම්බර් ියට පපබරවාරි 

ෙ රවා පවතී. SW යනු පමෝසම් පෙපකන් වඩාත් ශ රයේමත් වන අතර ්ය ශ්රී ලංකාපේ සමසකත බටහිර පවරළ 
තීරපව පමන්ම අභයන්තර ප්රපීශවලට සහ සමහර කඳුකර ප්රපීශවලට ෙැපන්. කඳුකර ප්රපීශ හරහා හමන සුලං 

සකථාන-දුපශකිත, කැළඹිය  සහිත සහ SW පමෝසමට සීමා වන අතර, ගිනිපකානදිග සහ වයඹ දිග පවරළ තීරපව 
සමතල භූ ෙර්ශන හරහා සුළං වඩාත් සකථාවර වන අතර පමෝසම් පෙප රම ියලි පේ.  

2000/2002 වර්ෂවලදී ලංකා දුලිය බල මණ්ඩලය (CEB) දුියන් සුළං ක ස සදු රීමේම මගින් දිවයිපන් සකථාන 

රීහිපයකදී සුළං අධයයනයන් ආරම්භ කරන ලදී. ඉන්පසුව, ඇමරිකා ් රසත් ජනපෙපව ජායේක පුනර්ජනනීය 

බලශ රයේ රසායනාගාරය (NREL) දුියන් ාන්ිකා ියයේයම්කරණය භාදුතා කරමින් ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින 
සඳහා ්ර්ණ අධයයනය ර ියලි කරන ලදී. පමම අධයයනයට අනුව ශ්රී ලංකාපේ සුළං බලය සඳහා ඇයේ හැරීයාව 

පමගාපවාට් 20,740 රී. ඉන් පසුව, 2007 දී ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය (SEA) පිහිටුීමත් සමප, 

සාම්ප්රොයික පනාවන පුනර්ජනනීය බලශ රයේය සංවර්ධනය රීමේම සඳහා, ඔවුන් ෙ දිවයිපන් සකථාන රීහිපයක 
සුළං කුඹ සදු රීමේම ආරම්භ කළහ. 

සුළං සම්පත් 1 පන්යේපව (පහළම  ියට 7 පන්යේය (ඉහළම  ෙ රවා සුළං බල  නත්ව පන්යේ මගින් සංල රිත පේ. 

පහාඳ සුළං සම්පත් (උො  පන්යේපව 3 සහ ඊට වැිද, සාමානය වාර්ික සුළපේ පේගය අවම වශපයන් පැයට 

සැතපුම් 13 ර  පබාපහෝ සකථානවල ෙ රනට ලැපේ. සුළං පේගය සුළං සම්පත් වල තීරණාත්මක ල රෂණය ර 

වන්පන් සුළපේ ශ රයේය සුළං පේගපව  නකයට සමානුපායේක වන බැදුනි. පවනත් වාන වය න් රීවපහාත්, 

ශ රයේමත් සුළප ර යනු වැිද බලයරී.   
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රූපෙ 1-1: ශ්රීලාංොකේ සුළාං සම්පත් සිිෙම (ප්රභවවෙ: ජාිෙ සුනිතය බලශක්ති රසාෙනාගාරෙ) (NREL), 
USAID, USDE) 

 

NREL වාර්තාපේ වර්ීතකරණයන්හි වයඹ, උතුරු සහ මධයම පළාත් MW 4000 සහ ඊට වැිද ප්රමාණයකට 
ළපාපවමින් සුළං බලශ රයේ අසකවැන්න සඳහා පහාඳම ප්රපීශ පලස හඳුනාපගන ඇත. ශ්රී ලංකාපේ ප්රධාන සුළං 

රටා නිරිතදිග පමෝසම් සමය (මැයි-සැප්තැම්බර් , ඊසානදිග පමෝසම් සමය (පෙසැම්බර් - පපබරවාරි  පමෝසම් 

සමය මත පෙනම් පේ.පවන් කර ඇයේ ප්රපීශය පපෝ ර සමුද්ර සන්ිකයට ආසන්නව පිහිටා ඇයේ, නිරිතදිග පමෝසම් 

මගින් මැයි ියට සැප්තැම්බර් ෙ රවා ප්රමාණවත් තරම් සුළං සපයන අතර පකපසක පවතත්, පගාඩමපම් සාමානය 

සුළං බල වයාපියේයකට වඩා වැිද සුළං ලබා ගැනීමට ොයකපවමින් ඊසානදිග පමෝසම් ෙ සාමානයපයන් 80m ට  

7.5 m/s පමණ සුළං පේගය ර සපයයි. සුළං බල වයාපියේ සඳහා සකථාන වල සම්මත වර්ීතකරණයට අනුව 
මන්නාරම සුළං බල වයාපියේය සඳහා හඳුනාගත් ප්රපීශය ර 3/4 පන්යේපව සකථානය ර පලස වර්ග කළ හැක. 

මන්නාරපම් පතෝරාගත් ඉඩම ආසන්නපව සුළං ෙත්ත ස්සකරීමේම සඳහා සුළං කුඹය ර සදුකර යේපේ.සුළං සම්පත් 
දුභවය ත රපසකරු රීමේමට පමන්ම සුළං ටර්බයින සැලසුම් රීමේම සහ  රුද්ර- සකථානගත රීමේම සඳහා අතයවශය වන 
දුදුධ පරාමිතීන්, කලාපපව පවයේන සුළං පේග ෙත්ත භාදුතා කරන ලදී.ඉහත ෙත්ත උපපයෝීත කරගනිමින් ියලි 

කරන ලෙ ඇගයීමක ප්රයේලලය ර පලස වාර්ික සාමානය සුළං පේගය මීටර් 90ක පමණ මට්ටමක 7.5 m/s පමණ 
පවතී. මන්නාරම සහ ා අවට ප්රපීශවල පවයේන සුළං තත්ත්වය සුළං බලාගාර පිහිටුීමට ඉතා හිතකර බව 
පැහැදිය ය. 

දුදුධ රාජය ආයතනවල ප්රජා නායකයින් සහ නිපයෝජිතයින් පයෝජිත වයාපියේය පිළිබඳව ධනාත්මක සහ 
සිනාත්මක අෙහසක ෙරයි. සමහර ප්රජා නායකයින් පපන්වා පෙන්පන් සුළං බල ටර්බයින ඉදිරීමේම සඳහා 
හඳුනාපගන ඇයේ සකථානය වඩාත් සුලිසු වන්පන් ාවා ප්රමාණවත් සුළං සහිත මාර්ගයකට නිරාවරණය වන බැදුනි. 

්පලසම, ්ම ප්රජා නායකයින් පමම වයාපියේය පරිසර හිතකාමී සංවර්ධන මැදිහත්ීම ර පලස සලකයි. පයෝජිත 
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වයාපියේය ලාභොයී බලශ රයේ උත්පාෙන වයාපියේය ර පලසෙ ඔවුහු වටහාපගන ියටියේ. ධනාත්මක අෙහසක ෙරණ 
ප්රජා සාමාජිකයින් පමම වයාපියේය ෙැනට හුෙකලා ී ඇයේ වයාපියේ ප්රපීශය පිටසකතරයින්ට නිරාවරණය රීමේමට 
සිජුවම බලපාන සංවර්ධන ප්රයත්නය ර පලස ෙ ෙකී. ඔවුන් පමය ධනාත්මක බලපෑම ර පලස සලකයි. පයෝජිත 

සංවර්ධන වයාපියේපව ප්රයේලලය ර පලස ග්රාමීය යටිතල පහසුකම්, ප්රධාන වශපයන් ෙැනට අබලන්ව ඇයේ මාර්ග 
වැිදදිු ස වනු ඇතැයි ෙ ඔවුහු අපප් රෂා කරයේ. 

වයාපියේ ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා පයෝජිත සකථානවල නිවාස පනාමැත. පයෝජිත වයාපියේය පිළිබඳව ප්රජා 

නායකයින් ධනාත්මකයි. පමම ප්රජා නායකයින් අතර ග්රාම සංවර්ධන සමියේපව සභාපයේ, GN, ධීවර/පගාදු 
සංදුධානවල නායකයින් සහ තවත් ප්රජා නායකයින් රීහිප පෙපනකු ඇතුළත් පේ. 

1.4 EIA වාගතාකේ අරමුණු 

මධයම පරිසර අිකකාරිපව (CEA) මාර්පගෝපපීශ මත පෙනම්ව, 220 kV සම්පේෂණ මාර්ගය දුලිය බල 

පීධයේයට සම්බන්ධ කරන ජාලකය සමග පයෝජිත මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේය (MWPP-III අදියර   සහ 

්කතු රීමේපම් උපපපාළ වයාපියේය ිනියමිත වයාපියේය රි පලස වර්ීතකරණය කර ඇත.1993 අංක 01 ෙරන 

ජායේක පාරිසරික (වයාපියේ අනුමත රීමේපම් ක්රියාපටිපාටිය  පරගුලාිය (ii) ප්රකාරව, මධයම පරිසර අිකකාරිය දුියන් 

සුළං බල වයාපියේ පයෝජක, CEB /මන්නාරම සුළං බල වයාපියේය- III අදියර පවයේන් පමම පාරිසරික බලපෑම් 

ඇගයීම් (EIA) වාර්තාව සකසක කරන පලස නිර්පීශ කර ඇත. පම් සම්බන්ධපයන් 2022 පපබරවාරි 22 වන දින 

මධයම පරිසර අිකකාරිය දුියන් නිර්පන්ය දුෂය (TOR) පකටුම්පත ර  නිකුත් කරන ලෙ අතර ්හි අවසාන 

අනුවාෙය 2022 මැයි මාසපවදී ලබා පෙන ලදී. 

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීපම් පරමාර්ථය වන්පන් TOR (ඇමු සම 1) හි ෙ රවා ඇයේ අවශයතාවලට අනුකූල ීම 
සහ ්ය සුපමේ රෂා රීමේම සඳහා මධයම පරිසර අිකකාරියට අවශය පතාරතුරු සහිත සදුසකතරාත්මක සම්්ර්ණ 

වාර්තාව ර ඉදිරිපත් රීමේමයි. පාරිසරික බලපෑම් සහ අවොනම්වලට පභෞයේක, ජීව දුෙයාත්මක, සමාජ-ආර්ික සහ 

පභෞයේක සංසකකියේක සම්පත් (PCR) ඇතුළත් පේ. පයෝජිත වයාපියේයට සැලරීය ුතු අහිතකර බලපෑම් ඇයේ 

කරන සංරාක ඇතුළත් වන බැදුන්, පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම්  ර ියලි කරන පලස මධයම පරිසර අිකකාරිය 

(CEA) වයාපියේ පයෝජකයාට උපපෙසක පෙන ලදි. පාරිසරික බලපෑම් සකථාන-දුපශකිත පේ, ාවායින් රීහිපය ර 

ආපසු හැරදුය පනාහැරී නම්, පබාපහෝ අවසකථාවලදී අවම රීමේපම් පියවරයන් පහසුපවන් සැලසුම් කළ හැරීය. 

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව මඟින් අපප් රිත බලපෑම් සහ අවොනම් ත රපසකරු කර, වයාපියේ ඉදිරීමේම් 
සහ පමපහුම් අදියපර්දී වයාපියේ පයෝජකයා දුියන් ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා පාරිසරික කළමනාකරණ 

සැලැසකම ර (EMP) තුළ සුලිසු බලපෑම් අවම රීමේම්/වන්දි ක්රියාමාර්ග හඳුනා ගනු ඇත.  

1.5 EIA සෙසා කිරීකම්දී අනුගමනෙ ෙරන ලද ක්රමකේද සහ තාක්තෂණෙන් 

 අධයයනපව දුෂය පථයට ීදුතීයික පතාරතුරු සමාපලෝානය රීමේම, පභෞයේක, සමාජීය සහ ජීව 

දුෙයාත්මක පරිසරය ත රපසකරු රීමේම සඳහා  රපෂකත්ර සමී රෂණ, පයෝජිත සුළං බලශ රයේ ශ රයේ සකථාන 

වලට යාබෙ ප්රධාන පතාරතුරු සපයන්නන් සහ බලපෑමට ල ර වූ ප්රජාවන් සමප සාකච්ඡා රීමේම (WTG 

1-38) ඇතුළත් දුය. 500 m අරය ෙ රවා ලිර සඳහා මූය ක පරිසරය පිළිබඳ සදුසකතරාත්මක ත රපසකරුව ර 

ියලි කර ඇත. ප්රකාිෂත ෙත්ත සහ ා හා සමාන ීදුයේයික මූලාශ්ර හරහා ජනගහනයට අොළ පතාරතුරු, 
ජජව පභෞයේක ල රෂණ ෙ ස්සක කරන ලදී. 

 පයෝජිත වයාපියේපව පමම පාරිසරික බලපෑම් ත රපසකරු වාර්තාපේ පුළුල්ල දුෂය පථය වන්පන්  
 

 අධයයන ප්රපීශයට අොළ ෙත්ත ස්සක රීමේම සඳහා  රපෂකත්ර ාාරිකා පැවැත්ීම සහ අධයයන ප්රපීශපව 

මූය ක පාරිසරික තත්ත්වය තහවුරු රීමේම සඳහා ීදුයේයික ෙත්ත ෙ ස්සක රීමේම; 

 පයෝජිත වයාපියේපව පිහිම ම, සැලසුම් රීමේම, ඉදිරීමේම සහ ක්රියාත්මක රීමේම පහකතුපවන් පාරිසරික 

ගුණාංග පකපරහි ඇයේ බලපෑම් ත රපසකරු රීමේම; 

 ආයතනික දුිකදුධාන සහ පාරිසරික අධී රෂණ ඇතුළු පරිසරය ආර රෂා රීමේම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග 

පගනහැර ෙ රවමින් පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසකම ර (EMP) සකසක රීමේම; 

 පයෝජිත වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේපමන් පසු නිමේ රෂණය කළ ුතු තීරණාත්මක පාරිසරික ගුණාංග 

හඳුනා ගැනීමට; හා 

 වයාපියේය පිළිබඳ මහජන මතය හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්රපීශපව ජනතාව සමප උපපීශන ියලි රීමේම. 
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1.6 රජකේ ප්රිපත්ි, නීිමෙ සහ පරිපාලන රාමුව 

අදාළ වන ශ්රී ලාංො පාරිසරිෙ සහ අකනකුත් නීි 

ශ්රී ලංකාපේ පාරිසරික ඇගයීම් අවශයතාවය සකථාපිත කර ඇත්පත් අංක 47 ජායේක පාරිසරික පනත (1980), සහ 

1988 අංක 56 සංපශෝධන පනපත් EPL පටිපාටිය සහ EIA පරගුලාිය සඳහා 4C පකාටස යටපත් වගන්යේය 

23A සහ 23Z වගන්යේපව දුිකදුධාන මගිනි. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් පරගුලාිය (EIA) අංක 772/22 (1993) 

ෙරන ගැසට් පත්රපව අර්ථ ෙ රවා ඇත. 1993 ජූනි 24 වැනි දින අංක 772/22 ෙ, 1999 පනාවැම්බර් 6 වැනි දින 

අංක  1104/22 ෙ සහ 1999 පනාවැම්බර් 29 දිනැයේ අංක  1108/1 ෙරණ අයේ දුපශකෂ ගැසට් පත්රවල ෙ රවා ඇයේ 

වයාපියේ සඳහා පාරිසරික ත රපසකරුව අනිවාර්ය පේ.  

ජාිෙ පාරිසරිෙ පනත 

ජාිෙ පාරිසරිෙ පනත කහෝ NEA (1980/1988/2000) ෙනු පරිසරෙට බලපාන සිෙලුම ක්රිොොරෙම් 

නිොමනෙ කිරීම සඳහා ක්රිොත්මෙ වන ප්රධාන ජාිෙ නීි සම්පාදනෙයි. එෙ ක්රිොත්මෙ ෙරනු ලබන්කන් 

මහවැින සාංවගධන හා පරිසර අමාතයාාංශෙ ෙටකත් ක්රිොත්මෙ වන මධයම පරිසර අධිොරිෙ (CEA) විසිනි. කමම 

නීිකේ විෂෙ පපෙ රකටහි පරිසරෙ හා සාවභවාවිෙ සම්පත් ආරක්තෂා කිරීමට අවශය සිෙලුම අාංග පාකහා ආවරණෙ 

කරයි. පනතට අනුව, ඉඩම් පරිහරණය සහ සකවභාදුක සම්පත් කළමනාකරණය සහ සංර රෂණය සම්බන්ධපයන් 

මධයම පරිසර අිකකාරියට වගකීම් පැවමේ ඇත. ්පමන ර පනාව, මධයම පරිසර අිකකාරිය දුියන් පවරළබඩ ජල 
මූලාශ්රවලට සහ මිරිදිය ජලාශවලට අපජලය මුො හැමේපම් ප්රමිතීන් කළමනාකරණය රීමේම සහ පාරිසරික හායනය 

නිමේ රෂණය රීමේම ියලි කරයි. පනපත් IV වන පකාටස B, පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීම සහ අොළ 
ප්රමිතීන් සැකසීම මගින් පරිසර දූෂණය පාලනය රීමේම සඳහා ප්රයේපාෙන සපයයි. 

පනපත් IV C පකාටස මඟින් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම ර අවශය වන වයාපියේ අනුමත රීමේම සඳහා ප්රයේපාෙන 

සහ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ක්රියා පටිපාටි දුසකතර කරයි. 1980 අංක 47 ෙරන ජායේක පාරිසරික පනපත් 

(NEA  23(z) වගන්යේයට අනුව සහ ්හි සංපශෝධන යටපත් පාරිසරික නිර්පීශය ලබා ගැනීම සඳහා පාරිසරික 

නිෂකකාශනය ලබා ගැනීම සඳහා EIA පහෝ IEE අධයයනය ර සඳහා වන අවශයතා 1993 ජූනි 24 දින අංක 

772/22 සහ 1995 පපබරවාරි 23 දින අංක 859/14ගැසට් පත්රපව (අයේදුපශකෂ  නිශකචිතව ෙ රවා ඇයේ නියමිත 
වයාපියේ සඳහා අොළ පේ. 

1993 49 වන සත්ත්ව හා වික්තෂලතා ආරක්තෂණ ආඥාපනත (සාංකශෝධන) පනත 

වනජීී සංර රෂණය සඳහා වාසසකථානවලට ආර රෂාව සැපයූ පළමු නීයේය වන්පන් 1937 දී පගන ්න ලෙ සහ 

1938 ියට ක්රියාත්මක වන වන සත්ත්ව හා වි රෂලතා ආර රෂණ ආඥාපනතයි. පමම පනපත් නියමය වන්පන් 
පීය ය වන සතුන් සහ සතුන් ආර රෂා රීමේම සහ ාවා වාණිජමය සූරාකෑම වැළැ රීමයි. . ්බැදුන් පමම පනත 

යටපත් ප්රකාශයට පත් කර ඇයේ ියයලුම  රපෂකත්ර පමම අරමුණ සා රෂාත් කර ගැනීමට අපප් රෂා පකපර්. FFPO 
යටපත් ප්රකාිෂත ආර රිත ප්රපීශ වර්ග පෙකකට පබදිය හැරීය. ාවා ජායේක ර රිත සහ අභයභූමි පේ. ජායේක 
ර රිතය ර කළ හැ රප ර රජපව ඉඩමක පමණ ර වන අතර අභයභූමිය ර රජපව සහ පපෞීගය ක ඉඩම්වල 

ප්රකාශ කළ හැරීය. පමම ආඥාපනත මගින් ශ්රී ලංකාපේ සත්ත්ව හා වි රෂලතා ආර රෂාව, සංර රෂණය සහ 
සංර රෂණය සහ ්වැනි සත්ත්ව හා වි රෂලතා වාණිජ සූරාකෑම වැලැ රීම සපයයි. ජායේක සංචිත පාලනය සහ 

කළමනාකරණය, ජායේක ර රිත සහ අභයභූමිවය න් පිටත ප්රපීශවල අය  සහ මී ගවයින් ආර රෂා රීමේම, 

ආර රිත සතුන් අල්ලලා තබා ගැනීම, වැරදි සහ ෙඬුවම්, ආර රිත සතුන් ආනයනය පහෝ අපනයනය රීමේම 
තහනම් රීමේම සහ ආර රෂාව ඇතුළත් රීමේමට සංපශෝධන ියලි පකපර්. ශාක වය න්. ආඥාපනපතහි ආර රිත 
සතුන්පේ ලැයිසකතු අඩංගු උපපල්ලඛන හය ර ඇත. 

වන ආඥාපනත 

වන ආඥාපනත පමරට පැරණිතම ආඥා පනත ර වන අතර ්ය 1887 දී ප්රථම වරට පනවන ලෙ අතර ා යටපත් 

1887 දී වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව ආරම්භ කරන ලදී. පමම පනත මීට පපර රීහිප වතාව ර සංපශෝධනය 
කර ඇත. පමම වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේපම්දී ආඥාපනපත් දුිකදුධාන යටපත් ගැසට් කර ඇයේ වන ර රිත සහ 
පමම ප්රයේපාෙන යටපත් ගැසට් කර පනාමැයේ නමුත් ජීව දුෙයාත්මක හා ජල දුෙයාත්මක වැෙගත්කම මත 
සංර රෂණය සඳහා පතෝරාපගන ඇයේ ියයලුම පයෝජිත ර රිත පිළිබඳව සලකා බැය ය ුතුය. 
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1978 41 නාගරිෙ සාංවගධන අධිොරී පනත 

UDA, 1978 අංක 41 ෙරන නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිපව නීයේය යටපත් වයවසකථාපිතව නිර්මාණය කරන ලෙ 

ආයතනික ආයතනයරී. (UDA නීයේය , නම් කරන ලෙ නාගරික සංවර්ධන ප්රපීශවල “ආර්ික, සමාජීය සහ 
පභෞයේක සංවර්ධනය ාකාබීධ සැලසුම් රීමේම සහ ක්රියාත්මක රීමේම” ප්රවර්ධනය රීමේපම් බලය ඇත. නාගරික 
සංවර්ධන අිකකාරිය (UDA) යනු නම් කරන ලෙ නාගරික සංවර්ධන ප්රපීශවල සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සැලසුම් 

රීමේමට, නියාමනය රීමේමට සහ ක්රියාත්මක රීමේමට අිකකාමේ බලය ර ඇයේ නාගරික අංශපව ඉහළම 

නිපයෝජිතායතනයයි. ්නිසා, UDA හි කාර්ය සාධනය ශ්රී ලංකාපේ නාගරික සංවර්ධනය ක්රමානුකූල, 

සමානාත්මතාවය සහ යේරසාර බව සහයේක රීමේම සඳහා උත්පේරක වනු ඇයේ අතර, රපට් ආර්ික හා නාගරික භූ 

ෙර්ශනපව අපප් රිත පරිවර්තනය සඳහා පේදිකාව සකසයි. පවරළබඩ තීරය ර, ප්රපීශපව මධයනය අික ජල 

මාර්ගපව පගාඩමමට රීපලෝමීටර් 1 ක සීමාව ර තුළ පිහිටි ප්රපීශය UDA පනත යටපත් (අංක 223/16-
17/12/1982  මුළු දිවයිනටම ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ අතර පවරළබඩ ප්රපීශය සමප ටර්බයින 13 ර පිහිටා ඇයේ 
බැදුන්,පයෝජිත MWPP අදියර III සඳහා UDA මූය ක සැලසුම් නිෂකකාශනය ලබා ගැනීමට CEB ට අවශය 
දුය.  

ජාිෙ සාකේච්ඡාකවන් නැවත පදිාංචි කිරීකම් ප්රිපත්ිෙ (NIRP) 

පමම ප්රයේපත්යේය ප්රධාන නැවත පදිංචි රීමේපම් ගැටළු ආමන්ත්රණය රීමේපම්දී LAA හි වත්මන් හිඩැසකවලට පිළියම් 

පයදීමට අෙහසක පකපර්. 2001 මැයි 16 වැනි දින අමාතය මණ්ඩලය දුියන් අනිච්ඡානුගව නැවත පදිංචි රීමේම 

පිළිබඳ ජායේක ප්රයේපත්යේය (NIRP) අනුමත කරන ලෙ අතර ්ය ියයලු සංවර්ධනය මගින් උීධීපනයවන නැවත 

පදිංචි රීමේම් සඳහා සම්මත කර ගැනීම ප්රකාශ කරන ලදී. NIRP ක්රියාත්මක රීමේපම් ආයතනික වගකීම ඉඩම් 
අමාතයාංශය සතු පේ. මානව සහ සොාාරාත්මක කරු ස මත පෙනම් වූ නව ප්රයේපත්යේයට අනුව නැවත පදිංචි 
රීමේපම් වටිනාකම (ප්රයේසකථාපන පිරිවැය  පගීම සහ ඔවුන් නැවත පදිංචි රීමේම සහ අවශය අවසකථාවලදී ඔවුන්පේ 
පුනරුත්ථාපන කටුතු පවා ියලි පකපර්. 

1987 අාංෙ 15 දරන ප්රාකේය ෙ සභවා පනත 

1987 අංක 15 ෙරන ප්රාපීය ය සභා පනත යටපත් ඔවුන් පවත පවරා ඇයේ දුෂයයන් සම්බන්ධපයන් තම බල 

ප්රපීශය පාලනය රීමේම සඳහා අතුරු වයවසකථා සැකසීමට ප්රාපීය ය සභාවට (PS) බලය ඇත. GSS ඉදිරීමේම, 

අපද්රවය බැහැර රීමේම යනාදී පමම වයාපියේය යටපත් ඇයේ සමහර ක්රියාකාරකම් ප්රාපීය ය සභාව (PS) දුෂය පථය 
යටතට ගැපනන අතර ා නිසා ්හි අනුමැයේය අවශය පේ. 

1950 අාංෙ 9 දරන ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීකම් පනත සහ 2008 LA කරගුලාසි 

පපාලි අවශයතා සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම 1950 අංක 9 ෙරන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපම් පනපත් (LAA,) 
ෙ රවා ඇයේ දුිකදුධාන සහ ක්රියා පටිපාටි මගින් මප පපන්වනු ලැපේ. ඉන් පසුව ්ය රීහිප වතාව ර සංපශෝධනය 
කරන ලදී, නවතම ්ක 1986 අංක 13 ෙරන සංපශෝධන පනතයි. තවෙ, LA 2008 පරගුලාිය 2009 මාර්තු 17 

දින පාර්ය පම්න්තුපේදී සම්මත කරන ලෙ අතර 2009 අපේල්ල 7 දින රජපව ගැසට් අංක 1956/12 මගින් බලාත්මක 
කරන ලදී. 

1949 අාංෙ 13 දරන රජකේ ඉඩම් පනත 

පමම පනත ශ්රී ලංකාපේ රජපව ඉඩම් ප්රොනය රීමේම සහ පැවමේම සඳහා වන ප්රයේපාෙන සම්බන්ධපයන් කටුතු 
කරයි; ්බඳු ඉඩම් සහ පපරපවරළ කළමනාකරණය සහ පාලනය සඳහා; වැේ සහ පපාලි ගංගාවල ජලය භාදුතය 

නියාමනය රීමේම සඳහා; සහ ඉහත සඳහන් කළ කරු සවලට ආනුෂංගික පහෝ සම්බන්ධ පවනත් කරු ස සඳහා 
පේ. 

අාංෙ 20/2009 සහ 2013 ශ්රී ලාංො විදුිනබල පනත (සාංකශෝධිත පරිදි) 

අනාගතපවදී වැිදවන දුලිය  ඉල්ලලුම සපුරාලීමට ශ්රී ලංකාවට හැරීවන පරිදි ශ්රී ලංකාපේ දුලිය ය ජනනය, 

සම්පේෂණය, පබොහැමේම, සැපුම සහ භාදුතය නියාමනය රීමේම සඳහා දුිකදුධාන සැලසීපම් පනතරී. 

1951 අාංෙ 9 දරණ ගසා ෙැපීකම් පනත 

කිිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග හා දුලිය බල අමාතයවරයා දුියන් 1951 අංක 9 ෙරන ගසක කැමම (පාලන  පනත 

යටපත් 1962 ඔ රපතෝබර් 13 දිනැයේ අංක 18856 ෙරණ ගැසට් පත්රය (Ch 452)  මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ 

1962 ගසක කැමපම් (පාලන  පනපත් නිපයෝගයට අනුව පකාසක, පෙල්ල සහ ගැහැ ස තල්ල ගසක කපා ෙැමිය හැ රප ර 
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බලයලත් නිලධාරියකුපේ වලංගු බලපත්රය ර මත පමණි. 1951 අංක 9 ෙරන ගසක කැමම (පාලන  පනත යටපත් 

1962 ඔ රපතෝබර් 13 දින 18856 (Ch 452). 

1984 මාදැේ (beach seine) කරගුලාසි 

1984 Ma-del (beach seine) මසුන් ඇල්ලලීපම් පරගුලාිය සහ පසුව ියලි කරන ලෙ සංපශෝධන මුළු දිවයිපන්ම 
පවරළ තීරපව මසුන් ඇල්ලලීම සඳහා අොළ පේ. පමම පරගුලාිය වල ප්රධාන ල රෂණ වන්පන් පවරළ තීරපව මසුන් 
ඇල්ලලීම ියලි කළ හැරී දුපශකෂ ප්රපීශ නම් රීමේම සහ ආර රෂා රීමේම සහ පවරළ තීරපව මසුන් ඇල්ලලීම සීමා 
රීමේමයි. පමම ල රෂණ ප්රජා මූය ක ධීවර කළමනාකරණපව මූලධර්මවලට අනුකූල වන අතර අතීතපව පමම 
ධීවර කර්මාන්තපව සාම්ප්රොයික කළමනාකරණ පිළිපවත් ඇතුළත් පේ. 

ියයලුම මා ෙැල්ල ෙමා මසුන් ඇල්ලලීපම් පමපහුම්, පරගුලාිය වල නම සහ පවරා ඇයේ අංකය ර මගින් හඳුනාපගන 
ඇයේ නම් කරන ලෙ පවරළ තීරයන් (පබා රක පහෝ වරායන්  වය න් පමණ ර සහ ්වැනි පමපහුම් සඳහා 
ය යාපදිංචි ී බලපත්ර නිකුත් කර ඇයේ පවරළ තීරපව හිමිකරුවන් දුියන් පමණ ර ඔවුන්පේ ප්රපයෝජනය සඳහා 
පවන් කර ඇයේ ්ම වරායන්හි ියලි කළ ුතුය. 

පබාපහෝ වාරයවල පඩු (ය යාපදිංචි පවරළ තීරපව හිමිකරුපවකු සඳහා පවරපළක පවන් කර ඇයේ පකාටස  ් කකට 
වඩා යේපේ. පවරළ තීරපව හිමිකරුපේ පමණ ර භාදුතය සඳහා නීයේපයන් පවන් කර ඇයේ පඩු වල දිග මීටර් 500 

ියට රීපලෝමීටර 1 ෙ රවා පරාසයක පවතී. පමම පරගුලාිය පබාපහාමයක පපාලි ල රෂණය ර වන්පන් 
ආඥාපනත්වල ප්රජා පාෙක කළමණාකරණය යන සංකල්ලපයට ප්රමුඛත්වය දී යේීමම වන අතර පබාපහෝ 
අවසකථාවලදී අොළ ප්රපීශවල වැියයන් දුියන් සකසක කරන ලෙ නීයේ මේයේ ඔවුන්පේ ධීවර මම්වලට අොළ වන පරිදි 
අනුමත කර නීයේගත කර ඇත. 

කවරළ මායිම් නිොමනකේ ප්රධාන ලක්තෂණ කිහිපෙක්ත නම්  

් ර පඩුව ර සඳහා ය යාපදිංචි හිමිකරුවන් පහෝ කණ්ඩායම් පෙක ර පහෝ වැිද ගණන ර ියටින දුට, ියයලුම 

හිමිකරුවන් දුියන් ්කප වූ ාක්රීයව තම වාරය ්න ක්රමපේෙය ර නිමේ රෂණය කළ හැරීය. පවරළ තුළ, මාෙැල්ල 
වාරය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා යාන්ික යාත්රා භාදුතා රීමේම තහනම්ය. මාෙැල්ල මසුන් ඇල්ලලීපම් පමපහුම් 
ක්රියාත්මක වන අතරදී, රීියලි යාන්ික පබෝට්ටුව ර පවරපළක ජලය තුළ යාත්රා රීමේම තහනම්ය. පවරළ තීරපව 
මාෙැල්ල මසුන් ඇල්ලලීපම් පමපහුම් සඳහා පමණ ර භාදුතා කරන පබෝට්ටු හැර පවනත් පබෝට්ටු පවරළ තීරපව 
නැංගුරම් ලෑම පහෝ පවරළ තීරයට යාබෙව පවරළ තීරපව තැීමම තහනම්ය. පවරළ තීරය තුළ, පමම පරගුලාිය 
මගින් නියම කර ඇයේ ාවා හැර පවනත් රීියලි ධීවර ආම්පන්නය ර පහෝ ධීවර පබෝට්ටුව ර භාදුතා රීමේම තහනම් 
පේ. 

පහත සඳහන් පනත් සහ ආඥාපනත ද වයාපිිෙට බලපායි. 

• 1996 අංක 2 ෙරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත (සහ පසුකාලීන සංපශෝධන, 2006 අංක 22, 2013 35 
• 1981 අංක 57 ෙරන පවරළ සංර රෂණ පනත, 1996 අංක 4 ෙරන පනත මගින් සංපශෝිකත 
• 2008 අංක 35 ෙරන සමුද්ර දූෂණ වැළැ රීපම් පනත 
 

වගුව 1-3: සම්්ගණකෙන් කහෝ අගධ වශකෙන් අදාළ  බල ප්රකේශ තුළට අෙත් වන වයාපිිෙ යගමම  

අංකය 
බල ප්රපීශය ඔේ නැත 

1. 
1988 අංක 3 ෙරන ජායේක උරුම වනජීී පනත යටපත් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ ඕනෑම ප්රපීශයක මායිම් 
ියට මීටර් 100  ර 

 X 

2. 
වන ආඥාපනත යටපත් ප්රකාශයට පත් කර ඇයේ ඕනෑම ප්රපීශයක පහෝ ්හි සීමාපේ ියට මීටර් 100  ර 

X  

3. 
1981 අංක 57 ෙරන පවරළ සංර රෂණ පනපත් අර්ථ ෙ රවා ඇයේ පරිදි පවරළ කලාපය 

X  

4. 
වන සත්ත්ව හා වි රෂලතා ආර රෂණ ආඥාපනත යටපත් අභයභූමිය ර පලස ප්රකාශයට පත් කර ඇයේ 

ඕනෑම ප්රපීශයක සීමාපේ ියට මීටර් 100  ර ඇතුළත පහෝ (469 පරිච්පේෙය   X 

5. 
වන සත්ත්ව හා වි රෂලතා ආර රෂණ ආඥාපනත යටපත් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ ජායේක ර රිතයක 
මායිපම් ියට සැතපුම් ්ක ර ලිරින්. X  

6. 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන පනත යටපත් ඕනෑම ගැසට් කරන ලෙ පවරළ තීරය (මා-ෙැල්ල  

 X 

7. 
පාංශු සංර රෂණ පනත (CM50) යටපත් ප්රකාශයට පත් කර ඇයේ ඕනෑම ඛාෙනය දුය හැරී ප්රපීශය ර 

 X 
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අංකය 
බල ප්රපීශය ඔේ නැත 

8. 
ගංවතුර ආර රෂණ ආඥාපනත (Ch 449) යටපත් ප්රකාිෂත ඕනෑම ගංවතුර ප්රපීශය ර 

 X 

9. 
1982 අංක 52 ෙරන පනත මගින් සංපශෝිකත 1968 15 ශ්රී ලංකා ඉඩම් පගාඩරීමේපම් සංසකථා පනත යටපත් 
ප්රකාිෂත ඕනෑම ගංවතුර ආර රෂණ ප්රපීශය ර  X 

10. 
ඔටුන්න හිමි ඉඩම් ආඥාපනපත් (පරිච්පේෙ 454) අර්ථ ෙ රවා ඇයේ පරිදි පපාලි ප්රවාහයක ඉවුපර් ියට මීටර් 
හැට ර සහ ්හි ගමන් මාර්ගපව ඕනෑම සකථානයක පළල මීටර් 25 ට වඩා වැිද 

 X 

11. 
්ම ආඥාපනපත් 71 වැනි වගන්යේය යටපත් ප්රකාිෂත ාවා ඇතුළුව ඔටුන්න හිමි ඉඩම් ආඥාපනපත් (Ch 
454) අර්ථ ෙ රවා ඇයේ පරිදි පපාලි වැවක පහෝ ්හි ඉහළ ගංවතුර මට්ටපම් සපමෝච්ඡපව ියට මීටර් 100  ර 

 X 

12. 
ජලාශයක සම්්ර්ණ සැපුම් මට්ටපමන් ඔේබට ඕනෑම පවන් රීමේම් 

 X 

13. 
පුරාවසකතු ආඥාපනත (Ch 188) යටපත් නිර්වානය කර ඇයේ පහෝ ප්රකාිෂත ඕනෑම පුරාදුෙයා ර රිතය ර, 
පුරාණ පහෝ ආර රිත සකමාරකය ර  X 

14. 
උීිෙ උෙයාන ආඥාපනත යටපත් ප්රකාිෂත ඕනෑම ප්රපීශය ර (Ch 446) 

 X 

 

වගුව 1-4: ප්රිපත්ි සහ වයවසාපාපිත අවශයතා වල සාරාාංශෙ  

අාංශෙ පනකත් නම ප්රිපත්ිමෙ බලපෑම  කමවලම්    අදාල 

ආෙතනෙ ආෙතන 

අදාල කරගුලාසි 

පරිසර 1980 අංක 47 ෙරන 
ජායේක පාරිසරික පනත 

 

ජායේක පාරිසරික පනත 

(1988 අංක 56 පනත  

IV පකාටස ‘C’ 

ජායේක පාරිසරික 

(සංපශෝධන  පනත, 

2000 අංක 53 හි 

 

අංක 859/14 ෙරන 23 වැනි 
අයේදුපශකෂ ගැසට් පත්රය1991 
පපබරවාරි වයාපියේය අනුමත 
රීමේම 

මූය ක පාරිසරික පමේ රෂණය 

(IEE)  සහ / පහෝ පාරිසරික 

බලපෑම් ඇගයීම (EIA) අවශය 

වන “නියමිත වයාපියේ” (PP), 

අතර මධයම පරිසර අිකකාරිපව 
පළාත් පහෝ දිසකි ර 

කාර්යාලවය න් EPL ලබා ගැනීම 
අවශය 2008.01.25 දින අංක 
1533/16 ෙරන ගැසට් නිපේෙනය 

මඟින් A, B සහ C පලසට 
කාණ්ඩ තුන ර නියම කරන 
යටපත් කර්මාන්ත  

පරිසර අමාතයාංශය 

 

මධයම පරිසර 

අිකකාරිය (CEA) 

EIA පරගුලාිය 

ජල තත්ත්ව ප්රමියේ. 

දිවයිපන් මතුපිට ජලය පවත 
කාර්මික අපද්රවය බැහැර රීමේම 
සඳහා ධාරණ සීමාවන්. 

අවට සංසරණ වාු තත්ත්ව 

ප්රමිතීන්, ්නම් අපපේ අවට 
පරිසරපව වාතපව ගුණාත්මක 
භාවය සහ නිශකචිත 
ක්රියාකාරකමරීන් දුපමෝානය වන 
ලිම් කවුළු දුපමෝාන සඳහා සකථාවර 
මූලාශ්ර දුපමෝාන ප්රමිතීන්. 

ශේෙ මට්ටම් සම්බන්ධපයන් 
කටුතු ියලි කරන ජායේක පාරිසරික 
(ශේෙ පාලන  පරගුලාිය 1996 අංක 
1  

1993 අංක 49 ෙරන 
සත්ත්ව හා වි රෂලතා 
(ආර්ෂණ  ආඥා පනත 
සහ ්හි සංපශෝධන. 

ශ්රී ලංකාපේ සත්ත්ව හා 
වි රෂලතා සහ ාවාපව 
වාසසකථාන සංර රෂණය රීමේම 

සඳහා සැපයීම; ්වැනි සත්ත්ව හා 
වි රෂලතා සහ ඔවුන්පේ 
වාසසකථාන වාණිජමය සහ 
පවනත් අයථා පරිහරණය 

වැළැ රීම සඳහා; ශ්රී ලංකාපේ 
ජජව දුදුධත්වය සංර රෂණය 
සඳහා 

වනජීී සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

ආර රිත ප්රපීශ වර්ග පහ ර 
සකථාපිත කර ඇත  

ෙැිද සකවභාව ර රිත, ජායේක 

වපනෝෙයාන, සකවභාව ර රිත, 
කැලෑ පකාරිපඩෝ සහ අභයභූමි 
ඇතුළු අතරමැදි කලාප. 

ඕනෑම ජායේක ර රිතයක මායිපම් 
ියට සැතපුම් ්ක ර ඇතුළත ඕනෑම 

සංවර්ධන ක්රියාකාරකම ර EIA/IEE 

වලට යටත් රීමේම අවශය වන අතර, 
වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේමට පපර 

අධය රෂ ජනරාල්ල, වනජීී 
සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුපවන් 
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අාංශෙ පනකත් නම ප්රිපත්ිමෙ බලපෑම  කමවලම්    අදාල 

ආෙතනෙ ආෙතන 

අදාල කරගුලාසි 

ය ඛිත අනුමැයේය ලබා ගත ුතුය. 

1951 අංක 25 ෙරන 
පාංශු සංර රෂණ පනත 
හා ්හි පසුකාලීන 

සංපශෝධන  1951 25; 
1953 29; 1981 57; 
1996 24 

පපසහි නිෂකපාෙන ධාරිතාව වැිද 

දිු ස රීමේම සහ පවත්වා ගැනීම; 
පාංශු ඛාෙනය වැළැ රීම සහ 
අවම රීමේම සඳහා හායනයවූ  

ඉඩම් පුනරුත්ථාපනය රීමේම; 
පාංශු සම්පත් සංර රෂණය රීමේම 

සහ ගංවතුර, ලවණතාව, 
 රෂාමේයතාව සහ ජලය ස්ඳී 
පැවතීම වැනි හානිවය න් ඉඩම් 
ආර රෂා රීමේම සඳහා. 

2009 පෙසැම්බර් 21 දිනැයේ අංක 
1633/4 අයේ දුපශකෂ ගැසට් පත්රපව 
ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ 2009 

අංක 1 ෙරන පරගුලාියය; 2008 
මැයි 22 දිනැයේ අංක 1550/9 අයේ 
දුපශකෂ ගැසට් පත්රය 2009 
පෙසැම්බර් 21 දිනැයේ අංක 
1633/4 අයේ දුපශකෂ ගැසට් පත්රපව 
ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ 2009 

අංක 1 ෙරන පරගුලාියය; 2008 
මැයි 22 දිනැයේ අංක 1550/9 අයේ 
දුපශකෂ ගැසට් පත්රය 

කිිකර්ම 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

පනත මගින් ප්රකාිෂත සංර රෂණ 
ප්රපීශවල වැදුය  පභෝග ියටුීපම්දී 

පාංශු සංර රෂණ මාර්පගෝපපීශ; 

 

 

 

 

ඉඩම් සංර රෂණ ප්රපීශ පලස 
ප්රකාශ රීමේම 

1951 අංක 9 ෙරන ගසක 
කැමම (පාලන  පනත 
සහ ්හි සංපශෝධන 

පමම ආඥාපනපත් ප්රධාන 
අරමුණ වන්පන් ගසක කැමම 

තහනම් රීමේම, නියාමනය රීමේම 
පහෝ පාලනය රීමේමයි. පමය 
පෙවතාවරීන් (2000 1953 30 
වන දුට  සංපශෝධනය කර ඇයේ 
අතර අවසන් වරට යාවත්කාලීන 
කර ඇත්පත් 2000 අංක 1 ෙරන 
පනත මගිනි. 

ඉහත සඳහන් ගසක 

03 ර ෙ රවා කැමම 
සඳහා බලපත්රය ර 
නිකුත් රීමේමට 
ප්රාපීය ය 
පල්ලකම්වරයාට 
බලය ඇත. ්ම ගසක 

3 ියට 15 ෙ රවා 
කපා ෙැමීමට 
දිසකි ර 
පල්ලකම්වරයාට 
බලපත්රය ර නිකුත් 
කළ හැරීය. 

පකාසක, පෙල්ල සහ ගැහැ ස තල්ල ගසක 
කැමම සඳහා බලපත්ර ලබා ගත 
ුත්පත් ්ම ගසකවල අසකවැන්න 
(පගිද  මිනිසුන්පේ ජෙනික ආහාර 
පලස භාදුතා කරන බැදුනි. ්ම 

ගසකවල සංඛයාව 15ට වැිද නම් 
ප්රාපීය ය කිිකර්ම කමිටුපේ සහ 
දිසකි ර පල්ලකම්වරයාපේ නිර්පීශ 
මත කිිකර්ම අමාතයාංශපව 
පල්ලකම්වරයාට බලපත්රය ර නිකුත් 
කළ හැරීයි. 

ඉඩම් 
අත්පත් කර 
ගැනීම 

 

1950 අංක 9 ෙරන 
ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීපම් පනත සහ 

2008 LA පරගුලාිය 

පපාලි අරමු ස සඳහා ඉඩම් 

අත්පත් කර ගැනීම 1950 අංක 9 
ෙරන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපම් 

පනපත් (LAA,) ෙ රවා ඇයේ 
දුිකදුධාන සහ ක්රියා පටිපාටි 
මගින් පමපහයවනු ලැපේ. 

ඉඩම් අමාතයාංශය 

අපනකුත් අොළ 
අමාතයාංශ සහ 
දිසකි ර සහ 
ප්රාපීය ය 
පල්ලකම්වරුන්. 

වගා හානි පගීම 

ජායේක අනිච්ඡානුගව 
නැවත පදිංචි රීමේපම් 
ප්රයේපත්යේය 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපමන් 
ඇයේවන ියයලුම අනිච්ඡානුගව 

නැවත පදිංචි රීමේම්; සංවර්ධන 
කටුතු 

ඉඩම් අමාතයාංශය 
වන්දි පගීම 

සාම්ප්රොයික 
පනාවන 
පුනර්ජනනී

2009 අංක 20 ෙරන ශ්රී 
ලංකා දුලිය බල පනත 

ජායේක බලශ රයේ ප්රයේපත්යේය දුලිය බල හා 
බලශ රයේ 
අමාත්යාංශය ලංකා 
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අාංශෙ පනකත් නම ප්රිපත්ිමෙ බලපෑම  කමවලම්    අදාල 

ආෙතනෙ ආෙතන 

අදාල කරගුලාසි 

ය බලශ රයේ 

(NCRE) 
ඇතුළු 
බලශ රයේය 

සහ සංපශෝධන. 

ලංකා දුලිය බල මණ්ඩල 
පනත 

2002 අංක 35 ෙරන ශ්රී 
ලංකා මහජන 
උපපයෝගිතා පකාමිෂන් 
සභා පනත. 

2007 අංක 35 ෙරන ශ්රී 
ලංකා සුනිතය 
බලශ රයේ අිකකාමේ 
පනත 

 

ෙැනුම පෙනම් කරගත් 
ආර්ිකය ර සඳහා ශ්රී ලංකා 
බලශ රයේ අංශය සංවර්ධන 
සැලැසකම 

ශ්රී ලංකාව තුළ දුලිය ය ජනනය, 

සම්පේෂණය, පබො හැමේම සහ 
භාදුතය පපර පැවයේ පනත් ඉවත් 
රීමේම 

2009 සැප්තැම්බර් 3 දිනැයේ අංක 

1617/34 ෙරණ ගැසට් පත්රපව 
ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ දුලිය බල 
(බලපත්ර සහ නිෙහසක රීමේම් සඳහා 

වන ඉල්ලලුම්පත්රය  පරගුලාිය, 
දුලිය බල උත්පාෙනය සඳහා 
බලපත්රය අවශය පේ. 

දුලිය බල මණ්ඩලය 

 

ශ්රී ලංකා මහජන 
උපපයෝගිතා 
පකාමිෂන් සභාව 

(PUCSL) 

ශ්රී ලංකා සුනිතය 
බලශ රයේ අිකකාරිය 

(SEA) 

පගාඩනැගි
ය  වැනි 
ආරිත 
පහසුකම් 
ඉදිරීමේම 

1987 අංක 15 ෙරන 
ප්රාපීය ය සභා පනත 

ියයලුම පගාඩනැගිය  සැලසුම් 
පළාත් පාලන ආයතනය දුියන් 

අනුමත කළ ුතුය; 

පළාත් පාලන 
ආයතන (ප්රාපීය ය 

සභාව, මහ නගර 
සභාව  

සීමාවන් සැකසීමට අොළ පරගුලාිය  
ීදි පර්ඛා  ත රපසකරුව 

සුළං බල වයාපියේ සකථාපිත රීමේම යටපත් පුනරාවර්තන හා පුනරාවර්තන පනාවන ක්රියාකාරකම් දුශාල 
සංඛයාව ර ෙැනට ජායේක පාරිසරික පනත (NEA) මගින් ආවරණය පනාපකපර්. වයාපියේයට අොළ වන රජපව 

පාරිසරික අනුකූලතා අවශයතා පිළිබඳ සාරාංශය ර 1.5 වගුපේ ෙ රවා ඇත..  

වගුව 1-5: රජකේ පරිසරෙ හා සම්බන්ධ අනුකූලතා අවශයතා  

නම විෂෙ පපෙ සහ අරමුණු 

පගාදුජන පසකවා පනත (1979 අංක 58) 
2000 අංක 46 ෙරන පගාදුජන සංවර්ධන පනත 

පගාීන්ට සහ ඔවුන්පේ කිිකාර්මික පරිශ්රයන්ට 
සුර රිත පසුමම ර සැපයීම 

ලංකා දුලිය බල මණ්ඩල පනත, 1969 ජනනය සංවර්ධනය හා සම්බන්ධීකරණය සඳහා 
දුලිය බල මණ්ඩලය ර පිහිටුීම සඳහා ලබා දීම 

දුලිය බල පනත 2009 දුශකවසනීය හා ලාභ දුලිය  ශ රයේය සැපයීම සඳහා 

සත්ත්ව හා වි රෂලතා ආර රෂණ (සංපශෝධන  පනත 

1993 (1993 අංක 49). 
සත්ත්ව හා වි රෂලතා සඳහා උපරිම ආර රෂාව 
සැපයීම 

ගසක කැමම (පාලන  පනත් 1951 අංක 9, 1953 30. 

ගසක කැමම (2000 අංක 01 සංපශෝධන පනත  

ගසක කැමම තහනම් රීමේම, නියාමනය රීමේම සඳහා වන 
පනත ර. 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත 1996 ධීවර හා ජලජ සම්පත් කළමනාකරණය, නියාමනය, 
සංර රෂණය සහ සංවර්ධනය සඳහා ප්රයේපාෙන සැපයීම 

1955 අංක 22 ෙරන ගංවතුර පනත ගංවතුරට ල රවන ප්රපීශ ආර රෂා රීමේම 

1966 අංක 13 ෙරන වන ආඥා පනත 

2009 අංක 65 ෙරන වනාන්තර (සංපශෝධන  පනත 

ෙැව කැමම සහ ප්රවාහනය පාලනය රීමේම සඳහා වනය  

හා වන සම්පත් සංර රෂණය, ආර රෂා රීමේම සහ 
කළමනාකරණය රීමේම 

1973 වාරිමාර්ග වගන්යේ පනත වාරිමාර්ග හා ජල මූලාශකර හරහා ේුහයන් ඉදිරීමේම 
සඳහා පරගුලාිය සැපයීම. 
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නම විෂෙ පපෙ සහ අරමුණු 

1986 අංක 13 ෙරන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපම් 
(සංපශෝධන  පනත 

පපාලි කටුතු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා 
නිිය බලධාමේන් දුියන් අනුගමනය කළ ුතු  රරියා 
පටිපාටිය සකථාපිත කරයි. 

සකමාරක සහ පුරාදුෙයා සකථාන සහ අවපශකෂ පනත, 
1958. 1958 අංක 24 පනත 
පුරාවසකතු ආඥාපනත, 1960 

ජායේක වැෙගත්කම ර ඇයේ පුරාණ හා ඓයේහාියක 
සකමාරක සහ පුරාදුෙයාත්මක සකථාන සහ නටබුන් 
සංර රෂණය රීමේම සඳහා දුිකදුධාන සැලසීපම් 
පනත ර 

1979 අංක 60 ෙරන පමෝටර් රථ ප්රවාහන පනත වාහන තෙබෙය සඳහා යේරසාර ප්රපේශය ර සැපයීම 

ජායේක පාරිසරික පනත 1980 අංක 47, 1988 අංක 56 
සංපශෝධන සහ පවනත් සංපශෝධන 

දූෂණය වැළැ රීම සහ පාලනය රීමේම සමප පරිසරය 
ආර රෂා රීමේම, කළමනාකරණය රීමේම, වැිදදිු ස 
රීමේම 

ජායේක පාරිසරික (ආර රෂණ සහ තත්ත්ව  පරගුලාිය, 
අංක 01 1990. 

ජල දූෂණය වැළැ රීම සහ පාලනය රීමේම සහ ජලපව 
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංීම සඳහා  

ජායේක පාරිසරික (පරිසර වාු තත්ත්ව  පරගුලාිය, 
1994. 

වාු දූෂණය වැළැ රීම සහ පාලනය රීමේම සඳහා  

ජායේක පාරිසරික (ශේෙ පාලන  පරගුලාිය Nº1 1996 උපරිම අවසර ලත් ශේෙ මට්ටම් සැපයීම සඳහා  

ජායේක අනිච්ඡානුගව  නැවත පදිංචි රීමේපම් ප්රයේපත්යේය ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපම් පනත වයාපියේපව පුළුල්ල 
සමාජ හා ආර්ික බලපෑම් සම්බන්ධපයන් කටුතු 
පනාකරයි. පම් අනුව, පමම බලපෑම් ජය ගැනීම සඳහා 
පමම ප්රයේපත්යේය සකථාපිත කරන ලදී. 

ශ්රී ලංකා මහජන උපපයෝගිතා පකාමිෂන් සභා පනත, 
2002 අංක 35 

යේරසාර සංවර්ධන නයාය පත්රපව සීමාවන් තුළ ශ්රී 
ලංකාපේ ියයලුම වැියයන්ට සහ ්හි සංවර්ධනයට 
ොයක වන අයට අතයාවශය යටිතල පහසුකම් සහ 
උපපයෝගිතා පසකවා සඳහා වඩාත් ආර්ිකවලලොයී 
පලස ප්රපේශ ීමට පරිසරය ර නිර්මාණය රීමේම. 

1996 අංක 24 ෙරන පාංශු සංර රෂණ (සංපශෝධන  
පනත 

පාංශු සම්පත් සංර රෂණය රීමේම සහ භූමිපව 
නිෂකපාෙන ධාරිතාව පිළිබඳ පනත 

ශ්රී ලංකාපේ සුනිතය බලශ රයේ 
අිකකාමේ පනත, 2007 අංක 35 

පුනර්ජනනීය බලශ රයේ සම්පත් සංවර්ධනය රීමේම; 
බලශ රයේ සංවර්ධන  රපෂකත්ර ප්රකාශ රීමේමට; 
බලශ රයේ කාර්ය රෂමතා පියවරයන් සහ සංර රෂණ 
වැඩසටහන්  රරියාත්මක රීමේම සඳහා; බලශ රයේ 
සුර රිතතාව ප්රවර්ධනය රීමේමට 

ජායේක විත්තීය  සුර්ෂා සහ පසෞඛය ආයතනය පනත, 
2009 අංක 38 

විත්තීය ආර රෂාව සහ පසෞඛය ප්රමිතීන් පිළිබඳ 
ප්රයේපත්යේය ර සකසක රීමේම සඳහා විත්තීය 
සුර රිතතාව සහ පසෞඛය පිළිබඳ ජායේක ආයතනය 
පිහිටුීම සඳහා දුිකදුධාන සැලසීපම් පනත ර;  
 
පසකවා පයෝජකයින් සහ පසකවකයින් යන පෙඅංශයම 
ආර රෂා රීමේම සඳහා ියයලුම පසකවා සකථානවල 
විත්තීය ආර රෂාව සහ පසෞඛයය සඳහා පරිසරය ර 
නිර්මාණය රීමේම;  
සහ ඊට සම්බන්ධ පහෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා සඳහා 

1.7 ප්රකේශකේ අකනකුත් සාංවගධන වයාපිි  වැඩසටහන්  සැලසුම් සමග ගැළපීම 

පයෝජිත සුළං බල වයාපියේය මගින් දුලිය  ජනනය ඉහළ නංවන අතරම ප්රජාවට සහ ප්රාපීය ය සංවර්ධනයට 
ලැපබන ප්රයේලාභ පළාත් මට්ටමින් සහ දිසකි ර මට්ටපම් සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්වලට අනුකූල පේ. 

දුලිය බල හා පුනර්ජනනීය බලශ රයේ අමාතයාංශය දුියන් 2015 වර්ෂපවදී නිකුත් කරන ලෙ 'බලශ රයේපයන් බල 

ගැන්වූ ජායේය' නම් වූ උපාය මාර්ගික සැලසුම් පල්ලඛනපව අපනකුත් පීධයේ අතර දුලිය  ජනන ධාරිතාව 2025 
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වන දුට පමගාපවාට් 4,050 ියට 6,400 ෙ රවා වැිද රීමේමට හඳුනාපගන ඇත. තවෙ ශ්රී ලංකාපේ උතුරු පළාත ය ඝ්ර 
සංවර්ධන අවිකය ර පසුකරමින් ියම . 

ශ්රී ලංකා රජපව නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය දුියන් මන්නාරම දිසකි රකපව පේගවත් ආර්ික වර්ධනය 

පකපරහි අවධානය පයාමු කර කාර්මික, සංාාරක, ධීවර සහ කිිකාර්මික සංවර්ධනය දිරිගන්වමින් සකසක කරන 

ලෙ මන්නාරම සංවර්ධන සැලැසකම (2018-2030) යටපත් සැලසුම් කර ඇයේ අපනකුත් සංවර්ධන කටුතුවලට 
අමතරව ෙැනට ක්රියාත්මක නැවත පදිංචි රීමේපම් වැඩසටහන් යටපත් නිවාස දුශාල ප්රමාණය ර ඉදිකරමින් පවතී. 

මන්නාරම සංවර්ධන සැලැසකමට අවශයපයන්ම ෙැ රම ර, ඉල රක, අරමු ස සහ උපාය මාර්ග ඇතුළත් පේ. ඉඩම් 
පරිහරණපව ප්රධාන පවනසකකම් මප පපන්ීම සහ මන්නාරම දිසකි රකපව සංවර්ධනය සඳහා බලාත්මක රීමේම 

්හි අරමුණයි. ා අනුව 2030 දී සම්පත් ප්රපයෝජනයට ගනිමින් ධීවර, සංාාරක හා බලශ රයේ සංවර්ධනය 
නංවාලීම හරහා මන්නාරපම් සමසකත ආර්ික කටුතු අපනකුත් ප්රපීශවලට සිජුවම දුවිත වනු ඇත. 
මන්නාරපම් අනාගත යේරසාර ආර්ික සංවර්ධනය මුළුමනින්ම රඳා පවයේන්පන් ධීවර කර්මාන්තය සහ 
පුනර්ජනනීය බලශ රයේය මතයි. ්බැදුන් සුළං බලශ රයේ උත්පාෙනය පයෝජිත සංවර්ධනය බලශ රයේ අංශයට 

අොළ ෙැනට පවයේන සැලසුම්වලට අනුකූල පේ..  

1.8 වයාපිිෙ සඳහා අවශයවන රාජය ආෙතනවල අනුමැිෙ සහ රාජය ආෙතන විසින් පනවා යි 

කිසිෙම් කොන්කේසිෙක්ත  කේනම් 

ශ්රී ලංකාපේ පාරිසරික ඇගයීම් අවශයතාවය සකථාපිත කර ඇත්පත් අංක 47 ජායේක පාරිසරික පනත (1980), සහ 

1988 අංක 56 සංපශෝධන පනපත් EPL පටිපාටිය සහ EIA පරගුලාිය සඳහා 4C පකාටස යටපත් වගන්යේය 

23A සහ 23Z වගන්යේපව දුිකදුධාන මගින්. ක්රියා පටිපාටි අංක 772/22 (1993) ෙරන පාරිසරික බලපෑම් 

ත රපසකරු (EIA) පරගුලාිය ගැසට් පත්රපව අර්ථ ෙ රවා ඇත. 1993 ජූනි 24 වැනි දින අංක 772/22 ෙ, 1999 

පනාවැම්බර් 6 වැනි දින අංක  1104/22 ෙ සහ 1999 පනාවැම්බර් 29 දිනැයේ අංක  1108/1 ෙරණ අයේ දුපශකෂ 
ගැසට් පත්රවල ෙ රවා ඇයේ වයාපියේ සඳහා පාරිසරික ත රපසකරුව අනිවාර්ය පේ. 

1.6 වගුපේ ෙැ රපවන්පන් අොළ බල ප්රපීශ සමප වයාපියේ භූමිය ඇගයීමයි. 
අදාළ රාජය ආෙතනවිනන් කහෝ පළාත් පාලන ආෙතනවිනන් නිෂාොශන අවසර 

මන්නාරම සුළං බල වයාපියේය - III අදියරට අොළව අවශය බලපත්ර/අනුමැයේය 1.6 වගුපේ ෙැ රපවන අතර  

ඇමු සම 12 හි ලැබු ස අනුමත ය පි ඇතුළත්පේ. 

 වගුව  1-6: ලබාගත් කහෝ ලබා ගත යුතු නිෂාොශන   බලපත්ර පිළිබඳ විසාතර  

අාංෙෙ නිරවුේ සහිෙෙ / අවසරෙ තත්ත්වෙ 

1 ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිපව තාවකාය ක අනුමැයේය ලබා ගන්නාලදි 

2 වයාපියේය සංවර්ධනය රීමේම සඳහා ලංදුපම් අිප්රාය ය පිය ලබා ගන්නාලදි 

3 බලශ රයේ උත්පාෙනය රීමේපම් බලපත්රය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

4 මන්නාරම දිසකි ර පල්ලකම්තුමාපේ මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

5 ප්රාපීය ය පල්ලකම් - මුසය , නානත්තන් සහ මන්නාරම නගරපයන් මූය ක නිරවුල්ල 
සහයේකය 

ලබා ගන්නාලදි 

6 මුසය /නානාට්ටන්/මන්නාරම නගර ප්රාපීය ය සභාපවන් මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

7 වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුපවන් මූය ක අවසරය ලබා ගන්නාලදි 

8 ජායේක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලපව මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

9 පවරළ සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුපවන් මූය ක අවසරය ලබා ගන්නාලදි 

10 වාරිමාර්ග පෙපාර්තපම්න්තුපේ මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

11 බර වාහන සහ උපකරණ ප්රවාහනය සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අිකකාරිපව මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 
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12 වනජීී සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුපේ අනුමැයේය ලබා ගන්නාලදි 

13 පුරාදුෙයා පෙපාර්තපම්න්තුපේ මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

15 නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිපව මූය ක අවසරය ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

16 වයාපියේපව පමපහුම් අදියපර්දී මුසය /නානාත්තන්/මන්නාරම නගර ප්රාපීය ය සභාව 
සමප  න අපද්රවය බැහැර රීමේපම් වැඩපිළිපවළ 

ලබා ගැනීමට 
නියමිතය 

17 සුළං කුඹ ඉදිරීමේම සඳහා ියදුල්ල ගුවන් පසකවා අිකකාරිපව අනුමැයේය ලබා ගන්නාලදි 

N/A- අොල පනාපේ 
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2. පරිච්කේදෙ 2 - කෙෝජිත වයාපිිකේ විසාතරෙ සහ සාධාරණ විෙේප  

2.1 කෙෝජිත වයාපිිකේ විසාතර 

පයෝජිත මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේය සුළං ටර්බයින  38 රීන්, 33-kV  අභයන්තර දුලිය  සම්පේෂණ 

ජාලයරීන්, 33 kV/220 kV  උපපපාළරීන් (CSS), 220-kV සම්පේෂණ මාර්ගයරීන්, ප්රයේසංසකකරණය රීමේමට 
නියමිත මාර්ග සහ අලුයේන් ඉදි රීමේමට නියමිත මාර්ග වය න් සමන්දුත පේ. සුළං ටර්බයින මගින් ජනනය කරන 

දුලිය ය 33-kV අභයන්තර දුලිය  සම්පේෂණ ජාලය භාදුතපයන් CSS පවත පයාමු කරනු ලැපේ. CSS හි දී 

පවෝල්ලම යතාව 220 kV ෙ රවා ඉහළ නැංීපමන් පසු, පයෝජිත මන්නාරම GSS - මුල්ලය කුලම් හි ියට CSS 220 

kV සම්පේෂණ මාර්ගය හරහා ජනනය කරන ලෙ දුලිය ය ෙැනට පවයේන මන්නාරම ග්රිඩ් උපපපාළ පවත 
සම්පේෂණය කරනු ලැපේ. ෙැනට පවයේන මාර්ග පීධයේපව පකාටසක තත්ත්වය බර උපකරණ සහ 
යන්පත්රෝපකරණ සුළං කුළුනු සකථාන පවත ප්රවාහනය රීමේමට ප්රමාණවත් පේ. පමම අවශයතාවය සපුරාලීම සඳහා 
පවයේන මාර්ග ජාලපව තවත් පකාටස ර ප්රයේසංසකකරණය කළ ුතුය. පවයේන මාර්ග භාදුතපයන් සුළං උත්පාෙක 

සකථාන රීහිපයකට ප්රපේශ දුය පනාහැක, ්බැදුන් නව මාර්ග ඉදිරීමේම අවශය පේ. 33-kV අභයන්තර දුලිය  
සම්පේෂණ ජාලය පමම පවයේන සහ නව මාර්ගවල මායිම දිපේ ඉදිකරනු ලැපේ.  

මන්නාරම දිසකි රකපව මන්නාරම නගරය, මුසය  සහ නානත්තන් ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශ (DSDs) තුළ 

ග්රාම නිලධාමේ වසම් 15 (GNDs) තුළ ියයලුම වයාපියේ ඉදිරීමේම් කටුතු ියලි කරනු ලැපේ (රූපය 2.9-2.11). 

පරිපාලන ප්රපීශය අනුව වයාපියේ සංරාක පබො වගුව 2.1 හි සාරාංශ කර ඇත. වයාපියේපව දුදුධ පකාටසක සඳහා 

අවශය ඉඩම් ප්රමාණය 2.2 හි ෙ රවා ඇත. 

වගුව 2-1: පරිපාලන ප්රකේශෙ අනුව වයාපිි සාංර ෙ වයාප්තිෙ හැරීම 

ප්රාපීය ය 
පල්ලකම්  

පකාට් ාශය 

ග්රාම නිලධාමේ 
පකාට් ාශය. 

සුළං 
ටර්බයින  

සම්පේෂණ 
මාර්ග ගණන 
(රී.මී.   

ප්රයේසංසකකරණය 
රීමේමට නියමිත 
මාර්ගවල දිග 
(රී.මී.   

නව 
මාර්ගව
ල දිග 
(රී.මී.   

අභයන්තර 
සම්පේෂණ 
ජාලපවදි 
(රී.මී.  

මන්නාරම 
නගර 

පුතු රකාමම් 
- 0.78 - - - 

මුසය  අහයේමුරිප්පු - 1.85 - - - 

කරිද රකුය යාව 12 1.16 4.14 2.73 11.91 

පකා රකුපාෙයන් 6 2.42 0.13 1.69 2.60 

පකාණ්ඩච්චි 12 9.10 3.07 2.99 13.87 

කූලන්කුලම් - 0.24 - - - 

මරිච්චු රකඩ්ිද - - 0.00 - 3.06 

මුල්ලය කුලම් 4 - 2.00 - 3.23 

පපරියපුල්ලලච්චි 
පපාත්කර්නි - 1.09 - - - 

්පනාච්චිකුලම් - 3.45 - - - 

පුතුපේය  - 0.58 - - - 

නානාට්ටාන් අච්ාන්කුලම් - 1.93 - - - 

රසමලි - 1.70 - - - 

උමානගමේ - 1.25 - - - 

වංචියන්කුලම - 3.08 - - - 

ඒෙතුව 34 28.62 9.34 7.41 34.67 

. සටහන  පයෝජිත CSS මුසය  DSD හි කරිද රකුය  GND හි පිහිටා ඇත 
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වගුව  2-2: –වයාපිිකේ විවිධ සාංර ෙ සඳහා අවශය ඉඩම් ප්රමාණෙ 

ප්රාපීය ය 
පල්ලකම් 
පකාට් ාශ

ය 

ග්රාම නිලධාමේ 
පකාට් ාශය. 

සුළං 
ටර්බයින 
ප්රපීශය(අ

ක්තෙර) 

සම්කේෂණ 

මාගගකේ 

මාගග 

අවසරෙ(අක්ත

ෙර) 

මාගග 

අළුත්වැඩිො 

ෙරන 

ප්රමාණෙ 

(අක්තෙර) 

නව  

මාගග 

ප්රමාණෙ 

(අක්තෙර) 

අභවයන්තර 

සම්කේෂණ 

ජාලකේදි 

(අක්තෙර) 

මන්නාරම 
නගර 

පුතු රකාමම් 
- 6.76 - - - 

මුසය  අහයේමුරිප්පු - 16.00 - - - 

කරිද රකුය යාව 75.91 10.02 5.11 3.38 5.00 

පකා රකුපාෙයන් 37.96 20.93 0.15 2.09 - 

පකාණ්ඩච්චි 75.91 78.71 3.80 3.70 - 

කූලන්කුලම් - 2.06 - - - 

මරිච්චු රකඩ්ිද - - 0.00 - - 

මුල්ලය කුලම් 25.30 - 2.47 - - 

පපරියපුල්ලලච්චි 
පපාත්කර්නි - 9.41 - - - 

්පනාච්චිකුලම් - 29.80 - - - 

පුතුපේය  - 5.06 - - - 

නානාට්ටා
න් 

අච්ාන්කුලම් - 16.67 - - - 

රසමලි - 14.69 - - - 

උමානගමේ - 10.85 - - - 

වංචියන්කුලම - 26.60 - - - 

එෙතුව 215.08 247.56 11.54 9.16 5 

සටහන්  

a සෑම සුළං උත්පාෙක සකථානයකටම 160 m × 160 m (අ රකර 6.33) මම් කැබැල්ලල ර අවශය පේ. 

b 220-kV සම්පේෂණ මාර්ගපව ෙකු ස පස මීටර් 35 රී. 

c ප්රපේශ මාර්ගවල පළල මීටර් 5 රී. 

2.1.1 සාිර වුහෙන් පිළිබඳ විසාතර   

2.1.1.1 සුළාං ටගබයින 

සුළං ටර්බයින සදු රීමේම සඳහා සුලිසු සකථාන යේසක හතර ර හඳුනාපගන ඇත . තනි සුළං ටර්බයිනයක ධාරිතාව 
තීරණය කරන  සාධකය වන්පන් තනි ඉඩම් කට්ටි වල ප්රපීශයයි. සුළං ටර්බයිනවල පරාටර් දුෂකකම්භය දුලිය  

ධාරිතාව අනුව පවනසක වන අතර, සුළං බලාගාර වල ඕනෑම පභෞයේක සංරාකය ර නියමිත මම් කැබැල්ලපල්ල 
මායිපමන් ඔේබට පනාපැමිපණන බව සහයේක රීමේම සඳහා භූමි මම්වල පළල සහ පලළ පරාටර් දුෂකකම්භයට 
වඩා වැිද දුය ුතුය. සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර ප්රසම්පාෙන ක්රියාවය ය අවසන් රීමේපමන් පසුව පමණ ර නිශකචිත සුළං 

ටර්බයින ආකියේය තීරණය පකපරනු ඇයේ අතර, ප්රසම්පාෙන ක්රියාවය පව පයපෙන ලංසුකරුවන්ට භූමි සීමාවන්ට 
යටත්ව දුදුධ ධාරිතාවපයන් ුත් සුළං ටර්බයින ආකියේ පයෝජනා රීමේමට හැරීයාව  ලැපේ. සුළං බලාගාරපව 

බලශ රයේ නිෂකපාෙනය ප්රශසකථ මට්ටමකට  රීමේම සඳහා, සුළං ටර්බයින සඳහා වඩාත් සුලිසු සකථාන පතෝරා ගැනීමට 

ෙ ඔවුන්ට අවසර ඇතහතස්සක හැඩැයේ මම් පකාටසකවල සෑම පැත්ත රම මීටර් 160  ර වන අතර, පමගාපවාට් 6 

ෙ රවා ධාරිතාවරීන් ුත් සුළං ටර්බයින සදු රීමේමට ප්රමාණවත් පේ. තා රෂණික සහ සැපුම් අංශ මත පෙනම්ව, 

පබාපහෝ ලිරට ඉඩ ඇයේ ධාරිතාව 5MW පේ. සුළං ටර්බයින සකථාන 34 රීන් සමන්දුත පයෝජිත සුළං බලාගාරපව 
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ධාරිතාව පමගාපවාට් 170 රී. සුළං බලාගාරපව අපප් රිත ශුීධ බලාගාර සාධකය 43% වන අතර උපරිම 

බලශ රයේ උත්පාෙනය වසරකට GWh 640 පමණ පේ. 

2.1.1.2 සුළාං ටගබයින ඉදිකිරීම් ප්රකේශෙ 

රූප සටහන 2.2 සුළං ටර්බයින සකථාපනය සඳහා භාදුතා කරන ලෙ මම් කැබැල්ලලක සාමානය සැලැසකම 

නිරූපණය කරයි. 160 m × 160 m (අ රකර 6.33) ප්රපීශය සුළං ටර්බයින තල ්හි සීමාපවන් ඔේබට දිගු 
පනාවන බව සහයේක රීමේම සඳහා අවශය පේ. පමම මුළු භූමි ප්රමාණපයන් ියයයට හැත්තෑව ර වි රෂලතාදිය 
ඉවත් පනාකර ්පලසම තබනු ඇත. පොඹකර ක්රියාත්මක රීමේමට සහ බර උපකරණ තාවකාය කව ගබඩා රීමේමට 

සකථායි මිමි ප්රපීශ අවශය පේ. සකථායි මිමි ප්රපීශපව වි රෂලතා ඉවත් රීමේපමන් පසුව, ප්රපීශපව බර උසුලන 

ධාරිතාව වැිදදිු ස කළ ුතු අතර, පොඹකර පමපහුම් සඳහා අවශය සීමාවන් යටපත් බෑවුම පවත්වා ගත ුතුය. 
සුලිසු සකථායි සකථරය ර නිරාවරණය වන පත ර මතුපිට පසක තට්ටුව ඉවත් රීමේම පමයට ඇතුළත් පේ. ්දුට ්ම 
ප්රපීශය ගල්ල හා පසක වය න් පුරවා අවශය මට්ටමට සම්මඩනය කරනු ලැපේ. සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය සදුරීමේපමන් 
පසු ප්රපේශ මාර්ගය ර පමණ ර තබා ගනිමින් අපන ර ප්රපීශපව සකවභාදුක වි රෂලතා වර්ධනයට ඉඩ සැලපසක. 

් ර ් ර මම් පකාටපසහි පාංශු තත්ත්වය මත පෙනම්ව, සුළං ටර්බයින සඳහා ආධාර රීමේම සඳහා මයිල්ල පයදූ 

පහෝ පසුර (raft) අත්යේවාරම් භාදුතා කරනු ලැපේ. ටර්බයින ආකියේය අවසන් වූ පසු සුළං ටර්බයින සෙහා 

අත්යේවාරම් සැලසුම් ලබා ගත හැරීය. පයිය න් අත්යේවාරමක සාමානය ගැඹුර සහ දුෂකකම්භය පිළිපවය න්3 25 m 

සහ 20 m පමණ පේ.  

රූපෙ  2-1: සුළාං ටගබයින සාපාපන ඉඩම් බිම් ෙැබැේලෙ සාමානය පිරිසැලසුම  

 

                                                      

3තම්බපවනි සුළං බලාගාරපව සුළං ටර්බයින යන්ත්ර සඳහා භාදුතා කරන ලෙ අත්යේවාරම් පෙනම් කරපගන. 
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2.1.1.3 සුළාං ටගබයිම 

වයාපියේ භූමිපව සුළං මාපක කුළු ස තුන ර සදු කර ඇයේ අතර, සුළං පේගය සහ දිශාව මැනීම ්මගින් ියලි පේ. 

වයාපියේ භූමිපව IEC සුළං පන්යේය මත පෙනම්ව සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර පතෝරා ගත ුතු අතර, පම් ෙ රවා පවයේන 

ෙත්තවලට අනුව මුල්ලය කුලම් සුළං පන්යේය IEC IIA (මධයම සුළං - වැිද කැළඹීම ර  පහෝ IEC IIB (මධයම සුළං 

- පහළ කැළඹීම  පේ. ටර්බයිම නිෂකපාෙකයින් දුියන් මිමියට සුලිසු නිශකචිත ටර්බයින ආකියේය, හේ උස සහ සුළං 
පන්යේය මත පෙනම්ව පරාටර් දුෂකකම්භය තීරණය කරයි. පවළඳපපාපල්ල ඇයේ සුළං ටර්බයින මාදිය වල 

පිරිදුතරයන්ට අනුව, පමම සුළං පන්යේ සහ ධාරිතාවන් සඳහා, කූළුණූ උස මීටර් 84 ියට 155 ෙ රවා පවනසක වන 

අතර තල වල දුෂකකම්භය මීටර් 117 ියට මීටර් 150 ෙ රවා පවනසක පේ. 

 

රූපෙ  2-2: කරාටග විෂාෙම්භවෙ සහ හබ් උස 

තනි සුළං ටර්බයිනවල සකථාන තීරණය කරන ක්රියාවය ය  රුද්ර සකථානගත (micro-siting  රීමේම පලස හැඳින්පේ. 

සුළං ටර්බයින පෙක ර ්රීපනකට සමීපව පිහිටා යේපේ නම්, ඉදිරිපස (සුළං දිශාව ඔසකපසක  සුළං ටර්බයිනය දුියන් 

නිර්මාණය කරන ලෙ කැළඹීම්, ්ය පිටුපස ඇයේ සුළං ටර්බයිනපව ක්රියාකාරිත්වය අසාර්ථක ීමට පහකතු දුය 
හැක. ්වැනි යාන්ික පෙෝෂ වළ රවා ගැනීම සඳහා සුළං ටර්බයින අතර අවම ලිර ර පවත්වා ගත ුතුය. ා හා 

සමානව, අවදි ආාරණය (wake effect  පහළ සුළං දිශාපේ පිහිටා ඇයේ සුළං ටර්බයිනවල ශ රයේ ප්රයේොනය අඩු 

කරන අතර, පමම බලපෑම අවම රීමේම සඳහා, ප්රධාන වශපයන් පහළ සුළං දිශාව ඔසකපසක සුළං ටර්බයින අතර ලිර 

වැිද කළ ුතුය. සාමානයපයන්, ප්රමුඛ සුළං දිශාව දිපේ සුළං ටර්බයින පෙක ර අතර පරතරය තල දුෂකකම්භය 

පමන් 5 ියට 10 ගුණයරීන් පවත්වා පගන යන අතර මිලිකාංග පමවලම් භාදුතපයන් ප්රශසකත කළ හැක. ඉහත 

සාධක වලට අමතරව,  රුද්ර සකථානගත රීමේම ඉඩම් අයියේය, පවයේන ප්රපේශ මාර්ග සහ මිනිසක ක්රියාකාරකම්වලට 

බාධා ඇයේ ීම ෙ සලකා බලනු ලැපේ. වගුව 2.3 ් ර ් ර සුළං උත්පාෙක සකථානපව ියට ආසන්නතම සුළං 
ටර්බයිනයට ඇයේ ලිර සාරාංශ කර ඇත. 
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වගුව 2-3:  ආසන්නතම සුළාං ටගබයිනෙට යි දුර 

සුළං 
ටර්බයිම 

අ රෂාංශ පීශාංශ GND 
ආසන්නතම 
ටර්බයිමය 

ආසන්නතම 
ටර්බයිමයට ලිර 
(මීටර්  

WT-1 8.715965462 79.96144287 පකා රකුපඩායන් WT-2            387  

WT-2 8.716049749 79.95792312 පකා රකුපඩායන් WT-1            387  

WT-3 8.71616058 79.95410422 පකා රකුපඩායන් WT-2            420  

WT-4 8.707751374 79.96152961 පකා රකුපඩායන් WT-1            909  

WT-5 8.705390214 79.95056409 පකා රකුපඩායන් WT-6            618  

WT-6 8.69983191 79.95116064 පකා රකුපඩායන් WT-8            530  

WT-7 8.697782 79.960323 පකාන්ඩච්චි WT-8            991  

WT-8 8.695074459 79.95173582 පකාන්ඩච්චි WT-6            530  

WT-9 8.687811787 79.95005542 පකාන්ඩච්චි WT-10            415  

WT-10 8.686870613 79.95370568 පකාන්ඩච්චි WT-9            415  

WT-11 8.686651959 79.95747299 පකාන්ඩච්චි WT-10            415  

WT-12 8.676014223 79.95145276 පකාන්ඩච්චි WT-13            368  

WT-13 8.673897566 79.9540385 පකාන්ඩච්චි WT-14            368  

WT-14 8.671999 79.956788 පකාන්ඩච්චි WT-13            368  

WT-16 8.659490697 79.9551219 පකාන්ඩච්චි WT-17            369  

WT-17 8.659293693 79.95177528 පකාන්ඩච්චි WT-18            284  

WT-18 8.659914172 79.94927501 පකාන්ඩච්චි WT-17            284  

WT-19 8.663196 79.948333 පකාන්ඩච්චි WT-18            377  

WT-20 8.647368 79.943894 කරිද රකුලයි WT-21            493  

WT-21 8.643125212 79.94528149 කරිද රකුලයි WT-20            493  

WT-22 8.639032261 79.94739258 කරිද රකුලයි WT-23            391  

WT-23 8.635887397 79.94902087 කරිද රකුලයි WT-22            391  

WT-24 8.633371223 79.95188931 කරිද රකුලයි WT-23            421  

WT-25 8.630481789 79.95512205 කරිද රකුලයි WT-24            478  

WT-26 8.61387 79.953618 කරිද රකුලයි WT-25        1,845  

WT-27 8.610252675 79.93298605 කරිද රකුලයි WT-28            476  

WT-28 8.606269227 79.93461846 කරිද රකුලයි WT-29            429  

WT-29 8.604922647 79.9382691 කරිද රකුලයි WT-30            364  

WT-30 8.602746813 79.94074692 කරිද රකුලයි WT-29            364  

WT-31 8.593120934 79.92153362 කරිද රකුලයි WT-32            403  

WT-32 8.591498717 79.92481411 මුල්ලය කුලම් WT-33            368  

WT-33 8.589691771 79.92761715 මුල්ලය කුලම් WT-34            346  

WT-34 8.586727977 79.92863176 මුල්ලය කුලම් WT-33            346  

WT-38 8.569526 79.940417 මුල්ලය කුලම් WT-34        2,303  

m - මීටර 

2.1.1.4 එෙතු කිරීකම් සම්කේෂණ මාගග ජාලෙ  

සුළං ටර්බයින මගින් ජනනය කරන දුලිය ය 33-kV අභයන්තර සම්පේෂණ මාර්ග ජාලය හරහා උපපපාළ පවත 

පයාමු කරනු ලැපේ. පමය මීටර් 13ක ්ර්ව ආතයේ පකාන්ක්රීට් ක ස අදිනු ලබන (Aerial Bundled Cables)  

පරිවරණය කරන ලෙ ඉහය න් ස්පගනයන ප රබල්ල ජාලය ර වනු ඇත., සන්නායකපව  පයෝජිත හරසකකඩ පිළිපව 

ය න් 185 mm2 සහ ඇලුමිනියම් පේ. ප්රපේශ මාර්ගවල මායිම ඔසකපසක දුලිය  කනු සකථාපනය කරනු ලබන අතර, 

සාමානය පරාසය මීටර් 35  ර පමණ පේ. සන්නායකපව වත්මන් ස්පගන යා හැරී ධාරිතාව සහ ටර්බයින ධාරිතාව 

මත පෙනම්ව, පරිපථ සංඛයාව පවනසක දුය හැක. ් ර ක සවක පරිපථ තුන ර ්ල්ලය ය හැරී අතර, පරිපථ තුනකට 

වඩා සමාන්තරව ්ලනු ලබන සකථාන වල සමාන්තර මාර්ග අතර මීටර් 1 ක පමණ ලිර ර තබා ගනිමින් සමාන්තර 

කනු පප්ය  පෙක ර පහෝ තුන ර ඉදිකරනු ලැපේ. රූප සටහන 2.3 හි ෙ රවා ඇයේ ියයේයම මගින් දුදුධ සමාන්තර 

සම්පේෂණ මාර්ග සහිත පකාටසක ෙ රවයි. පයෝජිත සම්පප්රෂණ කනු වල රූප සටහන 2.4 හි ෙ රවා ඇත. 
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රූපෙ  2-2: එෙතු කිරීකම් සම්කේෂණ මාගග ජාලෙ  
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රූපෙ 2-3: අභවයන්තර සම්කේෂණ මාගග ජාලෙ සඳහා කෙෝජිත ්ගව ආති කොන්ක්තරී ක ෙණුව  

 

2.1.1.5 සුළාං බලාගාරකේ අකනකුත් විකශාෂාාංග  

් ර ් ර සුළං ටර්බයිනවල නැපසල්ලලාව තුල සකපටප්-අප් රාන්සකපමෝමර්  පිහිටා ඇයේ අතර ්බැදුන් ් ර ් ර 
ටර්බයින සකථානපව පවනම සකදුච් අංගනය ර අවශය පනාපේ. සුළං ටර්බයිනවල ක්රියාකාරිත්වය පාලනය කළ 
හැ රප ර කුළුණ ඇතුළත මම් මට්ටපම් පිහිටා ඇයේ පාලක පැනලය භාදුතා කරමිනි. සුළං උත්පාෙක කුළු ස 

පොරකඩ සදුකර ඇයේ CCTV කැමරා මගින් සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර පවත ප්රපේශ ීම නිමේ රෂණය කල හැක. 

මධයම පාලන මධයසකථානය ර (CCC) CSS තුළ පිහිටා ඇයේ අතර, ියයලුම අධී රෂණ සහ පාලන කාර්යයන් 

පමම CCC පවයේන් ියලි කරනු ලබයි.  
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2.1.1.6  පිවිසුම් මාගග 

මන්නාරම සහ මුල්ලය කුලම් ප්රපීශය සම්බන්ධ කරන අිද 30 ර පළල B403 කාපට් මාර්ගය ඔසකපසක සුළං 

බලාගාරයට සහ ්හි දුලිය  උපපපාළ පවත ප්රපේශ දුය හැක. මුල්ලය කුලම් CSS පමම මාර්ගයට යාබෙව පිහිටා 

ඇයේ අතර CSS පවත ප්රපේශ ීමට නව ප්රපේශ මාර්ග අවශය පනාපේ. සුළං ටර්බයින 38 ට ෙැනට පවයේන මාර්ග 

හරහා ප්රපේශ දුය හැක. වගුව 2.4 හි සාරාංශගත කර ඇයේ පරිදි B403 ියට ෙැනට පවයේන අතුරු මාර්ග සුළං 

උත්පාෙක සකථාන 15කට බර උපකරණ සහ යන්පත්රෝපකරණ ප්රවාහනය රීමේම සඳහා ප්රයේසංසකකරණය කළ ු තුය. 

ප්රයේසංසකකරණය රීමේම සඳහා මතුපිට තත්ත්වය වැිදදිු ස රීමේම, පබෝ රකු ඉදිරීමේම සහ අවශය සකථානවල මාර්ග 

පුළුල්ල රීමේම ඇතුළත් පේ. සුළං ටර්බයින සකථාන 20කට ප්රපේශ ීම සඳහා මීටර් 5 ර පළල නව පබාරළු මාර්ග 

ඉදිකළ ුතුය. හඳුනාගන්නා ලෙ  ප්රපේශ මාර්ග රූප සටහන 2.5 හි ෙ රවා ඇත. 

වගුව 2-4: පිවිසුම් මාගග වගග 

පිවිසුම් මාගග වගග පිහිටීම 

පවයේන මාර්ග ්කතු රීමේපම් උපපපාළ, සුළං ටර්බයින 1  ර (38) 

ප්රයේසංසකකරණය කළ පවයේන මාර්ග සුළං ටර්බයින 14 
(4,7,16,17,18,24,25,26,29,30,31,32,33,34,) 

නව මාර්ග සුළං ටර්බයින 19  (1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14, 
19,20,21,22,23,27,28) 

රූපෙ 2-4 පිවිසුම් මාගග ජාලෙ  
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2.1.1.7 සම්කේෂණ මාගගෙ 

මුල්ලය කුලම් සුළං බලාගාරපයන් ජනනය වන දුලිය ය මන්නාරම GSS සහ පයෝජිත මුල්ලය කුලම් CSS සම්බන්ධ 

කරමින් 220-kV සම්පේෂණ මාර්ගය ර හරහා මන්නාරම GSS පවතට සම්පේෂණය කරනු ලැපේ. සම්පේෂණ 

මාර්ගපව මූය ක ගුණාංග වගුව 2.5 හි ෙ රවා ඇත. සම්පේෂණ මාර්ගය ප්රපීය ය පල්ලකම් පකාට්ටාශ 3 ර සහ 

ග්රාමනිලධාරි වසම් 13 ර හරහා ගමන් කරයි. සම්පේෂණ මාර්ගපව සම්්ර්ණ ධාරිතාව 580 MVA වන අතර, 

් ර පරිපථය ර අක්රීය  වුවපහාත්, ්ය තවත් 290 MVA ලබා දිය හැක. ටර්බයින සකථාන 38 ම පමගාපවාට් 6ක 

සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සදු කර යේබුණෙ, රීියලි කප්පාලිවරීන් පතාරව සම්්ර්ණ බලාගාර උත්පාන ධාරිතාව  
සම්පේෂණය රීමේමට පමය ප්රමාණවත් පේ. 

වගුව 2-5: සම්ප්තකගෂණ මාගගකේ ගුණාාංග  

පරාමිතීන් අගෙන් 

පවාල්ලම ය තාවය 220 kV 
පරිපත ගණන 2 
දිග 28.62 km 
මාර්ග අවසරය 35 m 
කුළු ස අතර ලිර 350 m 
අපප් රිත කුළු ස ගණන 83 
හැරවුම් කුළු ස ගණන 22 
සන්නායකය වාපන් ශ රයේමත් කරන ලෙ සීබ්රා ඇලුමිනියම් 

සන්නායක  

සම්පේෂණ මාර්ගපව හැරවුම් කුළු ස සහ පර්යන්ත කුළු ස වල පිහිම ම් 2.6 හි සහ ඇමු සම 7 හි කුළු ස පිහිටන 

සකථාන වල ඡායාරූප ෙ රවා ඇත. වාපන් 220-kV ෙැය සක කුළුණක සාමානය උස මීටර් 36  ර වන අතර අවශය 

සකථාන සඳහා 8 වගුපේ ෙ රවා ඇයේ පරිදි අවශය උස පවත්වා ගැනීමට කුළු ස උස මීටර් 3 ියට 18 ෙ රවා පයෝජනා 

වැිද රීමේමට කටුතු කරනු ලැපේ. ්බැදුන් කුළු ස උස මීටර් 36 ියට 54 ෙ රවා පරාසයක පවනසක දුය හැක. 

සාමානය 220 kV කුළුණ ර රූප සටහන 2.7 හි ෙැ රපේ. කුළු ස පාෙ ප්රපීශය කුළු ස වර්ගය අනුව පවනසක වන 

අතර කුළු ස පාෙ සඳහා අවශය ඇසකතපම්න්තුගත මුළු ප්රපීශය 2.8 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

  වගුව 2-6: කෙෝජිත සම්ප්තකගෂණ මාගගකේ හැරවුම් කුළුණු පිහිටන සාපාන 

නම අක්තෂාන්ශ කේශාන්ෂ ප්රකේය ෙ කේෙම් කො කටාශ ග්රාමනිලධාරි වසම් 

TT1 8.636482 79.96142 මුසය  කරිද රකුලයි 

AT1 8.640625 79.96063 මුසය  කරිද රකුලයි 

AT2 8.644207 79.95801 මුසය  කරිද රකුලයි 

AT3 8.649721 79.95674 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT4 8.658746 79.95823 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT5 8.664781 79.95876 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT6 8.670578 79.95802 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT7 8.674733 79.95846 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT8 8.679104 79.95957 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT9 8.685161 79.96183 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT10 8.69043 79.96315 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT11 8.69616 79.96235 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT12 8.723437 79.96569 මුසය  පකා රකුපාඩයන් 

AT13 8.729395 79.97268 මුසය  පකාන්ඩච්චි 

AT14 8.778027 79.97253 මුසය  පපරියපුලච්චි පපාට්කර්නි 



33 

 

නම අක්තෂාන්ශ කේශාන්ෂ ප්රකේය ෙ කේෙම් කො කටාශ ග්රාමනිලධාරි වසම් 

AT15 8.791423 79.96427 මුසය  ්නච්චිකුලම් 

AT16 8.803995 79.95725 මුසය  ්නච්චිකුලම් 

AT17 8.81932 79.95366 නානාට්ටාන් රාසමඩු 

AT18 8.8223 79.95067 නානාට්ටාන් අච්ාාන්කුලම් 

AT19 8.830486 79.95204 නානාට්ටාන් අච්ාාන්කුලම් 

AT20 8.838397 79.95605 නානාට්ටාන් උමගනගරි 

AT21 8.852258 79.95626 නානාට්ටාන් වන්චියන්කුලම් 

AT22 8.877663 79.95632 මන්නාරම නගර පුතු රනාමන් 

TT2 8.883022 79.95636 මන්නාරම නගර පුතු රකාමන් 

වගුව 2-7: 220 kV සම්කේෂණ මාගගෙක්ත සඳහා අවශය නිෂාොශනයන්  

 වුහය අවශය නිෂකකාශනයන් (m) 

1 සාමානය මිමිය 7 

2 සාමානය මාර්ග හරහා  7.4 

3 ප්රධාන මාර්ග/අිකපේි  මාර්ග 8.5 

4 පර්ල්ල පාරවල්ල හරහා 8.2 

5 ක්රැඩල්ල ගාර්ඩ් වලට (cradle guards  4 

6 ක්රැඩල්ල ගාර්ඩ් වලට භාදුතා කළ හැරී මාර්ග මතුපිටට 9.8 

7 හරසක දුලිය  ස්හැන්  මාර්ග අතර පහෝ සමීපව පිහිටා ඇයේ දුට  3.7 

8 
ඉණිමප, පිදුසුම් පේදිකා ආදිය ඇතුළුව පුීගලපයකුට නැීත ියටිය 
හැරී ඕනෑම වසකතුවකට. 

4.6 

9 
ප්රපේශය අවශය පනාවන සහ පුීගලපයකුට ඉණිමප ර නැීත ියම මට 
පහෝ පහකත්තු රීමේමට පනාහැරී ඕනෑම වසකතුවකට 

2.4 

10 
ඉහළ සම්පේෂන මාර්ගපව කුළු ස ආධාරක සහ ආසන්නපව පිහිටා 
ඇයේ පහළ සම්පේෂන මාර්ගපව ඕනෑම සන්නායකය ර අතර 

15. 

11 ගංගාවලට, යාත්රා කළ පනාහැරී 10 

12 ගංගාවලට, යාත්රා කළ හැරී 15 
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රූපෙ 2-5:  220 kV සාමානය ෙණුවෙ සැලැසාම 

 

වගුව 2-8: සම්කේෂණ ලයින් කුළුණ පාදම ප්රකේශෙ 

කුළු ස වර්ගය 
කුළු ස 
ගණන 

සාමානය කුළුණ පාෙම ප්රපීශය  

(m2/කුළුනකට  

සම්්ර්ණ කුළුණ 
පාෙම ප්රපීශය 

m2 අ රකර 

හැරවුම් කුළු ස 22 256 5,632 1.39 

පකලවර පිහිටන කුළුනු 2 625 1,250 0.31 

අතර මැෙ පිහිටන කුළු ස 59 56 3,319 0.82 

්කතුව 83 - 10,201 2.52 

m2 = වර්ග මීටර 

2.1.1.8 එෙතු ෙරන විදුින උපකපාල( CSS) 

පයෝජිත මුල්ලය කුලම් CSS හි දී, 33-kV දුලිය ය ් කතුකරන  ජාලපව පවෝල්ලම යතාවය රාන්සකපමෝමර් භාදුතපයන් 

220 kV ෙ රවා වැිද කරනු ලැපේ. මුසය  DSD හි කරිද රකුය  GND හි CSS පිහිම මට පයෝජිතය; සහ ්හි 

පිහිම පමහි අ රෂාංශ සහ පීශාංශ පිළිපවය න් 8.63646° සහ 79.961428° පේ. තනි රාන්සකපමෝමරයක ධාරිතාව 

63 MVA වන අතර, සුළං බලාගාරපව සම්්ර්ණ ධාරිතාව මත පෙනම්ව අවශය රාන්සකපමෝමර් ගණන 2.9 වගුව 

මගින් සාරාංශ කර ඇත. පතල්ල පිරවූ 63 MVA රාන්සකපමෝමර් 6 ර ෙ රවා සකථාපනය රීමේමට ප්රයේපාෙන තබාපගන 

CSS නිර්මාණය කර ඇත. 170 MW ක සුළං බලාගාරපව අවශයතාවය සපුරාලීම සඳහා මුල්ලය කුලම් CSS හි 
රාන්සකපමෝමර් හතර ර සකථාපනය කරනු ලැපේ 

වගුව 2-9: විදුිනෙ එෙතුෙරන උපකපාකළා අවශය ්ාන්සාකමෝමග ගණන 

සුළං බලාගාරපව සම්්ර්ණ ධාරිතාව අවශය රාන්සකප මෝමර් ගණන 

100 MW 2 

152 MW 4 

190 MW 4 

228 MW 5 
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රාන්සකපමෝමර් පර්යන්ත සහ සම්පේෂණ මාර්ග පර්යන්ත අතර රීියලි සකදුා ගියරය ර පනාමැයේව 220 kV 
සම්පේෂණ මාර්ගය රාන්සකපමෝමර්වල අික පවෝල්ලම යතා පර්යන්තවලට පකය න්ම සම්බන්ධ කරනු ලැපේ. සර්ේ 

ඇපරසකටරය ර (surge arrestor  සම්පේෂණ මාර්ග පර්යන්තපව සකථාපනය කරනු ලබන්පන් පමණි. පමමගින් 

220 kV ගෑසක පරිවරණය කරන ලෙ සකදුච් ගියර් (GIS) අවශයතාවය මග හැපරන අතර ියයලුම පාලන පමපහුම් 

මන්නාරම GSS අන්තපව ියට ියලි  කරනු  ඇත. ් තුකරන  ජාලපව රාන්සකපමෝමර් පවත 33 kV GIS සම්පේෂණ 

මාර්ග පේ (line bays  හය ර සහ අවශය රාන්සකපමෝමර්( bays)  ප්රමාණය හරහා සම්බන්ධ පකපර්. 

රාන්සකපමෝමර් සහ සකදුච් ගියර් වලට අමතරව, CSS අභයන්තර මාර්ග, පාලන පගාඩනැගිල්ලල ර, දුලිය  ජනක 

කාමරය ර සහ ආර රෂක කාමර වය න් සමන්දුත පේ. CSS සඳහා අවශය මුළු භූමි ප්රමාණය අ රකර 5 ර වන 
අතර ්ම ප්රපීශයට රීියලි අනවසර ප්රපේශ වැලැ රීමට කටු කම්මවය න් වටකරනු ලැපේ. ආර රෂක අරමු ස 

සඳහා CCTV නිමේ රෂණ පීධයේය ර ලබා ගත හැරීය. පයෝජිත දුලිය  ්කතුකරන උපපපාපළක පිරිසැලසුම රූප 

සටහන 2.6 හි ෙ රවා ඇත. 

රූපෙ 2-6: කෙෝජිත විදුින එෙතුෙරන උපකපාකළා පිරි සැලැසාම 
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ඉඩම් පිළිකෙල කිරීම  

2.1.1.2 පේෙපව දුසකතර කර ඇයේ පරිදි, සුළං ටර්බයින ඉදිකරන ප්රපීශපව පමණ ර ඉදිරීමේම් අදියපර්දී 
වි රෂලතා ඉවත් කරනු ලැපේ. ඉදිරීමේම් අවසන් වූ පසු පමම ප්රපීශපව සකවභාදුක වි රෂලතා වර්ධනයට ඉඩ 
සැලපසක. අත්යේවාරම් ප්රපීශපව සහ ප්රපේශ මාර්ගවල වි රෂලතාදිය ඉවත්රීමේම සකිරවම බලපානු ඇත. ියයලුම 

සුළං ටර්බයින මිමි  වල ඉදිරීමේම් ප්රපීශපයන් (පහ රටයාර් 0.76/ අ රකර 1.88) ඉවත් කළ ුතු ගසක/පඳුරු 

සංඛයාව සහ සම්පේෂණ මාර්ගපව මීටර් 35 මාර්ග අවසරය තුල (රීපලෝමීටර් 28.6) ඉවත් කළ ුතු ගසක සංඛයාව 

ඇමු සම 10 හි ෙ රවා ඇත. 

සම්ප්පර්ෂණ මාර්ගපව මාර්ග අවසරය (RoW) මීටර් 35 රී. සම්පේෂණ මාර්ගවල ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා 

මාර්ගය සකසක රීමේමටත්, පසුව සම්පේෂණ මාර්ග නඩත්තු කටුතු සඳහාත් මාර්ග අවසරය දිපේ මීටර් 5කට වැිද 
උසරීන් සහ ඊට ඉහළින් ඇයේ ගසක ඉවත් කළ ුතුය. ඉදිරීමේම් අතරතුර කුළු ස පාෙපව සම්්ර්ණ ප්රපීශය ඉවත් 

කරනු ලැපේ. පාංශු තත්ත්වය මත පෙනම්ව පකාන්ක්රීට් පෑඩ (pad) සහ චිමිනි (chimney) පහෝ පකාන්ක්රීට් සකතර 
වර්ගපව දුය හැරී පකාන්ක්රීට් අත්යේවාරම් හතර ර මත පලෝහ කුළු ස සදු  කරනු ලැපේ අත්යේවාරම ඉදිරීමේම 

සඳහා කැකරම්, ජලය ඉවත් රීමේම, සුලිසු පස පිරීම, පස තැලීම රීමේම, පකාන්ක්රීට් වැඩ සහ නැවත පිරීම ඇතුළත් 

පේ. සාමානය කුළු ස පාෙයක අත්යේවාරම් සැකැසකම රූප සටහන 2.9 හි ෙ රවා ඇත. පකාන්ක්රීට් වැඩ ියලි කර 

පනාමැයේ ප්රපීශපව මීටර් 5 ට අඩු උසරීන් ුත් පභෝග සහ වි රෂලතා සඳහා ඉඩ සැලසුනු ලැපේ.   

රූපෙ 2-7: සාමානය කුළුණු පාදෙෙ අත්ිවාරම් සැෙැසාම  

 

2.1.2 තාවොිනෙ වුහ වල විසාතර 

වයාපිි භුමිෙට ද්රවය උපෙරණ ප්රවාහනෙ සඳහා නැාංගූරම්කතාටුපලවේ සහ කවනත් ඕනෑම කවරළබඩ 

වුහෙක්ත:  

පමම වයාපියේය සඳහා නැංගූරම්පතාටුපලවල්ල පනාමැත (අදියර III). ද්රවය සහ උපකරණ ප්රවාහනය සඳහා 
පගාඩමම් මාර්ගය භාදුතා පේ. ිකුණාමලය සහ පකාළඹ පකාටුව භාදුතා කරන අතර ිකුණාමලපව සහ 
පකාළඹ ියට මුරුන්කන් සහ ියලාවතුර හරහා ප්රධාන මාර්ග ්ම සකථානයට ළපා ීමට භාදුත කරනු ලැපේ 
(පයාමුව. ප්රවාහන අධයයනය  
 
කොන්ත්රාත්ෙවනවන් සහ ඉාංජිකන්වනවන්කේ ොගොල, කොන්ත්රාත්ෙවනකේ ගබඩා කගාඩනැගිේල සහ ගබඩා 

අාංගන   
ර රිත වනාන්තරපයන් හා වගා ප්රපීශපයන් පිටත ප්රපීශවය න් කාර්යාල සංකීර්ණය සහ ගබඩා අංගනය 
ඉදිරීමේම සඳහා පකාන්ත්රාත්කරු  ඉඩම් සපයාගනු ඇත. ඉදිරීමේම් සම්්ර්ණ රීමේපමන් පසු ්ම සකථාන යතා 
තත්වයට පත් කර අයියේකරුවන්ට ලබා පෙනු ඇත 
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ද්රවය බැහැර ලන සාපාන:  
වයාපියේ මිමිපව අයේරි රත කැකරම් ියලි පනාවනු ඇත. ්බැදුන් ද්රවය බැහැර රීමේමට සකථාන අවශය පනාපේ. 
වි රෂලතා ඉවත් රීමේපම්දී පකාම්පපෝසකට් රීමේම සඳහා පසකවාොයකයින් සමප සාකච්ඡා කර ප්රපේශපමන් 
පතෝරාගත් දුවිත ප්රපීශවලට ෙමනු ලැපේ. 
තාවොිනෙ ගේ කොරි   

්ම සකථානපයන් පිටත පිහිටා ඇයේ, පකාන්ක්රීට් ගල්ල සහ වැය  සඳහා අනුමත ගල්ලවලවල්ල පකාන්ත්රාත්කරුවන් 
දුියන් පසායා ගත ුතුය. අඩදුය තුළ ගල්ලපකාරි අඩදු පනාමැත. 
 
කොන්ී ක මිශ්ර ෙරන ඒෙෙ   

අනුමත පකාන්ක්රීට් මිශ්ර කරන ාකක පකාන්ත්රාත්කරු පසායා ගත ුතුය; ඉදිරීමේම් භූමිය තුළ පකාන්ක්රීට් මිශ්ර 
කරන ාකකය ර  පිහිටවනු පනාලැපේ.  
 
ෙම්ෙවන ෙදවුවන   
වයාපියේ මිමිය තුළ කම්කරු කඳවුරු පනාමැත. පකාන්ත්රාත්කරුපේ කම්කරු නවාතැන් සඳහා නිවාස කුය යට 
ගනු ඇත. 
 
කමම ඒෙෙ භුමි කවත පිවිසුම් මාගග කහෝ ඕනෑම ප්රකේශෙක්ත   

වයාපියේ මිමිය තුළ ාකක පිහිටා පනාමැයේ බැදුන්, ප්රපේශ මාර්ග අවශය පනාපේ. යම් තාවකාය ක මාර්ග අවශය 

නම් අොළ බලධාමේන්පගන් සහ CEB පවයේන් නිිය අනුමැයේය ලබාගනු ඇත. 

සුළං යන්ත්රවල ක්රියාකාමේත්වය පමේ රෂා රීමේම සඳහා ආසන්න වශපයන් මීටර් 91.5 ක උසරීන් ුත් සුළං මිනුම් 
කුඹ ඉදිකරනු ලබන අතර සුළං දුලිය  ජනක යන්ත්ර ක්රියාත්මක රීමේපමන් වසරකට පසු ාවා ඉවත් කරනු ලැපේ. 

කන්පට්නර් වර්ගපව  කාර්යාල  4  ර ඉදිරීමේම් සහ දුලිය  ජනනය ආරම්භ රීමේපම් අදියපර්දී භාදුතා කරනු ලබන 

අතර ්ය ආසන්න වශපයන් වසර 2  ර පේත්වා ගනු ඇත. 

2.2 සුළාං බලාගාරෙ සහ සම්ප්තකගෂණ මාගගෙ ඉදිකිරීකම් ක්රමකේදෙ   

2.2.1 සුළාං ටගබයින සාපාපනෙ 

සුළං බලාගාර ඉදිරීමේම යනු දුදුධ ප්රීණතාවයන් සහිත පකාන්ත්රාත්කරුවන් රීහිප පෙපනකු සම්බන්ධ වන 
ක්රියාකාරකම ර වන ක්රියාවය යරී. පළමු පියවර වන්පන් හඳුනාගත් සුළං ටර්බයින සකථාන පවත ඉදිරීමේම් 

යන්පත්රෝපකරණ, ද්රවය සහ සුළං ටර්බයින උපකරණ පගන ාම සඳහා පවයේන මාර්ග ප්රයේසංසකකරණය රීමේම සහ 
නව මාර්ග ඉදිරීමේමයි. අනතුරුව අවශය ප්රපීශය පිය පයල රීමේම මගින් ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා සුළං උත්පාෙක 

සකථාන සකසක කරනු ලැපේ. අත්යේවාරම ඉදිරීමේම සඳහා කැකරම්, ජලය ඉවත් රීමේම, සුලිසු පස පිරීම, පසක තැලීම, 

පකාන්ක්රී වැඩ සහ නැවත පිරීම ඇතුළත් පේ. ඊට සමාන්තරව, සුළං ටර්බයින සංරාක ප්රවාහනය කර 

තාවකාය ක සකථානයක ගබඩා කරනු ලැපේ. අත්යේවාරම් සූොනම් වූ පසු, සුළං උත්පාෙක සංරාක සහ පොඹකර 
තනි සුළං ටර්බයින සකථාන පවත ප්රවාහනය කරනු ලැපේ. සුළං ටර්බයින කුළු ස කර්මාන්තශාලාපේ කැබය වලට 

නිෂකපාෙනය කර ඇයේ අතර, පොඹකර භාදුතා කරන සකථානයට ප්රවාහනය කරනු ලබන අතර ් හිදී ්  ර ්  ර කුළු ස 
පකාටසක ්රීපනක ්සීමට සහ සකථානගත කර සම්්ර්ණ සුළං ටර්බයින කුළුණ ර සාෙනු ලැපේ. නැපසල්ල  ගියර් 

පපට්ටිය, ඩ්රයිේ ෂාමකටය, පජනපර්ටරය, පරිවර්තක, රාන්සකපමෝමර් සහ පර්ිදපවටර් සදුකර ඇයේ නැපසල්ල 

(nacelle): ඔසවා කුළුණ මුලිපන් සකථාපනය කරනු ලැපේ. නාපසල්ල සදු කළ පසු, සුළං පපයේ ්රීන් ්ක 

ප රන්ද්රසකථානයට ඔසවා සදුකරනු  ලැපේ.  

2.2.2 විදුිනෙ සම්කේෂණ එෙතුෙරන ජාලෙ ඉදිකිරීම 

දුලිය ය ්කතුකරන ජාලපව ඉදිරීමේම් සුළං ටර්බයින සකථාපනයත් සමග සමාන්තරව ියලි කරනු ලැපේ. මීටර් 13 ර 
දිග ්ර්ව ආතයේ පකාන්ක්රීට් ක ස සැපුම්කරුපේ පහසුකම්වය න් නිෂකපාෙනය පකපරන අතර මාර්ග ජාලය 

භාදුතපයන් ාවා ඉදිරීමේම් සකථානයට ප්රවාහනය කරනු ලැපේ. යන්ත්රයරීන් මීටර් 2.2 ක පකාටස ර කැකරම්  කර 
සිජුවම ක ස ඉදිකරනු ලැපේ. කනුපේ ඉහළ පකාටපසක සදු කර ඇයේ අත්හිටුීම් සහ ආතයේ උපාංග භාදුතපයන් 

ABC ප රබල්ල ඇදීම ියලි කරනු ලැපේ.  

2.2.3 විදුිනෙ එෙතුෙරන උපකපාළ ඉදිකිරීම  

දුලිය ය ්කතුකරන උපපපාළ ඉදිරීමේම සඳහා මිමි සැකසීම, කැකරම් සහ අත්යේවාරම් ෙැමීම, පසක ෙැල ර සදු රීමේම, 

අත්යේවාරම් සහ පසක ෙැල්ල නැවත පිරීම, භූගත ප රබල්ල සඳහා අගල්ල ඉදිරීමේම, පගාඩනැගිය  ඉදිරීමේම, දුලිය  

උපකරණ සදු රීමේම සහ වැටවල්ල සදු රීමේම ඇතුළත් පේ.  
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2.2.4 සම්ප්තකගෂණ මාගග ඉදිකිරීම  

ඉහත 2.1.2 පේෙපව දුසකතර කර ඇයේ පරිදි කුළු ස අත්යේවාරම් ඉදිරීමේපමන් පසු, නිෂකපාෙන කම්හල්ල වල  නිපෙවන 
ලෙ වාපන් කුළු ස පකාටසක පබෝල්ලට් පයාො ්කලසක කරනු ලැපේ.  කුළුණ මත තාවකාය කව තබා ඇයේ පුය  
පීධයේය ර හරහා ් ර කුළුණරීන් ඊළප කුළුනට සන්නායක අදිනු ලැපේ. සන්නායකපව පකාටස ර කුළු ස 

රීහිපය ර හරහා ඇදීපමන් පසු,  සන්නායක කම්ම පරිවාරක කඹ වලට සදු කර ඇයේ වුහ සහ පුය ය ඉවත් කරනු 

ලැපේ. 

2.3 කමකහයුම් ක්රමකේදෙ 

සුළං බලාගාරය සහ දුලිය ය ්කතුකරන උපපපාළ යන පෙකම මිනිසුන් රහිතව ක්රියාත්මක රීමේමට පයෝජනා කර 

ඇත. පකපසක පවතත්, සුළං ටර්බයින සහ අපනකුත් උපකරණ නියේපතා නඩත්තු රීමේම, සහ දුටින් දුට දුශාල 
අලුත්වැිදයාවන් සහ/පහෝ සංරාක ප්රයේසකථාපනය රීමේම අවශය පේ. සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සාමානයපයන් 

නඩත්තු රීමේම සාමානයපයන් මාියක කාල පරතරයන් 6 රීන් ියලි කරනු ලබන අතර, හැරී සෑම දුටම අඩු සුළං 
කාලවලදී නඩත්තු රීමේම මගින් බලශ රයේ නිෂකපාෙනය උපරිම රීමේම පකපරහි අවධානය පයාමු කරයි. ප්රධාන 

අලුත්වැිදයාවන් සඳහා සුළං ටර්බයින තල, ජනක යන්ත්ර පහෝ ගියර් පපට්ටි ප්රයේසකථාපනය රීමේම ඇතුළත් දුය 

හැරී අතර, පමම ක්රියාකාරකම් සඳහා සාමානයපයන් ජංගම පොඹකරය ර වයාපියේ මිමියට පගන ාම අවශය පේ.  

වයාපිි භුමිකේ වගතමාන අයිිෙ 

සුළං බල වයාපියේය සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර (WTG) 38 රීන් සමන්දුත පේ. කා වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව 

දුියන් අංක 2208/57 ෙරන ගැසට් පත්රපව 2021 ජනවාරි 1 වන දින ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ මරිච්චිකට්ටි ර රිත 

වනාන්තරය (පහ රටයාර් 1952.6) තුළ ප්රපේශ මාර්ග ඇතුළු සුළං ටර්බයින සකථාන යේසක තුන ර ෙ රනට ලැපේ. 

පවරළ තීරය සහ කරෙ රකුය  වැව අතර මරිච්චිකට්ටි RF ට පිටයේන් පිහිටා ඇත්පත් ්  ර සුළං ටර්බයින සකථානය ර 

(WTG 31) පමණි. 

පයෝජිත සම්පේෂණ මාර්ගය ආරම්භ වන්පන් ෙකු ස පවරළ පාපර් කල්ලආරු පාලමට රීපලෝමීටර 0.5 ර පමණ 

ෙකුණින්, මරිච්චිකට්ටි RF තුළ පිහිටි කල්ලආරු/ ියලාවතුපරයි GSS ඉඩපමනි. පමම සම්පේෂණ මාර්ගපව දිග 

රීපලෝමීටර 28.6 රී. මාර්ගපව රීපලෝමීටර් 4.4 ර පමණ ර මරිච්චිකට්ටි RF මායිම තුළ ගමන් කරන අතර 

ඉයේරිය රීපලෝමීටර් 24.2 පපෞීගය ක ඉඩම්වල, ප්රධාන වශපයන් කුඹුරු, පගවතු සහ හැරවුම්  කුළු ස AT16 සහ 

AT 17අතර පපාල්ල වත්ත ර ඇත. පර්යන්ත කුළු ස පෙක ර, හැරවුම් 22 කුළු ස සහ අත්හිටුීපම් කුළු ස 59  ර 

ඉදි පකපර්. පර්යන්ත කුළුණ ර සඳහා 625 m2, හැරවුම් කුළුණ ර සඳහා 256 m2 සහ සාමානය කුළුණ ර සඳහා 

56 m2 යන කුළු ස පාමුල ප්රපීශය පමණ ර පමම ඉඩම්අත්පත් කර ගනු ඇත. ්බැදුන් කුළු ස පාෙ ඉදිරීමේම 

සඳහා අවශය මුළු භූමි ප්රමාණය රීපලෝමීටර් 28.6 ක සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා අ රකර 2.52 රී. පමම වයාපියේය 
මඟින් කුළු ස පාෙපව ප්රපීශය සහ පබෝග හානි සඳහා වන්දි පගීම සහ සම්පේෂණ මාර්ගපව ගසක ඉවත් රීමේම 
සඳහා වන්දි පගවනු ලැපේ.  
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රූපෙ 2-8: මන්නාරම දිසාික්තෙකේ මුේිනකුලම් සුළාං බල වයාපිිකේ පිහිටීම සහ කෙෝජිත සම්කේෂණ මාගගෙ. 
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රූපෙ 2-9: මුේිනකුලම් සුළාං බල වයාපිිකේ පිහිටීම සහ මුසින නානත්තන් සහ මන්නාරම DSD වල කෙෝජිත 

සම්කේෂණෙ. 
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රූපෙ 2-10: GND වල සිිෙම, මුේිනකුලම් සුළාං බල වයාපිිකේ සාපාන සහ කෙෝජිත සම්කේෂණ මාගගෙ. 
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වයාපිි ප්රකේශකේ විශාලත්වත 

මන්නාරම සුළං බල වයාපියේපව අදියර- III සුළං  ටර්බයින් යන්ත්ර (WTG   38රීන් සමන්දුත වන අතර, ා සෑම 

්ක රම පහ රටයාර් 2.56 (අ රකර 6.32) ක භූමි ප්රමාණයරීන් ුත් මීටර් 160x160 ක ඉඩමරීන් සමන්දුත පේ. 

WTGs 38 ර සඳහා අවශය මුළු ඉඩම පහ රටයාර 97.28 (අ රකර 240) රී. කුළු ස පාෙ ඉදිකරන ප්රපීශය (මීටර් 

85 x 90) පහ රටයාර් 0.76 (අ රකර 1.88) වන අතර සුළං ටර්බයින් යන්ත්රය ඉදිරීමේම සඳහා කුළු ස අත්යේවාරම, 

කුළු ස පකාටසක ගබඩා රීමේම, සුළං තල, පොඹකර පෑඩ් වැනි ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා පමම ප්රපීශය පමණ ර ්ළි 
පපපහළි කරනු ලැපේ. . පයෝජිත සුළං ටර්බයින සකථාන පවත ළපාීම සඳහා ෙැනට පවයේන ප්රපේශ මාර්ගවල දිග 

රීපලෝමීටර් 11.08  ර ප්රයේසංසකකරණය රීමේමට නියමිත   අතර අලුයේන් ඉදිකරන ප්රපේශ මාර්ග රීපලෝමීටර් 7.46 

රී. සෑම පිදුසුම් මාර්ගය රම  පළල මීටර් 5 රී. ්බැදුන්, නව පිදුසුම් මාර්ගය සෙහා මරිච්චිකට්ටි RF හි ලඳු 

කැලෑ/වනාන්තර ප්රපීශපව පහ රටයාර 3.70 ර (9.16 acre)  අත්පත් කර ගනු ඇත. 

නව ග්රිඩ් උපපපාළ ඉදිරීමේම සඳහා අවශය ඉඩම පහ රටයාර 2 ර (අ රකර 5 ර  පමණ වන අතර ් ය ෙකු ස පවරළ 

පාපරන් මීටර් 50 ර ලිරින් සහ කල්ලආරු පාලපමන් රීපලෝමීටර 0.5 ර ලිරින් මරිච්චිකට්ටි RF තුළ පිහිටා ඇත. 

220-kV සම්පේෂණ මාර්ගපව දිග 28.6 m  වන අතර ්හි මාර්ග අවසරය (RoW  මීටර් 35 රී. ්බැදුන්, 

සම්පේෂණ මාර්ගය පහ රටයාර 100 (අ රකර 247) ක භූමි ප්රපීශය ර අවශය පේ. පකපසක පවතත්, මීටර් 35 
මාර්ග අවසරය තුල ඇයේ පගවතුවල පහෝ කුඹුරු වගාපේ පවයේන වි රෂලතාදියට බාධා පනාකරනු ඇත. කුළු ස 

පාමුල ප්රපීශය ඉදිරීමේම් සඳහා ඇයේ ්කම පභෞයේක බාධකය වන අතර ියයලුම කුළු ස (පර්යන්තය, හැරවුම් සහ 

සාමානය  භූමිපව අ රකර 2.52  ර පමණ ර  වැය පේ. 

2.3.1 කමකහයුම් ොලෙ තුළ වයාපිිෙ සඳහා අවශය ජල ප්රමාණෙ. 

පමපහුම් කාලපවදී පානයට, පසකදීමට සහ ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා ජලය අවශය පේ. ජෙනික ජල අවශයතා 
පහත ෙැ රපේ. 

 පානීෙ(ලීටග) කසාදීම සහ කවනත් 

අරමුණු (ලීටග) 

ඉදිකිරීම් (ලීටග) 

ඉදිරීමේම් 600 3000 30000 
පමපහුම්  30 3000 - 

පානීෙ අරමුණු  ඉදිරීමේම් සහ පමපහුම් කාලය තුළ පානීය අරමු ස සඳහා පබෝතල්ල ජලය භාදුතා රීමේමට 
අපප් රෂා කරයි. 

කසාදීම සහ කවනත් අරමුණු   NWSBD පවයේන් ජලය බවුසර් පහෝ නල සම්බන්ධතාවය හරහා භාදුතා රීමේමට 
බලාපපාපරාත්තු පේ. 

ඉදිකිරීම් ෙටයුතු  ගැඹුරු නල ළිං හරහා ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා භූගත ජලය භාදුතා රීමේමට අපප් රිතය 

2.3.2 ජල මූලාශ්ර සහ අවශය අනුමැිෙ. 

පයෝජිත ජාල උපපපාළ/ ්කතුකරන උපපපාළ ඉඩම සහ WTG සකථාන වල භූගත ජලපයහි ඉහළ දුභවය 

පහකතුපවන් ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා භූගත ජලය භාදුතා රීමේමට අපප් රෂා කරනු ලැපේ. අවම වශපයන්, 
අපප් රිත ජල ඉල්ලලුමට සරිලන පරිදි ගැඹුරු ළිං පෙක ර ඉදිරීමේමට නියමිත අතර ඉදිරීමේපමන් පසු ළිංවල ප්රශසකත 
ජල ප්රමාණය  ත රපසකරු රීමේම සඳහා පපාම්ප රීමේපම් පමේ රෂණය ර ියලි රීමේමට නියමිතය. ්බැදුන් වයාපියේ 
අනුමැයේය ලැබු ස පසු පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් භූගත ජලය නිසකසාරණය සඳහා අවශය අනුමැයේය ජල සම්පත් 

මණ්ඩලපය පවයේන් ලබා ගනු ඇත.  

2.4 නැවත පදිාංචිකිරීම් (ිකබ් නම්) 

නිවසිෙන් නැවත පදිාංචි කිරීම  

වයාපියේය මගින් පභෞයේකව නැවත පදිංචි රීමේම් සපනාමැත. මන්ෙ වයාපියේ සංරාක මානව ජනාවාස සහ 

වුහයන්පගන් බැහැර ප්රපීශ වල ඉදිරීමේම පයෝජිත බැදුනි. වයාපියේ මැදිහත්ීම පහකතුපවන් ියලි වන සකිර ඉඩම් 

අලාභය පනාසැලරීය හැරී අතර ප්රයේසකථාපන පිරිවැය යටපත් වන්දි ලබා පෙනු ඇත. පමම වාර්තාපේ 4.4 සහ 5 

පරිේපච්ෙ යටපත් වයාපියේ බලපෑම් සහ ්ම බලපෑම් අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග සාකච්ඡා පකපර්. 
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නැවත පදිාංචි ෙළ යුතු පවුේ සාංඛයාව 

වයාපියේ ක්රියා පහකතුපවන් රීියලි නිවස ර පවනත් සකථානයකට පගන යා ුතු නැත. 

නැවත සාපානගත කිරීකම් සාපානෙ හඳුනා ගැනීම 

වයාපියේමගින් නැවත පදිංචි රීමේම ර ියලි පනාකරන බැදුන් නැවත සකථානගත රීමේපම් සකථාන අවශය පනාපේ. 

වයාපියේ ක්රියා  පහකතුපවන් ියලි වන සකිර ඉඩම් අලාභය පනාසැලරීය හැරී අතර ප්රයේසකථාපන පිරිවැයට වන්දි 

පගවනු ලැපේ. 

ඔවුන්ට සැපයිෙ යුතු ෙටිතල පහසුෙම් 

වයාපියේයට රීියලි ප්රයේසකථානගත රීමේම ර සම්බන්ධ පනාවන බැදුන් වයාපියේය මගින් යටිතල පහසුකම් රීියව ර 

සංවර්ධනය කර සැපයීම පනාකළ ුතුය. 

2.5 ආකෙෝජන සහ අරමුදේ මූලාශ්ර 

පමම වයාපියේපව ක්රියාත්මක රීමේපම් නිපයෝජිතායතනය වන CEB දුියන් වයාපියේය ආපයෝජනය රීමේමට 
සූොනම් මට්ටමට පත් රීමේපම් අරමුණින් ියයලුම ්ර්ව වයාපියේ සංවර්ධන කටුතු සඳහා අවශය අරමුෙල්ල 

ෙැනටමත් පයාෙ ඇත.  පමයට ඇතුළත් වන්පන්; 

 
a. පාර්ශවකරුවන්පේ නිපයෝජිතායතන වය න් අනුමැයේය පහෝ බලපත්ර ලබා ගැනීම. 

b. සකථානීය මිනුම් ජාලය ක්රියාත්මක රීමේම සහ IEC/MEASNET ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සුළං සම්පත් ෙත්ත 

ස්සක රීමේම. 

c. පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් ත රපසකරු අධයයන (ESIA) ියලිරීමේම. 

d. අපනකුත් අත්යවශය අධයයන පැවැත්ීම; ප්රවාහන සහ සැපුම් ත රපසකරු රීමේම්, භූ තා්ෂණික 

ත රපසකරු රීමේම්,වයාපියේ මිමිපය  භූ දුෂමතා ත රපසකරු රීමේම, වයාපියේ ප්රපීශපව පඩ්රෝන සමී රෂණ, 

ජල දුෙයාත්මක ත රපසකරු රීමේම්, වයාපියේ ප්රපීශපව යටිතල පහසුකම් සැලසුම් රීමේම සහ ාවා 

ක්රියාත්මක රීමේම, දුලිය  බල ්කතු රීමේපම් ජාලය සැලසුම් රීමේම සහ ක්රියාත්මක රීමේම සහ පීධයේපව 

සමතුය තතාවයට අොළ ියදුල්ල කටුතු. 

e. ටර්බයින ඉදිකරන ප්රපීශය සහ ප්රපේශ මාර්ග සම්බන්ධව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම 

වයාපියේ ප්රාේධනපයන් 70% ක ණය ර ලබා ගැනීම සඳහා මූලය පසකවා සපයන්නන් සමප සාකච්ඡා ආරම්භ 
කරනු ඇත. වයාපියේ ප්රාේධන වුහය පහත ෙ රවා ඇත 

  වගුව 2-10: අකප්තක්තිත අනුපාත සහ වයාපිි ප්රාේධන මූලාශ්රෙ 

 

අාංගෙ අරමුදේ මූලාශ්ර යමරිොනු කඩාලග මිිනෙන 

දියකත්වය CEB  40 
ණය  පීිෂය ඉංකු 90 
ණය නැවත පගීම වසර 8 ියට 10 ෙ රවා ණය ආපසු පගීපම් කාලය සමප වසර 2ක සහන 

කාලය ර 

2.6 විෙේප යගමම 

2.6.1 සුළාං ටගබයින සාපාන විෙේප 

පේෙය 2.1.1.3 හි දුසකතර කර ඇයේ පරිදි, හැරී ියයලු දුකල්ලප සකථාන අතරින්, සුළං සකථාන සඳහා පයෝජිත මිමි 

පතෝරාපගන ඇත්පත් බලශ රයේ අලාභ, ප්රපේශ මාර්ග යේීමම, ඉඩම් හිමිකම සහ මිනිසක ක්රියාකාරකම්වලට ඇයේ 
දුයහැරී  බාධා වැනි කරුනු සලකා බලන  රුද්ර සකථානගත රීමේපම් ක්රියාවය ය ර මගිනි. ඉහල පාරිසරික හා 

සමාජීය බලපෑම් ඇයේ දුය හැරී සුළං ටර්බයින සකථාන රීහිපය ර EIA අධයයනය තුළ හඳුනාපගන ඇයේ අතර, ්ම 

ටර්බයින සකථාන (WT-15, WT-35, WT-36, WT-37) වයාපියේපයන් ඉවත් කර, බලපෑම් අවම කර, සම්මුයේයට 

පත් දුය. මුල්ල සැකැසකපම් යේබූ ියයලුම සුළං ටර්බයින සකථාන රූප සටහන 2.12 හි ෙ රවා ඇත. 
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වාසසකථානවලට ියලි දුය හැරී පාරිසරික බලපෑම් වළ රවා ගැනීම සඳහා පරිසරපේදීන්පේ  රපෂකත්ර දුමර්ශනවය න් 

පසු WTG සකථාන රීහිපය ර පවනසක  කරන ලදී. උොහරණය ර පලස, WTG 19 සකථානය සහ ඉදිරීමේම් කටුතු 
වලට පයාො ගන්නා පපපෙස  කල්ල ආරු හි නාදුක හමුො ාකකයට ආසන්නව කපඩාලාන පරිසරයකට මායිම්ව 

සකථාන ගතයේබුණි. කපඩාලාන වි රෂලතාදියට වන බලපෑම් වල රවා ගැනීම සඳහා පමය රීපලෝමීටර 0.5 රීන් 

පමණ පවනසක කරන ලදී. WTG 26 හි ඉදිරීමේම් කටුතු වලට පයාො ගන්නා ප්රපීශපව (dbh >64, 109 cm) 

දුශාල පලු ගසක 2 ර දුය. WTG 28 හි ඉදිරීමේම් කටුතු වලට පයාො ගන්නා පපපෙස  දුවිත ප්රපීශයකට මාරු 
කරන ලෙ අතර ්මඟින් පඳුරු / ගසක දුශාල ප්රමාණය ර කැමම වළ රවා ගත හැරීය. ගසක දුශාල ප්රමාණය ර ඉවත් 

රීමේම වැළැ රීම සඳහා WTG 16 හි ඉදිරීමේම් කටුතු වලට පයාො ගන්නා ප්රපීශය මීටර් 50  ර පමණ වමට, 
දුවිත ප්රපීශයකට මාරු කරන ලදී. 

රූපය 2.12  WTG 15, සහ WTG 35-37 ඉවත් රීමේමට පපර සුළං බලාගාර පිරිසැලසුම 

 

2.6.2 සම්ප්තකගෂණ මාගග විෙේප 

පයෝජිත දුලිය  ්කතුකරන උපපපාළ සඳහා ආසන්නතම අන්තර් සම්බන්ධතා සකථානය වන්පන් 220 kV ට 

ක්රියාත්මක වන මන්නාරම/පුතු රකාමම් GSS පේ. මන්නාරම GSS ෙ රවා 132 kV භාදුතා කළ හැරී අතර 

පමම සුළං බලාගාරය 220 kV මන්නාරම GSS පවත 132 kV/220 kV පවාල්ලම ය තා වැිදකරන රාන්සකපමෝමර් 

හරහා සම්බන්ධ කළ හැරීය. 132 kV සම්පේෂණ මාර්ග සඳහා අවශය මාර්ග අවසරය මීටර් 27  ර වන අතර 
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්මඟින් පාරිසරික බලපෑම් සහ නැවත පදිංචි රීමේපම් අවශයතා අවම කරනු ඇත. පකපසක පවතත්, සුළං 

බලාගාරපව සම්්ර්ණ ධාරිතාවට සමාන ධාරිතාවයරීන් ුත් 220 kV/132 kV රාන්සකපමෝමර් සදුරීමේපම් 
අවශයතාවය සහ මන්නාරම ග්රිඩ් උපපපාපළක අයේපර්ක සකදුාගියර් සකථාපනය රීමේපම් අවශයතාවය මාර්ග අවසරය 

සෙහා  ්ක මීටර් 35 ියට 27 ෙ රවා අඩු රීමේපම් ප්රයේලාභ සමප සැසඳීපම් දී අිකක පිරිවැය ර වැය පේ. ප්රාේධන 

පිරිවැය වැිදීමට අමතරව, පමම දුකල්ලපය සම්පේෂණ මාර්ගපව දුලිය  හානිය වැිද කළ හැරී අතර ්ය 
බලාගාරපව ජීදුත කාලය පුරාම ියලිවන ආර්ික පාඩුවරී. 

මිනිසක ජනාවාසවලට ඇයේ වන බලපෑම් සැලරීල්ලලට ගනිමින් මුල්ල මාර්ගය සකථාන රීහිපයකදී පවනසක කරන ලදී. 
සුළං බල වයාපියේය සහ සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා සකථාන පතෝරා ගැනීපම්දී සැලසුම් කණ්ඩායම පරිසර සංපේදී 

ප්රපීශ, ඓයේහාියක හා පුරාදුෙයාත්මක සකථාන සහ පබාපහෝ නිපවසක සහිත ගම් ප්රපීශ මප හරින ලදී.  

වර්ෂ 2022 මාර්තු වල පිරිසැලසුපමහි සපයා ඇයේ සම්පේෂණ මාර්ග පිරිසැලසුපම්, 8.64921, 79.95902 

ඛණ්ඩාංකවල ් ර නිවසකට ඉහළින් 220 kV සම්පේෂණ මාර්ගය පිහිටා ඇත. ්යපවනසක රීමේමට පයෝජනා 
කරන ලෙ අතර නිවසට වන බලපෑම් වළ රවා ගැනීම සඳහා සම්පේෂණ මාර්ගය ෙකු ස පවරළ මාර්ගපව අපන ර 
පැත්තට පගන යන ලදී. 

2.6.3 විදුින එෙතුෙරන ජාල විෙේප 

පයෝජිත ABC ප රබල්ලවල මාර්ග අවසර (RoW) අවශයතාවය, පරිවාරක ආවරන රහිත සන්නායක සහිත අඩු 

මිල 33 kV සම්පේෂණ මාර්ග සමප සසඳන දුට, අවම පේ. පරිවාරක ආවරන රහිත සන්නායක පතෝරාපගන 

යේපේ නම්, දුශකවාසොයක ක්රියාකාරිත්වය සහයේක රීමේම සඳහා නිත RoW පහය  පපපහය   අවශය පේ. මිල අිකක 
දුකල්ලපය ර වන භූගත ප රබල්ල හා සසඳන දුට පමම සම්පේෂණ ස්හැන් මගින් පාරිසරික බලපෑම්වල සැලරීය 

ුතු වැිද ීම ර පනාමැත. දුලිය  ්කතුකරන ජාලය සෙහා භූගත ප රබල්ල භාදුතා රීමේමට නම්, ා හා සමාන RoW 

සහ භූගත ප රබල්ල සකථාපනය සඳහා අගල්ල ඉදිරීමේම අවශය පේ, ්හි ප්රයේලලය ර පලස ඉහළ පාරිසරික බලපෑම් 

සහ පිරිවැය අවශය පේ. පම් අනුව, දුලිය  ්කතුකරන ජාලය සඳහා වඩාත් සුලිසු තා රෂණය පලස ABC දුකල්ලපය 
පතෝරා ගනු ලැබණි.
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3. පරිච්කේදෙ 3  පවින පරිසරෙ පිළිබඳ විසාතරෙ 

3.1 කභවෞිෙ පරිසරෙ  

3.1.1 භූ විෂමතාව 

සම්්ර්ණ වයාපියේ ප්රපීශය පිහිටා ඇත්පත් 1:50 000 පරිමාණපව ියලාවත්තුපර් භූල රෂණ සැලැසකපම් බටහිර 

තීරුපේ සහ දුල්ලපත්තු භූල රෂණ සැලැසකපම් බටහිර තීරුපේ උතුරු පකළවපරහිය (රූපය 3.1). සම්්ර්ණ වයාපියේ 
ප්රපීශය උතුරු පළාපත් මන්නාරම දිසකි රකය තුළ පිහිටා ඇත. වයාපියේ ප්රපීශය ෙකුණින් මුල්ලය කුලම් සහ උතුරින් 

ියලාවතුරයි මගින් මායිම් කර ඇත (රූපය 3.1 . 

අධයයන ප්රපීශපව උතුරු සහ ෙකු ස ප්රපීශවලට පමණ ර සාමානය මාර්ග පීධයේය ර හරහා ප්රපේශ දුය හැරී අතර 
ඉයේරි පකාටසකවල ප්රපීශය ප්රධාන වශපයන් වනාන්තර හා පඳුරු මම් වය න් වැසී ඇයේ බැදුන් මාර්ග ඉතා ඇත්පත් 
කලාතුරරීනි. මෑතකදී ප්රයේසංසකකරණය කරන ලෙ පුත්තලම - මන්නාරම ප්රධාන මාර්ගය සම්්ර්ණ වයාපියේ ප්රපීශය 

ඔසකපසක N-S දිශාවට දිව යයි. සම්්ර්ණ වයාපියේ ප්රපීශය උසකමම් වය න් ු රත වන අතර, 0 ියට 25 m amsl ෙ රවා 

පරාසයක පවතී. පමම ප්රපීශය සුළු බෑවුම ර ප්රෙර්ශනය කරයි, ් ය පවරළබඩ අවසාදිතයන් සහ රතු පසක නිර්මාණයන් 
අතර මායිම සලකු ස කරයි. වයාපියේ ප්රපීශය තුළ නිමේ රෂණය කරන ලෙ ් ර ලා රෂණික භූ ල රෂණය ර වන්පන් 

කල්ල ආරු ගංවතුර තැන්න තුළ පකාත් වැනි (මීටර් 6  ර ෙ රවා  වුහයන් යේීමමයි (රූපය 3.2). ්ය මුහුලි පවරපළක ියට 

පගාඩමම පෙසට මීටර් 500  ර පමණ ලිර ර දුහිපී.  

 

වනපෙ  3.1: වයාපිි ප්රකේශකේ භූ ලක්තෂණ  

වයාපිි ප්රකේශකේ 

සහ ඒ අවට 

භූලක්තෂණාත්මෙ 

ලක්තෂණ කපන්වන 

සාපාන සිිෙම 
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රූපෙ 3.2: ෙේආවන ගාංවතුර තැන්න තුළ කගෝලාොර වුහෙන් පැවතීම  

වයාපියේ ප්රපීශපව හඳුනාගත් අපනකුත් භූ ල රෂණ වන්පන් වැය  වය න් පගාඩනැගුනු, මැටි, වැය  සහිත මැටි සහ 

රතු පසක සහිත ප්රපීශවය න් (රූපය 3.3) සමතල ඉඩම් යේීමමයි. මීට අමතරව, වයාපියේ ප්රපීශය තුළ වැය  කඳු (sand 

dunes) (උස මීටර් 6 ර පමණ ෙ රවා , පබාරළු සහ ලැටරයිටි ර සැකැසකම, ප්රපාත වැනි වුහයන් (උස මීටර් 4 ෙ රවා  

ෙ හඳුනා ගැපන්. (රූපය 3.4 . 

රූපෙ 3.3 වයාපිි ප්රකේශකේ කබාකහෝ ප්රකේශවල ිකබන සමතලා ඉඩම්  
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වනපෙ 3.4 : වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ මීටග 4ක්ත දක්තවා උසින් යුත් ලැටරයිටික්ත පාත්ිවල වුහෙන් පැවතීම (ලැටරයිටික්ත 

ෙඳු බෑවුම්වල අධිෙ කවරළ ඛාදනෙ සැලකිේලට ගන්න) (වකම්), වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ මීටග 6ක්ත දක්තවා උස වැින 

ෙඳු ිබීම (දකුණ). 

  

මල්ලවතු ඔය (අරුදු ආරු  ප්රපීශපව වැෙගත් ුතු ජලාපවහන පීධයේයරී. ගප අරිප්පුපවන් මුහුෙට වැපට්. ්ය දුශාල 

පඩල්ලටාවක (deltaic )ල රෂණය ර නිර්මාණය කරයි. රූපය 3.5 හි ්ම පඩල්ලටාපේ පකාටස ර පමණ ර ඇතුළත් පේ. 
වයාපියේ ප්රපීශය තුළ ප්රධාන ජල ධාරාපවන් සහ ් ර ප්රධාන අතු ගංගාවරීන් සමන්දුත කුඩා සිතු ඇළ ර වන කල්ල 
ආරුව  කල්ලආරු ගම්මානය අසය න් මුහුෙට ළපා පේ. ්ය සාපප් රෂ උසරීන් ුත් ආසන්න වනාන්තර ප්රපීශපයන් 

පමණ ර මතු වන කුඩා දිය පහර ර වුවෙ, ්හි පුළුල්ල ගංගා පතුල (ආසන්න වශපයන් මීටර් 100) සහ බෑවුම් සහිත 

ඉවුරු වැිය සමපවදී අිකක ජල ප්රවාහය ර පගනයයි. පකපසක පවතත් 2022 ජූය  අධයයනය කරන දුට ්ය මුළුමනින් 

දුයය  දුය. (රූපය 3.5) 

රූපෙ  3.5 : ෙේ ආවන යළ සම්්ගණකෙන්ම විෙළී යි ආෙරෙ නිරීක්තෂණ  
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පමෝෙරගම් ආරුව අපන ර වැෙගත් ජල මාර්ගය වන අතර ්ය මුල්ලය කුලම් ප්රපීශපයන් අවට මුහුෙට සම්බන්ධ පේ. 
්ය පඩල්ලටාව ර වැනි පකාටස ර ෙ සාෙයි. 

මල්ලවතු ඔය (වයාපියේ ප්රපීශපව උතුරු පකාටස  සහ පමෝෙරගම් ආරුව (වයාපියේ ප්රපීශපව ෙකු ස පකාටස  පඩල්ලටා 
පකාටස ඇතුළත කුඩා වැේ ජාලය ර සහ වාරි ඇල මාර්ග රීහිපය ර ෙ ප්රපීශපව ජලාපවහන පීධයේයට ොයක පේ. 
කුඩා වැේ පෙක ර මුහුලි පවරළට ආසන්නව නිරිතදිග මායිපම් ෙ රනට ලැපබන අතර ාවා වාරි ඇලරීන් පපෝෂණය 

පේ. මීට අමතරව, ියයේයම් ප්රපීශය පුරා දුියමේ ඇයේ ිදුල්ලලුි නම් කුඩා ජලපයන් යට වූ අවපාත රීහිපය ර යේපේ. 

වයාපියේ ප්රපීශපව සැලරීය ුතු පකාටස ර ලඳු කැලෑ සහ හායනයට ල ර වූ වනාන්තරවය න් ආවරණය ී ඇත. 
පමම වනාන්තර වයාපියේ ප්රපීශපව මැෙ පකාටස තුල පිහිටයි. උතුරු පකාටපසක පඩල්ලටාකාර තැනිතලාව වැේ 

ජාලපයන්, ්ම වැේවය න් පපෝෂණය වන කුඹුරුවය න්, පගවතුවය න් සහ ලඳු කැලෑ ඉඩම්වය න් වැිද වශපයන් වැසී 

ඇත. ෙකු ස ප්රපීශපව ලඳු කැලෑ, පගවතු සහ කුඩා කුඹුරු රීහිපය ර ෙ රනට ලැපබන අතර ාවා පවරළ තීරයට සීමා 
පේ. 

ප්රපීශපව ජනගහනය ඉතා අඩු (ජනගහන  නත්වය ආසන්න වශපයන් 50/km2) සහ ඔවුන් සමහර ගම්මාන වල 
ජීවත් වන සමූහ ජනාවාස වලට සීමා පේ. ියලාවත්තුපර් අවට උතුරු පකාටපසක සාපප් රෂව ඉහළ ජනගහනය ර 
නිමේ රෂණය කරන ලදී. ගම්වාසීන්පේ ජීවන රටාව ප්රධාන වශපයන් ී වගාව සහ සත්ත්ව පාලනය වන අතර 
පවරළබඩ ප්රපීශපව ගැමියන් වැිදපුරම ධීවරයින් පේ. පුරාණ කාලපව මුහුලි පවරළ ආරිතව මුතු අසකවනු පනලීම ියලි 

කර ඇයේ බවට සා රි ඇත, ්හිදී මුහුලි පවරළ තීරපව සමහර සකථානවල මතුපිට තැන්පතු පලස සහ මීටර් 1-2 ක 

 නකම සකථර රීහිපය ර මතුපිටට පහළින් (උො  මරිච්චිකඩ්ිද, ියලාවතුපර්  නිමේ රෂණය කරන ලදී.. නමුත් 

වර්තමානපව මුතු පනළීම ියලි පනාපේ. 

භූ විෂමතාවෙට අදාළ ඕනෑම සිතුමෙ කවනසාෙම්   

භූ දුෂමතාවයට අොළව වයාපියේ ප්රපීශය තුළ සැලරීය ුතු සිතුමය පවනසකකම් බලාපපාපරාත්තු පනාවනු ඇත. 

පකපසක පවතත්, වයාපියේ ප්රපීශපව සමහර පකාටසකවල පවරළ තීරය දිපේ මීටර් 4 ර ෙ රවා උසක ලැටරයිට් කලි 

නිමේ රෂණය දුය. නිරිතදිග පමෝසම් සක්රීය කාලපරිච්පේෙය තුළ, ලැටරයිටික සැකැසකපම් මුහුෙ පෙසට පයාමු වූ පකාටසක 

අර්ධ වශපයන් ඛාෙනය පවමින් පවතී. ්හි ප්රයේලලය ර වශපයන්, ලැටරයිටික සැකැසකපම් මුහුෙ පෙසට පයාමු කරන 

ලෙ පකාටසක තරම ර ප්රපාතාකාර  වුහය ර පලස ෙ රනට ලැපේ (රූපය 3.6). 

වනපෙ 3.6 : කමෝසම් සීෙ ොලවලදී වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ මීටග 4ක්ත දක්තවා උසකින් යුත් ලැටරයි ක ඛාදනෙ ීම් 

සහ තරමක්ත තද හුණුගේ ෙඳු සෑදීම  
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වයාපියේ ප්රපීශය තුළඇයේ  වැය  කඳුවල සකථායීතාවය සහ සිතුමය ගයේකත්වය පකපරහි බලපෑම් අපප් රෂා කරන 
අතර පවරළ තීරයට සමීපව පිහිටා ඇයේ මුහුලි පවරළට මායිම් වූ වැය  කඳු පකාටසකවල ියලි වන අතර මුහුලි රළ පහරට 
ල රවන ප්රපීශවය න් බැහැරව පිහිටි වැය  කඳු නිරිත දිග පමෝසම් කාලය ඛාෙනපයන් පතාර පේ. නිරිත දිග පමෝසම් 
කාලපරිච්පේෙපව ක්රියාකාමේ කාලවලදී පමම වැය  කඳු ඛාෙනය පේ. නමුත් පමෝසම් පනාවන කාලවලදී ාවා නැවත 
නිර්මාණය පේ. 

අපන ර අතට, මුහුලි රළ පහරට ල රවන ප්රපීශවය න් බැහැරව පිහිටා ඇයේ වැය  කඳු සාමානයපයන් නිරිත දිග පමෝසම් 
කාලපරිච්පේෙය තුළ මුහුලි ඛාෙනපයන් පතාර වන අතර ්වැනි වැය  කඳු වල සිතුමය ගයේකතාවය පනාසැලරීය හැරී 

අතර සකථාවර වැය  කඳු පලස ක්රියා කරයි.  

3.1.2 භූ විදයාත්මෙ ෙවනණු සහ පස 

ප්රකේශකේ සාමානය භූ විදයාව සහ විකශාෂ ලක්තෂණ   ආෙිි 

සම්්ර්ණ වයාපියේ ප්රපීශය ාතුර්ික සංුයේ (Quaternary formations) වය න් සමන්දුත පේ. ාවා නම් “රතු පස”, 

“ලිඹුරු පස”, ඇලුදුයම් (Alluvium deposits) (ඇලුදුයම් මැටි සහ වැය  , “කල්ල ආරු නිර්මාණය” (“Kal Aru 

Formation”),, පමෝය නිික (Estuarine deposits), පැරණි ඇලුදුයම් නිික (Alluvium deposits Older), පවරළ 

වැය , ිදුන් වැය  (Dune sand), පවරළ පර්වතය (Beach rock) සහ බාධක දූපත් (Barrier islands) ය. මපයෝසීන 

(Miocene) ුගපව අනුමාන කරන ලෙ අවසාදිත හු සගල්ල වයාපියේ ප්රපීශපව පබාපහෝ ප්රපීශවල පමම ාතුර්ික 

ආකිතීන්ට යටින් පිහිටා ඇත. මි දුෙයා සමී රෂණ සහ පතල්ල කාර්යන්ශය(GSMB) ප්රකාිෂත භූ දුෙයාත්මක ියයේයම 

(ියලාවතුපර් - තන්යේරිමපල්ල 1:100,000 පරිමාණ ියයේයම (ියයේයම් අංක 5) (රූපය 3.7) සහ ාතුරස්ර ියයේයම 

(ියලාවතුපර් 1:50,000 පරිමාණ ියයේයම (ියයේයම් අංක 19) තුළ පමම හැඩතල මතු කර දුසකතරාත්මකව පැහැදිය  කර 

ඇත  (රූපය 3.8). මීට අමතරව, ආර්ික වශපයන් වැෙගත් තෙ ඛනිජ ලවණ, ඉදිරීමේම් වැය  සහ මැටිවල තැන්පතු ෙ 

ඇතැම් සකථානවල නිමේ රෂණය දුය.  
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රූපෙ 3.7 : වයාපිි ප්රකේශකේ භූ විදයාත්මෙ සිිෙම  

 

 

වයාපිි ප්රේශකේ  භූ විදයා 

සිිෙම 
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රූපෙ 3.8  සිලාවතුරයි (සිිෙම අාංෙ 19). 

 

වයාපිි ප්රේශකේ  

 තුගිෙ සාංයුි 

සිිෙම 
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රතු පස  

රතු පිිදුය යනු වයඹ සහ උතුරු පවරළබඩ ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපබන අීදුතීය ාතුර්ික සැකැසකමරී. ්ය 

ලා රෂණික වැනීියයානු රතු පහෝ ගපඩාල්ල රතු පැහැපයන් දිසක පේ (රූපය 3.9). ් ය සාමානයපයන් වයාපියේ ප්රපීශපව, 
මුළු නැපගනහිර පකාටසම ආවරණය කරයි. ්නම් අධයයන ප්රෙපයන් තුපනන් පෙක ර පමණ පේ. මුළු ප්රපීශයම 
පාපහක වනාන්තරවය න් වැසී ඇත. රතු පස පගාඩනැීතපම් දී බටහිර මායිපම් පවරළ තැන්පත් ීම් පටු තීරුවරීන් මායිම් 

කර ඇත. රූප දුෙයාත්මක සා රි සහ යවාකාර (augering) රීමේපම් ප්රයේලල පපන්නුම් කරන්පන්, උතුරු-ෙකු ස 
දිශාවට පමම පගාඩනැීතපම් අඛණ්ඩ පැවැත්ම උතුරු පකාටපසක මල්ලවතු ඔය සහ ියයේයපම් මැෙ පකාටපසක කල්ලආරු 
සහ ෙකු ස පකාටපසක පමෝෙරගම් ආරුව ගංවතුර තැනිතලාපවන් බාධා ඇයේ වන බවයි. රතු පස සැකැසකම පහත් වැය  

කඳු මිමියකට සමාන පටු දිගටි කඳු වැටි වය න් සමන්දුත ස්ය  සහිත භූමි ප්රපීශය ර පපන්නුම් කරයි. පකපසක පවතත්, 
පමම රූප දුෙයාව පියදු ඇසට  නිමේ රෂණය කළ පනාහැරී නමුත් ඉහළ දුපභ්ෙන සපමෝච්ඡ ියයේයම් තුළ පසායා ගත 

හැක. ්හි  නකම ියයේයම් ප්රපීශය තුළ මීටර් 5.5 ියට 12.7 ෙ රවා පරාසයක පවතී. 

රතු පසක පගාඩනැීතම සකතමේකරණය පනාවූ පහෝ තට්ටු  වයනපයන් සමජාතීය පේ. පකපසක පවතත්, දුසකතරාත්මකව 

දුශකපල්ලෂණය කළ දුට ්ය ගපඩාල්ල රතු (2.5YR-5YR) ියට ලිඹුරු (වර්ණ 7.5YR-10YR) ෙ රවා වර්ණවල සුළු 
පවනසකකම් පපන්වයි. වැේ පහෝ ඇළ පොළ වැනි ජල පීහ පෙසට රතු පැහැය ක්රමපයන් ලිඹුරු පැහැයට පවනසක වන 

බව නිමේ රෂණය පේ. පම් අනුව, පමම වර්ණ දුාලනය පපසහි ඇයේ යකඩ පපාපහාසත් ඛනිජ ජලය සමප ප්රයේක්රියා 
රීමේපම් ප්රයේලලය ර දුය හැරී බව අනුමාන කළ හැරීය. ියරසක පැයේකඩ ර දිපේ මතුපිට තෙ රතු පැහැය ගැඹුරින් කහ 

පැහැයට තරම ර සුලිමැය  වන බව ෙ නිමේ රෂණය දුය. රතු පස ප්රධාන වශපයන් (75% සාමානය  ඉතා ියුම් වටකුරු 

ියට උප වටකුරු වැය  (quartz - 250-450μm) ෙළ වශපයන් 25% පරාන්මඩ සහ මැටි (<63μm) [5] වය න් සමන්දුත 

පේ. සාමානය මැටි අන්තර්ගතය (<4μm) 15% පමණ පේ. XRD දුශකපල්ලෂණය අනුව පකපයාය නිටයිට් (kaolinite) 

ප්රධාන මැටි ඛනිජය පේ. රතු පපසක ආසන්න වශපයන් 5-7% ඉල්ලමනයිට් සහ ආසන්න වශපයන් ියයයට ් ක ර රූටයිල්ල 

වය න් අඩංගු පේ. මීට අමතරව, මැේනටයිට්, සකපිනල්ල, රූටයිල්ල, සර්පකෝන්, ගාර්නට් සහ පමානසයිට් සුළු ප්රමාණය ර 
ෙ ඇත. ඉල්ලමනයිට් පපසහි ඉහළ පකාටපසහි බහුලව ෙ රනට ලැපේ. පරාන්මඩ හා මැටි පකාටපසහි යකඩ ඔ රසයිඩ් 

වැිද බව නිමේ රෂණය පේ. රතු පසක සාම්පලවල දුදුධ අංශු ප්රමාණයන් සඳහා ියලි කරන ලෙ XRF දුශකපල්ලෂණපයන් 

පහළි වූපව Fe2O3 හි 8.3 - 8.7% සහ 4.7 - 5.8% පිළිපවළින් 63 μm සහ 63 - 125 μm ට අඩු භාගවල පවයේන 

අතර දුශාල අංශු ප්රමාණපව පකාටසකවල ියයයට ්කකට වඩා අඩු ප්රමාණය ර Fe2O3 අඩංගු වන බවයි.  

කුඩා වටකුරු අංශු වල සා රි මත පබාපහෝ ලිරට පෙනම්ව, සුළං හමන නිිකය ර පලස Wayland (1915, ඇමු සම 2) 

රතු පස පයෝජනා කරනු ලබයි. වර්තමාන අධයයනපව දී පමන්ම පුත්තලම ාතුර්ික ියයේයපම් [8] නිමේ රෂණය කරන 

ලෙ ස්ළි සහිත (කඳුළු වැනි  භූමි ප්රපීශය ෙ පමයට ආධාර පේ. පකපසක පවතත්, Cooray (2003) පයෝජනා කරන්පන් 
පමම තැන්පතු අර්ධ වශපයන් බාධක වැටි පලසත් අර්ධ වශපයන් කඳු වැටි පලසත් ආරම්භ ී ඇයේ බවයි. වර්තමාන 
අධයයනපව සමහර සකථානවල රතු පසක පගාඩනැීතම් වලට පහළින් නිමේ රෂණය කරන ලෙ වටකුරු  රවාර්ට්සක 

(Quartz) ගල්ල කැට, සමකාලීන පහෝ රතු පස සෑදීමට පබාපහෝ කලකට පපර පැවයේ දුසකතීරණ මකූදුල්ල ක්රියාකාරකම් 

(fluvial activity) වල ප්රයේපල පලස පයෝජනා කර ඇත. සැලරීය ුතු ප්රමාණපව තෙ ඛනිජ ලවණ (6-9%) පැවතීම 

සහ රතු පස සෑදීම තුළ සාගර පපාියල පනාමැයේ බව වර්තමාන අධයයනපව දී නිමේ රෂනය දුය. ්බැදුන්, පමම රතු 
පස පගාඩනැීතපම් සම්භවය පිළිබඳ වඩාත් ාත්තු ගැන්පවන සංකල්ලපය ර ඉදිරිපත් රීමේම සඳහා ගැඹුරු අධයයනය ර 

අවශය පේ.  
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රූපෙ 3.9 : වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ රතු පස සෑදීම  

 

දුබුවන පස 

ලිඹුරු පස  රතු පපසක උප සැකැසකම ර පලස සැලරීය හැරීය. පබාපහෝ දුට පමම ආකිතීන් පෙකම  ිරතු සහ ලිඹුරු 
පසි පලස හැඳින්පේ. ්ය සාමානයපයන් නිමේ රෂණය වන්පන් දුල්ලලු සහ ඇළ පොළ වැනි රතු පස සැකැසකම තුළ 
පිහිටා ඇයේ අවට ජල පීහයන් පලස ය. ලිඹුරු පස ලිඹුරු පැහැපයන් ු රත වන අතර රතු පසට සමාන වයනය ර 

පපන්නුම් කරයි. ලිඹුරු පස  රතු පපසක දුරංජනය වූ පකාටසක පලස Cooray සඳහන් කරන අතර දුල්ලලු ජලපව ආම්ය ක 

සකවභාවය නිසා දුරංජනය ී ඇත. 

“ෙේලාවන නිගමාණෙ” 

"කල්ල ආරු නිර්මාණයි යනු කල්ල ආරු ගපේ සහ ්හි ප්රධාන අතු ගංගාපේ ගංවතුර තැනිතලාව තුළ නිමේ රෂණය 
කරන ලෙ පවනසක අවසාදිත සැකැසකමරී. ගංගා පමාපව පඩල්ලටා වැනි ප්රපීශය ර නිමේ රෂණය වන අතර පමාපව 

පළල රීපලෝමීටර 5  ර පමණ වන අතර පගාඩමමට රීපලෝමීටර් 2.5 ියට ~ 0.5 ෙ රවා පටු පේ. පමම මුළු ප්රපීශය 
පුරා දුියමේ ඇයේ පගෝලාකාර වුහයන්පගන් සමන්දුත පේ. ්ය බැූ බැල්ලමට වැය  කඳු  රපෂකත්රයකට සමාන වන 

නමුත් සම්මඩනය පනාකළ වැය  (unconsolidated sand) වය න් සමන්දුත වැය  කඳු පමන් පනාව, පමම වුහයන් 

පමරුජිනසක/යමුසු (ferruginous) පබාරළු සහිත ාකාබීධ තෙ වැය , මැටි සහ හු සමිශ්ර (calcareous) ද්රවය වය න් 
සමන්දුත පේ.  

අවට ප්රපීශපව යේපබන පමම කලි වැනි වුහයන් උස මීටර් 5-6 රී (රූපය 3.10). ාකවාපව පාෙ පකාටස  තරම ර 

දිගටි, නමුත් වඩා විත්තාකාර හැඩය ර ඇත. සාමානයපයන්, ්වැනි ිෂඛර යක, පාෙම 15x20m2 මානයන් ඇත. කලි 

ගැට වැනි වුහයන් අවට ප්රපීශය ියඳී ගිය ඇළ මාර්ග පලස දිසකපේ, පළල මීටර් 1-2, ියහින් ියට මධයම වැය  සහ 
බර ඛනිජ වය න් සමන්දුත පේ. ලඳු කැලෑ පහෝ සාපප් රෂව උස ගසක පවරළට ආසන්නව ඇයේ කලි ගැට වුහවල මුලින 
ආවරණය කරන අතර පගාඩමම් වුහයන් හිසකව පවතී. 

කලි ගැට යන් මතුපිට අළු පහෝ රතු පැහැපයන් දිසකපේ. අළු-වර්ණ ිෂඛරයන් වල මතුපිට පසන්ටිමීටර රීහිපය ර දිග 

සහ ~1cm දුෂකකම්භය ර ඇයේ දිගටි (ඇඟිය  වැනි  ියය ියයසක (කො  හු සගල්ල කැබය වය න් ආවරණය ී ඇත. 

සාමානයපයන්, මුළු මතුපිටම පඳුරු පහෝ තණපකාළ වය න් ආවරණය ී ඇත. රතු පැහැයේ කලි ගැට වල මතුපිට 1-

2cm ප්රමාණපව වටකුරු පමරුජිනසක/යමුසු (ferruginous) අංශු වය න් ආවරණය ී ඇයේ අතර ාවා සංුයේපයන් 

සමජාතීය පේ. සාමානයපයන්, ාවා ්කම ප්රමාණපව උප පකෝණික ියට උප වටකුරු  රවාර්ට්සක අංශු සමප මිශ්ර පේ. 
වැය  සහිත ඇළ  පත්පල්ල ඇයේ ඇළ මාර්ගවල පබාපහෝ දුට ාවාපව පැයේ (ඉවුරු  රතු පැහැයේ පමරුජිනසක පබාරළු 

වය න් පිමේ ඇත. 
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රූපෙ 3. 10:  කල්ලආරුපේ  ගංවතුර තැන්පනහි (වපම් , ිෂඛර වුහයන් (ෙකුණ  අතර වැය  සහිත ඇළ පතුල සහිත 

ජල බසකනාවන් පැවතීම (වපම්  මීටර් 5 - 6 ෙ රවා උසරීන් ුත් ිෂඛර  වුහයන් පැවතීම (ෙකුණ) 

  

ියලිරු (QD-Sl 02) සහ යවාකාර ෙත්ත (GSMB ෙත්ත රූපය 3.11) මගින් අනාවරණය ී ඇයේ පරිදි, ය හිල්ල මතුපිට 

ද්රවයයට යටින් දුදුධ මැටි සහ වැය  අනුපිළිපවල ෙ රනට ලැපේ. පැයේකපඩහි ඉහළ පකාටපසහි, දුදුධ ප්රමාණපව 
හු සගල්ල කැබය  සහිත කැල්ලරීුසක වැය ගල්ල සහ ලා ලිඹුරු පැහැයේ මැටි වැය  නිමේ රෂණය කරන ලදී. වැය  වල ඉහළම 
පකාටස කල්ල ආරු පමෝපව පවරළට ආසන්නපව ඇයේ වැය  ගලට සමාන පේ (පමම ියයේයපම් පවරළ පර්වතය යටපත් 
දුසකතර කර ඇයේ පරිදි . වැය  සාමානයපයන් ියහින් ියට මධයම අංශු සහිත උප පකෝණික ියට උප වටකුරු  රවාර්ට්සක 
ෙ රවා පේ. සමහර සකථානවල වැය  නයාසයක තැන්පත් කර ඇයේ උප වටකුරු  රවාර්ට්සක ගල්ල කැට සකථරයන් සමූහ 

පාෂාණය රපලස ඇත. දුලිම් කුහරය සහ යවාකාර ියලිර යන පෙපකහිම, ද්රවයය ෙළ වශපයන් මීටර් 8.0 ර පමණ 

ගැඹුරකදී කැල්ලරීයසක (හුනුමිශ්ර  වැය  මැටි (මැටි ප්රයේශතය වැිද ීම  බවට පවනසක පේ. ්ය හු සගල්ල කැබය  සහිත 30-

40% ියුම් ියට මධයම උප පකෝණික ියට උප වටකුරු වැය  ( රවාර්ට්සක  ෙ රවා ලා අළු/ලිඹුරු කැල්ලරීරියසක මැටියරී. 

දුලිම් කුහරය තුළ පමම ද්රවය සුළු පවනසකකම් සහිතව පහළටපෙසට දුය. 16.0m ගැඹුපර්දී ්ය මධයසකථ හා අිකක 

ජීර්නය වූ හු සගල්ල හමු වූ අතර ්ය 37.0m දී ජීර්ණය පනාවන පමාියය මරසක හු සගල්ල අනාවරණය දුය, ්ය 
මපයෝසීන් හු සගල්ල පලස අනුමාන කළ හැරීය. 

කලි ගැට වුහයන් කල්ල ආරු ගං තීරපව දිගින් දිගටම ෙ රනට පනාලැපබන නමුත් ගං පමෝය ආරිතව හැර, කල්ල 
ආරුපේ ප්රධාන අතු ගංගාව ප්රධාන ගංගාව හා ් රවන සකථානපව ්වැනි වුහයන් බහුලව ෙ රනට ලැපේ. ාන්ිකා 

ඡායාරූපවල සහ ගුවන් ඡායාරූපවල, ියයේයපම් නැපපනහිර මායිපමන් රීපලෝමීටර රීහිපය ර ඔේපබන් කල්ලආරු ගං 

ඉවුර/ගංවතුර තැන්න දිපේ පමම වුහයන්පේ වර්ණාවය  අත්සනම දිසකපේ. පම් අනුව, කල්ල ආරු නිර්මාණය ගංගාව 

සහ ්හි අතු ගංගා දිපේ ගං පමෝය ියට රීපලෝමීටර් 15 කට වඩා රට අභයන්තරපව පවයේන බව අනුමාන කල හැක. 

කලි ගැට වුහයන්පගන් පතාර ගංගා මාර්ගය ෙළ වශපයන් මීටර් 30 ර පමණ පළය න් ු ත් පුළුල්ල ගංගා පකාටසක වය න් 

සංල රිත වන අතර ගංගා පතුලට වඩා මීටර් 2 ර උස බෑවුම් පහෝ ියරසක ඉවුරු ඇත. අධයයනය කරන දුට ගප 

පබාපහෝ ලිරට දුයළී යේබුණි.  
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රූපෙ 3.11 : QD-Sl 02 කුහරකේ විදුම් සිදුවන පැිෙඩ, GSMB විසින් විදීම් ෙර සහ කලාේ ෙර යත  

 

යලුවිෙේ (Alluvium) 

මල්ලවතු ඔය ගංවතුර තැනිතලාව යනු ියයේයම් ප්රපීශය තුළ ප්රධාන වශපයන් ඇලුදුයල්ල නිර්මාණය ෙ රනට ලැපබන 
ප්රපීශය පේ. සිතුමය ගංගාව ර වන මල්ලවතු ඔය වැිය සමපවදී (ඊසානදිග පමෝසම්  දුශාල අවසාදිත ප්රමාණය ර 
ස්පගන යන අතර පබාපහෝ දුට පිටාර ගැලීම නිසා ගංවතුර තැනිතලාපේ අවසාදිත තැන්පත් පේ. මල්ලවතු ඔය දිපේ 
ඇයේ ඇලුදුයම් නිික ගං පමෝය ආසන්නපව ියට නැපපනහිර පෙියන් රීපලෝමීටර් රීහිපය ර උඩු ගං පෙසට ෙැක ගත 

හැරීය. ගංගා පමෝයට සමීප වන දුට ඇලුදුයම් නිර්මාණය ් ර ් ර ඉවුපරන් රීපලෝමීටර 10  ර පමණ ලිරින් 
පාර්ශකී යව පැයේමේ ක්රමපයන් රට අභයන්තරයට පටු පේ. 

සාමානයපයන්, ්ය ප්රධාන වශපයන් වැය  වය න් සමන්දුත ගංගා පත්රපව උන්නතාංශපව ඇයේ පටරසක පෙක ර පලස 
පපපන්. අතර ගංගා පතුපල්ල උන්නතාංශපව පහළ පටරසක සහ පාර්ශකී ය දිපේ පටු සහ ියහින් (මැටි සහිත  ද්රවය ගංගා 

පතුපල්ල උන්නතාංශයට ආසන්න වශපයන් මීටර් 1-2  ර පමණ ඉහළින් වැය  සෑදීමට වඩා ගං ඉවුරු පුළුල්ල පේ. පම් 

අනුව, පමම සංුතීන් පෙක ඇලුදුයල්ල වැය  සහ ඇූදුයල්ල මැටි පලස ් රීපනකට පවනසක සංුයේ පෙක ර පලස දුසකතර 

කල හැක. 

යලුවිෙේ වැින (Alluvial Sand) 

ගපට යාබෙව ඇයේ සංසන්ෙනාත්මකව පටු මම් තීරුව ඇලුදුල්ල වැය  ඇත. ්ය ගං පමෝය ආසන්නපව පළලම (ගංගාව 

ඇතුළුව රීපලෝමීටර 2.5) වන අතර ගංගාව දිපේ පළය න් පවනසක පේ. සාමානයපයන් ්හි පළල රීපලෝමීටර 0.5 ර 
පමණ පේ. වර්තමාන ඇලුදුයල්ල වැය  සෑදීම රළු සහ ියහින් වැය  අනුපිළිපවය න් සමන්දුත පේ. ්ය සාමානයපයන් 

ලිඹුරු ියට ලා අළු ෙ රවා ප්රතයාවර්ත සකථර වය න් ඉතා ියුම් ියට ියහින් වැය , ියහින් ියට මධයම වැය  සහ රළු වැය  
වය න් සමන්දුත පේ. කලාතුරරීන් වටකුරු ගල්ල කැට තුනී සකථර ඇත. වැය  කැට උප පකෝණික ියට උප වටකුරු පේ. 
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සමහර සකථානවල පකෝණික ියට උප පකෝණික රළු  රවාර්ට්සක අංශු සහ ජීර්ණය පනාවන පමල්ලඩ්සකපාර් අංශු 

නිමේ රෂණය දුය. ඇලුදුයම් සකථරපව  නකම මීටර් 2-3 අතර පවනසක පේ.  න පැයේකඩ ගංගා පමෝය පෙසට 
නිමේ රෂණය දුය. මල්ලවතු ඔය ආරිතව ගංගාපේ කුඩා දූපත් පලස ආර්ික වැෙගත්කම ර ඇයේ ඇල්ලලුදුල්ල වැය  නිික 
නිමේ රෂණය පේ. 

යලුවිෙේ මැටි (Alluvial Clay) 

මල්ලවතු ඔය ගංවතුර තැනිතලාපේ ඉහළ පටරසක සාෙමින් සාපප් රෂව ඉහළ උන්නතාංශය ර සහිත ප්රපීශය ඇලුවල්ල 

මැටි තැන්පත් ී ඇත(මධයනය මුහුලි මට්ටපම් ියට ආසන්න වශපයන් 5-10m අතර . ්ය පාර්ශකදුකව ගපපන් ඉවතට 

ආනත වූ වැය  තීරපයන් දුහිපෙන අතර මල්ලවතු ඔය ගංවතුර තැන්පනහි ප්රධාන පකාටස සාෙයි. පකපසක පවතත්, 
ඇලුදුයල්ල වැය  සහ මැටි සැකැසකම අතර මායිම  රපෂකත්ර නිමේ රෂණ මත පෙනම් වූ අනුමාන මායිම ර පමණි.පබාපහෝ 

දුට ගංවතුර තැන්පන් වම් පස වත්මන් ියයේයපමන් වැසී ඇත.ගං පමෝය ආසන්නපව , පමම තැන්පතුව ගං ඉවුපර් ියට 

ෙකුණට ආසන්න වශපයන් රීපලෝමීටර 10  ර පමණ දුහිපෙන අතර ියයේයපම් නැපගනහිර මායිපම් ්ය දුහිපෙන්පන් 

ගපේ ියට රීපලෝමීටර 2  ර පමණි. 

ඇලුදුයල්ල මැටි සෑදීම යනු අළු පහෝ ලිඹුරු පැහැයේ සකථර සැකැසකම ර වන අතර ්ය අනුපිළිපවය න් මැටි සහ ියහින් පහෝ 
ියහින් ියට මධයම වැය  වය න් සමන්දුත පේ. වැය  සහ මැටි ප්රයේශතය ියරසක පැයේකඩ ඔසකපසක පවනසක පේ. 

සාමානයපයන්, ්ය පැහැදිය  පටි සහිත මැටි සහ වැය  දුකල්ලප සකථර පලස නිමේ රෂණය පනාපේ. නමුත් ්ප හි වැය  

සහ මැටි ප්රමාණපව ක්රමානුකූල පවනස ර පපන්නුම් කරයි. මැටි ප්රයේශතය 30-80% අතර පවනසක පේ. වැය  
සාමානයපයන් යටි වටකුරු හැඩයරීන් ු රත වන අතර ඉතා ියුම් පහෝ ියුම් අංශු සහිත පේ. ඉඳහිට ියහින් සහ 
මධයම ප්රමාණපව වැය  නිමේ රෂණය පේ. සමහර සකථානවල දිරාපත් වූ ශාක පකාටසක නිමේ රෂණය පේ. පමම 
සැකැසකපම්දී ඇයේ වූ ියයලුම යවාකාර ියලිරු වල පාපහක වැය  සහිත මැටි ද්රවය තුළ කුඩා හු සගල්ල කැබය  හමු ීම 
සැලරීය ුතු කරුණරී. සමහර සකථානවල හු සගල්ල පකාටසකවල ප්රයේශතය 50% ෙ රවා වැිද පේ. පමම අංශු වල 

ප්රමාණය <1cm ියට 1cm ෙ රවා පවනසක වන අතර සමහර සකථර වලට පමණ ර සීමා පේ. සාමාන්යපයන්, ාවා 1-2m 

ගැඹුරකදි නිමේ රෂණය කරනු ලැපේ. හු සගල්ල පකාටසකවල මූලාශ්රය පැහැදිය ව හඳුනාගත පනාහැරීය. පකපසක පවතත්, 
හු සගල්ල කැබය  සහිත ද්රවය පමම ියයේයපම් “කල්ල ආරු සෑකසකම” පලස දුසකතර කර ඇයේ සැකැසකම හා සමාන බව 
අනුමාන කළ හැරීය. භූ ගත ජල මට්ටම පපාළපේ ියට මීටර් 4 ර පමණ පහළින් නිමේ රෂණය වන අතර භූ ගත ජල 
මට්ටම පහළින් රළු වැය  සහ වටකුරු  රවාර්ට්සක ගල්ල කැටවය න් සමන්දුත ඇූදුයල්ල තට්ටුව ර නිමේ රෂණය දුය. 

සමහර සකථානවල, ඇලදුයල්ල මැටි සෑදීම තුළ සුළු පරිමාණ කාර්මික මැටි නිික නිමේ රෂණය දුය. 

පැරණි යලුවිෙේ (Older Alluvium) 

පවරළ වැය , පවරළ පාෂාණ සහ කඳු වැය  තීර වලට මායිම් වන පවරළ තීරයට සමාන්තරව මැටි වැය  වය න් සමන්දුත 

අවසාදිත සැකැසකම ර නිමේ රෂණය කල හැක. ්ය 0.5-1.0km පළල දිගටි තීරුව ර පලස නිමේ රෂණය පේ. පමම 

ද්රවයය ලිඹුරු/අළු-වර්ණ මැටි වැය  සහිත මැටි සහ වැය  දුදුධ ප්රමාණවය න් සමන්දුත පේ. මැටි ප්රයේශතය 10-15% 

අතර පවනසක පේ. වැය  සාමානයපයන් ියහින් ියට මධයම, උප වටකුරු පේ. ්ය ආසන්න වශපයන් 2m ගැඹුරකදී 

1cm හු සගල්ල කැබය  හමු වන අතර වැය  4.0m ෙ රවා ගැබුරකදී හු සගල්ල මිශ්ර වැය  බවට පත් පේ. 

පමම ද්රවයපව මූලාරම්භය පිළිබෙව පුපරෝකතනය ලිෂකකර ය. ්හි සංුයේය (වයනය,අංශු හැඩය සහ ඛනිජ දුෙයාව  මත 

පෙනම්ව ්ය ඇලුදුයම් පලස අනුමාන කළ හැරීය. පකපසක පවතත්, හු සගල්ල පකාටසක සහ වැය  පහළ ගැඹුපර්දී 

හු සගල්ල මිශ්ර වැය  බවට පත්ීපමන් ඇපපවන්පන් පමම සැකැසකම ිකල්ල ආරු සෑදීමි මගින් යටපත් කළ ුතු බවයි, 

නැතපහාත් පමම සැකැසකම ිකල්ල ආරු සෑදීපම්ි පකාටස ර දුය හැරීය, නමුත් පගෝලාකාරය මතුපිට සකවභාවයට 

සමාන වුවෙ. නිමේ රෂණය පනාපේ. “කල්ල ආරු සෑකැසකපම්” මුල්ල පපනුම පමපසක දුය හැරී බවත්, පසුව කල්ල ආරු ගප 
දිපේ අිකක ජල ප්රවාහපයන් ද්රවය ඛාෙනය ීපමන් ිෂඛර වුහයන් ඇයේ වූ බවත් නිගමනය කළ හැරීය. 

බාධෙ දූපත්(Barrier Islands) 

පම්වා ියයේයම් ප්රපීශපව මල්ලවතු ගං පමෝය අසල දිසකවන පටු මම් තීරු පේ. ාවා මීටර් 100-200 පළල කුඩා දූපත් 
පලස දිසකවන අතර පවරළ වැය  වය න් සමන්දුත පේ. ාවා ගංගාපවන් බැහැර කරන ලෙ වැය  සහිත ද්රවය මගින් 
නිර්මාණය ී දිගු පවරළ තරංග මගින් නැවත සකසක වන්නට ඇත 
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කවරළ පගවත (Beach Rock) 

පවරළ පාෂාණය සාමානයපයන් ශ්රී ලංකාපේ පවරළ තීරපව අන්තර් උෙම් කලාපපව නිමේ රෂණය වන අතර ගල්ලපර 

ආරිතව මුහුලි පවරපළක ෙ ෙ රනට ලැපේ. පමම සැකැසකම  ණකම, වයනය, සංුයේය, කාලපරාසය සහ වයස අනුව 

පවනසක පේග නමුත් ියයල්ලල ාාතූරික පලස සැලප ර. පවරළ පාෂාණ සෑපෙන්පන් ාකාබීධ (unconsolidated  

පනාකළ ද්රවය ය යේකරණය (lithification  ීපමනි. ියයේයම් ප්රපීශපව, ්ය ියයේයපම් ෙකු ස මායිමට ආසන්නව 
චුන්ිදකුය  පවරළ තීරපව නිරාවරණය පේ. සුප්රියීධ පවරළ පර්වතය පමන් පනාව අන්තර් උෙම් කලාපපව අඛණ්ඩ 
ගල්ලපරය ර පලස දිසකවන හලාවතට ආසන්නව දිසකපේ. පමහි ්ය ජල මට්ටමට වඩා ඉහළ උන්නතාංශයක පවරළට 

ඈයේන් පිහිටි පවනම ගල්ලපර පලස දිසකපේ (රූපය 3.12 .  

 

රූපෙ 3.12 : කවරළ දිකේ කවරළ පාෂාණ ගේපර ිබීම. වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ කවරළට ොබදව මීටග 6ක්ත දක්තවා 

උස වැින ෙඳු යි බව සලෙන්න. 

පවරළ වැය  වය න් සමන්දුත පවරළ ආසන්න වශපයන් මීටර් 50  ර පමණ පළල වන අතර ්ය රට අභයන්තරපව 

මීටර් 1-2  ර උියන් පිහිටි පවරළ පර්වතපයන් සමන්දුත ප්රපීශයට හදිියපවම පවනසක පේ. ්ය ෙළ වශපයන් මීටර් 

100 ර පමණ පළල පටු ප්රපීශයකට සීමා ී ඇයේ මැටි සැකැසකමකට පවනසක අතර ්ය ෙැන් කුඹුරු බවට 
පරිවර්තනයඇත. පවරළ තීරය දිපේ පවරළ පාෂාණ අඛණ්ඩව පැවතීම ්තරම් වැෙගත් පනාපේත නමුත් කල්ලආරු 
සැකැසකපම් පවරළබඩ ප්රපීශපවෙ පවරළ පර්වතපව ල රෂණ යම් ප්රමාණයකට සමාන වන උසක පවරළ ර පපන්නුම් 

කරයි. ්බැදුන් මුහුලි පවරළ පර්වතය කල්ලආරු සෑදීම හා මුසු ී මිය යන බව අනුමාන කළ හැරී අතර, ා අනුව ්ම 
නිර්මාණ පෙප ර ආරම්භය සමකාලීන බව අනුමාන කළ හැරීය. 

වර්තමාන පවරළ පාෂාණ තරම ර හු සමිශ්ර පහෝ හු සමිශ්ර නැයේ (calcareous or non-calcareous  මැටි මගින් 

සංු රත ී ඇයේ දුදුධ ප්රමාණපව (ගල්ල කැට, ගල්ල කැට, ියහින් සහ රළු වැය   උප වටකුරු ියට පහාඳින් වටකුරු 
 රවාර්ට්සක අංශු වය න් සමන්දුත පේ. පමම වයනය මත ්ය සම්මඩීත පාෂාණ පලස නම් කළ හැක. ්රීපනක 

බැෙතබන ද්රවය ල රෂණ පෙක ර පපන්නුම් කරයි. සාමානයපයන්, ්ය වැය  අංශු ්කට බැඳ තබන පිරවුම් ද්රවයය ර 

පලස ියලි පේ. පමම ද්රවයය තුළ, සමහර ්රීපනක බැෙතබන ද්රවය සංු රත රීමේපමන් නූල්ල වැනි ල රෂණය ර සාො 

ඇයේ අතර, වැය ගල්ල තුළ වර්මිරීුලර් (vermicular  වයනය ර ඇයේ කරයි. මුහුලි පවරපළක පාෂාණ මතුපිට ආසන්න 

වශපයන් 1.0-1.5m උසට නිරාවරණය ී ඇත. 

කල්ල ආරු පමෝපව පවරළ පර්වතය නිරාවරණය ී නැත, නමුත් නිරාවරණය වන උසක පවරළ පැයේකපඩහි, පවරළ 

මට්ටපම් ියට මීටර් 0.3  ර ඉහළින් ~0.6m  න සමූහ වැය  පර්වතය ර නිමේ රෂණය වන අතර, ඉහත දුසකතර කර ඇයේ 

වර්මිරීුලර් වයනය සහිත ~ 1.8m  න වැය ගල්ල ඊට ඉහළින් පිහිටා ඇත. කවා කැබය  සහිත මතුපිට වැය  සහිත 
පසරීන් ආවරණය ී ඇත. පමම දුපශකිත වැය ගල්ල සෑදීම පබාපහෝ දුට නිමේ රෂණය කරනු ලබන්පන් කාලගුණික 
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දුපර්යාසවල අවපශකෂ පලස වන අතර ාවා කුඩා ජල බැසයාම් නිසාවන ඛාෙනයට (rill erosion  ල ර දු ඇත. 

(ඡායාරූපය E ). 

කමෝෙ තැන්පත් ීම් (Estuarine Deposits) 

පමෝය යනු ගංගා සහ ඇළ පොළවල මිරිදිය ජලය සාගරපව ලවණ ජලය සමප මිශ්ර වන අර්ධ වශපයන් සංවිත 

පවරළබඩ ජල කඳරී. වඩදිය බාදිය මගින් බලපෑමට ල ර වුවෙ, බාධක දූපත් සහ අර්ධීීප වැනි භූමි ආකියේ මගින් 

සාගර තරංග, සුළං සහ කුණාටු වල ්ර්ණ බලපයන් ාවා ආර රෂා පේ. ියයේයම් ප්රපීශපව පමෝය නිික මල්ලවතු ඔපව 
මුපමෝපයන් හමුවන නමුත් වර්තමාන ියයේයම යටපත් ආවරණය ී ඇත්පත් ඉන් පකාටස ර පමණි. පමම ජල මාර්ගය 
තුළ ප්රධාන ගංගාව සහ පගාඩමම් වය න් වුත්පන්න වූ ඇළ මාර්ග ගණනාවරීන් පමෝය සලකු ස කර ඇත. පමම 
ප්රපීශය සමහර බාධක දූපත් මගින් දුවිත මුහුපෙන් පවන් කර ඇත. ප්රධාන වශපයන් පමෝය අවසාදිත සමහර 
සකථානවල මධයම හා රළු වැය  යට ඇයේ  අළු පැහැයේ මැටි වය න් සමන්දුත පේ. පම්වා ඉල්ලමනයිට් වැනි බර ඛනිජ 
වය න් පපාපහාසත් සකථාන සකවල්ලපයරී. 

කවරළ වැින (Beach Sand)  

ියයේයපම් සම්්ර්ණ පවරළ තීරය දිපේ තීරුව ර පලස පවරළ වැය  පේ. ්ය සාමානයපයන් 50-100m පළල පැතය  
භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ්ය සකථාන රීහිපයකදී පටු පේ. පුළුල්ල පවරළ තීරයන් පලස සකථාන පෙක ර පමණ ර 

නිමේ රෂණය ී ඇයේ අතර, ඉන් ්ක ර අරිප්පු ියට ෙකුණින් මීටර් 400  ර පමණ පළය න්, අපනක පම්පිදත්ත ඔපඩ්, 

මුහුෙ පෙසට දුහිපෙන පගාඩමම් ප්රපීශපව, ්හි උපරිම පළල මීටර් 750 රී. 

සාමානයපයන් ියුම් පහෝ ියුම් ියට මධයම අංශු සහිත, උප වටකුරු  රවාර්ට්සක කුඩා ප්රයේශතය ර අඩංගු පවරළ වැය  
තෙ ඛනිජ ලවණ සහ කවා පකාටසක වය න් සමන්දුත පේ. ියහින් වැය  සහ ියහින් වැය  සහ මධයම ියට මධයම ෙ රවා 
වැය  වරින් වර රළු වැය  සහ අිකක ඛනිජ බහුල (කළු පැහැයේ  සකථර සහිත දුකල්ලප සකථර පලස ියලි පේ. බැර ඛනිජ 

අන්තර්ගතය 3-5% රී. 

වැින ෙදු (Dune Sand) 

පකාණ්ඩච්චියට ආසන්නව දුශාල වැය  කඳු ප්රපීශය ර  පලසත්, කාය ර රකුය  සහ ඉලන්තයිපමාඩයිපේය  යන 

ප්රපීශවල කුඩා පරිමාණපයන් ෙ කඳු වැය  ඇයේපේ. පකාණ්ඩච්චිපව දී ්ය ආසන්න වශපයන් මීටර් 700  ර පමණ 

පගාඩමමට දුහිපෙන අතර අපනකුත් පකාටසකවල කඳු වැටි ඇත්පත් පළල මීටර් 100  ර පමණ දිගට පමණි. ාවා 

සාමානයපයන් මීටර් 6  ර ෙ රවා උසරීන් ුත් උසක කඳු පලස නිමේ රෂණයපේ (රූපය 3.12). 

වැය කලි ඉතා ියුම් ියට ියුම්, උප වටකුරු  රවාර්ට්සක වය න් සමන්දුත වන අතර  ~5% ඉතා ියුම් අංශු සහිත බැර 

ඛනිජ වය න් සමන්දුත පේ. බැර ඛනිජ අන්තර්ගතය පපසක ගැඹුර සමප අඩු පේ. සාමානයපයන්, කඳු වැය  කවා 
පකාටසක වය න් පතාරය. 

ඛනිජමෙ තැනීම් 

ඛනිජ වැින (බැර ඛනිජ) 

පවරළ තීරය දිපේ පවරළ තීරපව වැය  වල බැර ඛනිජ අන්තර්ගතය සාමාන්යපයන් 3-5% රී. නමුත් මුල්ලය කුලම් 

(ියයේයපම් ෙකු ස මායිපම් , කල්ල ආරු පමෝය, පම්පිදත්ත ඔපඩයි සහ ියලාවතුපර් ෙකුපණ් සකථාන හතරක ඉහළ 

අන්තර්ගතයන් නිමේ රෂණය පේ. පමම සකථානවල බැර ඛනිජ ප්රමාණය ෙළ වශපයන් 20-25% පමණ වන අතර ගැඹුර 

මීටර් 0.5 ෙ රවා ෙ ආසන්න වශපයන් 10% ර පමණ ගැඹුර මීටර් 1 ෙ රවා ෙ වන අතර ් හිදී පම්පිදත්ත ඔපඩයි හැරු ස 

දුට බැර ඛනිජ ප්රමාණය පළමු මීටර 0.5 දී ෙළ වශපයන් 85% ෙ රවා වැිද ී ඊළප මීටර් 0.5 දී 25%  ෙ රවා අඩු පේ. 

ාවා ප්රධාන වශපයන් රූටයිල්ල, ගාර්නට් සහ සර්පකෝන් කුඩා ප්රමාණවය න් ඉල්ලමනයිට් වය න් සමන්දුත දුය. ්වැනි 
ඛනිජ වර්ග පබාපහෝ ලිරට ඉහළම වැය  සකථරයට මීටර් 1  ර ගැඹුරට සීමා පේ. රතු පපසක ආසන්න වශපයන් 5-7% 

ඉල්ලමනයිට් සහ රූටයිල්ල, සර්පකෝන් සහ පමානසයිට් අඩු ප්රමාණය ර අඩංගු බව ෙ සටහන් පේ. රතු පස වයාපියේ 
ප්රපීශපව 2/3 පකාටසකට දුහිපෙන අතර සාමානය  නකම මීටර් 6 රී. රතු පිිදු සෑදීපම්දී ඇයේවන ඉල්ලමනයිට් සහ 
රූටයිල්ල වල ආර්ික වැෙගත්කම පමේ රෂා රීමේම සඳහා අධයයනයන් ියලි පවමින් පවතී. 
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ොගමිෙ මැටි (Industrial Clay)  

ඇලුදුයල්ල මැටි සෑකැසකපම් සමහර සකථානවල, කාර්මික මැටිවල සුළු පරිමාණ තැන්පතු හඳුනාපගන ඇයේ අතර, මැටි 

භාණ්ඩ, ගපඩාල්ල පහෝ උළු වැනි ගිහාරිත පහෝ කුඩා පරිමාණ මැටි ආරිත කර්මාන්ත පම්වා සඳහා භාදුතා කළ හැරීය. 

පම්වා අරිප්පු, ඉලන්තයි රකුලම්, පමට්ටන්පේය  සහ අදිකාරපමෝපඩයි වලට ආසන්නව පිහිටා ඇත. ාවා අළු/ලිඹුරු 

පැහැපයන් ුත් අිකක ප්ලාසකටි ර (highly plastic  සහ <5% ඉතා ියුම් වැය  සහිත ඉතා සංු රත මැටි පේ. 

සාමානයපයන් ාවාපව  නකම මීටර් 1-2 රී. උොහරණය ර පලස, අරිප්පු ආසන්නපව ඇයේ යවාකාර ියලිපරන් තෙ 

නිල්ල/අළු පැහැපයන් ුත් අිකක ඇපලන සුළු සහ වැය  පනාමැයේව ඉතා සංු රත මැටි අනාවරණය දුය. ්ය මීටර් 0.5-

1.5 ගැඹුරරීන් ියලි දුය. 

ඉදිකිරීම් වැින (Construction sand) 

මල්ලවතු ඔය, කල්ලආරු සහ පමෝෙරගම් ආරු ගංවතුර තැන්න ආරිතව ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා පයාොගත හැරී වැය  
නිමේ රෂණය වූ අතර ාවා ප්රධාන වශපයන් මධයම හා රළු කැට සහිත උප පකෝණික වැය  වය න් සමන්දුත පේ. ගං 
පතුල සහ ගං ඉවුපර් සමහර සකථාන ෙ ්වැනි වැය  වය න් සමන්දුත පේ. 

කබාරළු(Gravel) 

පමය නිල වශපයන් ිබාසල්ල  පමරුජිනසක පබාරළුි(“Basal Ferruginous Gravel”   පලස හඳුන්වන දුපශකි ත 

ද්රවයය ර වන නමුත් සෑම දුටම පනාපේ, "රතු පසි අනුපිළිපවලට යටින් ඇත. Deraniyagala (1976  දුියන් ාකක 

පෙක ිඉරනමඩු සැකැසකමි පලස නම් කරන ලදී. පකපසක පවතත්, Cooray (1965  පසුව පමය නිවැරදිව දුසකතර 

කරන ලෙ සකරැටිග්රැෆික් ර (stratigraphic  අංශය පනාමැයේකම පහකතුපවන් ි ඉරණමඩු අනුපිළිපවලි පලස නම් රීමේමට 
පයෝජනා කපළකය. ්ය ියයේයම් ප්රපීශපව පකාතැනකවත් නිරාවරණය ී  පනාමැයේ නමුත් රතු පසසෑදීම හරහා දුනිදුෙ 

ගිය වලිසක ියලිර සහ යවාකාර කුහරය තුළ ්ය හමු දුය. ්ය ආසන්න වශපයන් 0.5m  න වූ අතර පිළිපවළින් 12.7m 

සහ 4.5m ගැඹුරකදී හමු දුය. පකපසක පවතත්, ියයේයම් ප්රපීශපව කල්ල ආරු සෑදීපම් ිෂඛර වුහවල පමරුජිනසක 
පබාරළු වය න් සමන්දුත පස ර ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා පබාරළු ප්රභවය ර පලස භාදුතා රීමේම සෙහා කැකරම් කරනු 
ලැපේ. 

හුණුගේ 

වයාපියේ ප්රපීශපව අවසාදිත සැකැසකමට යටින් සුප්රියීධ මපයෝසීන් හු සගල්ල තීරය පවයේන නමුත් ්ය වයාපියේ 

ප්රපීශපව පකාතැනකවත් නිරාවරණය පනාපේ. මුහුෙට ආසන්නව පිහිටි QD-Sl 02 දුදින ලෙ ියලිපරහි (රූප සටහන 

3.11 බලන්න , හු සගල්ල මීටර් 16.0 (MSL ට පහළින් ~ 11m) දී හමු වූ අතර ්ය හාරන ලෙ තවත් ියලිරක (QD-Sl 

01) අතර ්ය මීටර් 42.3  ර ගැඹුරට පැවතුනි. මුහුපී ියට රී.මී. 2.5 ර පමණ ලිරින් රතු පත්ල සෑදීම (Red Bed 

Formation , හු සගල්ල මීටර් 25 ර (සම්්ර්ණ පලස MSL ආසන්නපවදී  හමු වූ අතර මීටර් 93.8 ර ගැඹුර ෙ රවා 

පැවතුණි (රූපය 3.13). හු සගල්ල සංුයේය ගැඹුර අනුව පවනසක පේ. දුදින ලෙ ියලිර QD-Sl 01 හි සටහන් කර ඇයේ 

පරිදි, සමහර ගැඹුරකදී ්ය ියය සීය බවට පත් වන අතර සමහර ගැඹුරකදී ්ය පසන්ටිමීටර රීහිපය ර ප්රමාණපව 

පපාියල සහිත වඩාත් පිරිියලි, ෙිඩ හු සගල්ල පලස දිසකපේ. ෙැනට වයාපියේ ප්රපීශපව සහ ා අවට පකාතැනකවත් 

හු සගල්ල කැකරම් ියලි පනාකරයි. 
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රූපෙ 3.13 : විදුම් සිදුර QD-Sl 01. සටහන: ෙවනණාෙර QD-Sl 01 සහ QD-Sl 02 විදුම් සිදුවන කදකෙහිම සිදුවන 

සාපාන සඳහා රූපෙ 3.7 බලන්න. 

පාාංශු වගග 

ශ්රී ලංකා පාංශු දුෙයා සංගමපව අංක 7 දුපශකෂ ප්රකාශනයට අනුව ්ම ප්රපීශය ශ්රී ලංකාපේ දුයළි කලාමය පාංශු 

කලාපයට අයත් පේ. ්හි හඳුනාගත් පසක වර්ග නම්, 

- මීගමුව – පුත්තලම සංගමය 
- පල්ලපල්ලගම - ියයඹලා සංකීර්ණය 
- දුාලය වයනය සහ ජලාපවහනය සහිත ඇලුදුයල්ල සම්භවය ර ඇයේ දුපභ්ෙනය පනාවූ පසක 
- ගම්බර-මාදුල්ලලු-පබාරුපන් සංගමය 
- දුල්ලපත්තුව- ගම්බර-මාදුල්ලලු-පබාරුපන් සංගමය 

පයෝජිත වයාපියේ ප්රපීශපව හඳුනාපගන ඇයේ ප්රධාන පසක වර්ග පිළිබඳ සාමානය දුසකතරය පහත පරිදි පේ. 

මෑත කවරළ තීරකේ සහ වැින ෙඳුවල කරකගෝකසෝේ (Regosol on recent beach and dunes) 

පයෝජිත සුළං බල උෙයාන වයාපියේය වටා පමම පසක වර්ගය ප්රධාන වශපයන් පවතී. පබාපහෝ දුට පටු පවරළබඩ 

ප්රපීශවල බහුලව ෙ රනට ලැපේ. පපසහි අඩු කාබනික ද්රවය ඇත, N සහ P, K, Ca සහ Mg අවශය මට්ටම් වලට 
ඇත. වඩා පහාඳ කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව. භූගත ජලය ප්රමුඛ වන අතර ජලාපවහනය බහුල බැදුන් වාරිමාර්ග 
ගැටළු පවතී. පපාපහාර කුඩා ප්රමාණවය න් රීහිප වතාව ර පයදිය ුතුය අතර පපාල්ල සහ කජු ියටුදුය හැක 

කසාකලාඩයිසා කසාකලාක කසා (Solodized solonetz  

පවරළබඩ පස මුහුලි ජලය සමප මිශ්ර ීම නිසා Solodized solonetz වර්ධනය වන බැදුන් මූය ක සන්තිප්යේය 

සාමානයපයන් ඉහළ මට්ටමක පවතී. ්පසකම, පමම පසක වර්ගය සමප පලෝහ දුඛාෙන කාරක ලවණ යේමය හැක. 

Solodized Solonetz හි පකලවපර් A  ණකම පසන්ටිමීටර රීහිපයක ියට 50 cm ෙ රවා පරාසයක පවතී. 

Horizon B තෙ වර්ණපයන් ු රත වන අතර තීරු වුහය ප්රමුඛ පේ. පමය ඉතා සාරවත් පස පනාපේ. පසෝිදයම් 

ප්රමාණය 15% ට වඩා වැිද වන අතර pH අගය 8.5 ට වඩා වැිද පේ. 

 

Fig. 3.1.2C 
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රතු ලැටකසෝේ (Red Latosols) 

රතු ලැටපසෝල්ල උසසක පසක කාණ්ඩයට අයත් දුල්ලපත්තු පාංශු පශ්රකණිපව රපටහි වයඹ දිග පවරළබඩ ප්රපීශපව ෙ රනට 

ලැපේ. පමම පවරළබඩ කලාපය රීපලෝමීටර් 20 ර පමණ පළල වන අතර වයඹ සහ උතුරු ප්රපීශවල  මුහුලි මට්ටපම් 

ියට මීටර් 30 ර පමණ උියන් පිහිටා ඇත. පපසහි මූල ද්රවය වුත්පන්න ී ඇත්පත් ාතුරස්ර භූ දුෙයාත්මක ුගයට අයත් 

සාගර වැය  eolian තැන්පත් ීපමනි. ශ්රී ලංකාපේ වයඹ දිග ප්රපීශපව පමම පස ඇයේ ීම මුහුලිබඩ තීරපව උතුරු 
පෙසට ඇයේ ඉහළ පටරසකහි පපරපළන භූ දුෂමතාවපව ලා රෂනයන්ට සහ ඉහළ බෑවුම් වලට සීමා පේ. පමම පාංශු 

පැයේකඩ පුරා පබාරළු පහෝ පාෂාණ වුහයරීන් පතාරව ඉතා ගැඹුරු, අිකක පලස ජලය බැස යන පසරී. ගැඹුර වැිද 
ීමත් සමප පපසහි වර්ණය තෙ රතු ලිඹුරු ියට රතු ෙ රවා පවනසක පේ. උප මතුපිට පපසහි වුහය ලිර්වල පලස වර්ධනය 
ී ඇයේ රළු උප පකෝණික අවහිර ී ඇත. පපසහි වයනය පලෝම වැය  ියට වැය  සහිත මැටි පලෝම ෙ රවා පරාසයක 
පවතී. පස ගැඹුර සමප මැටි අන්තර්ගතය වැිද පේ. පපසහි ඇයේ යකඩ ඔ රසයිඩ දුශාල වශපයන් සාන්ද්රණය ී 

ඇත්පත් මැටි පකාටපසහි ය. පපසහි pH අගය 6.5 ියට 7.0 ෙ රවා පරාසයක පවතී. 

යලුවිෙේ පසා (Alluvial Soils  

අරුවු පශ්රකණිපව (Aruvu Series  පස දුයළි කලාපපව වයඹ දිග ප්රපීශපව ප්රධාන ගංවතුර තැනිතලාවලට සීමා පේ. 

දුයළි කලාපපව ගංවතුර තැනිතලා පකාටපසක පබාපහෝ සමතලා පලස පේ (<1% බෑවුම . ් බැදුන් අපනකුත් ගංවතුර 
තැනිතලා පලස පභෞයේක දුෙයාත්මක උප ාකක පැවතීම කැම පපපනන්පන් නැත. පමම ගංවතුර තැනිතලාවල 

බහුලව පැයේමේ ඇයේ පසක වන්පන් ආරුදු පශ්රකණියට (Aruvi Series  ය. පමම අවපාත පභෞයේක දුෙයාත්මක උප 

ාකකපව ඇයේ ලිර්වල ජලාපවහන ගැඹුරු පසරී. පපසහි වර්ණය ගැඹුරින් ඉතා තෙ අළු ලිඹුරු, අළු ියට අළු ලිඹුරු ෙ රවා 
පවනසක පේ. පබාපහෝ සකථානවල මතුපිට පපසහි වයනය පරාන්මඩ මැටි පලෝම වන නමුත් උප මතුපිට පපසහි වයනය 
වැය  සහිත මැටි පලෝම පේ. පාංශු පැයේකඩ පුරා පපසහි වුහය වුහ රහිත පේ. මතුපිට පපසහි අනුකූලතාව පතත් වූ 

දුට ඇපලන සුළු හා ප්ලාසකටි ර වන අතර දුයළි දුට ෙැිද පේ. දුයළි කාලවලදී, ආසන්න වශපයන් 1cm  නකම සහිත 

ියරසක ඉරිතැලීම් ඇයේීම, වරල්ල පස පකාටපසහි සකපම රටයිට් මැටි පවයේන බව පපන්නුම් කරයි. කළු පාට පමපරෝ-

මැංගනීසක පකාන්ක්රීෂන් ගැටියේ පාංශු පැයේකඩ පුරා ෙැරීය හැරීය. මතුපිට පපසහි pH අගය 6.5 සහ 7.0 අතර වන 

නමුත් ද්රාවය ලවණ යේීමම පහකතුපවන් උප මතුපිට පපසහි pH අගය 7.5 පමණ පහෝ වැිද පේ. 

3.1.3 කේශගුණෙ සහ ොලගුණ විදයාව 

3.1.3.1 කේශගුණිෙ සහ ොලගුණිෙ තත්ත්වෙන්, සුළාං කේගෙ දිශාකේ තීව්රතාවෙ  

මන්නාරම දිසකි රකපව බටහිර පකාටපසක පීශගුණය සහ කාලගුණය ,  ශ්රී ලංකාපේ දුයළි කලාපපව පකාටස ර 
වන අතර දිසකි රකපව පසසු ප්රපීශ නිවර්තන දුයළි පීශගුණය ර පවයේන දුයළි කලාපයට අයත් පේ. 
දිසකි රකපයන් ආවරණය වන ප්රපීශය වසර පුරාවට තරම ර අඩු වර්ෂාපතනය ර ලැපේ. නිරිත දිග පමෝසම් සමපවදී 
පමම කලාපයට ඔ රපතෝබර් ියට පෙසැම්බර් ෙ රවා අිකක වර්ෂාපතනය ර ලැපේ. ඉයේරි මාසවලදී ලැපබන 

වර්ෂාපතන ප්රමාණය අයේශයින් අඩුය (රූපය 3.1). මන්නාරම දූපත ඇතුළු දිසකි රකපව බටහිර පකාටපසක වාර්ික 

වර්ෂාපතනය මිය මීටර් 1000 ට අඩු වන අතර දිසකි රකපව පසසු ප්රපීශවල ්ය මිය මීටර් 1000 – 1250 අතර පේ. 

වැිදම සාමානය මාියක උෂකණත්වය අපේල්ල, මැයි සහ ජූනි මාසවල (33°C) වාර්තා වන අතර, අඩුම අගය පෙසැම්බර්, 

ජනවාරි සහ පපබරවාරි මාසවල (23°C) ෙ රනට ලැපේ. සාමානය වාර්ික උෂකණත්වය >27.5°C පමණ පේ (රූපය 

3.15, වගුව 3.1). 
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රූපෙ 3.14 : මන්නාරකම් මාසිෙ සාමානය වගෂාපතනෙ  

 

රූපෙ  3.15 : මන්නාරකම් මාසිෙ සාමානය, ඉහළ සහ අඩු උෂාණත්වෙ  

 

වගුව 3-1: මන්නාරකම් මාසිෙ සාමානය උෂාණත්වෙ සහ වගෂාපතනෙ. 
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3.1.3.2 ෙිි පාරිසරිෙ තත්ත්වෙන් 

රපට් ප්රධාන පීශගුණික කලාප අනුව පයෝජිත ටර්බයින සකථාන දුයළි කලාපයට අයත් පේ. කිි-පාරිසරික වශපයන්, 

ප්රපීශය පහතරට දුයළි කලාපයට තවලිරටත් පබදිය හැරීය (DL3 සහ DL 4; රූපය 3.16)). 

3.1.3.3 DL3 සහ DL 4 

ලැපබන වර්ෂාපතන ප්රමාණය අපනකුත් දුයය  කලාපවලට වඩා අඩු වන අතර පබො හැමේපම් රටාව අපනකුත් දුයළි 

කලාමය කලාපවලට වඩා පබපහදුන් පවනසක ය. මධය උෂකණත්වය 300C පමණ පේ. කලාපපව සාමානය භූමි 

ආකියේය ස්ය  සහිත වන අතර බෑවුම 2-8% ෙ රවා පවනසක පේ. ස්ළි රහිත භූමි ප්රපීශපව නිම්න පතුපල්ල පප්රපීශපව 

පසක ී වගාව සඳහා පයාො ගනී. පකපසක පවතත්, වයාපියේ ප්රපීශය වැය  වය න්  සමන්දුත වන අතර සුළං උෙයානය 

තුළ ී වගා කරන ප්රපීශය ර පනාමැත. මන්නාරම දිසකි රකපව ගෲමපසෝල්ලවල (Grumusols) අයේපර්ක වාරිමාර්ග 

ක්රම සමප මහ කන්නපව  සාමානයපයන් පහ රටයාරයකට පටාන් 6-8ක ී  අසකවැන්න ර අපප් රෂා කළ හැක. පකපසක 

පවතත්, වර්ෂා පපෝිත තත්ත්ව යටපත් සාමානය ී අසකවැන්න පහ රටයාරයකට පටාන් 2-3 ර පමණ පේ. පමම 

කලාපපව සහල්ල වගා කරන ප්රධාන පාංශු කණ්ඩය වන්පන් කැල්ලිය ර රතු පස ය. කහ Latasols, Grumusols සහ 

Alluvial පස සමතලා ියට ස්ළි රහිත භූමි ප්රපීශය වල පිහිටා ඇත. සමහර Solodized - Solonetz සහ Solonchaks 

පස සමතලා භූමි ප්රපීශ වල පිහිටා ඇත (රූපය 3.16). 
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රූපෙ 3.16 : මන්නාරම ප්රකේශකේ ෙිි පාරිසරිෙ ෙලාප. 
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3.1.3.4 සුළාං රටාව 

පයෝජිත ටර්බයින සකථාන හරහා සුළපේ දිශාව සහ පේගය පබාපහෝ ලිරට භූ රූප දුෙයාව මත රඳා පවතී (වගුව 

3.2 . කාලගුණ දුෙයා පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් සකසක කරන ලෙ ියයේයම් වලට අනුව, සුළං ප්රවාහයන් (wind 

roses) ජනවාරි, අපේල්ල, ජූය  සහ ඔ රපතෝබර් මාස සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත (රූපය 3.17). නිමේ රෂණවලට 

අනුව, අිකක වර්ෂාපතනය ර සහිත ඊසානදිග පමෝසම් සමපවදී සාමානය සුළං ප්රමුඛ පේ. පකපසක පවතත්, දුයළි 

සුළං ප්රවාහයන් (wind roses) නිරිතදිග පමෝසම් සමපවදී භූමිය පුරා පවතී. 

 

රූපෙ 3.17 : කෙෝජිත සුළාං ටගබයින සාපානෙ වටා සුළාං දිශාවන්  

සුළං දිශා ෙත්තවල මාියක සංඛයාපල්ලඛන සෑම අංශයකම සුළං දිශාපේ පවනසකකම් අධයයනය රීමේපම්දී ප්රපයෝජනවත් 
පේ. පහත වගුපේ ෙැ රපවන්පන් වයාපියේ ප්රපීශපව සුළපේ දිශානුගත ගුණාංග (පකටි කාලීන මිමි සුළං මිනුම් මත 

ෙත්ත  පෙනම්ව . 

වගුව 3-2: සුළකේ දිශානි ගුණාාංග 

මාසය මධයයන දිශාව (°) 

ජනවාරි 54.4 

පපබරවාරි 48.1 

මාර්තු 93.6 

අපේල්ල 221 

මැයි 232.7 

ජූනි 235.2 

ජුය  229.7 

අපගෝසකතු 227.9 

සැප්තැම්බර් 225.3 
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ඔ රපතෝම්බර් 230.8 

පනාවැම්බර් 59.9 

පෙසැම්බර් 44.9 

දිශාව අනුව සුළං ෙත්ත පැයේමේම  වඩා පහාඳට ෙැක ගැනීම සඳහා චිත්රයක ආකාරපයන්, සුළං පරෝස ප්රවාහ ( wind 

rose  සකවරූපපයන් පපන්දුය හැක. නිරිතදිග පමෝසම් සුළං වල බලපෑම යටපත් පිළිමඹු කරන අධයයන ප්රපීශපව 
ඉහළ දිශානුගත සුළං ප්රවාහය පහත 3.18 රූපපව ෙැ රපේ. 

 

රූපෙ  3.18 : වයාපිි භුමිකේ සුළාං ප්රවාහ (wind roses)  (දිශාව) 

දිගුකාලීන සුළං ෙත්තයන් කාන්ඩය ර සමප පකටි කාලීන මිනුම් ෙත්තවල නිපයෝජනය ඇගයීම සහ දිගුකාලීන 
සාමානය සුළං තත්ත්වයන් පිළිමඹු රීමේමට අවශය ගැලමම් ියලි රීමේම සුළං බල වයාපියේයක දිගුකාලීන ක්රියාකාරිත්වය 

සඳහා අතයවශය පේ. MERRA දුියන් ජනනය කරන ලෙ දිගුකාලීන සුළං ෙත්ත කට්ටලය වයාපියේ ප්රපීශය පුරා දිගු 

කාලීන සුළං ප්රවාහ  රපෂකත්රපව නිපයෝජිතයන් පලස සැලරීය හැරීය.  
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රූපෙ  3.19 : වාර්ික මධයයබ සුළං දිශාව - MERRA ෙත්ත  

ඉහත සංසන්ෙනය මත පෙනම්ව (රූපය 3.18-3.19) පකටි කාලීන මිනුම් කුළු ස වය න් ලබාගත් සුළං ෙත්ත මගින්  

සාධාරණ පලස අධයයන ප්රපීශපව දිගු කාලීන සුළං ප්රවාහය නිපයෝජනය කරන බව උපකල්ලපනය රීමේම කල හැක. 

3.1.4 ජල විදයාත්මෙ ෙවනණු  සහ ජලාපවහනෙ 

3.1.4.1 අධයෙන ප්රකේශකේ මතුපිට ජල මූලාශ්ර . 

පයෝජිත සුළං බල වයාපියේය සුළං කුළු ස 38 රීන්, කල්ලආරු හි ඉදිරීමේමට පයෝජිත ජාල උපපපාළරීන් (GSS) සහ 
සම්පේෂණ මාර්ගයරීන් සමන්දුත පේ. පමම වුහයන් මුහුෙ සහ මුල්ලය කුලම් - ියලාවත්තුර මාර්ගය අතර පගාඩමම් 
ප්රපීශපව පිහිටා ඇත. 

සුළං බල වයාපියේ ප්රපීශපව සහ ා අවට ප්රධාන මතුපිට ජල මූලාශ්ර වන්පන් මුහුෙ (ඉන්දියානු සාගරය , වාරි වැේ, 

කල්ලආරු සහ පමෝෙරගම් ආරුවන් ය. මීට අමතරව, අධයයන ප්රපීශපව වාරි ඇල පීධයේය ර, කුඩා ඇළ පොළ, ජලය 

්කතැන පල්ලපවන අවපාත සහ  රපෂකත්ර කා ස ඇත. අධයයන ප්රපීශපව පවයේන මතුපිට ජල මුලශ්ර රූප 3.20 සහ 

3.21 හි ෙ රවා ඇත. 

කල්ලආරු යනු සිතුමය ජල මාර්ගය ර වන අතර වර්ෂා කාලවලදී කල්ලආරුපේ පහළ පකාටපසක ප්රධාන වශපයන් 
කල්ලආරු පාලපම් පහළ පකාටපසක ගංවතුර තත්ත්වයන් බහුලව ෙ රනට ලැපේ. කල්ලආරු ියට ආසන්නතම සුළං 

කුළුණට (WT 19) සහ ජාල උපපපාළට (GSS) ඇයේ ලිර පිළිපවය න් 400 m සහ 350 m පේ. දුමර්ශන කාලය තුළ 

කල්ල ආරුපේ තත්ත්වය රූප සටහන 3.20 හි ෙ රවා ඇත 
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රූපෙ 3.20 : විමගශන ොලෙ තුළ ෙේ ආවන පාලකම් ෙේ ආවනකේ තත්ත්වෙ. 

පමෝෙරගම් ආරු (රූපය 3.21) ප්රපීශපව දුශාලතම ඔය වන අතර ්ය සුළං කුළුණ WT 38 ියට රීපලෝමීටර 1.3  ර 
පමණ ලිරින් මුහුෙට ගලා යයි. ප්රධාන වශපයන් ී වගාව සඳහා වාරිමාර්ග කටුතු සඳහා පමෝෙරගම් ආරුපේ ජලය 

අධයයන ප්රපීශපව ෙකු ස පකාටපසක පිහිටි වාරි වැේ පවත පයාමු කර ඇයේ බව සටහන් පේ. 

 

රූපෙ 3.21 : විමගශනෙ සිදු ෙල ොලෙ තුළ කමෝදරගම් ආවන පාලකම් කමෝදරගම් ආවනකේ තත්ත්වෙ. 

දුයය  කාලපව කල්ල 
ආරුපේ ජලය පනාමැත 
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ඉන්දියන් සාගරය වයාපියේ ප්රපීශපව බටහිර පැත්තට මායිම්ව ඇයේ අතර සුළං කුළු ස රීහිපය ර (WT 3, WT 5, 

WT 6, WT 8, WT 9, WT 12, WT 19, WT 20, WT 21, WT 22, WT 27, WT 31) පවරළ තීරයට ආසන්න 

ප්රපීශපව පයෝජනා කර ඇත. පවරළ තීරපව ියට සුළං කුළු ස සකථානය ෙ රවා ලිර (WT 9) මීටර් 65  ර පමණ පේ. 

කුඩා වාරිමාර්ග වැේ රීහිපය ර වයාපියේ ප්රපීශය තුළ පිහිටා ඇයේ අතර වැපේ මතුපිට ප්රමාණය පහ රටයාර් 30 ට වඩා 

අඩුය. දුයළි කාලය තුළ, ියයලුම වාරි ජලාශ දුයළී යයි, නැතපහාත් වැපේ මැෙ පකාටසකවල ජලය ්කතැන පල්ල පේ. 

සමහර වාරි වැේවල ඡායාරූප රූප සටහන 3.22 හි ෙ රවා ඇත. වාරිමාර්ග වැපේ ියට ආසන්නතම සුළං කුළු ස 

සකථානය ෙ රවා ලිර මීටර් 50  ර පමණ පේ. 

 

 

රූපෙ 3.22 : විමගශන ොලෙ තුළ වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ වාරි වැේ වල තත්ත්වෙ, මුේිනකුලම්, මන්නාරම (ඉහත: 

වැසි ජලකෙන් කපෝෂණෙ කිරීම පමණක්ත, පහින්- වැසි ජලකෙන් කපෝෂණෙ කිරීම සහ කමෝදරගම් ආවනකවන් ජලෙ 

හැරීම) 
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අවපාත වල ජලය ස්දී ඇයේ  රීහිපය ර අධයයන ප්රපීශය තුළ පිහිටා ඇයේ අතර ාවා ියයල්ලලම සිතුමය පේ. අවපාත 

ජලය ස්දී ඇයේ සකථාපව ියට ආසන්නතම සුළං කුළුණ සකථානය ෙ රවා ලිර මීටර් 150  ර පමණ පේ. 

මීට අමතරව,  රපෂකත්ර කා ස, ඇළ මාර්ග සහ සිතුමය කුඩා දිය පහරවල්ල යේපේ. කුඹුරු ආරිතව කුඹුරු කා ස බැඳී 
ඇත. පබාපහෝ සිතුමය කුඩා දිය පහරවල්ල පකටි වන අතර ජලය ලබා ගත හැ රප ර වැිය කාලවලදී පමණ ර බව 
සටහන් පේ (රූපය 3.23 – 3.26 . 

 

රූපෙ 3.23 :  වයාපිිකේ අවොය ෙ වයාප්තිෙ,  කෙෝජිත සුළාං කුළුණු, මතුපිට ජල මූලාශ්ර සහ විදුින ජාල 

මධයසාපානෙ, මුේිනකුලම්, මන්නාරම. 
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රූපෙ 3.24 :  වයාපිි ප්රකේශකේ උතුවන කොටකසහි කෙෝජිත සුළාං කුළුණු සහ මතුපිට ජල මූලාශ්රවල අවොය ෙ 

වයාප්තිෙ,  මන්නාරම ,මුේිනකුලම්. 

 

රූපෙ 3.25 :  වයාපිි ප්රකේශකේ මැද කොටකසහි කෙෝජිත සුළාං කුළුණු, මතුපිට ජල කේහ සහ ෙේආවන ගාංවතුර 

ප්රකේශකේ අවොය  වයාප්තිෙ මන්නාරම ,මුේිනකුලම්. 

කල්ල ආරුව 

ගං වතුර 
පපපෙසක 

මුහුෙ 

ජලය ස්දී ඇයේ අවපාත 

කුඩා ඇළවල්ල 

වාරි වැේ 

මුහුෙ
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රූපෙ 3.26 : වයාපිි ප්රකේශකේ දකුණු කොටකසා කෙෝජිත සුළාං කුළුණු සහ මතුපිට ජල කේහ සාපාන වල වයාප්තිෙ 

මන්නාරම, මුේිනකුලම්. 

3.1.4.2 මතුපිට ජලාපවහන රටාව. 

අධයයන ප්රපීශපව උන්නතාංශය උපරිම වශපයන් 20 m MSL ෙ රවා සකථානපයන් සකථානයට පවනසක පේ. අධයයන 
ප්රපීශය සාමානයපයන් සමතලා සහ පහත් ස්ළි සහිත භූ දුෂමතාවය ර පපන්නුම් කරයි. 

වැය  සහ පාෂාණ සහිත පවරළ තීරයන්, හුෙකලා කඳුගැට, තැන්පත් ී පම් හා ඛාෙනය ී පම් ල රෂණ, වංගු සහිත ගංගා 

පකාටසක, ගංගා පමෝය දුවිත ීම සහ වැසීම, පුළුල්ල ගංගා පමෝය සහ වැය  කඳු පවරළබඩ ප්රපීශපව ප්රධාන 
ලා රෂණික භූ රූප දුෙයාත්මක ල රෂණ පේ. පබාපහෝ අභයන්තර ප්රපීශ වල සමතලා හා ස්ය  සහිත මම් මතුපිට සහ 

අවපාත (ෙළවශපපව, සාමානය මම් මට්ටමට වඩා මීටරය ර ෙ රවා ගැඹුර  පපාලි ල රෂණ පේ. 

මීට අමතරව, WT 23 අවට අ රකර 100 ක භූමි ප්රපීශයක කුඩා පගාඩවල්ල (heaps) කඳුගැට (domes)) සහ නිම්න 

නිමේ රෂණය කරනු ලබන්පන් ප්රපීශපව අක්රමවත් ඛාෙන ල්ෂණ පහකතුපවනි (රූපය 3.27). නිම්නය සහ පගාඩවල්ල 

(පගෝලාකාර  අතර සාමානය උන්නතාංශ පවනස මීටර් 4-5 පමණ පේ. ප්රපීශපව පගාඩමම් ප්රවාහ පබාපහෝ නිම්න 

දිපේ පවයේන අතර අවසානපව නිම්නය ර හරහා මුහුෙට ගලා යයි. 

 

 

 

 

 

පමෝෙර ගම් ආරුව 

වාරි වැව 

වාරි ඇල 

මුහුෙ 
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රූපෙ 3.27 : කුළුණ අවට ප්රකේශකේ කගාඩවේ (කගෝලාොර) Heaps(domes) සහ නිම්න ලක්තෂණ මන්නාරම, 

මුේිනකුලම්. 

ප්රපීශපව යේපබන ප්රධාන ජල ප්රවාහය පමෝෙරගම් ආරු වන අතර ්හි අධයයන ප්රපීශපව ගංගා ආරිත වංගු සහිත 
ගංගා ල රෂණ සහ පැරණි ගංගා මාර්ග ඇත. කල්ල ආරුව යනු අධයයන ප්රපීශපව මැෙ පකාටියන් නැපගනහිර ියට 

බටහිර පෙියන් ගලා යන සිතුමය දිය පහරරී. වර්ෂා කාලවලදී, ප්රධාන වශපයන් කල්ලආරු පාලපම් පහළින් පිහිටි 

කල්ලආරුපේ පහළ පකාටපසහි ගංවතුර තත්ත්වයන් බහුලව ෙ රනට ලැපේ. ගංවතුරට පත් ජලය WT 20 සහ WT 

21 අතර පිහිටා ඇයේ ජලාපවහන මාර්ගය ඔසකපසක මුහුෙට ගලා යයි. ග්රිඩ් උපපපාල ප්රපීශපව පගාඩමම් ප්රවාහය 
අවපාතය හරහා කල්ලආරු පවත ගලා යයි. 

වාරි වැේ පබාපහාමය ර පිහිටා ඇත්පත් බැසකමවල්ල පීධයේ (cascading systems) තුළ වන අතර අවසානපව පහළම 

උන්නතාංශපව ඇයේ අයේරි රත ජලය කුඩා දිය පහරවල්ල හරහා මුහුෙට ගලා යයි. මීට අමතරව, වර්ෂා කාලය තුළ 
පගාඩමම් ගලා යාම ර පලස සැලරීය ුතු වැිය ජලය ප්රමාණය ර අභයන්තර ප්රපීශය තුළ ්කතු වනු ඇත. පගාඩමම් 

ප්රවාහපයන් සමහර ර සකවභාදුක අවපාතයට ්කතු ී පවයේන ජලධාරා පහෝ වාරි වැේ පවත ගලා යයි.  

3.1.4.3 මතුපිට ජලෙ ලබා ගැනීම, ගුණාත්මෙභවාවෙ සහ මතුපිට ජලෙ වගතමාන භවාවිතෙ. 

අධයයන ප්රපීශපව ජලය සහ ජලපව ගුණාත්මකභාවය වසර පුරා පවනසක වන අතර පවයේන පීශගුණික තත්ත්වයන්, 

පමෝෙරගම් ආරුපවන් ජලය හැරීම සහ ඇළ සහ මුහුෙ අතර ඇයේ වාන් (inlets) දුවිත රීමේම සහ වැසීම මගින් 
පාලනය පේ.  

අධයයනය කරන ලෙ ප්රපීශය ශ්රී ලංකාපේ වයඹ අර්ධ ශුෂකක කලාපපව පිහිටා ඇයේ අතර, ප්රධාන වශපයන් ඊසානදිග 
පමෝසම් සහ පෙවන අන්තර් පමෝසම් කාලය තුළ ඔ රපතෝබර් ියට පපබරවාරි ෙ රවා කාලය තුළ සාමානයපයන් 

මිය මීටර් 950 ක පමණ වාර්ික වර්ෂාපතනය ර ලැපේ. අිකක වර්ෂාපතනය ඔ රපතෝබර් ියට පෙසැම්බර් ෙ රවා ලැපේ. 

සාමානය වාර්ික උෂකණත්වය 270C පමණ වන අතර ප්රපීශපව දුය හැරී වාර්ික සර්ව  වාෂකමකරණය 2100 mm 

පමණ වන අතර ්ය සාමානය වාර්ික වර්ෂාපතනයට වඩා වැිදය (මූලාශ්රය  කාලගුණ දුෙයා පෙපාර්තපම්න්තුව, ශ්රී 
ලංකාව . 

සාමානයපයන් ප්රධාන වශපයන් වැිය කාලවලදී වාරි වැේවල ජලය පවතී. තවෙ, පමෝෙරගම් ආරුපවන් ජලය හැරීම 
ප්රපීශපව පීශගුණික තත්ත්වයන් මත අධයයන ප්රපීශපව ෙකු ස පකාටපසක පිහිටා ඇයේ වාරි වැේ පවත ජලය ලබා 
ගත හැරීය. වාරි වැේවල පවයේන ජලය වාරිමාර්ග කටුතු සඳහා පයාො ගැපන්. සාමානයපයන් ියයලුම කුඹුරු වැිය 

WT 23 

කලි ගැට 

නිම්න 



75 

 

සහිත කාලවලදී වගා පකපරන අතර දුයළි කාලවලදී ජලය හැරීපමන් වයාපියේ ප්රපීශපව ෙකු ස පකාටපසක සීමිත 
කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය ර වගා කරනු ලබයි. වර්ෂා කාලපවදී පමෝෙරගම් ආරුව පෙපස පහත් මම් ගංවතුරින් යටවන 

බවත් දුයළි කාලවලදී පමෝෙරගම්ආරුපව ජලය ගලායාම ර පහෝ අඩු ගලායාම ර පනාමැයේ බවත් වාර්ථා පේ.  

කල්ලආරු යනු සිතුමය දිය ප්රවාහ ර වන අතර වර්ෂා කාලයට දුශාල ජල ප්රමාණය ර මුහුෙට මුොහරියි. ්පමන්ම 

කල්ලආරු පාලපම් පහළ පකාටපසක ප්රධාන වශපයන් ගංවතුර තත්ත්වයන් බහුලව ෙ රනට ලැපේ. WT 20 සහ WT 21 
අතර සංවර්ධනය කරන ලෙ ජලාපවහන මාර්ගය ඔසකපසක ගංවතුර ජලය මුහුෙට ගලා යන අතර ප්රපීශපව ඇයේ දුය 

හැරී  ගංවතුර රූප සටහන 3.27 හි ෙ රවා ඇත. පකපසක පවතත්, පමෝෙරගම් ආරුපව සහ කල්ලආරුපව ගංවතුපරන් 

සුළං කුළු ස සඳහා පයෝජිත සකථාන යට පනාවනු ඇත. ්පසකම, පයෝජිත ජාල උපපපාල සකථානය (GSS) කල්ල ආරු 

පාලපම් ියට මීටර් 400  ර පමණ ලිරින් පාලම උන්නතාංශපව ියට මීටර් 2  ර පමණ ඉහළින් පිහිටා ඇත. ා නිසා කල්ල 
ආරුවපන්  ජාල උපපපාල පවල  ගංවතුර බලපෑම ර පනාමැත. 

සාමානයපයන්, ජලය ස්දී ඇයේ පබාපහෝ අවපාත (රූපය 3.28), කුඩා ජල ප්රවාහ සහ වයාපියේ ප්රපීශපව ජලාපවහන 
මාර්ග සිතුමය පේ. වර්ෂා කාලවලදී ජලය ස්දී ඇයේ පබාපහෝ අවපාත සහ ා අවට ප්රපීශ ජලපයන් පිමේ පවයේන අතර 
මාස පෙක තුනක කාලය ර ජලය ලබා ගත හැක. පබාපහෝ අවපාතවල ජල තීරුපේ උස මීටරයකට වඩා අඩුය. සමහර 

පයෝජිත සුළං කුළු ස (WT 38, WT 26, WT 27, WT 26, WT 24, WT 23, WT 17, WT 12, සහ WT 9) 
අවපාතයට සමීපව පිහිටන අතර අිකක වැිය සහිත කාල තුළ සුළං කුළු ස අවට අිද පෙකකට වඩා අඩු ජල තීරුව ර 
පවයේන බව අපප් රෂා කළ හැක. වර්ෂා කාලවලදී ජලයට ජජව හායනයට ල රදුය හැරී දූෂක ්කතු දුය හැක. 

ගං පමෝය ආරිතව වැය  බාධක ඇයේීම සාමානය පෙයරී. ඇළ පොළ සහ මුහුෙ අතර වැය  බාධකය දුවිත රීමේම සහ 
වැසීම මුහුලි ජලය සහ ඇළ පොළ ජල ගයේකත්වපව ප්රයේලලය ර පලස ියලිවනු ඇත. වර්ෂා කාලවලදී ඇපළක ඇයේ ජල 

මට්ටම සහ ප්රමාණය ඉහළ යාම පහකතුපවන් ඇපළක මතුපිට ජලය මුහුෙට ගලා යයි. දුයළි කාලසීමාව තුළ, ඇපළහි 
ජලය අඩු පහෝ අඩු ීම සහ දිගු පවරපළක අවසාදිත ප්රවාහනය පහකතුපවන් ගං පමෝය ආරිත වැය  බාධක සංවර්ධනය 

අපප් රෂා පකපර්. දුමර්ශනය කල කාලය තුළ ගංගා පමෝපව  (ඇළ  තත්ත්වය රූප සටහන 3.29 හි ෙ රවා ඇත. ඊට 

අමතරව, වඩදිය බාදිය පහකතුපවන් මුහුෙට ආසන්නපව ඇයේ දිය පහරවල්ල සමප මුහුලි ජලය මිරිදිය සමප මිශ්ර ීම 
අපප් රෂා කළ හැරීය. 

දුයළි කාලසීමාව තුළ  රපෂකත්ර දුමර්ශනය ියලි කරන ලෙ අතර කල්ල ආරු, අවපාතයන්, වාරි වැේ, කුඩා ඇළ පොළ ආදී 
ියයලුම සිතුමය ජල මූලාශ්රවල ගලා යන ජලය පනාමැයේ බව නිමේ රෂණය දුය. 
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රූපෙ 3.28 : වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ අවපාත තුල ගබඩාවල සමහර සාපාන මන්නාරම මුේිනකුලම්. 

 

රූපෙ  3.29 :  විමගශනෙ සිදු ෙල ොලෙ තුළ ගාං කමෝෙ (යළ) තත්ත්වෙ, මුේිනකුලම්, මන්නාරම. 

අවපාතයන් 

අධයයන ප්ර පීශපව ගං 
පමෝය  
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 රපෂකත්ර දුමර්ශනපවදී,  රපෂකත්ර සන්නායකතා මීටරය ර භාදුතපයන් මතුපිට ජල පීහ වල දුෙුත් සන්නායකතාවය 

(EC) (µs/cm) මනිනු ලදී. දුසකතර 3.3 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

 වගුව 3-3: මන්නාරම අදිෙර III වයාපිිකේ අධයෙන ප්රකේශකේ මතුපිට ජලෙ ක්තකෂාත්ර වල මිනුම් පිළිබඳ විසාතර- 

මුේිනකුලම්   

සකථානය භූපගෝලීය කන්ඩාංක EC-
µs/cm 

දුසකතර  

SW 1 790 56’ 45.09” E, 
080 34’ 32.44” N. 

1205 වාරි වැව (පලා රකුය  කුලම්) 

SW 2 790 56’ 49.90” E, 
080 33’ 32.26” N. 

660 පමෝෙරගම් ආරු පාලමට අසල. 

SW 3 790 55’ 28.12” E, 
080 35’ 36.97” N. 

1144 වාරි වැව (පකෝරල්ලපමාඩල්ල කුලම්) 

SW 4 790 56’ 11.40” E, 
080 34’ 49.12” N. 

1220 වාරි වැව (පුය යන් කුලම්). 

SW 5 790 55’ 31.68” E, 
080 35’ 59.60” N. 

1240 වාරි වැව (පල්ල කුලම්). 

SW 6 790 57’ 45.92” E, 
080 41’ 12.15” N. 

72.8 වාරිමාර්ග වැව / අවපාත වල ජලය ් ර ස්සක ීම් 

රීමේම. 

SW 10 790 56’ 43.88” E, 
080 39’ 23.86” N. 

47150 කල්ල ආරු පමෝය කපට් ස්දී ඇයේ ජලය (මුහුලි 
ජලය සමග මිශ්ර  

SW 8 790 57’ 45.93” E, 
080 42’ 08.05” N. 

360 වාරි වැව (නවෙන්තාල්ලවු කුලම්  

SW 9 790 57’ 06.36” E, 
080 41’ 31.91” N. 

49,200 ඇළ පොළ පමෝය කපට් ්කතැන පල්ලපවන ජලය 
(මුහුලි ජලය සමග මිශ්ර  

SW 7 790 57’ 03.31” E, 
080 40’ 48.89” N. 

48500 මුහුලි ජලය 

දුමර්ශන කාලය තුළ මතුපිට ජල මූලාශ්රවය න් සාම්පල පහ ර ් කතු කර දුශකපල්ලෂණය කරන ලදී. ජල තත්ත්ව ප්රයේලල 

වගුව 3.4 සහ ඇමු සම 3 හි ෙ රවා ඇත. ප්රපීශපව ජල නියැදීම් සකථාන සහ  රපෂකත්ර ජල තත්ත්ව මිනුම් පතාරතුරු 

රූප සටහන 3.30 හි ෙ රවා ඇත. 

වගුව 3-4: මතුපිට ජලකෙහි විශාකේෂණෙ ෙරන ලද ජල තත්ත්ව පරාමිතීන්කේ ප්රිලල  

ද්රවයය පහෝ ල රෂණය 
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පභෞයේක කත්ව 

වර්ණය 15 25 150 20 75 2.5 

NTU වය න් පබාරතාවය 2 4.7 54.3 1 21.6 3 

රසායනික තත්ව 

pH  6.5-8.5 7.3 7.4 7.6 6.8 8.8 

දුී කුත් සංනායක තාවය (µs/cm   750 1205 660 1144 72.8 48500 

 රපලෝරයිඩ් ( mg/L (as Cl) 
250 268 234 278 13 9350 
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සම්්ර්ණ ලවණ තාවය mg/L (as 

CaCO3) 200 280 150 280 21 250 

සම්්ර්ණ තෙබව mg/L (as CaCO3) 250 260 130 250 15 3050 

නිෙහසක ඇපමෝනියා (as NH3) 0.06 0.07 0.01 0.24 0.35 0.7 

නයිපරට් mg/L (as NO-
3) 50 0.3 0.4 0.1 0.1 3 

නයිරයිට් mg/L (as NO-
2) 3 0.19 0.15 0.01 0.01 0.03 

මකපලෝරයිඩ් mg/L (as F) 1 1.31 1.05 1.37 0.12 1.62 

සම්්ර්ණ පපාසකපප්ට් (as PO4
3-  ) 2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1 

සම්්ර්ණ අයන් mg/L (as Fe) 0.3 0.01 0.22 0.11 0.01 0.13 

සල්ලපමකට් mg/L (as SO4
2-) 250 1 5 1 1 2000 

SW 7 යනු මුහුලි ජලය වන අතර මනින ලෙ ජල තත්ත්ව පරාමිතීන් පබාපහාමය ර ඉහළඅගයක ඇත. අපනකුත් 

සාම්පලවල ප්රයේලල අනුව පහත නිගමනයන් කළ හැක. 

SW 2 ගං වතුපරන් (පමෝෙරගම් ආරු  ්කතු කරන ලෙ අතර දුමර්ශන කාලය තුළ ඉහළ ජල ප්රවාහය ර නිමේ රෂණය 

දුය. වර්ණය සහ පබාරතාවය හැර මනින ලෙ පරාමියේ ියයල්ලල SLS මාර්පගෝපපීශ වලට අොල පේ. පකපසක පවතත්, 
දුයළි කාල සීමාව තුළ මුහුලි ජලය මිශ්ර ීම පහකතුපවන් පරාමිතීන් වල බහුලත්වය ර අපප් රෂා කළ හැරීය 

SW 6 යනු අවපාතය තුළ වැිය ජලය ්කතැන පල්ලපවන සකථානත ර අතර ජලය ලබා ගැනීපම් හැරීයාව ප්රපීශපව 

පවයේන පීශගුණික තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී. වර්ණය සහ පබාරතාවය හැර මනින ලෙ ියයලු පරාමියේ SLS 
මාර්පගෝපපීශ අනුව පේ. 

SW 1 සහ SW 3 වාරි වැේ වන අතර සාම්පල පෙකම සමාන ජල තත්ත්ව තත්ව පපන්නුම් කරයි. වාෂකමකරණ 

බලපෑම පහකතුපවන් EC,  රෂාර සහ මකපලෝරයිඩ් සාන්ද්රණය SLS මාර්පගෝපපීශවලට වඩා ඉහළින් පවයේන බව ජල 
තත්ත්ව ප්රයේලලවය න් අනාවරණය දුය. 
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රූපෙ 3.30 : වයාපිි ප්රකේශකේ ජල නිෙැදීම් සාපාන සහ ක්තකෂාත්ර ජල තත්ත්ව මිනුම් සාපාන වල අවොය ෙව වයාප්තිෙ මන්නාරම, මුේිනකුලම්. 
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3.1.4.4 භූගත ජලෙ ලබා ගැනීම, ගුණාත්මෙභවාවෙ සහ භූගත ජලෙ වගතමාන භවාවිතෙ.  

භූ දුෙයාත්මකව, අධයයන ප්රපීශය මපයෝසීන ුගපව අවසාදිත සෑකැසකපමන් සමන්දුත පේ. ප්රපීශපව ඉහලට 

මතු වූ (overburden  පසක කලි, ාකාබීධ පනාකළ වැය  (unconsolidated sandy  තැන්පතු සහ ජීර්ණය වු 
සැකැසුම් වය න් සමන්දුත පේ. ාකාබීධ පනාකළ වැය  නිික සමහර පවරළබඩ ප්රපීශවලට සීමා ී ඇයේ අතර 

සමහර දුට ාවා ග්රාමීය ප්රපීශ පෙසට මීටර් 500  ර ෙ රවා දුහිපී. 

ප්රපීශපව ජල භූ දුෙයාත්මක සැකසුම අනුව වයාපියේ ප්රපීශය සහ ා අවට හඳුනාගත හැරී ජලධාරක සැකැසුම් 
වර්ග හතර ර ඇත. ජලධාරක ආකිතීන් හතපරන් තුන ර ඉහලට මතු වූ පසක කලි පිහිටා ඇත. ජල රඳවන ආකිතීන් 
පිළිබඳ දුසකතර පහත ෙැ රපේ. 

 ඇලුදුයල්ල ජලධරය 

 පවරළ වැය  සහිත ජලධරය 

 ජීර්නය වු සැකැසකම (ජීර්නය සැකැසකපම් පහළ පකාටස  

 අවසාදිත හු සගල්ල ජලධරය. 

 
යලුවිෙේ ජලධරෙ  ඇලුදුයල්ල ජලධර ගංගා වංගු සහ පැරණි ගංගා මාර්ගවලට සීමා ී ඇයේ අතර සීමා පනාවූ 
සකවභාවය ර පලස ක්රියා කරයි. පමම ජලධරවල භූගත ජල මට්ටම ගපේ පහෝ ඇපළක ජල මට්ටමට සාපප් රෂව 
පවනසක පේ. අධයයන ප්රපීශපව ඇළ පොළ හා සසඳන දුට පමෝෙරගම් ආරු ප්රපීශපව සාපප් රෂ වශපයන්  න 
සහ පුළුල්ල ඇලදුයල්ල පතුල ර පිහිටා ඇත. වසර තුළදී ඇලුදුයල්ල පතුපල්ල භූගත ජලපව ගුණාත්මකභාවය පවනසක 
පේ. දුයළි කාලසීමාව තුළ මුහුලි ජලය මිශ්ර ීම පහකතුපවන් මුහුෙට ආසන්න ප්රපීශපව ජලධරපයහි භූගත ජලපව 
ගුණාත්මක භාවය අයහපත් වනු ඇත.  

පම් වන දුට වයාපියේ ප්රපීශපව ඇලුදුයල්ල ජලධරවය න් භූගත ජලය ලබා ගැනීම ර ියලි පනාපේ  

කවරළබඩ වැින ජලධරෙ: පවරළබඩ වැය  ජලධරය පවරළ තීරපව සමහර ප්රපීශ වල පිහිටා ඇත. භූගත ජලය 

ලවණ ජලය මත කාා( lenses  පලස ක්රියා කරන අතර භූගත ජල පීහපව යම් පකාටස ර ජීර්ණ සැකැසකම මත 

රඳා පවතී. මිරිදිය පීහපව  නකම මීටර් 6-8 ට වඩා අඩු වන අතර ්ය මුහුෙ පෙසට අඩු පේ. වර්ෂා කාලවලදී 
පමම ජලධරය සම්්ර්ණපයන්ම නැවත පිමේම වන අතර වයාපියේ ප්රපීශපව අපනකුත් ආකාරවලට සාපප් රෂව 
වැය  සැකැසකපම් ජලධරය පිමේපම් අනුපාතය ඉතා ඉහළය. පවරළබඩ ජලධරවල භූගත ජලය ප්රපීශපව අවසාදිත 
ජලධරවලට සාපප් රෂව සීමිත බව සටහන් පේ.වර්තමානපව පවරළබඩ ජලධරපයන් භූගත ජලය ලබා ගැනීම 
අවම මට්ටමක පවයේන බව සටහන් පේ  

ජීගණෙ වූ සැෙැසාම (පකසහි පහළ කොටස: වයාපියේ ප්රපීශපව පපසහි  පහළ පකාටස සීමා පනාකළ 

ජලධරය ර/ජලය ර පලස ියලිවන අතර අධයයන ප්රපීශපව පපසක  නකම මීටර් 7 ියට මීටර් 40 ෙ රවා පවනසක 

පේ. පාෂාණ ද්රවයපව අපප් රිත ියලිරු අඩුය. 5% ට වඩා වැිද වන අතර ් හි හයිපඩ්රාය  ර සන්නායකතාවය ෙ ඉතා 
අඩුය.්බැදුන් පපසහි ජලධරයන්පගන් මහා පරිමාණපයන් භූගත ජලය නිසකසාරණය රීමේමට පනාහැරී දුය. 

භූගත ජලය ලබා ගැනීම සහ ගුණාත්මකභාවය රඳා පවයේන්පන් භූගත ජලය නැවත ඇයේීපම් ප්රභවය මත ය. 
මතුපිට ජල ගබඩා පීධයේ පනාමැයේ අපනකුත් ප්රපීශවලට සාපප් රෂව වාරි වැේවලට පහළ ප්රපීශපව පස තුළ 
භූගත ජලය සාපප් රෂ වශපයන් ඉහළ මට්ටමක පවතී. ්පසකම වාරි වැවට ආසන්න ප්රපීශපව භූගත ජලය 
අපනකුත් ප්රපීශවලට වඩා සාපප් රෂ වශපයන් යහපත් පේ. කැනීම් කල  ළිංවල ඇයේ භූගත ජලය පසකදීමට හා 
නෑමට පයාො ගනී. 

අවසාදිත හුණුගේ ජලධරෙ: වයාපියේ ප්රපීශය මත ඇයේ අිකක බරට පහළින් ඇයේ භූගත පාෂාණ සැකැසකම 
අවසාදිත හු සගල්ල වන අතර ්ය සීමිත ජලධරය ර පලස ක්රියා කරයි. ජලධරය ප්රධාන වශපයන් අසමාන 
සකවභාවපව ද්රාවණ කුහර වය න් සමන්දුත වන අතර පමම ද්රාවණ කුහර පබාපහාමය ර අන්තර් සම්බන්ිකත පේ. 
ප්රපීශපව අපනකුත් ජලධර ආකිතීන් හා සසඳන දුට හු සගල්ල සෑදීපම් ියලිරු සහ හයිපඩ්රාය  ර සන්නායකතාවය 
ඉතා ඉහළ ය. ්බැදුන්  වයාපියේ ප්රපීශපව ජලධරය පප්රාමිියන් ( promising  ජලධරය ර පලස ක්රියා කරයි. 

ෙැනට පවයේන නල ළිං (NWSDB ෙත්ත  මගින් පහළිෙරේ ී ඇත්පත් කනින ලෙ පබාපහෝ ළිංවල ජලය 

දුනාිදයකට ලීටර් 70 -2500 අතර ලැපබන බවයි (වගුව  3.5). කිිකර්මාන්තය, පගාදුතැන් රීමේම, පපාල්ල 

ඉඩම්, RO ාකක සහ පරදි පසෝෙන කටුතු සඳහා පපෞීගය ක පාර්ශකව දුියන් වයාපියේ ප්රපීශපව ගැඹුරු නළ 

ළිං 100 කට වැිද ප්රමාණය ර ඉදිකර ඇයේ බව නිමේ රෂනය දුය. ගැඹුරු නළ ළිං (NWSDB) පිළිබඳ දුසකතර 
පනාමැත. 
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වගුව 3-5: NWSDB දැනට පවින ළිාං ෙැණීකම් විසාතර  

ය පෙහි 
අංකය භූපගෝලීය කන්ඩාංක 

ගැබුර(m)-
bgl 

පසකදී යාම 
(l/m) 

පපසහි 

 ණකම(m)  
     

TW 1 790 56’ 25.22” E,080 34’ 58.33” N 21 220 21 

TW 2 790 56’ 25.63” E,080 34’ 56.10” N 25 200 25 

TW 3 790 56’ 11.29” E,080 35’ 59.26” N 32 60 32 

TW 4 790 56’ 42.96” E,080 34’ 22.61” N 31 2500 31 

TW 5 790 57’ 24.94” E,080 40’ 35.83” N 28 160 25 

TW 6 790 57’ 42.95” E,080 41’ 24.38” N 19 110 19 

TW 9 790 58’ 05.99” E,080 43’ 16.86” N 25 800 25 

TW 10  790 57’ 47.30” E,080 43’ 43.03” N 33.5 220 33.5 

TW 11 790 56’ 32.62” E,080 34’ 56.43” N 31 60 31 

TW 12 790 55’ 57.18” E,080 35’ 02.65” N 25 70 25 

TW 13 790 57’ 06.98” E,080 34’ 59.81” N 22.5 12 22.5 

TW 14 790 56’ 48.60” E,080 33’ 26.74” N 21 1800 21 

පකටි පයලිම  bgl-මම් මට්ටමට පහළින්, l/m- දුනාිදයකට ලීටර්. 

පබාපහෝ සකථානවල, පසක හා හු සගල්ල සැකැසකපම් පහළ පකාටපසහි භූගත ජලය තනි ාකකය ර පලස ක්රියා කරයි. 

පකපසක පවතත්, ඇලුදුයල්ල ජලධර සහ වැය  ජලධර හු සගල්ල සෑදීපමන් පවන්ව ඇයේ  ජලධර පේ.දුමර්ශන කාලය 

තුළ ළිං රීහිපය ර පමේ රෂා කර  රපෂකත්ර මිනුම් ියලි කරන ලදී. දුසකතර වගුව 3.6 සහ රූප සටහන 3.31 සහ 3.32 
හි ඇත. 

වගුව 3-6: අධයෙන ප්රකේශකේ භූගත ජලකේ ක්තකෂාත්ර මිනුම් පිළිබඳ විසාතර ,මන්නාරම. 

ය පෙහි 
අංකය භූපගෝලීය කන්ඩාංක 

EC-
µs/cm 

මිගත ජල 

මට්ටම(m)-bgl 

දුසකතර  

GW 1 790 56’ 06.76” E,080 34’ 20.23” N 1390 1.5 වාරි වැව අසල 

DW 3 790 56’ 06.76” E,080 35’ 57.06” N 1640 4.3 කුඹුරු ඉඩම අසල. 

DW 4 
790 56’ 54.33” E,080 39’ 43.99” N 

6540 1.2 පවරළ වැල්ලල තුල 
පවරළට අසල 

DW 5 790 56’ 50.73” E,080 38’ 18.83” N 36000 0.8 පවරළට අසල 

DW 6 790 57’ 05.58” E,080 39’ 35.60” N 1820 4.7 අභයන්තර පපපෙස 

DW 7 790 57’ 31.28” E,080 40’ 33.59” N 3290 4 අභයන්තර පපපෙස 

DW 8 790 56’ 11.51” E,080 36’ 00.19” N 1690 4.2 කුඹුරු ඉඩම අසල 

DW 9 790 57’ 10.99” E,080 40’ 44.51” N 1360 0.8 පවරළ වැය  අසල 

TW 1 790 56’ 25.22” E,080 34’ 58.33” N 3480 ියයලුම ළිං ජනාවාස ප්රපීශය තුළ පිහිටා 

ඇත. අවසාදිත ජලධරය තුළ සමාන EC 
වාර්තා පේ. භූගත ජල මට්ටම මම් මට්ටපම් 

ියට මීටර් 6-8  ර ගැඹුරරීණි. 

 
 

TW 2 790 56’ 25.63” E,080 34’ 56.10” N 3610 

TW 4 790 56’ 42.96” E,080 34’ 22.61” N 2800 

TW 5 790 57’ 24.94” E,080 40’ 35.83” N 3520 

TW 6 790 57’ 42.95” E,080 41’ 24.38” N 3670 

TW 9 790 58’ 05.99” E,080 43’ 16.86” N 2970 

TW 10  790 57’ 47.30” E,080 43’ 43.03” N 2930 

TW 14 790 56’ 48.60” E,080 33’ 26.74” N 3510 

  කෙටි කෙදුම: bgl-බිම් ම කටමට පහළින්. 

දුමර්ශන කාලය තුළ පවයේන ළිංවය න් සාම්පල තුන ර ්කතු කර දුශකපල්ලෂණය කරන ලදී. ජල තත්ත්ව ප්රයේලල 

වගුව 3.7 සහ ඇමු සම 3. ෙ රවා ඇත. 
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වගුව 3-7: භූගත ජලකෙහි විශාකේෂණෙ ෙරන ලද ජල තත්ත්ව පරාමිතීන්කේ ප්රිලල  

ද්රවයය පහෝ ගුණංග 

ප
ානී
ය
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ල
ය
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ා 
 S
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S
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ාර්
ග
උ
ප
ප
ෙස
ක 

(S
L
S

 

6
1
4
,2

0
1

3
) 

 
ප්රයේලල (මතුපිට ජල සාම්පල  

G
W

  
1

 

T
W

  
1

 

T
W

 2
 

D
W

  
4

 

T
W

 6
 

පභෞයේක ගුණංග 

වර්ණය  
15 7.5 2.5 2.5 5 2.5 

NTU වය න් පබාරතාවය 
2 1.5 0.5 0.5 2.1 0.7 

රසායනික  ගුණංග 

pH  
6.5-8.5 7.4 7.9 7.2 7.1 7.1 

දුෙුත් සංනායක තාවය (µs/cm   
750 1390 3480 3610 6540 3670 

 රපලෝරයිඩ් ( mg/L (as Cl) 
250 209 1100 1200 2100 1300 

සම්්ර්ණ ලවණ තාවය mg/L ( CaCO3 

පලස) 200 530 600 700 900 600 

සම්්ර්ණ තෙබව mg/L (CaCO3 පලස) 
250 180 800 900 1300 900 

නිෙහසක ඇපමෝනියා (NH3 පලස) 
0.06 0.01 0.01 0.42 0.38 0.11 

නයිපරට් mg/L (NO-
3 පලස ) 

50 0.1 3.1 1.3 16.3 14.7 

නයිරයිට් mg/L (NO-
2 පලස) 

3 0.06 0.04 0.02 0.04 0.07 

මකපලෝරයිඩ් mg/L (F පලස) 
1 0.68 0.6 0.4 0.65 0.51 

සම්්ර්ණ පපාසකපප්ට් (PO4
3- පලස ) 

2 1.5 0.3 0.1 0.3 0.2 

සම්්ර්ණ අයන් mg/L (Fe පලස ) 
0.3 0.1 0.12 0.09 0.09 0.18 

සල්ලපමකට් mg/L (SO4
2- පලස ) 250 3 64 70 250 70 

TW 1, TW 2 සහ TW 6 කුළු ස අවසාදිත හු සගල්ල ජලධරය තුළ පිහිටා ඇත. ජල දුශකපල්ලෂණපව ප්රයේලලවය න් 

පහළි වූපව ෙැිදබව, EC,  රෂාමේය බව සහ  රපලෝරයිඩ් SLS මාර්පගෝපපීශවලට වඩා ඉහළින් පවයේන බවයි. 

පමය ප්රපීශපව අවසාදිත ජලධරය සඳහා ආපේනික තත්ත්වයරී. 

GW 1 වාරි වැවට ආසන්න ප්රපීශපව පාෂානය පහය න් ජලධරය පිහිටා ඇත. වර්ෂාපතනයට අමතරව GW 1 
වාරිමාර්ග පීධයේපයන් නැවත පිමේම ියලි පේ. 

DW 4 පවරළබඩ වැය  සහිත ජලධරපයහි පිහිටා ඇයේ අතර දුයළි කාලවලදී DW 4 හි මිරිදිය කාාපව  නකම 

්කකට වඩා අඩුය. පපාම්ප රීමේපම්දී භූගත ජල මට්ටම පහත වැම ම පහකතුපවන් EC වැිදීම අපප් රෂා කළ 

හැරීය. ජල දුශකපල්ලෂණපව ප්රයේලලවය න් පහළි වූපව ෙිඪතාව, EC,  රෂාමේය බව සහ  රපලෝරයිඩ් SLS 
මාර්පගෝපපීශවලට වඩා ඉහළින් පවයේන බවයි. 
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රූපෙ 3.31 :  වයාපිි ප්රකේශකේ ජල නිෙැදි සාපාන සහ ක්තකෂාත්ර ජල තත්ත්ව මනින ලද සාපාන අවොය ෙ 

වයාප්තිෙ ,මුේිනකුලම්, මන්නාරම. 

සටහන: කැකරම් ළිං (DW 4 සහ DW 9) පවරළබඩ වැය  නිික වල පිහිටා ඇත. 

          කැකරම් ළිඳ (DW 5) පිහිටා ඇත්පත් ඇලුදුයල්ල වැය  නිිකයක ය. 

          කැකරම් ළිඳ (DW 7) හැර අපනකුත් කැකරම් ළිං පිහිටා ඇත්පත් පපසහි පහළ පකාටපසකය. 

          ියයලුම නල ළිං (TWs සහ DW 7) හු සගල්ල නිර්මාණය ර තුළ පිහිටා ඇත. 

  
DW 6 DW 5 

  

TW 5 DW 7 

රූපෙ 3.32 : වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ පරීක්තෂා ෙල සමහර ළිාං, මන්නාරම, මුේිනකුලම්. 
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3.2 කවරකළා ලක්තෂණ (පරිසරෙ) 

1981 පවරළ සංර රෂණ පනත සහ ්හි පසුකාලීන සංපශෝධන මගින් පවරළ කලාපය පලස අර්ථ ෙ රවා ඇයේ 
ප්රපීශය තුළ වයාපියේ ක්රියාකාරකම්වය න් සැලරීය ුතු ප්රමාණය ර ියලි රීමේමට නියමිතය. පවරළ කලාපයට 

පවරපළක මධයනය ඉහළ ජල මට්ටපම් ියට පගාඩමමට මීටර් 300 ක සීමාව ර තුළ පිහිටා ඇයේ ප්රපීශය සහ 

මධයනය පහළ ජල මට්ටපම් ියට මුහුෙ පෙසට රීපලෝමීටර 02 ක සීමාව ර ඇතුළත් පේ. පයෝජිත සුළං ටර්බයින 

38 න් ටර්බයින 13  ර පවරළ කලාපය තුළ සකථාපිත රීමේමට නියමිත අතර, පවරළ තීරය දිපේ රීපලෝමීටර් 17 

ක පමණ ලිර ර ඇත. සුළං ටර්බයිනවල පයෝජිත සකථාන රූප සටහන 3.33 හි ෙැ රපේ. 

 

රූපෙ 3.33 : සුළාං ටගබයින කෙෝජිත සාපාන (ජාො රූප මූලාශ්රෙ: https://earth.google.com) 

සුළං ටර්බයින WT-3, WT-5, WT-6, WT-8, WT-9, WT-12, WT-19, WT-20, WT-21, WT-22, WT-

23, WT සකථාන -27 සහ WT-31 පවරළ කලාපය තුළ පිහිටා ඇයේ අතර පවරළ තීරපව ියට (පසුපස පවරපළක 

පකළවපර් ියට  ්වැනි සකථානවලට ආසන්න ලිර 3.8 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 
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වගුව 3-8: කවරකළා සිට සුළාං ටගබයින සාපාන කවත දුර 

සුළාං ටගබයින සාපාන 
කවරකළා දුර දළ වශකෙන් දුර 
(m) 

WT-3 100 

WT-5 130 

WT-6 150 

WT-8 100 

WT-9 40 

WT-12 90 

WT-19 70 

WT-20 110 

WT-21 100 

WT-22 135 

WT-23 265 

WT-27 70 

WT-31 105 

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් වලට භාදුතා රීමේම සඳහා ් ර ් ර සුළං ටර්බයින සකථානය වටා පුළුල්ල ප්රපීශය ර පවන් 

කළ ුතුය. සුළං ටර්බයින සකථානය WT-5 සහ WT-21 වටා පවන් කළ ුතු ්වැනි  කපරපීශ රූප සටහන 3.34 
හි ෙැ රපේ. 

 

රූපෙ 3.34 :  WT-5 සහ WT-21 සුළාං ටගබයින සාපානවල වයාපිි ක්රිොොරෙම් සඳහා කවන් ෙළ යුතු ප්රකේශ 

(ජාො රූප මූලාශ්රෙ: https://earth.google.com) 

පවරළ සංර රෂණ හා පවරළ සම්පත් කළමනාකරණ පෙපාර්තපම්න්තුව (CCCRMD) දුියන් ප්රකාශයට පත් 

කරන ලෙ ශ්රී ලංකා පවරළ කලාපය සහ පවරළ සම්පත් කළමනාකරණ සැලැසකම 2018 හි පවරළ කලාපය අර්ථ 
ෙ රවා ඇයේ පරිදි අධයයන ප්රපීශපව පවරළ කලාපය පිහිටා ඇත්පත් අරිප්පු නැපගනහිර ියට පු රකුළුම් පමෝෙරගම් 

ආරු ෙ රවා පවරළ තීරපව 104 පකාටපසහිය. CCCRMD දුියන් 104 පවරළ පකාටස සඳහා පළල මීටර් 25 ක 

ර රිත පකාටසරීන්  සහ පළල මීටර් 40 ක ක්රියා කාරාකම් සීමා කල ප්රපීශයරීන් සමන්දුත වන පළල මීටර් 

65 ක පවරළ තීරය ර නිශකචිතව ෙ රවා ඇත. 

පවරළ කලාපය තුළ පයෝජිත වයාපියේ ක්රියාකාරකම් සැලරීල්ලලට ගනිමින්, මූය ක පාරිසරික තත්ත්වයන් ඇගයීම් 

රීමේම, වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් ඇයේ දුය හැරී බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සහ අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග සහ 
පසුදුපරම් අවශයතා පයෝජනා රීමේම සඳහා ප්රපීශපව පවරළබඩ පරිසරය පිළිබඳ අධයයනය ර ියලි කරන ලදී. 

අධයයනයට  රපෂකත්ර දුමර්ශන, සාහිතය සමී රෂණ සහ පාර්ශවකරුවන්පේ උපපීශන ඇතුළත් දුය. ආසන්න 

පවරළ රළ පීශගුණය සහ පවරළ තීරපව ල රෂණ මත ස්සකකරගත් පතාරතුරු මත පෙනම්ව, ප්රපීශපව 

පවරළබඩ කලාප ල රෂණ අධයයනය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී.  
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3.2.1 කවරළ පැිෙඩ යතුළු කවරකළා විකශාෂ ලක්තෂන 

පවරළ තීරය, සාමානයපයන්, රූප සටහන 3.35 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, දිශානයේපව පබාපහෝ පීය ය පවනසකකම් 

සමප ෙකුපණ් (S) ියට උතුර (N) ෙ රවා දිශාවට දුහිපී. අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරපව පවරළ පැයේකඩ 
ඇතුළු පවරළබඩ ල රෂණවල සැලරීය ු තු පවනස ර ෙ පැහැදිය  පේ. පවරළ කලාපපව පිහිටා ඇයේ ්  ර ්  ර සුළං 
ටර්බයිනය පහෝ සමූහය ර සමීප පරතරයරීන් ුත් සුළං ටර්බයින අවට ඇයේ පවරළබඩ ල රෂණ පහත ෙැ රපේ 

i. සුළාං ටගබයින් WT-3 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

WT-3 සුළං ටර්බයිනය ආසන්නපව පවරළ තීරය රූප සටහන 3.33 හි ෙැ රපවන පරිදි නිරිතදිග (SW) ියට 

ඊසානදිග (NE) දිශාවට ආසන්න වශපයන් දුහිපී. 

 

    (ජායාරූප මූලාශ්රය  https://earth.google.com) 

 

රූපෙ 3.35 :  සුළාං ටගබයින් WT-3 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

පවරළ ප්රපීශය ියුම් වැය  සහිත ෙළ බෑවුමරීන් ු රත වන සාපප් රෂව බෑවුම් සහිත ඉදිරිපස වැය  කඳු වැටි 
ආකාරපව වැය  සැකැසකමරීන් සමන්දුත පේ. ්ම ප්රපීශයට යාබෙ ප්රපීශය ප්රධාන වශපයන් ස්ළි සහිත භූමි 

ප්රපීශයක සමතලා වන අතර ප්රධාන වශපයන් රූප සටහන 3.35 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු 

වි රෂලතා සහ වැපඩන ගසක වය න් ආවරණය ී ඇත. 2022 ජුය  මස නිරිත දිග පමෝසම් සමපවදී ියලි කරන ලෙ 

 රපෂකත්ර දුමර්ශනවලදී, පබාපහෝ සකථානවල පපර පවරපළක පළල අනුපිළිපවය න් 05 m-10 m සහ වැය  කඳු වැටි 

වල උස 0.5 m ියට 02 m ෙ රවා  බව අනාවරණය දුය.  

ii. සුළාං ටගබයින WT-5, WT-6 සහ WT-8 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

රූප සටහන 3.36 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි සුළං ටර්බයින WT-5 සහ WT-6 අතර (ආසන්න වශපයන්  මීටර් 500 

 ර සහ සුළං ටර්බයින WT-6 සහ WT-8 අතර මීටර් 600 ක පරතරය ර සහිතව, පවරළ තීරය රීපලෝමීටර 01 
කට වඩා වැිද ලිර ර දුහිපී. ්ය ප්රධාන වශපයන් දිශානයේපව සුළු පවනසකකම් සහිතව ෙකණ ියට උතුර ෙ රවා 

දිශාවට නැඹුරු පේ. WT-8 සුළං ටර්බයිනයට ෙකුණින් තුඩුව ර (headland) පිහිටා ඇයේ අතර රූප සටහන 3.35 
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හි ෙැ රපවන පරිදි කුඩා, සිතුමය ජල මූලාශ්ර 02 ක පමෝය කටවල්ල පවරළ තීරය තුළ පිහිටා ඇත. ඊසාන දිග 
පමෝසම් සමපවදී සිතුමය පවනසකීම සමග වසපර් වැිද කාලය ර වසා තැපබන පමෝයකට හරහා වැය  තීරු සෑදී 

ඇත. 

 

රූපෙ 3.36 :  සුළාං ටගබයින WT-5, WT-6 සහ WT-8 අවට කවරළ තීරෙ (ජාොරූප මූලාශ්රෙ: 
https://earth.google.com) 

සුළං ටර්බයින WT-5, WT-6 සහ WT-8 අවට පවරළබඩ ල රෂණ රූප සටහන 3.37 හි ෙැ රපේ. 

තුඩුව 

ජල මාර්ගය-1 
පමෝයකට 

 

ජල මාර්ගය -2 

පමෝයකට 



88 

 

  

WT-5 අවට පවරළබඩ ල රෂණ 

  

WT-6 අවට පවරළබඩ ල රෂණ 

  

WT-8 අවට පවරළබඩ ල රෂණ 

  

පමෝය-1 පමෝය-2 

රූපෙ 3.37 : සුළාං ටගබයින WT-5, WT-6 සහ WT-8 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ  

ජල මාර්ගය -1 

පමෝයකට 

ජල මාර්ගය -2 

පමෝයකට 
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රූප සටහන 3.37 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, පවරළ ප්රපීශපව පබාපහෝ සකථානවල ියුම් වැය  සහිත ෙළ බෑවුමරීන් 

ු රත වන අතර, පසුව සාපප් රෂ වශපයන් බෑවුම් සහිත ඉදිරිපස වැය  වැටි ආකාරපව සැකැසකමරීන් සමන්දුත 
පේ. ්වැනි සැකැසකමකට යාබෙව ඇයේ ප්රපීශය ප්රධාන වශපයන් ස්ළි සහිත භූමි භාගය ර වන අතර ප්රධාන 

වශපයන් රූප සටහන 3.37 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු කැලෑ සහ ගසක වය න් ආවරණය ී 
ඇත.පවරළ තීරය ආරිතව සකථාන රීහිපයක ආසන්නපව ගල්ලපර සෑදී ඇත. පවරපළක පබාපහෝ සකථානවල අිකක 

ඛනිජ වැය  යේීමම ෙ ෙැකගත හැක. 2022 ජුය  මස නිරිත දිග පමෝසම් සමපවදී ියලි කරන ලෙ  රපෂකත්ර දුමර්ශනවලදී, 

පබාපහෝ සකථානවල පපර පවරපළක පළල 10 m-15 m  ියට අනුපිළිපවය න් සහ කඳු බෑවුම් වල මීටර් 0.5 ියට 02 

ෙ රවා ඉහළ යන බව අනාවරණය දුය අධයයන ප්රපීශය තුළ. සකථාන රීහිපයක, මීටර් 03 ියට මීටර් 04 ෙ රවා 

ඉහළට නැඟු ස වැය  වැටි ආකාරපව වුහ ෙ රනට ලැමණි. 

iii. සුළාං ටගබයින් WT-9 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

WT-9 සුළං ටර්බයිනය ආසන්නපව පවරළ තීරය රූප සටහන 3.36 හි ෙැ රපවන පරිදි S-SE ියට N-NW දිශාවට 

ආසන්න වශපයන් දුහිපී. 

  

(ජායා රූප මූලිශ්රය  https://earth.google.com) 

  

රූපෙ 3.38 : සුළාං ටගබයින් WT-9 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

සුළං ටර්බයිනය WT-9 රූපය 3.38 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, තුඩුවට ෙකුණින් පිහිටා ඇත. WT-9 ියට ෙකුණට මීටර් 

350  ර පමණ ලිරින් ජල මාර්ගයක පමෝය කට පිහිටා ඇත. NE පමෝසම් සමපවදී සිතුමය මෙවැම මත් සමග 
වසපර් වැිද කාලය ර වසා තැපබන පමෝය කට හරහා වැය  වැටිය සෑදීම ර පවතී. 

අවසාදිත උතුරු පෙසට ගමන් රීමේම පහකතුපවන් ්හි ෙකු ස පැත්පත් තුඩුපව හි වැය  ස්දීම පැහැදිය ව පපපනන 

අතර WT-9 සුළං ටර්බයින සකථානය ආසන්නපව පුළුල්ල වැය  සහිත පවරළ ර පවතී. පවරළ ප්රපීශය ියුම් වැය  
සහිත ෙළ බෑවුමරීන් ු රත වන අතර පසුව සාපප් රෂව පැතය  වැය  සහිත පසුපස ප්රපීශයරීන් සමන්දුත පේ. 

තුඩුව 

ජල මූලශ්ර වල 
පමෝයකට 

ජල මූලශ්ර වල 
පමෝයකට 

තුඩුව 
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පසුපස පවරළට යාබෙ ප්රපීශය ප්රධාන වශපයන් සුළු ස්ළි සහිත සමතලා භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ප්රධාන 

වශපයන් අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු වි රෂලතා සහ ගසක වය න් ආවරණය ී ඇත.  රපෂකත්ර පමේ්ෂණ 2022 ජුය  

මස SW පමෝසම් සමපවදී ියලි කරන ලදී. අවට පබාපහෝ සකථානවල පපර පවරපළක පළල 05 m-10 m 

අනුපිළිපවය න් සහ පසුපස පවරපළක පළල අනුපිළිපවය න් 15 m-25 m අනාවරණය දුය. පකපසක පවතත්, 

https://earth.google.com හි ඇයේ ප්රපීශය සඳහා ලබා ගත හැරී ාන්ිකා ඡායාරූප මත පෙනම්ව පවරළ 
තීරපව පිහිම ම පිළිබඳ සංසන්ෙනාත්මක ත රපසකරුවරීන් තුඩුපව හි වැය  ස්දීපම් ප්රමාණපව සැලරීය ුතු 

පවනස ර අනාවරනය  දුය. 

iv. සුළාං ටගබයින් WT-12 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

 WT-12 සුළං ටර්බයිනය ආසන්නපව පවරළ තීරය රූප සටහන 3.39 හි ෙැ රපවන පරිදි S ියට N-NE දිශාවට 

ෙළ වශපයන් දුහිපී. 

  

  (ජායා රූප මූලිශ්රය  https://earth.google.com) 

  

රූපෙ 3.39 : සුළාං ටගබයින් WT-12 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

රූප සටහන 3.39 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි,ඉදිරි පවරළ ප්රපීශය ියුම් වැය  සහිත ෙළ බෑවුමරීන් ු රත වන අතර, 
පසුව සාපප් රෂව පැතය  වැය  සහිත පසුපස ප්රපීශයරීන් සමන්දුත පේ. පසුපස පවරළට යාබෙ ප්රපීශය ප්රධාන 
වශපයන් ස්ළි සහිත සමතලා භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ප්රධාන වශපයන් අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු වි රෂලතා 

සහ ශාක වය න් ආවරණය ී ඇත. 2022 ජුය  මස SW පමෝසම් සමපවදී ියලි කරන ලෙ  රපෂකත්ර පමේ්ෂණවලදී, 

පපර පවරපළක පළල අනුපිළිපවය න් 05 m-10 m පහළිෙරේ වූ සහ අවට ප්රපීශපව පසුපස පවරපළක පළල 15 

m-25 m ෙ රවා බව අනාවරණය දුය. පවරපළක පබාපහෝ සකථානවල අිකක ඛනිජ වැය  යේීමම ෙ පැහැදිය  පේ. 

 

ජල මූලශ්ර වල 
පමෝයකට 

ජල මූලශ්ර වල 
පමෝයකට 
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v. සුළාං ටගබයින් WT-19 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

සුළං ටර්බයින් WT-19 පිහිටා ඇත්පත් තුඩවට ආසන්නපවය. තුඩවටට ෙකුණින් පවරළ තීරය ෙළ වශපයන් S 

ියට N දිශාවට දුහිපෙන අතර ්ය රූපය 3.40 හි ෙැ රපවන පරිදි SW ියට NE ෙ රවා දිශාවට දුහිෙ යයි. 

  

     (ජායා රූප මූලිශ්රය  https://earth.google.com) 

  

වනපෙ 3.40 :  සුළාං ටගබයින් WT-19 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

WT-19 ියට ෙකුණට මීටර් 450  ර පමණ ලිරින් ජල පීහයක (කල්ල ආරු  පමෝය කට පිහිටා ඇත. NE පමෝසම් 
සමපවදී සිතුමය පවනසකීමත් සමප වසපර් වැිද කාලය ර වැසී යේපබන පමෝය කට හරහා වැය  තීරු සෑපී. 

රූප සටහන 3.40 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, ඉදිරි පවරළ ප්රපීශය ියුම් වැය  සහිත ෙළ බෑවුමරීන් ු රත වන අතර 
පසුව සාපප් රෂව සමතලා වැය  සහිත පසුපස පවරළ ප්රපීශයරීන් සමන්දුත පේ. පසුපස පවරළට යාබෙ ප්රපීශය 
ප්රධාන වශපයන් ස්ළි සහිත සමතලා භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ප්රධාන වශපයන් අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු 

වි රෂලතා සහ වැඩු ස ගසක වය න් ආවරණය ී ඇත. 2022 ජුය  මස SW පමෝසම් සමපවදී ියලි කරන ලෙ  රපෂකත්ර 

පමේ්ෂණවලදී, අනුපිළිපවය න් පපර පවරපළක පළල 05 m-10 m සහ තුඩුවට උතුරින් පසුපස පවරපළක පළල 15 

m-25 m ෙ රවා බව අනාවරණය දුය. පවරපළක පබාපහෝ සකථානවල ඛනිජ වැය  අිකකව යේීමම ෙ පැහැදිය  පේ. 

vi. සුළාං ටගබයින WT-20, WT-21, WT-22 සහ WT-23 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ  

සුළං ටර්බයින WT-20 සහ WT-21, WT-21 සහ WT-22 අතර (ආසන්න වශපයන්  මීටර් 500 ක පරතරය ර 

සහ WT-22 සහ WT-23 සුළං ටර්බයින අතර මීටර් 400 ක පරතරය ර සහිතව රූප සටහන 3.41හි පපන්වා ඇයේ 

පරිදි රීපලෝමීටර 1.4 ට වැිද ඈයේන් පවරළ තීරය දිපේ  පයෝජිතව ඇත. ්යසුළු සුළු පවනසකී ම් සහිත ප්රධාන 

වශපයන් S-SE ියට N-NW ෙ රවා දිශානුගතව ඇත. රූප සටහන 3.39 හි ෙැ රපවන පරිදි සිතුමය ජල මූලාශ්ර 

කල්ල ආරුපේ 
පමෝය 
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02 ක මුහුලි පමෝයකටවල්ල පවරළ තීරය තුළ පිහිටා ඇත. NE පමෝසම් සමපවදී සිතුමය පවනසකීමත් සමප 

වසපර් වැිද කාලය ර වැසී යේපබන පමෝය කට හරහා වැය  තීරු සෑදී ඇත. 

 

රූපෙ 3.41 :  සුළාං ටගබයින WT-20, WT-21, WT-22 සහ WT-23 අවට කවරළ තීරෙ (මූලාශ්රෙ: 

https://earth.google.com) 

සුළං ටර්බයින WT-20, WT-21, WT-22 සහ WT-23 අවට පවරළබඩ ල රෂණ රූප සටහන 3.40 හි ෙැ රපේ.  

රූප සටහන 3.42 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, පබාපහෝ සකථානවල ියුම් වැය  සහිත ෙළ බෑවුම් සහිත පපර පවරළ තීරය 

සමන්දුත වන අතර, පසු පවරළ බෑවුම් ලැටරයිටි ර සහිත මුහුනත ර ෙරණ කඳු වැටියරීන් සෑදී ඇත. ්වැනි 
ආකිතීන්ට යාබෙ ප්රපීශය ප්රධාන වශපයන් ස්ළි සහිත සමතලා භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ප්රධාන වශපයන් රූප 

සටහන 3.42 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු කැලෑ සහ වැඩුණ ගසක වය න් ආවරණය ී ඇත. 

පවරළ තීරය ආරිතව සකථාන රීහිපයක ආසන්නපව ගල්ලපර සෑදී ඇත. 2022 ජුය  මස SW පමෝසම් සමපවදී ියලි 

කරන ලෙ  රපෂකත්ර පමේ්ෂණවලදී, අනුපිළිපවය න් පපර පවරපළක පළල 05 m-10 m සහ තුඩුවට උතුරින් පසුපස 

පවරපළක පළල 01 m-2.5 m ෙ රවා බව අනාවරණය දුය. අධයයන ප්රපීශපව සකථාන රීහිපයක, දුශාල උසකට 
නැඟී ්න ප්රපාත සැකැසකම ෙැරීය හැරී දුය. වැිය ජලය ගලා යාම සහ රළ පහර පහකතුපවන් කඳු බෑවුම් ඛාෙනය ී 

ඇයේ ආකාරය පවරළ තීරය දිපේ ෙ රනට ලැබුණි. 

ජල මූලාශ්ර-1 හි 
පමෝය 

ජල මූලාශ්ර-2 හි 
පමෝය 
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WT-20 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

  

WT-21 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

  

WT-22 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

  

WT-23 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 
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කමෝෙ -2 

රූපෙ 3.42 :  සුළාං ටගබයින WT-20, WT-21, WT-22 සහ WT-23 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

vii. සුළාං ටගබයින් WT-27 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

රූප සටහන 3.43 හි ෙැ රපවන පරිදි WT-27 සුළං ටර්බයිනය ආසන්නපව පවරළ තීරය S-SE ියට N-NW 

දිශාවට ආසන්න වශපයන් දුහිපී. සිතුමය ජල පමෝය සුළං ටර්බයින WT-27 සකථානයට උතුරින් මීටර් 100  ර 

පමණ ලිරින් පිහිටා ඇත. NE පමෝසම් සමපවදී සිතුමය පවනසක ීමත් සමප වසපර් වැිද කාලය ර වසා තැපබන 

පමෝය හරහා කුඩා වැය  තීරුව ර නිර්මාණය පේ. 

 

      (ජායා රූප මූලාශ්රය: https://earth.google.com) 

 

රූපෙ 3.43 :  සුළාං ටගබයින් WT-27 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

පබාපහෝ සකථානවල පවරළ තීරය රූප සටහන 3.43 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, සකථාන රීහිපයක පටු වැය  සහිත පවරළ 
බෑවුම් සහිත ඉදිරිපස ලැටරයිටි ර කඳු වැටි වය න් නිර්මාණය ී ඇත.. ්වැනි ආකිතීන්ට යාබෙ ප්රපීශය ප්රධාන 

ජල මූලාශ්ර වල 
පමෝය 

ජල මූලාශ්ර වල 
පමෝය 

ජල මූලාශ්ර-2 හි 
පමෝය 

https://earth.google.com/
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වශපයන් ස්ළි සහිත සමතලා භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ප්රධාන වශපයන් රූප සටහන 3.43 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි 
අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු වි රෂලතා සහ වැඩුනු  ගසක වය න් ආවරණය ී ඇත. පවරළ තීරය ආරිතව සකථාන 
රීහිපයක ආසන්නපව ගල්ලපර සෑදී ඇත. වැිය ජලය ගලා යාම සහ රළ පහර පහකතුපවන් කඳු බෑවුම් ඛාෙනය ීම් 
පවරළ තීරපව ෙ රනට ලැබුණි. 

viii. සුළාං ටගබයින් WT-31 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

WT-31 සුළං ටර්බයිනය ආසන්නපව පවරළ තීරය රූපය 3.44 හි ෙැ රපවන පරිදි S ියට N දිශාවට ආසන්න 

වශපයන් දුහිපී. 

 

 

      (ජායා රූප මූලාශ්රය  https://earth.google.com) 

 

වනපෙ 3.44 : සුළාං ටගබයින් WT-31 අවට කවරළබඩ ලක්තෂණ 

පබාපහෝ සකථානවල පවරළ තීරය රූප සටහන 3.42 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි, සකථාන රීහිපයක පටු වැය  සහිත පවරළ 
බෑවුම් සහිත ඉදිරිපස ලැටරයිටි ර කඳු වැටි වය න් නිර්මාණය ී ඇත.. ්වැනි ආකිතීන්ට යාබෙ ප්රපීශය ප්රධාන 

වශපයන් ස්ළි සහිත සමතලා භූමි ප්රපීශය ර වන අතර ප්රධාන වශපයන් රූප සටහන 3.42 හි පපන්වා ඇයේ පරිදි 
අභයන්තර ප්රපීශවල ලඳු වි රෂලතා සහ වැඩුනු  ගසක වය න් ආවරණය ී ඇත. පවරළ තීරය ආරිතව සකථාන 
රීහිපයක ආසන්නපව ගල්ලපර සෑදී ඇත. වැිය ජලය ගලා යාම සහ රළ පහර පහකතුපවන් කඳු බෑවුම් ඛාෙනය ීම් 

පවරළ තීරපව ෙ රනට ලැබුණි. වාරි වැව ර WT-31 සුළං ටර්බයිනයට ආසන්නපව පිහිටා ඇත. 

iX. ආසන්න කවරකළා (nearshore) ලක්තෂණ 

ආසන්න පවරළ පවරළ තීරපව ියට පනාගැඹුරු ප්රපීශය ර දුහිපී. ප්රපීශය සඳහා වූ හයිපඩ්රාග්රැෆික් ර ප්රසකථාරය, 

උො - , ් රසත් රාජධානිපව, Taunton, Somerset TA1 2DN, ් රසත් රාජධානිපව හයිපඩ්රාග්රැෆික් ර 

කාර්යාලය දුියන් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ, අංක 1586-Pamban ියට Cape Comorin ෙ රවා වූ හයිපඩ්රාග්රැෆික් ර 

ප්රසකථාරය, රූප සටහන 3.45 හි පපන්වා දී ඇත. පවරළ තීරපව ියට ආසන්න වශපයන් 06-09 km සහ 5-20 km 

Irrigation 
Tank 
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ලිරින් පිහිටා ඇයේ මීටර් 05 සහ 10 මුහුලි පතුපලහි සපමෝච්ඡයන් ෙ රවයි. අරිප්පු පකාරල්ලපරපව සහ ියලාවතුපර් 

පකාරල්ලපරපව පනාගැඹුරු ප්රපීශ පවරළ තීරපව ියට රීපලෝමීටර් 03-04 ර පමණ ලිරින් පිහිටා ඇත. 

 

රූපෙ 3.45 :  ප්රකේශකේ මුහුදු පත්කේ විසාතර (රූපකේ මූලාශ්රෙ: Hydrographic Office, Taunton, 

Somerset TA1 2DN, United Kingdom) 

3.2.2 ආසන්න මුහුකේ තරාංග උස සහ දිශාව, ආසන්න මුහුකේ තරාංග වල  වත්මන් ප්රකේගෙ, උදම් සහ වත්මන් 

ලක්තෂණ යතුළුව අදාළ සාගර විදයාත්මෙ කතාරතුවන  

i. ආසන්න මුහුකේ තරාංග උස සහ දිශාව  

ශ්රී ලංකාපේ මුහුපී පවරළාසන්න රළ  වසර පුරා ෙකුපණ් ියට පැමිපණන රළ නැීතම් සහ SW සහ ඊසානදිග 

(NE) පමෝසම් කාලය තුළ පමෝසම් රළ මගින් ලා රෂනික පේ. ප්රපීශපව පවරළ තීරපව පිහිම ම සහ දිශානයේය 

අනුව, ්ය වසර පුරා වර්ධනය ීමකට සහ මැයි ියට සැප්තැම්බර් ෙ රවා කාලය තුළ SW පමෝසම් රළ වලට 

නිරාවරණය වන නමුත් NE පමෝසම් තරංගවය න් ආර රෂා ී ඇයේ බව පැහැදිය ය. 

අධයයන ප්රපීශපව තරංග මිනුම් ියලි කර පනාමැයේ අතර, ්වැනි තත්වය ර තුළ, සකසක කර ඇයේ පගෝලීය ෙත්ත 
වය න් අොළ පතාරතුරු උපුටා ගැනීම මගින් යම්  රපෂකත්රයක තරංග සවභාවය සකථාපිත කළ හැරීය. පවරළබඩ 

ඉංජිපන්රු අධයයනයන්හි ්වැනි භාදුතයන් බහුලව පයාො ගනු ලැපේ. පසුගිය ෙශක 04 ියට 07 ෙ රවා පගෝලීය 

පීශගුණය සහ කාලගුණය සඳහා මධයම පරාසපව කාලගුණ අනාවැරී සඳහා (ECMWF) 5 වන පරම්පරාපේ 

ුපරෝමය මධයසකථානය නැවත දුශකපල්ලෂණය කරන ලෙ  ERA5 මගින් අධයයන ප්රපීශපව පවරළට ඔේපබන් 
ඇයේ තරංග පීශගුණය සකථාපිත කරන ලදී. නැවත දුශකපල්ලෂණය පභෞයේක දුෙයාපේ නියමයන් භාදුතා කරමින් 
පගෝලීය වශපයන් සම්්ර්ණ සහ සකථාවර ෙත්ත කට්ටලය ර බවට පලාව පුරා නිමේ රෂණ සමප ආෙර්ශ ෙත්ත 
ාකාබීධ කර ඇත. සාගර-තරංග සහ වාුපගෝලීය පගාඩමම්-පිෂක  ප්රමාණ දුශාල සංඛයාව ර සඳහා පැයකට 

ඇසකතපම්න්තු ෙත්ත ERA5, සපයයි. අධයයන ප්රපීශයට සිජුව ්පතර පිහිටි සකථානය ර පලස සැලරීය හැරී 

(8°45'0.00"N, 79°45'0.00"E) සකථානපව පිහිටුවා ඇයේ තරංග උස සහ දිශාවන් පිළිබඳ දුසකතර රූප සටහන 

3.44 හි පපන්වා ඇත. සකථාපිත තරංග පීශගුණය රූප සටහන 3.46 හි පපන්වා ඇයේ 'තරංග පරෝස' ආකාරපයන් 

ප්රකාශ පේ. තරංග උස, දිශාවන් සහ සිතුමය දුාලනය ඇතුළු තරංග ල රෂණ පිළිබඳ දුසකතර රූප සටහන 3.46 

හි පපන්වා ඇත. 
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රූපෙ 3.46 : අධයෙන ප්රකේශෙ සදහා මුහුකේ තරාංග කේශගුණෙ  

ආසන්න පවරළ ප්රපීශ/පවරළ තීරයට ළපා වන රළ පීය ය ආගාදීය තත්ත්වයන් මගින් තවලිරටත් හැරීම සහ 

පකාරල්ල පර සෑදීම, දූපත් සෑදීම, පාෂාණ මතු ීමවැනි පවරළබඩ සැකැසකපම් දුවර්තනය මගින් ෙ බලපෑම් ඇයේ 
කළ හැරීය. පයෝගය තරංග පරිවර්තන ආකියේකරණ ිෂල්ලමය ක්රම මගින් පනාගැඹුරු පවරළ ආසන්න ප්රපීශවලට 

පරිවර්තනය කළ හැරී අතර, ා සඳහා උනන්ලිව ර ෙ රවන ප්රපීශය පිළිබඳ සදුසකතරාත්මක ආගාදි( bathymetric 

) පතාරතුරු අවශය පේ.  

ii. ආසන්න කවරල රළ තරාංග ප්රකේගෙ 

පවරළට ආසන්න තරංග පීශගුණය, 3.2.2-i පේෙපව ෙ රවා ඇයේ දුසකතර සහ පවරළ තීරපව දිශානයේය 

පහකතුපවන්, ප්රධාන වශපයන් පවරළ තීරය දිපේ NW දිශාපේ දිගු පවරළ රල තරංගය ර, වර්ධනය වූ රළ පහරින් 

පේරණය වන අතර, ්ය වසපර් වැිද කාලය ර අධයයන ප්රපීශපව පැවයේය  හැරීය. SW පමෝසම් සමපවදී, 
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පවරළ තීරය සමප තරංග ප්රපේශපව පීය ය පකෝණය මත පෙනම්ව, අධයයන ප්රපීශපව ්කම පහෝ ප්රයේදුරුීධ 

දිශාපේ දිගු පවරළ ධාරා පැවැයේය හැරීය. මීට අමතරව, SW පමෝසම් කාලපරිච්පේෙය තුළ සහ ඉන් පසුව ගැඹුරු 

මුහුපී සහ පවරළ රල තරංග පවයේනු  ලැපේ. 

iii. උදම් සහ තරාංග ලක්තෂණ 

ප්රපීශපව උෙම් සහ තරංග ල රෂණ පිළිබඳ දුසකතර ් රසත් රාජධානිපව Taunton, Somerset TA1 2DN හි 

හයිපඩ්රාග්රැෆික් ර කාර්යාලය දුියන් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ අංක 1586- Pamban ියට Cape Comorin ෙ රවා 

වූ ජලදුෙයාත්මක ප්රසකථාරපව ෙ රවා ඇත. වගුපේ ෙ රවා ඇයේ වඩදිය භාදිය පිළිබඳ දුසකතර 3.9 වගුපේ ෙ රවා ඇත.. 

   වගුව 3-9: ප්රකේශකේ උදම් ලක්තෂණ 

 

(වගුකේ මූලාශ්රෙ: එක්තසත් රාජධානිකේ Taunton, Somerset TA1 2DN හි හයිකරාග්රැෆිකක්ත ොගොලෙ), 

(කෙටි කෙදුම්: MHHW- මධයෙන ඉහලම ඉහල ජල මේජම, MLHW- මධයෙන පහල ජල ම කටම, MHLW- 

මධෙන ඉහල පහල ජල ම කටම, MLLW- මධයෙන අවම අඩු ජල ම කටම) 

වත්මන් ල රෂණ අනුව, ප්රසකථාරපව සඳහන් වන්පන්, 'රළ තරංග පමෝසම් සකවභාවපයන් ු රත වන බවයි. 

පවරළට ඔේපබන්, කලාපපව ෙකු ස පකාටපසක, ප්රධාන රළ තරංග මැයි ියට සැප්තැම්බර් අවසානය ෙ රවා (SW 

පමෝසම්  ගිනිපකාන පෙියන් පවතී, සාමානය අනුපාතය ජුනි ියට අපගෝසකතු ෙ රවා ඉහළම (½ knot පමණ  පේ. 

පෙසැම්බර් සහ ජනවාරි මාසවලදී, ප්රමුඛ රළ තරංග බටහිර (W) ියට බටහිර-ෙකු ස බටහිර (WSW) වන අතර 

සාමානය අනුපාතය 1/3 knot රී. ඔ රපතෝබර් සහ පපබරවාරි ියට අපේල්ල අවසානය ෙ රවා, තරංග දුාලය පේ. 
පමය උතුරු පබා රක පපෝ ර සමුද්ර සන්ිකය හා සම්බන්ධ කරන පටු මාර්ග හරහා උතුරු ප්රවාහය ර පලස දිගටම 

පවතී. පෙසැම්බර් සහ ජනවාරි මාසවල (NE Monsoon), පමම ප්රවාහය පමම මාර්ගය හරහා ෙකු ස පෙසට ගමන් 
කරන අතර ් මඟින් ප්රධාන වශපයන් නිරිතදිග ප්රවාහය ර පබා රක හරහා ගමන් කරයි. ් ය ෙකුපණ් වඩාත් දුවිත 

ජලපව W ියට WSW ප්රවාහය සමප අිසාමේ වන දුට බටහිර පෙසට හැමේම ියලි පේ. පම්බන් මංසන්ිකපවදී 

(Pamban Pass), රළ තරංග සමහර දුට 5-6 kn ෙ රවා ළපා වන අතර, මාර්ගය ලිෂකකර කරයි. රළ තරංගය, 

අවසකථා වලදී, පමම සාමානය තත්වයන්ට වඩා කැම පපපනන පලස පවනසක දුය හැරී අතර, දිගු තෙ සුළං සමප 

2 kn ෙ රවා පේගය ර ඇයේ දුය හැක. 

3.2.3 පසුගිෙ වසර දහෙ තුළ කවරළ ඛාදනෙ ීකම් හැකිොව සහ කවරළ ඛාදනෙ පිළිබඳ වාගතාව 

පවරළ ඛාෙනය ීපම් හැරීයාව ඇතුළුව පවරළ තීරපව හැියමේම් පාලනය කරනු ලබන්පන් ප්රපීශපව පවරළ 
තීරපව සහ පවරළට/ගැඹුරු මුහුදින් අවසාදිත ප්රවාහන රටාවන් මගිනි. ප්රධාන වශපයන් රඳා පවයේනුපව ආසන්න 

පවරළ තරංග, මුහුලි පතුල ( bathymetric) සහ අවසාදිතවල ල රෂණ මත ය. ්වැනි ල රෂණ පිළිබඳ 

සදුසකතරාත්මක පතාරතුරු පනාමැයේ දුට, https://earth.google.com හි ෙැ රපවන අොල ප්රපීශය සඳහා ලබා 
ගත හැරී සංසන්ෙනාත්මක ාන්ිකා ඡායාරූප මගින් පවරළ තීරපව පිහිම ම්වල පවනසකකම් හඳුනා ගත හැරීය. 
අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරය දිපේ පවරළ පැයේකඩ ඇතුළුව පවරළබඩ ල රෂණවල සැලරීය ුතු පවනස ර 
ෙ රනට ලැපේ. අධයයන ප්රපීශය තුළ පවරළ ඛාෙනය ීපම් හැරීයාපේ පවනස ර ෙ අපප් රෂා කල හැක. 

ාන්ිකා  ඡායාරූප පිළිබඳ පගෝලීය ෙත්ත සමුොයරීන් පවරළබඩ පිහිම ම් Luijendijk et al දුියන් නිර්මානය කර 

ඉදිරිපත් කරන ලදී(2018). අධයයන ප්රපීශපව පවරළ පවනසකී වල අනුපාත ත රපසකරු රීමේමට ෙ ්ය භාදුතා 

කළ හැක. 1984 ියට පනාමිපල්ල ලබා ගත හැරී ෙිශය ාන්ිකා ඡායාරූප භාදුතා රීමේම, නීන දුශකපල්ලෂණ ක්රම 
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සමප ාකාබීධව යේීමම, වැය  සහිත පවරළ තීරයන් ඇයේීම පිළිබඳ පගෝලීය පරිමාණ ත රපසකරුව ර සහ ්හි 

පවරළ පවනසකී ම් අනුපාතය Luijendijk et al හි ඉදිරිපත් කර ඇත. අධයයන  රපෂකත්රය සඳහා Luijendijk et al 

පවයේන් උපුටා ගත් පතාරතුරු (2018) පහත ෙ රවා ඇත  

පවරළ පවනසකීම් අනුපාත පැහැදිය  රීමේමට සලකා බලන පවරළ පැයේකඩවල සකථාන රූප සටහන 3.47 හි 

පපන්වා ඇත. නිපයෝජිත පැයේකඩ (1), (2) සහ (3) හි පවරළ පවනසකී ම් අනුපාත පිළිබඳ දුසකතර රූප සටහන 

3.48 හි පපන්වා ඇත. අධයයන ප්රපීශය සඳහා පවරළ ඛාෙනපව සැලරීය ුතු පවනස ර පපන්නුම් කර ඇත. 

පවරළ පවනසකීම් අනුපාතවල අදුනිශකචිතතා මට්ටම් රූප සටහන 3.48 හි ෙ ෙ රවා ඇත 

 

රූපෙ 3.47 : කවරළ කවනසාී ම් අනුපාත ඉදිරිපත් කිරීමට සලො බලන පැිෙඩ (මූලාශ්රෙ: https://aqua-

monitor.appspot.com/?datasets=shoreline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline
https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline
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රූපෙ  3.48 :  පැිෙඩ (1), (2) සහ (3) - කවරළ කවනසාී ම් අනුපාත (මූලාශ්රෙ: https://aqua-

monitor.appspot.com/?datasets=shoreline 

3.2.4 ඕනෑම දවනණු ඛාදනෙෙට මුහුණ දීමට අනුගමනෙ ෙල ්ගව ක්රිොමාගග  

අධයයන ප්රපීශපව කුමන පහෝ ෙරු ස ඛාෙනයකට මුහුණ දීම සඳහා ්ර්ව ක්රියාමාර්ගය ර පගන පනාමැත. 

3.2.5 කවරළ වුහෙන්, කවරළ ආරක්තෂණ පේධි  

අධයයන ප්රපීශපව පවරළබඩ වුහයන් පිහිටා පනාමැත. 

3.2.6 කවරළ ජලකේ ගුණාත්මෙභවාවෙ  

WT-20 සුළං ටර්බයිනය පිහිටා ඇයේ සකථානයට ආසන්න පවරළ ප්රපීශපයන් ලබාගත් සාම්පලයක ජල තත්ත්වය 

පමේ රෂා කරන ලෙ අතර පමේ රෂණ වාර්තාව ඇමු සම 3 හි අමුණා ඇත. ්ම ජල තත්ව වාර්තාපවන් උපුටා ගත් 

ප්රයේලල වගුව 3.10. ෙ රවා ඇත. දුපශකෂපයන්ම NE පමෝසම් සමපවදී පවයේන ආසන්න පවරළ ජල ප්රවාහයන් 



101 

 

පහකතුපවන් අභයන්තර ජල මාර්ග වය න් ඉහළ ප්රවාහ ර  ප්රපීශයට නිෙහසක ීමත් සමප ජලපව ගුණාත්මක 

භාවපව සිතුමය පවනසකකම් ියලි ීමට හැරීයාව ර පවතී. 

වගුව 3-10: කවරළබඩ ජල තත්ත්ව පරීක්තෂණ ප්රිලල  

 

3.2.7 සුනාමි, සුළි සුළාං, සුළි කුණාටු ආදිකෙන් කවරළබඩ ෙලාපකේ අනතුවන සිදුීම් පිළිබඳ පසුගිෙ විසාතර  

අධයයන ප්රපීශය පවරළ ආරිතව පිහිටා ඇයේ බැදුන් ප්රධාන වශපයන් සුනාමි, සුළි සුළං/ සුළි කුණාටු ආදිය වැනි 
පවරළබඩ උපද්රවවලට නිරාවරණය දුය හැරීය. 

i. සුනාමි 

2004 වසපර් ියලි වූ ඉන්දියන් සාගර සුනාමි වයසනපයන් අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරයට බලපෑම ර ියලි 

පනාවුණෙ, රපට් අපනකුත් පබාපහෝ පවරළබඩ ප්රපීශ ෙැිද පලස මඩාවට පත් දුය. ඉන්දියානු සාගර සුනාමිපව 

මූලාශ්රය වන Sunda Arc ඇයේ දුය හැරී  සහ සුනාමි ියලිීම්වලට නිරාවරණය දුය හැරී රට තුල අපනකුත් 
පවරළබඩ ප්රපීශ හා සසඳන දුට පමම  පවරළ තීරපව පිහිම ම සාපප් රෂ වශපයන් ආර රිත යැයි සැලරීය 

හැරීය. පකපසක පවතත්, CCCRMD දුියන් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ TSUNAMI HAZARD MAP-Sheet 19 
ප්රපීශපව ‘ඉහළ’ සුනාමි උවලිරු මට්ටම ර පපන්නුම් කර ඇත. 

ii. සුළි සුළාං, සුළි කුණාටු 

අධයයන ප්රපීශය නිතර පනාවුනත්, සුළි සුළං/ සුළි කුණාටු වලට නිරාවරණය දුය හැරී අතර ්මඟින් පවරළබඩ 
ප්රපීශවල සැලරීය ුතු හානිය ර ියලි දුය හැක. පබංගාල පබා රක ආරිතව ියලිවන සුළි කුණාටු ක්රියාකාරකම් 

පහකතුපවන් ශ්රී ලංකාවට වැිද වශපයන් බලපෑම් ්ල්ලල ී ඇයේ අතර, රපට් නැපගනහිර, උතුරු සහ උතුරු මැෙ 
ප්රපීශ සුළි කුණාටු වලට අවොනම් ප්රධාන ප්රපීශ පේ. ශ්රී ලංකාව හරහා ගමන් කරන සුළි සුළං සාමානයපයන් 

NE පමෝසම් සමපවදී පබංගාල පබා රපකන් ආරම්භ පේ.  පනාවැම්බර් සහ පෙසැම්බර් මාසවල ඇයේ වන සුළි 
කුණාටු/කුණාටු බහුතරය ර සමප ප්රබල සිතුමය බව ර පපන්නුම් කරයි. ශ්රී ලංකාව හරහා ඓයේහාියක සුළි සුළං/ 

සුළි කුණාටු ඇයේ මාර්ග රූප සටහන 3.49 හි ෙැ රපේ. රූප සටහන 3.49 හි ෙැ රපවන පරිදි, සුළි සුළං/ සුළි කුණාටු 
රීහිපය ර පමම ප්රපීශය හරහා ගමන් කර ඇත. 2008 වසපර් ඇයේ වූ ‘නිෂා’ සුළි කුණාටුව මන්නාරම ප්රපීශයට 

දුශාල හානිය ර ියලි කරන ලෙ මෑත කාලීන ියලිීම්වය න් ්කරී. CCCRMD දුියන් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ 
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TROPICAL CYCLONE INDUCED STORM SURGE උපද්රව ියයේයම- 19 හි පමම  ප්රපීශපව ‘ඉහළ’ 
කුණාටු මට්ටම් පපන්නුම් කරයි. 

 

රූපෙ  3.49 : ශ්රී ලාංොව හරහා සුළි කුණාටු කුණාටු මාගග (මූලාශ්රෙ: http://www.dmc.gov.lk/) 

3.3 ශබ්දෙ කගෝෂාව 

a. පවින ශබ්ද ප්රභවවෙ සහ ඒවාකේ වයාප්තිෙ  

මාර්ගපව කිදන් කඩ ගමනාගමනය, ධීවර යාත්රා සහ නාදුක හමුොව යාත්රා හැර පවනත් ප්රධාන ශේෙ ප්රභවයන් 

වයාපියේ ප්රපීශපව පනාමැත.  
b. පවින ශබ්ද ම කටම්  

පරිසරපව පවයේන ශේෙ මට්ටම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සකථානීය ශේෙ මැනීම ියලි රීමේම අවශය පේ. පකපසක 

පවතත්, වයාපියේ ප්රපීශය තුල ප්රධාන ශේෙ ප්රභවයන් පනාමැයේ නිසා පමම ප්රපීශය අඩු ශේෙය ර ඇයේ ප්රපීශය ර 

බව පැහැදිය ය. ්පසකම, මිනිසා දුියන් සාෙන ලෙ වුහයන් (නිවාස  ියයල්ලලම පාපහක වනාන්තරපයන් වටී ඇයේ 
අතර ාවා ගසක දුයපනන් පහළින් ඇත. මුල්ලය කුලම් ප්රපීශපයන් ලබාගත් අවට පවයේන ශේෙ මිනුම් සමප 

සාධාරණ සංසන්ෙනය ර කළ හැරීය. ා අනුව පවයේන ශේෙ මට්ටම් දිවා කාලපව 44dB(A) සහ රාත්රී කාලපව 

42dB(A) උපකල්ලපනය කළ හැක. 

c. පවින ශබ්ද ප්රිග්රාහෙ වල වයප්තිෙ සහ ශබ්ද සාංකේදී ප්රිග්රාහෙ යි සාපාන (යත්නම්) 

පවයේන ශේෙ ප්රයේග්රාහක වල වයප්යේය සහ ්ම සකථාන (GPS ඛණ්ඩාංක  සහ අනුකූලතාවය පිළිබඳ කරු ස 3.11 

වගුපේ ෙ රවා ඇත. 
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වගුව  3-11 ශබ්ද ප්රිග්රාහෙ, සාපානෙ සහ අවට ශබ්ද ම කටම්  

ID ප්රයේග්රාහකපව නම සකථානය වර්ීතකරනය 

UTM 
ඉල්ලලුම 

(dBA 
WTG (dBA) 
ියට ශේෙය 

ප්රයේග්රාකයට ලිර 
(m) නැපගනහි

රින් 
උතුරින් 

1 නාදුක කෙවුර  පකා රකුපාිදයන් 
ආයතනික / 
නිසකශේෙ 385,667 964,210 44 40.5 

609 

2 පකෝදුල පකා රකුපාිදයන් ආයතනික 385,756 964,114 54 41.7 507 

3 පගාදුපපාල පකා රකුපාිදයන් ආයතනික 385,893 963,752 54 48.2 200 

4 නිවස පකා රකුපාිදයන් පන්වාියක 384,947 962,526 44 43.7 402 

5 නිවස පකානඩච්චි පන්වාියක 386,256 964,012 44 38.5 604 

6 
ුධ හමුො නිමේ රෂණ 
සකථානය පකානඩච්චි  ආයතනික  386,232 963,277 54 40.6 

581 

7 නිවස කාය රකුය  පන්වාියක 385,123 959,887 44 42.5 606 

8 පබෝට්ටු අංගනය කාය රකුය  වයාපාරික 384,605 960,086 59 44.9 421 

9 මාළු ගබඩාව කාය රකුය  වයාපාරික 384,661 960,020 59 44.1 440 

10 
වන සංර රෂණ නිවාඩු 
නිප රතනය කාය රකුය  පන්වාියක 384,785 959,532 44 43.6 

368 

11 නිවස කාය රකුය  පන්වාියක 385,110 959,467 44 41.9 532 

12 පමාන්ටි පසාරිය කාය රකුය  ආයතනික 385,495 959,532 54 39.2 808 

13 පල්ලය ය කාය රකුය  ආයතනික 385,219 959,290 54 42.3 442 

14 වාිදය මරිච්චිකට්ටි පන්වාියක 383,521 952,669 44 34.8 1190 

15 ුධ හමුො කෙවුර මරිච්චිකට්ටි 
ආයතනික / 
නිෂකශේෙ 385,211 952,298 44 42.8 

349 

16 නිවස මරිච්චිකට්ටි i පන්වාියක 385,008 951,775 44 38.5 565 

17 පබෝට්ටු අංගනය මුල්ලය කුලම් වයාපාරික 381,143 948,869 59 36.5 956 

18 නිවස මුල්ලය කුලම් පන්වාියක  383,543 948,654 44 38.1 627 

19 නිවස  මුල්ලය කුලම් පන්වාියක 383,850 948,611 44 35.8 428 

20 මුසකය ම් පල්ලය ය මුල්ලය කුලම් ආයතනික 383,928 948,509 54 35.5 637 

21 නාදුක කෙවුර මුල්ලය කුලම් 
ආයතනික / 
නිසකශේෙ 383,918 948,187 44 36.7 

846 

22 කෙවුර මුල්ලය කුලම් I ආයතනික 382,246 947,856 54 39.6 719 

3.4 පරිසර විදයාත්මෙ සම්පත් 

පවරළබඩ වි රෂලතා, ලඳු කැලෑ (පවරළ/දුවිත සහ කටු පඳුරු , දුයළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්තර (භාධාපනාකල 
හා හායනය වූ  සහ කපඩාලාන වාසසකථාන මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේ ප්රපීශපව සහ සම්පේෂණ මාර්ගපව 

යේපබන ප්රධාන සකවභාදුක වාසසකථාන පේ. WTGs 13  ර මුහුපී ියට මීටර් 300  ර ලිරින් පවරළබඩ කලාපය තුළ 

පිහිටා ඇත. පවරළබඩ ලඳු කැලෑ සහ දුවිත වැය  කඳු පමම සකථානවල ෙ රනට ලැපබන අතර WTG 09 මුහුලි 

පවරපළක ියට මීටර් 50  ර පමණ ලිරින් යේපබන අතර ්හි පවරළබඩ වි රෂලතාදිය පමණ ර පවතී. පවරළබඩ 
ප්රපීශපව පඳුරු ශාක වැපඩන්පන් නැත. දුදුධ වාසසකථාන සහ මිමි ප්රපීශ වල ෙ රනට ලැපබන ප්රමුඛ ශාක දුපශකෂ 
ඡායාරූපවල පහත ෙැ රපේ. 
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WTG 09 හි පවරළබඩ වාසසකථානය 

ත රකඩ (Scaevola taccada), මහා රාවණා ස්වුල (Spinifex littoreus), නාරි මූණ (Indigofera 

oblongifolia), මූලි ගම්පාළු (Wollastonia biflora), මූලි කරපළු (Cyperus Arenarius 

ලඳු කැලෑ පවරළබඩ ප්රපීශපව පපාලි වාසසකථානය පේ. අඛණ්ඩ සුළපේ බලපෑම පහකතුපවන් වි රෂලතාදිය උස 

මීටර් 4 ට වඩා අඩුය. පමම ලඳු මම්  න ව පවයේන අතර වි රෂලතාදිය හරහා ගමන් රීමේමට අපහසුය. පමම 

වි රෂලතාදිය පපාකුරු අතර දුවිත අවකාශයන් ෙ රනට ලැපේ. අංක 5, 6, 8, 12, 20 සහ 21 WTG සකථානවල 
උපසකථරය ප්රධාන වශපයන් වැය . පවරළබඩ ලඳු කැලෑ ෙ රනට ලැපේ. පමම වාසසකථානපයන් වාර්තා වන ශාක 

දුපශකෂ පහත ෙැ රපේ. 

  

WTG 5, 6, 8, 12, 20, 21 වල පවරළ ල රෂණ 

පනරළු (Elaeodendron glaucum), කළු හබරය  (Diospyros ferrea ), තාරන(Tarenna asiatica), රීරි 

පකෝන් (Walsura trifoliolata), මල්ල කෑර (Ochna obtusata), පළු (Manilkara hexandra ), හීන් පෙමට 

(Gmelina asiatica), කුකුල්ල කටු (Vachellia eburnea), ඉදි (Phoenix pusilla), Cassytha filiformis, 

යේම්පබෝල්ල (Maclura spinosa), පමාරීකැය ය (Pandanus odorifer), ෙළු ර (Euphorbia antiquorum), 

මය ත්තන් (Salvadora persica), රණවරා (Senna auriculata), පකාරකත (Memecylon umbellatum), 

හීන්කරඹ (Carissa spinarum), නියෙ (Dracaena zeylanica), හීස්සකස (Cissus quadrangularis), අගිල්ල 

(Erythroxylum monogynum), මහ රතබලා (Ixora pavetta), ියයබලා (Tamarindus indica ), පාන රක 

(Pleurostylia opposita ), මයිලා (Bauhinia racemosa), ීර (Drypetes sepiaria), කටු අන්ෙර 

(Dichrostachys cinerea), 

රට අභයන්තරපව ඇයේ ලඳු කැලෑ පවරළ තීරපව ලඳු කැලෑවලට වඩා තරම ර පවනසක ය. පවරළබඩ 
වි රෂලතාදිය  නට පනාමැයේ අතර පමම වාසසකථානය හරහා ගමන් රීමේම පහසු දුය හැරීය. සමහර ප්රපීශ 

Euphorbia antiquorum (ෙළු ර) ශාකය ප්රමුකව වැඩී ඇත. පමම වර්ගපව ලඳු කැලෑ වල ශාක දුපශකෂ සංුයේය 
පහත ෙැ රපේ. 
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WTG 12, 13 හි ලලි කැලෑ 

ෙළු ර (Euphorbia antiquorum), පළු (Manilkara hexandra ), රණවරා (Senna auriculata), හීන් කරම්ඹ 

(Carissa spinarum), පකාරකහ (Memecylon umbellatum), මය ත්තන් (Salvadora persica), 

මහරතබලා (Ixora pavetta), දිවුල්ල (Limonia acidissima ), කළු හබරය  (Diospyros ferrea ), රීරි පකෝන් 

(Walsura trifoliolata), පැපඩ්රු(Psydrax dicoccos), පාන රකා (Pleurostylia opposita ) 

  

කටු පලිරු  

රණවරා (Senna auriculata), කටු අන්ෙර (Dichrostachys cinerea), Grewia tenax, පළු (Manilkara 

hexandra), පකාපහාම්ඹ (Azadirachta indica) 

  

WTG 1, 10, 17, 18, 24 දුවියේ ලලි කැලෑ  

 
ෙළු ර (Euphorbia antiquorum), රණවරා (Senna auriculata) , පළු (Manilkara hexandra ) , 

පකාරන්කා(Memecylon umbellatum) , මල්ල කෑර (Ochna obtusata), කළු හබරය  (Diospyros ferrea ), 

මයිල (Bauhinia racemosa), හීන් කරම්ඹ (Carissa spinarum), කටු පිල (Flueggea leucopyrus), 

පාන රකා (Pleurostylia opposita ), හීන් පෙමට (Gmelina asiatica), හීන් ඇමල (Antidesma alexiteria) 
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WTG 22, 23 හි සකවභාදුක භූ ෙර්ශනය සහ පබාරළු කැකරම් කරන ලෙ සකථාන 

රණවරා (Senna auriculata), ෙළු ර (Euphorbia antiquorum), පළු (Manilkara hexandra ), පකෝරකහ 

(Memecylon umbellatum), පාන රකාa (Pleurostylia opposita ), හීන්කරම්ඹ (Carissa spinarum), 

කළු හබරය (Diospyros ferrea ), මහ රත්මල්ල (Ixora pavetta), තාරන (Tarenna asiatica), පැනඩරු 

(Psydrax dicoccos), හීස්සකස (Cissus quadrangularis), පය ත්තන් (Salvadora persica), ඇත් පවරළු 

(Dodonaea viscosa), ඉදි (Phoenix pusilla),  අගිල්ල (Erythroxylum monogynum)) 

  

WTG 3, 19, 26 හි වනාන්තර  

පළු (Manilkara hexandra), මල්ල කෑර (Ochna obtusata), තාරණ(Tarenna asiatica), කළු හබරය  

(Diospyros ferrea ), හීන් කරම්ඹ (Carissa spinarum), රීරි පකෝන් (Walsura trifoliolata), පකාරකහ 

(Memecylon umbellatum), ීර (Drypetes sepiaria), පන්ඩැරු (Psydrax dicoccos), රණවරා (Senna 

auriculata), මහ රත්මල්ල (Ixora pavetta), කළුවරා (Diospyros ebenum). 

  

කල්ල ආරු  GSS හි  වනාන්තර සහ ලලි කැලෑ 

පළු (Manilkara hexandra), ී ර (Drypetes sepiaria), මල්ල කෑර (Ochna obtusata), කළුවර (Diospyros 

ebenum), පාන රකා (Pleurostylia opposita), තම්මැන්න (Mischodon zeylanicus), තාරන (Tarenna 

asiatica), කළු හබරය  (Diospyros ferrea ), පනරළු (Elaeodendron glaucum), හීන් කරම්ඹ (Carissa 

spinarum), රීරි පකාන් (Walsura trifoliolata), පකාරකහ (Memecylon umbellatum), පන්පඩ්රු 

(Psydrax dicoccos), රණවරා (Senna auriculata), මහ රතබලා (Ixora pavetta). 
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WTG 19 අසල කපඩාලාන (පමය කපඩාලාන පරිරපයන්  ඉවත් කර ඇත)t) 

පේරිය(Lumnitzera racemosa), පතල රීරිය (Excoecaria agallocha), මනඩ(Avicennia marina), ඉදි 

(Phoenix pusilla), කපඩාල්ල(Rhizophora mucronata)  

3.3.1 වයාපිි ප්රකේශකේ වික්තෂලතා 

පයෝජිත වයාපියේ භූමිපව සහ ්හි ආසන්න ප්රපීශවය න් හලිනා ගත් ියයලුම වාසසකථාන වල ආපේණික දුපශකෂ 

හය ර (6) සහ පීය ය දුපශකෂ 189  ර ඇතුළුව වි රෂලතා දුපශකෂ 216  ර (කුල 59  ර සහ ගණ 185  ර  වාර්තා 

ී ඇත (වගුව 3.12). අධයයන ප්රපීශපව වාර්තා ී  ඇයේ වි රෂලතා දුපශකෂ වය න් දුිය්ක ර (21) හඳුන්වා දී ඇයේ 
දුපශකෂ පේ. වාර්තා වූ ියයලුම වි රෂලතා දුපශකෂ අීදුතීය පහෝ වයාපියේ ප්රපීශයට පමණ ර සීමා පනාමැත. 

පයෝජිත වයාපියේ භූමිපව පවරළබඩ වි රෂලතාදිය, කටු වනාන්තර, ලඳු කැලෑ, කපඩාලාන පකාටසක වැනි 
සකවභාදුක පභෞමික වාසසකථාන  ෙ රනට ලැබුණි . අධයයනය අතරතුර වයාපියේ ප්රපීශපව වාර්තා වු ියයලුම ශාක 

දුපශකෂ ඇමු සම 9, වගුව 1 හි ලැයිසකතුගත කර ඇත. 

වගුව 3-12 ජීවි වගගෙ අනුව වාගතා වූ, තගජනෙට ලක්තව යි (+ ආසන්නව තගජනෙට ලක්තව යි), ආකේණිෙ, 

කේය ෙ සහ හඳුන්වා කදන ලද මුළු විකශාෂ ගණන. 

වයාපිි ප්රකේශකේ දක්තනට ලැකබන දුගලභව, තගජනෙට ලක්ත වූ සහ ආකේණිෙ ශාෙ 

රටට ආපේණික ශාක දුපශකෂ හය ර වයාපියේ ප්රපීශය තුළ වාර්තා ීය (වගුව 3.13).  රපෂකත්ර අධයයනපවදී 

තර්ජනයට ල ර වූ ශාක දුපශකෂ 17 ර ෙ වාර්තා දුය (වගුව 3.14, 3-15). වාර්ථා වූ ියයලුම ආපේණික සහ පීය ය 

ශාක දුපශකෂ වයාපියේ ප්රපීශයට අනනය පහෝ සීමා ී පනාමැත. 

 

 

 

 

ජීදු වර්ගය මුළු දුපශකෂ තර්ජනයට 
ල රව ඇයේ 

ආපේණික පීය ය හඳුන්වා 
පෙන ලෙ 

ගසක 51 5(3) 1 44 5 
පලිරු 74 6(8) 4 66 4 
ඔසු ශාක 48 3(3) - 38 10 
ආපරෝහක/වැල්ල 
/කාෂක ාපරෝහක 

39 2(6) 1 38 1 

තණපකාළ සහ 
තණපකාළ වැනි 

4 - - 3 1 

්කතුව 216 16(20) 6 189 21 
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වගුව  3-13  වයාපියේ ප්රපීශපව නිමේ රෂණය වූ ආපේණික ශාක දුපශකෂ  

කුලය  දුපශකෂ ියංහල නාමය H NCS 

Asteraceae Jeffreycia zeylanica  (Vernonia zeylanica ) පුපුලා S LC 

Celastraceae Elaeodendron glaucum (Cassine glauca) පනරලු T LC 

Fabaceae  Derris parviflora කල-වැල්ල C LC 

Lamiaceae  Premna corymbosa ගල්ල-පකර S LC 

Loranthaceae Dendrophthoe ligulatus   S VU 

Malvaceae  Triumfetta glabra   S NT 

සකභාවය = T – ශාක; S-පලිරු, C-ආපරෝහක NCS=ජායේක සංර රෂක තත්වය- LC – අවම සැලරීල්ලල, VU-

අවධානමට ල ර වූ, NT- තර්ජනයට ල ර වූ 

වගුව 3-14  වයාපියේ ප්රපීශපව නිමේ රෂණය වූ තර්ජනයට ල ර වූ ශාක දුපශකෂ  

කුලය  දුපශකෂ ියංහල නාමය H NCS TS 

Capparaceae  Cadaba fruticosa   S EN N 

Fabaceae  Vachellia planifrons (Acacia planifrons)   T EN N 

Orchidaceae Vanda tessellata රසකසන H EN N 

Orchidaceae Vanilla walkerae ආකාස ලතා C EN N 

Acanthaceae Dyschoriste littoralis   H VU N 

Capparaceae  Cadaba trifoliata   S VU N 

Ebenaceae Diospyros ebenum කළුවර T VU N 

Erythroxylaceae Erythroxylum monogynum ලංකා අගිල්ල  T VU N 

Fabaceae  Dalbergia lanceolaria පබාල්ල මාර T VU N 

Goodeniaceae Scaevola plumieri හින් ට රකඩ S VU N 

Goodeniaceae Scaevola taccada ට රකඩ S VU N 

Loranthaceae Dendrophthoe ligulatus   S VU E 

Malvaceae  Grewia tenax   S VU N 

Moraceae 
Maclura spinosa (Plecospermum 
spinosum) කටු යේපබාල්ල C VU N 

Orchidaceae 
Taprobanea spathulata (Vanda 
spathulata)   H 

VU 
N 

Rutaceae Chloroxylon swietenia බුරුත T VU N 

සවභාවය – T -ශාක, H-ඔසු ශාක, C- ආපරෝහක, NCS- ජායේක සංර රෂන තත්වය (EN- වඳීපම් තර්ජනයට 

ල රව ඇයේ, VU- අවධානමට ල ර වූ, TS- වර්ීතකරන තත්වය (N- පීිෂය, N- E- ආපේනික) 
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වගුව 3-15: වයාපිි ප්රකේශකෙන් වාගතා වූ වඳීකම් තගජනෙට ලක්තව යි (EN) ශාෙ විකශාෂ වල ඡාොරූප  

  

ඡායාරූප 1. Cadaba fruticosa ඡායාරූප 2. Vanilla walkerae 

  

ඡායාරූප 3. Dendrophthoe ligulatus ඡායාරූප 4. Vanda tessellata 

  

ඡායාරූප 5. Vachellia planifrons මල්ල (Acacia 
planifrons) 

ඡායාරූප 6. Vachellia planifrons ශාක (Acacia 
planifrons) 

3.3.2 වයාපිිකෙන් බලපෑමට ලක්තවන ප්රකේශකේ හදුනාගත් සත්ව විකශාෂ 

ආපේණික දුපශකෂ 9  ර, ජායේක වශපයන් වඳීපම් තර්ජනයට ල ර වූ දුපශකෂ 8  ර සහ ජායේක වශපයන් වඳීපම් 

තර්ජනයට ආසන්න වූ දුපශකෂ 7  ර ඇතුළුව සත්ත්ව දුපශකෂ 151  ර අධයයන ප්රපීශය තුළ ියලි කරන ලෙ  රපෂකත්ර 

සමී රෂණපවදී වාර්තා දුය (වගුව 3.16). පයෝජිත සුළං බල වයාපිත්ය පිහිටුීම සඳහා පතෝරාපගන ඇයේ සකථානය 
ප්රධාන වශපයන් පවරළබඩ ලඳු කැලෑ දුයළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්තර සහ තල්ල පඳුරු වය න් සමන්දුත පේ. 
්බැදුන් ආපේණික සහ තර්ජනයට ල ර වූ දුපශකෂ අනුව සත්ත්ව දුදුධත්වය අඩු බව පසායා ගන්නා ලදී. වයාපියේ 
ප්රපීශපව හමු වු සත්ත්ව දුපශකෂ සංක්රමණික දුපශකෂ 9 ර ඇතුළු ප රීන්පගන් සමන්වත පේ. වයාපියේපව  
බලපෑමට ල ර දුය හැරී ප්රපීශය තුළ සාමානය වනාන්තර වල නිමේ රෂණය කරන ලෙ සංක්රමණිකයන් රීහිප 
පෙපනකු හැරු ස දුට පබාපහෝ සංක්රමණික ප රීන් වයාපියේ ප්රපීශපව පවරළබඩ සහ අභයන්තර පතත් මම් 
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ආරිතව නිමේ රෂණය දුය. පකපසක පවතත්,  රපෂකත්ර අධයයනය ියලි කරන ලීපී ප රින් සංක්රමණය පනාවන 

සමපවදී බැදුන්, වාර්තා වූ  පබාපහෝ ප රින් ප්රපීශපව අතරමන් වූ ප රින් බවත්, වයාපියේපව බලපෑමට 
ල රවන ප්රපීශපව ියටින සංක්රමණිකයන් සංඛයාව සතය පලස වාර්ථා පනාවන බවත් සඳහන් කළ ුතුය. පමම 
වයාපියේ මිමිපව බූරුවන් දුපශකෂය ර ෙ අඩංගු දුය.  රපෂකත්ර අධයයනපවදී වාර්තා වූ සත්ත්ව දුපශකෂ පිළිබඳ 

සදුසකතර ලැයිසකතු වගුව  2, ඇමු සම 09 හි ෙ රවා ඇත. 

වගුව 3-16: අධයයනය අතරතුර වාර්තා වූ සත්ත්ව දුපශකෂවල දුසකතර සාරාංශය  

වගීෙරන ොන්ඩෙ මුළු ගණන 
ආකේනිෙ 

විකශාෂ 

ජාිෙව තගජනෙ ලක්ත වූ කහෝ 

තගජනෙට ලක්ත වූ 

සාංක්තරමණි

ෙ කහෝ 

කමරේ(fer
al) 
විකශාෂ  CR EN VU NT 

බත්කූරන් 13 0 0 0 0 1 0 
සමනලුන් 30 1 0 1 0 0 0 

මිරිදිය මාළු 8 2 0 0 0 0 0 
උභයජීීන් 1 0 0 0 0 0 0 

උරගයන් 6 1 0 1 1 1 0 
ප රීන් 83 3 21 0 0 5 92 
 රීරපායින් 10 2 0 3 0 0 13 

්කතුව 151 9 2 5 1 7 10 

භාදුතා කරන ලෙ පකටි පයලිම්  CR - ෙැිද පලස වඳීපම් තර්ජනයට ල රවු, EN - වඳීපම් තර්ජනයට ල රවූ, 

VU - අවොනමට ල රදුය හැරී, NT - තර්ජනයට ල රවූ , () - පගෝලීය වශපයන් ආසන්න වඳීපම් තර්ජනයට 

ල රව ඇයේ දුපශකෂ1,  - ආෙම්පේ පාලපම් සහ වැය  දූපත් වල පවයේන කුඩා අිජනන ගහනයට පමණ ර අොළ පේ. 

ය ත ඍතුපේ පැමිපනන කුරුල්ලලන් පේ ගහනය සමී රෂනයට ල ර පනාකළ බැදුන් ්ය සමී රෂනය කල ුතුය2, 

- සංක්රමණික ප රි දුපශකෂ3,  - ශ්රී ලංකාව තුල පවපසන. 

අධයෙන ප්රකේශෙ තුළ වාගපා වූ දුගලභව, තගජනෙට ලක්ත වූ සහ ආකේණිෙ සත්ත්ව හා ශාෙ, (යත්නම්) 

වයාපියේපව බලපෑමට ල ර පවන ප්රපීශය තුළ සමසකතය ර වශපයන් ආපේණික සත්ත්ව දුපශකෂ නවය ර 

නිමේ රෂණය කරන ලදී. පම්වාට ් ර සමනළ දුපශකෂය ර Appias galena (Lesser albatross), ආපේණික 

මත්සය දුපශකෂ පෙක ර, Amblypharyngodon Grandisquamis (Large Silver carplet- දුශාල රිදී 

කාප්ලට් , Systomus spilurus (Olive barb- ඔය ේ බාේ), උරග දුපශකෂය ර Sitana devakai (Devaka's 

fanthroce - පීවක.සක මැනපත්රෝසක   කුරුළු දුපශකෂ තුන ර Ocyceros gingalensis (Sri Lanka Grey 
Hornbill), Gallus lafayettii (Sri Lanka Junglefowl), Tephrodornis pondicerianus (Common 
Wood shrike)  ඇතුළත් පේ.  පමම ආපේණික දුපශකෂ ියයල්ලලම ශ්රී ලංකාපේ බහුලව වයාප්ත ී ඇත. Sitana 

devakai දුපශෂය වයඹ සහ නැපගනහිර පවරළාසන්න සහ අභයන්තර වාසසකථානවල ෙ රනට ලැපබන අතර 
ඉයේරි ආපේණික දුපශකෂ ශ්රී ලංකාව තුළ පුළුල්ල වයාප්යේය ර පපන්නුම් කරයි. වයාපියේ භූමිපව වාර්තා ී  ඇයේ දුපශකෂ 

අපටන් කුරුල්ලලන් දුපශකෂ පෙක ර ෙැිද වඳීපම් තර්ජනයට (critically threatened  ල රව ඇත. අිජනන 

ගහනය වාර්තා වන්පන් වයාපියේය බලපෑමට ල ර වූ ප්රපීශයට ආසන්නව පිහිටි ආෙම්පේ පාලම ( Adam’s 

Bridge  නැමැයේ  සමුද්ර ජායේක වපනෝෙයානපව පමණ ර වන අතර ්බැදුන් පමම නිමේ රෂණය කරන ලීපී 
සංක්රමණ සමපවදී පනාවන බැදුන් නිමේ රෂණය කරන ලීපී පබාපහෝ දුට අිජනන ජනගහනපව සාමාජිකයින් 
දුය ුතුය. 

සාංක්රමණිෙ පක්තීන් සහ සතව පගෙටන මාගග  

ෙැනට ශ්රී ලංකාපේ  ප රී දුපශකෂ 520 රීන් සමන්දුත දුශාල ප රි සත්ත්ව දුපශකෂ සංඛයාව ර තාර්තා ී ඇත. ශ්රී 

ලංකාපේ අිජනනය කරන සහ වසර පුරා ජීවත්වන ලංකාපේ ජීවත්වන දුපශකෂ 244  ර පමයට ඇතුළත් වන 

අතර ඉන් දුපශකෂ 32  ර සංක්රමණික දුපශකෂ පේ. පමම අිජනන දුපශකෂ 244 න් 34  ර ශ්රී ලංකාපේ පමණ ර 

ෙ රනට ලැපේ (ශ්රී ලංකාවට ආපේණික . ශ්රී ලංකාපේ ෙළ වශපයන් වාර්තා ී ඇයේ ප රි දුපශකෂ 105  ර 
සැප්තැම්බර් මාසපවදී ශ්රී ලංකාවට පැමිපණන නිතය ය තකාල සංක්රමනිකයින් පලස ලැයිසකතුගත කර ඇයේ අතර 
අපේල්ල මාසපවදී (උතුරු අර්ධපගෝලපව ය ත සමයට සමගාමී වන කාලය  ශ්රී ලංකාපවන් පිටත් වන අතර තවත් 

දුපශකෂ 42  ර අක්රමවත් සංක්රමණිකයන් පලස ලැයිසකතුගත කර ඇත. ඉයේරි දුපශකෂයන් (vagrants  (වාර 

රීහිපය ර පමණ ර පහෝ වරින් වර වාර්තා ී ඇයේ , තත්ත්වය පනාෙන්නා සහ සාගර ප රීන් පලස ලැයිසකතුගත 
කර ඇත. 
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ශ්රී ලංකාවට පැමිපණන සංක්රමණික ප රීන් පිදුසුම් මාර්ග රීහිපයරීන් දිවයිනට ඇතුළු පේ. ප්රධාන පිදුසුම් 
ල රෂයය ර මන්නාරම ප්රපීශපව පිහිටා ඇයේ අතර ්හිදී අපනකුත් අභයන්තර ය ත කලාපවලට දුියර යාමට පපර 

කුරුල්ලලන් ෙහසක ගණන ර නැවතුම් සකථානය ර පලස භාදුතා කරයි. ් පලසම, වාරය අවසානපව රට හැර යාපම්දී, 
ඔවුන් පමම කලාපය ඔවුන්පේ අවසාන පේදිකාව පලස භාදුතා කරයි. 

වයඹ දිග ප්රපීශය හරහා ඇතුළු වන සංක්රමණිකයන්පේ ප්රධාන පිදුසුම් සකථානය මන්නාරම සහ පවිදතලයේේ 
අතර පිහිටා ඇයේ අතර ්හිදී ඔවුන් මන්නාරම දූපතට උතුරින් ඇයේ මාර්ගය භාදුතා කරමින් ශ්රී ලංකාවට ඇතුළු 

පේ. පයෝජිත වයාපියේ ප්රපීශය පමම පිදුසුම් සකථානය තුළ පිහිටා පනාමැත. පකපසක පවතත්, ප රි සංක්රමණ 

පනාවන සමය තුලදී පමම  රපෂකත්ර පමේ රෂණ ියලි කරන ලෙ අතර, ්බැදුන් සංක්රමණික ප රීන් දුියන් ප්රපීශය 
භාදුතා රීමේම පිළිබෙව කරුනු සම්්ර්ණපයන් තහවුරු කර ගැනීමට පනාහැරී දුය. 

අය  ඇතුන්ට සුලිසු වාසසකථානය ර පලස අධයයන ප්රපීශය හැඳින්දුය හැරී බැදුන් ්ම ප්රපීශය පුරා අය  

ඇතුන්පේ සලකු ස නිමේ රෂණය දුය. පකපසක පවතත්, වයාපියේ භූමියට උතුරින් ඇයේ ප්රපීශවල අය  පනාමැයේ 

බැදුන් ප්රධාන සංක්රමණික මාර්ග නිමේ රෂණය පනාීය. 

3.3.3 වාණිජමෙ වශකෙන් වැදගත් වන ඕනෑම කභවෞමිෙ ජලජ විකශාෂෙක්ත වාගපා ීම  

පයෝජිත සංවර්ධන ප්රපීශපව වාර්තා ී ඇයේ සත්ත්ව දුපශකෂ රීියව ර පමම ගණයට අයත් පනාපේ. 

වයාපිි භූමිෙ අවට පිහිටි සමුද්රීෙ හා කවරළබඩ පරිසරෙ 

මුල්ලය කුලම් හි පමෝෙරගම් ආරුහි  උතුපර් ියට ියලාවතුපර් ෙ රවා පමම සංවර්ධන වයාපියේය පවරළ තීරපව පිහිටා 
ඇත. ටර්බයින පබාපහාමය ර පගාඩමම් පැත්තක වන්නට පයෝජනා කර  ඇත. පයෝජිත වයාපියේය පිහිටි 
පවරළබඩ ප්රපීශය පබාපහෝ ලිරට වැය  සහිත පවරළ ර වන අතර මියගිය පකාරල්ලපර සහ වැය ගල්ල සහිත 
පාෂාණමය මිමිය ර ඇත. සමහර සුළං බල යන්ත්ර පයෝජිතව ඇයේ පවරළබඩ කලාපපව පවරළ තීරයට ආසන්නව 

පවරළබඩ ප්රපීශපව සාමානය ල රෂණ සහ භූ රූප දුෙයාත්මක ල රෂණ 3.17 වගුව මඟින් පපන්වයි.  

වගුව 3.17: සුළාං ටගබයින සදහා කෙෝජිත සාපාන ඉදිරිපිට කවරළ ෙලාපෙ තුළ කවරළ තීරකේ කපාදු ලක්තෂණ  

සුළාං 

ටගබයින # 

සාමානය ල රෂණ පපන්වන පවරළ තීරපව 
පින්තූර 

පවරළට ආසන්නව පයෝජනා කරන ලෙ සුළං 
ටර්බයින ඉදිරිපිට පවරළ තීරපව සැලරීය ු තු 
නිමේ රෂණ  

WT5 

 

 

 

 

 

 

වැය ගල්ලමය පාෂාණ මතු ීම්  සහ මියගිය 
පකාරල්ලපර මම් 

 

WT6 

 

 

වැය ගල්ලමය පාෂාණ මතු ීම්  සහ මියගිය 
පකාරල්ලපර මම 
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WT8 

 

 

 

    

පවරපළක මැරු ස 

පකාරල්ල (මැතකදි 
නිර්මානය වු ාවා 

පනාපේ) 

WT9 

 

පවරළට පසකදී පැමිණි 
මුහුලි පැලෑටි පකාටසක 

WT12 

 පවරළට පසකදී පැමිණි මුහුලි පැලෑටි පකාටසක 

WT19 

 

 මුහුලි තිණ සහිත දුශාල 
දුියරු ස මුහුලි පැලෑටි 
පවරළට ගසාපගන පගාසක 
ඇත. 

සාගරයට මුහුණලා ඇයේ 
කපඩාලාන පකාටස ර 
නිමේ රෂණය දුය 

WT22 

 

 

 

 

 

 

සමහර වැය  කලි නිර්මානයන් (dune ඇයේ 
වැය  සහිත පවරළ 
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WT31 

 

 

 

 

 

අයේශයින්ම ජීර්නය වූ හා ඛාෙනය වූ 
පාෂාණමය මිමි 

නිරිතදිග පමෝසම් තත්ත්වය තුළ පැවැයේ රළු මුහුලි තත්ත්වය පහකතුපවන් මුහුපී දිය යට සමී රෂණ ියලි රීමේමට 

පනාහැරී දුය. පකපසක පවතත්, පවරළ තීරපව ෙිශය නිමේ රෂණ ියලි කරන ලදී. පවරළ තීරය ප්රධාන වශපයන් 
ියලාවතුර සහ අරුප්පු ප්රපීශපව පනාගැඹුරු පවරළ තීරපව සමහර ගල්ලපර සහිත අ රපවරළ ර සඳහා ප්රියීධය. 
සමහර මුහුලි තිණ වර්ග ප්රපීශපව අ රපවරළ ප්රපීශවල බහුලව ෙ රනට ලැපේ. සජීී පකාරල්ලපර පහෝ මෑත ක 
නිර්මානය වූ පහෝ මියගිය පකාරල්ලපර පවරළ තීරපව ෙ රනට පනාලැබුණි. මුහුලි තණපකාළ වල කුඩා පකාටසක 

පයෝජිත සුළං ටර්බයින සකථානය WT19 වටා දුියමේ ඇයේ ආකාරය දිසක දුය. පකපසක පවතත්, පවරළබඩ තීරපව 

පබාපහෝ ප්රපීශවල දුියරු ස මුහුලි පැලෑටි ෙැරීය හැරී දුය.( රූප සටහන 3.50).  

Sargassum sp.  රතු ඇල්ලීත Caulerpa sp.  

Ulva reticulata 

  

රූපෙ 3.50 : සමහර මුහුදු පැලෑටි විකශාෂ මුහුදු කවරකළා පතුකේ  සිට කවරළට ගසාකගන කගාසා යත s 

WT19 ට ආසන්න පවරළ තීරපව මුහුෙට මුහුණලා ඇයේ කපඩාලාන ශාක සමූහය ර නිමේ රෂණය දුය. ප්රධාන 

වශපයන් WT5, WT6, WT8 සහ WT22 අවට ප්රපීශපව සමහර වැය  කඳු වැටි නිර්මානයන් ෙ ෙැකගත හැරී 

දුය.ධීවර සම්පත් පගාඩ බෑපම් අංගන ප්රපීශපව කුඩා පරිමාණපව මසුන් ඇල්ලලීපම් පමපහුම් වලට අමතරව, 

මුහුලි පැලෑටි පගාදුපල ර ෙ ක්රියාත්මක ීම නිමේ රෂණය කරන ලදී. රූප සටහන 3.51 

 

 

 

 

 

 

වනපෙ 3.51 .  විජෙිලො රාමාකේ කවරළ ආසන්නව  WT8 සහ WT9 ටගබේන කෙෝජිත සාපාන අතර මුහුදු 

පැලෑටි (ග්රැසිලරිො) කගාවිපල හමු වි 

ඉතා වැදගත් වාසසාපාන, සමුද්ර ආරක්තිත ප්රකේශ සහ සාංවගධන ප්රකේශෙ වටා යි සැලකිෙ යුතු සමුද්රීෙ විකශාෂ 

(බලපෑම් ෙලාපකෙන් වහාම පිටත)  



114 

 

මුහුපී අවට පනාගැඹුරු පකාරල්ලපර, දුියරු ස ගල්ලපර, මුහුලි තිණ පාත්යේ, කපඩාලාන සහ වැය  කඳු වැටි වැනි 
සංපේදී පරිසර පීධයේ රීහිපයරීන් මන්නාරම ප්රපීශය සමන්දුත පේ. පමම පරිසර පීධයේවල ජජව දුදුධත්වය 

ඉතා පපාපහාසත් වන අතර වරල්ල මාළු, ඉසකසන්, කකුළුවන්, පපාරීරිසකසන්, මුතු පබල්ලලන්, මුහුලි කැරීරි සහ 

මුහුලි පැලෑටි වැනි ආර්ික වශපයන් වැෙගත් ධීවර සම්පත් වය න් සමන් දුත පේ. තවෙ, ්ය වඳීපම් තර්ජනයට 

ල රව ඇයේ ඩුපගාංේ (dugong   සහ යම් ප්රමාණයරීන් මුහුලි කැසකබෑවන් වයාප්ත ව ඇයේ ප්රපීශයරී 

කොරේ පර 

මන්නාරම් පබා රපකහි (Gulf of Mannar  මහාීීපික තටාකපව පනාගැඹුරු පකාරල්ලපර ඇත. ාවා 

මහාීීපික පකාටසක පකාරල්ල පර (continental patch reefs  වන අතර පම්වායින් දුශාලතම ාවා  වන්පන් 

වන්කපලයි, අරිප්පු සහ ියලාවතුර පකාරල්ලපර (රාජසූරිය සහ පවනත් අය. 1995)  පේ. පකපසක පවතත්, ාවා 
වයාපියේපව  පවරළබඩට  ප්රපීශපයන් ඔේබට පිහිටි මුහුලි පකාරල්ල පර පේ. මන්නාරම දූපතට ෙකුණින් තවත් 
කුඩා පකාරල්ලපර පිහිටා ඇත. ාවාපව ප්රමාණය වර්ග මීටර් රීහිපයක ියට පහ රටයාර් රීහිපය ර ෙ රවා පවනසක 
වන අතර සාපප් රෂව පනාගැඹුරු ජලපව මීටර 10-12 පමණ ගැඹුරට හමුපේ. පම්වා පවරළට රීපලෝමීටර 6  ර 
පමණ ලිරින් පිහිටා ඇත. ශ්රී ලංකාපේ සුප්රියීධ මුතු බැංකුව ියලාවතුපර් සහ අරිප්පු යන පනාගැඹුරු මුහුපී ෙ රනට 

ලැපබන අතර ාවා වයාපියේ ප්රපීශපව ඈත මුහුලි ප්රපීශ (offshore areas  පේ. 

අරිප්පු, ියලාවතුර සහ වන්කපලයි පකාරල්ලපර පිහිටි සකථාන සහ අපනකුත් වැෙගත් සමුද්රීය සහ පවරළබඩ 

වාසසකථාන රූප සටහන 3.52 හි ෙැ රපේ. පකාරල්ල පරවල ආරිතව වැිදපුරම මිය ගිය පකාරල්ලපර වල හලිනා 

ගැනීම පම්වා පේ (රූපය 3.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපෙ 3.52 : සිලාවතුර, අරිප්තපු සහ වන්ෙකලයි කොරේපර (තවත් උතුරට) සහ අකනකුත් වැදගත් වාසසාපාන 

(මූලාශ්රෙ IUCN) 
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රූපෙ 3.53 :  A-සිලාවතුකරයි, B- වන්ොකයි, C- අරිප්තපු ෙන මුහුදු ප්රකේශවිනන් වැඩිපුරම මිෙ ගිෙ කොරේපර 

හමුීම්  

මුහුදු පැලැටි   

මන්නාරම පවරළ තීරපව ඈත මුහුෙ ප්රපීශවල මුහුලි තිණ හමු පේ. පකපසක පවතත්,  රපෂකත්ර සමී රෂණපවදී 
ලබාගත් නිමේ රෂණ සහ ධීවරයින්පගන් ලැබු ස පතාරතුරුවලට අනුව අධයයනයට ල ර වූ පවරළ ආසන්නපව 

පවරළ තීරපව රීියලි මුහුලි තණපකාළ පිළිබඳ සලකුණ ර පනාමැත. පකපසක පවතත්, සමහර මුහුලි තිණ වයාපියේ 
භූමිය පප පීපසක පවරළට ගසාපගන පැමිණ ඇයේ ආකාරය නිමේ රෂණය දුය. පමම මුහුලි තිණ මුහුලි පවරළට 

ඈයේන් මුහුපී  පිහිටා ඇයේ මුහුලි තිණ ප්රපීශ වය න් ගසා පගන පැමිණ  ඇත (රූපය 3.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපෙ 3.54 :  වන්ෙකලයිට ඔබ්කබන් වූ කවරළාසන්න මුහුදු තණබිම්  

Enhalus acaroids යනු මන්නාරම් මුහුපී පනාගැඹුරු මුහුලි තීරපව බහුලව ෙ රනට ලැපබන මුහුලි තිණ 

දුපශකෂයයරී. C. rotundata, C. serulata, Syringodium isotifolium, Halodule pinifolia, H. uninervis 

සහ Halophila ovalis පමම ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපබන අපනකුත් දුපශකෂ අතර පේ (IEE, 2017). 

මන්නාරම් පබා රපකහි මුහුලි තිණ තණමම් ෙැනට වඳීපම් තර්ජනයට ල රව ඇයේ Dugong (Dungong 

dugon) දුපශෂය සඳහා පමන්ම මුහුලි කැසකබෑවන් වැනි අපනකුත් සංර රෂණයට අවශය දුපශකෂ සඳහා වැෙගත් 

වාසසකථාන ර සපයයි. පම්වා පබාපහෝ දුපශකෂ සඳහා ඉතා වැෙගත් වාසසකථාන පේ (Miththapala, 2012). පකපසක 

  B 

  C 

  A 
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පවතත්, මුහුලි තිණ භූමි පබාපහාමය ර මන්නාරම දූපත, කලපුව අවට සහ මන්නාරම දූපතට උතුරින් 

පවිදතලයේේ ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපේ (රූපය 3.55) 

රූපෙ 3,55   මන්නාරම අවට මුහුකේ තිණ වයාප්තිෙ දැක්තකවන සිිෙම් -  න්ිො දත්ත විනන් උපුටා ගන්නා 

ලදී (Dahanayaka & Pahalawattaarachchi, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 ෙකඩාලාන 

WT19 අවට පවරළබඩ තීරපව මුහුෙ ඉදිරිපව වැපඩන කපඩාලාන කුඩා  පකාටසක ෙ රනට ලැපේ. මන්නාරමට 

ෙකුණින් ආච්ාන්කුලම්, නරිදුල්ලලුකුලම්, වංකපලයි සහ මන්නාරම නගරයට උතුරින් පවිදතල්ලයේේ සකවභාව 

ර රිතපව කැම පපපනන කපඩාලාන ප්රපීශ ෙ රනට ලැපේ (රූපය 3.56 . 

. 

 

 

 

 

 
 

 

රූපෙ 3.56 :  මන්නාරම අවට ෙකඩාලාන 

වයාප්තගිෙ දැක්තකවන සිිෙම (IUCN, 2010) 
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මුහුදු ෙැසාබෑවන් 

ශ්රී ලංකාපේ පවරළ තීරපව කැෙය  සාෙන කැසකබෑ දුපශකෂ පපහන් තුන ර මන්නාරම ප්රපීශපයන් වාර්තා ී ඇත. 

ප්රමුඛ දුපශකෂය වන්පන් ඔය ේ රිඩ්ය  - Olive Ridley (Lepidochelys olivaceae), ඉන්පසු හරිත කැසකබෑවා - 

Green Turtle (Chelonia mydas) සහ Hawksbill කැසකබෑවා (Erytmochelis imbricata) (Miththapala, 

2012).  රපෂකත්ර සමී රෂණපවදී සහ ය රීත පවා සා රි ලබා ගැනීමට පනාහැරී වුවෙ ්ම ප්රපීශය කැසකබෑ 

වාසසකථානයරී. තවෙ, DWC හි කැසකබෑ කැෙය  වාසසකථාන ියයේයම් අනුව පවරළ තීරය ලැයිසකතුගත කර පනාමැත 

(රූපය 3.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපෙ 3.57 :ශ්රී ලාංොකේ දක්තනට ලැකබන ෙැසාබෑවන්කේ ෙැදැින 

සහිත කවරළ (මූලාශ්රෙ: DWC.) 

 

 

 

සමුද්රීෙ ක්තීරපාමන්  

සාගර  රීරපායී දුපශකෂ 16 ර ශ්රී ලංකාපේ වයඹ මුහුලි කලාපය තුළ වාර්තා ී  ඇත (Illangakoon 2004). දුපශකෂ 

වැෙගත්කම වන්පන් පගෝලීය වශපයන් වඳී යාපම් තර්ජනයට ල රව ඇයේ Dugong (Dugong dugon), ෙශක 
රීහිපයකට පපර වාර්තා වූ පපාලි සාගර  රීරපායින්පගන් ් ර දුපශකෂය ර වන අතර ඔවුන් ෙැන් ඉඳහිට හමු පේ 

(රූපය 3.58). ධීවරයින් පවසන පරිදි මන්නාරම ප්රපීශපව පනාගැඹුරු මුහුලි ප්රපීශය තුළ පසුගිය කාලය තුළ 

Dugong ෙැකගත පනාහැරී දුය. ්බැදුන්, වයාපියේ බලපෑමට ල ර වූ ප්රපීශය තුළ Dugong හමුීමට ඇයේ 

ඉඩකඩ ඉතා අඩුය. 

රූපෙ 3.58 : Dugong වාගතා වන ප්රකේශ දැක්තකවන සිිෙම (https://www.dugongconservation.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dugongconservation.org/


118 

 

3.3.5 ආරක්තිත ප්රකේශ වලට සමීප ීම 

මරිච්චිෙ කටි රක්තිත වනාන්තරෙ 

මන්නාරම දිසකි රකපව මරිච්චිකට්ටි ර රිත වනාන්තරය (පහ රටයාර් 1952.6) 2021 ජනවාරි 1 වන දින අංක 

2208/57 ෙරණ ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. සුළං ටර්බයින සකථාන යේසක අපටන් යේසක පෙක ර 
මරිච්චිකට්ටි ර රිත වනාන්තරය තුළ පයෝජනා කර ඇත. ් ර ් ර සුළං ටර්බයිනය  සඳහා ඉදිරීමේම් කටුතු 

වලට අවශය පපපෙස (hardstand  ප්රපීශය අ රකර 1.88 (පහ රටයාර 0.76) වන අතර ් ර ් ර ටර්බයිනය 

සඳහා අවශය මුළු භූමි ප්රමාණය අ රකර 6.32 (පහ රටයාර 2.56) පේ. වි රෂලතා ඉවත් රීමේම ියලි වන්පන් 

ඉදිරීමේම් කටුතු වලට අවශය පපපෙස තුළ පමණි. කල්ලආරු පාලම අසල පයෝජිත ියලාවතුර GSS සඳහා පවන් 

කර ඇයේ අ රකර පහක ඉඩම ෙ පමම ර රිතපව පිහිටා ඇත. පයෝජිත 220 kV සම්පේෂණ මාර්ගපයන් 

රීපලෝමීටර 4 ර පමණ B403 ප්රධාන මාර්ගයට (ෙකු ස පවරළ මාර්ගයට  ආසන්නව පෙියන් ෙැනට පවයේන 

පුතුකාමම් GSS පවත වන ර රිතපව නැපගනහිර මායිම හරහා ගමන් කරනු ඇත. සම්පේෂණ මාර්ගපව 

සම්්ර්ණ දිග රීපලෝමීටර් 28.6 රී. හායනයට භාජනය වූ දුයළි මිශ්ර සොහරිත වනාන්තර, ලඳු කැලෑ, වැය  කඳු 

වැටි, කපඩාලාන වාසසකථාන සකවභාදුක වාසසකථාන පලස පමම ර රිතපව ෙ රනට ලැපේ. වනාන්තර/ වනජීී 

ර රිතවල පිහීම් රූප සටහන 3.59 සහ 3.19 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

මාවිේලු සාංරක්තිත වනාන්තරෙ 

මාදුල්ලලු සංර රෂණ වනාන්තරය පයෝජිත මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේ භූමිය ඉදිරිපිට පිහිටා ඇත. පමම ප්රපීශ 

පෙක B403 (ෙකු ස පවරළ මාර්ගය  ප්රධාන මාර්ගය මගින් පබදී ඇත. පමම සංර රෂණ වනාන්තරය 2017 මාර්තු 

24 වන දින අංක 2011/34  ෙරණ ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. පමහි වර්ග ප්රමාණය පහ රටයාර 

40,030.5  ර වන අතර ්ය ර රිත වනාන්තර පහක ්කතුවරී (වගුව 3.18) 

වගුව 3-18: රක්තිත වනාන්තර පහෙ එෙතුවක්ත මගින් 2017 දී ප්රොශෙට පත් ෙරන ලද මාවිේලු සාංරක්තෂණ 

වනාන්තරෙ  

 නම වගග ප්රමාණෙ 
(ha) 

ගැස කටුව 

1 කරිද රකුය  /මරිච්චිකට්ටි ර රිත වනය (RF  6042 10.10.2012 1779/15 

2 මාදුල්ලලු RF 14574 21.5.2012- 1757/2 

3 පවප්පල්ල RF 10495  

4 පපරියමරිප්පු RF 7523 21.5. 2012- 1757/2 

5 දුලත්යේකුලම් RF 2107  

 මාවිේලු සාංරක්තෂණ වනාන්තරෙ 40030.525 24.3.2017- 2011/34 

විේපත්තු උතුවන අභවෙභූමිෙ සහ විේපත්තු ජාිෙ වකනෝදයානෙ 

දුල්ලපත්තු උතුරු අභයභූමිපයන් (පහ රටයාර් 632) සහ දුල්ලපත්තු ජායේක වපනෝෙයානපව ියට (පහ රටයාර් 

131,667) රීපලෝමීටර 1.4  ර පමණ ලිරින් මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේපව අවසාන සුළං ටර්බයිනය (WTG 

38) පිහිටා ඇත. 

අච් න්කුලම් රක්තිත වනාන්තරෙ 

මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේපව අංක 1 සුළං ටර්බයිනය සහ අච්ාන්කුලම් ර රිත වනාන්තරපව ෙකු ස මායිම 

අතර ලිර රීපලෝමීටර් 8.9  ර පමණ පේ. පහ ර ටයාර් 1405.79 ක භූමි ප්රමාණයරීන් ු ත් පමම වනාන්තරය 2019 

ඔ ර පතෝබර් 16 වැනි දින ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ අතර  අච්ාන්කුලම් ර රිත වනාන්තරපව කපඩාලාන 
ආර්ෂාව සඳහා වන සංර්ෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් කලපුව දිපේ ර රිත භූමිය ෙැනටමත් වැට ර බැඳ ඇත 

(දුපශකෂ ගැසට් පත්රය අංක 2145/36). 

වන්ොකලයි අභවෙ භුමෙ 

මුල්ලය කුලම් හි පයෝජිත සුළං බල වයාපියේයට රීපලෝමීටර් 18 ර පමණ උතුරින් වංකපලයි අභයභූමිය පිහිටා ඇත. 

අභයභූමිය (8°56'N 079°55'E) මන්නාරම සහ මන්නාරම දූපත අතර පහ රටයාර 4398.95 ක භූමි ප්රපීශය ර 

පුරා පැයේමේ ඇයේ අතර 2008 දී ප රීන්පේ ආර රෂාව සඳහා අභයභූමිය ර පලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. 

අභයභූමියට ප්රධාන පගාඩමපමන් පකාටස ර, පවරළබඩ දූපත්, මුහුලි පවරළ සහ සමුද්රීය ප්රපීශපව පකාටස ර 
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ඇතුළත් පේ. අභයභූමිය ෙකුණින් වන්කාපලයි, බටහිරින් පුය යන්යේේ දූපත සහ උතුරින් සහ නැපගනහිරින් 

යේරුප රටිසකවරම් යන ප්රපීශවය න් මායිම් ී ඇත. අභයභූමිය ශුෂකක කලාමය කටු පඳුරු සහිත මිමි, ශුෂකක කලාමය 

තණමම්, සමුද්රීය තිණ මම්, වැය  කඳු වැටි, කපඩාලාන, ජල වළවල්ල, වැේ, ලවණ වගුරු මම්, කලපු, උෙම් තට්ටු 
සහ මුහුලි තිණ පාත්යේ වැනි වාසසකථාන සහ වි රෂලතා වර්ග රීහිපයරීන් සමන්දුත පේ. දුපශකෂපයන් උතුරු 

කලාපපව4 පනාගැඹුරු සමුද්රීය කලාපපව පකාටස ර ෙ ්යට ඇතුළත් පේ. 

කවඩිතලිේ සාවභවාවිෙ රක්තිතෙ 

පහ රටයාර 29,180 ක වපසරිය ර ඇයේ පවිදතලයේේ සකවභාව ර රිතය 2016 දී ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. පමය 

මුල්ලය කුලම් හි පයෝජිත සුළං බල වයාපියේයට රීපලෝමීටර් 23 ර පමණ ඈයේ පිහිටා ඇත  

කෙෝධ වැව අභවෙභූමිෙ 

කහක්තටොර 4330 ෙ වපසරිෙකින් යුත් කමෙ 1954 දී අභවෙභූමිෙක්ත කලස ප්රොශෙට පත් ෙරන ලදී. කමෙ 

කෙෝජිත මුේිනකුලම් සුළාං බල වයාපිි ප්රකේශකේ සිට කිකලෝමීටග 16ක්ත පමණ දුරින් පිහිටා යත. 

මඩු මාගගෙ ජාිෙ වකනෝදයානෙ  

පමය පහ රටයාර 63816 ක වපසරියරීන් ුතුව 2015 දී ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. පමය මුල්ලය කුලම් හි පයෝජිත 

සුළං බල වයාපියේයට රීපලෝමීටර් 18 ර පමණ ලිරින් පිහිටා ඇත. 

යඩම්සා බ්රිේ  සමුද්රීෙ ජාිෙ උදයානෙ (Adam's Bridge Marine National Park) 

මන්නාරම දූපපත් Adam's Bridge සමුද්රීය ජායේක උෙයානය පිහිටා ඇත්පත් මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේ 

ප්රපීශපව ියට රීපලෝමීටර 40 ර පමණ ලිරිනි. ් ය ශ්රී ලංකාපේ උතුරු පළාපත් මන්නාරම පරිපාලන දිසකි රකපව 

තපලයිමන්නාරම ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශය තුළ පිහිටි පහ රටයාර 18,990 ක භූමි ප්රමාණයරීන් සහ සමුද්ර 

තීරයරීන් සමන්දුත වන අතර ්ය 2015 ජුනි 22 වන දින ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. 

වගුව 3-19: වයාපිි ප්රකේශකේ වන හා වනජීී රක්තිත 

අං
කය
. 

නම ප්රමානය 
(ha) 

පරිපාලනය ගැසට් 
අංකය 

දිනය දුසකතර 

1. මරිච්චිකට්ටි 
ර රිත 
වනාන්තරය 

1,952.59 වන සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

2208/5
7 

01.01.202
1 

 

2. මාදුල්ලලු 
සංර රෂණ 
වනාන්තරය 

40,030.52 වන සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

2011/3
4 

24.03.201
7 

 

3.  දුල්ලපත්තු උතුරු 
අභයභූමිය 

632.00 වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

 25.02.193
8 

 

4.  දුල්ලපත්තු ජායේක 
වපනෝෙයානය 

131,667.0
0 

වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

 25.02.193
8 

 

5. මඩු පාර වන 
ර රිතය 

44,829.00 වන සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

1779/1
5 

10.10.201
2 

DWC පප්රීශ 
සමග 
සමපාතව ඇත 

6. මඩු පාර ජායේක 
වපනෝෙයානය 

63,067.39 වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

1920/3 22.06.201
5 

FD ප්රපීශ 
සමග 
සමපාතව 

                                                      

4 ස්ම්සා පතත්මම් 2009-2012 පිළිබඳ පතාරතුරු පිකාව (www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm). 
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7. පයෝධ වැව 
අභයභූමිය 

4330.00 වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

 24.09.195
4 

 

8. අච්ාන්කුලම් 
කපඩාලාන 
ර රිත 
වනාන්තරය 

1405.79 වන සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

2145/3
6 

16.10.201
9 

 

9. වන්කපලයි 
අභයභූමිය 

4838.95 වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

1566/3 08.09.200
8 

 

10. පවිදතලයේේ 
සකවභාව ර රිතය 

29,180 වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

1956/1
3 

01.03. 
2016 

 

11.  “ආෙම්පේ 
පාලම” ජායේක 
සාගර උෙයානය  

18,990 වන ජීදු 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

1920/3 22.06.201
5 
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රූපෙ 3.59 : සිිෙම . සුළාං ටගබයින (38) සහ GSS/ සම්ප්තකගෂණ මාගගෙ (220 kV, 28 km) සදහා කෙෝජිත 

සාපාන  කපන්වයි. වනජීී සාංරක්තෂණ කදපාගතකම්න්තුකේ ආරක්තිත ප්රකේශ සහ වන සාංරක්තෂණ 

කදපාගතකම්න්තුව විසින් ප්රොශෙට පත් ෙරන ලද රක්තිත වනාන්තර ද සිිෙම්ගත ෙර යත. 
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3.4 ඓිහාසිෙ සහ පුරාවිදයාත්මෙ වැදගත්ෙම 

මන්නාරම දිසකි රකපව පුරාදුෙයාත්මක, ඓයේහාියක හා සංසකකියේක වශපයන් වැෙගත් සකථාන පහත ියයේයපමන් 

ෙැ රපේ (3.60). ියයලුම සකථාන පිහිටා ඇත්පත් පයෝජිත MWPP- III අදියර වයාපියේ ප්රපීශපයන් පිටත වන අතර 

්කවා ියලාවතුපරයි සහ මුල්ලය කුලම් අතර පිහිටා ඇත. 

රූපෙ 3.60  මන්නාරම දිසාි ක්තෙකේ කවරළබඩ DSD වල පුරාවිදයාත්මෙ, ඓිහාසිෙ හා සාංසාෙිිෙමෙ 

වැදගත් සාපාන  

 

(මූලාශ්රය  ශ්රී ලංකාපේ මන්නාරම් පබා රක ආරිතව පතෝරාගත් ප්රපීශ වල ජජව දුදුධත්වය සහ සමාජ-ආර්ික 

පතාරතුරු, 2011, IUCN) 
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පුරාදුෙයා පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් 2013 අපගෝසකතු 16 දින, අංක 1823/735. ෙරන ගැසට් පත්රය මගින්  අරිප්පු 
පකාටුව සහ පඩාරි ර බංගලාව ආර රිත සකමාරක පලස ලැයිසකතුගත කර ඇත. පයෝජිත සම්පේෂණ මාර්ගපව 

ියට රීපලෝමීටර් 3.4 ර පමණ ලිරින් හමුවන පුරාදුෙයාත්මක වශපයන් වැෙගත් සකථාන පෙරී. ඓයේහාියක පහෝ 

පුරාදුෙයාත්මක වශපයන් වැෙගත් සන්ිකසකථාන පහෝ ඓයේහාියක, ආගමික, පුරාදුෙයාත්මක, දුෙයාත්මක, 
සංසකකියේක වැෙගත් සකථාන පිළිබඳ සා රි පයෝජිත සුළං ටර්බයින පහෝ පයෝජිත සම්පේෂණ මාර්ගය ඉදිරීමේම 
සඳහා පවන් කර ඇයේ වයාපියේ ප්රපීශය තුළ වාර්ථා ී පනාමැත. 

අරිප්තපු කොටුව සහ කඩාරික්ත බාංගලාව 

අරිප්පු බලපකාටුව මුලදී පිතුීතසීන් දුියන් ඉදිකරන ලෙ අතර පසුව ලන්පීසීන් දුියන් අල්ලලා ගන්නා ලදී. 
අවසානපව ඉංග්රීියන් අතට පත් වූපමම සකථානය ප්රාපීය ය පරිපාලනපව සහ මුතු පබල්ලලන් ඇල්ලලීපම් නිරතව 
ියටින  නිලධාමේන් භාදුතා වන සකථානය ර දුය. වර්තමානපව පගාඩනැගිය වල නටබුන් ප්රමාණය කුඩා බැදුන් 
පමම බලපකාටුව පකතරම් පුළුල්ල ී යේබුපන්ෙ යන්න පිළිබෙව පරිකල්ලපනයට ඉයේරි පේ. සාමානය බලපකාටුවක 
ෙ රනට ලැපබන පමහි ආර්ෂාව පනාමැයේ නමුත් පැරණි කාලපව පැවැයේ වුහයන් ඇත. ශ රයේමත් මැටි ගපඩාල්ල 
සහ බොම වය න් මත්යේ   නට ඉදිකරන ලෙ පමම පගාඩ නැගිල්ලපල්ල වහලය පනාමැත. යාබෙ පගාඩනැගිය වල 
නටබුන් තවමත් ෙ රනට ලැපේ. කලාපපව ඉයේහාසය ුපරෝමය ජාතීන් තුනක පාලනය සමප මුසු යේම පැවැයේ 
ඇයේ අතර අරිප්පු පමම ඉයේහාසපව සන්ිකසකථානයරී. 

අරිප්පුබල පකාටුව යනු අරිප්පුහි සපත්තු පාලනමට ඉදිරිපයන් මුහුලි තීරපව  පිතුීතසීන් දුියන් ඉදිකරන ලෙ කුඩා 

බලපකාටු පෙකරී. මන්නාරම මඳ වැම පමන් පසු පමම බලපකාටුව 1658 දී ලන්පීසීන්ට භාර පෙන ලදී. පමම 
බලපකාටුව නැවතත් බ්රිතානයයන් අතට පත් දුය. මන්නාරම් මුහුෙ අතීතපව ියටම ශ්රී ලංකාපේ ියයලුම 

පාලකයන්ට ඉතා වැෙගත් ප්රපීශය ර ව පැවැයේ අතර පිතුීතිය, ලන්පීිය සහ බ්රිතානය යන ියයල්ලපලෝම පමම 
කලාපය පකපරහි සැලරීය ුතු උනන්ලිව ර ෙ රවා ඇත. 

පමඩ්රි ර පනෝර්ත් (1798-1805) යනු ප්රථම බ්රිතානය ආණ්ඩුකාරවරයා වන අතර පඩාරි ර නමින් හැඳින්පවන 
පවරළ තීරපව ඔහුපේ නිල පදිංචිය සකථානය ඉදිකර ඇත. පමම බලපකාටුව ප්රපීශපව පැවැයේ  ්ම බන්ගලාව 
මුතු පබල්ලලන් ඇල්ලලීම කළමනාකරන නිලධාමේන්පේ බංගලාව ර බවට පරිවර්තනය කපළකය. ියලාවතුරට 
ෙකුණින් පිහිටි පකාණ්ඩච්චි නම් කුඩා ගම්මානපව මුතු පබල්ලලන්  ඇල්ලලීම යළි ආරම්භ දුය. රජපව කජු වගාව 
නිසා පකාණ්ඩච්චි ප්රපීශය පසුව ජනප්රිය දුය. පඩාරි ර බංගලාව පසුව තානායම ර බවට පරිවර්තනය කළ නමුත් 

පකාටි ත්රසකතවාදී ුීධය නිසා පමම ඔවුන් පමම ප්ර පීශපව සකථාන ගත දුය. 

  

ජාෙ රූපෙ 1. කඩාරික්ත බාංගලාව (4.08.2022) ජාෙ රූපෙ 2. අරිප්තපු කුළුණ (4.08.2022) 

පමය ‘නිසැකවම දිවයිපන් ඇයේ ලසකසනම පගාඩනැගිල්ලල වන අතර ඕනෑම වාසකතුදුෙයාවකට අනුව සැලසුම් කර 

ඇයේ ් කම පගාඩනැගිල්ලල”  පලස පකෝිදනර් (Cordiner  (1807) ඔහුපේ “ලංකාපේ  දුසකතරය” නැමැයේ කියේපව 

සෙහන් කර ඇත. කාලය දුියන් පමම පගාඩනැගිල්ලල සකවභාදුකව දුනාශයට පත් ී ඇත. මුහුලි සුළප, පරිසරපව 

කටුක තත්ත්වයන් සහ පනාසැලරීල්ලල පමයට ප්රධාන පහකතු දුය. 1900 ගණන්වල මුල්ල භාගය වන දුට, ඉහළ 

මහල දුනාශී පගාසක ඇයේ අතර, 1980 ගණන්වල පවරපළක පසුපස පපෝටිපකෝව මුහුලි ඛාෙනයට පගාලිරු ී ඇත. 

                                                      

5 මන්නාරම දිසකි රපව ආරක්ෂිත සකමාරක ලැයිසකතුව-, මූලාශ්රය  archaeology.gov.lk- 2022 අපගෝසකතු 13 වැනි දින ප්රපේශ දුය. 

 



124 

 

ඉයේරි මත්යේ පනාකඩවා සුළඟින් දුඛාෙනයට ල ර පවමින් වර්ෂාපවන් පසකදී යයි. 2004 වසපර්දී පගාඩනැගිල්ලපල්ල 
උතුරු පකාටස ෙ කඩා වැම  ඇයේ බැදුන් හානිය දිගටම පවතී. 

3.5 සමාජ-ආගිෙ පරිසරෙ 

අොළ ප්රාපීය ය පල්ලකම් කාර්යාලවල ප්රාපීය ය සම්පත් පැයේකඩ, ප්රජා උපපීශන හරහා ස්සකකර ගන්නා 

පතාරතුරු සහ වයාපියේ ප්රපීශපව ප්ර නිවාස 200 ක ියලි කරන ලෙ නියැදි ගිහ සමාජ-ආර්ික සමී රෂණය ර 
මඟින් වයාපියේ ප්රපීශපව සමාජ ආර්ික පැයේකඩ අවපබෝධ කර ගැනීමට සහ වයාපියේපව සමාජ-ආර්ික 

බලපෑම් ත රපසකරු රීමේම කරන ලදී. සම්්ර්ණ ක්රියාවය ය 2022 මැයි ියට අපගෝසකතු ෙ රවා ියලිකරන ලදී 

වයාපියේපව  බලපෑම් ප්රපීශපව සමාජ-ජනදුෙයාත්මක ල රෂණ, ජීවපනෝපාය සහ ආොයම් උත්පාෙන 

ක්රියාකාරකම්, ඉඩම් හිමිකම, නිවාස හා ගිහ වත්කම්, බලශ රයේ භාදුතය, පපාලි යටිතල පහසුකම් සහ පසකවා, 

ලිප්පත්කම සහ සකත්රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ගැටළු දුසකතර  කර ඇත. වයාපියේය පිළිබඳ මහජන මතය, 
අපප් රිත බලපෑම් සහ ජනතාව දුියන් බලපෑම් අවම රීමේමට කරන ලෙ පයෝජනා අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග ෙ 

පමම පරිච්පේෙපයන් ඉදිරිපත් කරනු ලැපේ. ් ර ් ර GND පෙපකහිම සහ දුදුධ පාර්ශවකරුවන්පේ පරිපාලන 
මට්ටම්වල පවත්වන ලෙ ස්සකීම් /සාකච්ජා මගින් මහජනතාවපේ සහ අපනකුත් පාර්ශවකරුවන්පේ පපාලි අෙහසක 
සහ පයෝජනා පැහැදිය  කරන ලදී. වයාපියේ බලපෑමට ල ර වූ ප්රපීශපව ජනාවාසවල සමාජ-ආර්ික තත්ත්වය 
පිළිබඳ ගුණාත්මක පතාරතුරු ස්සක රීමේමට පමම සාකච්ජා  උපකාමේ දුය. සාකච්ජා වල  ාකාබීධ සාරාංශය ර 

සහ සහභාගිවුවන්පේ ලැයිසකතුව අමුණා ඇත (ඇමු සම 5 බලන්න).   

3.5.1 අධයෙන ප්රකේශකේ සහ ෙලාපෙරණකේ වගතමාන ඉඩම් භවාවිතෙ    

පයෝජිත අධයයන ප්රපීශපව සාමානය ඉඩම් පරිහරණ රටාව රූප සටහන 3.61 හි ෙ රවා ඇත. පයෝජිත සම්පේෂණ 

මාර්ගය හරහා පබාපහෝ භූමි ආවරණය කුඹුරු සහ වනාන්තර වය න් සමන්දුත පේ. තවෙ, සම්ප්පර්ෂණ මාර්ගපව 

මීටර් 35 ක පකාරිපඩෝ ප්රපීශපව ඉඩම් පරිහරණ ගණනය රීමේම් 3.20 වගුපේ ෙ රවා ඇත. ගණනය රීමේම්වලට 

අනුව, කුඹුරු ප්රපීශය මුළු ඉඩම් පරිහරණපයන් පහ රටයාර 69  ර පමණ ආවරණය කරයි. පයෝජිත සම්පේෂණ 
මාර්ගය මගින්  පගවතු සහ ජල සම්පත් අවම ප්රමාණය ආවරණය කරයි. සුළං ටර්බයින ප්රධාන වශපයන් 

වනාන්තර ප්රපීශපව පිහිටා ඇත (රූපය 3.61, වගුව 3.21). ්කවා ප්රධාන වශපයන් මරිච්චිකට්ටි වනාන්තරපව 

(81 %) සහ මාදුල්ලලු සංර රෂණ වනාන්තරපවඇත. 

වගුව 3-20  35 m කොරිකඩෝකේ ඉඩම් භවාවිතෙ ආවරණෙ වන සම්කේෂණ මාගගෙ  

නම 
වර්ග ප්රමානය 

(m2) වර්ග ප්රමානය (ha) % 

මුඩු මම 6658 0.67 1 
වනනාන්තර 255611 25.56 25 
ජාල සකථානය 349 0.03 0 
කුඔුරු 690197 69.06 69 
පගවත්ත/පපාල්ල 411 0.04 0 
ගංගා 4153 0.41 0 
ලලි කැලෑ 36411 3.64 4 
වැේ 8815 0.88 1 

 1002605 100.29   

වගුව 3-21: භූමි පරිහරණ වගග ආවරණෙ වන සුළාං ටගබයින තල ප්රකේශෙ 

නම 
වර්ග ප්රමානය 
(m2) වර්ග ප්රමානය (ha) % 

මුඩු මම 16695 1.67 1 
මුඩු මම (පවරළ වැය ) 140772 14.08 16 
ලලි කැලෑ / වනාන්තර FD 

මරිච්චිකට්ටුව) 749,227 74.93 83 

 906,694 90.68   
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රූපෙ 3.61: කෙෝජිත වයාපිි භූමි ප්රකේශෙ වටා ඉඩම් පරිහරණ සිිෙම (මූලාශ්රෙ: Arc GIS බලපත්ර 

මිදුොාංගකේ අධි-විකේදන රූප 2022) 
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2007 අංක 35 ෙරන ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය (SLSEA) පනපත් 12(1) වගන්යේය යටපත් ශ්රී ලංකා 

සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය දුියන් අංක  1858/2 - 2014 අපේල්ල 17 බ්රහසකපයේන්ො ගැසට් පත්රය මගින් පයෝජිත 

සුළං බල ප්රපීශය යේරසාර බලශ රයේ සංවර්ධන කලාපය ර පලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. SLSEA දුියන් නිකුත් 

කල බලපත්රය යටපත් CEB දුියන් පමම වයාපියේය ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. තවෙ, පයෝජිත සුළං බලාගාරය සහ 
උප ජාල සකථාන ප්රපීශය ිමරිච්චුකට්ටිි ර රිත වනාන්තර ප්රපීශයට අයත් පේ. සුළං ටර්බයින තුන ර සහ 
සම්ප්පර්ෂණ මාර්ගපව පකාටස ර කුඹුරු ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. 

වයාපියේ සංරාක පිහිටුීම සඳහා හඳුනාපගන ඇයේ ඉඩම්වල ඉඩම් පරිහරණ රටාව පබාපහෝ ලිරට වනාන්තර සහ 

කුඹුරු ඉඩම් පේ. වයාපියේ සංරාක ඉදිරීමේමට පයෝජිතපුළුල්ල ඉඩම් පරිහරණ රටාවන් 3.22 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

වගුව 3-22: වයාපිි පිෙසටහකන් ඉඩම් පරිහරණ රටාව 

අාංෙ වයාපිි සාංර ෙෙ පුළුේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව 

01 සුළං ටර්බයින 1-34 සහ 38 පඳුරු සහිත මිමි 

02 සුළං ටර්බයින 35 ියට 37 ෙ රවා පගාදුමම්   කුඹුරු( 

03 ජාල උපපපාළ   අ රකර 05) පඳුරු මම්   / වනාන්තරය 

මන්නාරම නගරයට රීපලෝමීටර 45 ර ෙකුණින් මන්නාරම-පුත්තලම මාර්ගය පෙපස මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් 

පකාට් ාසය පිහිටා ඇත. ්පසකම,වයාපියේ ප්රපීශය ්ම පකාට්ටාශ වල උතුපර් (අරුදු ආරු  සහ ෙකුපණ් 

(පමෝෙරගම් ආරු  ගංගා පෙක ර අතර නිවර්තන පීශගුණය ර සහිත පහත් මම් මත පිහිටා ඇත. බටහිර පැත්ත, 
මුල්ලය  රකුලම් ියට බටහිරට අරිප්පු ෙ රවා සකවභාදුක නැංගුරම් පපාලවල්ල  රීහිපය ර සහිත ඉන්දියන් සාගරපව දිගු 
පවරළ තීරයරීන් (පපෝ ර පබා රක  මායිම් පේ. ශ්රී ලංකාපේ අඩුම සාමානය වාර්ික වර්ෂාපතනය ර ලැපබන 
ප්රියීධ ප්රපීශය වන ි මරිචුකඩ්ිදි ප්රපීශය පිහිටා ඇත්පත් පමම ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසය තුළය. සාමානය 

වාර්ික වර්ෂාපතනය 76.55mm පේ. 

මන්නාරම නගරපව ියට රීපලෝමීටර් 19  ර පමණ ලිරින් පමම දිසකි රකපව නිරිතදිග පකාටපසක නානත්තන් 
ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසය පිහිටා ඇත. පකාට් ාශපව උතුරු මන්නාරම සහ මාන්පතයි  බටහිර ප්රාපීය ය 
පල්ලකම් පකාට් ාශ වය න් මායිම් පේ. මඩු ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශය බටහිරින් මායිම් වන අතර ෙකු ස මායිම 
මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශයට යාබෙව පිහිටා ඇත. බටහිර මායිම ඉන්දියන් සාගරයයි. ප්රාපීය ය පල්ලකම් 

පකාට් ාශය මන්නාරම නගරය, වන්කපලයි, මුරුන්කන්, උයිලන්කුලම්, සහ ියලාවතුපරයි වැනි ප්රධාන නගර 

සමප සම්බන්ධ වන්පන් ෙකු ස පවරළ මාර්ගය (B403), උයිලන්කුලම්-නානාට්ටන් පාර සහ මුරුන්කන්-
නානාට්ටන් මාර්ගය හරහාය. දිවයිපන් පෙවන දුශාලතම ගංගාව වන අරුදු ආරු (මල්ලවතු ඔය  පමම ප්රාපීය ය 
පල්ලකම් පකාට් ාශපව අච්ාන්කුලම් ග්රාමීය ප්රපීශපයන් මුහුෙට වැපට්. පමම ගංපා පතුල වැය  නිදි පහකතුපවන් 
අච්ාන්කුලම් සහ රාසමඩු ග්රාමීය ප්රපීශය ෙැිද වැය  කැකරපම් ෙැිද අවොනමකට මුහුණ දී ියම . පකාට් ාශපව මුළු 

වර්ග ප්රමාණය වර්ග රී.මී. 134.24 රී. මුළු භූමි ප්රමාණපයන් 52% ර පමණ කුඹුරු ඉඩම් වන අතර 24% ර 

වනාන්තරවය න් (පබාපහෝ දුට පඳුරු  වැසී ඇයේ අතර තවත් 9.3% ර මුඩු මම් පේ. පකාට් ාශපව මුළු භූමි 

ප්රමාණපයන් 3.3% ර පමණ ර පන්වාියක කටුතු සඳහා භාදුත කරනු ලැපේ. 

ආාන්කුලම් සහ උමානගරි GND හි වයාපියේ ල රෂණ පවරළබඩ සම්පත් වය න් පපාපහාසත් වන අතර 

අච්ාන්කුලම් GND හි නැංගුරම් පහසුකම ර ඇත. ා අතරම, වංචියන්කුලම් සහ රසමඩු ග්රාමීය ප්රපීශ වල ධීවර 

ජනගහනය ර ියටියේ. නමුත්, සම්පේෂණ මාර්ගය ධීවර සම්පත් වය න් පබාපහෝ ඈතට පිහිටා  ඇත. ආාන්කුලම් 

FCS, FO, RDS සහ WRDS, වන්චියන්කුලම් FO, RDS සහ WRDS, උමනකරි RDS, WRDS & FO, 

සහ රසමඩු WRDS වයාපියේ ප්රපීශපව ප්රධාන CBOs පේ. වංචියන්කුලම්, උමානගරි, අච්ාන්කුලම් සහ රාසමඩු 

ග්රාමීය ප්රපීශ වල පිළිපවය න් පීවසකථාන පෙක ර, තුන ර, තුන ර සහ ්ක ර ඇත. අච්ාන්කුලම් සහ රාසමඩු හි 

හින්ලි පකෝදුල්ල පෙක ර සහ හය ර GND හි ඇත. අච්ාන්කුලම් GND හි මුසකය ම් ඇත.  

3.5.2 ජනාවාස, ජනගහන ලක්තෂණ 

මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව, වයාපියේ ප්රපීශයට අොලව ප්රධාන ජනගහනය මුසකය ම් (83.18%) වන 

අතර පසුව පෙමළ (16.09%) සහ ියංහල (0.72%) පේ. පකාට් ාශපව මුළු ජනගහනය නිවාස 8,630 කට අයත් 

29,407 රී. පකාට් ාශපව ජන  නත්වය වර්ග රීපලෝමීටරයකට පුීගලයින් 62.04  ර වන අතර ්ය ජායේක 

සාමානයයට වඩා පබපහදුන් අඩුය (රීපලෝමීටරයකට 341). මිනිසුන් 24461  ර ඉසකලාමය භ රයේකයින් පේ.  

ක්රිසකයේයානි ධර්මය (4397), හින්ලි ආගම (336) සහ බුීධාගම (213) අෙහනු ලබයි. පකාට් ාශවල 

ජනගහනපයන් 43%  ර පමණ ජීවත් වන්පන් වයාපියේයට ඇතුළත් වන GNDs නවය තුළ ය. 2008 දී මුසය  

ජනගහනපයන් ියයලුම පෙනා පාපහක අවතැන් වූ අතර 2009 දී ඔවුන් නැවත පදිංචි ීමට පටන් ගත්හ. මුසය  
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ජනතාව 2020 අවසානපව දී ඔවුන්පේ උපන් සකථානයට නැවත පදිංචි දුය. ප්රපීශපව සකීර පලස ජීවත්වන සැබෑ 
පවුල්ල සංඛයාව ය යාපදිංචි පවුල්ලවලට වඩා අඩු බව නිමේ රෂණය දුය. 

නානාට්ටන් ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව පවුල්ල 7065කට අයත් පුීගලයින් 22450 ර ියටින අතර 

පකාට් ාශපව ජන  නත්වය වර්ග රීපලෝමීටරයකට පුීගලයින් 167.24රී. පමම පකාට් ාශය තුල  මුසය  

ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශයට වඩා ඉහළ ජන  ණත්වය ර අගය ර යේබුනෙ, ජන  නත්වය ජායේක සංඛයාපවන් 

අඩකට ආසන්නය. නානාට්ටන් හි මුළු ජනගහනය 1990 දී අවතැන් වූ අතර 2012 ෙ රවා නැවත ්ම ප්රපීශයට 

පැමිණියහ. කාන්තා ජනගහනය (11353) පිරිමි (11097) ජනගහනයට වඩා වැිද ය. ආසන්න වශපයන් 

පුීගලයින් 14,500  ර පමණ පහ පශ්රකණිපයන් ඉහළ අධයාපනය ලබා ඇයේ අතර, මුළු ජනගහනපයන් 90% කට 

රීයීමට හා ය ීමට හැරීය. රසමඩු GND හැර අපනකුත් සෑම GND හි පාසල්ල යේපේ. ජනගහනපයන් 85.91% 

සහ 13.15% පිළිපවය න් පෙමළ සහ මුසකය ම් පේ. 2020 සංඛයාපල්ලඛනවලට අනුව ියංහල ජනගහනය 0.56% 

රී. නානත්තන් පකාට් ාශපව පෙමළ ජනගහනපයන් බහුතරය (61.76%) රීතුනුවන් පේ. පමම පකාට් ාශපව 

අපනකුත් ආගමික කණ්ඩායම් වන්පන් හින්ලි ආගම (18.12%), ඉසකලාම් (13.53%) සහ බුීධාගම (0.39%) 
පේ. 

වාර්ිකව නානාටන් පකාට් ාශය ී පමට්රි ර පටාන් 33000 ර පමණ නිෂකපාෙනය කරයි. පයෝධ වැව මන්නාරම 

නගරපව DSD තුළ පිහිටා ඇතත්, ්ය අරුදු ආරු සමග නානාට්ටන් ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව කුඹුරු 

ඉඩම් (පහ රටයාර 12028  ර පමණ  පපෝෂණය කරයි. පයෝජිත සම්පේෂණ මාර්ගය ප්රධාන වශපයන් පමම 
ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව කුඹුරු ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසපව පගාදු 

සංදුධාන 44 ර ය යාපදිංචි කර ඇත. පශු සම්පත් පගාදුතැන පකාට් ාසපව සාම්ප්රොයික ක්රියාකාරකමරී. 

සංඛයාපල්ලඛන ෙත්ත පපන්වා පෙන්පන් නානත්තන්හි ගම්මානවය න් 10%කට දුලිය  පහසුකම් සපයා පනාමැයේ 

බවයි. GND වල නිවාස 322  ර පමණ වයාපියේයට අයත් වන අතර තවමත් දුලිය  සම්බන්ධතාවය ලැීම පනාමැත. 

පමම ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසපව වයාපියේ ප්රපීශපව වැන්ෙඹු/කාන්තා මූය ක නිවාස 207 ර ඇත. පීය ය 
සම්පත් යේබුණත් මහා පරිමාණ හා මධය පරිමාණ කර්මාන්ත තවමත් පකාට් ාසපව දිු ස ී නැහැ 

මුල්ලය  රකුලම වල නැවත පදිංචි රීමේපම් ගම්මානය ර වන්පන් ඔවුන්පේ මුල්ල ගම්මානපව නාදුක හමුො කඳවුර ර 

පිහිටුවා ඇයේ බැදුනි. ප්රපීශපව නිවාස 140  ර පමණ ඇයේ අතර, මීට වසර රීහිපයකට පපර නාදුක හමුොව දුියන් 

ඔවුන්පේ ඉඩපමන් පකාටස ර නිෙහසක රීමේම නිසා නිවාස 20  ර පමණ බාහිර නිවාස ආධාර ලබාපගන ඔවුන්පේ 
මුල්ල ඉඩපම් නැවත පදිංචි කර ඇත. ් ය ප්රධාන වශපයන් කපතෝය ක ගම්මානයරී. පමම ගම්මානය වන හා වනජීී 
සංර්ෂණ ප්රපීශයට මායිම්ව පිහිටා ඇයේ බැදුන් වන අය  ගැටුම ප්රපීශපව බහුලව ෙ රනට ලැපේ. කරිද රකුය  

යනු මුසකය ම් ගම්මානය ර වන අතර ්හි පදිංචිකරුවන් 230 ර පමණ නිවාස. 220 කට පමණ ඔවුන්පේම නිවාස 

ඇයේ අතර උප පවුල්ල 20  ර පමණ නිවස ර ඉදිරීමේම සඳහා රජපව ආධාර බලාපපාපරාත්තුපවන් ියටියේ. මුළු ගමම 

ුෙ සමපවදී පුත්තලමට අවතැන් ී 2011 දී නැවත පදිංචි කර ඇත.අය  සමප ගැටුම පපාලි ගැටළුවරී.  

පපර පාසල ර, ප්රාථමික සහ ීදුයේයික පාසල ර, මුසකය ම් පල්ලය ය ර, ියල්ලලර පවළඳසැල්ල 03 ර, පරෝහල ර සහ 

ඇඹරුම් පමෝල්ල 02 ර ප්රපීශපව පවයේන ප්රධාන පසකවා වුහයන් පේ. පකාණ්ඩච්චි ගම්මානය පවුල්ල 375 ර පමණ 

ියටින මුසකය ම් ගම්මානයරී. පවුල්ල 75 ර පමණ තම ඥාතීන් සමප නිවස ර සාො ගැනීමට රජපව ආධාර 

බලාපපාපරාත්තුපවන් ජීවත් පවයේ. මහජන පුසකතකාලය ර, පපරපාසල ර, ී දුතීයික පාසල ර, මුසකය ම් පල්ලය  අංක 

03 ර, ප්රජා පගාඩනැගිල්ලල ර, ආහාර කුටිය ර, මාති සායන මධයසකථානය ර, ඇඹරුම් පමෝල්ල 3 ර (කුඩා 
පරිමාණපව  සහ ප්රජා ජල සම්පාෙන පයෝජනා ක්රමය ර (පම් පමාපහාපත් ක්රියාත්මක පනාපේ  ගපම් ප්රධාන 
පසකවාවන් ලබා ගත හැක. ගම්වාසීන් ප්රකාශ කපළක මත්පැන් පානය මෑතක ියට ගපම් හඳුනාගත් ප්රශකනය ර බවයි. 

දුජයගම්මන ියංහල ගමරී. නිවාස 170 සඳහා ඉඩම් පවන් කර යේබුණෙ ෙැනට 80 ක පමණ ප්රපීශපව පදිංචිව 
ියටියේ. නිවාස සහ ග්රාමීය මට්ටපම් යටිතල පහසුකම් ඉතා අවම මට්ටමක පවයේන අතර ිපන්සලි මගින් ගපම් 

කටුතු සම්බන්ධීකරණය කරයි. කයකුය  ගම්මානපව පවුල්ල 165 ර පමණ ියටින අතර ඔවුන් ියයල්ලපලෝම 
කපතෝය කපයෝ පවයේ. පමය නැවත පදිංචි රීමේපම් ගම්මානයරී. මුල්ලය කුලම් ප්රපීශපව ජනතාව පමම ප්රපීශයට 
පගන ගිපව ඔවුන්පේ මුල්ල ඉඩම් නාදුක හමුො කඳවුර ර සඳහා අික ආරක්ෂිත කලාපය ර පලස ප්රකාශයට පත් 
රීමේම නිසාය. පමම ප්රපීශපව ජනතාවට පමම ඉඩම සීමිත සම්පත ර වන අතර පම් වන දුට පවුල්ල 20 ර පමණ 

ඉඩම් පනාමැයේව ියටියේ. Kokupadyan යනු හින්ලි සහ කපතෝය ක යන පෙපිරිසටම අයත් ගම්මානයරී. ගපම් 
පවුල්ල 150 ර දුතර ඉන්නවා. පවුල්ල 40කට පමණ තමන්පේම නිවස ර නැත. ඔවුන් 2007 අවතැන් ී ආපසු ්න 
දුට පමම ගම්මානපව පදිංචි කර ඇත. 1985 ියට ඔවුන් දුියන් අත්පත් පගන ියටි නිජමම් වන ර රිතය දුියන් 
ගිලපගන ඇත. නිපවසක 36  හට ඔවුන්පේ උපන් ප්රපීශපව අ රකර භාගයක බලපත්ර ඉඩම ර ඇත. ග්රාමපව ියල්ලලර 

පවළඳසැල්ල 5  ර සහ කෑම කඩ 02  ර ඇත. හින්ලි පකෝදුල්ල 01 ර, පල්ලය  03 ර සහ ප්රජා පගාඩනැගිය  02 ර ගපම් 

යේපබන පපාලි සකථාන පේ. සීමිත ඉඩම් යේීමම, මුහුලි ඛාෙනය සහ පාසල්ල හැරයාම (ප්රධාන වශපයන් WHH හි 
ෙරුවන්  ප්රපීශපව ප්රධාන සමාජ ගැටලු පේ. නානත්තන් ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව වංචියන්කුලම ප්රධාන 
වශපයන් කිිකාර්මික ප්රපීශයරී. මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසපව ගම්වලට සාපප් රෂව පමම ප්රපීශය 
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සකථාවර සමාජ ආර්ික සකවභාවය ර පපන්නුම් කරයි. පශු සම්පත් තීමම ෙ සැලරීය ුතු ජීවපනෝපායරී. ජනතාව 

පෙමළ කතා කරන කපතෝය කයන්. පවුල්ල 165  ර පමණ ජනාවාස තුනක (වංචියන්කුලම්, අවානම් සහ 

මල්ලය කයිනාිද  ජීවත් පවයේ. පපරපාසල්ල, ප්රාථමික පාසල, ියල්ලලර පවළඳසැල්ල 03 ර, පල්ලය ය 01 ර, බසක 
නැවතුම ර සහ ඇඹරුම් පමෝල්ල 02 ර (කුඩා  ප්රපීශපව පවයේන ප්රධාන පසකවා පහසුකම් පේ. ඉඩම් පනාමැයේ 
අයපේ ප්රධාන ජීවපනෝපාය පගාදුතැනයි. පවුල්ල 100කට පමණ සමිීික සුබසාධන ආධාර ලැපේ 

පදිාංචි ෙවනවන්කේ ජීවන විිෙ  

පගාදුතැන සහ ධීවර කර්මාන්තය වයාපියේ ප්රපීශපව පදිංචි කරුවන්පේ ප්රධාන ජීවපනෝපායපේ. සංවර්ධනය 
වූිමල්ලවතු ඔයි  වාරි පයෝජනා ක්රමය   යටපත් වයාපියේ ප්රපීශපව කුඹුරු ඉඩම් පපෝෂණය පේ. කන්න 
පෙක/තුන ර සඳහා ී  වගා කළ හැක. මුල්ලය  රකුලම් ධීවරයින් ඔවුන්පේ ධීවර භූමිපව පමෝතරගම් ගං පමෝපව ියට 

“පප්යිමුපනයි” ෙ රවා පවරළ තීරය ර පවත්වාපගන යයේ. කායාකුය , පකාන්ඩ්ාාහි, පකාකුපාෙයන් සහ කරිදකුය  
මසුන් ඇල්ලලීම සඳහා සැලරීය ුතු පලස සම්බන්ධ පේ. මුසකය ම් ප්රජාපේ තරුණ තරුණියන් පුත්තලම සහ 
පකාළඹ ස්රීයා වල නිරත පවයේ. පගාදුතැන් හා මසුන් ඇල්ලලීම පනාකරන මිනිසුන්පේ ්කම ජීවපනෝපාය 

වන්පන් ජෙනික කුලී වැඩ වල නිරත ී මයි. පගවතු වගාව සහ මසුන් ඇල්ලලීම සිතුමය බැදුන්, ජෙනික වැටුපට 
ස්රීයා වල නිරත ීම ්ම නිවාඩු කාලය කළමනාකරණය රීමේමට දුකල්ලපය ර පලස සැලරීය හැක. කරිදකුය  
තරුණයන් මුහුලි කැරීරි ්කතු රීමේම සඳහා මුහුපී රීමිදීමට ෙ රෂතා ෙ රවයේ. නානත්තන් ප්රාපීය ය පල්ලකම් 
පකාට් ාශපව වංචියන්කුලම ප්රධාන වශපයන් කිිකාර්මික ප්රපීශයරී. මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසපව 
ගම්වලට සාපප් රෂව පමම ප්රපීශය සකථාවර සමාජ ආර්ික සකවභාවය ර පපන්නුම් කරයි. සත්ව පාලනය ෙ 

ප්රපීශපව ඇයේ සැලරීය ුතු ජීවපනෝපායරී. ප්රපීශපව ජනතාව පෙමළ භිෂාව  කතා කරන කපතෝය කයන් පේ. 

සාංසාෙිිෙ, ඓිහාසිෙ, ආරක්තිත සම්පත් සහ පුරාවිදයාත්මෙ සාධෙ 

ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපබන පපාලි සංසකකියේක සකථාන  පලස මුසකය ම් පල්ලය , ක්රිසකයේයානි පල්ලය , හින්ලි පකෝදුල්ල සහ 
පබෞීධ දුහාරසකථාන සැලරීය හැක. අල්ලය රානි වරාය මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශපව පිහිටා ඇයේ වැෙගත් 

පුරාදුෙයාත්මක සකථානයරී. පමය වයාපියේ භූමිපයන් (රීපලෝමීටර 5කට වඩා  ලිරින් පිහිටා ඇත. කපතෝය ක පල්ලය  

පෙක ර (කයකුය  ගම්මානපව  සුළං ටර්බයිනපව ියට මීටර් 450  ර පමණ ලිරින් ඇත.     

3.5.3 අධයෙන ප්රකේශකේ සමාජ-ආගිෙ තත්ත්වෙ සහ මූිනෙ ආගිෙ ක්රිොොරෙම්  

නිවාස වල ජනවිොසන පැිෙඩ 

ගිහ මට්ටපම් ප්ර සමී රෂණය සඳහා වයාපියේපව බලපෑම් ප්රපීශය තුළ නිවාස 205 ර අහඹු පලස පතෝරා ගන්නා 

ලදී. පමම සමී රෂණය පුීගලයින් 861 පෙපනකුපගන් සමන්දුත වන අතර ඉන් 457  ර පිරිමින් සහ 404  ර 

කාන්තාවන් පේ. ා අනුව පිරිමි ජනගහනය කාන්තා ජනගහනයට වඩා 6.2%රීන් වැිදය. පමම රටාව පිරිමි 
ජනගහනයට වඩා කාන්තා ජනගහනය වැිද ජායේක රූපපයන් පරසකපර පේ. හින්ලි සහ මුසකය ම් ප්රජාවන්හි පිරිමි 

සාමාජිකයින් කාන්තා සාමාජිකයින්ට වඩා 15.23% සහ 7.6% වැිද පේ. ්ය සමී රෂණපවදී හමුවූ ක්රිසකයේයානි 

ප්රජාපවන් 2.6% ර පමණි.  

සමී රෂණයට ල ර කළ ජනගහනපයන් 53.2%  ර අදුවාහක වන අතර ියයයට 44.4  ර දුවාහකයි. ඉයේරි 2.4% 

දි රකසාෙ ී පහෝ පවනම ජීවත් පේ. සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ කුටුම්භ 3 ක තනි සාමාජිකපයකු ියටින අතර 

5.4%  ර පවුපල්ල කාන්තා සාමාජිකාවන් දුියන් පමපහයවනු ලැපේ. පවුල්ල 13 ර ් ර පවුලකට වඩා (ාකාබීධ 

පවුලක  සාමාජිකයන් ියම . කුටුම්භ වය න් 8.8%ක සාමාජිකයින් 2 ර පමණ ර ියටින අතර සාමාජිකයින් 3 ර 

පහෝ 4 ර ියටින කුටුම්භ සමී රෂණයට ල ර කළ කුටුම්භවය න් ියයයට 51.7 ර පේ. කුටුම්භවය න් 35.6% ක ම 
පවුපල්ල සාමාජිකයින් හය ර පහෝ හත ර ඇත. සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ කුටුම්භවය න් ියයයට පෙකක 
සාමාජිකයින් හත් පෙපනකුට වඩා වැිදය. මුසකය ම් ප්රජාව තුළ නිපවසකවල සාමාජිකයන් හත් පෙපනකුට වඩා 

නිමේ රෂණය දුය. මුසකය ම් ප්රජාවන් නිපයෝජනය කරන කුටුම්භවය න් 54%ක පවුල්ල සාමාජිකයන් 5කට වඩා ියම . 

පෙමළ කතා කරන ප්රජාවන්ට ්ය 22% ර පමණයි. පෙමළ ප්රජාපේ වැිද පවුල්ල සංඛයාවක (67.3%) පවුල්ල 
සාමාජිකයන් තුන් හතර පෙපන ර ියටියේ. 

සාමාජිකයින් 27 පෙපනකු දුපශකෂ අවශයතා සහිත (ආබාිකත පහෝ පවනසක කළ හැරී පුීගලයින් . ආබාිකත 

තත්ත්වයට පහකතු වන්පන් උපයේන් (ාවායින් 13  ර , පරෝග (11), ුීධය (01) සහ වයසට යාපම් ප්රයේලල (02) 
යන් පේ. නිවාස තුනක ඔවුන්පේ පවුපල්ල ආබාිකත සාමාජිකයන් ්කකට වඩා ියම . ්ම දුපශකෂ අවශයතා ඇයේ 

පුීගලයින්පගන් 17 පෙපනකු දුවාහක වන අතර ් ර අපයකු දි රකසාෙ ී ඇත. ආබාිකත පුීගලයන්පගන් 

බහුතරය (ඔවුන්පගන් 21)පිරිමින් පේ. 
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ආදාෙම් උත්පාදනෙ සහ ගිහ ආගිෙ ෙටයුතු 

පගාදුතැන සහ ධීවර කර්මාන්තය වයාපියේ ප්රපීශපව පදිංචි කරුවන්පේ ප්රධාන ජීවපනෝපායපේ. සංවර්ධනය 
වූිමල්ලවතු ඔයි  වාරි පයෝජනා ක්රමය   යටපත් වයාපියේ ප්රපීශපව කුඹුරු ඉඩම් පපෝෂණය පේ. කන්න 
පෙක/තුන ර සඳහා ී  වගා කළ හැක. මුල්ලය  රකුලම් ධීවරයින් ඔවුන්පේ ධීවර භූමිපව පමෝතරගම් ගං පමෝපව ියට 

“පප්යිමුපනයි” ෙ රවා පවරළ තීරය ර පවත්වාපගන යයේ. කායාකුය , පකාන්ඩ්ාාහි, පකාකුපාෙයන් සහ කරිදකුය  
මසුන් ඇල්ලලීම සඳහා සැලරීය ුතු පලස සම්බන්ධ පේ. මුසකය ම් ප්රජාපේ තරුණ තරුණියන් පුත්තලම සහ 
පකාළඹ ස්රීයා වල නිරත පවයේ. පගාදුතැන් හා මසුන් ඇල්ලලීම පනාකරන මිනිසුන්පේ ්කම ජීවපනෝපාය 

වන්පන් ජෙනික කුලී වැඩ වල නිරත ී මයි. පගවතු වගාව සහ මසුන් ඇල්ලලීම සිතුමය බැදුන්, ජෙනික වැටුපට 
ස්රීයා වල නිරත ීම ්ම නිවාඩු කාලය කළමනාකරණය රීමේමට දුකල්ලපය ර පලස සැලරීය හැක. කරිදකුය  
තරුණයන් මුහුලි කැරීරි ්කතු රීමේම සඳහා මුහුපී රීමිදීමට ෙ රෂතා ෙ රවයේ. නානත්තන් ප්රාපීය ය පල්ලකම් 
පකාට් ාශපව වංචියන්කුලම ප්රධාන වශපයන් කිිකාර්මික ප්රපීශයරී. මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාසපව 
ගම්වලට සාපප් රෂව පමම ප්රපීශය සකථාවර සමාජ ආර්ික සකවභාවය ර පපන්නුම් කරයි. සත්ව පාලනය ෙ 

ප්රපීශපව ඇයේ සැලරීය ුතු ජීවපනෝපායරී. ප්රපීශපව ජනතාව පෙමළ භිෂාව  කතා කරන කපතෝය කයන් පේ. 

සමී රෂණයට ල ර කළ ජනගහනපයන් 5.4%  ර පමණ ස්රීයා දුරහිත ය. ජනගහනපයන් 62.4% ගිහනියන් 

(ගිහපයේයන් , ියසුන් සහ ළමුන් වැනි ආර්ික වශපයන් අක්රිය කණ්ඩායම් පේ. ා අනුව, ජනගහනපයන් 32.2% 
 ර ගිහ ආර්ිකයට ොයක පේ. වයාපියේ ප්රපීශපව ජනතාවට ජීවපනෝපාය සපයන වැෙගත් අංශය 
කිිකර්මාන්තය පේ. මුළු ජනගහනපයන් 13.8% ර පගාීන් වන අතර තවත් ියයයට 0.8 ර කිිකාර්මික 

කම්කරුවන් පේ. කිිකාර්මික සංසකකියේය අනුගමනය කරමින්, ධීවර කර්මාන්තය ජනගහනපව 

ජීවපනෝපාපයන් 7% කට ොයක පේ. මසුන් ඇල්ලලීම, ධීවර ආරිත පසකවා සැපයීම සහ රීමිදීම ධීවර  රපෂකත්රපව 

ඇයේ ප්රධාන ස්රීයා පේ. ජනගහනපයන් 2.5% ර ඉදිරීමේම්, පසකවා කර්මාන්ත වැනි කිිකාර්මික පනාවන අංශවල 
පුහු ස සහ නුපුහු ස කම්කරුවන් පලස පසකවය කරයේ. පශු සම්පත් ඇයේ රීමේම පබාපහෝ කුටුම්භවල ප්රාපයෝගිකව 

ියලි වුවෙ, ඔවුන්පගන් 2% කට ්ය ප්රධාන ජීවපනෝපාය පේ. සමී රෂණයට ල ර වූ ජනගහනපයන් 2.1% කට 
රජපව ස්රීයා ොයක වන අතර ජනගහනපයන් 1.5%  ර පපෞීගය ක සහ රාජය පනාවන ආයතනවල පසකවය 

කරයි. ජනගහනපයන් 1.4%  ර වාණිජ කටුතුවල නිරත පේ. පගාඩනැගිය  ද්රවය නිෂකපාෙනය, පවළඳසැල්ල, 

අවන්හල්ල, ඇඹරුම් පමෝල්ල සහ ගිහ මට්ටපම් ආහාර නිෂකපාෙනය ්වැනි ප්රධාන වාණිජ කටුතු පේ. 

පිරිමි සාමාජිකයින් 229  ර සහ කාන්තා සාමාජිකයින් 62  ර නිවපසක ආර්ිකයට ොයක වූ බවට ප්රයේාාර ෙ රවා 
ඇත. කුටුම්භ 138  ර ගිහ ආොයම සඳහා තනි සාමාජිකපයකු මත යැපප්. කුටුම්භ 51ක ගිහාරිත ආර්ිකයට 
ආධාර කරන්පන් පවුල්ලවල සාමාජිකයන් පෙපෙපනරී. නිවාස 12ක ආොයම් උපයන සාමාජිකයන් යේපෙනකු 
ියටින අතර අපන ර නිපවසකවලට සාමාජිකයන් හතර ර පහෝ පසක පෙපන ර ියටියේ. කුටුම්භ ්පකාළහ ර ප්රයේාාර 
ෙැ රවූපව තමන් යැපපන්පන් ්ම කුටුම්භවල කාන්තා සාමාජිකාවන් දුියන් උපයන ආොයම මත බවයි. මීට 

අමතරව, පවුල්ල 45 ක කාන්තාවන් පිරිමි සාමාජිකයින් සමප ගිහ ආොයමට සහාය පේ. 177 පෙපන ර ප්රයේාාර 
ෙැ රවූපව ඔවුන්පේ ආොයම අසකථායී වන අතර සිතුමය පවනසකකම් වලට බලපාන බවයි. ප්රපීශපව පමෝසම් 
කාලගුණය මත පගාදුතැන සහ මසුන් ඇල්ලලීම රො පවතී. ආොයම් උත්පාෙනපව පමම සිතුමය සකවභාවය 

කළමනාකරණය රීමේම සඳහා, මිනිසුන් තම ජීවපනෝපාය කටුතු වාර අනුව මාරු රීමේමට පයාො ගනී. අඛණ්ඩ 
ආොයම ර සහයේක රීමේම සඳහා පගාීන් ධීවර හා ඉදිරීමේම් කර්මාන්තවල පුහු ස සහ නුපුහු ස කම්කරුවන් පලස 
පසකවය කරයි. ධීවර  රපෂකත්රය මත යැපපන ධීවරයින් සහ අපනකුත් අය අවාරපව කාලය තුළ පගාදුතැන් හා 
පවනත් නුපුහු ස ශ්රම වැඩවල නිරත වූහ. අවාරපව ධීවර කටුතු කරපගන යාම සඳහා ධීවරයින් පළාපත් පවනත් 
ප්රපීශවලට සංක්රමණය වන අවසකථා යේපේ. 

සමී රෂණයට ල ර කළ ජනගහනපයන් 5.4%  ර පමණ ස්රීයා දුරහිත ය. පමම ස්රීයා දුරහිත ජනගහනපයන් 
43%  ර පිරිමින් වන අතර පමම පිරිමින්පගන් 70%  ර වයස අවුරුලි 20 ත් 30 ත් අතර වයසකවල පසුවන්නන් පේ. 
ා 70% පෙනාම අ.පපා.ස. සා/පපළට ඉහල අධයාපන සුලිසුකම් ඇත්පතෝ පවයේ. කාර්මික දුෙයාලයක පා මාලා 
හොරන පුීගලයන් පෙපෙපන ර ියටියේ. ප්රජාපේ ස්රීයා දුරහිත කාන්තා සාමාජිකාවන් 26 පෙනා අතරින් 21 
පෙපන ර අ.පපා.ස. සා/පපළට ඉහල අධයාපන සුලිසුකම් ඇත්පතෝ පවයේ. කාර්මික දුෙයාලයක පා මාලා හොරන 
පුීගලයන් පෙපෙපන ර ඇත. 

සමී රෂණපවදී හමුවූ ආර්ික වශපයන් ක්රියාකාමේ පුීගලයන්පගන් 15% ර පමණ ර රජපව පහෝ පපෞීගය ක 
ආයතනවය න් මාියක වැටුප් ලබා ගනී. ආර්ික වශපයන් ක්රියාකාමේ පුීගලයන්පගන් 77% ර තම ග්රාම නිලධාමේ 
වසම් තුළම තම ජීවපනෝපාය කටුතුවල නිරත පවයේ. තවත් ියයයට 12.5 ර ් ම ප්රාපීය ය පල්ලකම් පකාට් ාශවල 

අපනකුත් GND වල පසකවය කරයේ. ඉයේරි අය තමන්පේ ප්රාපීය ය පල්ලඛම් පකාට් ාශවය න් පිටත වැඩ කරනු 
ලැපේ. 
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වයාපියේ ප්රපීශපව ජනය කුකුළු පාලනය (කුකුළු මසක , ගවයන් සහ ්ළුවන් ගිහසකථ පහෝ වාණිජමය අරමු ස 
සඳහා ඇයේ රීමේම ියලි කරයි. සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ නිවාස 133  ර කුකුලන් ඇයේ කරයි. ඔවුන්පගන් 10 
පෙපන ර වාණිජ අරමු ස සඳහා පමම ක්රියාකාරකමට සම්බන්ධ පවයේ. වාණිජ අරමුණ ර පනාමැයේ නම් ඇයේ ෙැිද 
රීමේපම් ක්රම දුවිතව ඇයේ ෙැිද රීමේපම් ක්රමයරී. ් ර නිවසකට කුකුළුලන් සංඛයාව 02 ියට 50 ෙ රවා පවනසක පේ. 
නිවාස 81ක ගවයින් ියම . ඔවුන්පගන් 20  ර රීරි ්කතු කරන්නන්ට රීරි දුකුණනු ලැපේ. තවත් සමහරු ගවයන් 

තම ගිහ අවශයතා සඳහා භාදුතා කරයේ. පගාීන් පෙපෙපනකු පමණ ර සංවිත, ෙැිද ඇයේ ෙැිද රීමේපම් පීධයේයක 
ගවයන් ඇයේ ෙැිද කරන අතර අපනකුත් ියයලුම ගවයින්ට දුවිත තිණ සඳහා අවසර ඇත. ් ර නිවසක සාමානය 
ගවයින් සංඛයාව පහරී. නිවාස 13  ර ්ළුවන් ඇයේ ෙැිද කරන අතර ්ළුවන්ට දුවිත තණමම් සඳහා අවසර ඇත. 
්ළුවන් ඇයේ කරන්පන් මසක පිණිසය. නිවාියයන් දුියන් ඇයේ ෙැිද කරන ලෙ ්ළුවන්පේ සාමානය සංඛයාව හතරී. 

්ළුවන් සහ ගවයින් ලලොයි පනාවන පීය ය අිජනන නිසාත්, දුපශකෂපයන් ගිම්හාන කාලය තුළ ආහාර ද්රවය 
පනාමැයේකම නිසාත් පමහි ක්රියාකාමේ පුරුීෙ ර පනාපේ. ්ම සතුන් දුකුණනු ලබන්පන් පවුපල්ල හදිිය මුෙල්ල 
අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ය. 

සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ සාමාජිකයින් පගන් 104 පෙපනකුට පපෙපර්රු, වඩු වැඩ, පවල්ලිදන්, රීමිදීම, රිය 

පැෙීම, ගසක නැීතම සහ ගි සම්කරණය වැනි විත්තීය කුසලතා ඇත. තවත් 21 පෙපනකුට ආහාර නිෂකපාෙන 
සැකසීපම් හැරීයාව ඇත. සමී රෂණයට ල ර වූ කුටුම්භවය න් ියයයට 53 ර ප්රයේාාර ෙැ රවූපව ඔවුන් තම 
පන්වාියක භූමිපව බහු වාර්ික පහෝ සිතුමය පබෝග වගා කරන බවයි. නිවාස 97 ර තම ඉඩපම් පපාල්ල වගා කර 

ඇත. තවත් 15 පෙපන ර තම පදිංචි ඉඩපම් ී, රටකජු සහ පවනත් ්ළවළු පභෝග වගා කරයේ. 

ගිහසාප ආදාෙම් සහ විෙදම් 

කාලපයන් කාලයට ලැපබන ජීවපනෝපාය ක්රියාකාරකම් මත (සකිර ස්රීයා පනාමැයේ  යැමම නිසා, දුදුධ කුටුම්භ 
වල කුටුම්භ ආොයම සැලරීය ු තු පලස පවනසක පේ. කුටුම්භවය න් 12% ර මාියක ආොයපමන් රුපියල්ල 10,000ට 
අඩුපවන් උපයයේ. තවත් කුටුම්භවය න් 8%  ර රුපියල්ල 10,000 ියට 20,000 ෙ රවා මාියක ආොයම ර උපයයේ. 
රුපියල්ල 20,000 ියට 30,000 ෙ රවා කුටුම්භවය න් 20% ර උපයයේ. 18%  ර රුපියල්ල 30,000 ියට 40,000 ෙ රවා 
මාියක ආොයම ර උපයයේ. තවත් කුටුම්භවය න් 16% ර මසකට රුපියල්ල 40,000 ියට 50,000 ෙ රවා උපයයේ. 23% 
 ර රුපියල්ල 50,000 ියට 100,000 අතර මාියක ආොයම ර උපයයේ. සමී්ෂණයට ල ර වූ කුටුම්භවය න් 3%  ර 
රුපියල්ල 100,000ට වඩා උපයයේ. කුටුම්භවල සාමානය මාියක ආොයම රුපියල්ල 39,113 පලස ඇසකතපම්න්තු කර 
ඇයේ අතර ්ය ජායේක මධයනය සහ මධය කුටුම්භ ආොයම වන රුපියල්ල 76,414 සහ රුපියල්ල 53,333 ට වඩා 
පබපහදුන් අඩු ය. 

කුටුම්භවය න් 1% ර මාියකව රුපියල්ල 10,000 ර ෙ රවා දුයෙම් කරයි. තවත් කුටුම්භවය න් 8% කපේ දුයෙම 
රුපියල්ල 10,000 ියට 20,000 ෙ රවා පේ. සමී රෂණයට ල ර වූ කුටුම්භවය න් තවත් 19% ර මාියකව රුපියල්ල 
20,000 ියට රුපියල්ල 30,000 ෙ රවා දුයෙම් කරයේ. තවත් ියයයට 26ක දුයෙම රුපියල්ල 30,000 ියට රුපියල්ල 40,000 
ෙ රවා පවනසක පේ. කුටුම්භවය න් 13%  ර මාියකව රුපියල්ල 40,000 ියට 50,000 ෙ රවා දුයෙම් කරයි. තවත් ියයයට 
10 ර මසකට රුපියල්ල 50,000 ියට 60,000 ෙ රවා දුයෙම් කරනවා. සාමානය මාියක කුටුම්භ දුයෙම ගිහසකථපයන් 
22% ර සඳහා රුපියල්ල 60,000 ඉ රමවයි. නිවසක සාමානය මාියක දුයෙම රුපියල්ල 45,822.43 ර පලස 
ඇසකතපම්න්තු කර ඇයේ අතර ් ය මසකට රුපියල්ල 63,130 ර වන ජායේක සාමානය ගිහ දුයෙමට වඩා පහත වැපට්. 

පකපසක පවතත්, කුටුම්භයන් දුියන් සපයනු ලබන කුටුම්භ ආොයම් සහ දුයෙම් ෙත්ත ඉතා අදුනිශකචිත බව පත්රුම් 
ගත හැරීය. කුටුම්භවය න් 47% ක සාමානය මාියක දුයෙම් ඔවුන්පේ මාියක ආොයමට වඩා වැිද ය. කුටුම්භයන් 
තම මුෙල්ල ප්රවාහය පිළිබඳ රීියලි වාර්තාව ර පවත්වාපගන පනායන නිසා දුය හැරීය. 

විරැකිොව සහ ඌන විරැකිොව 

සමී රෂණයට ල ර කළ ජනගහනපයන් 5.4%  ර පමණ ස්රීයා දුරහිත ය. පමම ස්රීයා දුරහිත ජනගහනපයන් 
43%  ර පිරිමින් වන අතර පමම පිරිමින්පගන් 70%  ර වයස අවුරුලි 20 ත් 30 ත් අතර වයසකවල පසුවන්නන් පේ. 
ා 70% පෙනාම අ.පපා.ස. සා/පපළට ඉහල අධයාපන සුලිසුකම් ඇත්පතෝ පවයේ. කාර්මික දුෙයාලයක පා මාලා 
හොරන පුීගලයන් පෙපෙපන ර. ප්රජාපේ ස්රීයා දුරහිත කාන්තා සාමාජිකාවන් 26 පෙනා අතරින් 21 පෙපන ර 
අ.පපා.ස. කාර්මික දුෙයාලයක පා මාලා හොරන පුීගලයන් පෙපෙපනරී. දුවාහක කාන්තාවන් දුිකමත් පහෝ 
අනියම් ස්රීයාවලට සම්බන්ධ පනාවූවත් ඔවුන් ස්රීයා දුරහිතයන් පලස පනාසැලප ර. 

ගිහ සාංයුිෙ සහ නිවාස 

ියදුල්ල ුීධපවදී ියලි වූ අවතැන්ීම් පහකතුපවන් ජනතාවට නිවාස අහිමි වූ අතර 2009 වර්ෂපව නැවත පදිංචි 
රීමේපමන් පසු නැවත පදිංචි ීපමන් පසු ඔවුන්පේ නිවාස නැවත ඉදිකර ගැනීමට රජපයන් සහ රාජය පනාවන 
සංදුධානවය න් නිවාස ආධාර ලබා ගත්හ. සමී රෂණයට ල ර වූ නිවාසවය න් 95% කටම තමන්පේම නිවාස 
(අයියේ  ලැීම ඇත. සහකරු පහෝ සහකාරිය සහ 1% ර තම පෙමාපියන් පහෝ සපහෝෙර සපහෝෙරියන් සමප නිවාස 
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පබො ගනිමින් ියටියේ. නිවාසවය න් 4%  ර කුය යට පගන ඇත. නිවාසවය න් 92% ර සකීර, ියපමන්යේ කුට්ටිවය න් 
ඉදිකර ඇයේ අතර මම් ියපමන්යේවය න් සාො ඇත. නිවාසවය න් 4.5% ර තාවකාය කව ටකරන් තහඩු සහ කජන් 
පයාො සාො ඇත. ඉයේරි නිවාස අර්ධ සකීර පේ. ් ර නිවස ර හැර අපන ර ියයල්ලලන්ටම ඔවුන්පේ වැියරීළි ලැීම 
ඇත. වැියරීය  ජලය මුද්රා කර ඇත. නිවාසවය න් 98%  රම ආහාර පිසීමට නම් කරන ලෙ සකථාන (පවනම 
මුළුතැන්පගයි යේීමම  ඇත. නිවාස 105  ර පානීය ජල අවශයතා සඳහා ළිං පහෝ නළ ළිං කපා ඇත. 

ගිහ පහසුෙම් 

ආර රිත සනීපාර රෂක පහසුකම් (වැියරීළිය  නිවපසන් 99% කට ඇත. කැකරම් ළිං සහ නළ ළිං ප්රපීශපව 
ප්රධාන පානීය ජල මූලාශ්ර පේ. ්ම ළිං පපාලි පහෝ පපෞීගය ක ය. සමී රෂණයට ල ර කළ නිවාස 19 ර ප්රජා ජල 
සම්පාෙන පයෝජනා ක්රමපයන් පානීය ජලය ලබා ගනිමින් ියටියේ. නිවාස 39  ර ප්රපීශපව පපෞීගය ක ජල පපරන 
පවළඳසැල්ලවය න් ඔවුන්පේ පානීය ජලය මිලදී ගනී. පපාලි කැකරම් ළිං සහ නළ ළිං කුටුම්භවය න් 68%  ර භාදුතා 
කරන අතර 51% කට ළිං පහෝ නළ ළිං හිමි පේ. කුටුම්භවය න් 4%  ර තම අසල්ලවැියයන්පේ ළිං භාදුතා කරයි. 
නිවැියයන් ඔවුන්පේ මූලාශ්රය අනුව පානීය ජලය ලබා ගැනීමට මිනිත්තු හතර ර ියට යේහක කාලය ර  ගත කරයේ. 

සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ නිවාසවය න් 95.6%  ර ෙැනටමත් ජාල දුලිය යට සම්බන්ධ ී ඇයේ අතර පමය ප්රධාන 
ආපලෝක ප්රභවය පේ. 4%  ර තවමත් ඔවුන්පේ ආපලෝක අරමු ස සඳහා භූමිපතල්ල භාදුතා කරයි. ජාල දුලිය යට 
සම්බන්ධ පනාීමට පහකතු වන්පන් ඔවුන්පේ නිවාස තාවකාය ක ීම පහෝ නව දුලිය  සම්බන්ධතාවය ර සඳහා 
දුයෙම් රීමේමට ඔවුන්ට මූලයමය හැරීයාව ර පනාමැයේ ීමයි. 

ගිහ වත්ෙම් 

අඩුම සංවර්ිකත පපාලි ප්රවාහන පහසුකම් නිසා පිරිසක සංාලනය සඳහා වාහන ජනතාවට වැෙගත් පේ. බයිියකල්ල 
සහ යතුරුපැදි යනු ප්රපීශපව ජනතාව භාදුතා කරන ප්රධාන පුීගය ක වත්කම් පේ. කුටුම්භවය න් 59.5%කට 

බයිියකලය ර යේපේ; 54.6%කට යතුරුපැදි ඇත. නිවාස 27 කට බයිියකල්ල ්කකට වඩා ලැීම ඇයේ අතර 
්පකාපළාසක පෙපනකුට ඔවුන්පේ නිවපසක යතුරුපැදි ්කකට වඩා යේපේ. කුටුම්භවය න් 5.9%ක ිපරෝෙ කුලී රථ 

යේපේ. නිවාස පහකට කාර්/බසක පහෝ පලාරි යේපේ. පිටත ්න්ජින් (OBM) සහිත යාන්ික පබෝට්ටු කුටුම්භවය න් 
13.2%කට අයත් පේ. නිවස ර සතු සාමානය ෙැල්ල ාකකය ාකක 4 ර වන අතර ෙැල්ල කුටුම්භවය න් 18.5%කට 
හිමිපේ. දිය යට රීමිදීම සඳහා අවශය උපකරණ ් ර නිවසකට අයත් පේ. මුහුලි පිකැරීරි ්කතු රීමේම සඳහා පමම 
දිය යට රීමිදීම ියලි පකපර්. සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ නිපවසකවය න් පෙක ර ඔවුන්පේ ධීවර ආම්පන්න ගබඩා 
කරිමට හා මාළු අල්ලලා තබා ගැනීමට ිමාළු විදි ඇත. කුටුම්භ අටකට පගාදුපල රැ රටර් යේපේ. 

ජල පපාම්ප (දුලිය  පහෝ භූමිපතල්ල  තම පගවත්තට ජලය සැපයීමට සහ ගිහසකථ භාදුතය සඳහා ජලය පපාම්ප 
රීමේම සඳහා 64.4%  ර භාදුතා කරයි. සමී රෂණයට ල ර කළ කුටුම්භවය න් 81% කට ජංගම ලිරකථන යේපේ. 
කුටුම්භවය න් 50% කට පමණ ජංගම ලිරකථන ් කකට වඩා යේපේ. රූපවාහිනිය භාදුතා කරන්පන් ියයයට 56.6 ර 
වන අතර පර්ිදපයෝ සහ ඩීීඩී ප්පල්ලයර් ියයයට 25.4ක ක්රියාත්මක පේ. කුටුම්භවය න් 33.7%කට ය තකරණ 
යේපේ. නිවාසවය න් 40% ක ගෑසක උලින ර යේපේ. මහන මැින් කුටුම්භවය න් 26.3%  ර භාදුතා කරයි. රීියම 
නිවසක වාු සමීකරණ යන්ත්රය ර පනාමැත. 

ඉඩම් අයිිෙ 

වයාපියේ ප්රපීශපව පන්වාියක ඉඩම සාමානයපයන් අ රකර 0.25 ියට 1 ප්රමාණයරී. පන්වාියක ඉඩපමන් 25.3% 
අ රකර 0.25 වන අතර 57.1% අ රකර 0.5 පේ. පන්වාියක භූමිපයන් 12.1% අ රකර 0.75 ියට 1 ෙ රවා පේ. 
කුටුම්භවය න් ියයයට 5.5කට අ රකරයකට වඩා පන්වාියක ඉඩම් යේපේ. නිවාසවය න් 67%  ර ප්රයේාාර ෙැ රවූපව 

තම පදිංචි ඉඩපම් ඔප්පුව ර ඇයේ බවයි. ා අතරම, 29.7%  ර ප්රපීශපව ප්රාපීය ය පල්ලකම්වරයා දුියන් නිකුත් 
කරන ලෙ තාවකාය ක බලපත්රය ර ඇත. වසර 20කට වැිද කාලය ර ්කම ප්රපීශයක පදිංචිව ියටියෙ ඔවුන්පගන් 
හය පෙපනකුට තවමත් තම ඉඩම සඳහා තාවකාය ක බලපත්රය ර හිමිව ඇයේ බවෙ අවධානයට ල රදුය. තවත් 
නිවාසවය න් 3.3.% කට තම පදිංචි ඉඩම් සඳහා ය යරීයදුය  පනාමැයේ අතර ඔවුන් ප්රයේාාර ෙැ රවූපව ඔවුන් ්ම 
ඉඩම්වල වසර හතරකට අඩු කාලය ර ජීවත් වන බවයි. වගඋත්තරකරුපවකු ප්රකාශ කපළක තමන් වසර 68ක 
කාලය ර තම ගම්මානපව ජීවත් වන බවත් සමී රෂණයට ල ර කළ නිවාස 205 අතරින් වයාපියේ ප්රපීශපව ජීවත් 
වන පුීගලපයකුපේ දීර් තම කාලය පමය පලස සැලපකන බවත්ය. 

සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ නිවාසවය න් ෙහයකට ඔවුන්පේ පදිංචි ඉඩම් හැර වගා රීමේම සඳහා පවනම මම් 
යේපේ. ඉඩම් ප්රමාණය අ රකරයක ියට අ රකර හය ෙ රවා දුහිපී. ්ම කුටුම්භවය න් 50%කට අයත් ඉඩම 
පුීගය ක වන අතර 33% ර තාවකාය ක ඉඩම් බලපත්ර සහිතය. ය යරීයදුය  පනාමැයේ පවනත් ඉඩම් පේ. 
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සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ නිවාසවය න් 47% කට පමණ කුඹුරු ඉඩම් යේපේ. කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය ් ර 
නිවසකට අ රකර 0.25 ියට අ රකර 10 ෙ රවා පරාසයක පවතී. කුඹුරුවය න් 12.4%  ර අ රකර 0.5 ට අඩු වන 
අතර 22.7%  ර අ රකර ්ක බැගින් පේ. කුඹුරු ඉඩම්වය න් 42.3%  ර අ රකර ්කත් තුනත් අතර ප්රමාණයරී. 
කුඹුරු ඉඩම්වය න් 19.6%  ර සහ 3.1%  ර අ රකර තුපන් ියට පහ ෙ රවා වන අතර අ රකර පහකට වඩා දුශාලය. 
කුඹුරු ඉඩපම් සාමානය ප්රමාණය අ රකර 2.4 රී. පමම කුඹුරු ඉඩම්වය න් 96% ර පපෞීගය ක ඉඩම් වන අතර 
5.2% ර තාවකාය ක බලපත්ර සහිත ාවා පේ. ඉඩම්වය න් 4% ර පගාීන් දුියන් වගා කරනු ලබන්පන් ඉඩම් 
හිමියාපේ වාර්ික බලි පෙනම යටපත්ය. 

ගිහසාප ණෙගැිභවාවෙ 

සමී රෂණයට ල ර වූ කුටුම්භවය න් 30% ර ප්රකාශ කපළක තම හදිිය අවශයතා කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා 
දුදුධ මූලාශ්රවය න් ණය ලබාපගන ඇයේ බවයි. පමම කුටුම්භවය න් 49.2% ර පම් සඳහා බැංකු පවත ප්රපේශ ී 

ඇත. පුීගය ක මුලය සපයන්නන් ඔවුන්පගන් 36.1% කට ණය ලබා දී ඇත. ඉයේරි අය ගම් මට්ටපම් CBO වය න් 
වපේම අසල්ලවැියයන්පගන් ණය අරන් යේපයනවා. ්ම කුටුම්භවය න් 47.5% ර පගාදුපල පයෙවුම් පිරිවැය 
කළමනාකරණය රීමේම සඳහා ණය පගන ඇත. ණපයන් 19.7% ර ලබාපගන ඇත්පත් ඔවුන්පේ ජීවපනෝපාය 
නැයේ කාලසීමාව තුළ ඔවුන්පේ ජෙනික අවශයතා කළමනාකරණය කර ගැනීමටය. ්ම ණය මුෙය න් 11.5% ර 
ධීවර අංශයට පගාසක ඇත්පත් ෙැල්ල සහ පබෝට්ටු සඳහා පයෙවුම් පලසය. ණයවය න් 10% ර නිවාස ණය. තවත් 
10% ර අධයාපන කටුතු සඳහාය. කුටුම්භවය න් 64% ර ප්රයේාාර ෙැ රවූපව තමන් රීියලි ගැටලුවරීන් පතාරව 
ණය පගවන බවයි. 36% ර ණය පගවා ගන්න අපහසු බව සෙහන් කරන ලදී. 

බලශක්ති භවාවිතෙ 

ප්රපීශපව ෙර  පහසුපවන් සපයා ගත හැරී බැදුන් ආහාර පිසීම සඳහා ප්රධාන ඉන්ධන ප්රභවය (නිවාස වය න් 76% 

සඳහා  පලස ෙර භාදුතා පේ. LP වාුව බලශ රයේ භාදුතය සඳහා පෙවන දුශාලතම (20.5%  ොයකයා පේ. පසුගිය 

ො ඇයේ වූ LP ගෑසක හිපයට ප්රයේාාර ෙ රවමින් නිපවසක 1.55  ර ඉවුම් පිහුම් කටුතු සඳහා දුලිය ය භාදුතා කරන බව 
පැවසීය. ඉවුම් පිහුම් සඳහා සාමානය මාියක ඉන්ධන දුයෙම රුපියල්ල 2900 රී. ගිහසකත ආපලෝකය සඳහා දුලිය ය 
භාදුතා කරන නිවාස ියයයට 96 රී. නිවසකට දුලිය ය සඳහා මාියක සාමානය පිරිවැය රුපියල්ල 995 රී. ගිහසකත 
පරිහරණයට අමතරව පගාදුතැන් වැනි ආර්ික කටුතු සඳහා දුලිය ය සහ භූමිපතල්ල භාදුත කරන බව නිවාස 
15 ර සඳහන් කළා. 

කසෞඛයෙ 

වගුව 3. 23 ෙ රවා ඇයේ පරිදි රජයට අයත් ප්රාථමික පහෝ ීදුතීයික ජවෙය පහසුකම් සහ පසකවාවන් වයාපියේ 
ප්රපීශපව ප්රපීශපව පවතී. ප්රාථමික පසෞඛය පසකවා ප්රපීශපව ඇතත් නිිය පසකවාව ර ලබා ගැනීමට මිනිසුන්ට 

මුසය  නගරය, නානාත්තන් සහ මුරුන්කන් ප්රපීශය ෙ රවා ගමන් රීමේමට ියලිපේ. පරෝීතන් සඳහා පවයේන 
රසායනාගාර සහ පරෝග දුනිශකාය පසකවා වැනි පහසුකම් පමම පරෝහල්ලවල සීමිතය. වයාපියේ බලපෑමට ල ර වූ 
ප්රපීශපව ප්රජාවන්පගන් නිෙන්ගත පරෝග රීියව ර වාර්තා පනාපේ. ප්රපීශය තුළ පපෞීගය ක පසෞඛය පසකවා 
පහසුකම් පනාමැත. පරෝීතන් සඳහා පවයේන රසායනාගාර සහ පරෝග දුනිශකාය පසකවා වැනි පහසුකම් පමම 
පරෝහල්ලවල සීමිතය. 

අධයාපන 

මුළු ගිහ ජනගහනපයන් ියයයට 40.7 ර ිෂෂයයන් වන අතර, සමී රෂණයට ල ර කළ කුටුම්භවය න් 73%කට තම 
පවුපල්ල අවම වශපයන් ් ර ියසුපවකු පහෝ ියම . රීියො පාසල්ල අධයාපනය පනාලෙ ජනගහනය ියයයට 0.8 රී. 
තවත් 11.5% කට තම අත්සන තැමය හැරීය. ජනගහනපයන් 6.5% ඔවුන්පේ පාසල්ල වයසට වඩා අඩුය. 
ජනගහනපයන් 18%  ර 1 ියට 5 පශ්රකණි අතර අධයාපන සුලිසුකම් ඇත. 6 ියට 11 පශ්රකණිපව ජනගහනය 32.8% 
රී. සාමානය පපළ දුභාගය සමත් ජනගහනය 15.3% රී. ජනගහනපයන් 12% ර අ.පපා.ස. උසසක පපළ සුලිසුකම් 
ලබා ඇයේ අතර උපාිකධාමේන් 2.2%රී. ඉන් පෙපෙපනකු පශකාාත් උපාික සුලිසුකම් ලබා ඇත. තවත් හය පෙපන ර 
කාර්මික දුෙයාලයක පා මාලා හොරා ඇත. අ.පපා.ස. සා/පපළ සහ කාර්මික දුෙයාල සුලිසුකම් හැර අපනකුත් 
අධයාපන සුලිසුකම් සා රෂාත් කර ගැනීපම් ් ර ් ර කාණ්ඩපව කාන්තා ජනගහනපව ප්රයේශතය පිරිමි 
ජනගහනයට වඩා කැම පපපන්. කාර්මික දුෙයාල සුලිසුකම් හැෙෑමේමට කාන්තා අයලිම්කරුවන් සංඛයාව අඩුීම 
ප්රවාහන පහසුකම්වල සීමාවන්ට පහකතු ී ඇත. 

දරිද්රතාවෙ සහ අවදානම 

සමී රෂණයට ල ර කළ ජනගහනපයන් 5.4%  ර පමණ ස්රීයා දුරහිත ය. ජනගහනපයන් 62.4% ගිහනියන් 

(ගිහපයේයන් , ියසුන් සහ ළමුන් වැනි ආර්ික වශපයන් අක්රිය කණ්ඩායම් පේ. 2.4% ර දි රකසාෙ ී  පහෝ පවනම 
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ජීවත් පවයේ. සමී රෂණයට ල ර කරන ලෙ කුටුම්භ 3  ර තනි සාමාජිකපයකු ියටින අතර 5.4%  ර පවුපල්ල කාන්තා 
සාමාජිකාවන් දුියන් පමපහයවනු ලැපේ. සාමාජිකයින් 27 පෙපනකු දුපශකෂ අවශයතා සහිත (ආබාිකත පහෝ 
පවනසක කළ හැරී පුීගලයින් . කාන්තාවන් සහ ආබාිකත පුීගලයින් ප්රධානත්වය ෙරන පවුල්ල ඉතා සමාජීය හා 
ආර්ික වශපයන් අවොනමට ල රවන අතර ඔවුන්පේ ආොයම සකථාවර පනාපේ. සමිීික ආහාර මුීෙර පහෝ 
රජපයන් මහජන ආධාර ලබා ගැනීමට සුලිසුකම් ලබන පුීගලයින් ෙ ලිප්පතුන් පලස පිළිගැපන්. සමිීික 

සුබසාධන සහනාධාර නිවාසවය න් 67.8%කට ලැපේ. කය න් සඳහන් කළ පරිදි, මාියක සාමානය ගිහ ආොයම 
සහ කුටුම්භවල දුයෙම් ජායේක මධයනය මාියක කුටුම්භ ආොයම සහ දුයෙමට වඩා පබපහදුන් අඩු ය. 

ොන්තාවන්කේ භූමිොව සහ සාී පුවනෂ සමාජභවාවෙ 

අධයාපනය හැෙෑමේපම්දී කාන්තාවන්පේ අයියේවාියකම් සම්බන්ධපයන් රීියලි පවනස ර පනායේබුණි. ්පහත්, 
ප්රපේශයතා ගැටලු නිසා තියේයික අධයාපනය ඔවුන්ට සීමා ී ඇත. තිතීයික අධයාපන මධයසකථාන වයාපියේ 
ප්රපීශපයන් පබාපහෝ ලිරින් පිහිටා ඇයේ අතර ලිර්වල පපාලි ප්රවාහන පහසුකම් පහකතුපවන් ප්රපේශය සීමිතය. 
මුසකය ම් කාන්තාවන් ස්රීයාව ර පසායා ගැනීමට ඔවුන්පේ ප්රජාව දිරිමත් කරන්පන් නැත. ඔවුන් අෙහසක ෙැ රවූපව 
ිපවුල පවත්වාපගන යාමට කාන්තාව ර පයාෙවා ගැනීපම් අවශයතාවය ර නැති යනුපවනි. වයාපියේ ප්රපීශය 
තුළ ක්රියාකාමේ ආොයම් උත්පාෙන ක්රියාකාරකම් සඳහා කාන්තාවන්පේ සහභාීතත්වය ඉතා අවම පේ. වැිදහිටි 
කාන්තාවන්පගන් 22%  ර දුදුධ අංශවල ක්රියාකාමේ කම්කරුවන් පේ. කාන්තාවන් 142  ර “ගිහනියන්” පලස 

හඳුනාපගන ඇතත්, ඔවුන්පගන් 12%  ර පගවතු වගාව, පශු සම්පත් ඇයේ රීමේම සහ පවනත් දුදුධ ක්රියාකාරකම් 

හරහා ආොයම් උපයයේ. ගිහසකථ ආහාර පිසීම, පිරිියලි රීමේම, ජලය පගන ාම, ෙරුවන්ට ආහාර සැපයීම සහ ළමා 
අධයාපනයට උපකාර රීමේම වැනි ක්රියාකාරකම් කාන්තාවන්පේ ප්රධාන කාර්යභාරය පලස සැලප ර. 

ජවෙය පසකවා ලබා ගැනීම, පාසල අධයාපනය, පවළඳපපාළ, සහ ඔවුන්පේ ස්රීයාව පහෝ පසකවාවන් වැනි 
ඔවුන්පේ අවශයතා සම්්ර්ණ රීමේමට කාන්තාවන්ට සීමාව ර පනාමැත. කාන්තා ප්රපේශයට සීමා වූ සකථාන 

පනාමැත. පකපසක පවතත්, ප්රවාහන පහසුකම් ලිර්වල බැදුන් තම ගම්වය න් පිටතට යන දුට ඔවුන්පේ කාන්තා 
සාමාජිකයින්පේ ආර රෂාව ගැන පවුලට සැලරීල්ලල ර ඇත. 

පවුල්ලවල තීරණ ගනු ලබන්පන් පිරිමින් සහ කාන්තාවන් ්  රව ය. තීරණ ගැනීපම් ක්රියාවය යට කාන්තාවන් ොයක 

වුවෙ, අවසාන තීරණය ගනු ලබන්පන් පිරිමින් දුියනි. කාන්තාවන්ට වත්කම් හිමිීම සම්බන්ධපයන් සීමාවන් 

පනාමැත. ්පහත්, පල්ලඛනගත රීමේම, බලපත්ර අලුත් රීමේම සහ බලපත්ර ලබා ගැනීම වැනි   පවනත් අයපගන් 
යැපපන  ක්රියාවය න් නිසා පිරිමින්ට ාංාල වත්කම් ය යාපදිංචි රීමේම වඩාත් සුලිසුය. ෙෑවැීපෙන් පකාටස ර පලස 
කාන්තාවන් ස්පගන ්න ඉඩම සැමියාපේ සහ මරිඳපේ නමට පවයේන අතර මැණි ර ආභරණ වැනි පවනත් 
වත්කම් ඇය සන්තකපව පවතී. 

කෙෝජිත වයාපිිෙ පිළිබඳ ප්රජාව දැනුවත් භවාවෙ  

පයෝජිත වයාපියේය පිළිබඳව තමන් ෙැනටමත් ෙැනුවත්ව ියටි බව කුටුම්භවය න් 59% ර වාර්තා කළහ. ඔවුන් 

ඔවුන්පේ CBO පහෝ වයාපියේපව නිලධාමේන් හරහා පතාරතුරු ලබාපගන ඇත. ප්රයේාාර ෙැ රවූවන්පගන් 43% ර 
වයාපියේය පිළිබඳව ධනාත්මක මතය ර ෙ රවීදී 18% ර “සිණාත්මක” මතය ර ෙ 38% ර පහකතු රීහිපය ර නිසා 

රීියලි මතය ර ෙ පනාෙ රවයේ. සුළං ටර්බයින ක්රියාන්දුතපයන් ජනනය වන ශේෙය, කම්පනය, පසවනැය  ෙැල්ලීම 
පහෝ පවනත් පනාෙන්නා සාධක ප්රපීශපව ධීවර සම්පතට බලපානු ඇතැයි ජනතාව දුශකවාස කරයේ. පබාපහෝ ලිරට 
ධීවර සම්පත මත යැපපන තම ජීවපනෝපාය ගැන ඔවුහු මය පවයේ. ප්රජා උපපීශන සහ ගිහසකථ සමී රෂණයට 
ලැපබන ප්රයේාාර පමම මතය වටා පබපහදුන් භ්රමණය දුය. නිවාස 14  ර ප්රයේාාර ෙැ රවූපව වයාපියේය භූගත 
ජලපව ගුණාත්මක භාවයට බලපානු ඇතැයි තමන් දුශකවාස කරන බවයි. නිවැියයන් 24 ර රීයා ියටිපව තමන්ට 
ලැීම ඇයේ පතාරතුරු සහ දුෂය පිළිබඳ ඔවුන්පේ ෙැනුම වයාපියේය පිළිබඳව අෙහසක ෙැ රීමට ප්රමාණවත් පනාවන 
බවයි 

ප්රකේශකේ ෙටිතල පහසුෙම්  

වයාපියේ ප්රපීශයට මාර්ග පහසුකම් පවයේන අතර  ඇසකමල්ලට් පහෝ මැකඩම් මතුපිට භාදුතා රීමේමට ප්රධාන මාර්ග 
පහසුය. කුඩා මාර්ග පබාපහෝ ලිරට පබාරළු පාරවල්ල අතර දීර්  ාවා කාලය ර යේසකපසක ප්රයේසංසකකරණය කර 

පනාමැත. මිමපව කනින ලෙ ළිං සහ නළ ළිං ප්රධාන පානීය ජල මූලාශ්ර පේ. ා සමගම, ජනතාව පීය යව පවයේන 
පපරන ලෙ පානීය ජලය  පවළඳසැල්ල වය න් ජලය මිලදී පගන භාදුතා කරයි. තා්ෂණික ගැටලු පහකතුපවන් 
පකාණ්ඩච්චි සහ පකා රකුපාෙයන් ප්රපීශවල ප්රජා ජල සම්පාෙන පයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක පනාපේ. ් ර ් ර 

GND වල පපර පාසල්ල සහ ප්රාථමික පාසල්ල යේපේ. ප්රපේශ දුය හැරී ලිරින් ීදුයේයික පාසල්ල ඇත. ්පහත්, පපාලි 
ීදුතීයික පාසල්ල සහ පපාලි පසකවාවන් පවත ප්රපේශ ීමට ප්රවාහන පහසුකම් ප්රමානවත්ව පනාමැත. ප්රපීශපව 

ප්රාථමික පසෞඛය පසකවා  ඇතත් නිිය පසකවාව ර ලබා ගැනීමට මිනිසුන්ට මුසය  නගරය, නානාත්තන් සහ 
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මුරුන්කන් ප්රපීශය ෙ රවා ගමන් රීමේමට ියලිපේ. සෑම ගම්මානය රම ප්රධාන දුලිය ය පීධයේයට සම්බන්ධ කර 

ඇත. ්පහත්, ් ර ් ර GNDs හි ප්රජාවන්පගන් 1%  ර පමණ තවමත් ප්රධාන දුලිය ය ජාලයට සම්බන්ධ ී 
පනාමැත. ්ම නිවැියයන්ට දුලිය  සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට පිරිවැය ෙරාගත පනාහැරී අතර පම් 
සම්බන්ධපයන් රජපව ආධාර බලාපපාපරාත්තුපවන් ියටිපවය. නිවාස වල පහසුකම්වල තත්ත්වයෙ ් පසකම පවතී. 
ප්රපීශපව ප්රජාවන්ට ධීවර කර්මාන්තය සැලරීය ුතු ජීවපනෝපාය ර වුවෙ ධීවර වරායන් සංවර්ධනය ී පනාමැයේ 

අතර  ාවාට අවශය මූය ක යටිතල පහසුකම් තවමත් ලබා දී පනාමැත.          

වගුව 3-11 වයාපිි ප්රකේශකේ ෙටිතල පහසුෙම් සහ කසාවා ලබා ගැනීකම් හැකිොව  

ග්රාම නිලධාරි වසම ප
ප
ර
ප
ාස
ල්ල

 

ප්ර
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මි
ක
 ප
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ල්ල

 

ම
ාත
ි 
ස
ාහ
න

 

ප
ර
ෝහ
ල්ල
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ළ
ව
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ිය
ල්ල
ල
ර
 ප
ව
ල
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ස
ැල්ල

 

ප
ප
ාය 
ස
ක ස
කථ
ාන

 

ප්ර
ා 
ප
ී
ය 
ය
 

ප
ල්ල
ක
ම්
ක
ාර්
ය
ා

ල
 

උමනගමේ නැත නැත නැත නැත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 

අච්ාංගුලම් ඇත ඇත නැත නැත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 

්රසමඩු ඇත නැත නැත නැත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 

්පනාචිකුලම් ඇත ඇත නැත නැත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත ඇත ඇත නැත නැත 

ම.ම.පපායේනි ඇත ඇත ඇත ඇත නැත ඇත 
නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 

අගත්යේමුරිප්පු ඇත ඇත නැත ඇත නැත 
නැ
ත ඇත ඇත ඇත නැත නැත 

පුතුපේය  ඇත ඇත නැත ඇත නැත 
නැ
ත ඇත ඇත ඇත නැත නැත 

පකාලන්කුලම් ඇත ඇත නැත ඇත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 

පකා රකුපාඩයාන් ඇත ඇත නැත නැත නැත ඇත ඇත නැත ඇත නැත නැත 

කායා රකුය  ඇත ඇත නැත නැත නැත 
නැ
ත ඇත නැත ඇත නැත නැත 

පකාණ්ඩච්චි ඇත ඇත ඇත ඇත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත නැත ඇත නැත නැත 

කරිද රකුය  ඇත ඇත ඇත ඇත ඇත ඇත 
නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 

මුල්ලය කුලම් ඇත ඇත නැත නැත නැත ඇත ඇත ඇත ඇත නැත නැත 

පුතුකාමම් ඇත ඇත නැත ඇත නැත 
නැ
ත 

නැ
ත නැත 

නැ
ත නැත නැත 
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4. පරිච්කේදෙ 4 - කෙෝජිත වයාපිිකේ අකප්තක්තිත පාරිසරිෙ බලපෑම් 

පමම පරිච්පේෙය තුල පයෝජිත වයාපියේපව සැලසුම්, ඉදිරීමේම් සහ පමපහුම් අදියරයන්හිදී පභෞයේක, ජීව දුෙයාත්මක 
සහ සමාජ ආර්ික සම්පත් පකපරහි ඇයේ දුය හැරී ධනාත්මක හා සිණාත්මක සිජු හා වක්ර බලපෑම් පුපරෝකථනය 

කර ඇගයීමට ල ර කරනු ලැපේ (වගුව 4.1). CSS සහ සම්පේෂණ මාර්ගය වැනි සුලං බල වයාපියේය සහ ්ය ආරිත 
වුහයන් සකථාන ගත රීමේම් ප්රපේශපමන් පතෝරා ගැනීම හරහා ඇයේදුය හැරී අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් වළ රවා 
පහෝ අවම කර ඇත. මහජනයාට සහ යටිතල පහසුකම්වලට ඇයේ දුය හැරී බලපෑම මග හරවා ගැනීම සඳහා සුළං 
බලාගාරය සහ අපනකුත් වුහයන් ප්රධාන ජනාවාසවය න් බැහැරව සැලසුම් කර ඇත. 

වගුව 4.1 සුලාං බල වයාපිිෙ සහ CSS සහ සම්කේෂණ මාගගෙ වැනි ආශ්රිත වුහෙන් ප්රකේශකමන් සාපාන කතෝරා 

ගැනීම මගින්  අහිතෙර පාරිසරිෙ තත්ත්වෙ මග හරවා ගැනීම කහෝ අවම ෙර ගැනීම.  

අාං

ෙ

ෙ. 

පාරිරිෙ අාංග යි විෙ හැකි 

බලපෑම් 

බලපෑකම් 

සාවභවාවෙ 

බලපෑම් වල 

විශාලත්වෙ 

අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග ක්රිොත්මෙ කිරීම 

සහ පසුවිපරම්  

L M H 

A. පභෞයේක සම්පත් 

1. භූ දුෂමතාවය වයාපියේපව 
ඉදිරීමේම් පහකතුපවන් 
මතුපිට ල රෂ සහ 
වර්තමාන 
පසෞන්ෙර්යය 
පවනසක රීමේම. 

සිජු / සකථානී 

/ ආපසු 
හැරදුය 
පනාහැරී 

 X  ගසක හා වි රෂලතා ඉවත් රීමේම 
සඳහා අොල පෙපාර්තපම්න්තු 
අනුමැයේය අවශය පේ. 
ඉදිරීමේපමන් පසු ප්රයේසංසකකරණ 
සැලැසකම/ ගසක නැවත ියටුීම ියලි 
රීමේම 

ඉදිරීමේම් අදියරට 
පපර 

2. පීශගුණය  පීශගුණික 
තත්ත්වයන් 
පකපරහි බලපෑම ර 
නැත 

සිජු / සකථානී 

/ ආපසු 
හැරදුය 
පනාහැරී 

X   පීශගුණික තත්ත්වයන් මත 

මැනිය හැරී බලපෑම ර පනාමැත, 
්බැදුන් අවම රීමේම අවශය 
පනාපේ 

 

B. පාරිසරික සම්පත්  

1. වාු තත්වය  දූදුය  දුපමෝානය 
වැිදීම පහකතුපවන් 
ඉදිරීමේම් කාලය තුළ 
වයාපියේය වාතපව 
ගුණාත්මක භාවයට 
සුළු බලපෑම ර ඇයේ 
කරයි. 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   ඉදිරීමේම් භූමිපව ජලය ෙැමීම, 

අමතර පසක සීමා රීමේඹ, වාහන 

නිිය පලස නඩත්තු රීමේම යනාදිය. 

ඉදිරීමේම් කටුතු 
අතරතුර 

2. ශේෙය සාමානය ඉදි රීමේම් 

පහකතුපවන් ශේෙය . 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   රාිපව ශේෙ ජනනය රීමේපම් 
ක්රියාකාරකම් සීමා රීමේම සහ කන් 

පප්නු, මමකලර් වැනි පුීගය ක 
ආර රෂක උපකරණ භාදුතය. 

උපී 6 ියට සවස 6 ෙ රවා කාලය 
තුළ පමණ ර වැඩ රීමේම. 

ඉදිරීමේම් කටුතු 
අතරතුර 

  සුළං ටර්බයින 
ක්රියාත්මක ීපමන් 

සිජු / 
සකථානීය/ 

 X  ප්රයේග්රාහකවලට ශේෙය අවම 
රීමේම සහයේක රීමේම සඳහා නිිය 

පමපහුම් 
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අාං

ෙ

ෙ. 

පාරිරිෙ අාංග යි විෙ හැකි 

බලපෑම් 

බලපෑකම් 

සාවභවාවෙ 

බලපෑම් වල 

විශාලත්වෙ 

අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග ක්රිොත්මෙ කිරීම 

සහ පසුවිපරම්  

L M H 

ඇයේවන ශේෙය. ආපසු හැරදුය 
හැරී 

ටර්බයින සකථාන පතෝරා ගැනීම අවිකපවදී 

3. මතුපිට සහ 
භූගත ජලපව 
ගුණාත්මකභාව
ය 

ඉදිරීමේම් භූමිපයන් 
ගලා යාම 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   සුළං ටර්බයින ප්රපේශපමන් 

සකථානගත රීමේම, GSS සඳහා 

පගාඩමම, සම්පේෂණ මාර්ගපව 
පකෝණ කුළු ස සකථාන සහ ප්රපේශ 
මාර්ග  

ඉදිරීමේම් කටුතු 
වලට පපර සහ 
අතරතුර 

  ඉදිරීමේම් සකථාන 
වය න් ගිහසකථ 
අපජලය 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   ියලාවතුපර්/මුල්ලය කුලම් 
ප්රපීශපව කුය යට ගත් නවාතැන් 

පහසුකම් වල වැියරීය , පානීය 
ජලය යනාදිය සහිතව පසකවකයින් 

හට සපයනු ඇත. සුළං බලාගාර, 

GSS ඉඩම සහ සම්පේෂණ 

මාර්ග සකථානවලදී, 
පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් ්ම 
සකථානපව ඉදිරීමේම් කම්කරුවන් 
සඳහා උරාගැනීපම් පිට් ලබා දිය 
ුතුය. 

ඉදිරීමේම් සහ 
පමපහුම් 
අතරතුර 

4. පාංශු සහ භූ 
දුෙයාව  

සුළං ටර්බයින 
සකථාන සහ ප්රපේශ 
මාර්ගවල සුළං 
ටර්බයින සදු රීමේම 
සහ වි රෂලතා 
ඉවත් රීමේම 
පහකතුපවන් පාංශු 
ඛාෙනය.  

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

  X පාංශු ඛාෙනයට ල ර වන සකථාන 
වළ රවා ගැනීම. නිිය පාංශු 
ප්රයේසකථාපන පියවරයන් 
අනුගමනය රීමේම. බාධා කරන 
ලෙ ඉඩම් පුනරුත්ථාපනය රීමේම 
සහ සකථාවර රීමේම. 

ප්රපේශ මාර්ග සකිර මාර්ග බැදුන් 

ප්රපේශපමන් පතෝරා ගැනීම. 

ඉදිරීමේම් කටුතු 
අතරතුර සහ පසුව 

C. පරිසර දුෙයාත්මක සම්පත් 

1. පභෞමික 
පරිසරය 

වි රෂලතා 
ආවරණය ඉවත් ීම 

සිජු / සකථානී 

/ ආපසු 
හැරදුය 
පනාහැරී 

 X  සුළං ටර්බයින, GSS සහ 
සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා සකථාන 

මරිච්චිකට්ටි RF හි හානියට පත් 
වූ/ ලඳු කැලෑ ප්රපීශපව ඇත. නව 
ප්රපේශ මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 
ෙැනට ඇයේ ප්රපේශ මාර්ග පතෝරා 
ගැනීම. වන සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් සකසක 

කරන ලෙ මරිචිචිකට්ටි RF සඳහා 
ප්රයේසංසකකරණ සැලැසකම 
ක්රියාත්මක රීමේම. 

ඉදිරීමේම් අදියරට 
පපර 

2. පභෞමික සතුන් ඉදිරීමේම් අතරතුර 
පීය ය 

සිජු / 
සකථානීය/ 

X   ් ර ් ර සුළං බල යන්ත්ර, ප්රපේශ 

මාර්ග, GSS සඳහා සකථාන 

ඉදිරීමේමට පපර 
සහ අතරතුර  
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අාං

ෙ

ෙ. 

පාරිරිෙ අාංග යි විෙ හැකි 

බලපෑම් 

බලපෑකම් 

සාවභවාවෙ 

බලපෑම් වල 

විශාලත්වෙ 

අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග ක්රිොත්මෙ කිරීම 

සහ පසුවිපරම්  

L M H 

සත්ත්වයින්ට බාධා 
රීමේම 

ආපසු හැරදුය 
හැරී 

පතෝරා ගැනීපම්දී කල්ලකාරු 
හිවනජීී මාර්ග සහ ඔවුන්පේ 
වාසසකථාන හැරීතා ර ලිරට 
වළ රවා ඇත.  

  පමපහුම අතරතුර 
පීය ය 
සත්ත්වයින්ට බාධා 
රීමේම. ටර්බයින සහ 
සම්පේෂණ මාර්ගය 
වල කුරුල්ලලන් 
ගැම ම  

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   දුපශකෂපයන් සුළං උෙයානය 

ක්රියාත්මක රීමේපම්දී සහ GSS 

සහ 220 kV සම්පේෂණ මාර්ගය 
ක්රියාත්මක රීමේපමන් පසු 
කුරුල්ලලන්පේ ගැම ම් පහකතුපවන් 
්කතුවන මළකු ස නිමේ රෂණය 
රීමේම  

පමපහුම් 
අවිකපවදී 

3. ජලජ පරිසරය ජලජ පරිසර 
දුෙයාවට සැලරීය 
ුතු බලපෑම ර නැත 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   පසක ආදිය අවට ඇයේ ජලාශ/ වැේ 
සමප මිශ්ර පනාවන බව සහයේක 
රීමේම සඳහා නිිය අවසාදීත 
කළමනාකරණ පියවර. 

පසක පගාඩරීමේපම්දී/කැකරපම්දී 
නිිය සැලරීල්ලල ර ෙ රවන බවට 
සහයේක වන්න. 

ඉදිරීමේම් අදියරට 
පපර සහ 
අතරතුර. 

4 කලපුව / 
පවරළබඩ 
ප්රපීශය. 

වැඩ ප්රපේශපමන් 
ියලි පනාකළපහාත් 
සැලරීය ුතු 
බලපෑම් 

සිජු / සකථානී 

/ ආපසු 
හැරදුය 
පනාහැරී 

 X  පවරළබඩ ප්රපීශපව සහ ජල 
මූලාශ්ර/ජල මාර්ග අසල සුළං 
ටර්බයින ඉදිරීමේම නිසා බලපෑමට 
ල ර වන ප්රපීශය වල බලපෑම් 

අවම රීමේම. 

ඉදිරීමේම් අදියපර්දී 

D.  මානව පරිසරය  

1. පසෞඛය සහ 
ආර්කෂාව  

සුළං ටර්බයින / 
සම්පේෂණ මාර්ග 
ඉදිරීමේම පහකතුපවන් 
කම්කරුවන්ට සහ 
ජනතාවට ියලිවන 
අනතුරු  

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   වැඩමපම් ියටින පසකවකයින් 

සඳහා නිිය PPE භාදුතය. සුළං 
ටර්බයින යන්ත්ර සදුරීමේපම්දී 
ධීවරයින්ට පහෝ අනවසරපවන 
ඇතුළු වන පුීගලපයකුට 
හානිය ර පනාවන බවට සහයේක 

ීම.  

ඉදිරීමේම් අදියරට 
පපර සහ පසු. 

පමපහුම් අතරතුර 
තල කැඩීම 

සිජු / සකථානී / 
අඛණ්ඩ 

X   සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය ජනාවාස 
වය න් බැහැරව පිහිටුදුය ුතුය. 
සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය 
ආසන්නපව නිවාස සඳහා අවසර 
පෙනු ලබන්පන් අොළ ශේෙය සහ 
ආර රිත නිෂකකාශනය සපුරා 
ඇත්නම් පමණි. අවම රීමේම 

අවශය පනාපේ. 

පමපහුම් 
අවිකපවදී 
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ෙ
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බලපෑම් 

බලපෑකම් 

සාවභවාවෙ 

බලපෑම් වල 

විශාලත්වෙ 

අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග ක්රිොත්මෙ කිරීම 

සහ පසුවිපරම්  

L M H 

2. සමාජ ආර්ික ඉදිරීමේම් අදියර තුළ 
ස්රීයා අවසකථා 

සිජු / 
කලාමය 

 X  නුපුහු ස ශ්රමය සහ වක්ර ප්රයේලාභ. 
ප්රපීශපව සමසකත ආර්ික 
වර්ධනය 

ඉදිරීමේම් සහ 
පමපහුම් අදියර 
තුළ 

3. නැවත පදිංචි 

රීමේමt 

සුළං බලාගාරපයන් 
බලපෑමට ල ර වූ 
නිවස නැවත පදිංචි 
රීමේම 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   අවම රීමේම අවශකය පනාපේ. සුළං 
ටර්බයින සකථාන/ 

GSS/සම්පේෂණ මාර්ග මාර්ගය 
පතෝරාපගන ඇත්පත් නැවත 
පදිංචි රීමේපම් ගැටලුව ර පනාමැයේ 

ආකාරයටය. 

ඉදිරීමේම් අදියරට 
පපර 

4. ඓයේහාියක 
සකථාන 

සුළං බල උීයානය 

/ GSS සහ 
සම්ප්පර්ෂණ 
මාර්ගය ඉදිරීමේම 
මගින් 

පුරාදුෙයාත්මක, 
ඓයේහාියක පහෝ 
සංසකකියේක වැෙගත් 
සකථාන රීියව ර 
බලපා නැත.  

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී  

X   පුරාදුෙයාත්මක, ඓයේහාියක පහෝ 
සංසකකියේක වැෙගත් සකථාන 

මපහැමේ ඇත, ්බැදුන් බලපෑම් 
අවම රීමේම ර අවශය පනාපේ. 
අවසකථා පසායා ගැනීපම් ක්රියා 
පටිපාටිය අනුගමනය කරනු 
ලැපේ.  

ඉදිරීමේම් 
අදියපර්දී. 

5. ගමනාගමනය 
සහ ප්රවාහනය  

ඉදිරීමේම් වාහන 
ගමන් රීමේම නිසා 
වාහන තෙබෙය 

සිජු / 
සකථානීය/ 
ආපසු හැරදුය 
හැරී 

X   අිකක රථවාහන  ණත්වය සහිත 
ප්රපීශ වල රවා ගැනීම සඳහා 
උපකරණ ප්රවාහනය රීමේපම් 
සැලසුම් කරනු ලැපේ. ඉදිරීමේම් 

භූමිපව නිිය මාර්ග සංඥා, ප්රවාහන 
මාර්ගවල අවසාන 
සදුසකතරාත්මක 
සමී රෂණය/මාර්ග පපළගැසකම 
ප්රපීශපව මාර්ග යටිතල 
පහසුකම් සම්බන්ධපයන් නිිය 
සැලරීල්ලල ර සහයේක කරනු 

ඇත.. 

ඉදිරීමේම් 
අදියපර්දී 

6.  න අපද්රවය 
ජනනය 

මතුපිට හා භූගත 
ජලය දූෂණය ීපම් 
සම්භාදුතාව 

වක්ර / සකථානීය 
/ ආපසු 
හැරදුය හැරී 

X   අොළ පරගුලාිය සහ ප්රාපීය ය 
සභා-මුසය  නීයේමේයේවලට 
අනුකූලව පවන් කරන ලෙ ෙැව 
පකාටසක සහ කු ස ්කතු කර 
බැහැර කරනු ලැපේ 

ඉදිරීමේම් සහ 
පමපහුම් 
අදියර තුළ 

L- පහත්, M-මධයම, H- ඉහල 

4.1 ශබ්දෙ සහ ෙම්පන බලපෑම් 

ඉදිකිරීම් අවධිෙ 
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ඉදිරීමේම් කාලය තුළ ශේෙය නිසා ඇයේවන බලපෑම් සැලරීය ුතු සාධකය ර වනු ඇතැයි අපප් රෂා පකපර්. ඉදිරීමේම් 

ක්රියාවලීන්, උපකරණවල වර්ගය සහ තත්ත්වය සහ ඉදිරීමේම් භූමිපව පිරිසැලසුම අනුව ඉදිරීමේම් ශේෙ දුශාල 

වශපයන් පවනසක පේ. ්ය සකථාවර උපකරණ සහ යන්පත්රෝපකරණවල පිහිම ම, ප්රවාහන ක්රමය ආදිය මත ෙ රඳා පවතී 

1996 අංක 1 ෙරන ජායේක පාරිසරික (ශේෙ පාලන  පරගුලාිය අංක 924/12, 1996 ෙරන අයේ දුපශකෂ ගැසට් පත්රයට 

අනුව, දිවා කාලපව සහ රාත්රී කාලපව ඉදිරීමේම් ප්රපීශපව LAeqT හි මායිම්වල උපරිම අවසර ලත් ශේෙ මට්ටම් 

පිළිපවය න් 75 dB(A) සහ 50 dB(A),පේ. ්බැදුන්, නියමිත පේලාවට උපරිම අවසර ලත් මට්ටම වන 50 dB (A) 

ඉ රමීමට හැරීයාව ඇයේ බැදුන්, ඉදිරීමේම් සක්රීය රීමේම දිවා කාලපව පමණ ර උපපල්ලඛනගත රීමේම නිරපීශ කරනු 
ලැපේ 

ශේෙ දූෂණය මහිරි බව, නින්ෙ පනායෑම, පකෝපය, පනාරුසකසන සකවභාවය, අජීර්ණ, අිකක රුිකර මඩනය, වණ සහ 
හිෙ පරෝග ඇතුළු දුදුධ ආකාරවය න් මිනිසක පසෞඛයයට සහ හැියමේමට බාධා කරයි. ගමන් කරන ර ර රථයරීන් ් ර 

ශේෙය ර පිපිමේපමන් පබාපහෝ පුීගලයන්පේ අන්තරාසර්ග, සකනාු හා හිෙ වාහිනී ක්රියාකාරකම් දුශාල පලස පවනසක 

කරයි. පමය දිගුකාලීන පහෝ නිතර නිතර ියලි වුවපහාත්, කායික කැළඹීම් නිෙන්ගත ී මානියක පරෝගවලට ොයක 
පේ. ඉහත ියයලු සිණාත්මක බලපෑම් සිජු/වක්ර සහ පකටි/දිගු කාලීන බලපෑම් දුය හැක. 

ඉදිරීමේම් ක්රියාකාරකම් මගින් ජනනය වන ශේෙ පභෞමික සත්ත්ව දුපශකෂ පකපරහි යම් බලපෑම ර ඇයේ කරයි. ාවා 
ශේෙ ඇයේ වන ප්රපීශවය න් ාලනය දුය හැරී නමුත් ක්රමපයන් ශේෙ මට්ටමට අනුවර්තනය දුය හැරීය. ්බැදුන් 
සත්ත්ව දුපශකෂවලට අහිතකර බලපෑම් ඇයේ පනාපේ. 

ඉදිරීමේම් උපකරණ ක්රියාත්මක රීමේම, මාර්ගවල ගමනාගමනය කම්පන ප්රභවය ර දුය හැරීය. ඉදිරීමේම් කම්පන 

ප්රභවයන් පපාළව මත සම්පේෂණය වන පුළුල්ල පරාසයක බලශ රයේ, දුසකථාපනය, ප්රපේගය සහ ත්වරණය ඇත. ්හි 

දුසකතාරය ප්රමාණවත් තරම් ඉහළ මට්ටමක පවතී නම්, භූමි කම්පනය වුහයන්ට හානි රීමේමට සහ සකවරූප පවනසක  

ඇයේ රීමේමට හැරීයාව ඇත (උොහරණය ර පලස, කපරාරුපේ ඉරිතැලීම් . පකපසක පවතත්, පමම සකථානපව ියට 

වුහයන් පවත මීටර් 100 කට වඩා වැිද ලිර ර ඇත (වගුව 3.11 . ්බැදුන් අවට වුහයන්ට දුය හැරී කම්පන බලපෑම 
පනාසැලරීය හැරීය තරම් පේ. 

කමකහයුම් ොලෙ තුළ 

පතෝරා ගන්නා ලෙ සුලං ටර්බයිම සඳහා පිය පයල කරන ලෙ ධ්වනි ශේෙ පමේ රෂණ වාර්තාවට අනුව, පමපහුම් 

අදියපර්දී පුපරෝකථනය කරන ලෙ ශේෙ මට්ටම සුළං ටර්බයින සකථානවය න් මීටර් 150  ර ලිරින් 55 dB(A) පේ. පමම 

සීමාව දිවා කාලපව උපරිම අවසර ලත් මට්ටම වන 55dB(A) ට වඩා මෙ ර වැිද වන අතර රාත්රී කාලපව දී 45 dB(A) 
ට වඩා සැලරීය ුතු පලස වැිද පේ. 

ටර්බයින සකථාන ග්රිඩ් උප පපාල සහ පිදුසුම් මාර්ග වලට පන්වාියක ප්රපීශයන්හි ියට ඇයේ ලිර සහ පන්වාියක ප්රපීශ 

අසල පසුමම් ශේෙය සලකා බලන දුට, දිවා කාලපව බලපෑම පනාසැලරීය හැරීය(වගුව 3.11 . පකපසක පවතත්, රාත්රී 
කාලපව බලපෑම පනාසලකා හැරිය පනාහැරී අතර ්ය පාලනය රීමේම සඳහා නිිය ඉංජිපන්රු දුසඳුම් පයදීම අවශය 
පේ. සුළං උත්පාෙක යන්ත්රවලට අඩු ශේෙ ප්රයේොනයකදී ක්රියා රීමේපම් හැරීයාව යේමය ු තුය. සුළං ටර්බයින වටා ශේෙය 

පබො හැමේම මීටර් 7 ියට 342 ෙ රවා ලිර ර සඳහා 54 ියට 44 dB (A) ෙ රවා පවනසක පේ. සුළං ටර්බයින වටා ශේෙය 

වයාප්යේය මීටර් 7 ියට 342 ෙ රවා ලිර ර සඳහා 54 dB(A) ියට 44 ෙ රවා පවනසක පේ.  

4.2 පාරිසරිෙ බලපෑම් 

4.2.1 සුළාං ටගබයින සහ සම්කේෂණ මාගගෙ කහාතුකවන් වන බලපෑම 

සුළං බල වයාපියේ සහ සම්පේෂණ මාර්ග වය න් පැන නගින ප්රධාන සිණාත්මක බලපෑම් වය න් ්ක ර වන්පන් 

කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් වැනි සත්ව දුපශකෂ වලට මරණය හා තුවාල ීම්ය (Hötker et al., 20066 ). පවනත් රටවල 

                                                      

6 Hötker, H., Thomsen, K.-M. and Jeromin H. (2006) පුනර්ජනනීය බලශ රයේ ප්රභවයන්උකහා ගැනීපම්දී ජජව 
දුදුධත්වයට බලපෑම්  කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් පිළිබඳ උොහරණය - කරු ස, ෙැනුපම් හිඩැසක, වැිදලිර 
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ියලි කරන ලෙ අධයයනයන් පපන්වා දී ඇත්පත් සුළං බල වයාපියේ සහ සම්පේෂණ මාර්ග පියාබන සතුන් පකරපරහි 

සඳහා ප්රධාන අවොනම් තුන ර ඇයේ කරන බවයි (Drewitt & Langston 20067, 20088; Band et al. 20079).්නම් 

සුළං බලාගාර ඉදිරීමේම නිසා වාසසකථාන අහිමි ීම, ීදුන් දුතැන් ීම හා ගැම පමන් මිය යාම පහෝ තුවාල ීම  ය. 

පමම බලපෑම් තුන තීරණය රීමේම සඳහා, සුළං බලාගාර ඉදිරීමේම සඳහා හඳුනාපගන ඇයේ ප්රපීශපව පවයේන 

වාසසකථාන, පමම ් ර ් ර වාසසකථානයක පියාබන සතුන් සංුයේය හා  නත්වය පල්ලඛනගත රීමේම සහ ගැම පම් වැිද 
අවොනම ර ඇයේ දුපශකෂ හඳුනා ගැනීම වැෙගත් පේ. පියාබන සතුන් මත සුළං බල වයාපියේයක බලපෑම පබපහදුන් 

දුාලය වන අතර ටර්බයිනවල පිරිදුතර සහ පිරිසැලසුම, අවට භූමිපව භූ දුෂමතාව, බලපෑමට ල ර වූ වාසසකථාන සහ 

කුරුළු දුපශකෂවල සංඛයාව සහ  නත්වය ඇතුළු පුළුල්ල පරාසයක සාධක මත රඳා පවතී. පම් අනුව, පියාබන සතුන් 

මත සුළං බල වයාපියේ වල බලපෑම වයාපියේ ප්රපීශයට දුපශකිත පේ. ්බැදුන්, ඕනෑම නව සුළං සංවර්ධන 

වයාපියේයකට පපර, ්වැනි බලපෑම් අවම රීමේම පහෝ වළ රවා ගැනීම සඳහා සුලිසු අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග ඇතුළත් 

රීමේම සඳහා, පයෝජිත රක්ෂිත සංවර්ධනය පිළිබඳ සදුසකතරාත්මක ත රපසකරුව ර ියලි රීමේම ඉතා වැෙගත් පේ. 

4.2.2 ගසා ඉවත් කිරීම නිසා වික්තෂලතා සහ කභවෞමිෙ සත්ත්ව විකශාෂවලට වන බලපෑම් 

වි රෂලතා ඉවත් රීමේම කුඩා  රීරපායින් සහ ප රීන් සඳහා වාසසකථාන අහිමි ීමට පහකතු පේ. පකපසක පවතත්, සුළං 

ටර්බයින, ග්රිඩ් උපපපාළ, සම්පේෂණ කුළු ස සහ ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම සඳහා පතෝරාගත් සකථානවල ියලි කරන ලෙ 

පාරිසරික සමී රෂණය අනුව ්ම සකථාන ඉහළ ජජව දුදුධත්වය සඳහා සහාය පනාෙ රවයි. ්පසකම, ් ර ් ර සුළං 

ටර්බයින සකථානය වටා සීමිත ප්රපීශයක (hardstand  වි රෂලතා ඉවත් රීමේම ියලි කළ ුතු අතර, ් ර ් ර සුළං බල 

ටර්බයිනය සඳහා ලබා ගත් මුළු ප්රපීශයම ඉවත් කරනු පනාලැපේ. පකපසක පවතත්, දුලිය ය ්කතු රීමේපම් උපපපාළ 
සඳහා පවන් කර ඇයේ මිමිපව  වි රෂලතා ඉවත් කළ ුතුය. ලඳු කැලෑ ප්රපීශපව කුළු ස රීහිපය ර හැර පබාපහෝ 
හැරවුම් සම්පේෂණ කුළු ස සහ අතර මැදි කුළු ස කුඹුරු හා මුඩු මම්වල පිහිටා ඇත. පයෝජිත වයාපියේය සඳහා 
පතෝරාගත් භූමිපව නිමේ රෂණය කරන ලෙ සත්ත්ව දුපශකෂ දුශාල ගහනය ර සහිත පපාලි දුපශකෂ වය න් සමන්දුත බව 
නිමේ රෂනය දුය. ආපේණික පහෝ තර්ජනයට ල ර වූ දුපශකෂ රීහිපය ර පමණ ර නිමේ රෂණය දුය. උතුරු ප්රපීශයට 

සීමා වූ ප රි දුපශකෂ ගණනාව ර ියටියෙ, වයාපියේය සඳහා පතෝරාගත් භූමිපව නිමේ රෂණය වූපව බහුලවම ්ම 

ප්රපීශයට සීමා වූ දුපශකෂ පමණි. වි රෂලතා ඉවත් රීමේම (ටර්බයිනවල පාෙම, ප්රපේශ මාර්ග සහ සම්පේෂණ මාර්ගය  
මගින් බලපෑමට ල රවන බවට ඇසකතපම්න්තු කර ඇයේ මුළු භූමි ප්රමාණය පහ රටයාර 100 ට වඩා අඩු යැයි ගණන් 

බලා ඇත. පමම පහ රටයාර 100 දුශාල භූ ෙර්ශනය ර වටා දුියමේ ඇයේ බැදුන්, ්ය පභෞමික සත්ත්ව දුපශකෂ පකපරහි 
සැලරීය ුතු බලපෑම ර ඇයේ පනාකරනු ඇත 

4.2.3 කභවෞමිෙ හා ජලජ පරිසර පේධි මත බලපෑම් 

සුළං ටර්බයින, පසකවා මාර්ග සහ සම්පේෂණ මාර්ගය  පවරළබඩ ලඳු කැලෑ සහ දුයළි මිශ්ර සොහරිත සහ වනාන්තර 
පලස හැඳින්දුය හැරී භූමි ප්රපීශයක සකථාපිත රීමේමට සැලසුම් කර ඇත. ්බැදුන් පයෝජිත වයාපියේය මගින් ජලජ 

පරිසර පීධයේවලට සිජු බලපෑම ර ්ල්ලල පනාවනු ඇත. පකපසක වුවෙ, කුඩා හා මධයම ප්රමානපව වැේ සහ කුඹුරු 

සංඛයාව වයාපියේ ප්රපීශයට ආසන්නව පිහිටා ඇත. තවෙ, පබාපහෝ වයාපියේ ක්රියාකාරකම් ියලි පකපරන මරිච්ාකට්ටි 

ර රිත වනාන්තරය, පතෝනාසක (කුඩා ජල පපෝෂකය ර ඇයේ පවරළබඩ සිතුමය ඇළ පොළ, ් බැදුන් වර්ෂා කාලපවදී 
පමණ ර සක්රීය වන  වැනි හුෙකලා වූ කපඩාලාන පකාටසක වය න් මුහුෙට දුවිත වූ පපාපහාසත් පවරළබඩ පතත්මම් 
සඳහාවැෙගත් පේ. වයපියේ පයෝජක පමම වාර්තාපේ පයෝජනා කර ඇයේ සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්  තදින් පිළිපදින්පන් 

නම්, පමම පවරළබඩ පතත් මම්වලට බලපෑම ර ඇයේ පනාපේ.   

                                                      

පර්පවෂණ සඳහා ඉල්ලලීම් සහ පුනර්ජනනීය  ප්රභවයන්උකහා ගැනීම සංවර්ධනය සඳහා ප රි දුෙයාත්මක 
මාර්පගෝපපීශ. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. 

7 Drewitt, A. L. & Langston, R.H.W. (2006). Assessing the impacts of wind farms on birds. Ibis. 148: 29–42. 

8 Drewitt, A. L. & Langston, R.H.W. (2008) Collision effects of wind-power generators and other obstacles on birds. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1134(1): pp. 233-266(34). 

9 Band, W, Madders, M, & Whitfield, D.P. (2007) Developing field and analytical methods to assess avian collision 

risk at wind farms. In: Janss, G, de Lucas, M & Ferrer, M (eds.) Birds and Wind Farms. Quercus, Madrid. 259-275 
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4.2.4 ආරක්තිත ප්රකේශවලට වන බලපෑම් 

පබාපහෝ වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහ රටයාර 1952  ර පමණ වන මරිච්ාකට්ටි ර රිත වනාන්තරය තුළ ියලි රීරමට 
සැලසුම් කර ඇත. පයෝජිත ක්රියාකාරකම් මරිච්ාකට්ටි ර රිත වනාන්තරපයන් 4.6% (පහ රටයාර 90.6  පමණ වන 

අතර 2022 සැප්තැම්බර් 9 පවනිො වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව තා රෂණික ඇගයීම් කමිටුපේ දී (TEC) අෙහසක 

ෙැ රීපමන් පසුව පයෝජිත ටර්බයින සකථානය (WTG 15  ඉවත් කල නිසා මාදුල්ලලු සංර රෂණ වනාන්තරයට රීියලි 
බලපෑම ර ියලි පනාපේ.  

විේපත්තු ජාිෙ වකනෝදයානකේ සාවාරක්තෂෙ ෙලාපෙ 

දුල්ලපත්තු ජායේක වපනෝෙයානය පයෝජිත සුළං බලාගාරයට ෙකුණින් පිහිටා ඇයේ අතර උෙයානපව උතුරු මායිම 

පමෝෙරගම් ආරු ගපපන් මායිම් කර ඇත (රූපය 3.59). සුළං බලාගාරපව ෙකු ස පෙියන් පිහිටි සුළං ටර්බයිනය 

(WTG 38) උෙයානපව උතුරු මායිපම් ියට රීපලෝමීටර 1.5  ර පමණ ලිරින් පිහිටා ඇත, ්බැදුන් ්ය උෙයානපව 

සැතපුම් 1 ක සකවාර රෂක කලාපපයන් පිටත පිහිටා ඇත. 

4.2.5 ආක්රමණය ලී විකශාෂ පැිරීම නිසා යිවන බලපෑම්  

පයෝජිත වයාපියේ ක්රියාකාරකම් නිසා වන සතුන්ට බාධා රීමේම්, ් ර ් ර ටර්බයින වටා පාරිසරික පහෝ වනාන්තර 
මායිම් නිර්මාණය රීමේම වැනි පවනත් බලපෑම් ඇයේ පේ. ොර ආාරණය නිර්මාණය රීමේම වනාන්තර මායිම පහෝ පමම 
සකථානවල නිර්මාණය කරන ලෙ ඉපකෝපටෝන වලට කැමයේ දුපශකෂවලට ධනාත්මක පලස බලපානු ඇත. පකපසක 

පවතත්, වනාන්තර ොර නිර්මාණය රීමේම සහ වන වි රෂලතාදිය අවුල්ල රීමේම ර රිත වනාන්තරය තුළ ආගන්තුක 
ආක්රමණය ලී දුපශකෂ වයාප්ත ීපම් අවොනම වැිද කරයි. ඉදිරීමේම් ද්රවය සහ ඉදිරීමේම් වාහන හරහා පිටස රවල 

ආක්රමණය ලී දුපශකෂවල ීමජ හරහා අවොනම තවලිරටත් වැිද දුය හැක.   

4.2.6 මුහුදු විකශාෂ කෙකරහි බලපෑම් 

පවරළ තීරපව කූඩුවල රීියලි සලකුණ ර ෙ රනට පනාලැබුණි. පකපසක පවතත්, නිරිතදිග පමෝසම් කාලය තුළ  රපෂකත්ර 
පමේ්ෂණ ියලි කර ඇයේ නිසා ්ම කාලය මත්තර ෙැමීමට නුසුලිසු දුය හැරීය 

4.2.7 සාංක්රමණ   පගෙටන මාගග මත බලපෑම් 

සුළං බලාගාර  වය න් පැන නගින ප්රධාන සිණාත්මක බලපෑම් වය න් ්ක ර වන්පන් කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් වැනි 
සත්ත්ව දුපශකෂ සුළං තල වල ගැම  මරණයට හා තුවාල වලට මග පත්ීම්යි. පියාබන සතුන්  මත සුළං බලාගාර වල 

බලපෑම පබපහදුන් දුාලය වන අතර ටර්බයිනවල පිරිදුතර සහ පිරිසැලසුම, අවට භූමිපව භූ දුෂමතාව, බලපෑමට 
ල ර වූ වාසසකථාන සහ කුරුළු දුපශකෂවල සංඛයාව සහ  නත්වය ඇතුළු ප්රපීශපව පුළුල්ල පරාසයක සාධක මත රඳා 

පවතී. පම් අනුව, පියාබන සතුන්  මත සුළං බලාගාර වල බලපෑම මිමියට  දුපශකිත පේ. පයෝජිත වයාපියේය සඳහා 

පතෝරාගත් භූමිය දුපශකෂ 83 රීන් සමන්දුත සත්ව ්කතුවකට නිමේ රෂය පේ. අිජනන වාසය කරන්නන් පලස 

ලැයිසකතුගත කර ඇයේ දුපශකෂ 74  ර (89%) පමයට ඇතුළත් වන අතර ඉයේරි දුපශකෂ 9 ය ත ඍතුපේ  පැමිපණන 

සංාාරක ප රීන්  (11%) පේ. අිජනන වාසය කරන 74 පෙනාට ආපේණික දුපශකෂ 3  ර සහ පන්වාියක අිජනන 

ගහනයට අමතරව ශ්රී ලංකාපේ සංක්රමණික ගහනය ර ියටින දුපශකෂ 4  ර ෙ ඇතුළත් පේ. පකපසක පවතත්,  රපෂකත්ර 

දුමර්ශන ියලි කර ඇත්පත් පකටි කාලය ර තුළ පමණ ර බවත්, පියාසර රටා සහ පියාසර සතුන් හමු ී ම  ප්රබල සිතුමය 
හා දිවාකාල රටා පපන්නුම් කරන අතර ්ය පැහැදිය  කළ හැ රප ර අවම වශපයන් වසර ්කකට වඩා වැිද කාලය ර 
වාසභූමිය භාදුතා කරන සත්ව දුපශකෂ අධයයනය රීමේපමන් පසුව පමණිග .්බැදුන් වඩාත් ෙැනුවත් නිගමනවලට 
්ළැඹීම සඳහා ෙැනට ියටින සත්ව දුපශකෂ පමන්ම ඔවුන්පේ පියාසැරි රටා තීරණය රීමේම සඳහා අවම වශපයන් වසරක 

අධයයනය ර ියලි රීමේම නිර්පීශ කරනු ලැපේ. ශ්රී ලංකාපේ පමවන් දුශාල සුළං බලාගාර සඳහා කරන ලෙ 
අධයයනයන් මත පෙනම්ව පගාබනන ලෙ කරන ලෙ දීර්  කාලීන සත්ත්ව සමී රෂණය ර සඳහා අනුගමනය කළ ුතු 

පයෝජිත ක්රමපේෙය ඇමු සම 9 හි ෙ රවා ඇත. ්බැදුන්, සංක්රමණික මාර්ග සහ සත්ත්ව දුපශකෂවල පයෝජිත 

සංවර්ධනපව බලපෑම ඇතුළු ්වැනි අධයයනය ර මත පෙනම්ව ප්රපීශය තවලිරටත් යාවත්කාලීන කළ ුතුය. තවෙ, 

පයෝජිත වසරක සත්ත්ව අධයයනය මත පෙනම්ව, සත්ත්ව දුපශකෂ පකපරහි තීරණාත්මක බලපෑම් අවම රීමේමට 
අවශය අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග හඳුනා ගත ුතුය. 
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අින යතුන්ට වන බලපෑම් 
 

මරිච්චිකට්ටි ර රිතපව අය  ඇතුන්පේ පැමිකරම නිමේ රෂණය දුය. පකපසක පවතත්, පවයේන සා රි මත පෙනම්ව වන 
ර රිතය සමන්දුත වන්පන් සිතුමය අය  ඇතුන්පේ සංාරන පරාසපයන් පකාටස ර පමණි (අය  සිජුවම නිමේ රෂණය 
පනාකළ නමුත් නිමේ රෂණය කරන ලෙ අය  පබටි පගාඩවල කාලය සහ  නත්වය මත ඔවුන්පේ පැමිකරම තහවුරු 

කර ඇත . පකපසක පවතත්, සුළං ටර්බයින සකථාපනය රීමේම ඔවුන්පේ වාසසකථාන භාදුතයට රීියලි බලපෑම ර ඇයේ 

පනාකරනු ඇත. (අ  සුළං ටර්බයින අවම වශපයන් මීටර් 500  ර ලිරින් තබා ඇයේ අතර ් බැදුන් අය න්පේ සංාරනයට 

බාධකය ර පලස ක්රියා  පනාකරනු ඇත. (ආ  භූමි පව  බලපෑමට ල රව ඇත්පත් ර රිත වනාන්තර ප්රමාණපයන් 4% 
කටත් වඩා අඩු ප්රමාණය ර වන අතර ්බැදුන් අය  ඇතුන් සඳහා වාසසකථාන අහිමි ීම පනාසැලරීය හැරීය. (ඇ  සුළං 
ටර්බයින අය න්ට සිජු තර්ජනය ර පනාපේ. ් බැදුන් පමය දුශාල බලපෑම ර පලස පනාසලකන ලෙ අතර වයාපියේපව 
බලපෑම් යටපත් දුසකතරාත්මකව සාකච්ඡා කර පනාමැත. 

සාගර වාසසාපානවලට බලපෑම්  

ටගබයින වල පාදම  සහ ප්රකේශ මාගග ඉදිකිරීම 

වයාපියේය සමුද්රය තුලට  සැලසුම් කර පනාමැයේ බැදුන් සාගර පරිසරයට සිජු බලපෑම අවම වනු ඇත. පකපසක පවතත්, 
පවරළ කලාපය තුළ සුළං ටර්බයින රීහිපය ර  සැලසුම් කර ඇත. ්ම සුළං ටර්බයින ඉදිරීමේම සාගර පරිසරයට පහෝ 

සාගර ජීීන්ට සිජු බලපෑම ර ඇයේ පනාකරයි. පකපසක පවතත්, ටර්බයින ඉදිරීමේපම් අදියපර්දී සමුද්ර පරිසරයට ගලා 
යන අවසාදිත නිසා සමහර වක්ර බලපෑම් ඇයේ පේ. ්වැනි බලපෑම පකටි කාලය ර පවයේනු ඇයේ අතර පසක කැකරපම්දී 
යහපත් පරිසර ක්රියා  පවත්වා ගැනීපමන් ්ම අවම කර ගත හැක. 

සාගර පරිසරය තුළ ඉදිරීමේම් කටුතු ියලි වන නමුත්  ප්රමාණපයන් ඉහළ පීය යකරණය ී ඇයේ බැදුන් සමුද්ර 

වාසසකථාන පකපරහි වන බලපෑම් සකවභාවපයන් අඩු වනු ඇතැයි අපප් රෂා පකපර්. පකපසක පවතත්, ටර්බයින පාෙම 
සහ ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම සමහර ප්රපීශවල ඇයේ වැය  කඳු ඇයේ ප්රපීශවල ියලි කලපහාත් ාවාට බාධා ඇයේ දුය  
හැරීය. ්වැනි අවසකථාවක බලපෑම මධ්ය පරිමාණ සහ ්ම පපපෙසට පමණ ර සීමා දුය හැක. 

ධීවර කබෝ කටු නතර කිරීම  

ධීවර යාත්රා පමපහුම්වලට බාධා වන පරිදි සාගරපව  ඉදිරීමේම් සහ රීියලි ආධාරක යාත්රාව ර වයාපියේය සඳහා පයාො 

ගැනීමට සැලැසකම ර පනාමැයේ බැදුන්, පබෝට්ටු වල ගමනයට වන බලපෑම අවම වනු ඇත. පකපසක පවතත්, ප්රපේශ 
මාර්ග සහ ටර්බයින පාෙම ඉදිරීමේපම්දී ධීවරයන්පේ ගමනාගමනයට තාවකාය ක බාධා ඇයේ දුය හැක.  

විකේය ෙ විකශාෂෙන් හඳුන්වාදීකම් අවදානම  

සාගර තුල සිජු මැදිහත්ීම් පනාමැයේ බැදුන්, සාගර පරිසරයට ආක්රමණය ලී සහ පීය ය පනාවන දුපශකෂ හඳුන්වා 
දීපම් අවොනම ර අපප් රෂා පනාකරයි. පවරළබඩ ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් ජලපව ගුණාත්මක භාවපව 
පවනසකී ම් පහකතුපවන් වක්ර බලපෑම් ඇයේ වන අතර ්හි බලපෑම තාවකාය ක සහ අඩු සකවභාවය ර ගනී. 

ඉදිකිරීම් කහාතුකවන් ශබ්දකේ බලපෑම 

ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා රීියයම් පයිල්ල ගැසීම ර භාදුතා රීමේමට අවශය නම්, යම් ශේෙය ර සහ කම්පනය ර අපප් රෂා 

කල හැක. පකපසක පවතත්, ආසන්න පවරළ වටපිටාපේ ියට ඇයේ ලිර සලකා බැලීපම්දී, සාගර පරිසරයට ශේෙය සහ 
කම්පනය නිසා ඇයේ වන බලපෑම් පනාසැලරීය හැරීය. 

කමකහයුම් නිසා වන බලපෑම් 

පමපහුම් අදියපර්දී සාගර පරිසරයට සැලරීය ුතු බලපෑම ර බලාපපාපරාත්තු පනාපේ. පකපසක පවතත්, 
ටර්බයිනවය න් නිකුත් වන ශේෙය අවට ඇයේ ධීවර කඳවුරුවලට යම් බාධාව ර ඇයේ කරයි. දුපශකෂපයන් රාිපවදී 
අවට ශේෙ මට්ටම අඩු අවසකථාපේදී. 

 

 



143 

 

සුළාං උත්පාදෙ ෙන්ත්රවල ශබ්දෙ මත්සය අසාවැන්න ලබා ගැනීකම් හැකිොව කෙකරහි බලපාන බවට ධීවරෙන්කේ 

සැලකිේල 

ටර්බයිනපයන් ජනනය වන ශේෙය නිසා පවරළ ආසන්නපව ියටින මසුන් මය ගන්වන බව සහ ධීවරයින්පේ මාළු 
ඇල්ලලීම අඩු වනු ඇයේ බවට සමහර ධීවරයින් සමප සම්මුඛ සාකච්ඡා රීමේපම්දි   රපෂකත්ර සමී රෂණය අතරතුර දී 
ධීවරයින් අෙහසක ෙ රවමින් පවසන ලදී.  

පයිය න් රීමේපම් දී ඇයේ වන සාපප් රෂ පකටි නිරාවරණ ඉතා ප ෝෂාකාමේ ශේෙ, අසල මසුන්ට බලපෑම් කළ හැරීය. 

පකපසක පවතත්, මත්සයයන් පිළිබඳ මත්සය සංජානනය මත පෙනම්ව වාතපව ජනනය වන ශේෙය මත්සය පහෝ ධීවර 
කර්මාන්තයට බලපෑම ර ඇයේ කරන බවට ්වැනි ප්රකාශය ර සඳහා දුෙයාත්මක සා රි පනාමැත. 

්ය ශේෙය ර පනාවන, නමුත් කම්පනය මාළුන්ට වඩාත්ම බලපාන සාධකයයි. සුළං ටර්බයිනය පවරළට පබාපහෝ 
ලිරින් පවයේන අතර මුහුෙට ළපා වන දුට ටර්බයිනපව ාලනය වන පකාටසක වය න් කම්පනය පනාසැලරීය හැරී තරම් 
වන අතර මසුන්ට යන්තම් ෙැපනන්පන් නැත. ගිහ උපකරණ සම්බන්ධපයන් සාමානය සුළං ටර්බයිනයක ලිර ර සහිත 

ශේෙ මඩන මට්ටම් රූප සටහන 4.1 හි ෙ රවා ඇත. 

 

 

 

රූපෙ 4-1: සාමානය ගිහ උපෙරණ හා සසඳන විට ක්රිොොරීත්වකේ දුර මත සාමානය සුළාං ටගබයිනෙෙ ශබ්ද පීඩන 

ම කටම. (මූලාශ්රෙ: GE Global Research; බිහිරි භවාවෙ සහ කවනත් සන්නිකේදන ආබාධ පිළිබඳ ජාිෙ ආෙතනෙ 

(NIH හි NIDCD කොටස.  

4.3 ජල විදයාත්මෙ හා ජලකේ ගුණාත්මෙ තත්ත්ව කෙකරහි බලපෑම් 

ප්රධාන වයාපියේ ක්රියාකාරකම් වන්පන් සුළං කුළු ස 34 ර සකථාපනය රීමේම, ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම, ජාල මධයසකථානය ර 

ඉදිරීමේම සහ 220 kV සම්පේෂණ මාර්ගය ර ඉදිරීමේමයි. සලකු ස  කරන ලෙ භූමිපව මධයපව සුළං කුළුණ සදු පකපරන 

අතර ්හි දුශාලත්වය පහ රටයාර් 0.76 (මීටර් 85 x 90) පමණ පේ. කුළු ස පෙනම පකාන් රමේට් වුහය ර (20 m x 20 

m)  පයිය න් අත්යේවාරම ර මත රෙවන  ඇයේ අතර ්හි ඉහළ පිෂක ය සාමානය මම් මට්ටපම් ියට 300 mm පමණ පේ. 
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අ රකර 5 ක පමණ භූමි භාගයක දුලිය  උපපපාළ ඉදිකරනු ලැපේ. වයාපියේ ක්රියාකාරකම් සඳහා මිමිය සමතලා රීමේම 

සඳහා පහය  රීමේම, පසක කැමම සහ පිරීම ඇතුළුව ළු කයාපියේ භ්මිය සකසක රීමේම් ියලි කරපනු ලැපේ. පයිය න්  කටුතු 
පබාපහෝ කුළු ස සකථාන සහ මාර්ගවලඉදිරීමේම වලදී අපප් රෂා පකපර්. ඊට අමතරව සම්පේෂණ කුළු ස ඉදිරීමේම සඳහා 
අත්යේවාරම් කටුතු ෙ ියලි කරනු ලැපේ. 

පයෝජිත අභයන්තර ප්රපේශ මාර්ග පබාරළු පහෝ පකාන්ක්රීට් මාර්ග පේ. පයෝජිත මාර්ග වල පළල මීටර් 5  ර පමණ වන 

අතර සාමානය මාර්ගක උස මම් මට්ටමට සාපප් රෂව මිය මීටර් 600 රී. පයෝජිත ප්රපේශ මාර්ග අවපාත, කුඩා දිය 

පහරවල්ල, පහත් මම් සහ උසක මම් වල පිහිටා ඇත. පයෝජිත මාර්ග  සකථාන රූප සටහන 4.2 හි ෙ රවා ඇත (ඇමු සම 6). 

අවශය උපකරණ ස්පගන යාමට සහ අනාගත නඩත්තු කටුතු සඳහා දුදුධ ආකාරපව වැිදදිු ස රීමේම් අභයන්තර 
මාර්ග වල ියලි කරනු ඇත.  

 සමහර පාරවල්ල ්පලසම භාදුතා කළ හැරීය, නැතපහාත් සුළු වැිදදිු ස රීමේම් (පාපර් පෙපැත්පත් කා ස . 

 පුළුල්ල රීමේම, පිරීම, පබෝ රකු, සහ වැිදදිු ස රීමේම වැනි මාර්ගවල ප්රධාන වැිදදිු ස රීමේම 

 සුළං කුළු ස සකථාන පවත නව පිදුසුම් මාර්ග ඉදිරීමේම 

පයෝජිත  සුළං කුළු ස සකථාන සැකසීපම් සහ ඉදිරීමේම් කටුතුවල ප්රයේලලය ර පලස ප්රධාන වශපයන් ජල දුෙයාත්මක 
පරිසරපව පවනසකීම් පහකතුපවන් බලපෑම් ඇයේ දුය හැක.  

.  
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රූපෙ 4-2: කෙෝජිත සුළාං කුළුණු සාපාන කවත කෙෝජිත ප්රකේශ මාගගවල සාපාන, මුේිනකුලම්, මන්නාරම. 
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4.3.1 ජලාපවහන මාගග මාගග අවහිර ීම කහාතුකවන් ප්රකේශකේ සාවාභවාවිෙ ජලාපවහන රටාවට (ප්රවාහ රටාව) 

බලපෑම. 

සුළං කුළු ස සහ ජාල මධයසකථානය සඳහා මිමි සකසක රීමේම, කුළුණ වටා අවශය ප්රපීශය පිරීම (අවශය නම් , සුළං 

කුළු ස සදු රීමේම සඳහා ඉදිරීමේම් කටුතු, දුලිය  කුළු ස සදු රීමේම, පවයේන මාර්ග ප්රයේසංසකකරණය රීමේම සහ සුළපට 

නව මාර්ග ඉදිරීමේම පහකතුපවන්. කුළු ස සකථාන, ියුම් ද්රවය (පබාරළු, වැය , පරාන්මඩ සහ මැටි  පරිසරයට ් කතු කළ 
හැරීය 

සුළං කුළු ස සදු රීමේම සහ ා ආරිත ක්රියාකාරකම්   

පයෝජිත ක්රියාකාරකම්වලට අනුව, කුළු ස සකථාන සහ ා අවට ප්රපීශපව භූ දුෂමතාවපව ෙැිද පවනසකකම් සහ කැකරම් 
පහෝ පිරීම සහ සුළං කුළු ස ඉදි රීමේම පහකතුපවන් මතුපිට ජල ප්රවාහ දිශාවන්හි පවනසකී ම් අපප් රෂා පනාකරයි. 

වර්ෂා කාලවලදී, පගාඩමම් මතු පිට ගලායාම සහ කුඩා දිය පහරවල්ල හරහා අවපාතයට, ඇළ පොළවලට සහ පවරළට 

මැටි, වැය  සහ පරාන්මඩ වැනි ියුම් ද්රවය ්කතු දුය හැරීය. පවයේන භූපගෝලීය තත්ත්වයන් පහකතුපවන් කුළු ස 

සකථානවය න් අවපාත, කුඹුරු ඉඩම් සහ ඇළ පොළවලට ් කතු රීමේමට අපප් රිත ද්රවය ප්රමාණය පනාසැලරීය හැරීය. 
්බැදුන් සකවභාදුක ගලායාපම් රටාවට සැලරීය ුතු බලපෑම ර සුළං කුළු ස සදුරීමේපම් කටුතු වය න් 
බලාපපාපරාත්තු දුය පනාහැක 

සමහර පයෝජිත සුළං බලාගාර සඳහා පිරවුම් කටුතු රීහිපය ර අවශය බව වනිමේ රෂණය දුය. වර්ෂා කාලවලදී 

අවපාතයට, කුඹුරුවලට, ඇළ පොළවලට ියුම් ද්රවය ප්රමාණය ර ්කතු දුය හැරීයි. ්බැදුන් වර්ෂා කාලවලදී ියුම් 

ද්රවය අවපාත, කුඹුරු සහ ඇළ පොළ පවත ගමන් රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා සුළං කුළු ස  පවන් කර ඇයේ සෑම 
ඉඩම රම අවට ප්රපීශපව පරාන්මඩරෙවනයන් සහිත පසක කා ස ඉදිකරනු ලැපේ. 

කුළු ස අතර ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම සහ අපනකුත් මාර්ග සංවර්ධනයන්   

පයෝජිත ප්රපේශ මාර්ග අවපාත, කුඩා ඇළ පොළ, පහත් මම්, කුඹුරු ඉඩම්, ඇළ ඉවුරු සහ උසක මම් හරහා පිහිටා ඇත. 

ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේපම්දී, පබාරළු සහ පාෂාණ ගල්ල පිරීම, ඇසුරුම් රීමේම සහ සංු රත (තැලීම  රීමේම, පබෝ රකු 
ඉදිරීමේම සහ සපත්තු පාලම් ඉදිරීමේම මිමිපව තත්වය මත ියලි කරනු ලැපේ. ා සඳහා අවශය පබාරළු සහ ගල්ල උතුරු 
පළාපත් බලපත්රලාී ගල්ල පකාරි කරුවන්පගන් මිලදී ගනු ලැපේ. 

වයාපියේය සඳහා සලකු ස කල පයෝජිත මාර්ග රූප සටහන 4.3- 4.5 හි ෙ රවා ඇත. වත්මන් මාර්ග තත්ත්වයන්, 
පයෝජිත වැිදදිු ස රීමේම් සහ අපප් රිත බලපෑම් පහත ෙ රවා ඇත. 

BC මාර්ග පකාටස  පයෝජිත මාර්ග පකාටස වාරි ඇපල්ල වම් පැත්පත් පිහිටා ඇයේ අතර වර්තමානපව  යේපබන 

මාර්ගපව පළල ප්රමාණවත් පනාපේ. අවශය උපකරණ ප්රවාහනයට  පුළුල්ල රීමේම, පිරීම, සංු රත රීමේම සහ පබෝ රකු 
ඉදිරීමේම ඇතුළු මාර්ග වැිදදිු ස රීමේම ියලි කලුතුය. වර්ෂා කාලය තුළ පමම ද්රවයවය න් පකාටස ර වාරි ඇලට සහ 
කුඹුරුවලට ්කතු දුය හැරීය. 

AB මාර්ග පකාටස  පයෝජිත මාර්ගය වාරි ජලාශ පේල්ලල දිපේ පිහිටා ඇත. අවශය උපකරණ ප්රවාහනයට  සඳහා පුළුල්ල 

රීමේම, පිරීම සහ සංු රත රීමේම ඇතුළුව පතෝරාගත් සකථානවල (ප්රපේශ මාර්ග ආරම්භක ප්රපීශය  සමහර මාර්ග 
වැිදදිු ස රීමේම් ියලි කරනු ලැපේ. වර්ෂා කාලය තුළ වාරි ජලාශය සහ කුඹුරු යායට සහ මිමිපව කා සවලට යම් පාංශු 
ද්රවය ්කතු දුය හැරීය. 

DE මාර්ග පකාටස  ෙැනට පවයේන අිදපාර සහ කුඹුරු යාය දිපේ පිහිටි සුළං කුළුණ පවත උපකරණ ප්රවාහනයටසඳහා 

නව මාර්ගය ර ඉදිකරනු ලැපේ. පබෝ රකු සහ කා ස ඉදිරීමේම, සංු රත රීමේම සහ පසක පිරිීම ප්රධාන වශපයන් 
ඉදිරීමේම් අතරතුර ියලි කරනු ලැපේ. ්ම නිසා පයෝජිත මාර්ගය පෙපස පිහිටි කුඹුරු ඉඩම්වලට යම් පාංශු ද්රවය 
ප්රමාණය ර ්කතු කළ හැරීය 

FG, OP, සහ UV මාර්ග පකාටසක  මාර්ග වල මායිම දිපේ ඇයේ පඳුරු ඉවත් රීමේම, පසක පිරීම, සංු රත රීමේම සහ 
පබෝ රකු සහ කා ස ඉදිරීමේම මාර්ග ඉදිරීමේපම්දී ියලි පකපර්. පමම ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් පාංශු ද්රවය ජනනය ී 

පරිසරයට ්කතු පේ. වැිය කාලවලදී, පමම පාංශු ද්රවය සමහර ර අවපාත වලට ්කතු දුය හැක 
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SW, WT, HI, සහ  LM මාර්ග පකාටසක  මාර්ග වල මායිම දිපේ ඇයේ පඳුරු ඉවත් රීමේම, පසක  කැමම සහ පිරීම, 

සංු රත රීමේම, පබෝ රකු ඉදිරීමේම, කා ස සහ සපත්තු පාලම් (අවශය නම්  මාර්ග ඉදිරීමේපම්දී ියලි පකපර්. පමම 

ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් පාංශු ද්රවය ජනනය ී පරිසරයට ්කතු පේ. වර්ෂා කාලවලදී, පමම ද්රේය සමහර ර අවපාත 
සහ ජල මාර්ග වලට ්කතු දුය හැක. 

KL, WW1, QR, XY, JH, WT 1, WT7, සහ WT 4 පවත ප්රපේශ මාර්ගය  පවයේන මාර්ග වල (පසක පිරීම, සංු රත 

රීමේම, පුළුල්ල රීමේම, පබෝ රකු  ප්රයේසංසකකරණය රීමේම ියලි කරනු ලැපේ. පමම ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් පාංශු ද්රවය 

ජනනය ී පරිසරයට ්කතු පේ. වර්ෂා කාලවලදී, පමම ද්රවය සමහර ර අවපාත සහ ජල මාර්ග වලට ්කතු දුය හැක 

වයාපියේ මිමිය සකසක රීමේම සහ ඉදිරීමේම් කටුතු අනුව, සැලරීය ුතු ප්රමාණය ර ියුම් පාංශු ද්රවය ජනනය ී 

පරිසරයට ්කතු වනු ඇත. වර්ෂා කාලවලදී පමම ද්රවයවය න් සමහර ර කුඹුරුවලට, වාරිමාර්ගවලට, අවපාතවලට 
සහ කුඩා ඍතුමය  ජල මාර්ග වලට ්කතු දුය හැක. සමතලා භූ දුෂමතාව පහකතුපවන් ්කතු දුය හැරීයයි අපප් රිත 

පරාන්මඩ ප්රමාණය අඩු දුය හැක. පකපසක පවතත්, කුඹුරු, වාරි ඇළ, අවපාත සහ කුඩා ඇළ පොළ පවත පගාඩමම් 
ප්රවාහය සමප ජල දුෙයාත්මක පරිසරය සංර රෂණය රීමේම සහ ියුම් ද්රවය ගලායාම  කළමනාකරණය රීමේම සඳහා 

දුිකමත් ඉදිරීමේම් පිළිපවත් ඇතුළු පියවර රීහිපය ර අනුගමනය කරනු ලැපේ. 
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රූපෙ 4-3:  වයාපිි ප්රකේශකේ දකුණු කොටකසා කෙෝජිත මාගග  .  
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රූපෙ 4-4: වයාපිි ප්රකේශකේ උතුවන කොටකසා කෙෝජිත මාගග. 
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රූපෙ 4-5: වයාපිි ප්රකේශකේ මැද කොටකසහි කෙෝජිත මාගග. 

4.3.2 මතුපිට ජලෙ සහ භූගත ජලකේ ගුණාත්මෙභවාවෙ කෙකරහි බලපෑම (ඉදිකිරීම් සහ ක්රිොත්මෙ කිරීකම්දී). 

දුයළි කාලය තුළ දී දුශකපල්ලෂණය සඳහා ියයලුම ජල සාම්පල ්කතු කරන ලදී. වාරිමාර්ග ජලාශ වල ජලපව 
ගුණාත්මකභාවය පකපරහි වාෂකමකරණපව බලපෑම පපන්නුම් කරයි.  වැිය සහිත බලපෑම පහකතුපවන් ඉහල 

ප්රපීශපව දුශකපල්ලෂණය කරන ලෙ ජලපව රසායනික ජල තත්ත්ව පරාමිතීන් SLS මාර්පගෝපපීශයට වඩා 
පහළින් ඇත. භූගත ජලපව ගුණාත්මකභාවය දුපශකි ත ජලධරයට ආපේනික ල රෂණයරී. 

පමම වයාපියේපව සංවර්ධනයන් ප්රධාන වශපයන් GSS මිමිය, සුළං බල අංගන, පිදුසුම් මාර්ග සහ ා අවට 

ප්රපීශයට සීමා පේ. වර්ෂා කාලවලදී, වයාපියේ භූමිය සකසක රීමේම සහ ඉදිරීමේම් කටුතුවල ප්රයේලලය ර පලස 

පගාඩමම් ජල ප්රවාහය  සමග මැටි, වැය  සහ පරාන්මඩ වැනි ියුම් ද්රවය අවපාතයට සහ ඇළ පොළවලට ්කතු 
දුය හැරීය. වර්ෂා කාලවලදී වයාපියේ සකථාන ආසන්නපව ඇයේ අවපාතපව සහ ජලධාරාපේ මතුපිට ජලපව 
වර්ණය හා කැළඹිය  සකවභාවය වැනි ජලපව පවයේන පභෞයේක ගුණය තවලිරටත් වැිද දුය  හැරීය. ඊට අමතරව 
වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් පවයේන ජලපව ගුණාත්මක භාවපව රීියලි රසායනික පවනස ර අපප් රෂා කළ 
පනාහැක. 

ඉදිරීමේම් කටුතු අවසන් වූ පසු මතුපිට ජලපව ගුණාත්මක තත්ත්වය පවයේන තත්ත්වයන්ට අනුව වැිදදිු ස 

පකපර්. මීට අමතරව, වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් ප්රපීශපව භූගත ජලපව ගුණාත්මකව පවනස ර 
අපප් රෂා කළ පනාහැක 

4.3.3 ෙලපුව   කමෝෙ දිකේ ඉවුර සාපාමතාවෙට බලපෑම් කිරීම කහෝ වයාපිි භූමිකේ ඉදිරිපස යි අකනකුත් 

ජලකේහ වලට බලපෑම් (ිකබ්නම්) 

9 වැනි සුළං කුළුණ සකථානය පවරළ තීරපව ියට මීටර් 65  ර පමණ ලිරින් පිහිටි සකථානයකට මාරු කර ඇත. සුළං 

කුළුණ (WTG 9) මධයගතව මීටර් 90 x 85 ක පමණ භූමි ප්රපීශය ර ඉදිරීමේපම්දී පිරීම සහ සංු රත රීමේම ියලි 

රීමේමට නියමිත පේ.්පසකම, පවරළට මුහුණලා ඇයේ ප්රපීශපව මායිම දිපේ පේමයන් තාප්පය ඉදිකරනු ලැපේ. 
්බැදුන් පවරළ තීරපව අපප් රිත බලපෑම අවම වනු ඇත 

4.3.4 අවධිමත් කලස බැහැර කිරීම නිසා යිවන බලපෑම්        

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් ියලිදුය හැරී අවිකමත් පලස බැහැර රීමේම් දුය හැ රප ර GSS හි භාදුතා වන 
සහ ියයලුම යන්ත්ර ක්රියාත්මක රීමේමට නියේපතා භාදුතා කරන ඛනිජ පතල්ල නිෂකපාෙන පේ. ඛනිජ පතල්ල නිෂකපාෙන 
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පසකවා රීමේපම්දී පහෝ අනපප් රිත කාන්ලිීම් පහකතුපවන් පපාළව මතුපිටට කාන්ලි දුය හැක. පමම පපපරෝය යම් 
නිශකපාෙන වර්ෂා කාලවලදී පපාලව තුලට කාන්ලි ී පහෝ පගාඩමම් ප්රවාහය සමග ගමන් කල හැක. 

්ය භූගත ජල මූලාශ්රවලට ් රීපම් ප්රවනතාවය සහ සම්භාදුතාව මැටි සහිත මතුපිට පසක සහිත අභයන්තර 
ප්රපීශවලට සාපප් රෂව පවරළබඩ ප්රපීශවල සහ වැය  සහිත පසක සහිත ප්රපීශවල ඉතා ඉහළ අගය ර ගනී. වරින් 
වර වාහන පසකවා පසකවා සකථානපව ියලි කළ ුතු අතර අපද්රවය පතල්ල පරිසරයට බැහැර පනාකළ ුතුය. 

වැින ෙඳු වල සාපාවරත්වෙ සහ සිතුමෙ ගිෙත්වෙ කෙකරහි බලපෑම 

දිවයිපන් සහ පලාව පුරා පවරළබඩ වැය  කඳුවල පමන්, වයාපියේ ප්රපීශපව පවරළ තීරපව පවරළබඩ වැය  කඳු 
ෙ මුහුලි මට්ටම ඉහළ යාම අඩු වූ දුට සකවභාදුකව නිර්මාණය  ී ඇත. පවරළබඩ වැල කඳුවැටි සංවර්ධනය සඳහා 
ප්රධාන ක්රියාවය ය  වන්පන් තරංග ක්රියාකාරිත්වය සහ පවරළබඩ සුළං වන අතර පවරළට ප්රමාණවත් වැය  සැපයීම 
මූය ක පකාන්පීියයරී. පවරළබඩ කඳුවැටිය පබාපහෝ අවසකථාවල සුනාමි රළ / මුහුපී ගංවතුර වැනි 
ක්රියාවලීන්පගන් පහත් මම්  ආර රෂා කරයි. ්බැදුන් කඳු ඛාෙනය බරපතල තර්ජනය ර දුය හැරීය 

කුණාටු රළ මගින් බලපෑමට ල ර වූ දුට පවරළබඩ කඳුවැටි වලට දුශාල හානි ියලිදුය හැරීය. ඉදිරිපස කඳුවැටිය 

මීටර් ෙස ෙහසක ගණන ර ඉවතට පගන යා හැරී අතර, බෑවුම් සහිත කඳු බෑවුම ර ඉයේරි පේ (රූපය 4.6). 

වැය  කලි වලට බලපෑම පබාපහෝ සාධක මත රඳා පවතී; 

 පවරළ ජයාමියේය  පවරපළක බෑවුම සහ පළල; 

 වැය  අංශු වල ප්රමාණය; 

 වැය  කලි වලට ජයාමියේය  කඳු බෑවුපම් මුහුණත බෑවුම, කඳු මුලිපන් උන්නතාංශය; 

 පවරළට ආසන්න රූප දුෙයාව  ආසන්න පවරළ බෑවුම, රිප්-නාය කාව ගැල්ලීම, පවරළ ආසන්නපව වැය  

තීරු, උප උෙම් රූප දුෙයාව; 

 පවරළ සහ කඳු වැටි වි රෂලතා; පපරනිමියේ පැමිකරම; 

 ෙැිද ඉංජිපන්රුමය වුහයන් යේීමම; 

 තරංග ශ රයේපව දුාලයතාවය සහ කඳු වැටි උපසහි  

කඳුවැටිපව පාමුල උන්නතාංශය (පවරළ තීරපව පළල x බෑවුම  ප්රධාන සාධකය ර පලස පපපනන අතර 
නිමේ රෂණවය න් පපන්නුම් කරන්පන් කඳු මුලින් වැිද ීමත් සමප ඛාෙනය ීපම් අවොනම අඩු වන බවයි. පකපසක 

පවතත්, පරාවර්තක බෑවුම් සහිත පවරළ තීරයන්ට වඩා දුසුරුවා හරින ලෙ පැතය  පවරළ තීරය ර පිහිටා ඇයේ දුට 
කුණාටු මගින් කඳු වැටි  වලට අඩු බලපෑම ර ඇයේ කරන බවට ප්රබල සා රි ෙ ඇත. 

වැය  කලි වලට වන හානිය ෙ කුණාටු ල රෂණ මත රඳා පවතී  උපරිම යේරසාර සුළං පේගය සහ කාලසීමාව; උපරිම 

ජල මට්ටම සහ ්කවර ඇයේවන තරංග පපපලහි තරංග උස, කාල සීමාව සහ ියලිීම් පකෝණය. 

අවම වශපයන් වැය  කලි තීරපව පකාටස ර කුණාටුපවන් ආර රෂා වන්පන් නම්, ්ය සකවභාදුක ක්රියාවලීන් මගින් 
යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැරීය - මුල්ල කඳු නිර්මාණය කළ ක්රියාවලීන්ට සමාන පේ. 

කඳුවැටිපයන් ඛාෙනය වූ වැය  පසකදීම සහ කඩා වැපටන රළ මගින් මුහුපී යටි ධාරාව මගින් තවලිරටත් පහළට 
ඉවත් කරනු ලැපේ. වැය  පබාපහෝමය ර පහළ පවරපළක පහෝ ඉහළ පවරපළක මුහුණපතහි තැන්පත් ී ඇත. ප්රබල 

රිප් ධාරා (rip currents) පවයේන දුට පහෝ අසල ඇයේ ඇතුල්ලීම් වය න් ප්රබල ඉේේ ධාරාව ර (ebb current) ඇයේ 

අවසකථාවන්හිදී, වැය  වය න් සමහර ර ඈත පවරළට පවා ප්රවාහනය කළ හැරීය. හරසක-පවරළ පැයේකපඩහි බෑවුම 
ක්රමපයන් අඩු වන අතර ්හි ප්රයේලලය ර පලස කුණාටු ස්ල්ලල අතරතුර කාලයත් සමප කඳු ඛාෙනය ීපම් පේගය 

අඩු පේ. සාමානයපයන්, සීමිත කුණාටු කාලසීමාව නව සමතුය ත පැයේකඩ ර වර්ධනය රීමේමට ඉඩ පනාපී. 
ආරම්භක පැයේකඩ සහ කුණාටු සමතුය තතා පැයේකඩ අතර සංක්රාන්යේ තත්වය ර වන කුණාටුපවන් පසු හරසක-

පවරළ පැයේකපඩහි හැඩය පබාපහෝ දුට 'කුණාටු ඛාෙනය පැයේකඩ' පලස හැඳින්පේ. 
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රූපෙ 4-6: වැිනෙදු අසාපායි ීකම් ක්රිොවිනෙ 

 

 

වයාපියේ ප්රපීශය තුළ වැය  කඳුවල සකථායීතාවය සහ සිතුමය ගයේකත්වය පකපරහි බලපෑම් අපප් රෂා කරන 
අතර පවරළ තීරයට සමීපව පිහිටා ඇයේ මුහුලි පවරළට මායිම් වූ වැය  කඳු පකාටසකවල පමම පවනසක කම් ියලි දුය 

හැරී අතර මුහුලි රළ පහර ගැපටන ප්රපීශවය න් බැහැරව පිහිටි වැය  කඳු ඛාෙනපයන් පතාර පේ. SW පමෝසම් 

කාලය. SW පමෝසම් කාලපරිච්පේෙපව ක්රියාකාමේ කාලවලදී පමම වැය  කඳු ඛාෙනය පේ. නමුත් පමෝසම් පනාවන 
කාලවලදී ාවා නැවත  යතා පරිදි පගාඩනපනු ලැපේ. 

අපන ර අතට, මුහුලි රළ පහරට ල රවන ප්රපීශවය න් බැහැරව පිහිටා ඇයේ වැය  කඳු සාමානයපයන් SW පමෝසම් 
සමපවදී ඛාෙනපයන් පතාර වන අතර ්වැනි වැය  කඳු වල සිතුමය ගයේකතාවයන් පනාසැලරීය හැරී අතර 
සකථාවර වැය  කඳු පලස ක්රියා මවතී. 

වයාපියේ ප්රපීශපව සමහර පවරළබඩ පකාටසකවල, පවරළ තීරයට ආසන්නව මීටර් 4 ර ෙ රවා උසක ලැටරයිටි ර 

ආකිතීන් හඳුනාපගන ඇත. SW පමෝසම් කාලපරිච්පේෙපව සක්රීය කාලවලදී, පමම ලැටරයිටික සැකැසකපම් මුහුෙ 

පෙසට පයාමු වූ පකාටසක අර්ධ වශපයන් ඛාෙනය පේ. ්හි ප්රයේලලය ර වශපයන්, ලැටරයිටික සැකැසකපම් මුහුෙ 

පෙසට පයාමු වූ පකාටසක තරම ර ප්රපාතාකාර ප්රපාත වුහය ර පලස ෙ රනට ලැපේ (රූපය 4.7). 

 

  රූපෙ 4-7:  SW කමෝසම් සීෙ ොලවලදී වයාපිි ප්රකේශෙ තුළ මීටග 4ක්ත දක්තවා උසකින් යුත් ලැටරයි ක 

පාත්ි ඛාදනෙ ීම සහ ප්රපාතාොර හුණුගේ ෙඳු සෑදීම 
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සුන්බුන් බැහැර කිරීම නැවත ෙතා තත්වෙට පත් කිරීම 

ඉදිරීමේම් ආරම්භ කරන දුට, සුළං ටර්බයින සකථාන 38 න් ් ර ් ර මපමහි ද්රවය ඉවත් රීමේමට ියලි පේ.  රපෂකත්ර 
අධයයනපයන් පහළි වූපව පමම සකථාන පහත සඳහන් ආකාර ්කරීන් පහෝ රීහිපයරීන් සමන්දුත වන බවයි  

පවරළ වැය , කඳු වැය , වැය  තුඩු, රතු පස, ලිඹුරු පස, කල්ල ආරු සෑදීම9 Kal Aru Formation0 (පමරුජිනසක 

පබාරළු සහිත සංු රත තෙ වැය , මැටි සහ කැල්ලරීුරියසක ද්රවය වය න් සමන්දුත පේ , ඇලුදුයම් (ඇලුදුයල්ල වැය  

සහ ඇූදුයල්ල මැටි , පවරළ පර්වතය, ලැටරිටි ර පබාරළු සහ පබාරළු පාත්යේ. 

් ර ් ර සකථානපව අත්යේවාරම් ඉදිරීමේපම්දී, දුලිම් ෙත්තවල N අගයන් මත පෙනම්ව මතුපිට ද්රවය ඉවත් රීමේමට 

ියලිවනු ඇත. පමම කැකරම් කරන ලෙ ද්රවයවය න් සමහර ර (වැය , රතු පි පස, ලිඹුරු පස, ලැටරයිටි ර පබාරළු සහ 
පබාරළු පාත්යේ වැනි සුළං ටර්බයින වුහය තැනීපමන් පසු ් ර ් ර සුළං ටර්බයින සකථානය පිරීම සඳහා භාදුතා 

කරනු ඇත. අපනකුත් කැකරම් ද්රවය, ්නම් මැටි, හලිනාගත් සකථානය තුළ පවරපළක ගල්ල හා ඇලුදුයම් ආවරණ 
ක්රමානුකූලව බැහැර කරනු ලැපේ.හඳුනාගත් සකථානය තුළ ක්රමානුකූලව සුන්බුන් බැහැර රීමේම සඳහා පළාත් 
පාලන අ ායතනපව / ප්රාපීය ය පල්ලකම්වරයාපගන් අනුමැයේය ලබාගනු ලැපේ. 

ටර්බයින  ඉදිරීමේපමන් පසු, ්හි අවට ප්රපීශය සුලිසු පාංශු ද්රවයවය න් (වඩාත් සුලිසු රතු පසක  ක්රමානුකූලව පුරවා 

්හි බෑවුම් 1:3 අනුපාතයරීන් සහ පස ඛාෙනය වළ රවා ගැනීම සඳහා පැයේ බෑවුම්වල සහ පස පිරවූ ප්රපීශපව 
තණපකාළ තණපකාළ අතුරා නඩත්තු කරනු ලැපේ. ් ර ් ර ටර්බයින වුහය තුළ සහ ා අවට වැිය කාලවලදී 
ජලය ්කතැන  වළ රවා ගැනීම සඳහා අවට ප්රපීශපව උන්නතාංශය සැලරීල්ලලට ගනිමින් පසක පිරීපම් 
ක්රියාවය ය ියලි කරනු ලැපේ. ඉන්පසුව ් ර ් ර ප්රපීශපව ජලාපවහන මාර්ගය සලකා බලා ් ර ් ර සකථානවල 
පරාන්මඩ උගුල්ල ඉදිකරනු ලැපේ. වර්ෂා කාලවලදී ජලය ්කතැන පල්ලීමරීන් පතාරව නිිය පරිදි ජලය බැස යාම 

සඳහා ජලාපවහන මාර්ගය නඩත්තු කරනු ලැපේ.  

4.4 කවරළ පරිසරෙට වන බලපෑම 

ඉදිරීමේම් අදියපර්දී වයාපියේ ක්රියාකාරකම් ප්රධාන වශපයන් වි රෂලතා ඉවත් රීමේම, පස කැකරම්, පිරීම, සංු රත 

රීමේම, ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම හා ්ක සම්බන්ධ සමතලා රීමේම, සුළං ටර්බයින කුළු ස අත්යේවාරම ඉදිරීමේම, කුළු ස 

ඉදිරීමේම, සුළං ටර්බයින සදු රීමේම යනාදිය ඇතුළත් පේ. අවශය පරිදි පිරීම, සංු රත රීමේම, මට්ටම් රීමේම සහ 
පදික පේදිකා සකසක රීමේම මගින් ප්රපේශ මාර්ගය වැිදදිු ස රීමේම. දුශාල පරිමාණපව ටර්බයින සහ ා ආරිත 

කුළු ස වුහයන් අනුව, පොඹකර වැනි දුශාල/බර උපකරණ/ යන්පත්රෝපකරණ-ඉදිරීමේම් සඳහා භාදුතා කළ 

ුතුය. මීට අමතරව, ටර්බයින තල, කුළු ස පකාටසක වැනි සුළං බලාගාර වල දුශාල පකාටසක තාවකාය කව ගබඩා 

රීමේම සඳහා දුශාල ප්රපීශය ර අවශය වනු ඇත, ් බැදුන්, 3.2 පේෙපය  ෙ රවා ඇයේ පරිදි, වයාපියේ ක්රියායාකාරකම් 
භාදුතය සඳහා ් ර ් ර සුළං ටර්බයින සකථානය වටා පුළුල්ල ප්රපීශය ර මායිම් කළ ුතුය.  

නිතය/සාමානය නඩත්තු සහ අළුත්වැිදයා කටුතු හැර, පවරළබඩ පරිසරපව පවනත් සැලරීය ුතු පභෞයේක 

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පමපහුම් අවිකපවදී අපප් රෂා පනාකරයි. 

4.4.1 කවරළ, කවරළ තීරෙ සහ කවරළ වික්තෂලතා සඳහා බලපෑම 

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් වලට භාදුතා රීමේම සඳහා ් ර ් ර සුළං උත්පාෙක සකථාන අවට පුළුල්ල ප්රපීශය ර මායිම් 

කළ ුතු වුවෙ, අත්යේවාරම් ඉදිරීමේම හා සම්බන්ධ කැකරම්, පිරීම, සංු රත රීමේම, සමතලා රීමේම වැනි ප්රධාන 

ඉදිරීමේම් කටුතු සුළං ටර්බයින ඇයේ සකථානවල සංප රන්ද්රණය කළ ුතුය.  WT-9 හැර, අධයයන ප්රපීශපව 

පවරළ තීරපව පසුබෑපම් ලිර 65 m-ට ඔේපබන් අධයයන ප්රපීශපව පවරපළක සහ පවරළ තීරපව ියට මීටර් 100 

කට වඩා  වපරළ තීරපයන් පබාපහෝ ලිරින් පිහිටා ඇත.පාංශු ඛාෙනය, පරාන්මඩ ්කතු ීම, සකවාභාදුක 
ජලාපවහන රටා අවහිර රීමේම/සීමා රීමේම පාංශු හායනය සහ ජල ගැලීම් / ප්රපීශපව ගංවතුර ඇයේීම සඳහා 

හැරීයාව ර පවතී. පකපසක පවතත්, භූමිපව සාපප් රෂ සමතල සකවභාවය නිසා, ්වැනි ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් 
ඉහළ මට්ටපම් බලපෑම ර අපප් රෂා පනාපකපර්. වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් ආසන්න පවරළ/පවරළ 
ආරිත ක්රියාවලීන්හි සැලරීය ුතු පවනසකකම් ියලිවනු ඇතැයි අපප් රෂා පනාකරන අතර පවරළට සහ පවරළ 
තීරයට සැලරීය ුතු බලපෑම ර අපප් රෂා පනාවනු ඇත.  

් ර ් ර සුළං ටර්බයින සකථානය වටා මායිම් කර ඇයේ පුළුල්ල ප්රපීශපව වි රෂලතා ඉවත් රීමේම වයාපියේ 
ක්රියාකාරකම් පහසු රීමේම සඳහා ියලි කළ ුතු අතර ්මඟින් ලඳු වි රෂලතා සහ ගසක යේපේ නම් ාවා ඉවත් රීමේම 

ඇතුළත් පේ. ෙැනට ක්රියාත්මක වන අසල ඇයේ සුළං උත්පාෙක යන්ත්රය ර අවට ප්රපීශය රූප සටහන 4.8 හි 

ෙැ රපේ. තණපකාළ වැසීම හැර, ්ම ප්රපීශය ලඳු වි රෂලතා සහ ගසක ඉවත් කර ඇත. වයාපියේ ක්රියාකාරකම් 
සඳහා ්  ර ්  ර සුළං ටර්බයින සකථානය වටා ඇයේ පුළුල්ල ප්රපීශපව පඳුරු වි රෂලතා සහ ගසක සකිරවම ඉවත් රීමේම 

අවශය පේ. පකපසක පවතත්, ඉවත් කළ ුතු වි රෂලතා අධයයන ප්රපීශයට පමන ර සීමා වු ාවා පනාවන අතර  
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පවනත් ප්රපීශවය න් පසායා ගත හැක. පම් අනුව අධයයන ප්රපීශපව පවරළබඩ වි රෂලතාදිය පකපරහි 
මධයසකථ බලපෑම ර අපප් රෂා කරනු ලැපේ.  

 

 

  රූපෙ 4-8:  මන්නාරම දූපකත් සුළාං ටගබයින සාපානෙක්ත අවට කහින ෙරන ලද ප්රකේශෙ 

4.4.2 වැින ෙඳු වල සාපාමතාවෙ සහ සිතුමෙ ගිෙත්වෙ මත බලපෑම් (ිකබ් නම්) 

වැය  කඳු ආකාරපව නිර්මාණයන් අධයයන ප්රපීශපව පවරළ තීරපව පකාටසක දිපේ 3.2 පේෙපව ෙ රවා ඇයේ පරිදි, 

පවතී. ා අවට ියලි කරන්පන් නම්, වි රෂලතා ඉවත් රීමේම, කැකරම්, පිරීම, සංු රත රීමේම, සමතලා රීමේම 

ඇතුළත් ඉදිරීමේම් කටුතු වැය  කඳුවල සකථායීතාවයට අහිතකර පලස බලපානු ඇත. පකපසක පවතත්, ්වැනි 

ක්රියාකාරකම් සංප රන්ද්රණය ී  ඇත්පත් සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර ඇයේ සකථානවල වන අතර, ාවායින් පබාපහාමය ර 

පිහිටා ඇත්පත් අධයයන ප්රපීශපව පවරපළක සහ පවරළ තීරපව ියට මීටර් 100 කට වඩා ලිරින් ය. වයාපියේ 
ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් වැය  කඳු වල සකථායීතාවයට සහ සිතුමය ගයේකත්වයට සැලරීය ුතු බලපෑම ර ියලි 

පනාවනු ඇත. 

4.5 සමාජ-ආගිෙ හා සාංසාෙිිෙ බලපෑම් 

4.5.1 ඉඩම් පරිහරණෙ සහ ෙලාපෙරණෙ කෙකරහි බලපෑම්  

2007 අංක 35 ෙරන ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය (SLSEA) පනපත් 12(1) වගන්යේය යටපත් ශ්රී ලංකා 

සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය දුියන් අංක 1858/2 ෙරන ගැසට් පත්රය මගින් ප්රපීශය යේරසාර බලශ රයේ නිෂකපාෙන 

කලාපය ර පලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. 2014 අපේල්ල 17 බ්රහසකපයේන්ො. පමම වයාපියේය SLSEA බලපත්රය 

යටපත් CEB දුියන් ක්රියාත්මක කරයි. පමම වයාපියේය ඉඩම් පරිහරණයට සහ කලාපකරණයට රීියලි බලපෑම ර 
ඇයේ පනාකරයි. වයාපියේය මගින් වයාපියේ ප්රපීශපව භූ ෙර්ශනය පහෝ පවනත් ඉඩම් පරිහරණ රටාව සැලරීය 
ුතු පලස පවනසක පනාකරනු ඇත. ප්රජාවන්ට වයාපියේයට පපර ඔවුන් ඉඩම භාදුතා කළ ්කම කාර්යය සඳහා 

ඉඩම භාදුතා කළ හැරීය.  

වයාපියේය මඟින් සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සදු රීමේම, ප්රපේශ මාර්ග වැිදදිු ස රීමේම, දුලිය ය ්කතු රීමේපම් භූගත 

ප රබල්ල ජාල, ජාල උපපපාළ සහ 220kV සම්පේෂණ මාර්ගය ර ඉදිරීමේම සඳහා ඉඩම් හඳුනාපගන ඇත. ්ම 

ඉඩම් කට්ටි ඉඩම් පරිහරණය සහ හිමිකාරිත්වය අනුව පවනසක පේ. 

4.5.2 සුළාං උත්පාදෙ ෙන්ත්ර, එෙතුෙරන්නන් උපකපාළ, ප්රකේශ මාගග සහ සම්කේෂණ මාගගෙ 

සුළං ටර්බයින 34 ර ඉදි රීමේම සඳහා දුලිය  බල මණ්ඩලය පහ රටයාර් 90.6ක භූමි ප්රමාණය ර භාදුතා කරනු ඇත. 
් ර සකථානය ර හැර අපනකුත් ියයලුම සුළං ටර්බයින සකථාන මරිච්චිකට්ටි ර රිත වනාන්තරය තුළ පිහිටා ඇත. 

දුලිය බල මණ්ඩලයට කුඹුරු ඉඩම් පවරා පනාගන්නා අතර, මැදිහත්ීම් රහිත ර රිත ප්රපීශය තුළ වගාවට 

බාධාව ර ඇයේ පනාවන අතර සම්පේෂණ කුළුණ ඉදිරීමේම අවසන් වූ පසු වගාව යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැරීය. 

සුළං ටර්බයින සකථාපිත රීමේම සඳහා හඳුනාපගන ඇයේ ඉඩම් මම් රීියව ර තුළ මිනිසක වාසසකථාන සහ පගාඩ නැගිය  
වුහයන් හඳුනාපගන පනාමැත.  
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4.5.3 ප්රකේශ මාගග වැඩිදියුණු කිරීම 

ෙැනට වනාන්තර හා ලඳු කැලෑ ඉඩම් පලස පවයේන රජපව පහෝ වනාන්තර ඉඩම් හරහා නව මාර්ග ඉදි කරනු 

ලැපේ. පමම වයාපියේය මගින් ෙැනට පවයේන මාර්ග සංඛයාව 8  ර ප්රයේසංසකකරණය රීමේම පහෝ වැිදදිු ස රීමේම 

ියලි පකපරන අතර ්හි සම්්ර්ණ දිග රීපලෝමීටර 11.08 රී. පමම මාර්ග වැිදදිු ස රීමේම ්ම මාර්ගවල පවයේන 

මාර්ග අවසරයට සීමා පේ.  

  වගුව 4-1:  අලුින් ඉදි කිරීමට නිෙමිත ප්රකේශ මාගග පිළිබඳ විසාතර 

අං
ක
ය 

දුසකතරය මාර්ගපව 

පළල (m)  

දිග 
(m) 

වර්ථමාන 
අයියේය 

නැවත පදිංචි 
රීමේපම් 
බලපෑම් 
අපප් රෂා  

1 
WTG 01 සහ 03 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

5 915 දුවිත. දුම නැත 

2 
WTG 05  08 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය  

5 1600 
ලඳු කැලෑව / 
කැලෑව 

නැත 

3 WTG 09  ටර්බයින් පවත  ප්රපේශ මාර්ගය 5 410 ලඳු කැලෑව නැත 

4 
WTG 10 සහ 11 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

5 630 ලඳු කැලෑව නැත 

5 
WTG 12 සහ 14 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

5 900 ලඳු කැලෑව නැත 

6 WTG 18 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ මාර්ගය 5 50 ලඳු කැලෑව නැත 

7 WTG 19 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ මාර්ගය 5 260 කැලෑව නැත 

8 
WTG 20 සහ 23 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

5 1550 ලඳු කැලෑව නැත 

9 
WTG 27 සහ 28 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

5 1150 ලඳු කැලෑව නැත 

මුළු දිග   7640   

වගුව 4-2:  වැඩිදියුණු ෙළ යුතු දැනට පවින මාගග පිළිබඳ විසාතර 

අං
කය 

දුසකතරය දිග 
(m) 

අවශය මාර්ග 
අවසරය පැවැතීම 

නැවත පදිංචි රීමේපම් බලපෑම් 
අපප් රෂා 

1 
WTG 04 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

320 ඔේ නැත 

2 
WTG 07 ටර්බයින් පවත ප්රපේශ 
මාර්ගය 

300 ඔේ නැත 

3 දුජයයේලකාරාමය පාර 1260 ඔේ නැත 

4 
WTG 16 සහ 19 ටර්බයින් පවත 
ප්රපේශ මාර්ගය 

1300 ඔේ නැත 

5 
WTG 24 සහ 25 ටර්බයින් පවත 
ප්රපේශ මාර්ගය 

1500   

6 කරිදකුලයි පාර 2250 ඔේ නැත 

7 
WTG 31 , 34 සහ 38 ටර්බයින් 
පවත ප්රපේශ මාර්ගය 

2300 ඔේ නැත 

මුළු දිග 11080   

4.1.3 ජනන විදුිනෙ එෙතු කිරීකම් කක්තබේ ජාලෙ 
සුළං ටර්බයින මගින් ජනනය කරන දුලිය ය පයෝජිත ග්රිඩ් උපපපාළ පවත ් රස්සක රීමේම සහ මාරු රීමේම සඳහා 

ප රබල්ල 33 kV මාර්ගය ර පලස ්ලනු ලැපේ. ප්රපේශ මාර්ගවල  මායිම දිපේ භූගත ප රබල්ල පනාතබනු ඇත. 
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4.1.4 220Kv සම්කේෂණ මාගගෙ  

සම්පේෂණ මාර්ගවල අයියේය සඳහා ඉඩම ර අත්පත් කර ගන්පන් නැත. පකපසක පවතත්, කුළු ස පාෙම සඳහා 

අවශය ඉඩම් CEB පවත පවරා ගැපන්.   

වගුව 4-3: පගෙන්ත කුළුණු (TT) සහ හැරවුම් කුළුණු (AT) සහ සම්කේෂණ මාගගකේ භූමි පරිහරණ රටාව 

කුළුණු කුළුණ පිහිටීම සහ මාගග අවසරෙ දිකේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව 

TT1 පයෝජිත GSS ඉඩපමන් පිටත. වනාන්තර භූමිය 

AT1 වැය  කැකරම් කරන ලෙ ප්රපීශය, TT1 සහ AT1 අතර දුවිත හා  න වනාන්තර ප්රපීශය 

AT2 වැය /පබාරළු කැකරම් කරන ලෙ ප්රපීශය, AT1-AT2 අතර දුවිත වනාන්තර ප්රපීශය.  

AT3 වැය /පබාරළු කැකරම් කරන ලෙ ප්රපීශය, AT2- AT3 අතර දුවිත වනාන්තර ප්රපීශය. 

AT4 දුවිත ප්රපීශය, AT3-AT4 අතර දුවිත වනාන්තර පකාටසක 

AT5 දුවිත ප්රපීශය, AT4-AT5 අතර පිරිියලි කළ ප්රපීශයරී 

AT6 දුවිත ප්රපීශය, AT5-AT6 අතර අර්ධ වශපයන් පහය  කරන ලෙ ප්රපීශයරී 

AT7 දුවිත ප්රපීශය, AT6-AT7 අතර අර්ධ වශපයන් පහය  කරන ලෙ ප්රපීශයරී 

AT8 දුවිත ප්රපීශය ර, ප්රයේමාව ර, කුඩා කඩය ර සහ පපාල්ලගසක 24 ර පමණ පප්ළිපව මාර්ග අවසරපව  
ඇත 

AT9 AT8 සහ AT9 හැරවුම් කුළු ස අතර දුවිත ප්රපීශය, හිසක කළ ප්රපීශය හායනයට ල ර වූ වනාන්තරය 

AT10 දුවිත ප්රපීශය, සම්පේෂණ මාර්ගය AT9-AT10 අතර වැව ර සහ වනාන්තර ප්රපීශය ර හරහා ගමන් 
කරයි 

AT11 AT10-AT11 අතර කුඹුරු, දුවිත හා හායනයට ල ර වූ වනාන්තර ප්රපීශය 

AT12 කුඹුරු යාය, AT11-AT12 අතර සම්පේෂණ මාර්ගය හරහා ගමන් කරන කුඹුරු 

AT13 කුඹුරු යාය, AT11-AT12 අතර සම්පේෂණ මාර්ගය හරහා ගමන් කරන කුඹුරු 

AT14 කුඹුරු යාය, සම්පේෂණ මාර්ගය AT12-AT13 අතර කුඹුරු හරහා ගමන් කරයි 

AT15 කුඹුරු, AT14-AT15 අතර කුඹුරු 

AT16 කිිකාර්මික ඉඩම්, කුඹුරු තරණය රීමේම, AT15-AT16 අතර හායනයට ල ර වූ වනාන්තර ප්රපීශය 

AT17 දුවිත ප්රපීශය, AT16-AT17 අතර තරුණ පපාල්ල වත්ත ර හරහා සම්පේෂණ මාර්ගය ගමන් කරයි 

AT18 හිසක ඉඩම, පර්ඛාව AT17-AT18 අතර වනාන්තරය හරහා ගමන් කරයි 

AT 19 කුඹුරු, පර්ඛාව AT18-AT19 අතර කුඹුරු ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි 

AT 20 කුඹුරු, පර්ඛාව AT19-AT20 අතර කුඹුරු ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි 

AT 21 AT20-AT21 අතර කුඹුරු, කුඹුරු 

AT22 AT21-AT22 අතර කුඹුරු, කුඹුරු 

TT2 පවයේන GSS-පුතු රකාමම් වය න් පිටත පිහිටා ඇත 

CEB පමහි මූය ක සැලැසකමට අනුව, සම්පේෂණ මාර්ගය වනාන්තර භූමිය, මාර්ගවල ෙකු ස පස මාර්ග අවසරය 

(RoW), කුඹුරු ඉඩම් සහ පගවතු හරහා ගමන් කරයි. පර්යන්තය සහ හැරවුම් කුළු ස පාෙ සඳහා අවශය ඉඩම් 

කැබය  හඳුනාපගන ඇතත්, සදුසකතරාත්මක සැලසුම් සහ අවසාන මාර්ග පපළගැසකීපම් සමී රෂණපවදී පමය 
කළ ුතු බැදුන් හැරවුම් කුළු ස අතර ඇයේ අතර මැදි කුළු ස තවමත් හඳුනාපගන අවසන් කර පනාමැත. පකපසක 

පවතත්, සම්පේෂණ කුළු ස සංඛයාව 83  ර පපෞීගය ක සහ රජපව ඉඩම්වල සකථානගත රීමේමට ඇසකතපම්න්තු 

කර ඇත. පමයින් හැරවුම් කුළු ස 10  ර සහ පර්යන්ත කුළු ස පෙක ර කිිකාර්මික භූමිපයන් බැහැරව පිහිටා 

ඇයේ බව තහවුරු පේ. ් ර ් ර වර්ගපව කුළු ස සඳහා ඉඩම් අවශයතාවය 4.5 වගුපේ ෙ රවා ඇත. වයාපියේපව 

සම්පේෂණ මාර්ග කුළු ස පාෙය සඳහා සම්්ර්ණ ඉඩම් අවශයතාවය පහ රටයාර 1.02 රී. වයාපියේ ප්රපීශපව 

් ර නිවසකට යේපබන සාමානය ඉඩම් ප්රමාණය (පහ රටයාර 0.4 ියට 1 ෙ රවා  හා සසඳන දුට ් ර ් ර  

සම්පේෂණ මාර්ග කුළුණකට ඉඩම් අවශයතාවය අවශයතාවය ඉතා අඩු සහ පනාසැලරීය හැරීය. තවෙ, ඉදිරීමේම් 
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අවසන් වූ පසු කුළුපණ් පාෙ හතර අතර අවකාශය ඉඩම් හිමියන්ට වගා කටුතු සඳහා භාදුතා කළ හැරීය. ් ර 
් ර කුළුණ සඳහා ඉඩම් අහිමි ීම ඉතා කුඩා වන අතර ්බැදුන් සැලරීය ුතු හා ෙැිද බලපෑම ර ඇයේ පනාපේ. 

්පසකම, කුළු ස පාෙය සෑම දුටම ජනාවාස ප්රපීශය මග හරිනු ඇත.්බැදුන් පමමගින් රීියලි පභෞයේක 
දුසකථාපනය ර ඇයේ පනාපේ. 

වගුව 4-4; කුළුණු වගග සහ ගණන සහ ඉඩම් අවශයතා 

කුළු ස වර්ගය 
කුළු ස 
ගණන 

කුළු ස සෙහා අවශය 
සාමනය පාෙම ප්රපීශය 

(m2/ කුළු සකට) 

මුළු කුළුණ පාෙම ප්රපීශය 

වර්ග මී. පහ ර. 

හැරවුම් කුළු ස 22 256 5,632 0.563 

පකළවර කුළු ස 2 625 1,250 0.125 

්ල්ලලන සහ ආතයේ කුළු ස 59 56 3,319 0.332 

මුළු ්කතුව 83   10,201 1.02 

 

සම්පේෂණ මාර්ගපව මාරග අවසරය (පළල මීටර් 35) සඳහා ඉඩම ර අත්පත් කර ගන්පන් නැත. ්පහත්, 
මාර්ගපව ෙකු ස පස ඇයේ ගසක ඉවත් කර වන්දි ලබා පෙනු ඇත.  

වගුව 4-5: විවිධ භූමි පරිහරණ රටා සහිත ඉඩම් හරහා ගමන් ෙරන සම්කේෂණ මාගගකේ දිග  

වනාන්තර කවනත් කගවතු කපාේ කුඹුවන 

5.85Km 3.9Km 19.75Km 

20.6% 13.7% 69% 

ා අනුව, ඉදිරීමේම් අතරතුර ඉඩම් වලවගා හානිය සැලරීල්ලලට ගනිමින් කිිකාර්මික ඉඩම් පහ රටයාර 79.3 

කකට තාවකාය කව බලපානු ඇත. සදුසකතරාත්මක සැලසුම ර සහ ඉඩම් අයියේය පිළිබඳ දුමර්ශනය ර සමප CEB 
පමම ෙත්ත යාවත්කාලීන කරනු ඇත. 

4.6 පවින ෙටිතල පහසුෙම්, කේපල සහ කභවෝග වලට බලපෑම් s 

සුළං ටර්බයින සකථාපන රීමේම සඳහා පවන් කර ඇයේ ඉඩම් කට්ටි, පවයේන සහ නව මාර්ගවල මාර්ග අවසරය, ජාල 
උපපපාළ සහ කුළු ස පාෙම ඉදිකරන ලෙ වුහයන්පගන් පතාරය. ් ර ් ර සුළං දුලිය  උත්පාෙක ටර්බයිනපයන් 

මීටර් 300 සහ දුෂකකම්භය මීටර් 500 තුළ ඇත  ්  ර ්  ර සුළං දුලිය  උත්පාෙක ටර්බයිනපයන් මීටර් 300 සහ 500 

තුළ හලිනාපගන  ඇයේ ෙත්ත. පම් අනුව, සුළං ටර්බයින මගින් ජනනය වන ශේෙය පහකතුපවන් අසල්ලවැිය 
ජනාවාසවලට අහිතකර බලපෑම් අපප් රෂා පනාකරයි. 

දුලිය  සම්පේෂණ මාර්ග පකාරිපඩෝව යටපත් නිමවුම් (කුඩා සාප්පුව ර සහ පිළිමය ර  ඇත. පකපසක පවතත්, 
සම්පේෂණ මාර්ගය ඉදිරීමේම පහකතුපවන් රීියලි වුනිමැවුමකට හානි පහෝ බලපෑම ර ියලි පනාපේ. නව මාර්ග 
සංවර්ධනය රීමේම සහ පවයේන මාර්ග වැිදදිු ස රීමේම මගින් ප්රපීශපව මාර්ග පීධයේයට පමම වයාපියේය 
ධනාත්මක බලපෑම ර ඇයේ කරනු ඇත. 

දුලිය බල මණ්ඩලය හැරීතා ර ගසකවලට ියලිවන පාඩුව වළ රවා ගැනීම සඳහා කුඹුරු ඉඩම් හරහා සම්පේෂණ 

මාර්ගය ඉදිකරනු ලැපේ. මූය ක සැලැසකමට අනුව, පපාල්ල 136, තල්ල 16 සහ නීම් (Neem) 02, ී සහ පගවතු 
හරහා ගමන් කරන සම්පේෂණ මාර්ග පකාරිපඩෝව තුළ ෙ රනට ලැපබන වාණිජමය වශපයන් වැෙගත් ගසක පේ. 
අයියේකරුවන්ට වන්දි ලබා දීපමන් පසු දුලිය බල මණ්ඩලය දුියන් ගසක ඉවත් කරනු ලැපේ. 

වගුව 4-6: කෙෝජිත සම්කේෂණ මාගගකේමාගග අවසරෙ  (RoW) තුළ යි ගසා සාංඛයාව 

ගසා සාංඛයාව 

පපාල්ල (Cocos nucifera) 136 

තල්ල (Borassus flabellifer) 16 

නීම් (Azadirachta indica) 02 

ා හා සමානව, ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් ආසන්න වශපයන් පහ රටයාර් 79.3 ක කිිකාර්මික ඉඩම් 
වලට(කුඹුරු සහ පගවතු  තාවකාය කව බාධා ඇයේ දුය හැක. අවාරපව වගා කාලය තුළ ඉදිරීමේම් කටුතු 
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උපපල්ලඛනගත රීමේමට උත්සාහ ෙරනු ඇත. ්වැනි බාධා පනාවැළැ රදුය හැරී නම්, ඉදිරීමේම් කටුතු ආරම්භ 
රීමේමට පපර වන්දි මුෙල්ල පගවනු ලැපේ. 

සුළං ටර්බයින සහ වයාපියේපව අපනකුත් සංරාක ක්රියාත්මක රීමේම සහ නඩත්තු රීමේම ්හි සීමිත භූමි 

අවකාශයන් තුළ සීමා පේ. නඩත්තු රීමේපම් සහ ක්රියාත්මක රීමේපම් බලපෑම් යටිතල පහසුකම්, පීපල සහ පභෝග 
වලට රීියලි පහෝ සැලරීය ුත් බලපෑම ර ඇයේ පනාකරයි. රීියයම් අනපප් රිත බලපෑම් වලට ප්රයේසකථාපන 

පිරිවැය යටපත් CEB මගින් වන්දි ලබා පෙනු ඇත.  

4.7 ධීවර ප්රජාවට බලපෑම් 

සුළං ටර්බයින යනු පවරළබඩ කලාපය ආසන්නපව පිහිටා ඇයේ වයාපියේපව අංගයන්ය. මුල්ලය කුලම් ධීවරයින් 

තම ප්රපීශපව “පමෝෙරගම් ආරු” ියට උතුරු පෙසට “පප්යි මුපනයි” ෙ රවා පවරළ මාෙැල්ල ඇදීම් සකථාන 03 ර 

පවත්වාපගන යයි. සුළං ටර්බයින සාධාරණ පලස (මීටර් 150  ර පමණ  පවරළ තීරපව ියට රට අභයන්තරපව 
සකථාපනය කරනු ලබන අතර සුළං බලාගාර වටාට වැට ර ඉදි පනාපේ. වාහන සහ ධීවර ප්රජාවට ඔවුන්පේ 
පගාඩබෑපම් සකථාන කරා ගමන් රීමේමපහසුකම්  පනාපවනසකව පවයේන අතර ධීවර කඳවුරු (වාිදසක  ෙැනට පවයේන 
සකථානවලම පැවයේය හැරීය. මාර්ග ජාලපව පයෝජිත සංවර්ධනයන් ධීවර ප්රජාවපේ සහ ඔවුන්පේ වාහනවල 
ප්රපේශයතාව වැිදදිු ස කරනු ඇත. ා අනුව වයාපියේපව මැදිහත්ීම පහකතුපවන් ධීවර කටුතුවලට අහිතකර 
බලපෑම් අපප් රෂා පනාපකපර්. ඉදිරීමේම් කාලය තුළ ඕනෑම අනපප් රිත බලපෑම් සහ පගාඩබෑපම් සකථානවලට 
ප්රපේශ ීමට ඇයේ අවහිර තා වලදී වයාපියේය මගින්  රෂණිකව වන්දි ලබා පෙනු ඇත. 

සුළං දුෙය  උත්පාෙක  ක්රියාත්මක ීම ධීවර සම්පතට අහිතකර පලස බලපානු ඇයේ බවට වයාපියේය පිළිබඳව 
ජනතාව මපයන් පසුවන බව ප්රජා සමත සාකච්ජා වලදී අනාවරණය දුය. මන්නාරම දූපපත් ධීවරයන්පගන් 
තමන්ට පමම අවපබෝධය ලැබු ස බව ් ම ප්රජාව සඳහන් කළහ. මන්නාරම ලිපපත් ධීවරයින් දුශකවාස කපළක තමන් 
මත්සය අසකවැන්න අඩුපවමින් පවයේන බවත් මන්නාරම සුළං බල වයාපියේපව පළමු අදියර යටපත් සුළං උත්පාෙන 
යන්ත්ර ක්රියාත්මක රීමේම පමම සංියීිකයට ප්රධාන පහකතුව බවත්ය. ධීවර කටුතු සහ සුළං බලාගාර පමපහුම 

අතර රීියලි සම්බන්ධය ර පනාමැයේ බව CEB ප්රජාවට පැහැදිය  කළ අතර පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනයට 
පම් සම්බන්ධපයන් අධයයනය රීමේම සඳහා “ධීවර දුපශකෂඥපයකුපේ” ොයකත්වය ලැමණි. අධයයනය සඳහා 
ප්රපීශපව ධීවර කර්මාන්තයට අොළ ීදුතීයික හා ප්රාථමික ෙත්ත භාදුතා කරන ලදී. පසුගිය වසර රීහිපය තුළ 
මසුන් ඇල්ලලීම අඩුීම ර  ඇයේ බවත් ්ය මෑතකාලීන බලපෑම ර පනාවන බවත් අධයයනපයන් හඳුනාපගන ඇත. 

මත්සය නිෂකපාෙනය පහත වැම මට පහකතුව  අිකක පලස මසුන් ඇල්ලලීම, වාසසකථාන දුනාශ රීමේම, නීයේ දුපරෝධී 

මසුන් ඇල්ලලීම සහ පරිසර දූෂණය වැනි දුදුධ පහකතු සමප සම්බන්ධ දුය හැරී අතර, ්වැනි ක්රියාකාරකම් 

මන්නාරම් පබා රපකහි නිතර වාර්ථා පේ. අධයයනපව සදුසකතර වාර්තාව ඇමු සම 11 හි ෙ රවා ඇත. 

4.8 සම්කේෂණ මාගගෙ ඉදිකිරීම නිසා කපාේ වගාවට වැවිිනවලට යි වන බලපෑම් 

වානිජමය වටිනාකම ර ඇයේ ගසක අහිමි ීම අවම රීමේම සඳහා සම්පේෂණ මාර්ගපව මූය ක සැලැසකම සකසක කර 

ඇත. සම්පේෂණ මාර්ගපයන් 65.7% ර ගසක කැමපමන් වැළකීම සඳහා කුඹුරු ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. 

සම්පේෂණ මාර්ගපයන් 13.7% පගවතු සහ පපාල්ල වතු හරහා ගමන් කරයි. සම්පේෂණ මාර්ගපව මාර්ග අවසරය 

තුල (RoW)  පපාල්ල ගසක 136 ර වගා කර ඇයේ අතර පමම ගසකවලට බලපාන ප්රමාණය අවසන් ඉංජිපන්රු සැලසුම් 
අවසන් වන තුරු ත රපසකරු කළ පනාහැක. ප්රජාවපේ ජීවපනෝපාය පකපරහි අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීමට 

හැරී වන පරිදි කපා ෙැමීමට නියමිත ගසක සංඛයාව වළ රවා ගැනීමට පහෝ අඩු රීමේමට CEB ප්රමාණවත් පියවර 

ගනු ඇත. වයාපියේය මගින් පපාල්ල පර්පවෂණ ආයතනය (CRI) සමප සාකච්ඡා කර ඇයේ වන බලපෑම් සඳහා 

කිදනමින් වන්දි ලබා ඇත.  

4.9 ප්රකේශකේ ෙිිෙගමාන්තෙ සහ සාං ාරෙ වයාපාරෙ වැනි ආගිෙ ක්රිොොරෙම් කෙකරහි බලපෑම් 

වයාපියේපව සම්පේෂණ මාර්ගපව අංග ඉදිරීමේම් කාලය තුළ කිිකාර්මික කටුතුවලට සුළු වශපයන් බලපානු 
ඇත. පමම බලපෑම තාවකාය ක වන අතර ඉදිරීමේම් අවසන් වූ පසු ්හි මුල්ල තත්ත්වයට පත් වනු ඇත. ඉදිරීමේම් 

අතරතුර ඉඩම් තීරුවක වගාවන් අහිමි ීම සලකා බලන දුට ෙළ වශපයන් පහ රටයාර් 79.3 ක කිිකාර්මික 

ඉඩම් තාවකාය කව බලපානු ඇත. ඉදිරීමේම් ආරිත බාධාවන් ප්රයේසකථාපන පිරිවැයට CEB  මගින් වන්දි ලබා පෙනු 
ඇත.     

කුඹුරු ඉඩම් 0.0475 ප්රයේසකථාපන දුයෙමින් වන්දි ලබා පෙන අභයන්තර ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම නිසා සකිරවම 
අහිමි වනු ඇත. ප්රපීශපව සාමානය භූමි ප්රමාණය හා සසඳන දුට අහිමි වූ පමම ඉඩපම් බලපෑම පනාසැලරීය 

හැරීය.   
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4.10 අසේවැසි ප්රජාවන්කේ ජීවකනෝපාෙ කෙකරහි බලපෑම්  

වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේම ප්රාපීය ය ප්රජාවට රීියලි අහිතකර බලපෑම ර ඇයේ පනාකරයි. ජනාවාස, නිර්මිතයන් 
සහ ධීවර ආරිත ක්රියාකාරකම් සුළං ටර්බයින වල සහ අපනකුත් වයාපියේ සංරාකවල සකථානීය පිහිම ම් වය න් 
මගහරිනු ලැපේ. 

ඉදිරීමේම් කාලය තුළ වයාපියේය නිර්මාණය කරන තාවකාය ක ස්රීයා අවසකථා තුළින් ප්රාපීය ය ජනයා ප්රයේලාභ 
ලබනු ඇත. වයාපියේපව පමපහුම් අදියපර්දී සකිර ස්රීයා අවසකථා ඇයේ පේ. වයාපියේය මගින් නිර්මාණය 

පකපරන ස්රීයා අවසකථා පිළිබඳ පතාරතුරු CEB අසල්ලවැිය ප්රජාවන්ට ෙන්වනු ඇත. වයාපියේ කටුතු සඳහා 
පීය ය ශ්රම ප්රපයෝජනයට ප්රමුඛත්වය දීම සඳහා ඉදිරීමේම් පකාන්ත්රාත්තුපේ වගන්යේ ඇතුළත් රීමේමට ලංදුම 
සහයේක කරනු ඇත. වර්ෂපව යම් කාාලයක ජීවපනෝපාය සඳහා නියැලී ියටින ධීවරයින්ට සහ අපනකුත් ප්රජාවන්ට 
ෙ පමම ස්රීයා අවසකථාව තම ආොයම ඉහළ නැංීමට පයාො ගත හැරීය. 

4.11 තේ ගසා ඉවත් කිරීම නිසා යිවන බලපෑම්  

ප රෂකත්ර සමී රෂණය මඟින් පයෝජිත සම්පේෂණ මාර්ගපව මර්ග අවසරය ( RoW) තුළ තරුණ තල්ල ගසක 16  ර 
හඳුනාපගන ඇත. තල්ල අහිමි ීම ප්රජාවපේ ජීවපනෝපායට සැලරීය ුතු පලස බලපාන්පන් නැයේ අතර තල්ල 

සංවර්ධන මණ්ඩලය සමප සාකච්ඡා කර ගසක සඳහා වන්දි ලබා පෙනු ඇත.  

4.12 කිසිෙම් පවුේ නැවත පදිාංචි කිරීමක්ත එකසා නම්, නැවත පදිාංචි කිරීකම් සාපාන වල පහසුෙම් සැපයිෙ යුතුෙ. 

වයාපියේය මගින් රීියලි පභෞයේක නැවත පදිංචි රීමේම ර ියලි පනාවන අතර අහිමි වූ ඉඩමට ප්රයේසකථාපන දුයෙමින් 

වන්දි ලබා පෙනු ඇත. නැවත පදිංචි රීමේම් රීමේපම් සකථාන සහ පහසුකම් සැපයීමට අවශය පනාපේ..  

4.13 දගශනීෙ සුන්දරත්වෙ සහ දිශය පරිසරෙ කෙකරහි බලපෑම් (කසවනැින දිදිලීකම් බලපෑම) 

වයාපියේපව ෙිශයමය වශපයන් බාධා කරන සංරාක වන්පන් සුළං ටර්බයින, ජාල උපපපාළ සහ 33/ 220 kV 
සම්පේෂණ මාර්ග යි. සම්පේෂණ මාර්ගයට සාපප් රෂව සුළං ටර්බයින ඈතට ඇසට ෙිෂය පේ. සුළං ටර්බයින 
භ්රමණය වන තල මඟින් සුළං ටර්බයිනපව පසවපණහි ියටින  පුීගලපයකුට වරින් වර පසවනැය  ෙැරීය හැරීය. 

- පමය පසවනැය  ාලනය( shadow flicker) පලස හැඳින්පේ. සුළං ටර්බයින උස වුහයන් වන බැදුන්, 
පසවනැය  ාලනය සැලරීය ුතු ලිරරීන් නිමේ රෂණය කළ හැරී නමුත් සාමානයපයන් ඕනෑම සකථානයක පකටි 

කාලය ර සඳහා පමණි. සමහර අවසකථාවල සමහර පුීගලයින්ට පසවනැය  ාලනය කරෙරය ර දුය හැක, පකපසක 
පවතත් ්ය සාමානයපයන් පසෞඛයයට අහිතකර බලපෑම් සමප සම්බන්ධ පනාපේ. සුළං උෙයානපව පසවනැය  
ාලනය සඳහා ශ්රී ලංකාවට නිශකචිත මාර්පගෝපපීශ පනාමැත. සුළං බලාගාර තා රෂණික පිරිදුතර මගින් නිශකචිතව 

ෙ රවා ඇයේ පරිදි, සපයන ලෙ තල අඩු පරාවර්තක ප්රයේකාරයරීන් ආපල්ලප කර ඇයේ බව සුළං ටර්බයින සැපුම්කරු 

සහයේක කරන්පන් නම්, තල දිය සීම (Blade glint) රීියලි ගැටළුව ර ඇයේ පනාකරනු ඇත. 

සුළං ටර්බයින පබාපහෝ ලිරට වනාන්තර ප්රපීශය තුළ සකථානගත රීමේමට පයෝජනා කර ඇයේ අතර ් මඟින් ප්රජාවට 
ෙිශය බාධාවන් වළ රවා ගත හැරීය. සුළං ටර්බයිනවල පසවනැය  මකය කර් බලපෑම සුළං ටර්බයිනවලට ඇයේ ලිර 
නිසා මිනිසුන්ට ගැටළුවක පනාපේ. 

සම්පේෂණ මාර්ග 500m ක ආසන්න ලිරකට ෙිශයමය වශපයන් බාධා කළ හැරීය. සම්පේෂණ මාර්ගය පබාපහෝ 

ලිරට ජනාවාස මග හරිමින් වනාන්තර සහ කුඹුරු හරහා ගමන් කරයි. GSS පහෝ දුලිය  ්කතුකරන උපපපාළ 
කල්ලආරු ගප අසල වනාන්තර ඉඩමක පිහිටා ඇත 

4.14 ආසන්නකේ කෙෝජිත කහෝ සැලසුම් ෙර යි රාජය කපෞේගිනෙ අාංශකේ සාංවගධන ෙටයුතුවලට කිසිෙම් 

බලපෑමක්ත. 

2007 අංක 35 ෙරන ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය (SLSEA) පනපත් 12(1) වගන්යේය යටපත් ශ්රී ලංකා 

සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය දුියන් අංක 1858/2 ෙරන ගැසට් පත්රය මගින් 2014 අපේල්ල 17 බ්රහසකපයේන්ො පමම 

ප්රපීශය යේරසාර බලශ රයේ නිෂකපාෙන කලාපය ර පලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. CEB පමම වයාපියේය SLSEA 
බලපත්රය යටපත් ක්රියාත්මක කරයි. පමම වයාපියේය  මගින් ප්රපීශපව ඉඩම් පරිහරණයට සහ කලාපකරණයට 

රීියලි බලපෑම ර ඇයේ පනාකරයි. ප්රපීශපව පයෝජිත පවනත් සංවර්ධන සැලසුම් හඳුනාපගන පනාමැත.      
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4.15 ඉදිකිරීම් ොලෙ තුළ ද්රවය සහ උපෙරණ ප්රවාහනෙ කිරීම සහ රපවාහන ප්රමාණෙ වැඩි ීම කහාතුකවන් 

යිවන බලපෑම්  

ඉදිරීමේම් ද්රවය, යන්ත්ර ාකක  සහ උපකරණ ස්පගන යාම සඳහා පවයේන මාර්ගවල බර වාහන  ගමනාගමනය 
අවශය පේ. ඉදිරීමේම් කටුතු සහ වාහන වැිද වශපයන් ්කතු වන වාහන තෙබෙය පහකතුපවන් මාර්ග තෙබෙය සහ 
මාර්ග අනතුරු වැිද දුය හැක. සුළං ටර්බයින සහ වයාපියේපව අපනකුත් පකාටසක ප්රවාහනයට ප්රමාණවත් 
රථවාහන ආර රෂණ පියවරයන් සමප රාත්රී කාලපව මාර්ග හරහා ියලි කරනු ලැපේ. පමම වයාපියේය මගින් 
ප්රාපීය ය ප්රජාවන්ට රථවාහන වය න් වන අපහසුතා මපහරවා ගැනීමට සහ බලපෑම් අවම රීමේමට රථවාහන සහ 
ආරක්ෂිත කළමනාකරණ සැලැසකම ර සකසක කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. පමම වයාපියේය යටපත් පයෝජිත මාර්ග 

වැිදදිු ස රීමේම් තුළින් ප්රාපීය ය ප්රජාවන්ට ප්රයේලාභ ලැපබනු ඇත..  

4.16 අපද්රවය හා අන්තරාෙෙර අපද්රවය කහාතුකවන් බලපෑම්  

සුළං කුළුණ / සම්පේෂණ කුළු ස අත්යේවාරම් සහ ප්රපේශ මාර්ග සඳහා ඉඩම් පහය  රීමේම සහ කැකරම් කටුතු 
ඇතුළු ඉදිරීමේම් කටුතු කසල සහ වි රෂලතා සුන්බුන් වැනි අන්තරායකර පනාවන අපද්රවය ජනනය කළ යහැක. 

වයාපියේ භූමිපව දුදුධ වර්ගපව වැඩවල නියැලී ියටින පසකවකයන් 60 ර පමණ ියටින දුට ඉවතලන ද්රවය පමන්ම 

ඇසුරුම් ද්රවය, ආහාර අපද්රවය, ප්ලාසකටි ර පබෝතල්ල ආදිය සැලරීය ුතු ප්රමාණයරීන් යේමය හැරීය. 

තවෙ අන්තරායකර අපද්රවය පතල්ල, ඉන්ධන සහ ාවාපව ගබඩා බහාලුම්, සහ කපු සහ පරදි පිරිියලි කරන දියර, 

තීන්ත, ිදපග්රකසර් සහ පවනත් සමාන ද්රවය වැනි පිරිියලි රීමේපම් ද්රවය සමන්දුත පේ. ාවා අදුිකමත් පලස බැහැර 

රීමේම ජාල උපපපාපළක ආසන්න වටපිටාව පමන්ම ජල ියලිරු, ටැංරී සහ සකවාභාදුක ජල මාර්ග අපදුත්ර කළ හැරීය. 
කල්ල ආරුපේ ජලය සත්වයින්පේ භාදුතය සඳහා වන අතර පවරළ සහ මුහුෙ දූෂණය ීමට පහකතු පේ. 
පකාන්ත්රාත්කරු දුියන්  න/අනතුරුොයක අපද්රවය (මිමිපව උත්පාෙනය කරන්පන් නම්  පිගත් නීයේ පරගුලාිය 
වලට අනුකූලව වයාපියේ ප්රපීශපයන් පිටත  න/අනතුරුොයක ද්රවය ප්රවාහනය රීමේපමන් සුලිසු බලපත්රලාී කසළ 
රඳවනයකට බැහැර කරනු ඇත. රීියලි අන්තරායකර අපද්රවය ර  බලපත්ර රහිත අනතුරුොයක අපද්රවය බැහැර 

කරන සකථානවලට බැහැර කරනු පනාලැපේ.  

4.17 මහජන සහ විත්තීෙ කසෞඛය සහ ආරක්තෂාව 

පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් පසකවා සකථානවල පසෞඛය ප්රයේපත්යේ නිිය පලස ක්රියාත්මක පනාකරන දුට මහා පරිමාණ 
වයාපියේ වල මහජන සහ විත්තීය පසෞඛය අවොනම් ජනනය රීමේපම් හැරීයාවයි. පසෞඛය ප්රයේපත්යේ කඩ 

කළපහාත් COVID-19 වසංගතය, වාහක පහෝ පඩංගු වැනි ජලපයන් පබෝවන පරෝග සහ HIV/AIDS ඇතුළු 
ය ංගාරිත පරෝග වැනි වාතපයන් පබෝවන පරෝග පැයේමේම ියලිදුය හැරීය. වයාපියේයට සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සහ 
සම්පේෂණ මාර්ග පාෙක සදු රීමේම සම්බන්ධ වන බැදුන් ඉදිරීමේම් කම්කරුවන් පසෞඛය හා ආරක්ෂිත උවලිරුවලට 

මුහුණ දීමට වැිද ඉඩ ර ඇත. නිිය ්ර්වාර රෂාවන් ක්රියාත්මක පනාකළපහාත් ඉදිරීමේම් සකථානවල වැඩ රීමේපම්දී, 

යන්ත්ර, ාකකක  සහ උපකරණ හැියරීම, වාහන පැෙීම යනාදී අනතුරුවලට මුහුණ දීමට හැරීයාව ඇත. 

දුය  දුපමෝානය, ශේෙ නිරාවරණය වැනි තාවකාය ක පාරිසරික බලපෑම් ෙ කළමනාකරණය කළ ුතු අවොනම් 
සාධක පේ. ඉහල සකතාන වැඩ රීමේම සහ දුලිය ය සමප වැඩ රීමේම වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා දුපශකෂපයන් 
අනතුරුොයක ක්රියාකාරකම් පේ. ඉහල වැඩ රීමේමට අවසර ඇත්පත් පුහු ස පසකවකයින්ට පමණි. ියලිවන ඕනෑම 
අනතුර ර සමප වහාම කටුතු රීමේම සඳහා සුලිසු හදිිය සූොනම සහ ප්රයේාාර සැලසුම් වයාපියේ මිමිපව ක්රියාත්මක 
දුය ුතුය. 

වයාපියේ ප්රපීශපව ලිරසකථභාවය සැලරීල්ලලට ගනිමින්, පසකවකයින් සෙහා කඳවුරු/රාත්රී නවාතැන් වයාපියේ 
ඉදිරීමේපම් මූය ක අවශයතා පේ. පමම කඳවුරු කම්කරුවන්ට සහ අසල්ලවැිය ප්රජාවන්ට සමාජ හා මහජන පසෞඛය 
අවොනම් සහිත පේ. නවාතැන් සහ සනීපාර රෂක සහ සුභසාධන පහසුකම් කම්කරුවන්ට පසෞඛය තර්ජනය ර 

සහ කරෙරය ර දුය හැරීය. වැඩමම්වල පාලනයරීන් පතාරව (vending) ආහාර සහ පානීය ජලය අපලදු රීමේම 

දුපශකෂපයන් ටයිපපායිඩ්, පාානය සහ පඩංගු වැනි පරෝග සම්පේෂණය ීපම් අවොනම ර ෙ ඇයේ කළ හැරීය. 
සංක්රමණික සහ නූගත් කම්කරුවන් දුපශකෂපයන් අවොනමට ල රදුය හැරීය. ඉදිරීමේම් සඳහා ශ්රම බලකාය 
හැරීතා ර පීය යව ලබා ගනු ඇත. ියදුල්ල පකාන්ත්රාත්තු පල්ලඛනවලට පම් සම්බන්ධපයන් අොළ වගන්යේ ඇතුළත් 

වන බව CEB සහයේක කරනු ඇත.  
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4.18 ඓිහාසිෙ, සාංසාෙිිෙ හා ආගමිෙ වැදගත්ෙමක්ත යි සාපාන සහ සාමාරෙ මත බලපෑම්  

කපතෝය ක පල්ලය  පෙක ර සහ ප්රජා ශාලාව ර වයාපියේ ප්රපීශයට අයත් ්කම සංසකකියේක හා ආගමික වුහයන් 

පේ. සුළං ටර්බයින ියට පමම වුහයන් ෙ රවා ලිර මීටර් 450 කට වඩා වැිද ය. වයාපියේ ප්රපීශය තුළ ඓයේහාියක 

පහෝ පුරාදුෙයාත්මක සකමාරක පනාමැත. ් බැදුන්, පයෝජිත වයාපියේය වයාපියේ බලපෑම් ප්රපීශය තුළ සහ වයාපියේ 

බලපෑම් ප්රපීශය තුළ ජීවත් වන ප්රජාවන් තුළ රීියලි සමාජ, ආර්ික, සංසකකියේක සම්පත්, වටිනාකම් සහ පවනත් 

රීියලි ජායේක හා සංසකකියේක උරුමයකට අහිතකර පලස බලපාන්පන් නැත. වයාපියේය බලපෑමට ල ර වූ ප්රපීශය 

තුළ පිහිටි ආගමික ියීධසකථාන තුපනන් රීියවකට පහෝ සංසකකියේක පහෝ ආගමික වැෙගත්කම ර ඇයේ 

සකමාරකවලට බලපාන්පන් නැත.  

4.19 ප්රාකේය ෙ ප්රජාවන්කේ සැලකිේල සහ බිෙ  

වයාපියේ ප්රපීශපව ප්රජාවන් සමග උපපීශන අතරතුරදී  ඔවුන් වයාපියේය පිළිබඳ මය පළ කළහ. ඔවුන්පේ මය, 

කනසකසල්ලල සහ ප්රශකන පබාපහෝ ලිරට  වූපව සුළං බල වයාපියේය, දුපශකෂපයන් CEB  මන්නාරම සුළං බල 

වයාපියේපව පළමු අදියර පිළිබඳව ඔවුන් අසා ඇයේ පතාරතුරු මත ය. ඉදිරිපත් රීමේම් (multimedia 

presentations), ීිදපයෝ ෙර්ශන, පින්තූර සහ සුළං ටර්බයිනවල බලපෑම් පිළිබඳ ජාතයන්තර පර්පවෂණ 
පසායාගැනීම් වැනි බහුදුධ පමවලම් භාදුතා කරමින් සුළං ටර්බයිනවලට අොළ ආර්ෂාව සහ ආර්ෂාව පිළිබඳ 

ප්රජාවන් ෙැනුවත් රීමේමට CEB උපරිම උත්සාහය ර ගත්පත්ය. ඔවුන්පේ මය ඔවුන්පේ ජීවපනෝපාය ගැන ය. 
පමම වයාපියේය සම්බන්ධපයන් ඔවුන්පේ ප්රයේාාර පහත පරිදි පේ. (උපපීශනපව ාකාබීධ සාරාංශය ර 

ඇමු සම 05 හි ඇත  

1.  “සුළං ටර්බයින මගින් ජනනය වන ශේෙය, කම්පනය පහෝ පවනත් සාධක මත්සය සම්පත  රෂය ීමට 

පහකතු පේෙ? මන්නාරම දූපපත් ධීවරයින් මන්නාරම දූපපත් සුළං බල වයාපියේපව (CEB මන්නාරම සුළං 

බල වයාපියේපව පළමු අදියර  ක්රියාත්මක ීම මෑතක දී ඔවුන්පේ  රෂය වූ මත්සය ඇල්ලලීම හා සම්බන්ධ 

කරයි. 

2. " CEB මගින් කුඹුරු ඉඩම්වල සුළං ටර්බයින රීහිපය ර සකථානගත රීමේමට පයෝජනා රීමේම ී වගාවට 

පමම වයාපියේය අහිතකර පලස බලපාන්පන්ෙ?" 

3. “අපපේ වගා කටුතු සඳහා අපට ඇත්පත් ඉතා සීමිත ඉඩමරී. සුළං ටර්බයින සදු රීමේම සඳහා ඉඩම 

භාදුතා රීමේම අපපේ ජීවපනෝපායට බලපානු ඇත. ඔබට පමම කාර්යය සඳහා දුකල්ලප සකථාන රීියව ර 

පසායාගත පනාහැරීෙ?" 

4. “වයාපියේ ප්රපීශයට වැට ර බඳියිෙ? වැට බැඳුවපහාත්, ධීවරයින්ට “වාිද” (ධීවර කඳවුරු  සහ මාළු 

පබෝට්ටු ්න සකථානයට ප්රපේශය අහිමි වනු ඇත. 

5. වයාපියේය මගින් ඉඩම් සඳහා ප්රපේශය සීමා කළ දුට අපප් ගපම් උතුරු හා ෙකු ස මායිපම් ඇයේ සුළං 

දුලිය  යන්ත්ර ප්රජා ජීදුතපව සන්සුන් භාවයට බලපාන්පන්ෙ? 

6.  “වයාපියේය ප්රාපීය ය ප්රජාවට ප්රපයෝජනවත් වන්පන් පකපසකෙ? අපප් ප්රපීශපව දුලිය ය නිපෙවන නිසා 

ඉදිරිපවදී අපප් ගමට අඛණ්ඩ දුලිය ය ලැපේදුෙ?” 

7. “වන සංර්ෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව සහ වනජීී සංර්ෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව අප අවට පනවා ඇයේ තහංචි 

නිසා අපට ෙැනටමත් අහිතකර බලපෑම් ්ල්ලල ී ඇත. සුළං වයාපියේය අපප් ජීදුතත් අනතුපර් පහළයි 

රීයලා අපි බයයි.”. 
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5. පරිච්කේදෙ-  5 බලපෑම් අවම කිරීකම් කෙෝජිත පිෙවරෙන්  

5.1 කවරළ පරිසරෙට බලපෑම් අවම කිරීම  

5.1.1 කවරළ, කවරළ තීරෙ සහ කවරළබඩ වික්තෂලතා වලට විෙ හැකි බලපෑම් අවම කිරීම 

ඉදිරීමේම් සඳහා අවශය අවම ප්රපීශ භාදුතා රීමේම, ජලාපවහන පීධයේ සැපයීම - අවශය සකථානවල පරාන්මඩ 

උගුල්ල තැීමම, පවයේන ජලාපවහන මාර්ගවලට බාධා පනාරීමේම / ජල මූලාශ්රවල ගලායාම අවහිර පනාරීමේම - 
අවශය දුපටක සපයා ඇයේ පබෝ රකු  අවශය ආකාරපයන් දුිකමත් පලස ඉදිරීමේම් සහ ඉදිරීමේම් අදියපරන් පසු 
හානියට පත් ප්රපීශය හැරීතා ර ප්රයේසංසකකරණය කරමින් බලපෑම් අවම රීමේපම් පියවරයන් පලස අනුගමනය 
කළ ුතුය. වර්ෂා කාලයට පපර පමම පියවර ක්රියාත්මක රීමේම සහ ඉදිරීමේම් අදියපර්දී නිරන්තර අධී රෂණ හා 
නඩත්තු කටුතු ියලි රීමේම ෙ නිර්පීශ කරනු ලැපේ. පාංශු ඛාෙනය අවම රීමේම සඳහා ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා 
්ළිපපපහළි කරන ලෙ ප්රපීශවල මම් ආවරණය නැවත වර්ධනය රීමේමට පහසුකම් සැලසීම නිර්පීශ කරනු 
ලැපේ. 

මීට අමතරව, සුළං ටර්බයිනය WT-9 වඩාත් අභයන්තර සකථානයකට මාරු රීමේම නිර්පීශ කරනු ලැපේ, වඩාත් 

පයෝගය පලස මුහුලි පවරපළක  ර රිත ලිර මීටර් 65 ට ඔේබට, වයාපියේ ක්රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම 
සඳහා ය සිතුමය පවනසකකම් වලට යටත්ව  පවරළ ප්රපීශපයන් ඔේපබන් පමය පිහිටිය ුතු පේ . 

5.1.2 වැින ෙඳු වල සාපාමතාවෙ සහ සිතුමෙ ගිෙත්වෙ මත සිදු විෙ හැකි බලපෑම් අවම කිරීම (යත්නම්) 

වයාපියේ ප්රපීශය තුළ වැය  කඳුවල සකථායීතාවය සහ සිතුමය ගයේකත්වය පකපරහි බලපෑම් අපප් රෂා කරන 
අතර පවරළ තීරයට සමීපව පිහිටා ඇයේ මුහුලි පවරළට මායිම් වූ වැය  කඳු පකාටසකවල ියලි වන අතර මුහුලි රළ 

පහරට ල රවන ප්රපීශවය න් බැහැරව පිහිටි වැය  කඳු SW පමෝසම් කාලය තුළ ඛාෙනයට ල ර පනාපේ. SW 
පමෝසම් කාලපරිච්පේෙපව ක්රියාකාමේ කාලවලදී පමම වැය  කඳු ඛාෙනය පේ. පමය සකවභාදුක ක්රියාවය යරී. ්ය 
පාලනය කළ හැ රප ර පවරළ තීරපව ගල්ල පර්වත තැීමපමන් පමණි. නමුත් පමම වයාපියේය යටපත් පවරළ 

තීරපව ් වැනි ගල්ල ඇයේමේමට නිර්පීශ කරනු පනාලැපේ. පකපසක පවතත්, SW පමෝසම් කාලවලදී ඛාෙනය වූ කඳු 
බෑවුම් පකාටසක පමෝසම් පනාවන කාලවලදී නැවත පිරීම සහ සකථාවර ීම ියලි පේ. 

අපන ර අතට, මුහුලි රළ පහරට ල රවන ප්රපීශවය න් බැහැරව පිහිටා ඇයේ වැය  කඳු සාමානයපයන් SW පමෝසම් 
සමපවදී මුහුලි ඛාෙනපයන් පතාර වන අතර ්වැනි වැය  කඳු වල සිතුමය ගයේකතාවයන් පනාසැලරීය හැරී අතර 
ාවා සකථාවර වැය  කඳු පලස පවතී. 

වයාපියේ ප්රපීශපව සමහර පවරළබඩ පකාටසකවල, පවරළ තීරයට ආසන්නව මීටර් 4 ර ෙ රවා උසක ලැටරයිටි ර 

පිහිම ම් හඳුනාපගන ඇත. පමම හු සගල්ල සැකැසකම SW පමෝසම් සක්රීය කාලවලදී ෙැිද පවරළ ඛාෙනයකට ල ර 

පේ (රූපය 5.1). පමම ක්රියාවය ය සකවභාදුක ක්රියාවය ය ර වන අතර පවරළ තීරපව ගල්ල පර්වත තැීමපමන් ්යෙ 
පාලනය කළ හැරීය. නමුත් පමම වයාපියේ ක්රියාකාරකම් යටපත් පවරළ තීරය දිපේ ගල්ල ගල්ල තැීමම නිර්පීශ 
පනාකරයි 

  

රූපෙ 5.1 : ලැටරයිටික්ත භූමිකේ ඛදනෙ නිසා මීටග 4ක්ත දක්තවා උසා  පාෂාන මතුීම් පිහිටීම  
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සුන්බුන් බැහැර කිරීම   ඉදිකිරීම් ප්රකේශ ෙතා තත්වෙ පත් කිරීම 

ඉදිරීමේම් ආරම්භ කරන දුට, සුළං ටර්බයින සකථාන 38 හි ් ර ් ර සකථානපවන පාංශු මය ද්රවය ඉවත් රීමේමට ියලි 
පේ.  රපෂකත්ර අධයයනපයන් පහළි වූපව පමම සකථාන පහත සඳහන් ආකාර ්කරීන් පහෝ රීහිපයරීන් සමන්දුත 

වන බවයි  පවරළ වැය , කඳු වැය , වැය  තුඩු, රතු පසක, ලිඹුරු පසක, කල්ල ආරු නිර්මාණය (පමරුජිනසක පබාරළු සහිත 

ාකාබීධ තෙ වැය , මැටි සහ කැල්ලරීුරියසක ද්රවය වය න් සමන්දුත පේ , ඇලුදුයම් (ඇලුදුයල්ල වැය  සහ ඇූදුයල්ල 

මැටි , පවරළ පාෂාණ, ලැටරිටි ර පබාරළු, පබාරළු පතුල. 

සෑම සකථානයකම අත්යේවාරම් වුහයන් සෑදීපම්දී, දුලිම් ෙත්තවල N අගයන් මත පෙනම්ව පාංශුමය ද්රවය ඉවත් 
රීමේමට ියලිපේ. 

පමම කැකරම් කරන ලෙ ද්රවය වන වැය , රතු පිිදුය, ලිඹුරු පිිදු, ලැටරයිටි ර පබාරළු සහ පබාරළු සුළං ටර්බයින 
වුහය ඉදිරීමේපමන් පසු ් ර ් ර සුළං ටර්බයින සකථානය පිරීම සඳහා භාදුතා කරනු ඇත. කැකරම් කරන ලෙ 

මැටි, පවරළ පාෂාණ සහ ඇලුදුයම් පාෂාණ ආවරණය වැනි අපනකුත් කැකරම් ද්රවය හඳුනාගත් සකථානය තුළ 
ක්රමානුකූලව බැහැර කරනු ලැපේ. හඳුනාගත් සකථානය තුළ ක්රමානුකූලව සුන්බුන් බැහැර රීමේම සඳහා පළාත් 
පාලන ආයතනය / ප්රාපීය ය පල්ලකම්වරයා පවයේන්  අනුමැයේය ලබාගනු ලැපේ. 

ටර්බයින වුහයන් ඉදිරීමේපමන් පසු, ්හි අවට ප්රපීශය ක්රමානුකූලව සුලිසු පාංශු ද්රවයවය න් (වඩාත් සුලිසු රතු 

පාත්යේ  පුරවනු ලැපේ, ්හි බෑවුම් 1  3 අනුපාතයරීන් සහ පස ඛාෙනය වළ රවා ගැනීම සඳහා පැයේ බෑවුම්වල 
සුලිසු මම් ආවරණය ර පවත්වා ගනී. ් ර ් ර ටර්බයින සකථාන තුළ සහ ා අවට ප්රපීශපව වැිය කාලවලදී ජලය 
්කතු ී ම වළ රවා ගැනීම සඳහා අවට ප්රපීශපව උන්නතාංශය සැලරීල්ලලට ගනිමින් පසක පිරීපම් ක්රියාවය ය ියලි 
කරනු ලැපේ. ඉන්පසුව ්  ර ්  ර ප්රපීශපව ජලාපවහන මාර්ගය සලකා බලා ්  ර ්  ර සකථානවල පරාන්මඩ උගුල්ල 
ඉදිකරනු ලැපේ. වර්ෂා කාලවලදී ජලය ්කතැන ස්දීමරීන් පතාරව නිිය පරිදි ජලය බැස යාම සඳහා ජලාපවහන 
මාර්ගය නඩත්තු කරනු ලැපේ. 

අවම කිරීකම් පිෙවර - ජල විදයාත්මෙ අාංශ 

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් ඇයේ වන ප්රධාන බලපෑම් වන්පන් ජල මූලාශ්ර වල පරාන්මඩ තැන්පත් ීම 

(ප්රධාන වශපයන් අවපාත, සිතුමය කුඩා දිය පහරවල්ල සහ කලපු පවත , සිතුමය ජල පහරවලට බාධා ීම සහ 
ප්රපේශ මාර්ගය හරහා ගමන් කරන මතුපිට ජලධාරා වල ජලපව ගුණාත්මක තත්ත්ව පවනසකීම් ආදී කරු ස පේ. 

ජල දුෙයාත්මක පරිසරය සුස්කීමට සහ අවපාතයට, වාරිමාර්ග ඇළ, වාරි වැේ සහ කුඩා ඇළ පොළ පවත පගාඩමම් 
ජලය සමග ගලා යන ියුම් ද්රවය කළමනාකරණය රීමේම සඳහා නිිය ඉදිරීමේම් පිළිපවත් ඇතුළු පහත ක්රියාමාර්ග 
අනුගමනය කරනු ලැපේ. ්ම සකථානවල පරාන්මඩ පාලනය පමන්ම පගාඩමම් ප්රවාහය කළමනාකරණය රීමේම 
සඳහා ් ර ් ර සුළං කුළු ස වැඩමම සහ ප්රපේශ මාර්ග සඳහා ජලාපවහන කළමනාකරණ සැලසුම් පිය පයල 
කරනු ලැපේ. 

ප්රකේශ මාගග සඳහා ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම 

මාර්ග ඉදිරීමේම් සහ ප්රයේසංසකකරනය රීමේපම්දී සැලසුම් දුකල්ලප තුන ර (රූපය  5.2) පාංශු තත්ත්වය මත පෙනම්ව 
භාදුතා කරනු ලැපේ. ියයලුම අවපාත සහ ජලාපවහන මාර්ග සඳහා ප්රපීශපව පගාඩමම් ප්රවාහය පවයේන දිය 

පහරවල්ල පවත ගලා යාමට පබෝ රකු පහෝ සපත්තු පාලම් (course ways  සපයනු ලැපේ. 
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රූපෙ 5.2 : ප්රකේශ මාගගෙ සඳහා විවිධ සැලසුම් විෙේප.  

ියයලු වර්ගවල මාර්ග සැලසුම් සඳහා පගාඩමම් ප්රවාහය ් කතු රීමේම සඳහා මාර්ගය පෙපස ත්රපිසාභ පසක රෙවනයන් 

සහ පිටාර කා ස (ඇපළක පහළ පළල - 0.4 m, ගලා යන ගැඹුර - 0.3 m, ඇපලහි ගැඹුර - 0.5 m, සහ ඇපළක 

ඉහළ පළල - 1.2 m) ඉදිකරනු ලැපේ. පසක  රෙවනයන්  පරාන්මඩ පාලනය රීමේම සහ පිටාර කා ස වල ඛාෙනය 
පාලනය රීමේම සඳහා කා ස වල බෑවුම් සංර රෂණ ක්රම භාදුතාකර නඩත්තු කළ ු තුය. ් පමන්ම මාර්ගපව මායිම 

1:1 පකෝණය ර තබාපගන නඩත්තු කරන අතර මාර්ගපව මායිම මත තණපකාළ ියටුවනු ලැපේ. පසක රෙවනයන් 
සහ පිටාර කා ස වල ්කතු වන ජලය අවපාත සහ පවයේන ජලාපවහන මාර්ග පවත ගලා පගාසක අවසානපව ඇළ 
පොළ පවත ගලා යයි. කා සව තුළ පරාන්මඩ ියරී ඇයේ අතර බෑවුම අනුව ජලය ් ර කා සවක ියට තවත් 
කා සවකට ගලා යයි. ප්රපේශ මාර්ග පළලට සමාන සපත්තු පාලම් ියයලුම සිතුමය දිය පහරවල්ල සඳහා ඇළ හරසක 
ප්රපීශවල කුණාටු ජලය ්කතැන පල්ලීම වළ රවා ගැනීමට සහ සුමට දිය පහර ර ඇයේ රීමේමට සපයනු ලැපේ. 
වසර තුළ ් ර ස්සක ීමරීන් පතාරව පවයේන ජලය ගලා යාමට හැරී වන පරිදි අවපාත ප්රපීශ සඳහා පකාන්ක්රීට් 

හිුම් පයිප්ප (මි.මී. 600) භාදුතා කරනු ඇත. සමහර පයෝජිත මාර්ග පකාටසක ෙැනට පවයේන වාරිමාර්ග ඇළ දිපේ 

ඇයේ අතර ඇපළක පරාන්මඩ පාලනය රීමේම සඳහා මාර්ග වැිදදිු ස රීමේපම්දී මීටර් 2 ක පමණ නිෙහසක ඉඩ ර 
පවත්වාපගන යනු ලැපේ. 

සුළාං කුළුණු සාපාන සඳහා ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම  

සුළං බල කුළු ස සකථාන (මීටර් 85 x 85) ෙැනට පවයේන මම් මට්ටපම් ියට උපරිම මීටරය ර ෙ රවා උසට පසක වය න් 

පුරවා සංු රත කරන අතර ්ම මිමිපව පකළවර 1: 3 බෑවුම ර පවත්වා ගනිමින් පිරවූ ප්රපීශපව සහ බෑවුම්වල 
තණපකාළ ියටුවනු ලැපේ. සෑම සුළං කුළු ස මිමිය ර සඳහාම ත්රපිසාභ පසක කා ස සහ මාර්ග පෙපස කා ස සපයනු 
ලබන අතර මිමිය  තුළ පගාඩමම් ප්රවාහය ්යට ්කතු කරනු ලැපේ. පසක කා සපේ පිරිදුතරයන්ට අනුව කා ස 

වර්ග පෙකම ඉදිකරනු ලැපේ (ඇපළක පහළ පළල - මීටර් 0.4, ඇළ ගැඹුර - මීටර් 0.3, සහ ඇපළක ඉහළ පළල - 

මීටර් 1.2.  මිමිපව ් කතු වන  පගාඩමම් ප්රවාහය පවත හරවා යවනු ලැපේ. මිමිපව ් කතු වන  පගාඩමම් ප්රවාහය 
ජලාපවහන මාර්ග පහෝ ප්රපේශ මාර්ග පෙපස කා ස පවත හරවා යවනු ලැපේ. ් ර ් ර මිමි සඳහා ජලාපවහන 
කළමනාකරණ සැලැසකම පහත ෙ රවා ඇත (රූපය  5.2 ියට රූපය  5.39 ෙ රවා . 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 1): භූමිපව පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම්  කා ස පවත ගලා පගාසක අවසානපව 
පාර මායිපම් පබෝ රකුව හරහා කුඩා ජලමාර්ගයට ්කතු පේ. පගාඩමම් ප්රවාහය හරහා මාර්ග පෙපස කා සවලට 
ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 1(1): 79
0

 57’ 43.54” E, 08
0

 42’ 56.81” N.      ST 1(2): 79
0

 57’ 43.53” E, 08
0

 42’ 56.52” N 
සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 2): භූමිපව පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම්  කා ස පවත ගලා යන අතර 
අවසානපව පාර මායිපම් පබෝ රකුව හරහා සිතුමය ජල මාර්ගයට/වාරිමාර්ග වැවට ්කතු පේ. පගාඩමම් ප්රවාහය 
හරහා මාර්ග පෙපස කා සවලට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත 
කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 2(1): 79
0

 57’ 27.74” E, 08
0

 42’ 58.22” N.      ST 2(2): 79
0

 57’ 27.75” E, 08
0

 42’ 58.38” N 

 

රූපෙ  5.3 : WT 1 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම  

 

රූපෙ 5.4 : WT 2 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 3): භූමිපව පගාඩමම් ගලායාම සිතුමය ජල මාර්ගයට ගලා යයි. පගාඩමම් ප්රවාහය 
හරහා මාර්ග පෙපස කා සවලට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත 

කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 3(1): 79
0

 57’17.56” E, 08
0

 42’ 57.68” N.      ST 3(2): 79
0

 57’ 15.72” E, 08
0

 42’ 55.36” N 

 

රූපෙ 5.5 :  WT 3 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 4): භූමිපව පගාඩමම් ජල බැස යෑම් මාර්ග පෙපස කා ස පවත සහ අලුයේන් 
සංවර්ධනය කරන ලෙ කුඹුරු ඉඩම් පවත ගලා යයි. පාර අයිපන් කා සවට සහ කුඹුරු ඉඩම්වලට ියුම් පසක ද්රවය 

්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.. 

ST 4(1): 79
0

 57’ 42.17” E, 08
0

 42’ 25.05” N.      ST 4(2): 79
0

 57’ 43.61” E, 08
0

 42’ 26.46” N 
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රූපෙ 5.6 :  WT 4 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 5): පගාඩමම ජල බැස යෑම් අවපාතයට ගලා යයි. පගාඩමම් ප්රවාහය හරහා 
අවපාතයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු ීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු 
ලැපේ.  

ST 5(1): 79
0

 57’ 04.52” E, 08
0

 42’ 19.59” N.      ST 5(2): 79
0

 57’ 05.74” E, 08
0

 42’ 16.76” N 

 

රූපෙ 5.7 :  WT 5 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 6): භූමිපව බටහිර පකාටපසක ජල බැස යෑම් මාර්ග පෙපස කා ස වලට ්කතු වන 
අතර පගාඩමපම් නැපගනහිර පකාටස පාර මායිපම් කා ස සහ වනාන්තර ප්රපීශයට ගලා යයි. පාර මායිපම් 
කා සවට සහ වනාන්තර ප්රපීශයට ියුම් පසක ද්රවය ් කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල හතර ර සහිත 

කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ..  
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ST 6(1): 79
0

 57’ 07.33” E, 08
0

 42’ 03.65” N.      ST 6(2): 79
0

 57’ 07.41” E, 08
0

 42’ 00.48” N. 

ST 6(3): 79
0

 57’ 06.03” E, 08
0

 42’ 03.23” N.      ST 6(4): 79
0

 57’ 06.90” E, 08
0

 42’ 00.43” N. 

 

රූපෙ 5.8 : 6 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළං කුළු ස සකථානය  (WT 7   භූමිපව උතුරු පකාටපසක පගාඩමම් ජල බැස යෑම් මාර්ග පෙපස කා ස වලට ් කතු 
වන අතර ඉඩපම් ෙකු ස පකාටස පාර මායිපම් කා ස සහ වනාන්තර ප්රපීශයට ගලා යයි. පාර මායිපම් කා සවට 
සහ වනාන්තර ප්රපීශයට ියුම් පසක ද්රවය ් කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල තුන ර සහිත කා සව ර 
ඉදිකරනු ලැපේ..  

ST 7(1   790 57’ 38.29” E, 080 41’ 50.83” N.      ST 7(2   790 57’ 38.10” E, 080 41’ 50.53” N 

ST 7(3   790 57’ 35.30” E, 080 41’ 51.65” N 

 

රූපෙ 5.9  : WT 7 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 8): භූමිපව නැපපනහිර පකාටපසක පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා සවට 
්කතු වන අතර ඉඩපම් බටහිර පකාටස පාර මායිපම් කා ස සහ වනාන්තර ප්රපීශයට ගලා යයි. පාර මායිපම් 
කා සවලට සහ වනාන්තර ප්රපීශයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල තුන ර 

සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 8(1): 79
0

 57’ 05.68” E, 08
0

 41’ 41.21” N.      ST 8(2): 79
0

 57’ 07.68” E, 08
0

 41’ 41.18” N 

ST 8(3): 79
0

 57’ 07.96” E, 08
0

 41’ 41.13” N 

 

රූපෙ 5.10 :  WT 8 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 9): භූමිය පිහිටා ඇත්පත් ාකාබීධ පනාවූ පවරළ තීරපවය. වැය  සෑදීම සහ පගාඩමම් 
ප්රවාහ තත්ත්වයන් ඇයේීම අවම මට්ටමරී. ්බැදුන් පරාන්මඩ උගුල්ල පනාමැයේව කා ස ඉදිකරනු ලැපේ. මීට 

අමතරව, පවරළට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පවරළට මුහුණලා ඇයේ මායිම දිපේ 
පේමයන් තාප්පය ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

 

රූපෙ 5.11 :  WT 9 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 10): පගාඩමම් ජල බැස යෑම් සිතුමය ජල මාර්ගය හරහා මුහුෙට ගලා යයි. සිතුමය 
ජල මාර්ගයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස ඉදිකරනු 

ලැපේ.  

ST 10(1): 79
0

 57’ 16.19” E, 08
0

 41’ 12.68” N.      ST 10(2): 79
0

 57’ 13.59” E, 08
0

 41’ 11.25” N 

 

රූපෙ 5.12 : WT 10 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 11 පගාඩමම පගාඩමම ජල බැස යෑම් අවපාතයට ගලා යයි. අවපාතයට ියුම් පසක 

ද්රවය ්කතු ීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 11(1): 79
0

 57’ 25.61” E, 08
0

 41’ 10.60” N.      ST 11(2): 79
0

 57’ 23.92” E, 08
0

 41’ 11.53” N 

 

රූපෙ 5.13 :  WT 11 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 12): පගාඩමම පගාඩමම ජල බැස යෑම් අවපාතයට ගලා යයි. අවපාතයට ියුම් පසක 

ද්රවය ්කතු ීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 12(1) : 79
0

 57’ 05.18” E, 08
0

 40’ 35.07” N.      ST 12(2) : 79
0

 57’ 07.93” E, 08
0

 40’ 34.16” N 

 

රූපෙ 5.14 :   WT 12 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 13): උතුරු පැත්පත් පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා සවටෙ ෙකු ස පැත්පත් 
පගාඩමම් ජල බැස යෑම් අවපාතයටෙ ගලා යයි. පාර මායිපම් කා සවට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම 

සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල තුන ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 13(1): 79
0

 57’ 17.27” E, 08
0

 40’ 27.21” N.      ST 13(2): 79
0

 57’ 14.70” E, 08
0

 40’ 28.74” N 

ST 13(3): 79
0

 57’ 13.04” E, 08
0

 40’ 26.04” N 

 

රූපෙ 5.15 :   WT 13 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 14): පගාඩමපම් පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා ස වලට ්කතු වන අතර 
අවසානපව පාර මායිපම් පබෝ රකුව හරහා අවපාතයට / ඇළට ්කතු පේ. පාර මායිපම් කා සවලට ියුම් පසක 
ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල හතර ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ. 
  
ST 14(1): 790 57’ 24.16” E, 080 40’ 19.76” N.      ST 14(2): 790 57’ 24.36” E, 080 40’ 20.09” N 
ST 14(3): 790 57’ 26.70” E, 080 40’ 18.26” N.      ST 14(4): 790 57’ 26.86” E, 080 40’ 18.53” N 

 

රූපෙ  5.16 :   WT 14 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 16): පගාඩමපම් පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා ස වලට ්කතු වන අතර 
අවසානපව මාර්ග පෙපස පබෝ රකු හරහා අවපාතයට / ඇළට ් ර කරයි. පාර මායිපම් කා සවට ියුම් පසක ද්රවය 
්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ 

ST 16(1): 79
0

 57’ 18.58” E, 08
0

 39’ 31.42” N.      ST 16(2): 79
0

 57’ 15.95” E, 08
0

 39’ 32.74” N 

 

රූපෙ  5.17 :   WT 16 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 17): නැපපනහිර පෙියන් පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා සවට ගලා යන 
අතර අවසානපව පාර මායිපම පබෝ රකුව හරහා අවපාතයට / ඇළට ් ර කරයි. බටහිර පැත්පතන් පගාඩමම් 
ගලායාම අවපාතයට ගලා යයි. පාර අයිපන් කා සවට සහ අවපාතයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම 

සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ..  

ST 17(1): 79
0

 57’ 08.81” E, 08
0

 39’ 35.06” N.      ST 17(2): 79
0

 57’ 05.88” E, 08
0

 39’ 35.03” N 

 

රූපෙ 5.18 : WT 17 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 18): පගාඩමපම් පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා ස වලට ්කතු වන අතර 
අවසානපව මාර්ග පෙපස පබෝ රකු හරහා අවපාතයට / ඇළට ්කතු පේ. පාර මායිපම් කා සවලට ියුම් පසක ද්රවය 

්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 18(1):79
0

 56’ 58.44” E, 08
0

 39’ 37.89” N.      ST 18(2):79
0

 56’ 58.12” E, 08
0

 39’ 38.03” N 
 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 19): අවට පරිසරයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ 

උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.   

ST 19(1):79
0

 56’ 54.32” E, 08
0

 39’ 49.16” N.      ST 19(2):79
0

 56’ 53.29” E, 08
0

 39’ 45.86” N 
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රූපෙ 5.19 :  WT 18 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

 

රූපෙ  5.20 :  WT 19 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 20): පගාඩමම් ජල බැස යෑම් අවපාත වලට ගලා යයි. අවපාතයට ියුම් පසක ද්රවය 

්කතු ීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 20(1):79
0

 56’ 40.24” E, 08
0

 38’ 48.77” N.      ST 20(2):79
0

 56’ 439.29” E, 08
0

 38’ 51.49” N 
 



175 

 

 

රූපෙ 5.21 :  WT 20 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 21): පගාඩමම් ජල බැස යෑම් අවපාත හරහා මුහුෙට ගලා යයි. අවපාතයට සහ මුහුෙට 

ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 21(1):79
0

 56’ 43.68” E, 08
0

 38’ 33.77” N.      ST 21(2):79
0

 56’ 42,51” E, 08
0

 38’ 34.59” N 

 

වනපෙ 5.22 :  WT 21 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 22): පගාඩමම් ජල බැස යෑම් සිතුමය ජල මාර්ගය හරහා මුහුෙට ගලා යයි. සිතුමය 
ජල මාර්ගයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස ඉදිකරනු 

ලැපේ.  
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ST 22(1):79
0

 56’ 51.67” E, 08
0

 38’ 18.98” N.      ST 22(2):79
0

 56’ 50.72” E, 08
0

 38’ 19.35” N 

 

රූපෙ  5.23 : WT 22 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 23): පගාඩමපම් ජල බැස යෑම් නිම්න හරහා මුහුෙට ගලා යයි. අවසානපව මුහුෙට 

ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල හතර ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 23(1): 790 56’ 57.05” E, 080 38’ 09.66” N.      ST 23(2): 790 56’ 57.28” E, 080 38’ 09.65” N. 
ST 23(3) : 790 56’ 54.51” E, 080 38’ 08.50” N..     ST 23(4) : 790 56’ 56.14” E, 080 38’ 06.51” N. 

 

රූපෙ 5.24 :  WT 23 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 24): පගාඩමම් ගලායාම සිතුමය ජල මාර්ගයට ්කතු වන අතර අවසානපව මුහුෙට 
ගලා යයි. සිතුමය ජල මාර්ගයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල හතර ර 
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සහිත කා ස ඉදිකරනු ලැපේ. ්පසකම, ඛාෙනය පාලනය රීමේම සඳහා භූමිය තුළ සිතුමය ජල මාර්ග පකාටස 
සඳහා පාෂාණ අතුරනු ලැපේ.  

ST 24(1):79
0

 57’ 06.20” E, 08
0

 38’ 00.86” N.      ST 24(2):79
0

 57’ 04.07” E, 08
0

 37’ 59.37” N 

ST 24(3):79
0

 57’ 05.83” E, 08
0

 38’ 00.97” N.      ST 24(4):79
0

 57’ 06.18” E, 08
0

 37’ 57.45” N 

 

රූපෙ 5.25 :  WT 24 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 25): පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා ස වලට ්කතු වන අතර අවසානපව 

පාර මායිපම් කා ස හරහා අවපාත වල ජලය ස්දී ඇයේ සකථාන වලට ්කතු පේ. පාර අයිපන් කා සවලට ියුම් පසක 

ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 25(1):79
0

 57’ 17.74” E, 08
0

 37’ 47.10” N.      ST 25(2):79
0

 57’ 15.65” E, 08
0

 37’ 48.96” N 

 

රූපෙ 5.26 :  WT 25 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 26): පගාඩමම් ජල බැස යෑම් පාර මායිපම් කා සවට ්කතු වන අතර අවසානපව 
පාර මායිපම් පබෝ රකුව හරහා වාරි වැවට ්කතු පේ. පාර මායිපම් කා සවට සහ වාරි වැවට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු 

රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 26(1):79
0

 57’ 14.75” E, 08
0

 36’ 47.50” N.      ST 26(2):79
0

 57’ 50.21” E, 08
0

 36’ 15.78” N 

 

රූපෙ 5.27 :  WT 26 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 27): පගාඩමම් ජල බැස යෑම්  සිතුමය ජල මාර්ගයට ්කතු වන අතර අවසානපව 
මුහුෙ ්කතු කරයි. සිතුමය ජල මාර්ගයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල 

පෙක ර සහිත කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 27(1):79
0

 56’ 01.56” E, 08
0

 36’ 36.61” N.      ST 27(2):79
0

 55’ 59.33” E, 08
0

 36’ 38.40” N 

 

රූපෙ 5.28 : WT 27 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 28): ඉඩපම් පගාඩමම් ජල බැස යෑම්  පාර මායිපම් කා සවට ්කතු වන අතර 
අවසානපව පාර අයිපන් පබෝ රකුව හරහා කුඹුරු ඉඩපම් පකත් කා සවට ්කතු පේ. පාර මායිපම් කා සවට සහ 
කුඹුරු ඉඩම්වලට ියුම් පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර 

ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 28(1):79
0

 56’ 03.70” E, 08
0

 36’ 20.16” N.      ST 28(2):79
0

 56’ 05.83” E, 08
0

 36’ 22.18” N 

 

රූපෙ 5.29 :  WT 28 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 29): පගාඩමම් පිටාර ගැලීම වනාන්තර ප්රපීශපව අවපාතයට ්  ර කරයි. අවපාතයට 

ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල ර සහිත පසක කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 29(1):79
0

 56’ 16.26” E, 08
0

 36’ 18.38” N.       

 

රූපෙ 5.30 : WT 29 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 



180 

 

සුළං කුළු ස සකථානය  (WT 30): පගාඩමම ජල බැස යෑම්  පාර මායිපම් කා සවටත් අවසානපව අවපාත 

ප්රපීශයට පාර මායිපම් පබෝ රකුව හරහාත් ්කතු පේ. පාර මායිපම් කා සවට ියුම්පසක ද්රවය ්කතුීම පාලනය 

රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 30(1):79
0

 56’ 20.39” E, 08
0

 36’ 12.76” N.      ST 30(2):79
0

 56’ 23.92” E, 08
0

 36’ 11.10” N 

 

රූපෙ 5.31 :  WT 30 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 31): පගාඩමම් ප්රවාහය සිතුමය ජල මාර්ගය හරහා මුහුෙ ්කතු කරයි. සිතුමය ජල 
මාර්ගයට සහ මුහුෙට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස 

ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 31(1):79
0

 55’ 16.58” E, 08
0

 35’ 36.51” N.      ST 31(2):79
0

 55’ 16.77” E, 08
0

 35’ 34.77” N 

 

රූපෙ 5.32 :  WT 31 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 32): පගාඩමම් ප්රවාහය වනාන්තර ප්රපීශයට ගලා පගාසක අවසානපව පහළ වාරි 
වැවට ්කතු පේ. වාරි වැවට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත 

කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 32(1):79
0

 55’ 28.35” E, 08
0

 35’ 30.56” N.      ST 32(2):79
0

 55’ 28.57” E, 08
0

 35’ 28.94” N 

 

රූපෙ 5.33 :  WT 32 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 33): පගාඩමම් ප්රවාහය වනාන්තර ප්රපීශයට ගලා පගාසක අවසානපව පහළ වාරි 
වැවට ්කතු පේ. වාරි වැවට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත 

කා ස ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 33(1):79
0

 55’ 38.85” E, 08
0

 35’ 23.43” N.      ST 33(2):79
0

 55’ 39.70” E, 08
0

 35’ 23.70” N 
 

 

රූපෙ 5.34 :  WT 33 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 34): භූමිපව පගාඩමම් ප්රවාහය වනාන්තර ප්රපීශය හරහා කුඹුරු ඉඩපම්  රපෂකත්ර 
කා ස පවත ගලා යයි.  රපෂකත්ර කා සවට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු රීමේම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල 

පෙක ර සහිත කා සව ර ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 34(1):79
0

 55’ 42.07” E, 08
0

 35’ 09.54” N.      ST 34(2):79
0

 55’ 41.58” E, 08
0

 35’ 10.66” N 

 

රූපෙ 5.35 :  WT 34 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

සුළාං කුළුණු සාපානෙ  (WT 38): පගාඩමම ජලය  උතුරු පැත්තට ආසන්න ප්රපීශපව පිහිටා ඇයේ අවපාතයට 
් ර කරයි. අවපාතයට ියුම් පසක ද්රවය ්කතු ීම පාලනය රීමේම සඳහා පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර සහිත කා ස 

ඉදිකරනු ලැපේ.  

ST 38(1):79
0

 56’ 25.93” E, 08
0

 34’ 12.65” N.      ST 38(2):79
0

 56’ 26.36” E, 08
0

 34’ 12.64” N 

 

රූපෙ 5.36 :  WT 38 සාපානකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 
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CSS සඳහා ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම 

CSS හි ඉඩම සමතලා රීමේම සඳහා පහය  රීමේම, පසක කැමම සහ පිරීම සහ සංු රත රීමේම ියලි කරනු ලබන 

අතර CSS ඉඩම වටා වැටවල්ල සදු රීමේම ියලි කරනු ඇත. පගාඩමම් ජලය බැස යෑම සිතුමය ජල මාර්ග හරහා 
කල්ලආරු පෙසට පේ. 

භූමිය තුළ පගාඩමම් ප්රවාහය ් රස්සක රීමේම සඳහා CSS ඉඩපමහි පාෂාණ ඇයේරූ කා ස, අභයන්තර මාර්ග පෙපස 
කා ස සහ පරාන්මඩ උගුල්ල පෙක ර ඉදිකරනු  ලබන අතර අවසානපව සිතුමය ජල මාර්ගය හරහා කල්ල ආරු 
පවත පයාමු කරනු ලැපේ. ් ර ් ර සකතානය සඳහා ජලාපවහන කළමනාකරණ සැලැසකම පහත ෙ රවා ඇත 

(රූපය  5.40). 

ST CSS (1):79
0

 57’ 37.84” E, 08
0

 38’ 21.32” N.      

ST CSS (2):79
0

 57’ 37.84” E, 08
0

 38’ 17.17” N.      

 

රූපෙ 5.37 :  CSS භුමිකේ ජලාපවහන ෙළමනාෙරණ සැලැසාම. 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් - වාසසාපාන- සත්ත්ව   වික්තෂලතා සහ ගසා ෙැපීම  

ප රීන් සහ වවුලන් වැනි සත්ත්ව දුපශකෂ වලට මරණයට හා තුවාල ඇයේ රීමේමට පහකතු වන බලපෑම් සුළං 
ටර්බයින සහ සම්පේෂණ මාර්ග වය න් ඇයේවන ප්රධාන ඍණාත්මක බලපෑම් වය න් ්කරී. මන්නාරම දූපපත් 

පමන් පනාව, වයාපියේ ප්රපීශපව සංක්රමණික ප රීන්පේ සැලරීය ුතු ප්රමාණය ර ෙ රනට පනාලැබුණි. පකපසක 

පවතත්, වයාපියේ ප්රපීශය තුළ පිහිටා ඇයේ වාරි වැේ රීහිපය ර ජලජ ප රීන්ට සැලරීය ුතු නවාතැන් සපයයි. 

නිෙසුන ර පලස, ටර්බයින අංක 4 සහ 7 අතර ඇයේ වැේ  අතර පීය ය ප රීන්පේ සංක්රමන නිමේ රෂණය ී ඇත. 

පමම ටර්බයින පෙක අතර පරතරය ආසන්න වශපයන් රීපලෝමීටර 1.2  ර වන අතර ්මඟින් ප රීන්පේ 

සංක්රමනය සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩ ර ලබා පී. පකපසක පවතත්, ප රීන් පේ පැමිකරම සහ හැියමේම් වල කාලානුරූම 

පවනසකකම් හඳුනාගැනීපම් අෙහියනි දුපශකෂපයන්ම වාරි වැේ ආරිතව, සත්ත්ව දුපශකෂවලට ඇයේ දුය හැරී බලපෑම් 

පිළිබඳව නිවැරදි ත රපසකරුව ර රීමේම සඳහා, ප රීන් සහ වවුලන් පකපරහි අවධානය පයාමු කරමින් වැිදලිර 
අධයයනය ර ියලි රීමේමට නිර්පීශ කරනු ලැපේ. වයාපියේ ප්රපීශපව ියටින සත්ත්ව දුපශකෂ සඳහා අවශය අවම 
රීමේපම් ක්රියාමාර්ග තීරණය රීමේමට පමමගින් හැරීයාව ලැපේ. ශ්රී ලංකාපේ පමවැනි දුශාල සුළං බල වයාපියේ 
සඳහා කරන ලෙ අධයයනයන් මත පෙනම්ව දීර්  කාලීන ප රී අධයයනය ර සඳහා අනුගමනය කළ ුතු පයෝජිත 

ක්රමපේෙය ඇමු සම 9 හි ෙ රවා ඇත. 
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ගසා ඉවත් කිරීම සහ නැවත වගා කිරීම  

කුළු ස / ටර්බයින ඉදිරීමේම, සම්පේෂණ මාර්ග කුළු ස, ප්රපේශ මාර්ග සහ අනුබීධ පහසුකම් සඳහා අවශය භූමිය 
පහය රීමේපම් කටුතු  නියමිත ප්රපීශයට පමණ ර  සීමා කරනු ලැපේ. රීියලි ඉදිරීමේම් කටුත්ත ර සඳහා අවශය 

පනාවන පවනත් ප්රපීශවය න් වි රෂලතා ඉවත් පනාකළ ුතුය. පොඹකර සකථානගත රීමේපම් ප්රපීශය, ඉදිරීමේම් 

සම්බන්ධව මැදිහත් ීම් වන ප්රපීශ, ටර්බයින සංරාක සකථාන ගත රීමේම සඳහා ඉහය න් තබා ගතුතු ප්රපීශය 
සෙහා  අවම ප්රමාණය ගසක කැමම අවශය වන පරිදි වයාපියේය සැලසුම් කළ ුතුය. අවට වටපිටාපේ ක්රියාකාරකම් 
අවසන් වූ වහාම භාධා පමුනුවන ලෙ ප්රපීශ වල මිමිය නැවත වි රෂලතාදිය ියටුවා සංර රෂණය කල  ුතුය. 

CEB/MWPP භූමිපව ියලිකරන පහය  රීමේම් අතරතුර ආපේණික සහ තර්ජනයට ල ර වූ ශාක දුපශකෂ ඉවත් 

පනාරීමේමට වගබලා ගත ුතුය. ඉවත් රීමේම පනාවැළැ රදුය හැරී අවසකථාවක, ඉදිරීමේම් කටුතු අවසන් වූ පසු 
්ම දුපශකෂයම නැවත ියටුදුය ුතුය. ආගන්තුක ආක්රමණය ලී දුපශකෂ මිමි ප්රපීශපව  පැයේමේම පිය බෙව 
නිරන්තරපයන් නිමේ රෂණය කළ ුතුය. පීය ය ශාක හා සත්ත්ව දුපශකෂවලට බලපාන පවනත් රීියලි 
ක්රියාකාරකම ර වළ රවා ගැනීමට පසකවකයින්ට උපපෙසක ලබා දිය ුතුය 

තර්ජනයට ල රව ඇයේ සහ තර්ජනයට ල රීමට ආසන්න ශාක දුපශකෂ ප්රයේෂක ාපනය රීමේම සඳහා සුලිසු  

ක්රියාමාර්ග අවශය පේ - වඳීපම් තර්ජනයට ල රව ඇයේ දුපශකෂ 16  ර (ශාක දුපශකෂ 5  ර, පඳුරු 6  ර, ඖෂධ 

පැළෑටි 3  ර සහ වැල්ල ශාක දුපශකෂ 2  ර - 2020 රතු ෙත්ත ලැයිසකතුව), ආසන්න වඳීපම් තර්ජනයට ල රව ඇයේ 

දුපශකෂ 20  ර වාර්තා ී ඇත. වයාපියේ ප්රපීශය. වයාපියේ ක්රියාකාරකම් වන ප්රපීශපව තනි ජීදු දුපශකෂ හමු 

වුවපහාත්, ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් පම්වා ඉවත් රීමේම පහෝ හානි ීම ියලිපේ. පමම දුපශකෂවල ීමජ පැල අවට 
ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපබන අතර වයාපියේපයන් බලපෑමට ල ර පනාවූ ප්රපීශවලට පම්වා හඳුන්වා දිය ුතුය. 

්පසකම, පමම ශාක වයාපියේ ක්රියාකාරකම් වන සකථානපවන් පිටත නැවත ියටුදුය හැරීය (ඉදිරීමේම් අවසන් වූ 

පසු . වයාපියේයට ගසක/පඳුරු දුපශකෂ ආරිත පරෝපණ වැඩසටහන ර ්නම් 1:3 අනුපාතයට නැවත ියටුීම අවශය 
පේ. ඉදිරීමේම් කටුතු අවසන් වූ පසු දුලිය බල මණ්ඩලපව සහ වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුපේ අධී රෂණය 
යටපත් පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් පමය ියලි කරනු ලැපේ. නැවත වගා රීමේම සඳහා ප්රපීශය සුලිසු ප්රපීශය වයාපියේ 

ක්රියාකාරකම් වන සකථානපවන් පිටත, ප්රපේශ මාර්ග, පගාඩනැගිය  යනාදිපයන් බැහැරව CEB/FD දුියන්, 

තීරණය කරනු ඇත. වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් මරිචිචිකට්ටි RF සඳහා නැවත වගා රීමේම / 

ප්රයේසංසකකරණය රීමේපම් සැලැසකම ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා පයෝජිත WMPP- III අදියර වයාපියේය යටපත් 
අරමුෙල්ල සැපයීම අවශය පේ. 

දුලිය බල මණ්ඩලපව සහ FD හි අධී රෂණය යටපත් පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් කපා ෙැමූ ගසක සහ උලිරා ෙැමූ පඳුරු 
දුපශකෂ පවනුවට නැවත වන වගා ක්රියාත්මක කරනු ඇත. සුළං ටර්බයින වල ඉදිරීමේම් කටුතු වලදී යන්ත්ර හා 
අමුද්රවය තබා ගැනීමට  පවන් කරන ලෙ ප්රපීශය රඳවා ගැනීමට දුලිය බල මණ්ඩලය කැමයේ යැයි උපකල්ලපනය 

කළපහාත්, සුළං බලාගාරය ඉදිරීමේපමන් පසු නැවත වගා රීමේමට පතෝරා ගන්නා  ප්රපීශය තීරණය කළ ුතුය. 
ඉදිරීමේම කටුතු වලට පයාො ගන්නා ප්රපීශය සීමා සහිතව සකසක රීමේමට නිෙහස ඇත. ෙැනට නැවත වගා කරන 
ප්රපීශය මායිම් රීමේමට පනාහැක. වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේපමන් පසු වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව සහ 
පවරළ සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව සමප සාකච්ඡා කර ගසක නැවත ියටුීම සඳහා සකථාන තීරණය රීමේමට 
දුලිය බල මණ්ඩලය කටුතු කරනු ඇත. 

සාගර පරිසරෙ 

සාගරපව වයාපියේ ක්රියා පනාමැයේ බැදුන් පයෝජිත සංවර්ධනපයන් සාගර පරිසරයට සැලරීය ුතු බලපෑම ර 

නැත. ්බැදුන් අවම රීමේපම් පියවරයන් පයෝජනා පනාකරයි.  

සමාජ විදයාත්මෙ හා සාංසාෙිිෙ බලපෑම් වළක්තවා ගැනීමට අවම කිරීමට කෙෝජිත පිෙවර  

1. වයාපියේපව බලපෑම සකීර පහෝ තාවකාය ක සෙහා, අර්ධ වශපයන් පහෝ සම්්ර්ණ වශපයන් පහෝ ියදුල්ල 

කටුතු ආරම්භ රීමේමට පපර ප්රයේසකථාපනය රීමේපම්දී වන්දි පගදුය ුතුය. වගා කළ හැරී ඉඩමට ියලිී 

ඇයේ බාධාවන් ඉඩම් හිමියා තිප්යේමත් වන පරිදි වයාපියේය මඟින් යථා තත්ත්වයට පත් කළ ුතුය. 

වයාපියේපයන් මඩාවට පත් ඕනෑම අවොනම් සහිත නිවාස සඳහා දුපශකෂ ආධාර ලබා දිය ුතුය. 

2. සකිර ගසක හා පභෝග වලට වන බලපෑම් අවම රීමේමට වයාපියේය පියවර ගත ුතුය. වගා පනාකරන 
කාලවලදී සම්පේෂණ මාර්ගපව  ඉදිරීමේම් කටුතු ියලි රීමේම ් වැනි බලපෑම් වළ රවා ගැනීපම් ්  ර උපාය 
මාර්ගය ර දුය හැරීය 

3. වයාපියේපව සකිර ඉදිරීමේම කරන ලෙ ඉඩම් හැර අපනකුත් ියයලුම භූමි ප්රපීශය සාමානය පරිදි ඔවුන්පේ 
ජීවපනෝපාය කටුතු කරපගන යාමට ඉඩම් හිමියන්ට ලබා දිය ු තුය. රීියයම් තාවකාය ක වගා හානිය ර 

සඳහා වන්දි පගීමට යාන්ත්රණය ර CEB දුියන් සකසක රීමේමට, අත්පත් කරගත් ඉඩම් සඳහා වන්දියට 
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අමතරව වගාව නැවත වගාවන් යතා තත්වයට පත්රීමේම සඳහා ඉඩම් සකසක කරදීම වැනි කටුතු කල 
හැක. 

4. වයාපියේ ප්රපීශය වැට ර ඉදිපනාකල ුතු අතර පපාලි පීපල හා පපාලි සම්පත් පවත මහජනයාට ප්රපේශ 

ීමට බාධා පනාකළ ුතුය. 

5. වයාපියේපව සත්කාරක ප්රජාවන් සමප අර්ථවත් උපපීශන සහ සන්නිපේෙනය පවත්වා ගැනීම මගින් 
ඉදිරීමේම් සහ පමපහුම් කාලය පුරාවටම අඛණ්ඩව වයාපියේය පිය බෙ ඔවුන්පේ සැලරීල්ලල  පවත්වා 
ගැනීමට සහ වයාපියේපව දුනිදුෙභාවය සහයේක රීමේම සඳහා කටුතු කල ුතුය. වයාපියේ පතාරතුරු 
ප්රාපීය ය භාෂාවය න් අඛණ්ඩව ප්රජාව පවත පබො හැරිය ුතුය. 

6. වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේපම්දී  සමාජ ආර රෂණ අංශ අධී රෂණය රීමේම සෙහා සහ වයාපියේය 

පහකතුපවන් මත්සය අසකවැන්න අඩු  ීම සම්බන්ධපයන් ධීවරයින් තුළ ඇයේ මය ලිරු රීමේම සඳහාත් 

වයාපියේ ප්රපීශපව ධීවර කටුතු අධී රෂණය රීමේම සඳහාත් ප්රජා සහභාීතත්ව ඇයේව නිමේ රෂණ 

ක්රියාවය ය ර CEB දුියන් සකථාපිත කළ ුතු වුහය. 

7.  වයාපියේපව දුෂය පථය වැිද රීමේම, වයාපියේපව අංග පහෝ මායිම් පවනසක රීමේම මගින් ඇයේ දුය හැරී 
බලපෑම් වන නැවත පදිංචි රීමේම් අවශයතා සහ පවනත් අහිතකර බලපෑම් වැළැ රදුය ුතුය. 

8. බලපෑමට ල ර වූ පාර්ශකවයන්පගන් පැන නගින ඕනෑම ලි රගැනදුල්ලල ර දුසඳීම සඳහා වයාපියේ 

ක්රියාත්මක රීමේමට පපර පහසුපවන් ප්රපේශ දුය හැරී ලි රගැනදුය  දුසඳීපම් යාන්ත්රණය ර (GRM) 

සකථාපිත කළ ුතුය. GRM දුියන් බහු-සකථර (multi-tier  ලි රගැනදුය  දුසඳුම් කමිටු (GRC) සකථාපනය 

කරනු ඇත. මිමි මට්ටමින් GRC, GN මට්ටම, ප්රාපීය ය පල්ලකම් මට්ටම සහ CEB මට්ටම GRM හි 

මූය ක සකථර පේ. කාන්තාව ර ඇතුළු මඩාවට පත් ප්රජාවන්පේ නිපයෝජිතයන් ් ර ් ර මට්ටමින් GRC 

හි සාමාජිකපයකු දුය ුතුය. GRM හි වුහය, ක්රියාවය ය, කාල රාමුව සහ සම්බන්ධතා දුසකතර පිළිබඳ 
පතාරතුරු ප්රජාවන් පවත පබො හැරිය ුතුය. 

9. වයාපියේපව ඉදිරීමේම් සෙහා  පීය ය කම්කරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට ප්රමුඛතා ව දිය ුතු අතර CEB 

දුියන් අොළ වගන්යේ සහයේක කර ියදුල්ල වැඩ වල පකාන්ත්රාත්තු පල්ලඛනවලට ඇතුළත් කළ ුතුය. 

ගැහැ ස පිරිමි පෙපාර්ශවයටම සමාන වැටුප් පගීම සහයේක කළ ුතුය. 

10. දුලිය බල මණ්ඩලපව මගපපන්ීම යටපත් ියදුල්ල වැඩ පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන් ඉදිරීමේම් කාලය තුළ 
ඇයේවන ඕනෑම සමාජ බලපෑම ර කළමනාකරණය රීමේම සඳහා සමාජ කළමනාකරණ සැලැසකම ර 
සකසක කළ ුතුය. මහජනයාපේ සහ පසකවකයින්පේ ආර රෂාව සහ ආර රෂාව ප්රමාණවත් පලස සහයේක 
කර අධී රෂණය කළ ුතුය. 

11. ප්රාපීය ය ජනයා සමප රීියලි අනවශය ගැටුම් වළ රවා ගැනීම සඳහා පකාන්ත්රාත්කරුපේ කඳවුරු සහ 

වයාපියේ  කාර්යාලය සඳහා වූ සකථාන සාධාරණව ඈත් කළ ුතුය. CEB /පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් 

පකාන්ත්රාත්කරු සකථාන ගතරීමේපමන් පසු මාර්ග ආර රෂාව, පසකවක ආර රෂාව සහ පබෝවන පරෝග 

පිළිබඳව ප්රජාවන්ට සහ පසකවකයින්ට ෙැනුවත් රීමේපම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කළ ුතුය. 

12. CEB දුියන් ප්රමහජනයා  සමප සාකච්ඡා කර වයාපියේ ප්රපීශපව මූය ක ප්රජා යටිතල පහසුකම් අවශයතා 

හඳුනාපගන ාවායින් රීහිපය ර වත් සංවර්ධනය රීමේම සඳහා ්ම අවශයතා වයාපියේපව දුෂය පථයට 

ඇතුළත් කළ ුතුය. 

13. ඉදිරීමේම්, ක්රියාත්මක රීමේම සහ නඩත්තු රීමේම සහ ජායේක පසෞඛයයට අනුගත ීම පහකතුපවන් ප්රජා සහ 
විත්තීය පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත අවොනම් යන පෙකම සැලරීල්ලලට ගනිමින් ආර රිත කම්කරු නීයේ සහ 
පරගුලාිය වලට යටත්ව පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත අවොනම් ත රපසකරුව ර මත පෙනම්ව පකාන්ත්රාත්කරු 
දුියන් හදිිය සූොනම සහ ප්රයේාාර සැලැසකම ඇතුළු පසෞඛය සහ ආර රෂණ සැලැසකම ර සකසක කරනු ලැපේ. 
,  

5.2 ෙේආවන සිට මන්නාරම GSS දක්තවා 220 kV සම්කේෂණ මාගගෙ (කිකලෝමීටග 28.6) සහ විදුිනෙ එෙතු 

ෙරන ග්රිඩ් උපකපාළ ඉදිකිරීම මගින් යි විෙ හැකි බලපෑම්  අවම කිරීකම් පිෙවර 

ජජව විවිධත්වෙ සම්බන්ධ බලපෑම් අවම කිරීම 

වනාන්තර සහ ලඳු කැලෑ ප්රපීශවල පිහිටි  වයාපියේය මගින් සිජුවම බලපෑමට ල ර වන මීටර් 35 ක මාර්ග 

අවසරය  තුල රීියලි වැෙගත් වාසසකථානයකට සහාය පනාෙ රවයි. ්හි මීටර් 200 අධයයන ප්රපීශය තුළ වාර්තා ී 
ඇත්පත් ආපේණික සහ තර්ජනයට ල ර වූ සත්ත්ව හා වි රෂලතා දුපශකෂ රීහිපය ර පමණි. වයාපියේ ආරිත 

පබාපහෝ බලපෑම් මීටර් 35 පකාරිපඩෝවට සීමා වනු ඇත. ඉවත් රීමේමට අවශය ගසක ප්රමාණය පමණ ර කපා ෙමනු 
ලැපේ. ියයලුම ආපේණික වි රෂලතා දුපශකෂ සහ ාවාපව ගහනය අවට ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපබන අතර ාවාට 
වයාපියේ ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ල ර පනාවනු ඇත. ශාක රීහිපය ර ඉවත් රීමේම පහකතුපවන් ඔවුන්පේ 
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ගහනයට බලපෑම ර ඇයේ පනාවන අතර ්ම ශාක දුපශකෂවල පුසාමාජික ශාක අසල ප්රපීශපව ෙ රනට ලැපේ. 
පයෝජිත ක්රියාකාරකම් මගින් වාසසකථාන පකපරහි සැලරීය ුතු බලපෑම ර ඇයේ පනාවන බැදුන් වයාපියේය 
බලපෑමට ල ර වූ ප්රපීශපව පවයේන පාරිසරික සම්පත් ආර රෂා රීමේම සඳහා දුපශකෂ-දුපශකිත අවම රීමේපම් 
ක්රියාමාර්ග අවශය පනාපේ. 

පයෝජිත වයාපියේයට යාබෙ ප්රපීශපව නැවත වන වගා රීමේම / වාසසකථාන ප්රයේසකථාපනය රීමේම මගින් මරිච්චිකට්ටි 
සකවභාදුක වනාන්තරපව වාසසකථාන වන හානිය යතා තත්වයට පත් කර ගත හැරීය. නැවත වන වගාව සහ වන 

ආවරනත් සකථාපනය සඳහා යම් ප්රපීශය ර පතෝරා ගැනීමට CEB පවත වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව 
උපපෙසක පෙනු ඇත. ප්රපීශපව ඇයේ පීය ය ශාක/පඳුරු දුපශකෂ පයාො ගනිමින් නැවත වන වගාව ක්රියාත්මක රීමේම 

සඳහා CEB ට අරමුෙල්ල පවන් කළ හැක. 

ප්රකාිෂත පරිසර සංපේදී ප්රපීශ රීියව ර වයාපියේපයන් බලපෑමට ල ර වූ ප්රපීශය තුළ පිහිටා පනාමැත. පයෝජිත 
සම්පේෂණ මාර්ගය හරහා සංපේදී පාරිසරික ප්රපීශ පනාමැත. ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් කුඩා  රීරපායීන්පේ 

සහ උරගයින්පේ සංක්රමණික මාර්ගවලට බලපෑම් ඇයේ දුය හැක. පකපසක පවතත්, කුළු ස අතර ලිර ප්රමාණවත් 

බැදුන් පමය සැලරීය ුතු බලපෑම ර පනාපේ, ්බැදුන් ඉදිරීමේම් කටුතු ියලි කරන සකථාන වය න් සතුන්ට ගමන් 

රීමේමට ප්රමාණවත් මාර්ග යේපේ. ්බැදුන්, ඉදිරීමේම් කාලය තුළ ඔවුන්පේ සංාරනය  සඳහා ඉහය න් ඉදිකල 

පිදුසුම් මගවල්ල (over passs , උමං මගවල්ල (under passes( පහෝ පවනම පකාරිපඩෝව වැනි සත්වයින්ට 
බලපෑම් අවම රීමේපම් පියවර අවශය පනා පේ. 

අවම කිරීකම් පිෙවර 

 පකාන්ත්රාත්කරු සමප ගිදුසුම්ගත බැඳීම්වලට පහත අවශයතා ඇතුළත් කර ඇයේ බවට ලංදුම 
සහයේක කරනු ඇත  

o මන්නාරම ප්රාපීය ය වන නිලධාමේ/ වන දුෙයා උපපීශකවරුන්පේ උපපෙසක ඇයේව නැවත 

වන වගා / ප්රයේසකථාපන වැඩසටහන ක්රියාත්මක රීමේම. 

o සතුන් ෙඩයම් රීමේම සහ ජල මූලාශ්රවල මසුන් ඇල්ලලීම ඇතුළු අවට වාසසකථාන, වි රෂලතා 

සහ සත්ත්ව දුපශකෂවලට බාධා රීමේම් සම්බන්ධපයන් පසකවකයින් පකපරහි ෙැිද අවධානය 

පයාමු රීමේම. 

o පාරිසරික සංපේදී ප්රපීශවය න් බැහැර ද්රවය ගබඩා අංගන සහ කම්කරු කඳවුරු සඳහා 

අනුමත සකථාන පතෝරා ගැනීම. 

o ඉදිරීමේම් අපද්රවය (ියපමන්යේ අංශු, පාෂාණ, සුන්බුන් සහ අපද්රවය  සහ සනීපාර රෂක 

අපද්රවය අවට ජල මූලාශ්රවලට මුො හැමේපමන් වැලකීම. 

පුේගිනෙ අයිිෙවනවන්ට අෙත් ආගිෙ වශකෙන් ලලදාම ඉඩම් වලට වන බලපෑම් 

සම්පේෂණ මාර්ග තුළට වැපටන ඉඩම්වය න් ියයයට හැට නවය ර පපෞීගය ක අයියේකරුවන්ට පහෝ හවුල්ල 
පෙනමින් වැඩ කරන පගාීන්ට අයත් කුඹුරු ඉඩම් පේ. කුළු ස පාමුල ඉඩම් වලට වන්දි පගවන පලස පගාදු 

සංදුධාන දුලිය බල මණ්ඩලපයන් ඉල්ලලා ඇත. අපනකුත් කුළු ස පතෝරාගත් ලඳු මම්වල, වනාන්තර ප්රපීශවල 
පිහිටවනු ඇත. 

අවම කිරීකම් ක්රිො: (සැලසුම් අදිෙකගදී)  

කුළු ස පාෙ ඉදිරීමේපම් ප්රයේලලය ර පලස ියලිවන හානිය ර, බාධාව ර පහෝ අයහපත් තත්ත්වයන් සඳහා ඉඩම් 

හිමියන්ට (කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ට/ පගවතු හිමියන්ට  CEB වන්දි පගදුය ුතු අතර, දුලිය බල පනපත් අංක 

20/2009 සහ ්හි පසුකාලීන සංපශෝධන (වන්දි පගීපම් පැහැදිය  ක්රියාපටිපාටිය සඳහා සම්පාෙනය කරයි.  

ප්රකාරව මාර්ග අවසරය නඩත්තු රීමේම සඳහා වන්දි පගදුය ුතුය. පම් සම්බන්ධපයන්:  

 මහජන උපපයෝගිතා පකාමිෂන් සභාව දුියන් නිකුත් කරන ලෙ ාක්රපල්ලඛවල ෙ රවා ඇයේ උපපෙසක 
බලාත්මක රීමේම සහයේක කරයි. සාධාරණ ත රපසකරු ක්රියාවය යරීන් පසු වන්දි පගවන්න (ප්රාපීය ය 
පල්ලකම් හරහා ක්රියාත්මක පේ  දුදුධ පාලන තන්ත්රයන් යටපත් ඉඩම් සහ ත රපසකරු රීමේපම්දී සලකා 
බැය ය ුතු දුදුධ පබෝග රටා 

 සම්පේෂණ මාර්ගය අවසානපව මිමිපව ඉදිකරන දුට, කුළු ස අත්යේවාරම් (පාෙය  ඉදිකරන දුට සහ 

මාර්ග පකාරිපඩෝපවන් පිත ියලිපවමින් පවයේන සහ සැලසුම් කර ඇයේ සංවර්ධන කටුතු CEB 

සැලරීල්ලලට ගනු ඇත. 

 සම්පේෂණ මාර්ග පකාරිපඩෝවට යටින් රීියලි නිවසකට, පභෞයේක සංසකකියේක සම්පත්වලට ඉහළින් 



187 

 

ගමන් පනාරීමේමට අවසන් මාර්ගය සැලසුම් කරනු ලැපේ. ඔවුන්පේ අයියේය ඉල්ලලා ියම මට ප්රමාණවත් 
ෙැනුම්දීම ර ලබා දීපමන් පසු අවසාන මාර්ග සැලැසකම පිය බෙව  ියයලුම ඉඩම් හිමියන්පේ ෙැනුවත්ව 
පවයේන බව සහයේක රීමේම. 

 මහජන උපපයෝගිතා පකාමිෂන් සභාව දුියන් නියම කර ඇයේ ක්රියා පටිපාටියට අනුකූලව, වයාපියේපව 

ඉදිරීමේම් අදියර ියලිපවමින් පවයේන අතරතුර වගාවන්ට ියලිවන යම් හානිය ර සඳහා CEB දුියන් ඉඩම් 

අයියේකරුවන්ට වන්දි පගදුය ුතුය. DS සහ අොළ ප්රපීශපව GN සමප ් රව වන්දි සඳහා පෙනම 
සැපයිය ුතුය. 

 CEB ක්රිොත්මෙ ෙරන අකනකුත් පිෙවර වන්කන් 
o ෙැනට පවයේන සහ ෙැනටමත් අනුමත වුහයන්ට (භූමිය අනුව  පහසුකම් සැලසීම සඳහා වැිද 

ියරසක අවකාශය ර ලබා දීම සඳහා භූමි මත පෙනම්ව කුළු ස වල උස වැිද රීමේම වැනි පවනත් 

තා රෂණික ක්රියාමාර්ග CEB දුියන් අනුගමනය කරනු ඇත. 
o පපාලි මාර්ග හරහා සම්පේෂණ මාර්ගය හරසක වන දුට පපාලි මාර්ගය පේෙනය වන සකථානවල 

ආර රිත ෙැල ර ්ළීපමන් දුලිය බල මණ්ඩලය මහජනතාවපේ ආර රෂාව සහයේක කරනු ඇත. 

o කුඩා පරිමාණ ඉඩම් හිමියන්ට බාධා පනාරීමේමට හැරීතා ර ලිරට මාර්ග මාර්ගය පපළගසකවන්න. 
 

ගසා ඉවත් කිරීම නිසා නිවැසිෙන්ට ආදාෙම අහිමි ීම 

අවම කිරීකම් ක්රිො මාගග 

2009 දුලිය බල පනපත් ෙ රවා ඇයේ ක්රියා පටිපාටි සහ ්හි පසුකාලීන සංපශෝධන අනුව අොළ වයවසකථාපිත 
බලධාමේන් දුියන් සපයනු ලබන නිශකචිත මාර්පගෝපපීශ මත පිදතයන්ට ප්රමාණවත් වන්දි ලබා දීපමන් බලපෑම 
අවම කළ හැරීය. 

සම්පේෂණ මාර්ගපව ඉදිරීමේම් කටුතු පහකතුපවන් හානියට පත්වන කුඹුරු ඉඩම් සහ පගවතු පෙපකහිම 

හිමිකරුවන්ට CEB දුියන් වන්දි පගදුය ු තුය. වන්දි පගීම අොළ බලධාමේන් දුියන් නියම කර ඇයේ ක්රියා පටිපාටි 
අනුව දුය හැරීය. පමහිදී පපාල්ලගසක සඳහා වන්දි පගීපම්දී පපාල්ල සංවර්ධන මණ්ඩලය දුියන් පනවා ඇයේ 
ක්රමපේෙයන්ට අනුකූලව කටුතු රීමේම වැෙගත් වනු ඇත. 

 උොහරණය ර පලස, පහාඳ අසකවැන්න ර ලබා පෙන පපාල්ල ගස ර කපන්පන් නම්, උපරිම රූ. 

55,000 හිමිකරුට පගවනු ලැපේ. පමම මුෙල පපාල්ල සංවර්ධන මණ්ඩලය දුියන් ගණනය කරන 

ලදී. සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා පපාල්ල පැළය ර උලිරා ෙැමුවපහාත් වන්දිය රූ 1000  ර පමණි. 

 CEB දුියන් පවනත් අවසකථාවල දී, පගවනු ලබන වන්දි සඳහා පෙනම සැපයිය ුත්පත් අොළ 

ප්රපීශපව GN සමග DS. 

  කුළු ස අත්යේවාරම් ඉදිරීමේම සඳහා ගනු ලබන ඉඩම සඳහා අොළ ප්රාපීය ය පල්ලකම්වරයාපේ 

ත රපසකරුව අනුව CEB පවළඳපපාල ගාසකතු පගීමට කටුතු කරනු ඇත. 

 කුළු ස පාෙ ඉදිරීමේම සඳහා ප්රපීශ ් ළිපපපහළි රීමේපම්දී හැරීතා ර වනාන්තරවල සහ ලඳු කැලෑවල 

ගසක කැමම වැළැ රීමට CEB නිිය සැලරීල්ලල ර ෙැ රදුය ු තුය. පබාපහෝ කුළු ස සකථාන පතෝරාගනු 

ලබන්පන් වි රෂලතා දුරල වන ලඳු කැලෑ සහ කුඹුරුවල ය. පමය ගසක කැමම අවම කරනු ඇත. 

 මහජන උපපයෝගිතා පකාමිෂන් සභාව දුියන් නියම කර ඇයේ ක්රියා පටිපාටියට අනුකූලව, 

වයාපියේපව ඉදිරීමේම් අදියර ියලිපවමින් පවයේන අතරතුර වගාවන්ට ියලිවන යම් හානිය ර සඳහා 

CEB අයියේකරුවන්ට වන්දි පගදුය ුතුය. 

 

ෙිිෙගමාන්තෙට (කුඹුවන ඉඩම්) ඉදිකිරීම් ෙටයුතුවල බලපෑම්)  

CSS සහ සම්පේෂණ කුළු ස අත්යේවාරම් ඉදිරීමේම සඳහා මතුපිට පස සහ යටි පස කැකරම පපසහි දුපශකෂපයන්ම 
ලලොයී කිිකාර්මික පපසහි සහ වි රෂලතා වර්ධනයට සහාය ීම සඳහා පාංශු වුහය වැෙගත් වන වනාන්තර / 

ලඳු මම් ප්රපීශවල ගුණාත්මක භාවයට බලපානු ඇත. අපන ර අතට, පමම වයාපියේවය න් කැකරම් කරන ලෙ පසක 

අත්යේවාරම් වපට් පසුපසට තල්ලලු දුය හැරී බැදුන් අන්තර්ගත ප්රපීශයක පවයේනු ඇත. මීටර් 35 RoW යටපත් 

ඇයේ මුළු කුඹුරු ප්රමාණය පහ රටයාර 70 ර පමණ පේ (රී.මී. 28.6 සම්පේෂණ ස්හැන් මාර්ගපයන් රී.මී. 20  ර 
දිගට කුඹුරු ඉඩම් . කුඹුරුවල වැඩ කරන පගාීන් කිිකාර්මික කන්න පෙක ර වගා කරන අතර දුශාල කුඹුරු 
ඉඩම්වලදී ජල හා පළිපබෝධ ගැටළු කළමනාකරණය රීමේම සඳහා ඔවුන් ් ය සාමූහිකව ියලි කරයි. පගාදු සංදුධාන 
පභෝග දින ෙර්ශනයට ඇලී ියටින අතර රීියයම් අපගමනය ර යනු නියමිත පේලාවට පබෝග වගා රීමේමට ඇයේ 

අවසකථාව අහිමිීම ර වන අතර ්මඟින් ආොයම අහිමි පේ. කුළු ස අත්යේවාරම් 16x16m, 10x13m සහ 6.2m 
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X 6.2m භූමි ප්රමාණයරීන් ු රත වන අතර ්ම කැකරපම්දී මතුපිට පස ඉවත් කර ියපමන්යේ, මැටල්ල සහ යකඩ 
වැනි ඉදිරීමේම් ද්රවය භාදුතා රීමේපම්දී නිිය පලස කළමනාකරණය පනාකළපහාත් කිිකාර්මික කටුතු ආරම්භ 
කරන අවසකථාපේදී පගාීන්ට අහිතකර බලපෑම් ඇයේ පේ. අපද්රවය අදුිකමත් පලසට බැහැර කළපහාත් වාරිමාර්ග 

ජලපව ගලායාමට   බාධාව ර දුය හැරීය. 

බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිො:  

 පකාන්ත්රාත්කරු සමප ගිදුසුම්ගත බැඳීම්වලට පහත අවශයතා ඇතුළත් කර ඇයේ බවට ලංදුම සහයේක 

කරනු ඇත: 
 

o පකාන්ත්රාත්කරුවන් පගාදු සංදුධානවය න් උපපෙසක ලබාපගන ඉදිරීමේම් කාලසටහන් සකසක 
කළ ුතුය. ඉදිරීමේම් කාලසටහන් වලට අනුකූල ීමට පකාන්ත්රාත්කරු බැඳී ියටින්පන් පගාදු 
සංදුධානපයන් උපපෙසක ලබාපගන අනුමත රීමේපමන් පසුව පමණි. 

o කුළු ස අත්යේවාරම් ඉදිරීමේපමන් පසු ඉහළ පසක ප්රපේශපමන් ඉවත් කර නැවත ප්රයේසංසකකරණය 
රීමේම. රීියඳු තත්ත්වය ර යටපත් පසක වැඩවය න් ඇයේපවන අපද්රවය කුඹුරු ඉඩම්වලට පනාෙමනු 
ඇත. ියයලුම අපද්රවය පිරවුම් අරමු ස සඳහා භාදුතා පනාකරන්පන් නම් නියමිත ප්රපීශවලට 
ෙැමීම. 

o ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා කුඩා වාරිමාර්ග පීධයේ අවහිර රීමේම සම්බන්ධපයන් පගාදුජන පසකවා 
පෙපාර්තපම්න්තුව දුියන් සපයනු ලබන මාර්පගෝපපීශ පිළිපැදීම 

 කිිකාර්මික නිෂකපාෙනවල තාවකාය ක අලාභය සඳහා ් වැනි ියලිීම් ියලි වූ සෑම අවසකථාවකදීම දුලිය බල 
මණ්ඩලය දුපතට පත් පාර්ශකවයන්ට වන්දි පගදුය ුතුය 

 පකාන්ත්රාත්කරුට/වරුන්ට සුලිසු පරිදි උපපෙසක දීම සඳහා ලංදුමට හැරීයාව ලබාපෙමින් දුපතට පත් 
පුීගලයින්පේ ලි රගැනදුය  ය යාපදිංචි රීමේමට (ා ා ප්රාපීිෂය පල්ලකම්වරුන් සමග සාකච්ඡා කර  ලංදුම 
සහයේක වනු ඇත. ලංදුම ප්රාපීය ය පල්ලකම්වරයා සමග සාකච්ඡා කර ඕනෑම මඩාවට පත් පුීගලයින්ට 

තම ලි රගැනදුය  වයාපියේ කාර්යාලපව, ප්රාපීය ය පල්ලකම් කාර්යාලපව පහෝ ප්රයේසන්ධාන මණ්ඩලපව 
ය යාපදිංචි රීමේමට පහසුකම් සැලියය ුතුය (ප්රපීශපව සමත මණ්ඩලය . 

 ඉදිරීමේම් වලදී පකාන්ත්රාත්කරුවන් නිිය පලස අපද්රවය බැහැර රීමේම අධී රෂණය රීමේම සහ ාවාට 
සහභාීත ීම ලංදුම සහයේක කළ ුතුය 

අනුකූල කනාීම නිසා යිවන බලපෑම් 

ප්රජා සාමාජිකයින්ට පමය පැහැදිය  කළෙ වන්දි පගීපම් ක්රියාවය ය ර ියලි පනාවන බවට ෙැිද දුශකවාසය ර ඇත. 

වන්දි පගීම සම්බන්ධපයන් ඇයේ වන ප්රජා ගැටුම්; සම්පේෂණ ස්හැන් ගමන් ගන්නා මාර්ගය නැවත සැකසීපම් 

අවශයතා, පබෝග දින ෙර්ශනයට තාවකාය ක බාධා ඇයේීම් යනාදිය දුසඳීම අතයවශය පේ. 
o ඉඩම් හිමියන්ට කිදනමින් වන්දි ලබාදීම සහයේක රීමේම සඳහා ලි රගැනදුය  යාන්ත්රණය ර 

සකථාපිත පකපර්. (මහජන ලි රගැනදුය  ඇසීමට ෙැනට පවයේන ප්රයේසන්ධාන මණ්ඩලවලට පමය 
ඇතුළත් පකපර්. වන්දි සමාපලෝානය වඩාත් දුනිදුෙභාවයට පත්රීමේපම් පියවර පලස පගාදු 
සංදුධාන නිපයෝජිතයන් ප්රයේසන්ධාන මණ්ඩලයට ඇතුළත් පකපර්.  ඉදිරීමේම් අදියපර්දී පවා 
අවශය සහන සැලසීමට සුලිසු පරිදි පකාන්ත්රාත්කරු/පකාන්ත්රාත්කරුවන් ට උපපෙසක දීමට 

ලංදුමට හැරීවන පරිදි ඔවුන්පේ ලි රගැනදුය  ය යාපදිංචි රීමේමට (අොල DS ප්රාපීය ය 
පල්ලකම්වරුන් සමප සාකච්ඡා කර  ලංදුම වග බලා ගනී. 

භූලක්තෂණ මත බලපෑම් (ෙැණීම් සහ ඉඩම් එළි කපකහළි කිරීම නිසා පාාංශු ඛාදනෙ) 

පපසහි ඇයේ  පැලෑටිමය වි රෂලතා ඉවත් රීමේම සහ ඉහළ පස ය හිල්ල රීමේම සාමානයපයන් පාංශු ඛාෙනය ීමට 

පහකතු පේ. පකපසක පවතත්, ඉදිරීමේම් අදියපර් ආරම්භක කාලපරිච්පේෙය තුළ ්වැනි බලපෑම් මූය ක වශපයන් 

වයාපියේ භූමියට සීමා වනු ඇයේ අතර අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග අනුගමනය රීමේපමන් ්ම බලපෑම් අවම වනු ඇත.  

 ඛාෙනයට ල රවන ප්රපීශවල කැකරම් ක්රියාකාරකම් සහ ඉඩම් ්ළි පපපහළි රීමේම අවම වන බව ලංදුම 
සහයේක කරයි. කුළු ස පාෙම ඉදිරීමේම සඳහා සකථාන පතෝරා ගන්නා දුට පමය ියලි පකපර්. 

 කය න් සාකච්ඡා කළ පරිදි, දුලිය බල මණ්ඩලය මතුපිට පසක සකථරය සංර රෂණයට ප්රමුඛත්වය ලබා පෙන 
අතර පමම අවශයතාවයට අනුකූල වන පලස පකාන්ත්රාත්කරුවන්ට උපපෙසක පෙනු ඇත. 

 පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා, කුළු ස අත්යේවාරමට ආසන්නව තණ පිඩැය  ඇල්ලලීම සහ අපනකුත් පාංශු 
ආර රෂණ සහ ඛාෙනය පාලන පියවරයන් ියලි රීමේම ලංදුම සහයේක කරයි. 

 
 



189 

 

මතුපිට ජලාපවහන පේධි සහ ජලාශ මත බලපෑම 

බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග:  

 කුළු ස සකථාන පතෝරා ගැනීපම්දී, ජල මූලාශ්රවලට ඇයේ ලිර, ඉඩපම් අනුක්රමය සහ ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා 
පවයේන ඉඩ ප්රමාණය ගැන ලංදුම සලකා බලනු ඇත. කැකරම් කටුතු වලදී ජලමාර්ග සහ සකවභාදුක 
ජලාපවහන මාර්ග අවහිර පනාවනු ඇත. පපාලි ප්රයේග්රාහක සඳහා ප්රමාණවත් ියරසක 

නිරවුල්ලතාවය ර(vertical clearances) පවත්වා ගැනීමට ලංදුම පකාන්ත්රාත්කරුට උපපෙසක පෙනු ඇත. 

 ඇළ/පොළ ඉවුරු අයින් මත අපද්රවය පගාඩපනාගසන බවට සහ ාවා නම් කරන ලෙ බැහැර රීමේපම් 
සකථානවල තැන්පත් කළ ුතු බවට ලංදුම පකාන්ත්රාත්කරු හරහා සහයේක කරයි 

 කම්කරුවන් ෙැනුවත් රීමේම සහ මනා ඉදිරීමේම් පිළිපවත් පැනීම මගින් ලංදුම දුියන් පකාන්ත්රාත්කරු 
හරහා අවට ප්රපීශපව සකවභාදුක ජලාපවහන රටාවට ියලිවන අවහිරතා පහෝ දුනාශය අවම කරනු ඇත. 

 ෙැනට පවයේන මතුපිට ජලාපවහන පීධයේයට තාවකාය කව බලපෑම ර ඇයේවන්පන් නම්, 

පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා, ්ම සකථානවලට තාවකාය ක ජලාපවහන පහසුකම් ප්රමාණවත් පලස 
සැපයීමට ලංදුම සහයේක කළ ුතුය 

 අවට ජල මූලාශ්රවලට ඉදිරීමේම් අපද්රවය (ියපමන්යේ අංශු, පාෂාණ, රළුගල්ල සහ අපජලය  සහ 
සනීපාර රෂක අපද්රවය ඇතුළු ීම වැළැ රීම සඳහා පරාන් මඩ උගුල්ල සදු කරන පලස ලංදුම මගින් 
පකාන්ත්රාත්කරුට ෙන්වනු ඇත. 

වාතකේ ගුණාත්මෙභවාවෙ මත බලපෑම 

බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග:  

 දුයළි කාලවලදී ඇයේදුය හැරී දූදුය  වළ රවා ගැනීම සඳහා, දුලිය බල මණ්ඩලය  පකාන්ත්රාත්කරු මගින් 
කැකරම් කරන ප්රපීශවලට  ජලය ඉසීමට කටුතු කළ ුතුය. 

 ඉදිරීමේම් කටුතු ියලි පවමින් පවයේන අතරතුර, පබාරළු සහිත මාර්ගවල ප්රපේශපමන් රිය පැෙීපම් 
අවශයතාවය පිළිබඳව පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් රියලිරු ෙැනුවත් රීමේම් රීමේම ලංදුම සහයේක කරයි 

කපාදු ප්රිග්රාහෙ මත ශබ්දෙ සහ ෙම්පනකේ බලපෑම 

ඉදිරීමේම් වාහන හා උපකරණවල ශේෙය, කම්පනය සහ දුපමෝානය ඉදිරීමේම් සහ ්ර්ව ඉදිරීමේම් අදියපර්දී 
තාවකාය කව ියලි පේ. ඉහත ක්රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ ඇයේදුය හැරී බලපෑම් තාවකාය ක වන අතර පහත 

ක්රියාමාර්ග මගින් ාවා අවම කර ගත හැක: 

බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග: 

 ඉදිරීමේම් කටුතු වලදී ශේෙය අඩු රීමේමට හැරී වන පරිදි පාසල්ල සහ පපාලි ප්රයේග්රාහක ඇයේ අපනකුත් 
සකථාන වලට ආසන්නපව කටුතු කරන පකාන්ත්රාත්කරු/ පකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ පසකවකයින් ෙැනුවත් 
රීමේම ලංදුම සහයේක කරයි.  

 අවට පාසල්ල/දුහාරසකථානවලට බාධා ඇයේීම වැලැ රීම සඳහා පයිල්ලරීමේපම් (piling) කටුතුවලදී 
(ඇත්නම්  ශේෙ පරගුලාියවලට අනුකූල වන පලස පකාන්ත්රාත්කරුට ලංදුම මගින් උපපෙසක පෙනු ලැපේ. 
අපනකුත් පියවර වන්පන්  

o ියයලුම ඉදිරීමේම් උපකරණ මනා පිළිපවලට තබා ඇයේ බව සහයේක රීමේම 
o පකාන්ත්රාත්කරුට ශේෙය නිකුත් කරන උපකරණ සඳහා ශේෙ පාලන ආවරණයන් වැනි අමතර 

මැමල්ල ආම්පන්න (muffle gear) සහිතව ියම ම අවශයතාවය ර රීමේම. 

කසාවෙයින්කේ කසෞඛයෙ සහ ආරක්තෂාව:: 

කාර්යපව සකවභාවය අනුව මිනිසක ශ්රමය අවශය වන බැදුන්, උසක පේදිකාවල, මඩ සහිත ප්රපීශවල සහ ලිෂකකර 

පසකවා තත්වයන් සහිතව වැඩ රීමේපම්දී අනතුරු ියලිදුය හැරීය. ඉදිරීමේම් කටුතු වලදී ගංවතුර, වනජීී ප්රහාරයන් 

ඇයේ දුය හැරීය. සම්පප්රෂණ ස්හැන් බලගැන්ීපම්දී දුලිය  සැර වැදීපමන් අනතුරු ියලිදුය හැක.  

අවම කිරීකම් පිෙවර:  

 පකාන්ත්රාත්කරු හරහා සම්පේෂණ ස්හැන් මාර්ගපව පසකවය කරන පුීගලයින්ට ආර්ෂාව 
සම්බන්ධපයන් අවශය පුහු සව ලංදුම දුියන් ලබා පෙනු ඇත. 
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 ආර රෂක අත්වැසුම්, හිසකවැසුම්, මමකලර් වැනි පුීගය ක ආර රෂක උපකරණ භාදුතය ලංදුම බලාත්මක 

කරයි; ඉදිරීමේම් කාලය තුළ සහ නඩත්තු කටුතු අතරතුර ආර රිත පටි ඇතුළු පලංචිය සහ ඉණිමං. 

 ශ්රමිකයන් සඳහා පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් ප්රථමාධාර පහසුකම් සැපයීමට ලංදුමට අවශයය. 
පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන් ජවෙයවරුන්පේ/ජවෙය මධයසකථාන ලැයිසකතුව ර සකසක රීමේම සහ හදිිය 
අවසකථාවකදී ්ම සකථානපව සූොනමින් ියම මට වාහනය ර සූොනමින් තැීමම අවශය පේ. 

 පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් රජපව නීයේවලට අනුව වයවසකථාපිත කම්කරු වන්දි වය න් කම්කරුවන් 
ආවරණය රීමේමට ලංදුමට අවශයය 

ඉදිකිරීම් අදිෙකගදී මහජන ආරක්තෂාව 

දුපශකෂපයන්ම පාසල්ල වැනි පපාලි ප්රයේග්රාහකවලට ආසන්නපව වැඩමම් සකථාන ඇයේ දුට ඉදිරීමේම් කටුතු 
පහකතුපවන් මහජන ආර රෂාව අවොනමට ල ර වනු ඇත. බර උපකරණ ප්රවාහනය සහ වැිදවූ වාහන සංාලනය 
පහකතුපවන් මහජන ආර රෂාව අනතුපර් වැපටනු ඇත. ගසක කැමපම්දී සාමානය ජනතාවට දුපශකෂපයන් අසල 

ජීවත්වන අයට සහ පදිකයින්ට අවොනම් සහිතපේ.  

අවදානම අවම කිරීකම් ක්රිොොරෙම් 

 නිශකචිත ඉදිරීමේම් කටුතු පිළිබඳව අොළ ගම්වාසීන් ෙැනුවත් රීමේමට සහ ආසන්න අනතුරුවය න් 

ආර රෂාවන පලසට ඉල්ලලා ියම මට CEB ලංදුම ප්රාපීය ය පල්ලකම්වරුන් සහ GNs සමප ් රව කටුතු 
කරනු ඇත. 

 ගසක කැමපම්දී අිකක සැලරීල්ලල ර ෙ රවන පලස ලංදුම පකාන්ත්රාත්කරුට උපපෙසක පෙනු ඇත 

 ප්රපීශපව කම්කරුවන්පේ සහ මහජනතාවපේ පුීගය ක ආර්ෂාවට අොළව 
පකාන්ත්රාත්කරු/පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා ලංදුම දුියන් ෙැනුවත් රීමේපම් වැඩසටහන ර සංදුධානය 

කරනු ඇයේ අතර ාවාට ඇතුළත් වන්පන්: 
o සම්පේෂණ මාර්ග මගින් ප්රාපීය ය මාර්ග ජාලය හරහා යන සකථාන වැනි දුපශකිත සකථානවලට 

අනතුරු ඇපීපම් සංඥා සකථාපනය රීමේම. 
o තුවාල වූ පුීගලයින් පරෝහල්ල පවත ස්පගන යාමට නිිය ප්රථමාධාර ාකකය ර සහ ප්රවාහන 

පහසුකම් සැලසීම. 
o ප්රපේශ මාර්ගවල වැඩ කරන අතරතුර රියලිරන්ට පේගය පාලනය රීමේම සඳහා පේග බාධක 

හඳුන්වා දීම. 
o පාසල්ල ඉදිරිපිට කරන ඕනෑම කටුත්ත ර උෙෑසන සහ පාසල්ල වැසීපම් පේලාපේදී  ියලිරීමේපමන් 

වැළකී ියටිය ුතුය. 
o කම්කරුවන්පේ හැියමේම ප්රපීශයන්හි පවපසන ජනතාවපේ සමාජ සම්මතයන්ට බාධාව ර 

පනාවන පරිදි පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන් නිිය සැලරීල්ලල ර ෙ රවනු ඇත 

ඉදිකිරීම් ෙටයුතු සහ මාගග කේ ලීේ කොරිකඩෝකේ නඩත්තුව නිසා ජනනෙ වන අපද්රවය කහාතුකවන් යිවන 

බලපෑම: 

ඉදිරීමේම් සකථාන, තාවකාය ක පසකවක කඳවුරු සහ ඕනෑම රාියක නවාතැන් වය න් ජනනය වන ඉදිරීමේම් සහ 

ගිහසකථ අපද්රවය වයාපියේ භූමිපයන් බැහැරට බැහැර කළ ුතුය. ජනනය වන  න අපද්රවය අතරට දුලිය  කම්ම, 

ලී, ෙඬු, කඩොිය, බහාලුම්, ආහාර අවපශකෂ, පලතුරු ආදිය ෙ, උපද්රවකාමේ අපද්රවය අතර පතල්ල සහිත පරදි, තීන්ත, 

පතල්ල, තාර ආදිය ෙ ඇතුළත් පේ. දුලිය බල මණ්ඩලය ෙැනටමත් පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන් අදුිකමත් ඉදිරීමේම් 
භාදුතයන් වළ රවා නීයේමේයේවලට අනුකූලව කටුතු රීමේම සහයේක කර ඇත. ඉදිරීමේම් අදියපර්දී 
පකාන්ත්රාත්කරුවන්පේ ඉදිරීමේම් භාදුතයන් නිමේ රෂණය රීමේම වැෙගත් පේ. පිළිගත් යහ පිළිපවත් උල්ලලං ණය 
රීමේම සඳහා ෙඬුවම් නියම කරන වගන්යේ පකාන්ත්රාත්කරුවන්පේ ප්රධාන පකාන්ත්රාත්තුවට ඇතුළත් රීමේම 

නුවණට හුරුය. අනුමත EIA වාර්තාව වයාපියේපව පකාන්ත්රාත් ය යදුල්ලලට ඇමු සම ර වනු ඇත.  

අවම කිරීකම් පිෙවර 

අනිකුත් පියවරයන් අතර යහ පුරුලිවලට ඇතුළත් දුය හැරීය:  

 කැකරම් කරන ප්රපීශයට අපද්රවය බැහැර පනාකරන බවට පකාන්ත්රාත්කරු හරහා ලංදුම සහයේක කරයි; 
කැකරම් සකථානපව මැටල්ල සහ ියපමන්යේ මිශ්ර පනාකළ ුතුය. අපනකුත් අවම රීමේපම් ක්රියා වන්පන්  

o ලංදුම CEB දුියන් ඉදිරි ඉදිරීමේම් කටුතු (DS සහ GNDs හරහා  අොල පගාදු සංදුධානයට 
සහ ග්රාම නිලධාරිට කල්ලයේයා ෙැනුම් පෙනු ඇත. 
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o ඉදිරීමේම් කටුතු සැලසුම් රීමේපම්දී හැරී සෑම අවසකථාවකදීම පගාදුතැන් කටුතු ියලිකරන 
කන්නයන් මගහැර ියලිරීමේමට ලංදුම උත්සාහ ෙරනු ඇත. 

o කිිකාර්මික නිෂකපාෙනපව ියලිවන තාවකාය ක පාඩුව සඳහා වන්දි පගීමට දුලිය බල මණ්ඩලය 
යාන්ත්රණය ර සකථාපනය කරන අතර, පකාන්ත්රාත්කරුට සුලිසු පරිදි උපපෙසක ලබා දීම සඳහා 
පගාීන්ට තම ලි රගැනදුය  ලංදුම සමප ය යාපදිංචි රීමේමට ඉඩ සැලසීපම් ක්රමපේෙය ර ඇතුළත් 
කරනු ඇත 

  

කසාවෙ ෙඳවුවන ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් ෙර ගැනීම 

තාවකාය ක පසකවක කඳවුරු සහ වාහන නැවැත්ීපම් සකථාන අවශය වනු ඇත. තාවකාය ක ඉදිරීමේම් පසකවකයන් 

සඳහා වන මඩු ජල මූලාශ්රවය න් බැහැරව සකථානගත රීමේමට සැලරීය මත් දුය ුතුය.  

අවම කිරීකම් ක්රිොොරෙම්: 

 ලංදුම CEB, තාවකාය ක කඳවුරු ඉදිරීමේමට අවශය නම්, ජනාකීර්ණ ප්රපීශ, ජල මූලාශ්ර, සකවාභාදුක 

ගලා යන මාර්ග, කිිකාර්මික ඉඩම්, වැෙගත් පාරිසරික වාසසකථාන සහ පන්වාියක ප්රපීශවය න් අවම 

වශපයන් මීටර් 500  ර ලිරින් තාවකාය ක ඉඩම් පතෝරා ගැනීම සහ වැියරීය  තැීමම සම්බන්ධපයන් 
පළාත් පාලන පරගුලාිය වලට අනුකූල වනු ඇත.  

 පසකවක කඳවුරු ඉදිරීමේම සඳහා ියයලුම තාවකාය ක ඉඩම් අයියේකරුවන්පගන් කුය යට/බලි ආකාරපයන් 
අත්පත් කර ගැනීම් සඳහා ලංදුම දුයෙම් ෙරනු ඇත. 

 ලංදුම පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා ප්රපේශ මාර්ග සහ අපනකුත් පහසුකම් සකසක රීමේපම්දී ගසක සහ හරිත 
ආවරණ වි රෂලතා ඉවත් රීමේම අවම කරනු ලබන අතර ඉදිරීමේම් කටුතු අවසන් වූ පසු තාවකාය ක 
ප්රපීශ ියයල්ලල යථා තත්ත්වයට පත් පකපර්. 

 මතුපිට ජලය දූෂණයීම වළ රවා ගැනීම සඳහා ඉදිරීමේම් පසකවකයින්පේ තාවකාය ක මඩුවලට 

ප්රමාණවත් පානීය ජල පහසුකම්, සනීපාර රෂක පහසුකම් සහ ජලාපවහනය සැපයීම දුලිය බල මණ්ඩලය 
දුියන් සහයේක කරනු ලැපේ. 

 ප්රමාණවත් පරිදි පසකදීපම් සහ වැියරීළි පහසුකම් සැපයීම ලංදුම දුියන් අනිවාර්ය කර ඇත. ඉදිරීමේම් 
කටුතු ආරම්භ රීමේමට පපර සැලසුම් රීමේපම් අදියපර්දී පමය අනිවාර්ය අංගය ර දුය ුතුය 
 

කමකහයුම් අදිෙර හා සම්බන්ධ පාරිසරිෙ ගැටළු සඳහා බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග 

උපපපාළවල්ල ක්රියාත්මක රීමේපම්දී කාර්ය මණ්ඩලය සහ නඩත්තු කටුතු මගින් ජනනය කරන  න අපද්රවයවලට 

කඩොිය, බහාලුම්, ආහාරවල අපද්රවය, පලතුරු ආදිය ඇතුළත් වන අතර අන්තරායකර අපද්රවයවලට 
රාන්සකපමෝමර් පතල්ල ආදිය ඇතුළත් පේ. මඳු ස දුලිය  උපකරණ ඉපල රපරානික අපද්රවය  පලසට බැහැර රීමේමට 

ියලිපේ. නුසුලිසු පලස බැහැර කරන අපද්රවය පස, මතුපිට හා භූගත ජලය දූෂණය ීමටත්, ප්රපීශපව ප්රජාවපේ 
පසෞඛයයට සහ ආර රෂාවට පමන්ම ප්රපීශපව පසෞන්ෙර්යාත්මක සුන්ෙරත්වයට බලපෑම් ඇයේ රීමේමටත් පහකතු 
දුය හැක. ශ්රී ලංකාව තුළ දුපශකෂපයන් අන්තරායකර අපද්රවය බැහැර රීමේම සඳහා පහසුකම් පනාමැයේකම සහ 

දූපත් රාජයය ර වන බැදුන්, නුසුලිසු බැහැර රීමේපමන්  න අපද්රවය සඳහා මධයසකථව  අහිතකර පලියන්ෙ 
අන්තරායකර අපද්රවය සඳහා ෙැිද පලස අහිතකර පලියන්ෙ  අහිතකරභාවය වැිද පේ. 

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පමපහුම් අදියපර්දී 220kV සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා මීටර් 35ක පළය න් ුතු නඩත්තු 

කටුතු සඳහා ඉඩ හරින පකාටස (way leave) පවත්වා ගැනීම ඇතුළත් පේ. සම්පේෂණ ස්හැන් ගමන් ගන්නා  

මාර්ගය දිපේ මීටර් 12 ට වැිද උසරීන් ුත් ගසක ඉවත් රීමේම අවශය පේ. පමය මහජනතාවපේ ආර්ෂාව සඳහා 
අවශය වන අතර  ආර්ෂාව පනාමැයේීම පහකතුපවන් ඇයේවන අහිතකර සමාජ බලපෑම් වැලැ රීම සඳහාෙ අවශය 
පේ. 

RoW දිපේ ගසක ඉවත් රීමේම පහකතුපවන් පාංශු ඛාෙනයට නිරාවරණය ීම මතුපිට භූ දුෂමතාවයට ඇයේ බලපෑමයි. 
පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන් කප්පාලි රීමේපමන් පසු ගසක සුන්බුන් පගවතුවල ඉයේරිකර යන බවට ප්රජා සාමාජිකයින් 
පාෝෙනා කරයේ. 

වයාපියේපව ක්රියාකාමේ අවිකපවදී, සන්නායකවය න් වරින් වර පකාපරෝනා ශේෙය (corona noise) ඇයේ වන 

අතර ් ය මීටර් 15 ියට 30 ෙ රවා ප්රපීශය ර ෙ රවා පමණ ර ෙැපන්, ් බැදුන් අවට ශේෙ මට්ටම පන්වාියක ප්රපීශ 

සඳහා PS/UC/MC ප්රමියේය (55 dB( A) දිවා කාලපව සහ 45 dB(A) රාත්රී කාලපව  තුළ පවතී. පමපහුම් 
අදියපර්දී සම්පේෂණ මාර්ගය සහ උපපපාළ කලාපපව වාතපව ගුණාත්මක භාවයට රීියලි ඍණාත්මක බලපෑම ර 

ඇයේ පනාකරනු ඇත. 
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බලපෑම් අවම කිරීකම් ක්රිොමාගග: 

 පකාන්ත්රාත්කරුවන්ට ලංදුම මගින් අවවාෙ කරනු ලබන්ප න් ගසක නියේපතා කප්පාලි කරන කාලය 

පිළිබඳව HHs (ඉඩම් හරහා යන  කල්ලයේයා ෙැනුම් පෙන පලසය. 

 ලල ෙරන පහෝ ලල ෙැමේමට ආසන්න ගසක කප්පාලි රීමේපම්දී, කප්පාලි රීමේමට පපර පලතුරු අසකවැන්න 

පනලාගැනීමට හැරී වන පරිදි, HHs උපපෙසක ලබා ගන්නා බව ලංදුම පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා 
සහයේක කළ ුතුය. 

 ියයලුම ගසක සුන්බුන් HHs වලට බාධාව ර පනාවන පරිදි නිිය පරිදි බැහැර රීමේමට පකාන්ත්රාත්කරුවන් 

හරහා ලංදුම සහයේක දුය ුතුය. (පකපසක පවතත්, පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් සුන්බුන් බැහැර රීමේමට පපර, 

ගිහසකථ අවශයතා සඳහා සුන්බුන් ්කතු කරගැනීමට HHs පවත ඉඩ දීම ලංදුම ප්රයේපත්යේයයි  

 අහඹු පලස ගසක කප්පාලි රීමේමරීන් පතාරව, HH හට ගසකවය න් යම් ප්රයේලාභය ර ලබා ගැනීමට හැරී වන 

පරිදි පරගුලාියවලට අනුව ගපසක මුලින සහ සන්නායකය අතර ප්රමාණවත් අවකාශය ර පවත්වා ගනිමින්, 

පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා RoW තුළ ගසක යම් උසකට වැඩීමට ඉඩ සැලපසන බව ලංදුම සහයේක කළ 
ුතුය 

කප්පාලි රීමේපමන් පවත්වාගත හැරී ගසක පනාකැමම සඳහා දුලිය බල මණ්ඩලය පකාන්ත්රාත්කරුවන්ට 

උපපෙසක පෙනු ඇත. අයියේකරුවන් ාවා ් කතු රීමේමට සූොනම් නැයේනම්, කපන ලෙ ියයලුම ගසක සහ අපනකුත් 
ඉවත් කරන ලෙ පහෝ කප්පාලි කරන ලෙ ගසක පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන්ඉවත් රීමේම අවශය වනු ඇත.  



193 

 

6. පරිච්කේදෙ 6 විසාතීරණ පිරිවැෙ-ප්රිලාභව විශාකේෂණෙ  

මන්නාරම සුළං උෙයානපව III වන අදියර මුල්ලය කුලම් (සුළං උෙයානය  හි දුලිය  ජනන ධාරිතාව පමගාපවාට් 100 

ක පමණ ධාරිතාවරීන් ු රත වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇයේ අතර, ලංකා දුලිය බල මණ්ඩලය (CEB) දුියන් 

ඇසකතපම්න්තු කර ඇයේ මුෙල ඇපමරිකානු පඩාලර් මිය යන 137.5 රී. පමම වයාපියේය වසර පෙක ර පුරා 

ක්රියාත්මක රීමේමට සැලසුම් කර ඇයේ අතර, ඉන් පළමු වසර ප්රධාන වශපයන් සුළං ටර්බයින සහ අපනකුත් 

වයාපියේ උපකරණ නිෂකපාෙනය සඳහා වන අතර, සකථානීය වැඩවය න් බහුතරය ර පෙවන වසපර් ියලි රීමේමට 

අපප් රෂා පකපර්. ආරම්භ රීමේපමන් පසු, සුළං උෙයානය ආසන්න වශපයන් 43% ක බලාගාර සාධකයරීන් 

ක්රියාත්මක ීමට අපප් රෂා කරන අතර වසර 20 ක ආර්ික ජීවකාලය පුරාවට ජායේක දුලිය බල පීධයේයට 

වාර්ිකව GWh 380 ොයක පේ. පමම සුළං උෙයානය මගින් ලංදුමපව දිගුකාලීන ජනන වයාප්යේ සැලැසකමට 

අනුව නව බලාගාර ඉදිරීමේම ඉවත් පනාකරනු ඇතත්, මන්නාරපම් සුළං සම්පත පවයේන දුට පවයේන බලාගාරවල 

දුලිය  උත්පාෙනය අඩු කරන අතර ්මඟින් තාප බලාගාරවය න් CO2 දුපමෝානය අඩු පේ . පමම දුසකතීරණ 
පිරිවැය ප්රයේලාභ දුශකපල්ලෂණය වයාපියේය වඩාත් පුළුල්ල පලස ඇගයීම සඳහා වයාපියේ පිරිවැය ප්රයේලාභ 

දුශකපල්ලෂණය සමාජ හා පාරිසරික අංශයන් පවත දිගු රීමේම ර වන අතර දුශකපල්ලෂණය සැබෑ පලස ියලි පකපර්..  

6.1 වයාපිි මූලයෙරණෙ 

මන්නාරම ප්රපීශපව සුළං බල ශ රයේය වර්ධනය රීමේපම් දුභවය පමගාපවාට් 375 ර බවට පපර අධයයනයන් 

දුියන් හඳුනාපගන ඇයේ අතර, පමම ධාරිතාව අදියර රීහිපයරීන් සංවර්ධනය රීමේමට ලංදුම අපප් රෂා කරයි. 

පමගාපවාට් 100 ක පළමු අදියර 2021 දී ආරම්භ කරන ලෙ අතර සුලං උෙයානය ජායේක දුලිය බල පීධයේයට 
අන්තර් සම්බන්ධ රීමේම සඳහා අවශය ප්රධාන සම්පේෂණ යටිතල පහසුකම් ආියයානු සංවර්ධන බැංකුපේ මූලය 
ආධාර මත මන්නාරපම් ෙැනටමත් ඉදිකර ඇත. පමම පාරිසරික බලපෑම් ත රපසකරුව මගින් මුල්ලය කුලම් හි සුළං 

උෙයානය ර සංවර්ධනය රීමේම, සුළං උෙයානපව ජාල උපපපාළ ර 220 kV සම්පේෂණ පවෝල්ලම යතාවය ර ෙ රවා 
පවෝල්ලම යතාව වැිද රීමේමට සහ සම්පේෂණ මාර්ගය ර සංවර්ධනය රීමේම ආවරණය කරයි. 

70% ණය සහ 30% පකාටසක සමග පමම වයාපියේය සඳහා මූලයාධාර සැපයීමට ලංදුම අපප් රෂා කරයි. දුපීය ය 
අරමුෙල්ල සපයන ආයතනවය න් සහ පීය ය වශපයන් පකාටසකවය න් ණය අරමුෙල්ල ස්සක රීමේමට අපප් රෂා පකපර්. 
ශ්රී ලංකාපේ පවයේන සාර්ව ආර්ික තත්ත්වය සලකා බැලීපම්දී ණය සහ පකාටසකවල පිරිවැය ඉහළ මට්ටමක 

පවයේනු ඇතැයි අපප් රෂා පකපර්. 

6.2 වයාපිි පිරිවැෙ සහ ප්රිලාභව 

සුළං උෙයානය ඉදිකරනු ලබන්පන් ඉංජිපන්රු ප්රසම්පාෙන ඉදිරීමේම් (EPC) පකාන්ත්රාත්තුව ර හරහා වන අතර 
ජාතයන්තර තරපකාමේ ලංසු තැීමම් හරහා පකාන්ත්රාත්කරුපවකු පතෝරා ගනු ලැපේ. සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සහ 

අපනකුත් සුළං උෙයාන උපකරණ ශ්රී ලංකාව තුළ නිෂකපාෙනය පනාකරන අතර, ්ම නිසා උපකරණ ඉදිරීමේම සහ 

සථාපිතරීමේම පිළිබඳ දුපශකෂඥ ෙැනුම සමඟින් දුපීශ රටරීන් මිලදී ගනු ලැපේ. සුළං ටර්බයින උපකරණ, ආරිත 

ියදුල්ල වැඩ සහ 33/220 kV ජාල උපපපාළ (GSS) ෙ රවා බලශ රයේ ්කතු රීමේපම් ජාලය සඳහා USD මිය යන 

110  ර වැය වනු ඇතැයි  CEB  සඳහා ඇසකතපම්න්තු කර ඇයේ අතර 33/220 kV GSS සහ 220-kV සම්පේෂණ 

මාර්ගය සඳහා USD මිය යන15  ර ඇසකතපම්න්තු කර ඇත. වයාපියේ කළමනාකරණ ාකකපව පිරිවැය, 

පාරිසරික හා සමාජ ආර රෂණ සහ අපනකුත් අොළ බලපත්ර සඳහා ඇපමරිකානු පඩාලර් මිය යන 7 ර වැය පවතැයි 

ඇසකතපම්න්තු කර ඇයේ අතර පඩාලර් මිය යන 5.5 ර පභෞයේක අදුනිශකචිතතාවය ර පලස අයවැපයන් පවන් කර 
ඇත. 

සදුසකතරාත්මක සැලසුම්, උපකරණ සැපයීම, ඉදිරීමේම් අධී රෂණය සහ බලාගාර ආරම්භ රීමේම ඇතුළත් දුපීය ය 

සංරාකය සඳහා පඩාලර් මිය යන 110.9  ර වැය වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත. ග්රිඩ් උපපපාළ, සම්පේෂණ 

මාර්ගය සහ ප්රපේශ මාර්ග සහ පීය ය උපකරණ ප්රවාහනය, වයාපියේ පරිපාලනය සහ පාරිසරික සහ සමාජ 

ආර රෂණ ඇතුළු සුළං උෙයානපව ියදුල්ල කටුතු ඇතුළත් පීය ය සංරාකය සඳහා පඩාලර් මිය යන 26.6  ර වැය 
පවතැයි ඇසකතපම්න්තු කර ඇත. 

දුශකපල්ලෂණය ආර්ිකමය වශපයන් මත ියලි කරන බැදුන්, ියයලු පවළඳාම් පයෙවුම්, දුපීය යව සැපයූ උපකරණ, 

ද්රවය, පුහු ස ශ්රමය සහ ඉන්ධනවල මූලය පිරිවැය, ආර්ික පිරිවැය වුත්පන්න රීමේම සඳහා 1.10 ක ඡායා දුනිමය 

අනුපාත සාධකය (SERF) මගින් ගුණ කරන ලදී. පුහු ස ශ්රමිකයන් සඳහා භාදුතා කරන ඡායා වැටුප් අනුපාත 

සාධකය 1.00  ර වූ අතර පවළඳපපාපල්ල දුස්රීයාව පවයේන බැදුන් නුපුහු ස ශ්රමය සඳහා ්ය  0.75  ර දුය. 
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පමම දුශකපල්ලෂණපව උපකල්ලපනය කරන ලෙ දුසර්ජන කාලසටහන (disbursement schedule)  6.1 වගුපේ 
ෙ රවා ඇ 

වගුව 6-1: උපෙේපනෙ ෙරන ලද විදම් ොලසටහන (disbursement schedule)   

පිරිවැෙ ොණ්ඩෙ වසර තුළ විෙදම 

2023 2024 
ප්රාේධන පිරිවැය (දුපීය ය  30% 70% 

ප්රාේධන පිරිවැය (පීය ය  30% 70% 

සමාජ හා පාරිසරික ආර රෂණ 80% 20% 

වයාපියේ ක්රියාත්මක රීමේපම් පළමු වසර තුළ, EPC පකාන්ත්රාත්කරු පවත අත්යේකාරම් පගීම් සහ සමාජ හා 

පාරිසරික ආර රෂණ දුයෙම්වය න් 80%  ර පමණ ර ලබා දීමට උපකල්ලපනය කරන ලෙ අතර, ඉයේරි දුයෙම් පෙවන 
වසර තුළදී ලබා දීමට උපකල්ලපනය කරන ලදී. පමය පෙනම් ී ඇත්පත් උපකරණ නිෂකපාෙනය සඳහා වසර ර 

ගතවනු ඇයේ බවත්, පෙවන වසර ආරම්භපවදී කර්මාන්තශාලාපවන් උපකරණ ලැබු ස පසු ඉ රමනින්ම 

උපකරණ සථාපිතරීමේම ආරම්භ කරන බවත්ය. පෙවන වසර තුළ උපකරණ ඉදිරීමේමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වැඩමම සකසක රීමේම පළමු වසර තුළ දුශාල වශපයන් සම්්ර්ණ කළ ුතු අතර, 
්බැදුන් පළමු වසර තුළ සමාජ හා පාරිසරික ආර රෂණ දුයෙම් පබාපහාමය ර ෙැමේමට ියලි පේ. ්ය පවන් කළ 
මුළු අයවැපයන් 80%  ර බව උපකල්ලපනය කරන ලදී. 

සුළං බල උෙයානපව හි වසර 20ක ජීව කාලය පුරාවට පමපහුම් සහ නඩත්තු (O&M) දුයෙම USD ශත 

0.35/kWh පලස උපකල්ලපනය කරන ලදී. ගණනය කරන ලෙ වාර්ික O&M දුයෙම USD මිය යන 1.33  ර වන 

අතර ්ය ෙළ වශපයන් මුළු ආපයෝජනපයන් 1% රී. පමය සුළං උෙයානපව පපාලි කාර්ය දුයෙම් (overheads , 
අවශය පරිපභෝජන ද්රවය සහ සුළං ටර්බයිනවල සංරාක ප්රයේසකථාපනය ඇතුළුව අලුත්වැිදයා රීමේපම් පිරිවැය 
ආවරණය කරයි. 

සුළං බල උෙයානපව දුලිය ය උත්පාෙනය මගින් ෙැනට පවයේන සහ සැලසුම් කර ඇයේ තාප හා ජල දුලිය  

බලාගාරවල දුලිය  උත්පාෙනය අඩු කරන අතර ඉන්ධන, පතල්ල, ගෑසක පහෝ ගල්ල අඟුරු සහ ජලාශවල ජලය ඉයේරි 

වන අතර, සිජුව හා වක්රව දුලිය ය නිෂකපාෙනපව පිරිවැය අඩු රීමේමට උපකාමේ පේ. තාප බලාගාරවල වළ රවා ඇයේ 
ඉන්ධන පරිපභෝජනය බලාගාරවල සාමාන්ය ඉන්ධන පරිපභෝජනය සහ ලංදුම දිගුකාලීන ජනන වයාප්යේ 
සැලැසකපම් ෙ රවා ඇයේ පරිදි දුලිය  ජනන මිශ්රණපව ඔවුන්පේ පකාටස මත පෙනම්ව ඇසකතපම්න්තු කර ඇත.  

දුලිය බල මණ්ඩලපව දිගුකාලීන ජනන වයාප්යේ සැලැසකපම් ෙ රවා ඇයේ පරිදි බලාගාරවල සාමානය ඉන්ධන 
පරිපභෝජනය සහ දුලිය  උත්පාෙන මිශ්රණපව ාවාපව පකාටස මත පෙනම්ව තාප බලාගාරවල වළ රවා ඇයේ 
ඉන්ධන පරිපභෝජනය ඇසකතපම්න්තු කර ඇත. දුලිය  උත්පාෙනය සඳහා මග හැරිය ුතු පිරිවැය ඇසකතපම්න්තු කර 

ඇත්පත් ් ර ් ර බලාගාරපව දුලිය  උත්පාෙනපව පකාටස, බලාගාරවල නිශකචිත ඉන්ධන පරිපභෝජනය, 2022 

නියමයන් තුළ ලංදුමට ඉන්ධන පිරිවැය සහ SERF මත පෙනම්ව බැරකරන ලෙ සාමානය ඉන්ධන පිරිවැය පලස 
ය. පලෝක බැංකුව දුියන් නියම කාලීන භාණ්ඩ මිල පුපරෝකථනය කර ඇයේ ඉන්ධන මිල අනාවැරී මත පෙනම්ව 
ලංදුම සඳහා ඉන්ධන පිරිවැය වුත්පන්න කර ඇත. ජාතයන්තර ගල්ල අඟුරු මිල ගණන් බත්තල්ල පිරිවැය 

(barging cost  ඇතුළත් වන පරිදි සකසක කරන ලෙ අතර නැවත ගෑසකකරණ පර්යන්ත පිරිවැය ඇතුළත් රීමේමට 

ජාතයන්තර ගෑසක මිල ගණන් සකසක කරන ලදී. වගුව 6.2 ඉන්ධන මිල පුපරෝකථනය, උත්පාෙන මිශ්රණපව ් ර 
් ර ඉන්ධනවල පකාටස සහ නිෂකපාෙනපව ඇසකතපම්න්තුගත මග හරිනලෙ පිරිවැය සපයයි 

වගුව 6-2: ඉන්ධන මිල පුපරෝකථනය සහ මගහරින ලෙ  ජනන පිරිවැය 

 ාකකය 2023 2024 2025 2030 2035 2040 
ඉන්ධන පිරිවැය        

ගල්ල අඟුරු LKR/MT 68,438 62,853 36,646 31,025 26,463 26,463 

උලින පතල්ල* LKR/l 
339 295 243 

251 258 258 

සකවාභාදුක වාු LKR/MMBTU 5,840 5,585 4,198 3.833 3,468 3,468 
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ජනන මිශ්රණපව 

පකාටස (Share in 
Generation Mix  

       

ගල්ල අඟුරු % 
19.7% 19.5% 14.0% 1.6% 1.1% 1.1% 

උලින පතල්ල / ඩීසල්ල % 
29.3% 27.9% 33.1% 29.1% 29.5% 29.5% 

සකවාභාදුක වාු % 
0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 17.4% 17.4% 

මගහරිනලෙ ජනන 
පිරිවැය (මූලය  

LKR/kWh 
24.33 21.04 13.13 11.17 11.31 11.31 

මගහරිනලෙ ජනන 
පිරිවැය (ආර්ික  

LKR/kWh 
26.76 23.15 14.44 12.28 12.44 12.44 

මගහරිනලෙ ජනන 
පිරිවැය (ආර්ික  

USD/kWh 
0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 

සටහන - පලෝක බැංකුව දුියන් පුපරෝකථනය කරන ලෙ පබාරපතල්ල මිපලහි දුාලනය අනුව  වර්තමාන ෙැදුපතල්ල 
මිල පවනසක කරමින් ෙැේපතල්ල මිල පුපරාකථනය වුත්පන්න කර ඇත 

පාරිසරිෙ පිරිවැෙ සහ ප්රිලාභව 

මන්නාරම දිසකි රකපව ගසක 1205 ර කැමමට අවශය වන ලඳු කැළෑ ප්රපීශය ර සහ වනාන්තර ප්රපීශය ර පමම 
වයාපියේය ක්රියාත්මක කරනු ඇයේ බව  රපෂකත්ර සමී රෂණවය න් අනාවරණය ී ඇත. අ රකරයකට ගසක 40 ර පලස 
උපකල්ලපනය කරමින්  පහ රටයාරයකට ගසක 99 ර ඇසකතපම්න්තු කර  පහ රටයාරයකට වසරකට පමට්රි ර පටාන් 

41 බැගින් වූ CO2 ග්රහණය රීමේපම් හැරීයාව10 මත පෙනම්ව ගසක කැමම පහකතුපවන් CO2 ග්රහණය රීමේපම් 

හැරීයාව අඩුීම තීරණය කරන ලදි. CO2 ග්රහණය රීමේපම් හැරීයාව අඩුීපම් පාරිසරික  පිරිවැය USD 40/MT 

CO2පලස අගය කරන ලදී. 

සුළං උෙයානපව දුලිය  උත්පාෙනය ෙැනට පවයේන තාප සහ ජල දුලිය  බලාගාරවල දුලිය  නිෂකපාෙනය වසරකට 

GWh 380රීන් අඩු කරනු ඇත. ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය දුියන් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ 2019 

සඳහා ජාල දුපමෝාන සාධකය පගාඩනැීතපම් ආන්යේකය11 0.8364 MT-CO2/MWh වන අතර ්ම නිසා Wind 

Park මඟින් වාර්ිකව CO2 පමට්රි ර පටාන් 317,832 දුපමෝානය ර ඉවත් කරනු ඇත. අඩු කරන ලෙ CO2 

අනුක්රමණයට සමානව, ඉවත් කරන ලෙ දුපමෝානය USD 40/MT CO2 පලස අගය කරන ලදී. අඩු කරන ලෙ 

CO2 දුපමෝානපව වටිනාකම වාර්ිකව පඩාලර් මිය යන 12.71 රී. 

6.3 සමාජ පිරිවැෙ සහ ප්රිලාභව 

පමවැනි වයාපියේ ඉදිරීමේම් සහ පසු ඉදිරීමේම් කාලසීමාවන් තුළ පුහු ස, අර්ධ පුහු ස සහ නුපුහු ස ශ්රමිකයන් සඳහා 
ස්රීයා අවසකථා ස්ස ර උත්පාෙනය කරයි. පමම අධයයනය සඳහා කරන ලෙ සමී රෂණවය න් පහළි වූපව 

මන්නාරම ප්රපීශපව ියටින පුහු ස හා අර්ධ-පුහු ස ශ්රමිකයන් සීමිත බවයි. පකපසක පවතත්, නුපුහු ස හ්රමිකයන් 
ප්රපීශපව ඇත. පමම වයාපියේය මගින් මන්නාරපම් ජනතාවට මාස පොළහක ඉදිරීමේම් කාලය තුළ ස්රීයා 

අවසකථා 465  ර සහ සුළං බල උෙයානය ආරම්භ රීමේපමන් පසු ස්රීයා අවසකථා 15  ර උත්පාෙනය කරනු ඇතැයි 

උපකල්ලපනය කරයි. පමම සෑම ස්රීයා අවසකථාව රම රුපියල්ල 50,000 ක මාියක ආොයම ර උපයා ගනු ඇතැයි 
උපකල්ලපනයකර ඇත. 

සුළං උත්පාෙක යන්ත්ර සහ අපනකුත් වයාපියේ උපකරණ ප්රවාහනය සඳහා ප්රපේශ මාර්ග වැනි කලාමය යටිතල 
පහසුකම් සුළං උෙයානය සමප ් රව සංවර්ධනය රීමේමට අපප් රෂා පකපර්. පමම සංවර්ිකත යටිතල පහසුකම් 
වැිදදිු ස දුපමන් ප්රපේශ හැරීයාව සංවර්ධනය ීම නිසා කලාමය ආර්ිකයට ධනාත්මක බලපෑම ර ඇයේ කරනු 

                                                      

10 වනාන්තර භූ ෙර්ශන ප්රයේසංසකකරණ ක්රියාකාරකම් වය න් පගෝලීය කාබන් ඩපයා රසයිඩ් ඉවත් රීමේපම් අනුපාත, Blanca 
Bernal, Lara T. Murray සහ Timothy R. H. Pearson, Carbon balance and Management, 2018 

11 ශ්රී ලංකා බලශ රයේ පශකෂය, ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශ රයේ අිකකාරිය, ශ්රී ලංකාව 
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ඇත. සංාාරක, ධීවර හා කිිකර්මාන්තය වැනි අංශවල වර්ධනය ර අපප් රෂා කළ හැරීය. මන්නාරම 
දිසකි රකපව සංවර්ධන සැලසුම් පිළිබඳ පතාරතුරු පනාමැයේ බැදුන් පමම  රපෂකත්රවල සැබෑ වර්ධනය 

ප්රමාණාත්මකව ගණනය රීමේමට පනාහැරී දුය. වයාපියේය පහකතුපවන් මන්නාරපම් USD මිය යන 0.1 ක ශුීධ 
ආර්ික වර්ධනය ර ඇයේවනු ඇතැයි පමම අධයයනපයන් උපකල්ලපනය කර ඇයේ අතර වයාපියේය රහිතව මූය ක 

අවසකථාවට සාපප් රෂව සැසඳූදුට වයාපියේපව ආු කාලපව අවසානය වන පත ර සැබෑ තත්වයන් යටපත් 15% 
ක ශුීධ වාර්ික වර්ධනය ර ඇයේවනු ඇතැයි උපකල්ලපනය කරයි. ්හි ප්රයේලලය ර පලස ඇයේවන ශුීධ වාර්ික 

ආර්ික වර්ධනය 6.3 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

වගුව 6-3: මන්නාරකම් වයාපිිෙ රහිතව යි මූිනෙ අවසාපාවට වඩා වයාපිිෙ පැවතීම නිසා යිකවතැයි  

උපෙේපනෙ කෙකරන වැඩිවූ වාගිෙ ශුේධ ආගිෙ වගධනෙ  

වසර 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

ශුේධ ආගිෙ 

වගධනෙ 
(USD 
මිිනෙන) 

0.100 0.115 0.132 0.152 0.175 0.201 0.231 0.266 0.306 0.352 

 

වසර 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

ශුේධ ආගිෙ 

වගධනෙ 
(USD 
මිිනෙන) 

0.405 0.465 0.535 0.615 0.708 0.814 0.936 1.076 1.238 1.423 

6.4 අභවයන්තර ප්රිලාභව අනුපාතෙ (Internal Rate of Return - IRR ) 

6.4 වගුව මගින් සැබෑ සහ නාමික පෙනම යන අවසකථා පෙකම සඳහා වයාපියේ අභයන්තර          ප්රයේලාභ අනුපාතය 

(IRR) ගණනය රීමේම පපන්වාපෙයි. ගණනය කරන ලෙ IRR සැබෑ පෙනම මත  16.55% වන අතර, වර්තමාන 

වාර්ික සාමානය ජාතයන්තර උීධමන අනුපාතය        වන 1.7% හි  නාමික IRR 18.55% පේ. පමම 

පරිමාණපව සහ පමම සකවභාවපව වයාපියේ සඳහා ඇසකතපම්න්තුගත ආර්ික  IRR මි සම් සළකු ස IRR 

(benchmark IRR) වන 10%  සාපප් රෂව සංසන්ෙනය කරන ලදී. වයාපියේ ආර්ික IRR මි සම් සළකු ස 

IRRට (benchmark IRR) වඩා ඉහළින් පවයේන බැදුන් වයාපියේය ආර්ික වශපයන් ශකයතාව ර ඇතැයි 

සැලරීය හැරීය. 
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වගුව  6-4: අභවයන්තර  ප්රිලාභව ලැබීකම් අනුපාතෙ (IRR) ගණනෙ කිරීම  

වසර 
පිරිවැය (USD මිය යන  ) ප්රයේලාභ(USD මිය යන ) ශුීධ ප්රයේලාභය 

(USDමිය යන  

ආපයෝජනය 
පමපහුම් හා 
නඩත්තු පාරිසරික සමාජ වයාපියේ පාරිසරික සමාජ 

2024 45.2778 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -45.2778 

2025 103.3148 - 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.7781 -102.5567 

2026 - 1.3300 0.0200 0.0000 24.4920 12.7133 0.1185 35.9738 

2027 - 1.3300 0.0200 0.0000 15.4481 12.7133 0.1335 26.9449 

2028 - 1.3300 0.0200 0.0000 16.7426 12.7133 0.1569 28.2628 

2029 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.1038 12.7133 0.1767 24.6438 

2030 - 1.3300 0.0200 0.0000 10.9088 12.7133 0.1996 22.4717 

2031 - 1.3300 0.0200 0.0000 11.1424 12.7133 0.2258 22.7315 

2032 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.3242 12.7133 0.2560 24.9435 

2033 - 1.3300 0.0200 0.0000 12.9329 12.7133 0.2907 24.5869 

2034 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.4224 12.7133 0.3306 25.1163 

2035 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.5032 12.7133 0.3764 25.2429 

2036 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.5635 12.7133 0.4292 25.3560 

2037 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6060 12.7133 0.4899 25.4592 

2038 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6298 12.7133 0.5597 25.5528 

2039 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6536 12.7133 0.6399 25.6569 

2040 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6775 12.7133 0.7322 25.7730 

2041 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 0.8384 25.9029 

2042 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 0.9604 26.0250 

2043 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 1.1008 26.1653 

2044 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 1.2622 26.3268 

2045 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 1.4478 26.5124 

වයාපියේපව IRR (සැබෑ තත්වයන්  ) 16.55% 

වයාපියේපව IRR (නාමික තත්වයන් උීධමනය 1.7% දී) 18.53% 
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6.5 සාංකේදිතාවෙ හා අවධානම විශාකේෂණෙකිරීම  

අවොනම් හඳුනා ගැනීම සහ අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ප්රධාන උපකල්ලපනවල පවනසකී ම්වලදී 
වයාපියේපව ශකයතාව තීරණය රීමේම වැෙගත් පේ. සංපේදීතාව සහ අවොනම් දුශකපල්ලෂණය සඳහා සලකා බලනු 

ලබන තත්වයන් වනුපව; 

(i) ප්රාේධන දුයෙම්වල 10% ක වැිදීම ර; 

(ii) සුළං බල උෙයානපව දුලිය  උත්පාෙනය 10% රීන් අඩුීම; 

(iii) CO2 හි අගය 10% රීන් අඩුීම; 

(iv) වයාපියේපව ආර්ික ප්රයේලාභ 10% රීන් අඩුීම; 

(v) ඉහත (i), (iii) සහ (iv) හි සංපයෝගය ර; 

(vi) ධාරිතාව පමගාපවාට් 250 ෙ රවා වැිද රීමේම 
මන්නාරපම් ියලි කරන ලෙ සුළං සම්පත් ත රපසකරු රීමේම් සහ පුත්තලපම් ක්රියාත්මක වන සුළං බලාගාරවල 

ක්රියාකාමේත්වය මත පෙනම්ව (ii) අයිතමය ියලිීපම් සම්භාදුතාව අයේශයින් අඩුය. ්බැදුන් වඩාත්ම ආන්යේක 
අහිතකර තත්ත්වය නිමේ රෂණය රීමේම සඳහා අපනකුත් අහිතකර තත්ත්වයන් සමප සංපයෝජනය ර පලස 

පනාසළකන ලදි. දුශකපල්ලෂණපව ප්රයේලල 6.5 වගුපේ ෙ රවා ඇත. 

වගුව 6-5: අහිතෙර තත්වෙන් ෙටකත් සැබෑ IRR  

තත්වෙන් වි ලයෙ සැබෑ IRR 

ප්රාේධන පිරිවැය වැිදීම +10% 13.83% 

දුලිය  උත්පාෙනය අඩු ීම -10% 14.55% 

CO2 හි අගය අඩු ීම -10% 14.60% 

ආර්ික සංවර්ධනය අඩු ීම -20% 15.48% 

(1), (3) සහ (4)හි සංපයෝජනය ර)  12.92% 

 ධාරිතාව පමගාපවාට් 250 ෙ රවා වැිද 
රීමේම  19.40% 

 

ඉහත පමේ්ෂා කර ඇයේ ියයලුම පකාන්පීිය යටපත් සැබෑ IRR මි සම් සලකුණූ ආර්ික  IRR (benchmark 

IRR) ට වඩා ඉහළ ය. ්බැදුන් ප්රධාන උපකල්ලපන පවනසක වුවෙ වයාපියේය ආර්ික වශපයන් ශකය පේ.. 
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7. පරිච්කේදෙ  7 පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැසාම සහ පසුවිපරම් වැඩසටහන  

වයාපියේ සැලසුම් රීමේම සහ ක්රියාත්මක රීමේපම්දී අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් වළ රවා ගැනීම, අඩු රීමේම, අවම 
රීමේම පහෝ වන්දි පගීම සඳහා ගත ුතු අවම රීමේම් සහ කළමනාකරණ ක්රියාමාර්ග සෙහා අවශය ක්රියා මාර්ග 

පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසකම (EMP) තුල දුසකතර කරනු ලබයි. අපප් රිත සැලරීය ුතු අහිතකර 

පාරිසරික බලපෑම් සහ අවොනම් හඳුනාපගන සාරාංශ කර බලපෑම්  අවම රීමේපම් ක්රියා මාර්ග EMP හි ඇතුළත් 
වන අතර සුලිසු පරිදි අොළ වන බලපෑම් වලට අවම රීමේපම් පියවර දුසකතර කරයි. 

GSS සහ සම්පේෂණ මාර්ගය ඉදිරීමේම ඇතුළුව සුළං බල වයාපියේය සඳහා EMP සකසක කර ඇයේ අතර, ්හි 
පහත සඳහන් අදියරවලට අොළව අපප් රිත බලපෑම් සහ අවම රීමේපම් පියවරයන් සංවර්ධනය රීමේම පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කර ඇත  (i) ්ර්ව ඉදිරීමේම්, (ii) ඉදිරීමේම්, සහ (iii) රීයාත්මක රීමේම සහ නඩත්තු රීමේම. වයාපියේය 

ක්රියාත්මක රීමේපම්දී සදුසකතරාත්මක, වයාපියේයට-දුපශකිත අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කරනු ලැපේ. 

ලලොයී පාරිසරික කළමනාකරණ පීධයේය ර යනු වයාපියේ පයාජක, පසකවකයින් සහ වයාපියේය මගින් බලපෑමට 

ල ර වූ ප්රාපීය ය ප්රජාවන් අතර සන්නිපේෙනය ඇයේව  කළමනාකරණය දුියන් ආරම්භ කරන ලෙ ගයේක, අඛණ්ඩ 
ක්රියාවය ය ර පේ. 

මන්නාරම් සුළං උෙයාන වයාපියේපව පයෝජිත III අදියර සඳහා වන පාරිසරික බලපෑම් අනුකියේය (වගුව 7.1) සහ 

EMP (වගුව 7.2) පමහි ෙ රවා ඇයේ අතර ්මඟින් සැලරීය ුතු, අහිතකර, බලපෑම් පිළිගත හැරී මට්ටම් ෙ රවා 

අඩු රීමේමට ගත හැරී ශකය සහ ආර්ිකමය පලස ලලොයී ක්රියාමාර්ග හඳුනා පගන ඇත පමහිදී, අවම රීමේපම් 

පියවර ක්රියාත්මක රීමේම සහ පසුදුපරම් කමේම සඳහා වගරීව ුතු පාර්ශකවයන් පිළිබඳ දුසකතර ඇතුළුව, ඇයේ දුය 

හැරී ් ර ් ර බලපෑම සඳහා අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග පයෝජනා කර ඇත. පයෝජිත අවම රීමේපම් පියවර, 

පසුදුපරම් දුෂය පථය, ප්රමියේ, ආයතනික වගකීම සහ ක්රියාත්මක රීමේපම් කාලසටහන EMP හි ඇතුළත් පේ. 

පාරිසරික පසුදුපරම් සැලැසකම සඳහා පාරිසරික පරාමිතීන් සහ ක්රියාත්මක රීමේපම් කාල පරතරය සහ පිරිවැය 7.2 
වගුපේ ෙ රවා ඇත 
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වගුව  7.1 ::. මන්නාරම සුළාං බල වයාපිිෙ සඳහා පාරිසරිෙ ෙළමනාෙරණ සැලැසාම (EMP) (අදිෙර III - මුේිනකුලම්) 

වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

්ර්ව ඉදිරීිිමේම් අදියර 

වයාපියේ භූමියට 
ප්රපේශ මාර්ග ඉඩම් 
සහ පවයේන භාදුතය 

පවයේන පරිසරයට බලපෑම් පළාත් පාලන ආයතන, මන්නාරම 

දිසකි රකපව දිසකි ර පල්ලකම් මුසය   DSD,.සහ 
මන්නාරම ප්රාපීය ය වන කාර්යාලය සමප 
සමීපව සාකච්ඡා කර සුළං බල වයාපියේය/ 

GSS/ සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා පවයේන නීයේ, 
පරගුලාිය වලට අනුකූලව ඉඩම් හලිනා  ගැනීම. 

 

ජල පීහ,සකවාභාදුක ගලා යන මාර්ග, වැෙගත් 
පාරිසරික වාසසකථාන සහ පන්වාියක 

ප්රපීශවය න් අවම වශපයන් මීටර් 100  ර ලිරින් 

ඉදිරීමේම් පහසුකම් තැමය ුතුය. 

සුළං ටර්බයින පිහිම ම් සකථාන 
පතෝරා ගැනීම 

(වාසසකථානවලට ඇයේ ලිර, 
කිිකාර්මික හා පගාදුමම් 

මග හැමේම, සත්ත්ව හා 
වි රෂලතා සකවභාදුක 
බාධාවරීන් පතාර 
වාසසකථාන 

ජලපව සහ වාතපව 
ගුණාත්මකභාවය 

පළාත් පාලන 
ආයතන/ වන 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව
ප ක  ඉඩම් 
සම්බන්ධ 
පරගුලාිය 

වාු තත්ත්ව 
ප්රමියේන් සහ 
මධයම පරිසර 
අිකකාරිපව ජල 
තත්ත්ව ප්රමිතීන් 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රාත්කරු 

දුසකතරාත්මක 
සැලසුම් අදියර 

සුළං ටර්බයින 
පිහිම ම සහ 
නිර්මාණය 

ප ෝෂා උත්පාෙනය, ශේෙයට 

නිරාවරණය ීම, අසල්ලවැිය 
පීපලවලට භාධා ීම 

 

නිර්මාණය කර ඇයේ සුළං දුලිය  උත්පාෙක 
යන්ත්රබවල ශේෙය කරෙරය ර පනාවනු ඇයේ 
බවට සහයේක රීමේම (්නම් ආසන්න 

ප්රයේග්රාහකපව 55dBA LAeq දිවා කාලපව සහ 

45dBA LAeq රාත්රී කාලයට . 

අපප් රිත ශේෙ දුපමෝානය 
මත මත පෙනම්ව සුළං 

ටර්බයින නිර්මාණය, ශේෙ 
මට්ටම්  

 

1994  ශේෙ 
පාලන පරගුලාිය 

පටන්ඩර් 
පල්ලඛනවල 
සඳහන් කළ ුතු 
ශේෙ මට්ටම 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

දුසකතරාත්මක 
සැලසුම් අදියර 

යාබෙ ඉඩම්, මුල්ලය කුලම් 

ගම්මානපව පගවතු මම්, 
නාදුක හමුො කඳවුර සහ 
ජනතාවට බාධා 

 

අවශය ඉදිරීමේම් සෙහා පමණ ර මිමි පහය  රීමේම, 

ස්ඳවුම් වුහයන් ඉදිරීමේම, වාසසකථානවලට 
යාබෙව කැමම සහ පිරීපම් පමපහුම් අවම 
රීමේම  

නිපවසක සහ අපනකුත් වුහ 
වලට ආසන්න තාවය 

තා රෂනික 
නිර්නායකයන් 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

දුසකතරාත්මක 
සැලසුම් අදියර 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

සුළං ටර්බයිනවල 
පිහිම ම සහ ාවාපව 
පපළගැසකම සහ 
සැලසුම් රීමේම 

ආර රෂාව සම්බන්ධ 
අවොනම් වලට නිරාවරණය 
ීම 

අවසර ලත් ශේෙ මට්ටම, ආර රෂාව සහ මිමි 
වල නියාමනය අධී රෂණයට අනුකූලව සුළං 
ටර්බයින සැලසුම් සැකසීම. 

ආසන්නතම පදිංචිීම්  
සම්බන්ධපයන් සුළං දුලිය    
යන්ත්ර වල පිහිම සකථානය 

ආසන්නම 
නිපවසක වලට 
ආර රිත ලිර ර 
තබා ගැනීම  

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

සදුසකතරාත්මක 
වයාපියේ 
සමී රෂණපව සහ 
සැලසුම්වල 
පකාටසරී 

සුළං ටර්බයිනපව පපයේවල 
කුරුල්ලලන්පේ ගැම ම් 

ජල මාර්ග/ඉඩම්/වාසසකථාන 
වලට බලපෑම 

හැරීතා ර ලිරට කුරුළු අිජනන ප්රපීශ, ජල 
මාර්ග පහෝ කිිකාර්මික ඉඩම් මගහරවා 
ගැනීම සඳහා සුළං දුලිය  උත්පාෙක සකථානය 
සලකා බැලීම. පවයේන කුරුළු වාසසකථාන සහ 
ඍණාත්මක බලපෑම් වළ රවා ගැනීම සඳහා 
අවධානය ර ඇයේව සකථාන පතෝරා ගැනීම 

කුරුල්ලලන් සංක්රමණය වන කාලය තුළ 
කුරුල්ලලන් ගැම ම් අවම රීමේමට පියවර ගැනීම. 

මිමිපව පිහිම ම පතෝරා ගැනීම 

(නිවාස, ජලය සහ/පහෝ 
කිිකාර්මික ඉඩමට ඇයේ 

ලිර) 

 

 

 

පළාත් පාලන 

ආයතන, වන 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

(FD), වනජීී 
සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව 

(DWC)සමප 
උපපීශනය 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

සදුසකතරාත්මක 
වයාපියේ 
සමී රෂණපව සහ 
සැලසුම්වල 
පකාටසරී 

ප රි අධයයන 
වාර්තාපේ නිර්පීශ 

උපකරණපිරිදුතර 
සහ සැලසුම් 
පරාමිතීන් 

ප්රයේග්රාහක (වාතය, ජලය, 
පගාඩමම  තුළ රසායනික 
ද්රවය සහ හානිකර වායූන් 
මුො හැමේම 

පතල්ල, වායූන් ආදිය සඳහා දුපමෝානය 
වැළැ රීම සඳහා උපකරණ ක්රියාත්මක  දුය 

ුතු බව සහයේක කර ගැනීම.  

තබා ගත ුතු ආර රිත ලිර 
සමග අනුගත ීම  

ළගම නිවසට ඇයේ 
ආර රිත ලිර 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

දුසකතරාත්මක 
සැලසුම් අදියර 

වටිනා පාරිසරික 
ප්රපීශ අත්පත් කර 
ගැනීම 

වටිනා පාරිසරික වටිනාකම් 
නැයේීම / වටිනා 
දුපශකෂවලට හානි ීම 

හැරී සෑම දුටම කුළු ස අත්යේවාරම 
කැනීම්/පහය රීමේම් රීමේපම් අවශයතාවය අවම 
රීරම. 

වයාපියේ ප්රපීශපව ශාක සහ 
සත්ත්ව වාසසකථාන අහිමි ීම 

වි රෂලතා සහ 
සත්ත්ව 
ආර රෂණ 
ආඥාපනත. වන 
ආඥාපනත 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

දුසකතරාත්මක 
සැලසුම් අදියර 

නැවත පදිංචි රීමේම 
පහෝ ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීම 

ඉඩම් සහ ේුහයන් අහිමි 
ීම 

පමම වයාපියේය යටපත් නැවත පදිංචි රීමේම් 
පනාමැත. සුළං ටර්බයින රජපව ඉඩම්වල 

ඉදිකරන්පන් නැත. GSS ඉඩම සහ 28 km දිග 

සම්පේෂණ මාර්ගය මරිච්චිකට්ටි RF හරහා 

අොල නැත අොල නැත නැත 

 

නැත 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

ගමන් කරයි. ඉයේරිය ඇත්පත් මාර්ග ර රිතපව 
(ෙකු ස පවරළ මාර්ගය  සහ කුඹුරුවල ය 

පගාදු ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීම 

කුඹුරු වල නිෂකපාදිතාව අහිමි 
ීම. 

සම්පේෂණ මාර්ගපව කුළු ස පමණ ර 
කුඹුරුවල පිහිටා ඇත. ඉදිරීමේම් කාලය තුළ වගා 

හානි සඳහා වන්දි ලංදුම/MWPP මගින් 
පගවනු ලැපේ.  

අසකවනු හානිය/වගා 
කාලයට 

අසකවැන්න/ ha CEB/ MWPP 

 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුල 

ජලාපවහන රටා / 
ජලාපවහන ඇලවල්ල 
වලට බාධා රීමේම  

 

තාවකාය ක ගංවතුර බලපෑම් 
/ කිිකාර්මික නිෂකපාෙන 
පාඩු 

පවරළබඩ ප්රපීශපව ජලජ වාසභූමිවලට බාධා 
පනාරීමේමට රට අභයන්තරපව රජය සතු ඉඩම් 
තුළ සුළං ටර්බයින සුලිසු සකථානගත රීමේම. 

මිමි පතෝරා ගැනීම  පළාත් පාලන 

ආයතන,අපනකු
පාර්ශවකරුවන් 
සහ සැලසුම් 
ඉංජිපන්රුවන් 
සමපඋපපීශනය 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

සදුසකතරාත්මක 
වයාපියේ 
සමී රෂණපව සහ 
සැලසුම්වල 
පකාටසරී 

පිපිමේම් / ගිනි ගැනීම් ජීදුත උවලිරු  රාන්සකපමෝමර්, බලශ රයේ උත්පාෙන උපකරණ 
අසල සකථානගත රීමේම සඳහා ගිනි නිවන 

උපකරණ සැපයීම. 

රාන්සකපමෝමර් (පවෝල්ලම යතා 
වැිද රීමේම්  සැලසුම් ගිනි 
වැළැ රීම සහ පාලන ක්රම 
සමප අනුකූල ීම.  

පටන්ඩර් පල්ලඛන 
වල 
සදුසකතරාත්මක 
පිරිදුතර සඳහන් 
රීමේමට. 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

සදුසකතරාත්මක 
වයාපියේ 
සමී රෂණපව සහ 
සැලසුම්වල 
පකාටසරී 

ඉදිරීමේම් අදියර 

මහජන උපපයෝගි 
තා ඉවත් රීමේම පහෝ 
භාධා රීමේම 

මහජනයාට අපහසුතා 

 

 

 

 

උපපයෝගිතා වලට භාධා  ීපම් කාලය සහ 
කාලසීමාව පිළිබඳව මහජනතාවට කල්ලයේයා 
ෙැනුම් දීම 

මහජන උපපයෝගිතාවලට සහ දුපශකෂපයන් 
ඕනෑම සකවභාදුක වාසභූමියකට අහම්පබන් 
ියලිවන හානිය අවම රීමේම සඳහා පහාඳින් පුහු ස 
වූ සහ පළපුරුලි යන්පත්රෝපකරණ ක්රියාකරුවන් 

100% වුහයන් (උො. 

පගාඩනැගිය   සහ මාර්ග, 

උපපයෝගිතා, කා ස සහ වැේ 
ඉදිරීමේමට පපර අවම 
වශපයන් පපර පැවැයේ 
තත්ත්වපයන් තබා ගැනීම 

අපනකුත් වාණිජ සහ පපාලි 
කටුතු වලට බාධා / මහජන 

තා රෂනික 
පිරිදුතර 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

ඉදිරීමේම් කාලය 
පුරාවට බලපෑම් 
අවම රීමේපම් 
ක්රියාමාර්ග 
ක්රියාත්මක 
කරන්න 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

 

 

 

 

සම්පේෂණ මාර්ග ඉදිරීමේම් 
කටුතු වලදි කිිකාර්මික 
භූමියට තාවකාය කව 
බලපාන අතර ්මඟින් 
පගාදුතැන් කටුතු 
තාවකාය කව භාධා ීම 
රීමේම සහ පබෝග වලට හානි 
ියලි පේ. 

 

භාදුතා රීමේම. 

මහජන අපහසුතාව මපහරවා ගැනීම සඳහා 

උපපයෝගිතා වහාම ප්රයේසකතිපනය කරිම. 

වැඩ කරන ප්රපීශපව සීමා නිර්ණය රීමේම සහ 
බලපෑපම් පකාරිපඩෝපවන් පිටත අත්පත්කර 
ගැනීපමන් වැළැ රීම 

මාර්ග, උපපයෝගිතා, වුහයන්, කා ස ආදියට 
හානි ීපම් අවොනම අවම රීමේම සඳහා පතෝරා 
ගත ුතු ඉදිරීමේම්ක්රම. 

පවයේන මාර්ග, ලිම්රිය මාර්ග, උපපයෝගිතා, 
වුහයන් පහෝ කා ස හරහා ඉදි රීමේම් රීමේපම්දී 

මාර්ග තෙබෙය, අනතුරු අවොනම සහ පීපළ 
හානි අවම රීමේම සඳහා සම්පේෂණ මාර්ග කම්ම 
්ලීම් වලදී සුලිසු පලංචිය ර භාදුතා කරන්න. 
බලපෑපම් පකාරිපඩෝපවන් පිටත පවයේන 

වුහයන්ට (උො. පගාඩනැගිය   සහ මාර්ග, 

උපපයෝගිතා, පබෝග, කා ස සහ වැේ වලට 

ියලිවන ියයලුම අනපප් රිත හානි, ්ර්ව 
වයාපියේ පකාන්පීියවලට අොලව  
ප්රයේෂක ාපනය රීමේමට සහ/පහෝ 
පකාන්ත්රාත්කරුපේ දුයෙමින් වන්දි පගීමට. 
හානියට පත් ඕනෑම උපපයෝගිතා සෙහා 
පකාන්ත්රාත්කරුපේ දුයෙමින් අොළ පළාත් 
පාලන ආයතන සමප ්  රව අවම වශපයන් මුල්ල 
තත්ත්වයට ප්රයේසංසකකරණය රීමේම. 

ඉදිරීමේම් අවසන් වූ පසු, තාවකාය කව භාදුතා 
කරන ලෙ ියයලුම ඉඩම අවම වශපයන් ්හි 
්ර්ව වයාපියේ තත්ත්වයට වහාම 

ප්රයේසංසකකරණය රීමේම; රීියයම් ඉදිරීමේම් 

සුන්බුන් පහෝ අපද්රවය, ඉයේරි ද්රවය සහ 

පස/පාෂාණ/වැය , රීියයම් අහම්පබන් ියලිවන 

ඉන්ධන, පතල්ල පහෝ රසායනික කාන්ලිවරීන් 

පැමිණිය . ප්රාපීය ය 
ප්රජාවපගන් පහෝ පවනත් 
පාර්ශකවකරුවන්පගන් 
පනාදුසඳු ස ලි රගැනදුය  
නැත 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

අපදුත්ර ීම වැනි සකථාන පිරිියලි රීමේම පමයට 
ඇතුළත් පේ. පීය ය දුපශකෂ භාදුතා රීමේම පහෝ 
ඉඩම් හිමියා සමප ්කප වූ පරිදි ්ය අත්හැර 

ෙැමීම; වැඩ වලදී පාංශු සම්මඩනය පහකතුපවන් 
ජලය බැසයාම සහ අයේරි රත මතුපිට ජලය ගලා 
යාම වැළැ රීම සඳහා පීය ය භූපගෝලීය 

ගැලමම් සහ ජලාපවහනය සැපයීම; සහ 
ඉදිරීමේම් කටුතු මගින් ඛාෙනය වූ/ඉවත් කර 
ඇත්නම් පහාඳ තත්ත්වපව මතුපිට පසක ්කතු 

රීමේම; ආදිය 

දුලිය ය තාවකාය කව 
දුසන්ික රීමේම 

සුළං ටර්බයින සකථානය 
හරහා දුඇයේ ලිය  පබො 
හැමේපම් මාර්ගය ර දුලිය  මෙ 

වැටුනපහාත්, ප්රාපීය ය 
ප්රජාවට දුලිය  සැපුම අහිමි 
ීම 

උපපයෝගිතා මෙවැම පම් කාලය සහ කාලසීමාව 
පිළිබඳව මහජනතාවට කල්ලයේයා ෙැනුම් දීම 

මහජන අපහසුතාවයන් මපහරවා ගැනීම සඳහා 
උපපයෝගිතා වහාම යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන්න. 

දුලිය ය දුසන්ික වන නිවාස 
සහ වාණිජ පරිශ්ර 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුළ නිරන්තර  
පසුදුපරමි රීමේම 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

ඉඩම් භාදුතය ගවයන් සඳහා තිණ හා  ෙර 
්කතු රීමේම සඳහා ඉඩම් 
අහිමි ීම 

ඉදිරීමේම් කාලය තුළ ගම්වාසීන් අවට ඉඩම්වල 
ගවයින්ට තින මිදීම කරවන සහයේක වන්න 

පවයේන ජල මාර්ග/වාරිමාර්ග පහසුකම් 
ක්රියාකාමේ තත්ත්වපයන් පවත්වාපගන යන 
බවට සහයේක වන්න 

වයාපියේ භූමිපව වි රෂලතාදිය සහ මතුපිට පසක 

ආර රෂා රීමේම / සංර රෂණය රීමේම, ඉදිරීමේම් 
අවසන් වූ පසු නැවත සකථාපිත රීමේම 

ඉදිරීමේම් අවසන් වූ පසු දිරාපත් වූ/ හානියට පත් 
ප්රපීශ යනාදිය ප්රයේසංසකකරණය රීමේම / 
ප්රයේසකථාපනය රීමේම 

සෑම දුටම කුරුල්ලලන්පේ සංක්රමණය/අිජනන 

ගවයන්ට තිණ සඳහා භූමි 
ප්රපීශය අහිමි ීම 

 

 

පවයේන උපපයෝගිතා භාදුතය 

 

 

පහසුකම් තත්ත්වය 

වයාපියේ භූමිය අවට 

පරගුලාිය වලට 
අනුකූලව 
නියේපතා 
පසුදුපරමි රීමේම 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

කාලපයන් වැලපකමින් වයාපියේ ක්රියාකාරකම් 
ියලි රීමේ 

සකවභාදුක වාසසකථාන 
ආර රෂා රීමේම 

උපකරණ 
පිරිසැලසුම සහ 
සකථාපනය 

ශේෙය හා කම්පන මිමට භාධා රීමේම් අවම රීමේම සඳහා ඉදිරීමේම් 
තා රෂණික  ර කරම සහ යන්පත්රෝපකරණ 

පතෝරා ගැනීම. 

ඉදිරීමේම් ිෂල්ලමය ක්රම සහ 
යන්පත්රෝපකරණ 

භූමියට අවම 
බාධාවන් 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

සුළං ටර්බයින 
පෙනම ඉදිරීමේම 

කැනීම කල පසක බැහැර 
රීමේම 

අත්යේවාරම්වය න් අයේරි රත වන පසක පළාත් 
පාලන ආයතන/මුසය  ප්රාපීය ය සභාපේ 
අවසරපයන් පසු භූමිපයන් බැහැරව බැහැර කළ 
ුතුය. 

ියයලුම ඉදිරීමේම් ද්රවය අත්පත් කරගත් ප්රපීශය 
තුළ තබා ගත ුතුය. 

ය හිල්ල ඉදිරීමේම් ද්රවය සුළඟින් යාබෙ ප්රපීශවලට 
පගනයාම වැළැ රීම සඳහා ආවරණය කළ 
ුතුය. 

බැහැර කළ ුතු පසක පරිමාව 

(m2 හි භූමි ප්රමාණය සහ m3 
හි ඇසකතපම්න්තුගත පරිමාව  

පළාත් පාලන 
ආයතනවල නීයේ 
සහ පරගුලාිය 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

ජල දූෂණය සැලරීය ුතු භූම සැකසීම් (්නම් අත්යේවාරම් 
ඉඩම් සැකසීම  සම්බන්ධ ඉදිරීමේම් කටුතු 
පමෝසම් සමපවදී ියලි පනාපකපර්. 

වැඩමපමන් අවසාදිත ගලා යාම වැළැ රීම 
සඳහා ඉදිරීමේම් කාලය තුළ වැිය ජල 
කළමනාකරණය රීමේම 

ප්රධාන භූමි වැඩවල සිතුමය 

ආරම්භය සහ නිමාව (pH, 

BOD/ COD, අවලම්ිත 
පවනත්  

ජායේක පරිසර 
පනත 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ප්රධාන බාධාකාමේ 
ක්රියාකාරකම්වල 
කාලය - ඉදිරීමේම් 
කටුතු ආරම්භ 
රීමේමට පපර සහ 
ඉදිරීමේම් කාලය 

ඉදිරීමේම් 
කාලසටහන් 

අසල්ලවැිය පීපල වලට 
ශේෙපයන් මඩා 

ඉදිරීමේම් කටුතු දිවා කාලපව පමණ ර ියලි 
කරන අතර ඉදිරීමේම් කාලසටහන පිළිබඳව 

ඉදිරීමේම් කාලය (ශේෙ 

දුපමෝානය) 

දිවා කාලපව 
ඉදිරීමේම පමණි 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

ප්රපීශපව ප්රජාවට ෙැනුම් පෙනු ලැපේ. 

පයිය න්  ක්රියාකාරකම් වලදී අඛණ්ඩ ඉහළ 
බලපෑම් ශේෙය (භාරයන්  නිකුත් පනාරන බවට 
ඉදිරීමේම් සහයේක කළ ුතුය 

ජායේක පරිසර 
පනත 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු  

 ටර්බයින ඉදිරීමේම ඔවුන්පේ 
සංක්රමණික මාර්ගය හරහා 
ගිපිහිටිය පහාත් කුරුල්ලලන්ට 
මඩාවන් 

කුරුල්ලලන් පේ සංක්රමණ/අිජනන කාලය තුළ 
ඉදිරීමේම් කටුතු සීමා කරන්න. සංක්රමණ 
සමයට අනුකූලව ඉදිරීමේම් කාලය අවසන් කළ 

ුතුය..  

ඉදිරීමේම කාලය ඉදිරීමේම් කාලය - 
කුරුල්ලලන්පේ 
සං රරමණය 
කාලය 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

ඉදිරීමේම් 
කම්කරුවන් සඳහා 
පහසුකම් සැපයීම 

සංපේදී සකථාන අපදුත්ර ීම 

(පස, ජලය, වාතය  

ජායේක මාර්පගෝපපීශවලට අනුකූලව නිිය 

සනීපාර රෂාව, ජල සැපුම සහ අපද්රවය බැහැර 
රීමේපම් පහසුකම් ඇතුළත් රීමේමට ඉදිරීමේම් ශ්රම 
බලකාපව පහසුකම්.  න අපද්රවය සහ 
අනතුරුොයක අපද්රවය සුලිසු බලපත්රලාී කසළ 
රඳවනයකට බැහැර කළ ුතුය. බලපත්ර 
පනාමැයේ කසල බැහැර කරන සකථානයකට 
අපද්රවය බැහැර පනාකළ ුතුය. වැියරීළි 

පහසුකම්වල ියට අවම වශපයන් මීටර් 100  ර 
ඇතුළත ජල ළිඳ ර පනාපවතී. 

පකාන්ත්රාත්කරු දුියන්ජායේක 
මාර්පගෝපපීශවලට අනුකූලව දූෂණය 
වැළැ රීපම් සහ හදිිය ප්රයේාාර සැලැසකම ර 
සකසක කර ක්රියාත්මක රීමේම. 

කම්කරුවන්පේ පහසුකම් 
සඳහා පහසුකම් 

ජායේක  න 
අපද්රවය 
කළමනාකරණ 
ප්රයේපත්යේය සහ 
මධයම පරිසර 
අිකකාරිපව 
මාර්පගෝපපීශ 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

අයේරි රත පසක වැඩ / 
පස 

ජල දූෂණය,  න අපද්රවය 
බැහැර රීමේම සහ ගලා යාම 

ඕනෑම අයේරි රත පසක පහෝ අප ද්රවයය ර 
වයාපියේපවන බැහැර සකථානීය පහෝ පිටත 
පිරවුම් ද්රවය පලස භාදුතා කරනු ලබන්පන් 
පළාත් පාලන ආයතනවල අවසරපයන් පසුව 
පමණි. ඉවතලන සකථානය ඛාෙනය වළ රවන 
සහ රීියලි ජලාපවහන මාර්ගය ර අවහිර 

පිරවුම් ද්රවය බැහැර රීමේපම් 
සකථානය සහ ප්රමාණය 

(m3). පාංශු ද්රවය බැහැර 
රීමේපම් සකථාන සහ පරිමාව 

(m3) 

සුලිසු පිරවුම් 
බැහැර රීමේම සහ 
දුසුරුවා හැමේපම් 
සකථාන. ජායේක 
යහපත් භාදුතයන් 
අනුව දූෂණය 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

පනාවන ආකාරපයන් ප්රයේසංසකකරණය කරනු 
ඇත.  න පහෝ අන්තරායකර අපද්රවය අයේරි රත 
පවන්ත අප ද්රවය සමප බැහැර පනාකළ ුතුය.  

වැළැ රීම 

ගසක කැමම / 
වි රෂලතා ඉවත් 

රීමේම, පසක කැමම 
සහ පිරීම 
පමපහුම් 

වි රෂලතා දුනාශ ීම. 
නීකරණය කරන ලෙ සහ 
සකවභාදුක වාසසකථානවලට 

බලපාන ඉදිරීමේම් කටුතු; 
පහෝ ගසක හා වි රෂලතා 
වලට සැලසුම් පනාකළ පාඩු 
හානි  

    

 

ඉදිරීමේම් කම්කරුවන්ට තම පසකවා කාලය තුළ 
වයාපියේ ප්රපීශපව ෙැව පහලීම තහනම් කර 
ඇත. 

220-kV සම්පේෂණ මාර්ගය සඳහා ගැහැ ස 
තල්ල ගසක කැමම සඳහා මුසය  ප්රාපීය ය පල්ලකම් 
පවයේන් අනුමැයේය ලබා ගන්න. 

ඉදිරීමේම් සැලසුම් අනුගමනය රීමේම සහ 

KalAru හි RoWs සහ උපපපාළ භූමිපයන් 
පිටත ගසක හා වි රෂලතාවලට හානි පනාරීමේමට 
ප්රපේශම් සහගත ඉදිරීමේම් පිළිපවත් ක්රියාත්මක 
රීමේම. 

ෙැනට පවයේන ප්රපේශ මාර්ග/මාර්ග ෙැනටමත් 

පනාමැයේ නම්, වාසසකථාන හානි සහ බාධා අවම 
රීමේම සඳහා ීදුතීයික වනාන්තරපව පහෝ 
පවනත් සකවභාදුක වාසසකථාන හරහා 
සම්පේෂණ මාර්ග පවත ප්රපේශ ීම සහ 
ඉදිරීමේම් යන්ත්ර පනාපයාො  ියලි රීමේම. 
වැඩ කරන ප්රපීශපව සීමා තීරනය රීමේම සහ 
බලපෑපම් පකාරිපඩෝපවන් පිටත අත්පත් 
කරගැනීම් වැළැ රීම 
කල්ල තබා ගත ුතු පරිණත ගසක සහ සංර රෂණ 
වටිනාකම් සහිත දුපශකෂ සීමා නිර්ණය රීමේම. 
ආර රිත පහය රීමේම අවශයතා සපුරාලීම සඳහා 
සැලසුම් ියයේයම් වලට අනුකූලව මිස ගසක කැමම 
පහෝ කැමම තහනම්ය. 
ආර්ික වටිනාකම ර ඇයේ පුීගය ක/පලතුරු 
ගසකවල අනපප් රිත පාඩුව සෙහා හිමිකම් වලට 

නීයේ දුපරෝධී ෙැව/ 
වි රෂලතා හපලීම (වර්ග 

මීටයට, වාර්තා වූ ියීධීන් 
ගණන  

ප්රපීශවාසීන්පේ 
පැමිණිය  පහෝ 
නීයේ දුපරෝධී 
ෙැවපහලීම පිළිබඳ 
පවනත් සා රි 

ජායේක නීයේ සහ 
පරගුලාිය වලට 
අනුකූල ීම 

ගසක කැමම ගසක 
කැමම 
(සංපශෝධන 

පනත. 2000 අංක 

01 සහ ගසක කැමම 
පාලනය රීමේපම් 
පනත  

ප්රාපීය ය 
ප්රජාවපගන් පහෝ 
පවනත් 
පාර්ශකවකරුවන්ග
ප න් 
පනාදුසඳු ස 
ලි රගැනදුය  නැත 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
පුරාවට අවම 
රීමේපම් පියවර 
ක්රියාත්මක රීමේම 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

අනුකූලව පකාන්ත්රාත්කරුපේ පිරිවැයට වන්දි 
පගදුය ුතුය. 
වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුපේ වන්දි 
ප්රයේනිර්මාණය රීමේපම් සැලැසකමට අනුව 
අනපප් රිත වනාන්තර ගසක අහිමි ීම සඳහා 
පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් වන්දි පගවනු ලැපේ. 
කපන ලෙ/ කප්පාලිව කරන ලෙ ගසක සහ 
අපනකුත් වි රෂලතා වි රෂලතා නිෂකකාශනය 

අවසන් වූ වහාම ඉවත් කළ ුතු අතර, 
ප්රපේශයන් අවහිර රීමේම සහ ලලොයී ඉඩම්වලට 
හානි ීම වළ රවා ගනිමින් පගාඩනපන ලෙ 
ප්රපීශවය න් පිටත නම් කරන ලෙ සකථානවල 
තාවකාය කව ගබඩා කළ ුතුය.  
දුරීකරමට හැර කපන ලෙ වි රෂලතාදිය 
ියයලුම අපද්රවය වාර්තා රඳවා තබාපගන සුලිසු 
බලපත්රලාී අපද්රවය කළමනාකරණ 
මධයසකථානයකට බැහැර කළ ුතුය. 
පිටයේන් ස්පගන ්න ලෙ පාංශු ද්රවය 
ආක්රමමණය ලී ශාක ද්රවය වය න් පතාර දුය 
ුතුය. 
වයාප්යේය වැලැ රීම සඳහා පරිසර 
දුෙයාත්මකව යහපත් ආකාරපයන් ඉදිරීමේම් 
ක්රමපේෙ සහිතව ියයලුම හඳුනාගත් 
ආක්රමණය ලී ශාක දුපශකෂ ඉවත් කර බැහැර 
රීමේම. 
ආක්රමණය ලී දුපශකෂ අහම්පබන් පැයේමේම අවම 
රීමේම සඳහා වාහනවල පසකලිම් සකථාන සඳහා 
මඩනය සහිත ජල දුදින භාදුතා රීමේම.  
වල්ල නාශක භාදුතා රීමේම පහෝ වි රෂලතා 
ඉවත් රීමේම සඳහා පිළිසකසීම පහෝ වි රෂලතා 

කප්පාලිව පිළිසකසීම ෙැිද පලස තහනම්ය.  
වන සංර රෂණ පෙපාර්තපම්න්තුව සමප 
පවනත් ආකාරයරීන් ්කප පනාවන්පන් නම් 
පහෝ ඉඩම් හිමියන් උපපපාපළක සහ කුළු ස 
අත්යේවාරම්වල මායිම් වය න් ඔේබට රීියයම් 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

හානිකල ප්රපීශය ර පීය ය වි රෂලතා දුපශකෂ 
පයාො ගනිමින් නැවත යතා තත්ත්වයට සකසක 
කරයි. 

 

වඳීපම් තර්ජනයට ල රව 

ඇයේ (EN) සහ ආපේණික 
ශාක හා වි රෂලතා දුපශකෂ 
උලිරා ෙැමීම 

පකාන්ත්රාත්කරු රීියලි ලිෂකකර ප්රපීශයක 

වඳීපම් තර්ජනයට ල රව ඇයේ (EN) පහෝ 
ආපේණික දුදුධ ශාක/ගසක ඉවත් පනාරීමේම 
සහයේක රීමේම. ඉහත කටුතු අධී රෂණය රීමේම 
සඳහා පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් පරිසර දුෙයාඥයා 
සම්බන්ධ කර ගනු ඇත. 

ඉදිරීමේම් පප්රීශය ආපේණික සහ 

EN ශාක ඉවත් 
පනාරීමේම පරිසර 
දුෙයාඥයා දුියන් 
සහයේක කරනු 
ඇත 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

  පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාත්කරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

සත්ත්ව දුපශකෂ පකපරහි 
බලපෑම 

දුපශකෂපයන් රාත්රී කාලපව 
ඉදිරීමේම් අතරතුර ියලිවන 
බාධා නිසා වන සතුන්ට වක්ර 
බලපෑම් 

කම්කරුවන් වන සතුන් ෙඩයම් රීමේම සහ ජල 

මාර්ගවල මසුන් ඇල්ලලීම ඇතුළු වි රෂලතා, 
සත්ත්ව දුපශකෂවලට බාධා රීමේපමන් 
වැළැ රීම. වයාපියේ ප්රපීශය තුළ ෙඩයම් 

රීමේමට අවසර නැත. ියයලුම රියලිරන්, ක්රියන්ත්ර 
යාකරුවන් සහ අපනකුත් කම්කරුවන් සඳහා 

භූගත වි රෂලතා ඇතුළු වි රෂලතා, සත්ත්ව 
දුපශකෂ සංර රෂණය පිළිබඳ නිිය ෙැනුවත් 
රීමේපම් වැඩසටහන ර ක්රියාත්මක රීමේම. 

ඉදිරීමේම් වැඩ වලදී වන සතුන්ට බාධා 
පනාීමට ප්රපේසම් සහගත ඉදිරීමේම් පිළිපවත් 
ක්රියාත්මක රීමේම. 

උපපපාළ පහෝ කුළු ස අත්යේවාරම් සඳහා 

කැකරමට පපර, පකාන්ත්රාත්කරුපේ ප්ෂකත්රයන්  
පරිසර දුෙයාඥයා දුියන් ්ම ප්රපීශය වළවල්ල 
ආදිපව සලකු ස යේපේෙැයි පමේ රෂා කරනු 
ලැපේ. අල්ලලාපගන ියටින බවට තීරණය 

කරන්පන් නම්,  රපෂකත්ර පරිසරපේදියාපේ 
අධී රෂණය යටපත් අයේන් කැකරමට පමණ ර 
අවසර පෙනු ලැපේ. 

ජායේක නීයේ සහ පරගුලාිය 

වලට අනුකූල ීම සහ EMP 
හි තත්වයන්ට වලට 
අනුකූලව ක්රියා රීමේම. 

ප්රාපීය ය ප්රජාවපගන් පහෝ 
පවනත් 
පාර්ශවකරුවන්පගන් 
පනාදුසඳු ස ලි රගැනදුය  
නැත 

සත්ත්ව හා 
වි රෂලතා 
ආර රෂණ පනත 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

DWC/ FD 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

වැටරීන් ආවරනය කරන ලෙ උපපපාළවය න් 
පිටත කැකරම් කරන ලෙ වලවල්ල වලට 
අහම්පබන් සත්ත්ව දුපශකෂ වැම ම වැළැ රීම 
සඳහා ශ රයේමත් පලස වැටරීන් පහෝ  න තහඩු 
වය න් ආවරණය කරනු ඇත. ගැලී යාම සෙහා 
අවකාශ බෑවුම ර සපයනු ලැපේ - දුපශකෂපයන් 
ආර රිත වනාන්තර ප්රපීශවල සහ ීදුයේයික 
වනාන්තරවල ඕනෑම කාර්යය ර රීමේපම්දි. 

වයාපියේ පසකවකයින් වයාපියේපව පසකවය කරන 
අතරතුර කූඩු දුනාශ රීමේම ඇතුළු රීියලි වන 
සපතකුට බාධා රීමේම පහෝ මරා ෙැමීම පනාකළ 
ුතුය.ඉදිරීමේම් කම්කරුවන්ට ඔවුන්පේ වැඩ 
කරන පේලාපවන් පිටත ආර රිත ප්රපීශවලට 
පහෝ ීදුතීයික වනාන්තරවලට ඇතුළුීම ෙැිද 
තහනම ර වන අතර ඔවුන්ට ඇතුළු දුය 
හැ රප ර ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා අවශය වැඩ 
කරන පේලාවන් තුළ පමණි. 

පකාන්ත්රාත්කරුට ඉවුම් පිහුම් සඳහා ෙැව 
පනාවන ඉන්ධන ප්රභවය ර සහිත පහාඳ 
ප්රමියේය ර ඇයේ බව සහයේක රීමේමට 

පකාන්ත්රාත්කරු (උො  දුලිය  / භූමිපතල්ල / LPG 
ආර රිත තත්වපව ගබඩා කරනු ලබන  
සහ/පහෝ කම්කරුවන් දුියන් තහනම් 
උල්ලලං නය රීමේම් අජධර්යමත් රීමේමට 
උපකාර රීමේම සඳහා ියයලු ආහාර සැපයීම.ගිනි 
අවොනම අවම රීමේම සඳහා නම් කරන ලෙ 
ප්රපීශ වල පමණ ර ඉන්ධන පිරීම ියලි කරනු 
ලැපේ 

වයාපියේ මිමිය 
පහය රීමේම 

වි රෂලතා ඉවත් රීමේමට පපර ඉවත් කළ ුතු වි රෂලතා 
සලකු ස රීමේම සහ අවම පහය රීමේම ර සහයේක 
රීමේම සඳහා පහය රීමේම රීමේපම් කටුතු ෙැිද 

වි රෂලතා සලකු ස රීමේම 

සහ පහය රීමේම පාලනය (m2 

ගසක කැමම 
(සංපශෝධන 

පනත. 2000 අංක 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී  
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

පලස පාලනය රීමේම. වි රෂලතා ඉවත් කරන 
ලෙ ප්රපීශවලට පීය යව ජලය ඉසීම සම්්ර්ණ 
ඉදිරීමේම් කාලය සඳහා ියලි කළ ුතුය 

ප්රපීශය  01 සහ ගසක කැමම 
පාලනය රීමේම . 
පහය රීමේම 
ඉල රකගත 
වි රෂලතාවලට 
ෙැිද පලස සීමා 
පේ 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

වන සංර රෂණ 
පෙපාර්තපම්න්තුව
ප න් ීමජ පැල ලබා 
ගත හැරී බැදුන් 
නැවත වි රෂලතා 
පිරිවැය සීමා සහිත 
වනු ඇත. 

පාංශු ඛාෙනය සහ පස 
පසෝොයාම 

ඛාෙනයට ල රවන ප්රපීශවල ඉදිරීමේම් දුයළි 
කාලයට සීමා කළ ුතුය. ඉදිරීමේම් ක්රමපේෙය 
ෙැ රපවන ප්රකාශය පකාන්ත්රාත්කරු දුියන් 
ඉදිරීමේම් කටුතු සඳහා පෙනම කර ගත ුතුය. 

අත්යේවාරම/අභයන්තර ප්රපේශ මාර්ග ඉදිරීමේම් 
කටුතු සකවභාදුක ජලාපවහනයට ියලිවන 
අවහිරතා පහෝ දුනාශය අවම රීමේම සඳහා 
ප්රපේශපමන් සැලසුම් කළ ුතුය. 

පාංශු ඛාෙනය ෙිශය පමේ රෂාව 
(භාධා ීම් සහ 
අවසාදිත ීම  

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

යාන්ික ඉදිරීමේම් ශේෙය, කම්පනය සහ 

ක්රියාකරුපේ ආර රෂාව, 
කාර්ය රෂමව ක්රියාත්මක 

රීමේම, උපකරණ අපද්රවය 

ඉදිරීමේම් උපකරණ පහාඳින් නඩත්තු කළ 
ුතුය. වාහනවය න් දූෂණය වැළැ රීම සහ 
පතල්ල කාන්ලි ීම ආදිය පමේ රෂා රීමේම. ජායේක 
මාර්පගෝපපීශවලට අනුකූලව පරිසර දූෂණය 
වැළැ රීපම් පියවර අනුගමනය රීමේම. 

ඉදිරීමේම් උපකරණ - 
ඇසකතපම්න්තුගත ශේෙ 
දුපමෝාන සහ පමපහුම් 
කාලසටහන් 

තා රෂණික 

පිරිදුතර, 
ආර රෂණ 

පරගුලාිය, ශේෙ 
පාලන පරගුලාිය 

(1994), 
ජාතයන්තර 
යහපත්භාදුතයන්
12 අනුව දූෂණය 
වැළැ රව 

 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු  

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

                                                      

12 2007 IFC හි පාරිසරික පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත මාර්පගෝපපීශ අනුව. 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

ඉදිරීමේම් වය න් 
ශේෙය සහ කම්පන 

ඉදිරීමේම් අතරතුර 
වාසසකථාන සහ සත්ත්ව 
දුපශකෂවලට බාධා. 

ප්රාපයෝගිකව භාදුතා කළ හැරී සපමෝධානික 
ශේෙ ආර රෂණය භාදුතා කළ ුතු අතර ශේෙය 
යේරසක අතට පැයේමේම අවම රීමේම සඳහා ඉහළ 
ශේෙ කැකරම්/පගාඩවල්ල (ඇත්නම් /සහ කුළු ස 
සදුරීමේපම් උපකරණ අසල මාරුපවන් මාරුවට 
ශේෙ බාධක සැපයීම. 

 

 

පයිය න් රීමේපම් උපකරණ - 
ඇසකතපම්න්තුගත ශේෙ 
දුපමෝාන සහ පමපහුම් 
කාලසටහන්  

තා රෂණික 

පිරිදුතර, 
ආර රෂක 

පරගුලාිය, 

ශේෙ පාලන 
පරගුලාිය 

(1994),ජාතයන්
තර උසසකම 
භාදුතයන් අනුව 
දූෂණය 
වැළැ රීම 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු  

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 

ප්රපේශය සඳහා 
මාර්ග ඉදිරීමේම 

වාතපව දූදුය  අංශු වැිද ීම 

තාවකාය ක ප්රපේශය සඳහා 
ඉඩම් අවශයතාවය වැිද 
රීමේම 

හැරී සෑම තැනකම වයාපියේ මිමියට ප්රපේශ ීම 
සහ නඩත්තු රීමේම සඳහා ෙැනට පවයේන මාර්ග 
සහ පිදුසුම් පථ භාදුතා කරයි. නව අභයන්තර 

ප්රපේශ මාර්ග පළල මීටර් 6කට සීමා කර ඇත. 
භූමි භූ දුෂමතාවයට අවම බාධාව ර ඇයේ වන 
පරිදි ප්රපේශ මාර්ගය සැලසුම් කළ ුතුය. 

පවයේන මතුපිට ජලාපවහන රටාව හැරීතා ර 
ලිරට තබා ගත ුතුය. 

ප්රපේශ මාර්ග (ඉදි රීමේමට 
නියමිත නව ප්රපේශ 
මාර්ගවල දිග සහ පළල  

හැරී සෑම 
දුටකදීම පවයේන 
මාර්ග භාදුතා 
රීමේම 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු  

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී  

ද්රවය ප්රවාහනය සහ 
ගබඩා රීමේම 

සාමානය ජනතාවට මඩා 
ඇයේ ීම 

යන්ත්ර සූත්ර, දුලිය ජනක 
යන්ත්ර ආදිපයන් 
අනතුරුොයක අපද්රවය 

(ය හිිය පතල්ල, හයිපඩ්රාය  ර 

පතල්ල, පොඹකරවය න් 
ගන්නා අපද්රවය ආදිය  

ඉදිරීමේම් ද්රවය ප්රවාහනය පැටීම සහ බෑපම්දී 

ශේෙය, කම්පනය සහ දූදුය  මගින් ජනතාවට 
හිරිහැරය ර පනාදුය ුතුය. 

මාර්ගය අසල, ජල මූලාශ්ර අවට, පන්වාියක 
පහෝ පපාලි සංපේදී සකථානවල ඉදිරීමේම් ද්රවය 
ගබඩා රීමේපමන් වැලකීම 

ජල මාර්ග සහ කලපු ප්රපීශය ආසන්නපව 

පස, ජලය සහ වාතපව 
ගුණාත්මකභාවය 

 

ඉදිරීමේම් ආරම්භ රීමේපමන් 

පසු සෑම මාස 3 කට වර ර 

ජායේක පරිසර 
පනත 

අොළ LAs හි නීයේ 
සහ පරගුලාිය 

ජායේක දුපමෝාන 

ප්රමියේ, 
අනතුරුොයක  

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP 

/LAs 

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී  

ගබඩා රීමේම  
අමතර පිරිවැය ර 
අපප් රෂා 
පනාපකපර්. 

ජල තත්ත්ව 
පසුදුපරම් පිරිවැය - 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

ඉදිරීමේම් ද්රවය ගබඩා කර පනාමැත. 

ඉදිරීමේම් ද්රවය දූදුය , දුපමෝාන වය න් ආර රෂාව 
සහයේක රීමේම සඳහා ආවරණය කරන ලෙ 
ප්රපීශවල ගබඩා කළ ුතු අතර ්වැනි ද්රවය 
පරිසර හිතකාමී සහ කරෙරවය න් පතාර 
ආකාරපයන් අසුරා තැමය ුතුය. 

අමුද්රවය අහඹු පලස ගබඩා රීමේම, සුන්බුන් 

ගබඩා රීමේම, ය හිල්ල පසක පගාඩගැසීම ආදිය ෙැිද 

පලස පාලනය කළ ුතුය. ෙැව ඇසුරුම් ද්රවය, 
පලෝහ වැනි අපනකුත් අපද්රවය පවපළඳුන්ට 
දුකුණනු ලැපේ. ජෙනික පෙනමින් වයාපියේ 
මිමිපයන්  අපිරිියලි / සුන්බුන් ඉවත් රීමේමට 
පිරිියලි කරන්නන් පයාෙවා නඩත්තු කළ ුතු 
ප්රපීශපව ගිහ පාලනය රීමේම. 

 

 

අපද්රවය නීයේ සහ 

CEA ජල තත්ත්ව 
ප්රමිතීන් 

 

සයේපතා 

නියැදියකට SLR 

5,0 

කාර්ය සාධන 
පරාමිතීන් - 
අවලම්ිත  න 

ද්රවය (SS), 
සම්්ර්ණ දුසුරුවා 
හරින ලෙ  න ද්රවය 

(TDS), පතල්ල, 

ග්රීසක, ජීව 
දුෙයාත්ත්මක 
ඔ රියජන් ඉල්ලලුම 

(BOD), සම්්ර්ණ 

පකාය පමෝම්, මළ 
පකෝය පමෝම් 

පසෞඛය සහ 
ආර රෂාව 

පසකවකයින්පේ සහ 
මහජනතාවපේ තුවාල හා 
අසනීප 

පරිසරය, පසෞඛය සහ ආර රෂාව සම්බන්ධ 

(EHS) මාර්පගෝපපීශයන්ට අනුකූලව 
සනීපාර රෂක සහ සුභසාධන පහසුකම් ඇතුළුව 
දිවා කාලපව කඳවුරු ඉදිරීමේම සඳහා අවම 
අවශයතා පකානපීිය නිර්පීශ කරන ලෙ 
පකාන්ත්රාත් දුිකදුධාන 

පකාන්ත්රාත්කරු EHS මාර්පගෝපපීශයන්ට 
අනුකූලව පසෞඛය සහ ආර රෂණ සැලැසකම ර 
සකසක කර ක්රියාත්මක රීමේම. ගිනි පාලන 
පියවරයන් සඳහා දුිකදුධාන. 
නගරපව/ප්රාපීය ය ගිනි නිවන පසකවා වල 
ලිරකථන අංක ආදිය වයාපියේ මිමිපව ප්රෙර්ශනය 
රීමේම. 

ය සකසා වැම ම් හා වැම ම් වල රවා ගැනීම සඳහා 
ඉදිරීමේම් භූමිපව පහාඳ ආර රෂන පාලනය ර 

පකාන්ත්රාත් වගන්යේ (තුවාල 
සහ අසනීප පහකතුපවන් ඇයේ 
වූ ියලිීම් සංඛයාව සහ 
සම්්ර්ණ නැයේවූ වැඩ දින . 

පසෞඛය සහ 
ආර රෂණ 
පරගුලාිය සහ 

IFC හි EHS 
සාමානය 
මාර්පගෝපපීශ 

2007 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/MWPP 

(පකාන්ත්රා ර 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාකරු  

ඉදිරීමේම් කාලය 
තුලදී 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

සහයේක රීමේම. 

පසෞඛය සහ ආර රෂාව පිළිබඳ ෙැනුවත් රීමේපම් 
වැඩසටහන් සංදුධානය රීමේමට 
පකාන්ත්රාත්කරු 

 ඉහල වැඩ රීමේම 

 

බර යනපත්රාපකරණ 
ක්රියාත්මක රීමේම 

 

මාරාන්යේක තුවාල වලට 
ල රී 

විත්තීය පසෞඛය අනතුරු  

පකාන්ත්රාත්කරුවන් හරහා ඉදිරීමේම් 

කම්කරුවන් සඳහා අත්වැසුම්, හිසකවැසුම්, කන් 

ආවරණ, ආර රිත පටි වැනි ියයලුම පුීගය ක 
ආර රෂක උපකරණ. 

උ සසුම් වැඩ, දුලිය  වැඩ, ඉහල වැඩ රීමේම, 
සීමිත අවකාශපව වැඩ රීමේම ආදිය සඳහා 
ලලොයී වැඩ බලපත්ර ක්රමය ර ක්රියාත්මක ීම 
සහයේක රීමේම. 

ඉදිරීමේම් ද්රවය පහෝ පමවලම් ්සීම / පහළීම / 
පහත ෙැමීම සීමා කළ ුතු අතර අවශය නම් ෙැිද 
අධී රෂණය යටපත් පමණ ර ියලි කළ ුතුය. 

පකාන්ත්රාත් වගන්යේ (තුවාල 
සහ අසනීප පහකතුපවන් ඇයේ 
වූ ියලිීම් සංඛයාව සහ 
සම්්ර්ණ නැයේවූ වැඩ දින . 

පොඹකර ආර රෂණ 
සැලැසකම ර අනුගමනය රීමේම 
සඳහා පොඹකර ක්රියාත්මක 
රීමේම 

පසෞඛය සහ 
ආර රෂණ 
පරගුලාිය සහ 

IFC හි EHS 
සාමානය 
මාර්පගෝපපීශ 

2007 

සංවර්ධක- 

CEB/MWPP 

  (පකාන්ත්රාත් 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාත්කරු  

ඉදිරීමේම් අදියර 
තුලදී 

අසල පීපල වලට 
මඩාවන් 

අසල ඉඩම් පරිහරණය/ 
වටිනාකම් වලට ියලිවන පාඩු 

EHS මාර්පගෝපපීශවලට අනුකූලව ප්රපේශම් 
සහගත ඉදිරීමේම් භාදුතයන් සඳහන් කරන ලෙ 
පකාන්ත්රාත් වගන්යේ. 

ඉදිරීමේම් අවසන් වූ පසු ලලොයී ඉඩම නැවත 
සකථාපිත රීමේම 

නිෂකපාෙනපව පාඩුව ර ඇත්නම් ා සඳහා වන්දි 
පගවනු ලැපේ. 

ගවයින් ට තණමම් වලට ප්රපේශය ලබා දීම. 

පකාන්ත්රා ර වගන්යේ 

සැලසුම් පෙනම මත සහ 
පිරිසැලසුම 

ඉඩම් තත්ත්වය නැවත 
සකථාපිත රීමේම (බලපෑමට 

ල ර වූ ප්රපීශය, m2) 

ගසක/පබෝග වලට වන්දි 
ක්රියාත්මක රීමේම (පගවූ 
මුෙල  

මහජන මඩා 
ආඥාපනත අංක  

1862 අංක 15. 

සහ IFC හි EHS 
පපාලි 
මාර්පගෝපපීශ 

2007 

ක්රමවත් ඉදිරීමේම් 

කළමනාකරණය, 
සැලසුම් 
ඉංජිපන්රු 
භාදුතයන් 

සංවර්ධක- 

CEB/MWPP 

  (පකාන්ත්රාත් 
ප්රයේපාෙන හරහා 
පකාන්ත්රාත්කරු  

ඉදිරීමේම් කාලය 

 

ඉදිරීමේම් අවසන් වූ 
වහාම බලපෑමට 
ල ර වූ පාර්ශකව 
සමප උපපීශනය 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

ඇතුළත් රීමේම 

කුරුල්ලලන් ගැම ම සංක්රමණික ප රීන් සුළං 
උත්පාෙක යන්ත්රය සමප 
ගැම මට ඉඩ ඇත 

සංක්රමණ කාලය තුළ කුරුල්ලලන්පේ 
සංාරනයන් නිමේ රෂණය රීමේම 

පතෝරාගත් සුළං ටර්බයින් කුරුළු ජීදුකය 

ජාතයන්තර(Birdl

ife 
International 
 (2012) මග 
පපන්ීම 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP 

 පකාන්ත්රා රකරු 

ඉදිරීමේම අදියර 

       

පමපහුම් සහ නඩත්තු අදියර 

දුලිය  කම්පනය පසකවකයින්ට සහ 
මහජනතාවට මරණය පහෝ 
තුවාල ීම 

 

අනතුරු ඇපීපම් සංඥා සකථාපිත රීමේම 

උපද්රව අවම කර ගැනීම සඳහා සුලිසු 
තා රෂණයන් ප්රපේශපමන් නිර්මාණය භාදුතා 
රීමේම 

සංඥා පුවරු නිිය පලස 
නඩත්තු රීමේම 

සුලිසු තා රෂණයන් භාදුතා 
රීමේම (අසනීප සහ තුවාල 
පහකතුපවන් වැඩ කරන දින 
අහිමි ීම  

 

වරින් වර නඩත්තු 
රීමේම 

වැඩසටහන් 
සංඛයාව සහ 
ආවරණය වන 
කාර්ය 
මණ්ඩල/පසකවක 
ප්රයේශතය  

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP 

පමපහුම කාලය 
තුල 

කුරුල්ලලන් ගැම ම කුරුල්ලලන් පේ මරණය ජාතයන්තර නිවැරදි  භාදුතයන් අනුගමනය 
කරමින්  සුළං ටර්බයින් යන්ත්ර සැලසුම් රීමේම. 
්නම් ් ර ් ර ටර්බයිනය අතර කුරුල්ලලන්පේ 
පියාීමම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩ ර ලබා දීම මගින්  
අහඹු පලස ගැම පම් හැරීයාව අඩු කරයි. 

කුරුළු ගැම ම්, මළකු ස ්කතු රීමේම ආදිය 
පිළිබඳ සමී රෂණ සහ පසුදුපරම්. 

ගැටුම් පමේ රෂා රීමේම සඳහා 
වරින් වර සමී රෂණය රීමේම 

වරින් වර කුරුල්ලලන්පේ 
තත්ත්වය ත රපසකරු රීමේමට 
දුපශකෂඥපයකු සම්බන්ධ කර 
ගැනීම. කුරුල්ලලන් ගැම ම / 
තුවාල / මළකු ස ්කතු 
රීමේපම් ියීධීන් පිළිබඳ 

Zero Collision 
Mortality 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP  

පමපහුම කාලය 
තුල  

බාහිර හරහා 
කාර්තුමය 
අධී රෂණ පිරිවැය 

දුපශකෂඥ 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

  මිමිපව කාර්ය මණ්ඩලයට  
දුපශකෂඥ පුහු සව ලබා දීම. 

ටර්බයින වය න් 
ශේෙය ජනනය ීම 

සුළං ටර්බයින් යන්ත්ර ආරිත 
ප්රජාවට මඩාවන් 

ආසන්නතම ප්රයේග්රාහකපව දිවා කාලපව 55 

dBA LAeq සහ රාත්රී 45 dBA LAeq ශේෙ 
මට්ටම් සහයේක රීමේම සඳහා සුළං ටර්බයින 
ක්රියාකාරිත්වය 

ශේෙ මට්ටම් ශේෙ මට්ටම (db) 

- වසරකට වර ර 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP 

පමපහුම කාලය 
තුල 

  ටර්බයින නඩත්තු රීමේම සහ අලුත්වැිදයා රීමේම 
නියේපතා ියලි කරනු ලැපේ. 

පමපහුම් ශේෙය සම්බන්ධ ඕනෑම 
පැමිණිල්ලල ර කිදනමින් සහ ප්රමාණවත් පලස 
දුමර්ශනය කර දුසඳන බවට සහයේක ීම සඳහා 
පැමිණිය  දුසඳීපම් ක්රියා පටිපාටිය ර ක්රියාත්මක 
රීමේම. 

EC දුියන් සහයේක කරන ලෙ 
ටර්බයින පයෙීම  

කාර්ය සාධන 

පරාමිතීන්- Leq-

ෙහවල්ල කාලය, 

Leq-රාිය සහ 

Leq- සාමානය - 
වාර්ිකව 

වයාපියේ 
කළමණාකරු 

O&M හි EHS 
නිලධාරියා 

පමපහුම කාලය 
තුල  

 

 

 

දුලිය  සංපීශ 
කටුතුවලට බාධා 

දුීුත් චුම්භක  රපෂකත්රයකට 
නිරාවරණය ීම 

දුලිය  සංපීශ කුළු සවල සකථාන පවනසක රීමේමට 
පහෝ ප රබල්ල සදුරීමේම වැනි බලපෑම් අවම 
රීමේපම් සුලිසු ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සෙහා අවට 

ප්රපීශවල EMI වලට බාධා ීම් පමේ රෂා රීරම. 

 

අවශය ලිර (මීටර්  EC දුෙුත් 
චුම්භක දුපමෝාන 

ප්රමියේය, EN 

61000-6-4– 
වසරකට වර ර 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP  

පමපහුම කාලය 
තුල 

භාදුතා කළ පතල්ල 
කාන්ලි ීම 

භූමිය / ආසන්නපව  ජල 
මූලාශ්ර අපදුත්ර ීම 

භාදුතා කරන ලෙ පතල්ල ආර රිතව ගබඩා කර 
තබා අනුමත පවපළන්ෙන්ට පමණ ර දුරීකරම. 

සුළං ටර්බයින රාන්සකපමෝමර් EHS 
මාර්පගෝපපීශයන්ට අනුකූලව ආර රිත 
සකථානයක තැීමම. 

භාදුතා කරන ලෙ පතල්ල 
ඉවතලන ක්රමය 

 

සැලසුම් / නිර්මාණ 

ජායේක පරිසර 

පනත, 

IFC හි EHS 
මාර්පගෝපපීශ 

2015 

 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP  

පමපහුම කාලය 
තුල 
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වයාපිි 

ක්රිොොරෙම්  

පරිසරිෙ පරාමිතීන් 

විෙ හැකි පාරිසරිෙ බලපෑම්  

අවදානම් 

බලපෑම් අවම කිරීකම් පිෙවරෙන් පසුවිපරම් විෂෙ පතෙ ොගෙ සාධන 

ප්රමිතීන් තත්වෙන් 

ආෙ.නිෙ වගකීම ක්රිොත්මෙ කිරීකම් 

ොලරාමුව 

ෙිශය පරිසරය 
දූෂනය/පසවණැය  

ෙැල්ලීම (Shadow 

flicker  

ටර්බයිනය ක්රියාත්මක වන 
දුට ්හි ගුණාංග මත 
පසවනැය  ෙැල්ලීම 

ජනාවාස වලට ආසන්න මායිම දිපේ පිහිටා ඇයේ 

ියයලුම ටර්බයින අවම වශපයන් මීටර් 150  ර 
පහෝ ඊට වැිද ලිරරීන් පැහැදිය  පසවනැල්ලල ර 

වැම ම වැළැ රීම සඳහා සැලසුම් කළ ුතුය.. 

ියයලුම ටර්බයින වය න් 
පසවනැල්ලල වැම ම 
නිමේ රෂණය කළ ුතු අතර 
අවශය නම් ශාකමය 
භාධකය ර පතෝරා ගත ුතුය 

EHS සුළං 
බලශ රයේ 
මාර්පගෝපපීශ 

වයාපියේ පයෝජක- 

CEB/ MWPP  

පමපහුම කාලය 
තුල 

IFC හි පරිසරය, පසෞඛයය සහ ආර රෂාව පිළිබඳ පපාලි මාර්පගෝපපීශ, 2007; IFC හි පරිසරය, පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත මාර්පගෝපපීශ - සුළං බලශ රයේය. 2015 අපගෝසකතු 

7 

 

  



218 

 

වගුව  7.2 : මන්නාරම සුළාං බල වයාපිිෙ (අදිෙර III- මුේිනකුලම්) සඳහා පාරිසරිෙ පසුවිපරම් සැලැසාම සඳහා පාරිසරිෙ පරාමිතීන් සහ ොල පසුවිපරම් සීමාවන්) 

පාරිසරිෙ- 

සාංර ෙෙ 

වයාපිි අදිෙර පසුවිපරම් ෙල යුතු 

පරාමිතීන් 

සාපානෙ වාරගණන ගුණාත්මෙ 

තත්වෙක්ත 

මුදල( 

වනපිෙේ) 

ක්රිොත්මෙ කිරීම අධික්තෂනෙ 

1. වාතපව 
ගුණාත්මක 
තත්වය 

A. ්ර්ව ඉදිරීමේම් 
අදියර (වයාපියේය 
පකාන්ත්රාත්කරු 
පවත පැවමේපමන් 
පසු  

CO, Pb, PM10, 
TSPM 

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 

(රී.මී. 0.5) 

් ර වර ර  ශ්රී ලංකාපේ 

NAAQS 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

9,000 

CEA දුියන් අනුමත 
කරන ලෙ පසුදුපරම් 
නිපයෝජිත ආයතනය 
හරහා වයාපියේ 
පයෝජක/පකාන්ත්රා ර 
කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

B. ඉදිරීමේම් අදියර 

 

CO, Pb, PM10, 
TSPM 

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 

(රී.මී. 0.5) 

මාස 3කට ් ර 
වර ර 

 

ශ්රී ලංකාපේ 

NAAQS 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

9,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
වයාපියේ 
පයෝජක/පකාන්ත්රා ර 
කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

C.පමපහුම් 
අදියර 

 

CO, Pb, PM10, 
TSPM 

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 

(රී.මී. 0.5) 

සම්මත මට්මම් 
ඉ රමවා 
පනාමැයේනම් 
නම් ් ර වර ර 

ශ්රී ලංකාපේ 

NAAQS 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

9,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
වයාපියේ 
පයෝජක/පකාන්ත්රා ර 
කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

2. ජලපව 
තත්වය 

A. ්ර්ව ඉදිරීමේම් 
අදියර (වයාපියේය 
පකාන්ත්රාත්කරු 
පවත පැවමේපමන් 
පසු  

EC,TSS(පබාරතාව
  සහ අවලම්මත 

අවසාදිත , DO, 
BOD, COD, PH 
පතල්ල සහ ග්රීසක, Pb, 

NO2, NO3, Fe, F, 
Cl, SO4, PO4, 
සම්්ර්ණ 

 රෂාමේයත්වය, E 

Coli (මල ද්රවය වල 

සුළං උෙයානය 
අවට ළපම ඇයේ 
ළිපඳන් ්ක ර 
සහ අපනක 
කලපුව අසල 
මතුපිට ජල 
මූලාශ්රපයන්. 

් ර වර ර SLS ජල 
තත්ත්ව ප්රමිතීන් 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

14,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
පකාන්ත්රා ර කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 
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පාරිසරිෙ- 

සාංර ෙෙ 

වයාපිි අදිෙර පසුවිපරම් ෙල යුතු 

පරාමිතීන් 

සාපානෙ වාරගණන ගුණාත්මෙ 

තත්වෙක්ත 

මුදල( 

වනපිෙේ) 

ක්රිොත්මෙ කිරීම අධික්තෂනෙ 

පකාය පමෝම් , 
හයිපඩ්රාකාබන් 

B. ඉදිරීමේම් අදියර  EC, TSS 
(පබාරතාවය සහ 
අවලම්ිත 

අවසාදිත , DO, 

BOD, COD, PH 
පතල්ල සහ ග්රීසක, Pb, 
NO2, NO3, Fe, F, 
Cl, SO4, PO4, 
සම්්ර්ණ 

 රෂාමේයත්වය, E 

Coli (මලද්රවය වල 

පකාය පමෝම් , 
හයිපඩ්රාකාබන්. 

සුළං උෙයානය 
අවට ළපම ඇයේ 
ළිපඳන් ්ක ර 
සහ අපනක 
කලපුව අසල 
මතුපිට ජල 
මූලාශ්රපයන්. 

මාස 3කට ් ර 
වර ර 

SLS ජල 
තත්ත්ව ප්රමිතීන් 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

14,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
පකාන්ත්රා ර කරු 

පකාන්ත්රා රකරු

/ වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

C.පමපහුම් 
අදියර  

EC,TSS(පබාරතාව
  සහ අවලම්මත 

අවසාදිත , DO, 

BOD, COD, PH 
පතල්ල සහ ග්රීසක, Pb, 

NO2, NO3, Fe, F, 
Cl, SO4, PO4, 
සම්්ර්ණ 

 රෂාමේයත්වය, E 

Coli (මල ද්රවය වල 

පකාය පමෝම් , 
හයිපඩ්රාකාබන් 

සුළං උෙයානය 
අවට ළපම ඇයේ 
ළිපඳන් ්ක ර 
සහ අපනක 
කලපුව අසල 
මතුපිට ජල 
මූලාශ්රපයන්. 

මාස 12කට 
් ර වර ර 

SLS ජල 
තත්ත්ව ප්රමිතීන් 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

14,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 

ආයතනය හරහා CEB/ 

MWPP  

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

3. ශේෙය / 
කම්පනය 

A. ්ර්ව ඉදිරීමේම් 
අදියර (වයාපියේය 
පකාන්ත්රාත්කරු 
පවත පැවමේපමන් 

ශේෙ මට්ටම (dB 
මට්ටම  

උෙයායනය 
ඇතුළත සහසුළං 
ටර්බයිනවල 
ආසන්නතම 

් රවර ර ජායේක 
පාරිසරික (ශේෙ 
පාලන  

සාම්පලය ර 
සෙහා 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 
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පාරිසරිෙ- 

සාංර ෙෙ 

වයාපිි අදිෙර පසුවිපරම් ෙල යුතු 

පරාමිතීන් 

සාපානෙ වාරගණන ගුණාත්මෙ 

තත්වෙක්ත 

මුදල( 

වනපිෙේ) 

ක්රිොත්මෙ කිරීම අධික්තෂනෙ 

පසු  ප්රයේග්රාහකය පරගුලාිය 15,000 පකාන්ත්රා ර කරු 

B. ඉදිරීමේම් අදියර 

 

ශේෙ මට්ටම (dB 
මට්ටම  

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 

(රී.මී. 0.5). 

මාස 3කට ් ර 
වර ර 

ජායේක 
පාරිසරික (ශේෙ 
පාලන  
පරගුලාිය 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

15,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
පකාන්ත්රා ර කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

C.පමපහුම් 
අදියර  

ශේෙ මට්ටම (dB 
මට්ටම  

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 

(රී.මී. 0.5). 

වසරකට 6 
වර ර 

ජායේක 
පාරිසරික (ශේෙ 
පාලන  
පරගුලාිය 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

15,000 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
පකාන්ත්රා ර කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

4. පස A. ්ර්ව ඉදිරීමේම් 
අදියර (වයාපියේය 
පකාන්ත්රාත්කරු 
පවත පැවමේපමන් 
පසු  

PH, සල්ලපමකට් 

(SO3), 

 රපලෝරයිඩ්, ORP, 

ලවණතාව, 

ප්රයේපරෝධීතාව, 

කාබනික ද්රවය, 
පතතමනය  

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 
(පයෝජිත මිමියට 

ආසන්නව, 

සකථාන 2  ර). 

් ර වර ර  තාකෂණික 
පිරිදුතයන් 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

 13,500 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
පකාන්ත්රා ර කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

B. ඉදිරීමේම් අදියර  PH, සල්ලපමකට් 

(SO3), 

 රපලෝරයිඩ්, ORP, 

ලවණතාව, 

ප්රයේපරෝධීතාව, 

කාබනික ද්රවය, 
පතතමනය 

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 
(පයෝජිත මිමියට 

ආසන්නව, 

සකථාන 2  ර . 

මාස 3කට ් ර 
වර ර 

තාකෂණික 
පිරිදුතයන් 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

13,500 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 
ආයතනය හරහා 
පකාන්ත්රා ර කරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

C.පමපහුම් 
අදියර  

PH, සල්ලපමකට් 

(SO3), 

 රපලෝරයිඩ්, ORP, 

ලවණතාව, 

ප්රයේපරෝධීතාව, 

පයෝජිත සුළං 
උෙයානපව 
ඇතුළත සහ පිටත 
(පයෝජිත මිමියට 

ආසන්නව, 

සම්මත මට්මම් 
ඉ රමවා 
පනාමැයේනම් 
නම් ් ර වර ර 

තාකෂණික 
පිරිදුතයන් 

සාම්පලය ර 
සෙහා 

13,500 

අනුමත කරන ලෙ 
පසුදුපරම් නිපයෝජිත 

ආයතනය හරහා CEB/ 

MWPP 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 
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පාරිසරිෙ- 

සාංර ෙෙ 

වයාපිි අදිෙර පසුවිපරම් ෙල යුතු 

පරාමිතීන් 

සාපානෙ වාරගණන ගුණාත්මෙ 

තත්වෙක්ත 

මුදල( 

වනපිෙේ) 

ක්රිොත්මෙ කිරීම අධික්තෂනෙ 

කාබනික ද්රවය, 
පතතමනය 

සකථාන 2  ර . 

5. කුරුල්ලලන් 
සහ වවුලන් 
ගැම ම 

පමපහුම් 
අදියර 

ප රි නිමේ රෂණ 
පසුදුපරම් 

 

ගැම ම් අවොනම් 
ඇගයීම් 
වාර්තාවට අනුව 
සුළං ටර්බයින 
අසල (වවුලන් 
සහ ප රීන් 
සඳහා ්කම 
ක්රමපේෙය ර 
අනුගමනය 
රීමේම  

්ර්ව 

ඉදිරීමේම්,  

 

ඉදිරීමේම් සහ 
පමපහුම් 

ශේෙය අමතර 
දුයෙම් නැත 
කුරුළු 
සමී රෂණය 

2021 
පෙසැම්බිය
ට වසර ර 
සඳහාආරම්
භ 
දුයෙම.රු.මි

ය යන 1.8 

ප රි දුෙයාඥ 

උපපීශක, සුළං 

උෙයානපව O&M 
ක්රියාකරු 

වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

6. EMI 

පමපහුම් 
අදියර 

දුෙුත්  රපෂකත්රය 

(kV/m), චුම්බක 

 රපෂකත්රය (μT) සහ 
ඇන්ටනා 

සුළං ටර්බයින 
සකථාන අසල 
පපපනන නිවාස 
පප්ළිපව 

වාර්ිකව IEC දුෙුත් 
චුම්භක 
දුපමෝාන 

ප්රමියේය, EN 

61000-6-4 

අමතර 
දුයෙම් නැත 

O&M ක්රියාකරු වයාපියේ 

පයෝජක- CEB/ 

MWPP 

පකටි පලිම්:  

SO2- -සල්ලපර් ඩපයා රසයිඩ්  NO2- - නයිරජන් ඩපයා රසයිඩ් CO- කාබන් පමාපනා ර සයිඩ් 

Pb- පලඩ් PM10- ියුම් අංශු <10 TSPM- සම්්ර්ණ අවලම්මත ියුම් අංශු 

EC- දුලිය  සංනායකතාවය DO- ද්රාවය ඔ රියජන් TSS- සම්්ර්ණ  න අංශු 

BOD- ජජව ඔත්ියජන් ඉල්ලලුම NAAQS- ජායේක වාු තත්ව ගුණාත්මකභාවයන් CEA- මධයම පරිසර අිකකාරිය 

NWQS- ජායේක ජල තත්ව ගුණාත්මකභාවයන් CEB- ලංකා දුලිය  බලමංඩලය IEC – ජාතයන්තර දුලිය -තා රෂණික පකාමිසම 

සටහන්  ප්රවාහන සහ නවාතැන් පිරිවැය, NBT, VAT යනාදිය EMoP සඳහා ඇතුළත් පනාපේ. දින 60 ක කාලය ර සඳහා වලංගු ගාසකතු. NBRO (ජායේක පගාඩනැගිය  පර්පවෂණ සංදුධානය  

දුියන් සපයන ලෙ උපුටා ෙැ රීම මත පෙනම් වූ පතාරතුරු. 
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8 වන පරිච්කේදෙ - නිගමන සහ නිගකේශ 

ලංකා දුලිය  බල මන්ඩලය දුියන් ක්රියාත්මක රීමේමට පයෝජිත මන්නාරම් සුළං බල වයාපියේය/ අදියර III, 
(මුල්ලය කුලම්  වයාපියේය මඟින් ශ්රී ලංකාපේ සුළං බල ධාරිතාව පුළුල්ල රීමේමට සහ සම්පේෂණ යටිතල පහසුකම් 

වැිදදිු ස රීමේමට අපප්ෂා කරනු ලැපේ. පමම වයාපියේය මගින් 2025 වන දුට දුලිය බල සැපුපම් 
දුශකවසනීයත්වය සහ පිරිියලි බලශ රයේ උත්පාෙනය වැිදදිු ස කරනු ඇත. 

පයෝජිත සුළං බලාගාර සහ සම්පේෂණ මාර්ගපව ඉදිරීමේම් ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන්  සැලරීය ුතු පාරිසරික 
බලපෑම් ඇයේ පනාවනු ඇත. පබාපහෝ පාරිසරික බලපෑම් ප්රධාන වශපයන් ඉදිරීමේම් කාලයට සීමා වන තාවකාය ක 

සකවභාවය ර ඇයේ ාවා පේ. වයාපියේයට පරිසර කළමනාකරණ සැලැසකම ර (EMP) සකසක කර ඇයේ අතර ්ය 

ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා වගකීම් පවරා ඇත. ්ම EMP ක්රියාත්මක රීමේම හරහා වයාපියේපව අපප් රිත පාරිසරික 

බලපෑම් පහසුපවන් අවම කර ගත හැක. සමසකත; සුළං බල වයාපියේ ආරිත පාරිසරික බලපෑම් ඉදිරීමේම් කාලයට 
සීමා වන අතර බලපෑම් අවම රීමේමට නිර්පීිෂත ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක රීමේපමන් සහ වඩාත් නිවැරදි  ඉංජිපන්රු 
සහ පාරිසරික භාදුතයන් ක්රියාත්මක රීමේම තුය න් බලපෑම්  පිළිගත හැරී මට්ටමකට අවම කර ගත හැක. 

වයාපියේය ක්රියාත්මක වන දුට, පුනර්ජනනීය බලශ රයේය සපයන අතර රීියලි වාුමය,  න සහ ද්රව අපද්රවය 
ජනනය පනාකරන බැදුන් වයාපියේ බලපෑම් පබාපහෝ ලිරට ධනාත්මක පේ. පයෝජිත වයාපියේය මගින් පවරළ 
කලාපයට සැලරීය ුතු බලපෑම ර අපප් රෂා පනාපකපර්. නිිය ඉදිරීමේම් සහ නඩත්තු පිළිපවත් අනුගමනය 
රීමේපමන් පසට හා සකථානීයව ඇයේ දුය හැරී ජල ගැලීම්/ගංවතුර සම්බන්ධ සුළු බලපෑම් අවම කර ගත හැක. 
 
පයෝජිත මන්නාරම් සුළං බල වයාපියේය/ අදියර III හි ඇයේදුය හැරී සිජු, වක්ර, සමසකථ සහ පේරිත පාරිසරික 

බලපෑම්, පාංශු ඛාෙනය සහ දූදුය  ජනනය, ශේෙය සහ කම්පනය,  ණ පහෝ  අන්තරායකර අපද්රවය හා අපජල 

උත්පාෙනය, සහ විත්තීය සහ ප්රජා පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත අවොනම්, දුපශකෂපයන්ම, ඉහල සහ දුලිය ය යටිතල 
පහසුකම් සමප වැඩ රීමේම සහ පබෝවන පරෝග අවොනම වැනි  තාවකාය ක බලපෑම් ඇතුළුව ඉදිරීමේම් සම්බන්ධ 

මධයසකථ-සුළු පරිමාණ, වයාපියේ භූමියට -දුපශකිත සහ ප්රධාන වශපයන් පකටි කාලීන බලපෑම් පේ. පමපහුම් 
සහ නඩත්තු රීමේපම්දී දිගු කාලීන බලපෑම්වලට සම්බන්ධ අවොනම්, අනතුරුොයක ද්රවය හා අපද්රවය 

කළමනාකරණයට සම්බන්ධ පරිසර දූෂණ අවොනම්, අඩු ෙැනුම ර ඇයේ ප්රාපීය ය ප්රජාවන් තුළ දුලිය ය යටිතල 
පහසුකම් පැවතීම සම්බන්ධ විත්තීය සහ ප්රජා පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත අවොනම් සහ ගෑසක පරිවරණය කළ ්කතු 
රීමේපම් උපපපාපළක සහ සකදුච්ජියර්/මුලි ප්රධාන ාකකවල කාන්ලි ීම පාලනය රීමේම සහ අධී රෂණය රීමේම අවශය 

වන SF6 (පගෝලීය උෂකණත්වය ඉහළ යාපම් හැරීයාව ඇයේ ප්රබල හරිතාගාර වාුව ර වන කාබන්ඩපයා රසයිඩ් 
රීපලෝග්රෑම් 22,800  හා සම්බන්ධ පීශගුණික දුපර්යාස බලපෑම් පාලනය කර පසු දුපරම් කල ුතුය.  

මන්නාරම III අදියර වයාපියේපයහි ඉදිරීමේම් කටුතු වලදී CEB/MWPP සහ ඔවුන්පේ පකාන්ත්රාත්කරුවන් 

දුියන් ක්රියාත්මක කල ුතු අවම රීමේපම් ක්රියා සහ අධී රෂණ සැලසුම් ඇතුළුව වන්දි ක්රියාමාර්ග EMP හි ෙ රවා 
ඇත. පකාන්ත්රාත්කරුවන් දුියන් අවශය ක්රියාමාර්ග සඳහා පිරිවැය සහ ක්රියාත්මක රීමේම සහයේක රීමේම සඳහා 
ඉදිරීමේම් පකාන්ත්රාත්තුවලට අවම රීමේපම් සහ අධී රෂණ සැලසුම් ඇතුළත් කරනු ලැපේ. පකාන්ත්රාත්කරුවන්පේ 

පාරිසරික කළමනාකරණ සහ (CEMP) පරිසරය දූෂණය වැලැ රීපම් සැලසුම්,  න සහ අන්තරායකර අපද්රවය 

කළමනාකරණ සැලසුම්, අවසකථා පසායා ගැනීපම් ක්රියා පටිපාටි ආදිය සහ ාවාපව පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත 
අවොනම් ත රපසකරු රීමේම් සහ සැලසුම් (විත්තීය සහ ප්රජා අවොනම් යන පෙකම ඇතුලත් රීමේම සහ රථවාහන 

කළමනාකරණ සැලසුම් සහ COVID-19 ප්රයේපාෙන ඇතුළුව  CEB/MWPP දුියන් අනුමත කරනු ලැපේ. 

වයාපියේ ක්රියාකාරකම් තුය න් පභෞයේකව නැවත පදිංචි රීමේම ර ියලි ීම අවශය පනාවන සුළු ආර්ික 
ප්රයේසකථාපනයන් ියලි පේ. ඉඩම් හිමිකරුවන්ට අත්පත් කරගත් ඉඩම් අඛණ්ඩව වගා කටුතු ියලි රීමේමට ඉඩ 
සැලසීම හරහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීපම් බලපෑම අවම වනු ඇත. සදුසකතරාත්මක සැලසුම සහ ඉඩම් දුමර්ශනය 
අවසන් වූ පසු ගසකවලට සහ පබෝගවලට ඇයේ දුය හැරී බලපෑම් පිළිබෙව පතාරතුරු යාවත්කාලීන කරනු ලැපේ . 
්ම ආර්ික බලපෑම් පියවා ගැනීම සඳහා ියදුල්ල ඉදිරීමේම් කටුතු ආරම්භ රීමේමට පපර ප්රයේසකථාපන පිරිවැය 

යටපත් වන්දි පගීමට වයාපියේය කටුතු කරනු ඇත. ධීවර කර්මාන්තයට වයාපියේපව බලපෑම පිළිබඳ CEB 

දුියන් ප්රජාවන්පේ සංජානනය අඛණ්ඩ සන්නිපේෙනය, ෙැනුවත් රීමේම්, දුනිදුෙභාවය සහ සහභාීතත්ව  ක්රියාත්මක 

රීමේම් සහ වයාපියේ කාලසීමාව පුරා අධී රෂණය රීමේම තුළින් කටුතු කළ ුතුය. ප්රජා ගැටළු දුසඳීම සඳහා GRM 
වහාම සකසක කළ ුතුය.  

සැලසුම් සහ ්ර්ව ඉදිරීමේම්, ඉදිරීමේම් සහ පමපහුම් සහ නඩත්තු අදියරයන්හිදී ියලි කරන පාරිසරික අධී රෂණ 

සහ අධී රෂණ වැඩසටහන ර මඟින් EMP ක්රියාත්මක රීමේම CEB /MWPP දුියන් සහයේක කරනු ලබන අතර, 
ඔවුන් ක්රියාත්මක රීමේපම්දී අනපප් රිත බලපෑම් පහෝ නිවැරදි රීමේපම් ක්රියාමාර්ග සඳහා අවශයතා වාර්තා කරනු 
ඇත.  
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වයාපියේ ප්රපීශපව මතුපිට ජලයට දුය හැරීයයි අපප් රිත බලපෑම් සැලරීය ුතු මට්ටමක පනාමැත. පකපසක 

පවතත්, සුළං ටර්බයින සදුරීමේපම් වයාපියේ ක්රියාකාරකම් පහකතුපවන් වයාපියේ භූමිපව භූගත ජලයට යම් යම් 

අහිතකර බලපෑම් අපප් රෂා කළ හැරීය. පකපසක පවතත්, බලපෑම් අවම රීමේපම් පියවර අනුගමනය රීමේපමන් 
භූගත ජලයට අපප් රෂා කළ හැරී අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගත හැරීය. මුහුලි ජලය සකවභාදුකව පසකදීම වර්ෂා 

කාලය තුළ ියලි දුය හැරීය. භූගත ජලපව සහ මතුපිට ජලපව හයිපඩ්රාය  ර, පභෞයේක හා රසායනික ගුණාංග 
නිමේ රෂණය රීමේම සඳහා නිවැරදි පසුදුපරම් සැලැසකම ර අනුගමනය රීමේම නිර්පීශ කරනු ලැපේ. 

ශ්රී ලංකාපේ සමසකත ජජව දුදුධත්වය හා සසඳන දුට පතෝරාගත් වයාපියේ මිමිපව ආපේණික, තර්ජනයට ල ර වූ 
සහ සීමා සහිත පරාසයක දුපශකෂ අනුව දුපශකෂ බහුලත්වය සහ තර්ජනයට ල ර වූ  දුපශකෂ පැවතීම සාපප් රෂව 

අඩු බව පසායා ගන්නා ලදී. පකපසක පවතත්, පබාපහෝ වයාපියේ ක්රියාකාරකම් මරිච්චිකට්ටි ර රිත වනාන්තරය 

තුළ ියලි වන අතර, ්ම නිසා ්ය වැෙගත් වාසසකථානය ර පලස සැලරීය ුතුය. ්ය කලාපපව සත්ත්ව හා 
වි රෂලතා සඳහා බාධාවරීන් පතාරව වාසසකථාන සපයන අතර ශුෂකක කලාපයට සීමා වූ අීදුතීය පවරළබඩ 
වාසසකථාන සඳහා ්හ ොයක පේ. සුළං වයාපියේ සහ සම්පේෂණ මාර්ග වය න් පැන නගින ප්රධාන සිණාත්මක 
බලපෑම් වය න් ්ක ර වන්පන් කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් වැනි සත්ව දුපශකෂ වල මරණයට හා තුවාල වලට පහකතු 
වන බලපෑම් ඇයේ ීම පේ. තාවකාය ක පවනසකකම් හඳුනා ගැනීමට අවම වශපයන් වසරක ප රී අධයයනය ර 
අවශය වන බැදුන් පකටි කාලය ර තුළ ියලි කරන ලෙ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් අධයයනපවදී ස්සක කරන ලෙ 

ෙත්ත සුළං ටර්බයින සහ සම්පේෂණ මාර්ග පහකතුපවන් ප රින් (avifauna  මත ඇයේ දුය හැරී බලපෑම් පිළිබඳව 

අෙහසක ෙැ රීමට ප්රමාණවත් පනාපේ. ්බැදුන්, වයාපියේ ප්රපීශපව ජීවත්වන කුරුළු දුපශකෂ වලට වන බලපෑම 
අවම රීමේපම් ක්රමපේෙය  තීරණය රීමේම සඳහා  කුරුල්ලලන් සහ වවුලන් පකපරහි අවධානය පයාමු කරමින් 
කුරුල්ලලන් පිළිබඳ අවම වශපයන් වසරක අධයයනය ර ියලි කල ුතුය. පයෝජිත වයාපියේය පහකතුපවන් පගාඩමම් 

සහ ජලජ වාසසකථාන අහිමි ීම, වනජීී වාසසකථානවලට බාධා ීම, වාසසකථාන ඛණ්ඩනය ීම, වාසසකථාන 
හායනය වැනි අපනකුත් බලපෑම් සැලරීය ුතු මට්ටමක පනාවන අතර පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැසකම 
තදින්ම ක්රියාත්මක රීමේම තුළින් ්ම බලපෑම් කළමනාකරණය කළ හැරීය. 

සුළං ටර්බයින නිෂකපාෙකයාපේ තා රෂණික දුසකතර වලට අනුව ශේෙය සහ බල නිමැවුපම් පමපහුම් සීමාවන් 
අවට ගම්වල පිළිගත හැරී ශේෙ මට්ටම් පපන්නුම් කරයි. වයාපියේය සඳහා සපයනු ලබන සුළං ටර්බයින  කුළුපණ් 

ියට මීටර් 150 යේරසක ලිරකදී උපරිම ශේෙ ප්රයේොනය 40-45 LAeqn (dBA) පේ. ෙැනට පවයේන නිවාස සුළං 

බලාගාරවය න් මීටර් 500 කට වඩා ලිරින් පිහිටා ඇයේ බැදුන් ශේෙපව බලපෑම පනාසැලරීය හැරීය. අවශය නම්, 

සිතුමය දිවා/රාත්රී ශේෙ සීමා අවශයතා සපුරාලීම සඳහා, වයාපියේය සඳහා සපයනු ලබන සුළං ටර්බයින යන්ත්රවල 
ශේෙ සීමා කළ ආකාරපයන් ක්රියා රීමේමට හැරී දුය ුතුය. 

පයෝජිත සුළං බලාගාරය ජායේක වැෙගත්කම ර ෙරනු ලබයි. සුළං ටර්බයින වල උත්පාෙනය කරන දුලිය ය ජායේක 
දුලිය බල පීධයේයට ්  ර කරයි. ්ය රට තුළ දුලිය  සැපුපම් දුශකවසනීයත්වය වැිදදිු ස කරනු ඇයේ අතර දුලිය බල 
උත්පාෙනපව පිරිවැය අඩුරීමේම මගින් රටට ප්රයේලාභ ලැපබනු ඇත. වයාපියේ ඉදිරීමේපම්දී මාර්ග වැිදදිු ස රීමේම් 
සහ අනියම් ශ්රම කටුතු රීහිපය ර හැර සුලං දුලිය   වයාපියේය මඟින් ප්රාපීය ය ප්රජාවන්ට රීියලි සිජු හා  රෂණික 

ප්රයේලාභය ර පගන ්නු පනාලැපේ. ්බැදුන්, වයාපියේය ්ය අවට ප්රාපීශපව  ජනතාවට ියලිදුය හැරී හානිකර 

බලපෑම් වළ රවා ගැනීම අතයවශය වන අතර, හැරී නම්, වයාපියේය මගින් ්හි ප්රයේලාභවය න් පකාටස ර පීය ය 
ප්රජාවන් සමප ඔවුන්පේ ජීවන තත්ත්වය සහ සමාජ යහපැවැත්ම ඉහළ නැංීම සඳහා පබො ගත ුතුය. කුඩා 

ගම්මාන යටිතල පහසුකම් වැිදදිු ස රීමේම, ස්රීයා දුරහිත තරුණ තරුණියන්පේ විත්තීය සහ තා රෂණික 
කුසලතා පගාඩනැීතම යනාදිය වයාපියේ ක්රියාත්මක රීමේපම් නිපයෝජිතායතනයට පමම මහා සංවර්ධන 
වයාපියේපයන් ප්රයේලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ප්රාපීය ය ප්රජාවට සහාය දුය හැරී ක්රම රීහිපයරී. 

පයෝජිත සුළං බලාගාර වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා ෙැනට පවන් කර ඇයේ මායිම් වය න් සැලරීය ුතු 

අපගමනය ර ියලි පනාකළ ුතු බව තදින්ම නිර්පීශ කරනු ලැපේ. පමම වයාපියේය මගින්  පපාලි මාර්ග, මාළු 

පගාඩබෑපම් සකථාන, ධීවර කඳවුරු සහ ගවයින්පේ තණමම් පවත ප්රපේශ ීම සඳහා ප්රජාපේ වැියයන්ට රීියලි 
සීමාව ර පැනදුය ුතු නැත. 

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්ථාව සකවපීය ය භාෂාවලට පරිවර්තනය කර  මධයම පරිසර අිකකාරිපව පවේ 

අඩදුපව සහ ප්රාපීය ය වශපයන් DSD කාර්යාල වල මහජනයාපේ පරිය ලනය සෙහා දුවිතව තබනු ඇත. 

CEB/MWPP දුියන් GSS සහ සම්පේෂණ මාර්ග ROW වය න් මීටර් 500 ර ඇතුළත ියයලුම ප්රාපීය ය ප්රජාවන් 
සමප වැෙගත් උපපීශන ක්රියාවය ය දිගටම කරපගන යනු ඇත. වයාපියේ ක්රියාත්මක රීමේපම්දී මහජන 
උපපීශන/සකත්රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ අවධානය පයාමු කරන කණ්ඩායම් ඇතුළුව බලපෑමට ල ර වූ ියයලුම 
පුීගලයින් සහ අපනකුත් පාර්ශකවකරුවන් සමප ්ර්ණ පලස සම්බන්ධ ී ියටින බවට වයාපියේය සහයේක කරනු ු
ලබන අතර ඔවුන්ට ්හි සංවර්ධනය හා ක්රියාත්මක රීමේම් සඳහා සහභාීත ීමට අවසකථාව යේපේ. 
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අවසාන වශපයන්, වයාපියේය ක්රියාත්මක රීමේපම්දී වයාපියේය පහකතුපවන් මධයසකථ-සුළු ඍණාත්මක බලපෑම් ඇයේ 

වන නමුත් EMP හි ෙ රවා ඇයේ බලපෑම් අවම රීමේපම් ක්රියාමාර්ග සහ පසුදුපරම් අවශයතා ලලොයී පලස 

ක්රියාත්මක පේ යැයි උපකල්ලපනය කළපහාත්, MWPP හි අදියර III වයාපියේය මගින් සැලරීය ුතු අහිතකර 

පාරිසරික බලපෑම් ඇයේ ීම ර අපප් රෂා කරනු පනාලැපේ. ජායේක පාරිසරික පනත මත පෙනම්ව, පයෝජිත 

වයාපියේය ිනිමිත වයාපියේ රි පලස ෙ රවනු ලබන අතර, වයාපියේ අනුමත රීමේපම් නිපයෝජිතායනය වන  මධයම 

පරිසර අිකකාරිපව (CEA) පරිසර අනුමැයේය CEB පවත අවශය පේ. පයෝජිත වයාපියේපව පාරිසරික පසුදුපරම් 

අවශයතා සපුරාලීම සෙහා EMP ඇතුළුව පමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම මධයම පරිසර අිකකාරියට ප්රමාණවත් 
යැයි සැලප ර. 
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පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්ථාව 

  

 
 

ජාලක උප පපාළට සම්බන්ධ කරන 220 kV සම්පේෂණ මාර්ගය සහ සුළං 
බල වයාපියේපව දුලිය ය ් ර ස්සක රීමේපම් උපපපාළ සමග පයෝජිත 

මුල්ලය කුලම් සුළං බල වයාපියේය 
  

(මන්නාරම සුළං බල වයාපියේය - අදියර III) 
 

 

ඇමු සම්  
 

2022 සැප්තැම්බර් 
 
 

  

 

ලංකා දුලිය බල මණ්ඩලපව වයාපියේ අංශය සඳහා වන සංර රෂණය සඳහා වූ ශ්රී ලංකා 

වැඩසටහන මගින් පිළිපයල කරන ලදී. 
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Annex-01  
 
TERMS OF REFERENCE FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) REPORT ON 
PROPOSED 100 MW MANNAR PHASE III WIND POWER PARK (MULLIKULAM) PROJECT 
The ToR is valid for one and half years from the date of issue. 

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 the 
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. In the 
case where the project is to be sited on state land we recommend obtaining “in principle” approval of 
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 Name                    : Proposed Mullikulam 100 MW Wind Power Project – MannarWindPower 
Project (Phase III) 

Project Proponent  : Ceylon Electricity Board 

Project Approving Agency : Central Environmental Authority  

Issued Date of the ToR :  22.02.2022 

Outline of the Report  : 

Executive Summary 

      1. Introduction  
      2. Description of the project and reasonable alternatives 
      3. Description of the existing environment  
      4. Anticipated environmental impacts of proposed project 
      5. Proposed mitigatory measures 
      6. Extended cost-benefit analysis 
      7. Environmental Management Plan 
      8. Conclusion and Recommendations 
ANNEXURE 
I Terms of Reference 
II References 
III Sources of data & information 
IV List of preparers including their work allocation and time schedules (The EIA Report should be 
authenticated by prepares).    
V Comments made by the public NGOs and other agencies during the formal and informal 
scoping meetings held by the EIA Team 
VI Complete set of relevant maps, contour maps, tables, charts, layout plans and other details 
 

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; 
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- Background of the proposed project  
- Objectives and justification of the proposed project 
- (Summarize the need or problem being addressed by the project and how the proposed 

project is expected to resolve the problem or the issue) 
- 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 adopted in EIA preparation 
- Government 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 (present and proposed). 
- Approvals needed for the project from other state agencies and any conditions laid down 

by state agencies for implementation of the project (eg :  UDA, FD, Palmyra Development 
Board etc.)  
 

2 DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT AND REASONABLE ALTERNATIVES 
2.1 Description of the proposed project 

- Location, indicate the Divisional Secretariat Division/s and the Pradeshiya Sabha area/s 
within which the project site falls. (Including the transmission line and grid substation). 

- State the present ownership of the project site. (if state own preliminary approval of such 
relevant agencies should be attached to the EIA report) 

- A location map of reasonable scale (1:10,000 scale is preferred) indicating the project site, 
accessibility to the site, surrounding developments, land use and infrastructure facilities. 
(The location map should include general location of the project site and exact location with 
clear coordinates). 

- Clear coloured and readable maps together with diagrams and photographs to be provided 
for reviewer to get a clear understanding of the project area and the location of all the 
project components. 

- Extent of the project area (area cover up for installation of wind towers and trace of 
transmission line and grid substation).    

- Project layout plan covering the entire project area including all major components (wind 
towers, transmission line, access road and other related structures such as grid substation, 
switch yards etc. and any other structures) of the project, related structures etc. and 
reservation areas. 

2.1.1 Details of permanent structure 
-  Wind power plant 

- Installed capacity of wind power plant 
- Expected plant factor of wind power plant 
- Details of wind power plant  

No of wind towers and land area required for installation of tower together with 
reservation/ non-building zone. 

- Type, design, sizes/capacities of turbine(s) and generator(s), hub height, rotor 
diameter, spacing between towers, number of units, configuration etc. 

- Internal power harnessing system / network incorporated 
- Control, metering and monitoring systems 
- Transformers, switch yard  
- Security / safety measures such as fencing, CCTV, fire protection, prevention of bird 

strike and damage to the animals 
- Birds detecting mechanism/system  
- Access road 
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- Any other infrastructure required / provided by the project 
   -   Transmission Line 

- Principle features of the transmission line route 
Length of line section, width of the line corridor, types and designs of transmission tower 
including land area occupied by tower (based on the tower type and height etc.) 

- Height of the tower  
- Span between two tower locations 
- Number of angle towers and geo coordinates of the tower location/s   
- Ground clearance of the line pathway. 
- Nature and type of any other related structures to be erected 
- Present land ownership of the line corridor and GN Division of the area. 
- Land extend and geo coordinates of the GN Division 
- Type of grid substations/s, switch yards: 
- Type of transformers to be installed and their capacity details 
- Any additional structures to be constructed 
- Provide a location map indicating the project site, surrounding development and 

infrastructure (at appropriate scale). 
- Land preparation  

- Removal of trees/ vegetation along the transmission line trace and wind tower areas.  
- Land clearing and filling etc.  

2.1.2 Details of temporary structures 

Piers and any other coastal structures for transportation of material/equipment to the site, 
Contractors and Engineer’s site offices, Contractor’s store building and store yards, Dumping 
sites, temporary quarry sites, concrete batching plant, labour camps and any access through 
pilot roads to these plants/sites. 

2.2 Methodology of construction wind plant and transmission line  
- The details on pre-construction and construction activities, phased implementation 

schedule, staffing/workforce, future development/ expansion etc. 
- Raw material and water requirements for construction activities 
- Construction of wind tower foundations, switchgear building, transformer rooms and 

erection of wind towers 
- Installation of wind turbine and rotor blades 
- Laying of power and instrumental cables 
- Method of construction of substations / switchyards, transmission towers and method of 

stringing 
- Infrastructure developments (if any) 

Details of any permanent /temporary access roads to be built / improved (existing condition 
and anticipated improvement) 

- Techniques and equipment to be used. 
- Method of material /equipment transport and installations 
- Time schedule, staffing, and support facilities, technologies  
- Disposal of construction debris 
- Other construction activities (if any) 

2.3 Methodology of operation 
 

- Operational activities related to the wind plant and transmission line 
- Repair and maintenance activities with frequencies 
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- Amount of water to be used for the project during operation period 
- Water source and required approvals   
-  Construction of a fence, boundary wall around the land or wind towers (if any) 
- E-waste generation storage and disposal methods 

2.4 Resettlement (If any) 
- Resettlement of settlement  
- Number of families to be relocated 
- Identification of relocation site 
- Infrastructure facilities to be supplied them 

2.5 Investment and funding sources  
- State the total cost of the project and proposed funding mechanism 

2.6 Evaluation of Alternatives 

Describe reasonable alternatives considered to the proposed project which might be less 
harmful to the environment.    

Following options can be considered for analysis of alternatives. 

• Site alternatives 
• Design and technology selection 
• Construction techniques and phasing  
• Operating and maintenance procedure etc. 
• No action alternative  

Compare alternatives in terms of potential environmental impacts, mitigatory measures, capital 
and operating costs, reliability etc.   

Give reason/s why such alternatives were rejected. 

3 DESCRIPTION OF THE EXISTING ENVIRONMENT 
 This chapter should provide information on physical, biological socio-economic, archeological and 

cultural aspects of the environment likely to be affected by any activity during implementation 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 defined.  All technical terms should be 
clearly defined.  The existing environment should be described under following; 
 
Study area 
a) Project site 
b) Area beyond the project site where there is potential for environmental impacts due to the 
project (influenced area) 
Assemble evaluate and present baseline data on following environmental characteristics of the study 
area.  
3.1 Physical Environment 
3.1.1 Topography 

- A general description of topography of the study area.  (recent topo-sheet(s) of suitable 
scale should also be provided) 

- Any seasonal variations in relation to topography.  

3.1.2 Geology and Soil  

- General geology of the area  
- Special characteristics / formations 
- Type of soil 

3.1.3  Climate and Meteorology 
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 - Rainfall pattern 
 - Wind speed and direction  
 - Relative Humidity  
3.1.4 Hydrology and Drainage 

- Surface water bodies in the study area 
- Surface drainage pattern of the area 
- Surface water availability, quality and present uses of surface water 
- Ground water availability, quality and present uses of ground water 

3.2  Coastal Features (Environment) 

- Coastal features including beach profile 
- Relevant oceanographic information including near shore wave height and direction, near 

shore current velocity, tidal and current characteristics 
- Coastal erosion possibilities and coastal erosion records of last ten years 
- Prior action which is taken to cope with any severe erosion 
- Coastal structures, coastal protection system 
- Coastal water quality 
- Details of coastal hazard events in the past – Tsunamis, cyclones, storm surges etc. in the 

region  
3.3 Noise    

- Existing noise source and their distribution 
- Existing noise levels 
- Distribution of existing noise receptors  
- Locations of noise sensitive receptors (if any) (Distance of towers to such receptors to be 

indicated) 
3.4 Ecological Resources  

- All habitat types in the study area, sand dunes and related habitats etc. to also be described 
- Special features / uniqueness of the existing vegetation and habitats  
- Proximity to protected areas (Wildlife Reserves, National Parks, Sanctuaries, Wetlands, 

Forest Reserves Mangroves and other State-Owned Forests) 
- Rare, threatened and endemic fauna and flora, (if any) within the study area and distribution 

of such spp.   
- Presence of movement path ways of birds and other animals. Special attention to be given 

for bird movements and seasonal patterns covering area of such movements within 
migratory and non-migratory seasons 

- Elephant habitats and their migratory paths (if applicable extent of land area occupy for the 
purpose) 

- Marine ecosystems including sea grass beds and marine mammal habitats with special 
attention to dugongs 

- Presence of turtle nesting area 
- Availability of any commercially important species 

3.5 Historical & Archaeological Importance 

- Describe any landmarks or evidence of historic, religious, archaeological, scientific or 
cultural importance known to be in the study area and provide an inventory of such places 
/ articles. 

3.6 Socio-economic Environment 

- Present land use of the study area and zoning (if any) (a maps, photographs, satellite 
images etc. to be provided to get a clear picture) 

- Settlements, population characteristics 
- Livelihoods of settlers (dependency on Palmira industry/animal husbandry cattle rarering 

etc.  /others to be indicated)       
- Cultural, historical, protected resources and archaeological aspects/considerations 
- Socio-economic status of the study area and principle economic activities  
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- Availability of infrastructure facilities (eg: roads, water supply communications, power 
supply, housing and sanitation, health care (hospitals) schools etc.) 

4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PROPOSED PROJECT  

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 impacts. 
Where possible, effects should be quantified, uncertainties highlighted and the basis of predictions 
should be stated and justified through case studies/models, literature etc.  Nature of impacts should be 
considered in terms of magnitude, severity, duration, frequency, risk and indirect effects.  

Special attention should be given to following aspects in addition to the other impacts not listed here 
but may be significant in view of the project proponent. 

4.1 Noise and vibration impacts 
- Expected noise and vibration level during the construction period 
- Predicted noise levels and distribution patterns during the operation period. 

4.2 Ecological impacts 

Details to be provided considering wind plant (construction and operation), transmission line and 
grid substations. 

- Impact due to operation of transmission lines, blades of the wind turbines on birds / animals. 
- Impact on vegetation due to removal of trees/ vegetation [number, species names, height & 

girth size. Impacts on shoreline vegetation to be indicated clearly. 
- Impacts on terrestrial and aquatic ecosystems /habitats / flora and fauna /shoreline habitats 

(presence of species within sand dunes need to be indicated). 
- Impacts on protected areas declared under National Wilderness Act, Forests Ordinance, Fauna 

and Flora Protection Ordinance etc. 
- Impacts due to spreading of invasive species, edge effects etc. 
- Impacts on marine species with special attention to turtles and their nesting habitats, marine 

mammals with special attention to dugongs. 
- Impacts on migratory / movement paths of birds, elephants and other animals. 
- Any other direct or indirect impacts 

4.3   Hydrological and water quality impacts 
- Impacts on natural drainage pattern (flow pattern) of the area and impacts on water bodies. 
- Impacts on surface and ground water quality (during the construction and operation) 
- Impact on stability and seasonal dynamics of sand dunes 
- Impacts to the bank stability along the lagoon /estuary or other water bodies located within 

project site frontage (if any) 
- Disposal of debris / restoration 
- Impacts due to haphazard disposal 

4.4 Socio-economic and cultural impacts 
- Impacts on land use and zoning  
- Impacts on existing infrastructure facilities, properties and crops within the study area due to 

construction and operation of the project. 
- Impacts on fishery / fishing community 
- Impacts on coconut cultivation / plantation due to erection of transmission line 
- Impacts on economic activities such as agriculture, tourism etc. in the area 
- Impacts on livelihood of the neighbouring communities. 
- Impacts due to removal of Palmyra trees 
- Any relocation of families if so relocation sites facilities to be provided etc. 
- Impacts on scenic beauty and visual environment (flickering effect) 
- Any impact on the proposed or planned government / private sector development activities in 

the vicinity. 
- Impacts due to transportation of material and equipment and increase of traffic volumes during 

the construction period  
- Impacts due to waste and hazardous waste 
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- Public and occupational health and safety 
- Impacts on sites and monuments of historical cultural and religious significance 

5. PROPOSED MITIGATORY MEASURES 

This chapter should set out the proposed measures to avoid, reduce, mitigate or compensate the 
impacts identified in Chapter 4 to acceptable levels (in that order of priority) including conformity to the 
gazetted Sri Lankan standards. Mitigatory measures should be defined in specific practical terms. 
Alternative methods of mitigation should be discussed and the effectiveness of the proposed measures 
that are to be provided should be stated. A rationale should also be presented for selection of chosen 
mitigatory measures 

6. EXTENDED COST – BENEFIT ANALYSIS 

Total environmental cost (the cost of direct and indirect negative impacts, proposed mitigation cost 
administration and monitoring costs etc.) and benefits arising out of the proposed project due to project 
activities should be incorporated and discussed. Findings should reflect the benefit arising out of the 
proposed project. 

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN AND MONITORING PROGRAMME 

An Environmental Management Plan (EMP) should be submitted including the followings; 

i. A summary of the anticipated significant adverse environmental impacts together with the mitigation 
measures for each anticipated significant adverse environmental impact. 

ii. Monitoring plan including; 
- Parameters to be monitored 
- Frequency of monitoring, detection limits and definition of thresholds that will signal the need 

for corrective action 
- Location / timing of sampling 
- Institutional framework for mitigation of impacts 
- Responsible agency / agencies of monitoring 
- Describes monitoring and reporting procedures to ensure early detection of conditions that 

necessitate particular mitigation measure and documents the progress and results of mitigation 
iii. Implementation arrangement including; 

- Implementation schedule of the impact mitigation plan showing phasing and coordination with 
overall project implementation 

- Institutional framework, indicating 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 and source of funds to implement the measures.  

8. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The environmental acceptability of the proposed project and key findings and recommendations of the 
assessment should be given.  The consultants should make a firm recommendation on one of the 
alternatives based on the findings of the assessment. 

Any programme to improve general environmental conditions can also be stated here.    
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Annex -03 Sources of Data and Information 

Distribution of existing noise receptors  

Distribution of existing noise receptors and locations of the same (GPS coordinates) and remarks on 
compliance are indicated in the following table. 

ID Receptor Name Location Classification 

UTM 

Deman
d (dBA) 

Noise 
from 
WTG 
(dBA) 

Complian
ce Easting Northing 

1 Naval Camp Kokkupadaiyan Institutional/Slee
ping 385,667 964,210 44 40.5 Yes 

2 Kovil Kokkupadaiyan Institutional 385,756 964,114 54 41.7 Yes 
3 Farm House Kokkupadaiyan Institutional 385,893 963,752 54 48.2 Yes 
4 Residence Kokkupadaiyan Residential 384,947 962,526 44 43.7 Yes 
5 Residence Kondachchi Residential 386,256 964,012 44 38.5 Yes 
6 Residence Kondachchi Residential 386,316 963,769 44 39.4 Yes 

7 Army Observation 
point Kondachchi Institutional 386,232 963,277 54 40.6 Yes 

8 Residence Kondachchi Residential 386,229 963,082 44 40.5 Yes 
9 Residence Kondachchi Residential 386,538 962,945 44 37.2 Yes 
10 Residence Kondachchi Residential 386,229 962,732 44 41.2 Yes 
11 Residence Kondachchi Residential 386,201 962,604 44 41.5 Yes 
12 Residence Kondachchi Residential 386,572 962,582 44 36.7 Yes 
13 Residence Kondachchi Residential 386,164 962,400 44 40.8 Yes 
14 Residence Kondachchi Residential 386,585 962,165 44 35.9 Yes 
15 Residence Kondachchi Residential 386,183 962,049 44 39.1 Yes 

16 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,250 961,578 44 38.7 Yes 

17 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,416 961,290 44 36.3 Yes 

18 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,015 961,373 44 41.4 Yes 

19 Mosque Pasithenral 
Kondachchi Institutional 385,972 961,182 54 40.2 Yes 

20 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 385,986 960,475 44 38 Yes 

21 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,240 960,422 44 35.7 Yes 

22 Forest Dep 
Quarters  Kondachchi Residential 385,853 960,270 44 39.3 Yes 

23 Residence Sihlagama 
Kondachchi Residential 385,763 960,959 44 40.1 Yes 

24 Residence Sihlagama 
Kondachchi Residential 385,552 960,989 44 41.3 Yes 

25 Residence Sihlagama 
Kondachchi Residential 385,260 961,013 44 42.5 Yes 

26 Temple Sihlagama 
Kondachchi Institutional 384,706 960,896 54 44.9 Yes 

27 COP Sihlagama 
Kondachchi Institutional 384,596 960,852 54 45.1 Yes 

28 Boat Landing Site Sihlagama 
Kondachchi Commercial 384,558 960,837 59 45.2 Yes 

29 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,201 960,796 44 43.8 Yes 

30 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,352 960,777 44 43.2 Yes 
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ID Receptor Name Location Classification 

UTM 

Deman
d (dBA) 

Noise 
from 
WTG 
(dBA) 

Complian
ce Easting Northing 

31 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,569 960,695 44 42.1 Yes 

32 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,798 960,732 44 39.6 Yes 

33 School  Sihalagama 
Kondachchi Institutional 385,840 960,709 54 39.3 Yes 

34 Residence Kayakkuli Residential 385,623 959,849 44 39.4 Yes 
35 Residence Kayakkuli Residential 385,446 959,922 44 41.4 Yes 
36 Residence Kayakkuli Residential 385,339 959,957 44 42.5 Yes 
37 Residence Kayakkuli Residential 385,233 959,956 44 43 Yes 
38 Residence Kayakkuli Residential 385,123 959,887 44 42.5 Yes 
39 COP Kayakkuli Institutional 384,647 960,067 54 44.8 Yes 
40 Boat Landing site Kayakkuli Commercial 384,605 960,086 59 44.9 Yes 
41 Fish Store Kayakkuli Commercial 384,661 960,020 59 44.1 Yes 
42 COP Kayakkuli Institutional 384,718 959,885 54 42.7 Yes 
43 Boat Landing site Kayakkuli Commercial 384,703 959,805 59 42.2 Yes 

44 Forest Circuit 
bungalow Kayakkuli Residential 384,785 959,532 44 43.6 Yes 

45 Residence Kayakkuli Residential 385,024 959,564 44 41.9 Yes 
46 Residence Kayakkuli Residential 385,110 959,467 44 41.9 Yes 
47 Preschool Kayakkuli Institutional 385,495 959,532 54 39.2 Yes 
48 Church Kayakkuli Institutional 385,219 959,290 54 42.3 Yes 
49 Residence Kayakkuli Residential 385,157 959,281 44 43 Yes 
50 Quarters Kayakkuli Residential 385,194 959,165 44 44 Yes 
51 Residence Kayakkuli Residential 385,423 959,179 44 41.5 Yes 
52 Naval Camp Kayakkuli Institutional 384,222 957,675 54 51.6 Yes 
53 COP Kayakkuli Institutional 384,095 954,999 54 50.9 Yes 
54 Boat Landing site Kayakkuli Commercial 384,078 954,985 59 50.2 Yes 
55 Residence Kallaru Residential 385,476 957,329 44 42.2 Yes 
56 Residence Kallaru Residential 385,458 956,893 44 39.4 Yes 
57 Residence Kallaru Residential 385,312 956,689 44 38.8 Yes 
58 Mosque Kallaru Institutional 385,346 956,509 54 37.3 Yes 
59 Residence Kallaru Residential 385,469 956,226 44 35.6 Yes 

60 Army Camp Kallaru Institutional/Slee
ping 385,774 955,391 44 34.3 Yes 

61 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,669 954,514 44 37.8 Yes 

62 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,495 954,431 44 40.4 Yes 

63 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,486 954,306 44 41.1 Yes 

64 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,524 954,137 44 40.6 Yes 

65 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,458 954,060 44 41.6 Yes 

66 Preschool Nunaisnagar 
Marichchukaddi Institutional 385,448 953,970 54 41.2 Yes 

67 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,800 953,960 44 36.4 Yes 

68 Mosque Nunaisnagar 
Marichchukaddi Institutional 385,483 953,759 54 38.8 Yes 

69 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,402 953,623 44 38.2 Yes 
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ID Receptor Name Location Classification 

UTM 

Deman
d (dBA) 

Noise 
from 
WTG 
(dBA) 

Complian
ce Easting Northing 

70 
School (Nunais 
Farook G.M.M 
School) 

Nunaisnagar 
Marichchukaddi Institutional 

385,579 953,559 54 36.3 Yes 

71 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,264 953,387 44 36.9 Yes 

72 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,523 953,065 44 34.8 Yes 

73 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,066 953,040 44 37 Yes 

74 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,131 953,003 44 37 Yes 

75 Vadi Marichchukaddi Residential 383,521 952,669 44 34.8 Yes 

76 Army Camp Marichchukaddi Institutional/Slee
ping 385,211 952,298 44 42.8 Yes 

77 Residence Marichchukaddi Residential 385,008 951,775 44 38.5 Yes 
78 Residence Marichchukaddi Residential 384,807 951,813 44 39.6 Yes 
79 Residence Marichchukaddi Residential 384,721 951,835 44 39.7 Yes 
80 Residence Marichchukaddi Residential 384,676 951,729 44 37.9 Yes 
81 Residence Marichchukaddi Residential 384,503 951,001 44 33.4 Yes 
82 Residence Marichchukaddi Residential 384,324 950,757 44 33.7 Yes 
83 Residence Marichchukaddi Residential 384,186 950,523 44 33.7 Yes 
84 Preschool Marichchukaddi Institutional 384,455 950,359 54 31.9 Yes 
85 School Marichchukaddi Institutional 384,450 950,214 54 31.5 Yes 
86 Medical Care Unit Marichchikaddy Institutional 384,381 950,204 54 31.8 Yes 

87 Irrigation 
Department Marichchukaddi Institutional 384,300 950,071 54 31.9 Yes 

88 COP Karadikkuly Institutional 382,358 951,599 54 44.3 Yes 
89 Boat Landing site Karadikkuly Commercial 382,302 951,529 59 42.9 Yes 

90 Fish Equipment 
Store Karadikkuly Commercial 382,329 951,474 59 43.1 Yes 

91 Residence Karadikkuly Residential 383,104 950,992 44 43.5 Yes 
92 Residence Karadikkuly Residential 383,111 950,950 44 43 Yes 
93 Residence Karadikkuly Residential 383,032 950,788 44 40.4 Yes 
94 Residence Karadikkuly Residential 382,874 950,770 44 39.7 Yes 
95 Palmyra board Karadikkuly Institutional 383,402 950,428 54 37.1 Yes 
96 Residence Karadikkuly Residential 383,337 950,578 44 38.7 Yes 
97 Residence Karadikkuly Residential 383,175 950,582 44 38.6 Yes 
98 Residence Karadikkuly Residential 382,995 950,585 44 38.4 Yes 
99 Mosque Karadikkuly Institutional 382,653 950,630 54 38.4 Yes 
100 School Karadikkuly Institutional 382,630 950,520 54 38.2 Yes 
101 Residence Karadikkuly Residential 382,485 950,472 44 38.5 Yes 
102 Residence Karadikkuly Residential 382,636 950,260 44 38.4 Yes 
103 Residence Karadikkuly Residential 382,753 950,143 44 38.1 Yes 
104 Residence Karadikkuly Residential 382,881 949,963 44 37.7 Yes 
105 COP Mullikulam Institutional 381,034 949,600 54 41.3 Yes 
106 Boat Landing site Mullikulam Commercial 381,105 949,097 59 37.7 Yes 
107 Boat Landing site Mullikulam Commercial 381,143 948,869 59 36.5 Yes 
108 COP Mullikulam Institutional 381,164 948,841 54 36.5 Yes 
109 Residence Mullikulam Residential 382,719 949,204 44 40.9 Yes 
110 Residence Mullikulam Residential 382,548 949,099 44 42.5 Yes 
111 Residence Mullikulam Residential 382,408 949,072 44 43.7 Yes 
112 Residence Mullikulam Residential 382,562 948,916 44 43.4 Yes 
113 Residence Mullikulam Residential 382,719 948,898 44 43.1 Yes 
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ID Receptor Name Location Classification 

UTM 

Deman
d (dBA) 

Noise 
from 
WTG 
(dBA) 

Complian
ce Easting Northing 

114 Residence Mullikulam Residential 382,844 948,848 44 42.9 Yes 
115 Residence Mullikulam Residential 383,008 948,798 44 42.1 Yes 
116 Residence Mullikulam Residential 383,110 948,716 44 42.1 Yes 
117 Residence Mullikulam Residential 383,241 948,680 44 41 Yes 
118 Residence Mullikulam Residential 383,365 948,643 44 40 Yes 
119 Residence Mullikulam Residential 383,543 948,654 44 38.1 Yes 
120 Residence Mullikulam Residential 383,850 948,611 44 35.8 Yes 
121 Mosque Mullikulam Institutional 383,928 948,509 54 35.5 Yes 

122 Naval Camp Mullikulam Institutional/Slee
ping 383,918 948,187 44 36.7 Yes 

123 Residence Mullikulam Residential 383,858 947,953 44 38.3 Yes 
124 Mosque Mullikulam Institutional 383,911 947,796 54 38.6 Yes 
125 Residence Mullikulam Residential 383,924 947,639 44 39.1 Yes 
126 Residence Mullikulam Residential 383,741 947,655 44 42.2 Yes 
127 Camp Mullikulam Institutional 383,315 947,555 54 50.5 Yes 
128 Army Canteen Mullikulam Commercial 383,196 947,390 59 47.7 Yes 

129 Naval Camp Mullikulam Institutional/Slee
ping 382,680 946,971 44 36.2 Yes 

130 Residence Mullikulam Residential 382,682 947,746 44 43.7 Yes 
131 Residence Mullikulam Residential 382,051 947,452 44 35.5 Yes 
132 Residence Mullikulam Residential 382,205 947,458 44 36.5 Yes 
133 Church Mullikulam Institutional 382,192 947,523 54 36.9 Yes 
134 School Mullikulam Institutional 382,211 947,576 54 37.4 Yes 

135 Army sleeping 
quarters Mullikulam Residential 382,228 947,633 44 37.9 Yes 

136 Army sleeping 
quarters Mullikulam Residential 382,194 947,759 44 38.5 Yes 

137 Camp Mullikulam Institutional 382,246 947,856 54 39.6 Yes 
138 Camp Mullikulam Institutional 382,215 947,873 54 39.5 Yes 
139 Camp Mullikulam Institutional 382,189 947,944 54 39.7 Yes 
140 Camp Mullikulam Institutional 382,111 948,104 54 40 Yes 
141 Camp Mullikulam Institutional 381,900 948,251 54 38.6 Yes 
142 Camp Mullikulam Institutional 381,705 948,418 54 37.6 Yes 
143 Church Mullikulam Institutional 382,356 948,616 54 46.3 Yes 
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Annex- 05 Comments made by the public, NGOs and other agencies during the 
formal and informal scoping meetings held by the EIA Team 

Name of the villages: (i) Mullikkulam, (ii) Karadikkuli, (iii) Kondachi (iv) Kayakuli (v) Vijayagammaana (vi) 

Kokupadayan (vii) Vanchiyankulam 

Name of the GNDs: (i) Mullikkulam (ii) Karadikkuli (iii) Kondachchi (iv) Kokupadayan (v) Vanchiyankulam 

Name of the DS Division: Musali and Nanattan 

The consultation meetings were organized with the assistance of catholic priests of the area, mosque 

committees, village level CBOs (The Rural Development Societies, Women Rural Development Societies, 

Fisheries Societies, Farmer Organizations), members of the Pradesha Sabah, and Grama Niladaries of the 

area. Consultation meetings were coupled with site visits to show the project land selections as per the 

preliminary design. Consultations were carried out at the village level to disclose and aware the 

communities about the project interventions, to gather the opinions and suggestions of the communities to 

improve the project design to avoid or reduce and mitigate project impacts, and to clarify the perceptions 

and fears the communities hold about the project and its impacts with reliable information and data. The 

communities were very much interested to ensure that the project doesn’t impact their livelihood, and social 

wellness and to clarify the fears they had about the wind turbine projects. A multimedia presentation 

containing the data, information, images, maps, and videos was used to aid the consultation process. The 

responses of the people about the project interventions and the information on the socio-economic condition 

of the villages and other outcomes of the consultations are presented here.  

Responses of the communities about the project intervention: 

1. All the villagers questioned the project’s impact on the fishery resources. They stated that the 

fishers of Mannar Island are correlating the operation of the wind power project (Phase 1 of the 

Wind Power Project of the CEB in Mannar) on Mannar Island to their depleted fish catch recently.  

They asked, “Will the sound, vibration, or any other factors generated by wind turbines cause 

depletion of fish resources?” They believe that the noise and vibration of the wind turbines located 

closer to the sea can chase away the fish from the shallow sea where they involve in beach seine 

fishing. They worried that their only livelihood will be collapsed. The CEB explained the principles 

of wind power generation and the impacts of the noise and vibration the wind turbine generates. It 

was clarified to the communities that the wind turbines are reasonably located away from the sea 

and there is no correlation between the reduction of the fish catch and the operation of the wind 

turbine on Mannar Island. However, the communities are still skeptical about this issue. The CEB 

proposes a participatory monitoring process for the community to witness the project 

implementation and operation complying with the applicable national and international policies and 

guidelines.          

2. The Mullikkulam community inquired “will the project adversely impact the paddy cultivation that 

the CEB proposes to locate a few wind turbines in our paddy lands?” The CEB responded that “the 

wind turbines will not harm the agriculture practices and there are wind turbines within farmland in 

several countries. These proposed wind turbines in your area could be a model for our country”. 

3. The same Mullikkulam community stated that “we have very limited land for our cultivation purpose. 

Using the land for installing wind turbines will impact our livelihood. Can’t you find any alternate 

locations for this purpose?” The CEB responded that “though the project acquires 7 acres of land 

for each wind turbine, around 4 perches of land will be used to install permanent structures of the 

turbines. The remaining land can be used for cultivation after the construction period. The project 

will assist to restore the land for cultivation. The CEB will consult with the land owners to finalize in 

this regard.”  

4. “Will the project area be fenced off? If fenced off, fishers will lose access to “vaadis” (fisher’s camps) 

and the landing site.” The CEB confirmed to the communities that the project area won’t be fenced 

off.  



27 

 

5. The “Kayakuli” villagers expressed their fear that the wind turbines along the northern and the 

southern border of their village will affect the tranquility of the community life and the future 

expansion of their settlements along with prospective population increases when access to land is 

restricted by the project. The CEB responded that the wind turbines are located reasonably away 

from the settlements to avoid noise impacts. The surrounding lands belong to the forest department 

and the restrictions on the village expansion are restricted already, but not by the project. However, 

there is enough space available for village expansion until the wind turbines if the forest department 

permits.   

6. “How the project will benefit the local community? Will our village get an uninterrupted power supply 

in the future because the power is generated in our area?” The CEB replied that the “project will 

prioritize the local workforce for the construction works. There will be a chance for the suitably 

qualified youths to join permanently the CEB for the maintenance of the wind farm. The electricity 

supply will be strengthened to the area because of the 220Kv transmission line and other 

infrastructures of the project. The industrial development will be aided with this strengthened 

electricity supply.”    

7.  “We have already been adversely affected by the restrictions made by the forest department and 

wildlife conservation department in our vicinity. We are afraid that the wind project also will put our 

lives in danger.” The CEB responded that the “project assess all its impacts and mitigation measure 

will be implemented adequately. So, the people should not panic about the project.”  

8. The people of the Vanchiyankulam mentioned that the “Project should negotiate with the land 

owners the transmission line traverses to impellent the project.” The CEB guaranteed that the CEB 

will hold the negotiation with the land owners and suitable compensations will be paid to the affected 

people.”   

9. The Kokupadayan villagers had a suspicion that the project has earmarked their lands that were 

swallowed into the forest reserve a few years ago. They wanted the CEB to avoid placing wind 

turbines in those lands. A site visit conducted with the villagers confirmed that the wind turbines 

are located away from their lands.  

10. The VIjayagammana community has individual and common infrastructure needs that will improve 

their social welfare and livelihood. They expect that the project will assist them in improving their 

needs. They were very happy about the road improvement the project will carry out up to the landing 

site.   

Land ownership and the land value in the area: 
1. The paddy lands are either private or permit lands. The residents’ land of the Mullikkulam, 

Karadikkuli, Kondachi, and Kokupadayaan are permit land mostly. Land selling is a rare activity in 

the project area because the land is very limited and the paddy lands are highly productive because 

of the well-developed irrigation system. The value of the paddy land is going beyond 1Mn per acre.  

2. The residential land in Mullikkulam, Karadikkuli, Kondachi, and Kokupadayaan are ranging from 

0.25 acres to 0.5 acres. The residential lands in the Nanattan division are mostly private and 

comparatively bigger than that of the Musali division. Coconut, banana, and mango are the major 

crops grown on residential land.  

Socio-Economic background of the communities:  

Mullikkulam: This is a relocation village because a Naval Camp has been established in their 

original village. There are around 140HH in the area and around 20 households have been resettled 

to their original land with some external housing assistance as part of their land was released by 

the Navy a few years ago. It is predominantly a catholic village. Fishing and agriculture are the 

major livelihoods for this community. Because the village is bordering the forest and wildlife 

conservation area, conflict with wild elephants and the relevant department is common in the area. 

Karadikkuli: This is a Muslim village with around 230 residents HH. Around 220 HH has their own 

houses and around 20 sub-families are waiting for government assistance to construct a house. 

The entire village is displaced to Puttalam during the war and resettled in 2011. Around 60 HH has 

1 to 3 acres of paddy land that can be cultivated twice a year. Youths are migrating away to 

Colombo and Puttalam to find jobs in shops. The conflict with the elephant is a common problem. 

A preschool, Primary cum Secondary School, a Mosque, 03 grocery stores, a hospital, and 02 

grinding mils are the major service structures available in the area. Kondachi Village:  This is a 
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Muslim village with around 375families. Around 75 families are living with their relatives waiting for 

government support to construct a house. Fishing, agriculture, and livestock rearing are the major 

livelihood activities. The youths are moving to Puttalam to find jobs in shops. Around 50 government 

employees are in the village. The villagers mentioned that their youths are finding whichever jobs, 

so none of them are unemployed. A public library, preschool, secondary school, 03 numbers of 

mosques, a community building, a food stall, a maternity clinic center, 3 grinding mils (Small scale), 

and a community water supply scheme (not functioning at the moment) are the major services 

available at the village. The villagers stated that alcohol drinking is a recent issue they have 

identified in the village. Vijayagmmana: This is a Sinhala village.  Though lands were allocated for 

170HH, around 80HH are residing in the area currently. Fishing and daily wage laboring are the 

major livelihoods. The HH and village level infrastructures are very minimal and the “Pansala” is 

coordinating the village activities.   Kayakuli: there are around 165 families in the village and they 

all are Catholics. This is a relocation village. The people of Mullikulam were relocated to this area 

because their original lands were declared high-security zone for a naval camp. Fishing is the major 

livelihood. The land is a limited resource for the people in this area and around 20 families are 

landless at the moment.  Kokupadyan: it is a village with both Hindus and Catholics. There are 

around 150families in the village. Around 40 families don’t have their own house. They have been 

relocated to this village when they were returning from the 2007 displacement. The native lands 

that were occupied by them since 1985 have been swallowed by the forest reservation. 36 HH has 

half an acre of permit land in their native area. Fishing and farming are the major livelihoods. The 

off-season is managed by working as un-skilled daily wage laborers. There are 5 grocery stores 

and 02 food stalls in the village. 01 Hindu temple, 03 churches, and 02 community buildings are 

the common places in the village. Unemployment is a common issue and around 30 youths who 

are having O/L qualifications are currently unemployed. Limited land availability, sea erosion, and 

school dropouts (Mainly the children of the WHH) are the major social issues in the area. 

Vanchiyankulam: Primarily an agriculture area. Showing a stable socio-economic character 

compared to the villages in the Musali DS division. Livestock rearing is also a significant livelihood. 

The people are Tamil-speaking Catholics. Around 165 families are living in three settlements 

(Vanchiyankulam, Avanam, and Mallikainaadi). Preschool, Primary school, 03 grocery stores, 01 

church, a bus halt, and 02 grinding mils (small) are the major service facilities available in the area. 

Farm laboring is the major livelihood for the landless. Around 100 families are receiving Samurdhi 

welfare assistance.                                

Fishery:  

Mullikkulam: The community operated three units of beach seine fishery in their area. The beach 

seines are registered to the church and operated by two “Muthalali” of the village. The villagers are 

working under him as workers and the income are shared among the worker, “muthalali” and the 

Church.   The landing site down the Puliyankulam tank is the designated landing site for the fishers 

of this village. There are 40 fishing boats owned by 80 fishers of this village. The boats were 

donated by the Catholic Church earlier. Around 130 people are depending on the fishery. October 

to April is the peak season for fishing and the fishing continues to other months of the year at a low 

level, depending on the roughness of the sea and the availability of fish. The recent fuel shortage 

has severely affected their livelihood. Fishing for “Crab” is practiced every day and it is the alternate 

day for the squids. The average monthly income of fishermen is around 50,000 LKR. Karadikuli: 
around 40HH are depending on the fishery. Fishing and diving for Sea cucumber collection are the 

major two segments of the fishery. Though they were practicing beach seine before the 

displacement, the fishing was discontinued because of the shortage of skilled workers. Diving for 

collecting Sea cucumbers is a significant skill in the village. Kondachi Village:  around 150 persons 

are depending on the fishery. The villagers are having around 45 boats. There is no beach seine 

fishery for this village. The villagers use the landing site next to the Vijayathilakaramay Buddhist 

temple jointly with other nearby villages. The fishers use to migrate to Jaffna, Mullaitivu, and 

Batticaloa for fishing during the off-season. Kokupadyan: They involve in shallow coastal fishery 

rather than in deep-sea fishery. They share the same landing site at the Vijayagammana village 

area with other villagers. They don’t have a beach seine fishery for them. The Kondachi Kuda 

village is predominantly a fishery village and around 50% of the Kokupdayan villagers are fishers. 
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There are around 80 fishing boats in the village that employ around 120 people. Migrating to other 

areas for fishing is not a common practice in the area. Kayakuli: Predominantly a fishery village. 

Around 120HH are in the fishery. The villagers own around 35 boats. They involve in coastal fishery 

rather than deep sea fishery. They have a separate landing site for their village. Beach seine is not 

in practice by the villagers.   Vanchiyankulam: Fishing is not a prime livelihood for the villager.         

Agriculture:  

Mullikkulam: The “Puliyankulam Tank” feed the paddy lands of the village. Each farmer has 1 to 

3 acres of paddy land. Paddy can be cultivated twice a year (Yala and Maha season). The earth 

road to the fish landing site has been constructed through the paddy land a few years ago. The 

land owners were not compensated for this purpose. Karadikuli: Around 60 HH has 1 to 3 acres 

of paddy land that can be cultivated twice/thrice a year. Kondachi Village:  Coconut is cultivated 

in their residential lands. Farmers own around 2 acres of paddy land and cultivate twice a year. 

Kokupadyan: They do cultivate paddy. Each farmer is having 1 to 3 acres of paddy land. 

Vanchiyankulam: There are around 400 acres of paddy land belonging to these villagers. They 

cultivate paddy during the “Maha” Season and cultivate paddy or other field crops during the “Yala” 

season.  The land is private. Banana, beetle leaves, and coconut are other crops commonly 

cultivated on the high land.     

Education:  

1. Primary and secondary schools are available within the villages or in the neighboring villages. 

Mullikkulam GTMS, Kondachi Mahavidylayam, and the Nanattan M.V are the secondary schools 

in the area.    
2. Students use bicycles, public transport (Bus) or walking to the schools. 
3. Irregular and inadequate transport facilities and lack of infrastructure facilities in the schools are 

the major issues connected to the education in the area.   
4. The Vocational training center/Technical colleges are not available in the area. The technical 

college in Pannaivedduvan (around 45km away) is the only facility they can use.   

Drinking Water:  

1. Though there are dug wells and tube wells in most of the HH, the water is salty and not suitable for 

drinking purposes. Kondachi: The Pradesha Sabah supplies drinking water via a water tanker. 

People also used to buy their water from the shop. The village community water supply scheme is 

not functioning now.    Kokupadyan: The Pradesha Sabah supplies drinking water via a water 

tanker. People also used to buy their water from the shop. The village community water supply 

scheme is not functioning now.    
2. Vanchiyankulam: dug wells and tube wells are the major sources of drinking water.  

Health: 

1. Maternity clinics are available at the Grama Niladari divisional level. The Karadikuli hospital is the 

primary health center. Silavathurai hospital is the main hospital. There are no private hospitals or 

pharmacies available in the area. 

2. Nanattan hospital and Murunkan Hospital are the major health service facility for the people of the 

Nanattan division.  

Energy Consumption: 

1. The lighting is the major purpose of the electricity in all the villages. Cooking is done with firewood 

mainly and LPG is used as a supplementary source for cooking. Average monthly electricity usage 

in the area is ranging from 90 to 120 units. The electric motor is used for pumping the water from 

the dug or tube well for their domestic purposes and watering the coconut and plants in their 

residential land.  



30 

 

2. Around 0.5 to 1% of the HH is not connected to the main grid yet because those HH couldn’t afford 

the connection fees.   

Women: 

Mullikkulam: women involve in household-level activities and very few have found jobs. The 

remoteness of the area with very limited transport facilities is hindering the women to find any job. 

Karadikkuli: Women are not encouraged to go for a job due to cultural restrictions. However, 

around six women have gone to the Middle East country very recently for employment due to 

poverty. There are around 55 WHH in the village. Kondachi Village:  there are around 60 Women 

headed households in the area. Employing women to run the household economy is not a common 

practice in the area. Around 5 women are working in a garment and another 10 are government 

employees.   Kokupadyan: Women involve in home gardening and livestock rearing to support 

the household economy. There are around 30 women-headed households. Most of them lost their 

spouse to the war. Vanchiyankulam: Women are enrolling into formal government and private 

employment and few are working as daily waged farm laborers.       

Recent development activities: 
Rural road improvement was the recent development that happened in the project area. However, 

the road works are interrupted due to the present economic crisis.  

LIST OF PARTICIPANTS IN PUBLIC CONSULTATIONS 

Village: Kayakuli  Date: 29/07/2022    Location: Church 

No Name Occupation Sex 

1 T.Dilaxsan Dias Fishing Male 

2 M.Rameshpenit Fishing Male 

3 Kiuman Fernando Fishing Male 

4 S.M.Dilanis Coonge Fishing Male 

5 Jude Balasingam Peries Fishing Male 

6 Y.Soosaithasan Dias Fishing Male 

7 A.Sebastian Fishing Male 

8 D.Antony Fishing Male 

9 M.Jeniston Fishing Male 

10 V.Sebastian Croos Fishing Male 

11 T.Sebastian Croos Fishing Male 

12 P.Jesu Antony Fishing Male 

13 P.Meryvinsistra Croos Fishing Female 

14 K.Varonikamma Dias Fishing Female 

15 Inparasau Dias Fishing Male 

16 T.Anrorakaran Lenan  Fishing Male 

17 S.Christry Fishing Male 

18 J.John Roday Dias Student (Technical College) Male 

19 I.Shanthan Croos Fishing Male 

20 P.Antony Vaseekaran Fishing Male 

21 S.Susil Kumar Fishing Male 

22 M.Baskaran Fishing Male 

23 V.Jeganesan Thalmetha Fishing Male 
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24 Varapirakasam Thalmetha Fishing Male 

25 Y. Ineskumar Fishing Male 

Village: Karadikuli  Date: 29/07/2022    Location: Mosque 

No Name Occupation Sex 

1 A.G.H. Subihaan Chairman-PS Male 

2 H.Rafeek Agriculture Male 

3 S.Ubayathullah Agriculture Male 

4 K.M.Jabbar Fishing Male 

5 M.I.M. Anfas Fishing Male 

6 T.Salman Fishing Male 

7 S.I.M. Ikram Mosque Priest  Male 

8 M.I.M.Kamaal Fishing Male 

9 M.Abdul latheep Agriculture Male 

10 M.Mansoor Fishing Male 

11 Y.L.Thavaha Agriculture Male 

12 M.M.Sehujalal Agriculture Male 

13 T.Parhaan Agriculture Male 

14 M.M.Abthul Asees Agriculture Male 

15 S.I.S. Ismayil Agriculture Male 

16 A.M.Nijam Agriculture Male 

17 M.Anfa Agriculture Male 

18 T.T.M.Asmal Agriculture Male 

19 K.M.Ibrahim Fishing Male 

20 K.M.Ahmad Agriculture Male 

21 A.M.Naseer Agriculture Male 

22 M.I.M.Ameen Fishing Male 

23 M.UmarHaththas Fishing Male 

24 M.Abuthalib Agriculture Male 

25 A.M.Raseethu Agriculture Male 

26 M.Ipaam Fishing Male 

27 L.Vaabir Fishing Male 

28 M.I.M Raheem Agriculture Male 

29 Y.L.Abbas Agriculture Male 

30 K.M.Saheethu Agriculture Male 

31 B.Akbar Agriculture Male 

32 K.M. Latheep Agriculture Male 

33 A.M. Manaas Agriculture Male 

34 A.M. Jabeer Agriculture Male 

35 N.P. Ehiyaa Agriculture Male 

36 K.M. Javith Daily wage labor Male 

37 O.M. Kiyastheen Daily wage labor Male 
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38 A.Muneer Agriculture Male 

39 M.N.M.Jaayis Agriculture Male 

40 F.M.Sahlin Agriculture Male 

41 B.Rasik Agriculture Male 

42 S.Sahul Hameed Agriculture Male 

43 S.Amaan  Agriculture Male 

44 A.K.Sameer Daily wage labor Male 

45 A.K.Safeer Daily wage labor Male 

46 M.R.Sameem Fishing Male 

47 E.Riyas Daily wage labor Male 

 

Village: Vanchiyankulam  Date: 29/07/2022  Location: GN Office 

No Name Occupation Sex 

1 S.Jeyaraj Development officer Male 

2 S.Thevaponkalan Secretary of the RDS Male 

3 S.Seeman Agriculture Male 

4 P.Rokkanathan Agriculture Male 

5 A.Sebatianpillai Agriculture Male 

6 S.Santhiyoku Agriculture Male 

7 T.Seeman President-RDS Male 

8 Y.Pristerla President-WRDS Female 

9 R.Jeyamery Secretary -WRDS Female 

10 A.Mery Vijitha Member-WRDS Female 

11 S.Punitamalar Member-WRDS Female 

12 N.Vincent Lembert GN Male 

13 S.Yachson Agriculture Male 

Village: Mullikkulam  Date: 24/07/2022  Location: Church 

No Name Sex 

1 Rev.R.M.Bastriayan Male 

2 P.Sebatriyan Vaas Male 

3 P.Calistar Croos Male 

4 M.Sebamalai Vaas Male 

5 S.Subash Male 

6 K.Anittan Male 

7 R.Kaanikkainathan Male 

8 K.Maryosen Male 

9 A.Immanual Croos Male 

10 A.Yokathasanvaas Male 

11 A.Sinnappu Coonge Male 
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12 Y.Jesuthasanrevel Male 

13 P.Saviri Coonge Male 

14 S.Kanistran Nathan Silva Male 

15 S.Amalan Coonge Male 

16 A.Theesan Xevier Male 

17 S.Mauran Revel Male 

18 A.Kishonraj vaz Male 

19 S.Joseph Vaz Male 

20 A.Arulnesan Revel Male 

21 S.Sebatriyamma Female 

22 A.Thivya Croos Female 

23 U.Immanual Croos Male 

24 J.Arulanantham Male 

25 M.Antony Revel Male 

Village: Kokkuppadayaan  Date: 23/07/2022  Location: Community hall 

No Name Occupation Sex 

1 M.Yohendra Pirabu Fishing Male 

2 S.Rajeswary Member-PS Female 

3 J.Sisiliya Fernando Housewife Female 

4 N.Sathyakala Housewife Female 

5 K.Maristela Housewife Female 

6 V.Sakaayavathi Santhi Housewife Female 

7 A.Amirthalinkam Temple committee Male 

8 S.Gnanasekaram   Male 

9 G.Shanthan Temple committee Male 

10 S.Antony Fishing Male 

11 E.Vinoth Teacher Male 

12 M.Vijayakumar Fishing Male 

13 S.J.Selvarajah Retired Male 

14 M.Santhan Fishing Male 

15 A.Albonse Agriculture Male 

16 S.Jesupakkiyam   Male 

17 J.Immanual Fishing Male 

18 A.mariyathan revel Fishing Male 

Village: Kondachi  Date: 23/07/2022  Location: Community hall 

No Name Occupation Sex 

1 M.M.Aslim Government employee Male 

2 R.Manas Mosque Priest Male 

3 S.H.Bathiyudeen Mosque committee Male 

4 M.G.Ahmad Agriculture Male 
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5 I.Nakooraan Mosque committee Male 

6 A.Makbool Member-Ps Male 

7 M.S.M.Siras Secretary-RDS Male 

8 S.Saliku Agriculture Male 

9 A.S.Malith Fishing Male 

10 M.S.Raheem Fishing Male 

Village: Vijayagamman  Date: 29/07/2022  Location: Pansala 

No Name Sex 

1 M.P.Roobasinge Male 

2 H.M.Ranbanda Male 

3 MB.Anurakumar Banda Male 

4 A.Antony Male 

5 W.P.Ankammana Male 

6 Sunil Dayananda Male 

7 Buththi Wikramabala Male 

8 J.Cristoba Male 

9 K.Tharmalinkam Male 

10 Atman Somarathne Male 

11 Chandrakanthi Female 

12 Mrs. Rokunalvansa Female 

13 W.Chamindi Female 

14 mrs. Sanuk Viraj Female 

15 Mrs.Tiron Female 

16 Mrs. Chalida kunathilaka Female 

17 Mrs.sunnda Ranjini Female 

18 Mrs.D.Ajantha Female 

19 Mrs.Ukkumenike Female 

20 W.Marinona Female 

21 Mrs. Thraka Female 

22 Mrs. H.M.Somathunka Female 

Consultation with the Field level staffs of the Musali Divisional Secretariat 

Date: 18/07/2022  Location: Conference Hall of the DS office 

No Name Occupation  Sex 

1 T.M.Jafis Grama Niladari Male 

2 V.Vimalenthiran Grama Niladari Male 

3 J.Caesar Leon Grama Niladari Male 

4 F.M.Azeem Grama Niladari Male 

5 M.X.Dabarera Grama Niladari Male 

6 M.S.Masoora Begam Development Officer Female 
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7 M.M.Mazahira Development Officer Female 

8 K.M.Halimunnisa Development Officer Female 

9 K.Thanalxmy Grama Niladari Female 

10 B.J.Hassan Grama Niladari Male 

11 A.G.Safira Development Officer Female 

12 M.I.Fasmila Development Officer Female 

13 K.H.Farwin Grama Niladari Female 

14 H.Sameeha Development Officer Female 

15 A.Fasminia Development Officer Female 

16 S.I.Croos Development Officer Male 

17 F.F.Sahani Grama Niladari Female 

18 M.M.Msaheel Grama Niladari Male 

19 R.Sutharsan Grama Niladari Male 

20 R.Mohmed Umaiz Development Officer Male 

21 M.B.Jalees Mohamed Development Officer Male 

22 A.J.M.Juvair Development Officer Male 

23 B.N.fasil Development Officer Male 

24 S.Amalan Sampaiva T.A Male 

25 K.Mubeen Development Officer Male 

26 Jeyananthan silun SA, Land department Male 

Photographs of the Consultations 

 
Figure 1: Consultation with the Wijayagammana 

community 

 
Figure 2: Consultation with the Mullikkulam 

Community 

 
Figure 3: Site visit to the wind turbine locations with 

the farmers of Mullikkulam 

 
Figure 4: Site visit to the wind turbine locations with 

the farmers of Mullikkulam 



36 

 

 
Figure 5: Site visit to the wind turbine area with the 

Kokkupadayan Village representatives 

 
Figure 6: Consultation with the Kokkuppdayan 

Community 

 
Figure 7: Consultation with the Kondachi 

Community 

 
Figure 8: Consultation with the Kayakuli 

Community 
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Annex 6 
Complete set of relevant A3 maps, layout plans and other details 
 
Figure 1. MWPP- Phase III Mullikulam Project layout map- A3 
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Figure 2. Collector Network Map 
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Figure 3. Access Road Network 
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Figure 4. Land use map of the Area 
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Figure 5. Road, tanks rivers etc. 
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Figure 6.  WTG location map-1 
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Figure 7. WTG location map-2 
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Figure 8. WTG location maps- 3 
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Figure 9.  Transmission line angle points map- 1 
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Figure 10. Transmission line angle points map -2 
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Figure 11. Transmission line angle points map- 3 
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Annex- 07  
Transmission line coordinates, chainage, summary, invetorization and photographs of the 
proposed CSS land and angle tower locations 
Table 01: Coordinates of two terminal towers, 22 angle towers, GNDs (Source: Survey Dept kmz) of 
28.6 km, 220-kV transmission line from Kal Aru proposed grid substation to Puthukkamam (Mannar) 
grid substation (existing). 

Name Latitude Longitude GND Remarks 

Kal Aru 

CSS land 8.638623 79.961215 

Karadikkuli 5- acre land, 50 m away from South Coast road, 

in Marichchikatti Reserved Forest 

TT1 

8.636482 79.96142 

Karadikkuli Outside the proposed CSS land near Kal Aru, 

about 50 m from the South Coast road 

AT1 

8.640625 79.96063 

Karadikkuli Placed in the sand excavated are, about 110 m 

from the left bank of Kal Aru, open and dense 

forest area between TT1 and AT1 

AT2 

8.644207 79.95801 

Karadikkuli Located in the sand/ gravel excavated area, 

about 140 m from the left bank of Kal Aru, open 

forest area between AT1-AT2.  

AT3 

8.649721 79.95674 

Kondachchi Located in the sand/ gravel excavated area, 

about 230 m from the right bank of Kal Aru, line 

crosses Kal Aru river, open forest area between 

AT2- AT3. 

AT4 

8.658746 79.95823 

Kondachchi Tower location is in an open area, 50 m left to 

the South Coast road (B 403), no houses in the 

RoW, open forest patches between AT3-AT4 

behind the settlements 

AT5 

8.664781 79.95876 

Kondachchi Tower location is in an open area, 30 m left to 

the South Coast road (B 403), no houses in the 

RoW, line path is parallel to the main road in a 

cleared area between AT4-AT5, line crosses 

small tank close to the AT5 angle tower 

AT6 

8.670578 79.95802 

Kondachchi Angle tower 6 is located in an open area, 35 m 

left to the South Coast road (B 403), no houses 

in the RoW, line is parallel to the main road in a 

partially cleared area between AT5-AT6 

AT7 

8.674733 79.95846 

Kondachchi Angle tower 7 is located in an open area, 25 m 

left to the South Coast road (B 403), no houses 

in the RoW, line is parallel to the main road in a 

partially cleared area between AT6-AT7, line 

crosses the access road to wind tower No. 14 

AT8 

8.679104 79.95957 

Kondachchi AT 8 is located at Kayakkuli, in an open area, 

20 m left to the South Coast road (B 403), close 

to a school building (40 m), statue and a small 

shop (35 m) line crosses a minor road, line is 

parallel to the main road between AT7-AT8, 

there are about 24 young coconut trees in the 

RoW 

AT9 

8.685161 79.96183 

Kondachchi Angle tower 9 is located in an open area, 50 m 

left to the South Coast road, line path traverses 

cleared area degraded forest close to the main 

road between the angle towers AT8 and AT9 

AT10 

8.69043 79.96315 

Kondachchi AT10 is located in an open area 20 m leaf to the 

South Coast road, close to the 

Wijayathilakaramaya temple road and school 
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building (120 m), line crosses a tank and forest 

area behind the BFO quarters, between AT9-

AT10 

AT11 

8.69616 79.96235 

Kondachchi Angle tower 11 is in a paddy field 60 m left to 

the South Coast road, about 285 m from the 

wind turbine no. 7, line is parallel to the main 

road, open and degraded forest area between 

AT10-AT11 

AT12 

8.723437 79.96569 

Kokkupadayan AT 12 is located in a paddy field, 295 m right to 

the South Coast road, line crosses the main 

road about 1.8 km from the angle tower 11, line 

traverses paddy fields between AT11-AT12 

AT13 

8.729395 79.97268 

Kondachchi AT 13 is located in a paddy field, line crosses 

the road to Kondachchi, paddy fields are found 

between AT12-AT13 

AT14 

8.778027 79.97253 

Periyapullachchi 

Potkerni 

AT 14 is located in a paddy field, 1.2 km from 

Murunkan- Silawathrai road, line crosses the 

road, paddy fields between AT13-AT14 

  

AT15 

8.791423 79.96427 

Poonachchikulam AT 15 in a paddy field, Poonachchikulam, paddy 

fields between AT14-AT15 

AT16 

8.803995 79.95725 

Poonachchikulam AT 16 is located in an abandoned agricultural 

land, Poonachchi, paddy fields, degraded forest 

area, small tank between AT15-AT16 

AT17 

8.81932 79.95366 

Rasamadhu AT 17 is found in an open area close to a 

mangrove vegetation, 240 m right to the South 

Coast road before the Achchankulam junction, 

line crosses the Aruvi Aru (Malwathu oya) and 

traverses a young coconut plantation between 

AT16-AT17 

AT18 

8.8223 79.95067 

Achchankulam AT 18 is located in a bare land in Erivitive, line 

crosses South Coast road, riverine forest can be 

seen in the branches of Aruvi Aru between 

AT17-AT18 

AT 19 

8.830486 79.95204 

Achchankulam AT 19 is found in a paddy field in 

Achchankulam, near a small tank, line crosses 

Achchankulam- Nanattan road, paddy lands 

between AT18-AT19 

AT 20 

8.838397 79.95605 

Umanagari At 20 is located in a paddy field in 

Achchankulam, near a small tank, line crosses 

Achchankulam- Alaikkaddu road, paddy lands 

between AT19-AT20 

AT 21 

8.852258 79.95626 

Vanchiyankulam AT 21 is located in a paddy field next to the 

South Coast road, 40 m left to the road, paddy 

lands between AT20-AT21 

AT22 

8.877663 79.95632 

Puthukkamam AT 22 in a paddy field, next to the road starting 

at Arukkuli bridge towards the grid substation, 

paddy fields between AT21-AT22 

TT2 

8.830486 79.95204 

Puthukkamam TT2 is located outside the existing GSS- 

Puthukkamam 

Table 02: Chainages of the 220-kV transmission line from Kal Aru proposed grid substation to 
Puthukamam (Mannar) grid substation. 

Name Latitude Longitude Name Latitude Longitude 
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CH-0 km 8.636482 79.96142 CH-14.5 km 8.762938 79.97258 

CH-0.5 km 8.640893 79.96043 CH-15 km 8.767488 79.97256 

CH-1 km 8.644641 79.95791 CH-15.5 km 8.772037 79.97255 

CH-1.5 km 8.649074 79.95689 CH-16 km 8.776587 79.97253 

CH-2 km 8.653554 79.95737 CH-16.5 km 8.780674 79.9709 

CH-2.5 km 8.658043 79.95811 CH-17 km 8.784546 79.96851 

CH-3 km 8.662568 79.95857 CH-17.5 km 8.788418 79.96612 

CH-3.5 km 8.66709 79.95847 CH-18 km 8.792313 79.96377 

CH-4 km 8.671606 79.95813 CH-18.5 km 8.796286 79.96155 

CH-4.5 km 8.676095 79.95881 CH-19 km 8.800259 79.95934 

CH-5 km 8.680458 79.96008 CH-19.5 km 8.80426 79.95719 

CH-5.5 km 8.684721 79.96166 CH-20 km 8.808689 79.95615 

CH-6 km 8.689118 79.96282 CH-20.5 km 8.813119 79.95511 

CH-6.5 km 8.693596 79.96271 CH-21 km 8.817549 79.95407 

CH-7 km 8.698106 79.96259 CH-21.5 km 8.821246 79.95172 

CH-7.5 km 8.702622 79.96314 CH-22 km 8.825314 79.95117 

CH-8 km 8.707138 79.9637 CH-22.5 km 8.829801 79.95193 

CH-8.5 km 8.711654 79.96425 CH-23 km 8.833925 79.95378 

CH-9 km 8.71617 79.9648 CH-23.5 km 8.837983 79.95584 

CH-9.5 km 8.720686 79.96535 CH-24 km 8.842482 79.95611 

CH-10 km 8.724591 79.96704 CH-24.5 km 8.847031 79.95618 

CH-10.5 km 8.727543 79.97051 CH-25 km 8.85158 79.95625 

CH-11 km 8.73109 79.97267 CH-25.5 km 8.85613 79.95627 

CH-11.5 km 8.73564 79.97266 CH-26 km 8.86068 79.95628 

CH-12 km 8.74019 79.97264 CH-26.5 km 8.865229 79.95629 

CH-12.5 km 8.744739 79.97263 CH-27 km 8.869779 79.9563 

CH-13 km 8.749289 79.97262 CH-27.5 km 8.874329 79.95631 

CH-13.5 km 8.753839 79.9726 CH-28 km 8.878878 79.95633 

CH-14 km 8.758388 79.97259 CH-28.6 km 8.883022 79.95636 
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Table 02.  Summary of the description for 220 kV transmission line from the proposed Mullikulam 
CSS to Puthukkamam existing GSS, 28.6 km 

 No. Description Remarks  

1. Length of line 28.6 km 

2. Canal / River crossings Kal Aru AT2 – AT3 

Kondachchi Tank between AT12 – AT13 

Aruvi Aru (Malwathu Oya) AT16 – AT17 

3. (i) Forest/ scrublands Area (ha) 

(ii) Wildlife Sanctuary/National 

Park (in ha) 

(iii) Distance from nearest 

Wildlife sanctuary/ National Park 

/Forests reserves 

 29.4 ha  

(ii) None 

(iii) Grid/ Collector substation and part of the transmission line is 

located in Marichchikatti Forest reserve (AT44~AT52) 64 ha 

4. Development of Tower sites 

Number of towers 

Land to be acquired for tower 

bases 

Terminal Towers-2, Angle Towers-22, Suspension Towers-59 

 

0.125 ha for Terminal towers (25x25m),0.563 ha for angle towers 

(16x16m), 0.232 ha for suspension towers (7.5 x 7.5 m) 

5. Land Strata Scrublands, Secondary forests, Paddy fields, Home gardens 

Coconut plantations, Banana cultivations, Tanks 

6. Road accessibility South Coast Road (B 403) for AT1~AT11, AT15 ~ AT22 

Murunkan - Silavaturai road (B299) for AT12~AT14 

7. Private land (in ha.) 

(i) Agriculture: - 

 a) Irrigated 

     Home garden 

 b) Non-irrigated 

(ii) Non-Agriculture / Private 

Waste land. 

(iii) House or Building: 

Residential 

Non-Residential 

(i)  a) 62.8 ha paddy fields 

  b) 3.0 ha home gardens 

   

 

 

8. 220 kV/132 kV transmission line 

crossing 

220 kV line cross between AT17-AT18, AT21-AT22, AT22-TT2 

9. 33 kV/11 kV line crossings 33 kV line cross between AT17-AT18, AT21-AT22, AT22-TT2 

10. Road crossing  

 

  

South Cross Road (B 403) at chainage 8.5 km (AT11-AT12) 

Murunkan - Silavatura Road (B299) at AT13~AT14 

Achchankulum – Nanattan Road at AT18~AT19 

Achchankulum – Alikkadu Road at AT19~AT20 

11. National Highway/Major road 

Crossing 

None, only B grade roads 

12. Telephone line crossing > 25 times 

13. Length of line passing in the 

forest area/coastal area/national 

park/sanctuary 

Through Marichchikatti Reserved Forest 

14. No. of Forest Trees: - 

(a) Trees to be felled 

(b) Trees to be lopped 

>232 
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 No. Description Remarks  

15. No. of private trees  

(1) Fruit Trees: 

(a) Trees to be felled 

(b) Trees to be lopped 

(2) Non-Fruit Trees: 

(a) Trees to be felled 

(b) Trees to be lopped 

 

(1)  

(a) Coconut -136, Thal -16 

 

(2)  

(a)Palu- 11, Ahu- 2, Kahapenela- 2, Kohomba- 2, Malittan- 8, 

Maila- 12 

16. Length of line in (a) marshy area 

(b) water bodies 

118 m (b) 370 m 

17. Length of line in paddy 

/agricultural area 

19.7 km 

18. Length of line in home garden 

area 

201 m 

19. Length of line in (a) un-cultivated 

area (b) forest / scrub land 

7.3 km 

20. Highest altitude en-route the line 14 m between AT1 – AT2 

21. Nearest distance from coast/port 

and airports 

57 km to Anuradhapura Helipad 

800 m to the sea at line chainage 4.5 km 

22. Nearest distance from various 

receptors and major installations 

10 m to the Kayakuli Tamil school at AT8 

1360 m to the Wijayathilakarmaya Buddhist Temple at AT 10 

70 m to the Thambapannii Sinhala Vidyalaya at chainage 6 km 

23. Distance from nearest religious 

or Archaeological sites 

2 km away from Vankalai Settlement Site (archaeological site) 

line chainage at 26.5km 

3.5 km away from Doric Building (archaeological site) line 

chainage at 17.5km 

3.2 km away from Arippu Fort/ tower (archaeological site) line 

chainage at 19.0 km  
24. Name of villages involved (GN 

Divisions) 

Karadikkuli, Kondachchi, Kokkupadayan, Ahathimurippu, 

Puthuveli, Periyapullachchi Potkerni, Poonochchikulam, 

Rasamadhu, Achchankulam, Umanagari, Vanchiyankulam, 

Puthukkamam 

25 Land to be permanently 

acquired: Area (in ha) Cost. 

5- acre land for the grid substation near Kal Aru bridge 
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Table 03. Inventorization of 220 kV transmission line from Mullikulam CSS to Puthukkamam GSS (28.6 km) 

Angle point 
No. 

Distance 
between two 
towers 

Approx. distance 
of line from 
village/m 

Name of village Name of 
District 

No. of towers 
Angle/ 
suspension 

Area of 
towers/ m2 

Area under the 
RoW (35 m)/ 
ha 

Ownership 
of land 

Land use/ 
Habitat 

No. of trees to be felled 

From to          Ahu 52 
Grid/ 
Collector 
substation 

  Karadikkuli Mannar   2.02 ha (5 
acre) 

Forest 
Department/ 
Govt. land 

Scrubland/ 
Forest 

Palu 84 
Thammenna 38 
Kirikon 22 
Wira 18 
Nebada 5 
Maila 12 
Malittan 8 

TT1 1 467 1300 Karadikkuli  1,1 881.00 1.63 FD Forest/ 
Scrubland 

  

1 2 482 700 Karadikkuli  1,0 256.00 1.69 FD Forest/ 
Scrubland 

  

2 3 616 150 Kondachchi  1,1 312.00 2.16 FD Degraded 
scrubland 

  

3 4 1020 50 Kondachchi  1,2 368.00 3.57 FD Open 
grassland 

  

4 5 664 300 Kondachchi  1,1 312.00 2.32 FD Open 
scrubland 

  

5 6 632 400 Kondachchi  1,1 312.00 2.21 FD Open 
scrubland 

Palu 01 

6 7 457 250 Kondachchi  1,0 256.00 1.60 FD Open 
scrubland 

  

7 8 500 50 Kondachchi  1,1 312.00 1.75 FD/ Private Open 
scrubland 

Coconut 
Palu 

45 
03 

8 9 724 0 Kondachchi  1,1 312.00 2.53 FD Open 
scrubland 

Palu 01 

9 10 605 20 Kondachchi  1,1 312.00 2.12 FD Open 
scrubland 

Ahu 
Palu 

01 
02 

10 11 646 50 Kondachchi  1,1 312.00 2.26 Private Paddy Thal 05 
11 12 3063 150 Kondachchi  1,7 648.00 10.72 Private Paddy   

12 13 1042 60 Kondachchi  1,3 424.00 3.65 Private Paddy Neem 
Thal 

02 
07 

13 14 5444 1000 

Kokkupadayan 
Ahathimurippu 
Koolankulam, 
Ahathimurippu 
Puthuveli, 
Periyapullachchi  
Potkerni 

 1,14 1040.00 19.05 Private Paddy   

14 15 1750 75 
Periyapullachchi  
Potkerni, 
Poonochchikulam 

 1,4 480.00 6.13 Private Abandoned 
agricultural 
land 
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15 16 1636 2400 Poonochchikulam,  
 1,4 480.00 5.73 Private Abandoned 

agricultural 
land 

Thal 02 

16 17 1750 210 Poonochchikulam, 
Rasamadhu 

 1,4 480.00 6.13 Private/ 
Govt. 

Bare land coconut 91 

17 18 463 200 Rasamadhu,  
Achchankulam 

 1,0 256.00 1.62 Private Paddy   

18 19 905 560 Achchankulam,   1,1 312.00 3.17 Private Paddy   

19 20 987 950 Achchankulam,  
Umanagari 

 1,2 368.00 3.45  Paddy   

20 21 1535 15 Umanagari, 
Vanchiyankulam 

 1,4 480.00 5.37 Private Paddy Thal 09 

21 22 2845 150 Vanchiyankulam, 
Puthukkamam 

 1,7 648.00 9.96 Private Paddy   

22 TT2 625 170 Puthukkamam  1 625.00 2.19 CEB GSS 
Puthukkamam 

  

  28.8 km    22,59 1.01 ha 101.01 ha    408 
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Table 04: Photographs of the land earmarked for the Mullikulam CSS, locations of terminal and 
angle towers and the path of transmission line from Kal Aru to Phutukamam existing GSS, 28. 6 km 
with a 35 m RoW. 

  
Plate 1. Five-acre land selected for the proposed 
CSS, Kal Aru, 50 m to the left, South Coast road 
(B403) from Mullikulam to Silawathrai. 

Plate 2. Scrubland area of the land 

  
Plate 3. Scrubland/ forest area Plate 4. Forest habitats in the 5-acre land 

  
Plate 5. South Coast road- proposed land is at 
left of the road from Mullikulam to Silawathurai  

Plate 6. South Coast road- proposed land next to 
the road 
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Plate 7. Kal Aru bridge, no water in the river 
during the dry season (3rd August 2022) 

Plate 8. Distance to the proposed CSS land is 
about 0.55 km from the bridge 

  
Plate 9. Location of terminal tower (TT1) in an 
open area outside the 5- acre CSS land 

Plate 10. Open scrublands in the location 

  
Plate 11. The canopy height of the scrubland is 
about 4 m 

Plate 12. Forest trees are not found in the area 
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Plate 13. The proposed location for angle tower 
AT 1, in a sand/ gravel excavated area, left bank 
of Kal Aru, about 110 m from the river 

Plate 14. Surrounding area of the angle tower 

  
Plate 15. Degraded land due to sand/ gravel 
mining 

Plate 16. Open scrubland area along the path of 
220 kV transmission line 

  
Plate 17. Location of AT2 in an open area, 140 m 
from the left bank of Kal Aru 

Plate 18. Sand/ gravel excavated area 
surrounding the angle tower 

  
Plate 19. Open area in the line path Plate 20. Scrublands in the area 
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Plate 21. Location of AT3 in sand/gravel 
excavated area, 210 m from the right bank of Kal 
Aru 

Plate 22. Open area and scrublands 

  
Plate 23. Transmission line path in the open area Plate 24. Scrubland vegetation is confined to few 

areas 

  
Plate 25. Location of angle tower AT4, 50 m left 
to the South Coast road, 350 m from WTG 16, 
line crosses the road to Naval Detachment Unit, 
Kal Aru 

Plate 26. Open scrublands in the area 
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Plate 27. Transmission line path towards AT5 Plate 28. Transmission line path towards AT3 

  
Plate 29. Angle tower 5 in a scrubland, 30 m left 
to the south Coast road 

Plate 30. Palu tree (Manilkara hexandra) on the 
line path 

  
Plate 31. Center of the AT is marked by a peg Plate 32. Scrublands along the line trace, line 

crosses a small tank (Amichchikulam) before 
reaching the AT6 
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Plate 33. AT06 is in an open scrubland, 40 m left 
to the South Coast road 

Plate 34. Scrubland, few forest trees in the 
background 

  
Plate 35.  Open areas in the scrubland Plate 36.  Shrubs 

  
Plate 37. AT07 is in an open scrubland, 25 m left 
to the South Coast road 

Plate 38. Open area for the hardstand 

  
Plate 39.  Open area Plate 40. AT07 is inside the Marichchikatti 

Reserved Forest, FD boundary marker on the 
ground 
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Plate 41. AT08 is located 15 m from South Coast 
road and 15 m from the gravel road to Coastal 
Observation point, Kayakkuli near a statue and a 
school 

Plate 42. AT 08 is close to the statue 

  
Plate 43.  AT 08 from the gravel road Plate 44. AT08 from South Coast road, school 

building is in the background 

  
Plate 45. AT08 small shop close to the angle 
tower 

Plate 46. Location of AT08 from the main road, 
B403, statue is in the left 
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Plate 47. AT 09 in an open area, 50 m left to the 
South Coast road, 90 m from the BFO quarters 

Plate 48. Open area in the hardstand 

  
Plate 49. Tower footprint area marked by a peg Plate 50. Two trees in the plot 

  
Plate 51. AT 10 in an open area close to 
Wijayathilakaramaya road 

Plate 52. Few trees in the 160 x160 m plot area 
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Plate 53. AT 10 close to the junction of 
Wijayathilakaramaya 

Plate 54. South Coast road, AT 10 at the right 

  
Plate 55. AT 11 in. a paddy field, 60 m to South 
Coast road 

Plate 56. Paddy field, tower area is marked by a 
peg 

  
Plate 57. Peg shows the tower footprint Plate 58. Line path via paddy fields 

  
Plate 59. Paddy field at the chainage 8 km Plate 60. Peg shows the direction of the line 
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Plate 61. AT 12 in a paddy field, line crosses 
South Coast road to reach AT12, Kondachchi 

Plate 62. Paddy field, path of the transmission 
line 

  
Plate 63. Peg shows the path of the transmission 
line 

Plate 64. Line crosses the road at a distance 

  
Plate 65. Line crosses the Murunkan- 
Silawathirai road (B299) between chainage 14.5- 
15.0 km 

Plate 66. AT 14 in a paddy field near Murunkan – 
Silawathurai road 

  
Plate 67. Murunkan- Silawathurai road (B299) Plate 68. AT 15 in a paddy field, 

Poonachchikulam 
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Plate 69. AT 15 in a paddy field Plate 70. Line path along a paddy field 

  
Plate 71. Line path along a paddy field Plate 72. AT 16 in an abandoned agricultural 

land, Poonachchi 

  
Plate 73. AT 16, coconut seedlings in the land Plate 74. AT 18 in an open area near mangrove 

vegetation 

  
Plate 75. AT 18 open area Plate 76. AT 19 in a paddy field Achchankulam 
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Plate 77. AT19 Plate 78. AT 20 in a paddy field 

  
Plate 79. AT20 in a paddy field Plate 80. AT 21 in a paddy field, 30 m from South 

Coast road 

  
Plate 81. AT 21 Plate 82. Line crosses South Coast road, location 

is marked in red 

  
Plate 83. AT 21-line path through paddy fields Plate 84. AT 22 in a paddy field, Puthukkamam 
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Plate 83. AT 22-line path towards the GSS Plate 84. TT2 outside the Puthukkamam GSS 

  
Plate 85. TT2 outside the GSS Plate 86. GSS, Puthukkamam 
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Annex- 08  
Wind Turbine Generator (WTG) coordinate, lengths of access roads and photographs of 
34- WTG sites 
Table 1. Wind Turbine No., coordinates and the GNDs (Source: Survey Dept kmz), status of density 
of vegetation (trees & shrubs) in the area (90 x 85 m, 0.76 ha/ c.1.88 acre) and the total area required 
for construction and operation (160 x160 m- 2.56 ha/6.32 acre) of Wind Turbine Generators (WTG) 
at Mannar Wind Power Project Phase III, Mullikulam wind power project.  

No: Latitude Longitude GND Remarks 

WTG 1 8.715965 79.961443 Kokkupadayan Scrubland, 170 m to the South Coast road 

WTG 2 8.71605 79.957923 Kokkupadayan Forest habitat 

WTG 3 8.716161 79.954104 
Kokkupadayan Forest habitat, Located within 150 m from 

the beach 

WTG 4 8.707751 79.96153 
Kokkupadayan Scrubland/ forest, 260 m to the South 

Coast road 

WTG 5 8.705272 79.951152 

Kokkupadayan Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, reached by the road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 6 8.700725 79.951665 

Kokkupadayan Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, reached by road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 7 8.697782 79.960323 
Kondachchi Paddy field, 230 m to the South Coast 

road 

WTG 8 8.695426 79.952025 

Kondachchi Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, reached by road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 9 8.687616 79.949959 

Kondachchi Coastal habitat, no trees, 65 m from the 
beach, reached by road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 10 8.686871 79.953706 
Kondachchi In a scrubland/ forest area, reached by 

road to Wijayathilakaramaya temple 

WTG 11 8.686652 79.957473 
Kondachchi In a scrubland area, reached by road to 

Wijayathilakaramaya temple 

WTG 12 8.676014 79.951453 
Kondachchi Scrubland/ forest, located within 150 m 

from the beach 

WTG 13 8.673898 79.954039 
Kondachchi Scrubland, near the church under 

construction, Kayakkuli 

WTG 14 8.671999 79.956788 
Kondachchi Scrubland/ forest, near the church under 

construction, Kayakkuli 

WTG 16 8.659491 79.955122 

Kondachchi Scrubland & forest, 330 m to the South 
Coast road, Road to Naval Detachment, 
KalAru, 

WTG 17 8.659294 79.951775 
Kondachchi Scrubland/ forest, road to Naval 

Detachment, KalAru, 

WTG 18 8.659914 79.949275 
Kondachchi Open scrubland, road to Naval 

Detachment, KalAru, 

WTG 19 8.663196 79.948333 

Kondachchi Forest/ scrubland, road to Naval 
Detachment, KalAru, Located within 150 
m from the beach.  

WTG 20 8.647368 79.943894 

Karadikkuli Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, north of Hunais Nagar 
Navy point 
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WTG 21 8.643125 79.945281 

Karadikkuli Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, north of Hunais Nagar 
Navy point 

WTG 22 8.639032 79.947393 
Karadikkuli Open scrubland, located in the gravel 

removed area, Hunais Nagar 

WTG 23 8.635887 79.949021 

Karadikkuli Cleared land, located in the gravel 
removed area, Hunais Nagar No trees, 
sand dunes 

WTG 24 8.633371 79.951889 
Karadikkuli Open scrubland, located road to Hunais 

Nagar Navy point 

WTG 25 8.630482 79.955122 
Karadikkuli Degraded forest, located road to Hunais 

Nagar Navy point 

WTG 26 8.61387 79.953618 
Karadikkuli Scrubland/ open forest, 20 m to the South 

Coast road 

WTG 27 8.610253 79.932986 
Karadikkuli Open scrubland, located within 150 m 

from the beach, Karadikkuli village 

WTG 28 8.606269 79.934618 

Karadikkuli Scrubland/ forest, located close to the 
wind mast erected by the project, near 
Karadikkuli village 

WTG 29 8.604923 79.938269 Karadikkuli Forest habitat, near Karadikkuli village 

WTG 30 8.602747 79.940747 
Karadikkuli Forest habitat/open, near Karadikkuli 

village 

WTG 31 8.593121 79.921534 
Karadikkuli Coastal scrubland, located within 150 m 

from the beach 

WTG 32 8.591499 79.924814 
Mullikulam Forest habitat, located left to the road from 

Mullikulam village to the sea 

WTG 33 8.589692 79.927617 
Mullikulam Secondary forest, located left to the road 

from Mullikulam village to the sea 
WTG 34 8.586728 79.928632 Mullikulam Secondary forest, near Mullikulam village 

WTG 38 8.569526 79.940417 
Mullikulam Scrubalnd/ forest, close to the Navy camp, 

Mullikulam 

Table 2: Length of the access roads to be newly constructed to access the wind turbine locations 
at Mannar Wind Power Project- Phase III at Mullikulam 

No Description Width of Shoulder (m)  Length (m) 

1 Turbine Access Road WTG 01 to 03 5 915 
2 Turbine Access Road WTG 05 to 08 5 1600 
3 Turbine Access Road WTG 09 5 410 
4 Turbine Access Road WTG 10 to 11 5 630 
5 Turbine Access Road WTG 13 to 14 5 900 
6 Turbine Access Road WTG 18 5 50 
7 Turbine Access Road 19 5 260 
8 Turbine Access Road WTG 20 to 23 5 1550 
9 Turbine Access Road WTG 27 to 28 5 1150 
Total Length   7415 

Table 3: Length of existing access roads to be rehabilitated to reach the proposed wind turbine 
locations at Mannar Wind Power Project- Phase III at Mullikulam. 
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No Description Width of Shoulder (m)  Length (m) 

1 Turbine Access Road WTG 04 5 320 
2 Turbine Access Road WTG 07 5 300 
3 Wijiyathilakaramaya Road 5 1260 
4 Road for WTG 16 to 19 5 1300 
5 Kayakuli Road 5 1500 
6 Karadikuli Road 5 2250 
7 Turbine Access Road for WTG 31 to 34 5 2300 
Total Length   9340 

Table 4. Photographs of wind turbine hardstands (90x85 m, 0.76 ha/1.88 acre) and the total area 
required for construction and operation (160 x160 m- 2.56 ha/6.32 acre) of  34 Wind Turbine 
Generator (WTG) locations in Mullikulam wind power project (MWPP- Phase III). The person is 
standing at the center of the hardstand where the wind turbine tower is constructed. 

  
Plate 1. WTG 01is located in a scrubland in 
Kokkupadayan 165 m left to the South Coast road 
(B430) from Mullikulam to Silawathurai 

Plate 2. Scrubland habitat is common within the 
area of the plot 

  
Plate 3. Open area of the plot of 160 x160 m  Plate 4. Shrubs and trees in the plot 
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Plate 5. Coconut plantation at the border of the 
plot 

Plate 6. Sparse vegetation 

  
Plate 7. WTG 02 is located 550 m left to the South 
Coast road, forest and scrublands 

Plate 8. Few forest trees and scrubland 
vegetation 

  
Plate 9. Palu tree within the plot Plate 10. Shrubs are dominated some part of the 

plot 
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Plate 11. WTG 3 in a coastal scrubland/ forest 
area, 100 m from the beach 

Plate 12. Large Palu trees in the plot 

  
Plate 13. Dense vegetation, part of the plot 
covered by Derris vines 

Plate 14. Large Palu trees in WTG 3  

  
Plate 15. WTG 4 in a scrubland Plate 16. Open area of the plot 

  
Plate 17. Open area Plate 18. Shrubs/ grasses 
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Plate 19. Open area in the hardstand Plate 20. Shrubs 

  
Plate 21. WTG 05 Coastal scrubland, 135 m from 
the sea 

Plate 22. Coastal scrublands, less than 3 m in 
height 

  
Plate 23. Open area in the hardstand Plate 24. Open area 

  
Plate 25. WTG 06 in a coast scrubland, 150 m 
from the beach 

Plate 26. Vegetation islands in the plot 
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Plate 27. Low vegetation due to the wind effect Plate 28. Openings in the coastal scrublands 

  
Plate 29. WTG 07 in an cleared area, 375 m from 
South Coast road 

Plate 30.Scrubalnd/ agricultural field 

  
Plate 31. Cultivated area, plot shifted towards the 
scrubland 

Plate 32. Cultivated area 

  
Plate 33.WTG 08 in a coastal scrubland, 105 m 
from the sea 

Plate 34. Coastal scrubland 
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Plate 35. Open area between two vegetation 
islands 

Plate 36. Alleyway between vegetation 

  
Plate 37. WTG 09 at the edge of the beach, only 
50 m to the sea, no shrubs orr trees in the plot 

Plate 38. Coastal vegetation 

  
Plate 39. Coastal vegetation, less than 1 m in 
height 

Plate 40. Coastal vegetation 
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Plate 41. Thakkada plants in the land Plate 42. Coastal vegetation 

  
Plate 43. WTG 10 in a scrubland habitat, access 
through Wijayathilakaramaya road 

Plate 44. Open area in the hardstand 

  
Plate 45. Sparse vegetation Plate 46. Open area 

  
Plate 47. WTG 11 in a scrubland habitat Plate 48. Sparse vegetation 

  
Plate 49. Open areas in the plot Plate 50. Low vegetation 
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Plate 51. WTG 12 in a coastal scrubland, 95 m 
from the coast 

Plate 52. Sparse vegetation 

  
Plate 53. Daluk dominated area Plate 54. Low vegetation 

  
Plate 55. WTG 13 in a scrubland Plate 56. Open area in the plot of 160 x 160 m 

  
Plate 57. Open area Plate 58. Existing access road 
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Plate 59.WTG 14 in a scrubland, 175 m to the 
South Coast road 

Plate 60. Small open area in the hardstand 

  
Plate 61. Dense shrub vegetation in the plot Plate 62. Dense shrub vegetation 

  
Plate 63.WTG 16 in a scrubland/ forest, 395 m to 
the South coast road (left), access from Naval 
Detachment unit, Kal Aru 

Plate 64. Scrubland 
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Plate 65. Forest vegetation Plate 66. Forest trees 

  
Plate 67. WTG 17 in a scrubland along the road 
to Naval Detachment unit, Kal Aru 

Plate 68. Scrubland 

  
Plate 69. Scrubland dominated by Daluk Plate 70. Shrubs in 160 x 160 m plot 

  
Plate 71. WTG 18 in a scrubland along the road 
to Naval Detachment unit, Kal Aru 

Plate 72. scrubland 
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Plate 73. Open area in the plot Plate 74. Open area 

  
Plate 75. WTG 19 in a forest habitat, behind the 
Navel post, shifted to this location as there was a 
mangrove habitat within the hardstand 

Plate 76. Forest vegetation 

  
Plate 77. Large Palu tree n the plot Plate 78. Palu tree in the plot 

  
Plate 79. WTG 20 Coastal scrubland, 120 m from 
the beach 

Plate 80. Coastal scrubland 
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Plate 81. Coastal scrubland Plate 82. Few trees in the area 

  
Plate 83.WTG 21 Coastal scrubland, 110 m from 
the beach 

Plate 84. Vegetation islands 

  
Plate 85. Open area in the hardstand & 160x 160 
m plot 

Plate 86. Vegetation islands 
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Plate 87. WTG 22 Coastal scrubland, 150 m from 
the beach, near Hunais Nagar Navy Post 

Plate 88. Scrubland and open area 

  
Plate 89. Gravel excavated area Plate 90. Gravel excavated area 

  
Plate 91. WTG 23 in a gravel excavated area, 280 
m to the coast, Huais Nagar 

Plate 92. Gravel excavated area 

  
Plate 93. Gravel excavated area Plate 94. Gravel excavated area 
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Plate 95. WTG 24 in a scrubland along the road 
to Hunais Nagar Navy Post 

Plate 96. Gravel/ sand excavated area 

  
Plate 97. Gravel/ sand excavated area Plate 98. Gravel/ sand excavated area 

  
Plate 99. WTG 25 in a scrubland, along the road 
to Hunais Nagar Navy Post 

Plate 100. Scrubland 

  
Plate 101. Scrubland Plate 102. Forest/ scrubland 
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Plate 103. WTG 26 scrubland, 90 m from South 
coast road 

Plate 104. Palu trees in the hardstand 

  
Plate 105. Forest trees Plate 106. Palu tree in thee hardstand 

  
Plate 107. WTG 27 in a coastal area, 80 m to the 
coast 

Plate 108. Open area in the hardstand 

  
Plate 109. Open area in the hardstand Plate 110. Open area in the hardstand 
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Plate 111.  WTG 28 in a scrubland, near the wind 
mast  

Plate 112. Hardstand shifted towards open area 

  
Plate 113. Low vegetation Plate 114. Few trees in the plot 

  
Plate 115. WTG 29 in a scrubland/ forest area in 
Karadikkuli village 

Plate 116. Forest trees 

  
Plate 117. Forest trees Plate 118. Scrubland 
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Plate 119.WTG 30 in a scrubland/ forest area 
near Karadikkuli village 

Plate 120. Forest trees in the hardstand 

  
Plate 121. Scrubalnd Plate 122. Scrubland 

  
Plate 123. WTG 31 in a coastal scrubland, 130 m 
to the sea, lateritic formation, no sand dunes 

Plate 124. Open area 

  
Plate 125. Few shrubs and open area Plate 126. Shrubs and open area 
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Plate 127. WTG 32 in a forest/ scrubland Plate 128. Forest vegetation 

  
Plate 129.  Trees in an open area Plate 130. Trees/ shrubs 

  
Plate 131. WTG 33 located in a secondary 
vegetation/ forest along the access road to the 
sea from Karadikkuli village 

Plate 132. The center of the plot is at 50 m from 
the gravel road, left 

  
Plate 133.Dense secondary vegetation bordering 
the gravel road 

Plate 134. Dense vegetation 



88 
 

  
Plate 135. WTG 34 is also located in a secondary 
vegetation/ forest along the access road to the 
sea from Karadikkuli village 

Plate 136. The center of the plot (160 x 160 m) is 
at 50 m from the gravel road, left 

37

 
 

Plate 137. WTG 38 in a scrubland/ forest close to 
the Mullikulam Navy camp 

Plate 138. Scrubland 

  
Plate 139. Open area for the hardstand Plate 140. Few trees in the plot area 160 x 160 m 
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Annex 09-  
Recorded Fauna/ Flora species and methodology of the avifaunal survey 
Table 1. Plant species recorded from wind turbine sites (160x160 m), surrounding habitats and along the 
transmission line in the project area, (H- Habit – T -Tree, H-Herbaceous, C-Creeper, G- Gramitoids; NCS- 
National Conservation Status (LC- Least Concern, DD- Data Deficient, EN- Endangered, VU- Vulnerable; TS- 
Taxonomic status (N- Indigenous, E- Endemic, Ex-Exotic, Ex-N – Naturalized Exotics). 

Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Acanthaceae Andrographis alata   H LC N 
Acanthaceae Asystasia gangetica Puruk H LC N 
Acanthaceae Blepharis integrifolia Samadana H LC N 
Acanthaceae Dyschoriste littoralis   H VU N 
Acanthaceae Hygrophila ringens Nil-puruk H LC N 

Acanthaceae 
Nicoteba betonica (Justicia 
betonica) Sudu-puruk S LC N 

Acanthaceae Strobilanthes cordifolia Bu-nelu S LC N 
Acanthaceae  Avicennia marina Manda T LC N 
Aizoaceae  Sesuvium portulacastrum Maha-sarana H LC N 
Amaranthaceae Achyranthes aspera Karal haba H LC N 
Amaranthaceae Ouret lanata Polpala H LC N 
Amaranthaceae Pupalia lappacea   H LC N 
Amaranthaceae  Atriplex repens   S NT N 
Amaranthaceae  Suaeda monoica   S NT N 
Apocynaceae Carissa spinarum Heen-Karamba S LC N 
Apocynaceae Ichnocarpus frutescens Kiri-wel C LC N 
Apocynaceae  Calotropis gigantea Wara S LC N 

Apocynaceae  
Cynanchum viminale 
(Sarcostemma viminale) Muwakiriya Wel C NT N 

Apocynaceae  Hemidesmus indicus Iramusu C LC N 
Apocynaceae  Leptadenia reticulata Jeevanthi C LC N 
Apocynaceae  Oxystelma esculentum Usepale C LC N 
Apocynaceae  Pentatropis capensis   C LC N 
Apocynaceae  Pergularia daemia Wissani C LC N 
Apocynaceae  Secamone emetica Mudu Kiriya C LC N 
Arecaceae  Borassus flabellifer Thal T   Ex-N 
Arecaceae  Phoenix pusilla Wal indi T LC N 
Asparagaceae Asparagus racemosus Heen hathavariya C LC N 
Asparagaceae  Asparagus falcatus Maha hathavariya C LC N 
Asperagaceae Dracaena zeylanica Maha niyanda H NT N 
Asteraceae Ageratum conyzoides Hulantala H   Ex-N 
Asteraceae Blumea obliqua Mudu-mahana H LC N 
Asteraceae Chromolaena odorata Podi-singno-maran S   Ex-N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 

Asteraceae 
Cyanthillium cinereum (Vernonia 
cinerea) Monorakudumbiya H LC N 

Asteraceae Eclipta prostrata Kikirindi H   Ex-N 
Asteraceae Emilia sonchifolia Kadupahara H LC N 
Asteraceae Epaltes divaricata Heen-mudu-mahana H LC N 

Asteraceae 
Jeffreycia zeylanica  (Vernonia 
zeylanica ) Papula S LC E 

Asteraceae Kleinia grandiflora   S NT N 
Asteraceae Launaea sarmentosa   H LC N 
Asteraceae Mikania cordata Gam-palu C   Ex-N 
Asteraceae Sphaeranthus indicus Mudu-mahana H LC N 
Asteraceae Tridax procumbens Tridax H   Ex-N 
Asteraceae Wollastonia biflora Mudu-Gampalu S LC N 
Asteraceae Xanthium strumarium Uru-kossa H   N 
Boraginaceae Coldenia procumbens   H LC N 
Boraginaceae Cordia dichotoma Lolu T LC N 
Boraginaceae Ehretia aspera   S LC N 
Boraginaceae Ehretia microphylla Hin-Thambala S LC N 
Cactaceae Opuntia dillenii Katu-pathok H   Ex-N 
Cannabaceae  Trema orientale  Gadumba T LC N 
Capparaceae Crateva adansonii Lunuwarana T LC N 
Capparaceae  Cadaba fruticosa   S EN N 
Capparaceae  Cadaba trifoliata   S VU N 
Capparaceae  Capparis brevispina Wal-dehi C NT N 
Capparaceae  Capparis rotundifolia Balal Katu S LC N 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Kasa T   Ex 

Celastraceae 
Elaeodendron glaucum 
(Cassine glauca) Neralu T LC E 

Celastraceae Gymnosporia emarginata Katu pila S LC N 
Celastraceae Pleurostylia opposita Panakka T NT N 
Celastraceae  Reissantia indica   C LC N 
Celastraceae  Salacia chinensis Heen-himbutu-wel C NT N 
Colchicaceae Gloriosa superba Niyagala C LC N 
Combretaceae Combretum albidum Kaduru-ketiya wel C NT N 
Combretaceae Lumnitzera racemosa Beriya T NT N 
Convolvulaceae Evolvulus alsinoides Visnu-kranthi H LC N 
Convolvulaceae Ipomoea aquatica Kankun H LC N 
Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Mudu-bin-thamburu C LC N 

Convolvulaceae 
Ipomoea sagittifolia (Ipomoea 
marginata ) Rasa-tel-kola C LC N 

Convolvulaceae Rivea ornata   C NT N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 

Convolvulaceae 
Xenostegia tridentata (Merremia 
tridentata) Heen-madu C LC N 

Cucurbitaceae Coccinia grandis Kowakka C LC N 
Cyperaceae Cyperus arenarius Mudu-kalanduru G LC N 
Ebenaceae Diospyros ebenum kaluwara T VU N 
Ebenaceae Diospyros ferrea Kaluhabaraliya T LC N 
Ebenaceae Diospyros malabarica Thimbiri T LC N 
Erythroxylaceae Erythroxylum monogynum Lanka agil  T VU N 
Euphorbiaceae Croton bonplandianus   H   Ex-N 
Euphorbiaceae Croton laccifer Gas-Keppetiya S   N 
Euphorbiaceae Croton sp.   S   N 
Euphorbiaceae Euphorbia antiquorum Daluk T LC N 
Euphorbiaceae Excoecaria agallocha Talakiriya T LC N 
Euphorbiaceae Givotia moluccana   T LC N 
Euphorbiaceae Jatropha glandulifera Rath erandu S NT N 
Euphorbiaceae Jatropha gossypiifolia Rathu erandu H   Ex 
Fabaceae  Abrus precatorius Olinda C LC N 
Fabaceae  Alysicarpus vaginalis Aswenna H LC N 

Fabaceae  

Aphyllodium 
biarticulatum (Dicerma 
biarticulatum)   S 

LC 
N 

Fabaceae  Bauhinia racemosa Maila T LC N 
Fabaceae  Bauhinia tomentosa Kaha Petan, Petan S LC N 
Fabaceae  Canavalia cathartica   C LC N 
Fabaceae  Canavalia rosea Mudu-awara C LC N 
Fabaceae  Crotalaria laburnifolia Yak-beriya S LC N 
Fabaceae  Crotalaria lunulata   H NT N 
Fabaceae  Dalbergia lanceolaria Bol-mara T VU N 
Fabaceae  Derris parviflora Kala-wel C LC E 
Fabaceae  Derris trifoliata Kala-wel C LC N 
Fabaceae  Dichrostachys cinerea  Katu andara S LC N 
Fabaceae  Guilandina bonduc Kumburu-Wel C LC N 
Fabaceae  Indigofera oblongifolia Nari Mun S NT N 
Fabaceae  Mimosa pudica Nidi-kumba H   Ex-N 
Fabaceae  Neptunia prostrata Diya-nidikumba H LC N 
Fabaceae  Parkinsonia aculeata   T   Ex-N 
Fabaceae  Pongamia pinnata Karanda T LC N 
Fabaceae  Rhynchosia minima Maha-wal-kollu C LC N 
Fabaceae  Senna auriculata Ranawara S LC N 
Fabaceae  Senna occidentalis Peni-Tora H   Ex-N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Fabaceae  Stylosanthes fruticosa Wal-Nanu S LC N 
Fabaceae  Tamarindus indica Siyambala T   Ex-N 
Fabaceae  Tephrosia maxima   S LC N 
Fabaceae  Tephrosia purpurea Katuru pila S LC N 

Fabaceae  
Vachellia eburnea (Acacia 
eburnea) Gini andara S LC N 

Fabaceae  Vachellia leucophloea Maha-Andara T LC N 

Fabaceae  
Vachellia planifrons (Acacia 
planifrons)   T EN N 

Fabaceae  Vigna trilobata Bin-me H NT N 
Gentianaceae Enicostema axillare   H LC N 
Goodeniaceae Scaevola plumieri* Hin-Takkada S VU N 
Goodeniaceae Scaevola taccada Takkada S VU N 
Hernandiaceae Gyrocarpus americanus Diya-labu-gas T LC N 

Lamiaceae 
Volkameria inermis 
(Clerodendrum inerme) Wal-Gurenda S LC N 

Lamiaceae  Gmelina asiatica Demata S LC N 
Lamiaceae  Leucas zeylanica Geta-Thumba H LC N 
Lamiaceae  Ocimum americanum Heen-tala H LC N 
Lamiaceae  Platostoma menthoides   H LC N 
Lamiaceae  Premna corymbosa Gal-Kera S LC E 
Lamiaceae  Premna obtusifolia Maha-midi S LC N 
Lauraceae Cassytha filiformis   C LC N 
Linaceae Hugonia mystax Bu-Getiya C LC N 
Loganiaceae Strychnos nux-vomica Goda-Kaduru T LC N 
Loganiaceae Strychnos potatorum Ingini T LC N 
Loranthaceae Dendrophthoe falcata Delum pilia S LC N 
Loranthaceae Dendrophthoe ligulatus*   S VU E 
Lythraceae Pemphis acidula Muhudu Wara S NT N 
Malvaceae Abutilon indicum Beth anoda H LC N 
Malvaceae Abutilon pannosum   S LC N 
Malvaceae Hibiscus micranthus Siriwedi babila S LC N 
Malvaceae Sida cordifolia Wal-bavila H LC N 
Malvaceae Thespesia populnea Gansuriya T LC N 
Malvaceae  Berrya cordifolia Halmilla T LC N 
Malvaceae  Bombax ceiba Katu-Imbul T LC N 
Malvaceae  Grewia carpinifolia Wel-mediya S LC N 
Malvaceae  Grewia helicterifolia Bora-daminiya T LC N 
Malvaceae  Grewia tenax   S VU N 
Malvaceae  Helicteres isora Liniya S LC N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Malvaceae  Sterculia foetida Thelembu T LC N 
Malvaceae  Triumfetta glabra   S NT E 
Malvaceae  Waltheria indica Punnikki H   Ex-N 
Melastomataceae Memecylon umbellatum Kora-Kaha S LC N 
Meliaceae Aglaia apiocarpa Wal Rambutan T LC N 
Meliaceae Azadirachta indica Kohomba T   Ex-N 

Meliaceae 
Walsura trifoliolata ssp. 
trifoliolata Kiri kon  T LC N 

Menispermaceae Cissampelos pareira Diya-Mitta C LC N 
Menispermaceae Pachygone ovata   C NT N 
Moraceae Ficus virens Kalawalla T DD N 

Moraceae 
Maclura spinosa 
(Plecospermum spinosum) Katu-Timbol C VU N 

Myrtaceae Syzygium cumini Ma-Dan T LC N 
Nelumbonaceae  Nelumbo nucifera Nelum H LC N 
Ochnaceae Ochna lanceolata Bo-Kera S LC N 
Ochnaceae Ochna obtusata Mal-Kera S LC N 
Olacaceae Olax scandens   S LC N 
Oleaceae Chionanthus zeylanicus Dambu S LC N 
Oleaceae Jasminum angustifolium Wal-samanpichcha C LC N 
Opiliaceae Cansjera rheedei Eta-Muru C LC N 

Orchidaceae 
Taprobanea spathulata (Vanda 
spathulata)   H VU N 

Orchidaceae Vanda tessellata Rassana H EN N 
Orchidaceae Vanilla walkerae Akasa Lata C EN N 
Pandanaceae Pandanus odorifer Mudu keyiya S LC N 
Phyllanthaceae Phyllanthus maderaspatensis   H LC N 
Phyllanthaceae Phyllanthus racemosus Kuratiya S LC N 
Phyllanthaceae Synostemon bacciformis Eth-pitawakka H LC N 
Phyllanthaceae  Antidesma alexiteria Hin-Embilla S LC N 
Phyllanthaceae  Antidesma ghaesembilla Bu-Embilla S LC N 
Phyllanthaceae  Breynia retusa Wal-Murunga S LC N 
Phyllanthaceae  Breynia vitis-idaea Gas-kayila S LC N 
Phyllanthaceae  Flueggea leucopyrus Heen Katu pila S LC N 
Plantaginaceae Bacopa monnieri Lunuwila H LC N 
Poaceae  Imperata cylindrica Iluk G DD N 
Poaceae  Oryza sativa Vee G   Ex 
Poaceae  Spinifex littoreus Maha-rawana-revula G LC N 
Putranjivaceae  Drypetes sepiaria Wira T LC N 
Rhamnaceae Colubrina asiatica Tel hiriya S LC N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Rhamnaceae Scutia myrtina   S LC N 
Rhamnaceae Ziziphus mauritiana Dabara S LC N 
Rhamnaceae Ziziphus oenopolia Hin-Eraminia C LC N 
Rhizophoraceae Cassipourea ceylanica Pana S LC N 
Rhizophoraceae Rhizophora mucronata Maha Kadol T LC N 
Rubiaceae Benkara malabarica Pudan S LC N 
Rubiaceae Canthium coromandelicum Kara S LC N 
Rubiaceae Catunaregam spinosa Kukuruman S LC N 
Rubiaceae Hydrophylax maritima Mudu getakola H LC N 
Rubiaceae Ixora pavetta Maha-Rathambala T LC N 
Rubiaceae Morinda coreia Ahu T LC N 
Rubiaceae Pavetta indica Parvatta S LC N 
Rubiaceae Psydrax dicoccos Panderu T LC N 
Rubiaceae Spermacoce hispida Hin-geta-kola H LC N 
Rubiaceae Tarenna asiatica Tarana S LC N 
Rutaceae Atalantia ceylanica Yakinaran S LC N 
Rutaceae Chloroxylon swietenia Burutha T VU N 
Rutaceae Glycosmis mauritiana   S LC N 
Rutaceae Limonia acidissima Divul T LC N 

Rutaceae 
Zanthoxylum asiaticum 
(Toddalia asiatica) Kudu-Miris C LC N 

Salicaceae  Casearia esculenta Wal-Waraka S LC N 
Salicaceae  Flacourtia indica Uguressa S LC N 
Salvadoraceae Azima tetracantha Wel dehi S LC N 
Salvadoraceae Salvadora persica Malittan T LC N 
Sapindaceae Allophylus cobbe Kobbe S LC N 
Sapindaceae Dodonaea viscosa Et-Werella S LC N 
Sapindaceae Lepisanthes tetraphylla Dambu T LC N 
Sapindaceae Sapindus emarginatus Penela T LC N 
Sapindaceae Schleichera oleosa Kon T LC N 
Sapotaceae Manilkara hexandra Palu T NT N 
Solanaceae Solanum insanum    S NT N 
Tamaricaceae Tamarix indica Kiri T LC N 
Typhaceae Typha angustifolia Hambu-pan H LC N 
Verbenaceae Lantana camera Ratu hinguru S   Ex-N 
Vitaceae Cissus quadrangularis Heeressa C LC N 

Table 2. Fauna Species Recorded from the project area- MWPP Phase III 

Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
DRAGONFLIES 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
Coenagrionidae Agriocnemis pygmaea Wandering Wisp N LC LC 

Coenagrionidae 
Ceriagrion 
coromandelianum Yellow Waxtail N LC LC 

Coenagrionidae Ischnura rubilio Dawn Bluetail  N NT NE 
Coenagrionidae Ischnura senegalensis Common Bluetail  N LC LC 
Coenagrionidae Pseudagrion malabaricum Malabar Sprite  N LC LC 
Coenagrionidae Pseudagrion rubriceps Orange-faced Sprite  N LC LC 
Libellulidae Brachythemis contaminata Asian Groundling  N LC LC 
Libellulidae Crocothemis servilia Oriental Scarlet  N LC LC 
Libellulidae Diplacodes trivialis Blue Percher N LC LC 
Libellulidae Neurothemis tullia Pied Parasol N LC LC 
Libellulidae Orthetrum sabina Green Skimmer   N LC LC 
Libellulidae Pantala flavescens Wandering Glider N LC LC 
Libellulidae Tramea limbata Sociable Glider  N LC LC 
BUTTERFLIES 
Lycaenidae Azanus jesous African Babul Blue N LC LC 
Lycaenidae Chilades lajus Lime Blue N LC NE 
Lycaenidae Discolampa ethion Banded Blue Pierrot N LC NE 
Lycaenidae Euchrysops cnejus Gram Blue N LC NE 
Lycaenidae Leptotes plinius Zebra Blue N LC NE 
Lycaenidae Zizina otis Lesser Grass Blue N LC LC 
Nymphalidae Acraea violae Tawny costor N LC LC 
Nymphalidae Danaus chrysippus  Plain tiger N LC LC 
Nymphalidae Danaus genutia Common Tiger N LC NE 
Nymphalidae Euploea core Common Crow N LC LC 
Nymphalidae Junonia iphita Chocolate Soldier N LC NE 
Nymphalidae Junonia lemonias Lemon Pansy N LC NE 
Nymphalidae Junonia orithya Blue Pansy N EN LC 

Nymphalidae Melanitis leda 
Common Evening 
Brown N LC LC 

Nymphalidae Neptis hylas Common Sailor N LC NE 
Nymphalidae Parantica aglea Glassy Tiger N LC NE 
Nymphalidae Phalanta phalantha  Leopard N LC LC 
Papilionidae Pachliopta hector  Crimson rose N LC LC 
Papilionidae Papilio demoleus Lime Butterfly N LC NE 
Papilionidae Papilio polytes  Common mormon N LC LC 
Pieridae Appias galene Lesser albatross E LC LC 
Pieridae Catopsilia pomona  Lemon emigrant N LC LC 
Pieridae Catopsilia pyranthe Mottled Emigrant N LC NE 
Pieridae Cepora nerissa  Common gull N LC LC 
Pieridae Colotis amata Small Salmon Arab N LC LC 
Pieridae Delias eucharis  Jezebel N LC LC 
Pieridae Eurema hecabe  Common grass yellow N LC LC 
Pieridae Ixias pyrene  Yellow orange tip N LC LC 
Pieridae Leptosia nina  Psyche N LC LC 
Pieridae Pareronia ceylanica Dark Wanderer N LC NE 
FRESHWATER FISH 
Adrianichthyidae Oryzias dancena Spotted ricefish N DD LC 
Aplocheilidae Aplocheilus parvus  Dwarf panchax N LC LC 
Cichlidae Etroplus suratensis  Green Chromide N LC LC 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 

Cyprinidae 
Amblypharyngodon 
grandisquamis Large Silver carplet E LC LC 

Cyprinidae Devario malabaricus  Giant danio N LC LC 
Cyprinidae Rasbora microcephalus  Carverii rasbora N LC LC 
Cyprinidae Systomus spilurus Olive barb E DD LC 
Gobiidae Glossogobius giuris Bar eyed goby N LC LC 
AMPHIBIANS 

Dicroglossidae Minervarya agricola 
Common paddy field 
frog N LC LC 

REPTILES 
Agamidae Calotes versicolor Common garden lizard N LC LC 

Agamidae Sitana devakai 
Devaka's Fanthroat 
lizard E NE NE 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus  Common house-gecko N LC LC 
Gekkonidae Hemidactylus leschenaulti Bark Gecko N LC LC 
Cheloniidae Lepidochelys olivacea Olive ridley Turtle N EN VU 
Viperidae Echis carinatus Saw scaled Viper N VU NE 
BIRDS 
Accipitridae Accipiter badius  Shikra     N LC LC 

Accipitridae Haliaeetus ichthyaetus 
Grey-headed Fish-
eagle N NT NT 

Accipitridae Haliaeetus leucogaster  
White-bellied Sea-
eagle    N LC LC 

Accipitridae Haliastur indus  Brahminy Kite   N LC LC 
Accipitridae Spilornis cheela Crested Serpent-eagle N LC LC 
Aegithinidae Aegithina tiphia  Common Iora    N LC LC 
Alaudidae Alauda gulgula  Oriental Skylark     N LC LC 

Alaudidae Eremopterix grisea  
Ashy-crowned Sparrow 
Lark   N LC LC 

Alaudidae Mirafra affinis 
Rufous-winged 
Bushlark    N LC LC 

Alcedinidae Alcedo atthis Common Kingfisher N LC LC 
Alcedinidae Ceryle rudis Pied Kingfisher N LC LC 

Alcedinidae Halcyon smyrnensis  
White-throated 
Kingfisher   N LC LC 

Anatidae Dendrocygna javanica Lesser Whistling-duck N LC LC 
Anhingidae Anhinga melanogaster Oriental Darter N LC NT 
Apodidae Cypsiurus balasiensis  Asian Palm Swift   N LC LC 
Ardeidae Ardea cinerea  Grey Heron    N LC LC 
Ardeidae Ardea intermedia Intermediate Egret N LC LC 
Ardeidae Ardeola grayii  Indian Pond Heron     N LC LC 
Ardeidae Butorides striata  Striated Heron N LC LC 
Ardeidae Bubulcus ibis  Cattle Egret    N LC LC 
Ardeidae Casmerodius albus  Great Egret     N LC LC 
Ardeidae Egretta garzetta  Little Egret     N LC LC 
Ardeidae Ixobrychus sinensis Yellow Bittern N NT LC 
Artamidae Artamus fuscus Ashy Wood Swallow N LC LC 
Campephagidae Tephrodornis pondicerianus  Common Woodshrike    E LC LC 
Bucerotidae Anthracoceros coronatus Malabar Pied Hornbill N LC NT 
Bucerotidae Ocyceros gingalensis Sri Lanka Grey Hornbill E LC LC 
Charadriidae Vanellus indicus  Red-wattled Lapwing   N LC LC 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
Ciconiidae Anastomus oscitans  Open-bill stork N LC LC 
Ciconiidae Mycteria leucocephala  Painted Stork    N LC NT 
Cisticolidae Cisticola juncidis  Zitting Cisticola    N LC LC 
Cisticolidae Orthotomus sutorius Common Tailorbird N LC LC 
Cisticolidae Prinia hodgsonii  Grey-breasted Prinia N LC LC 
Cisticolidae Prinia inornata  Plain Prinia   N LC LC 
Cisticolidae Prinia socialis  Ashy Prinia   N LC LC 
Columbidae Ducula aenea Green Imperial-pigeon N LC NT 
Columbidae Streptopelia chinensis  Spotted Dove   N LC LC 
Columbidae Streptopelia decaocto  Eurasian Collard Dove   N NT LC 

Columbidae Treron bicincta  
Orange-breasted 
Green-pigeon   N LC LC 

Corvidae Corvus levaillantii Large-billed Crow    N LC LC 
Corvidae Corvus splendens  House Crow    N LC LC 
Cuculidae Cacomantis passerinus Grey-bellied Cuckoo M NE LC 
Cuculidae Centropus sinensis  Greater Coucal   N LC LC 

Dicaeidae Dicaeum erythrorhynchos  
Pale-billed 
Flowerpecker    N LC LC 

Dicruidae Dicrurus macrocercus  Black Drongo    N LC LC 
Estrildidae Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia N LC LC 
Hirundinidae Hirundo rustica  Barn Swallow    M NE LC 
Jacanidae Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana M NE LC 
Laridae Chlidonias hybrida Whiskered Tern    M NE LC 
Laridae Sterna caspia  Caspian Tern   N/ M CR LC 
Laridae Sterna nilotica Gull-billed Tern  N/ M CR LC 
Laridae Larus brunnicephalus Brown-headed Gull M NE LC 
Leiotrichidae Turdoides affinis  Yellow-billed Babbler N LC LC 
Megalaimidae Megalaima haemacephala Coppersmith Barbet   N LC LC 
Megalaimidae Megalaima zeylanica  Brown-headed Barbet   N LC LC 

Meropidae Merops leschenaulti  
Chestnut-headed Bee-
eater N LC LC 

Meropidae Merops orientalis  Green Bee-eater   N LC LC 
Meropidae Merops philippinus  Blue-tailed Bee-eater   N/ M CR LC 
Monarchidae Hypothymis azurea Black-naped Monarch N LC LC 

Monarchidae Terpsiphone paradisi  
Asian Paradise-
flycathcher      N/ M LC LC 

Motacillidae Anthus rufulus  Paddyfield Pipit   N LC LC 
Motacillidae Dendronanthus indicus Forest Wagtail M NE LC 
Muscicapidae Copsychus malabaricus White-rumped Shama N LC NE 
Muscicapidae Copsychus saularis  Oriental Magpie Robin   N LC LC 
Muscicapidae Saxicoloides fulicata  Indian Robin    N LC LC 
Nectariniidae Nectarina asiatica  Purple Sunbird   N LC LC 
Nectariniidae Nectarina lotenia  Loten’s Sunbird   N LC LC 
Nectariniidae Nectarinia zeylonica Purple-rumped Sunbird N LC LC 
Oriolidae Oriolus xanthornus  Black-hooded Oriole    N LC LC 
Passeridae Passer domesticus House Sparrow N LC LC 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax fuscicollis  Indian Cormorant    N LC LC 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax niger  Little Cormorant     N LC LC 
Phasianidae Gallus lafayettii Sri Lanka Junglefowl E LC LC 
Phasianidae Francolinus pondicerianus  Grey Francolin N NT LC 
Phasianidae Pavo cristatus  Indian Peafowl N LC LC 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
Pittidae Pitta brachyura  Indian Pitta     M NE LC 
Ploceidae Ploceus manyar Streaked Weaver N LC LC 
Ploceidae Ploceus philippinus Baya Weaver N LC LC 
Podicipedidae Tachybaptus ruficollis Little Grebe N LC LC 
Psittacidae Psittacula krameri  Rose-ringed Parakeet   N LC LC 
Pycnonotidae Pycnonotus cafer  Red-vented Bulbul   N LC LC 
Pycnonotidae Pycnonotus luteolus  White-browed Bulbul   N LC LC 
Scolopacidae Tringa glareola Wood Sandpiper M NE LC 
Sturnidae Acridotheres tristis  Common Myna   N LC LC 

Threskiornithidae 
Threskiornis 
melanocephalus  Black-headed Ibis    N LC NT 

MAMMALS 

Cercopithecidae Semnopithecus vetulus 
Purple-faced Leaf 
Monkey E EN EN 

Cervidae Axis axis Spotted Deer N LC LC 
Elephantidae Elephas maximus Asian Elephant N EN EN 
Equidae Equus asinus  Donkey F NE NE 
Felidae Prionailurus viverrinus Fishing Cat N EN VU 
 Hystricidae Hystrix indica   Porcupine N LC LC 
Leporidae Lepus nigricollis  Black-naped hare N LC LC 
Sciuridae Funambulus palmarum  Palm squirrel N LC LC 
Suidae Sus scrofa  Wild boar E LC LC 
Tragulidae Moschiola meminna Sri Lanka Mouse deer N LC LC 

Abbreviations Used: TS - Taxonomic Status, N - Breeding Resident, M - Migrant, F - Feral, NCS - National 
Conservation Status, CR - Critically Endangered, EN - Endangered, VU - Vulnerable, NT - Near Threatened, NE - Not 
Evaluated 

The methodology that will be followed for the One-year Avifaunal Survey 

Scope of the study  

The one-year avifaunal survey will focus on two main taxonomic groups, birds and bats. The focus area of 
the bird study includes the proposed windfarm corridor including a 500 m belt that is immediately outside 
the windfarm corridor (will be referred to as the study area hereafter). The study will focus on documenting 
the species of animals present in the study area with a special emphasis on avifauna, temporal and spatial 
variations in their distribution and flight patterns, flight heights, and critical avifaunal habitats with the 
ultimate aim of identifying potential impacts that may arise due to development of a Wind Park and a 
transmission line to evacuate power from the Wind Park.  

Overall Approach 

A literature survey will be carried out to document all available data on avifauna inhabiting the area identified 
for proposed development. Based on this data a preliminary assessment will be carried out to identify gaps 
in the available information and potential impacts of establishing a Wind Park and a transmission line on 
the avifauna inhabiting the region. This will be followed by a detailed field investigation to identify different 
types of habitats present in the study area. The type of avifauna inhabiting each of these habitats, their 
relative abundance, their conservation status and the movement patterns of the avifauna. This information 
will be used to identify potential impacts of the proposed development on the avifauna and identify mitigation 
measures that are required for the identified significant negative impacts. 

Rationale for the field study 

Studies done in other countries have shown that windfarms and power lines pose three major risks to fauna, 
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especially avifauna (Drewitt & Langston 20061, 20082, Band et al. 20073). These include loss of habitat, 
displacement and death or injury. In order to determine these three impacts, it is important to document the 
habitats that are present in the study area, the composition and density of fauna in each of these habitats 
and identification of species that are at high risk of collision. Therefore, this study focused on the 
composition and abundance of fauna found within each of the identified habitats as well as the flight patterns 
of avifauna that can be used to quantify collision risk posed by development of the windfarm and associated 
facilities such as transmission lines.  

Determination of the composition, relative abundance of avifauna and their flight patterns within 
each of the habitat types identified 

The surveys undertaken for this work will comprise three main survey methods: 

• Line Transect surveys (Grid Counts): These surveys cover a high proportion of the study area, to 
determine temporal changes in bird composition, abundance and movement patterns within the study 
area. The study area was divided in to 1x1 km grids and a line transect will be carried out in each 
square by slowly walking through the grid for a period of 20 min (the average distance that will be 
covered during the timed transect will be around 1 km), recording the fauna observed, together with 
the height of flying birds and their direction of flight.  

• Vantage Point surveys: These surveys will be undertaken to quantify bird flight activity through the 
study area and identify any important flight routes. The surveys will be designed to primarily focus on 
visible migration through the survey area. Five vantage points will be established along the long axis of 
the study area. Each vantage point will be sampled for a minimum of 36 hours per vantage point The 
vantage point surveys will be undertaken by scanning the area from each point by eye and with 
binoculars, to a distance of approximately 2 km by two observers who will be standing back-to-back 
giving a 360° coverage. The surveys will exclude small-scale local movements within the observation 
area. These surveys will document flight heights of key bird species recorded and flock sizes over the 
wind farm sites. Flight routes of all Critical Habitat species observed flying through the survey area will 
be mapped, to enable before/after comparisons to be drawn during the post-construction monitoring 
stage. 

• Block counts: the key species within and in proximity to (within 1 km) of the whole development 
footprint of the windfarm, will be recorded with the survey area sub-divided into approximately 500m x 
500m count sectors to enable spatial analysis of the data set, and with counts made once a month 
during the entire study period. 

Bat study 

Three main data collection methods will be used for the study of bats. These include 
1. Ultrasound acoustic surveys: A standard bat acoustic (ultrasound) recorder will be used to sample 

bat calls within the project area. Based on the sounds recorded the species composition, abundance, 
and spatio-temporal patterns of echolocating bats that utilize the air space within the Project area will 
be mapped. A minimum of 10 hours of acoustic recordings will be gathered per site at 3 locations that 
cover the entire project area. Special attention will be given to ponds and other freshwater sources 
present in the site when selecting sampling points. Acoustic data will be analyzed by the bat expert 
who has many years of experience identifying ultrasound calls of Sri Lankan bats on the basis of their 
spectrograms. 

2. Mist-net surveys: The acoustic surveys will be complemented with mist-netting surveys to further 
characterize species composition, abundance, and spatio-temporal distribution patterns of bats that 

                                                   
1Drewitt, A.L. & Langston, R.H.W.(2006). Assessing the impacts of windfarms on birds, lbis. 148: 29-42.  

2 Drewitt, A.L. & Langston, R.H.W. (2008) Collision effectsof wind power generators and other obstacles on birds. Annals of the New 
York Academy of Sciences, 1134(1): pp. 233-266(34). 

3 Band, W, Madders, M, & Whufield, D.P. (2007) developing field and analytical methods to assess avain collision risk at Wind Parks. 
In: Janss, G de Lucas, M & Ferror, M (eds.) Birds and Wind Parks. Quercus, Madrid. 259-275 
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utilize the air space within the Project area.  A minimum of 10 hours of netting will be gathered per site 
at 3 sites selected to cover the entire project area. Special attention will be given to ponds and other 
freshwater sources present on the site when selecting sampling points. 

3. Megachiropteran surveys: Visual surveys will be carried out for megachiropterans (flying foxes 
belonging to family Pteropodidae), as they will not be effectively sampled with other methods. These 
surveys will be conducted at dawn and dusk at 2 points opportunistically selected to represent good 
viewsheds for observing megachiropterans (e.g. near roosts, in open areas etc.,). Visual encounter 
surveys will be conducted once per month at each of the selected observation points. The following 
data will be recorded during the surveys:  numbers of megachiropterans observed, flight height and 
flight direction. 

In addition, a biodiversity baseline assessment will be carried out to document the faunal species 
assemblage present in each habitat type using standard data collection methods. 

Identification of distribution and conservation status 

Once the species list is compiled their distribution status such as indigenous, endemic, exotic, migratory 
etc., will be determined based on published records on distribution of avifauna. Both the global and national 
conservation status of the avifaunal species observed in the study area will be defined according to the 
IUCN list of Globally Threatened fauna and flora4 and Sri Lanka list of Nationally Threatened fauna and 
flora5.  

During the field survey the data recorded include, 

1. The identity and the number of avian species encountered in and around the study sites (for this 
purpose direct observations and indirect observations such as calls will also be considered and if the 
birds are identified based on call the number will not be taken). 

2. Occurrence of the species relative to the project sites such as found only outside the site, stopping 
inside the site or flying through it. 

3. If they are only flying through, then the direction from which the flight originated and the direction 
towards they are flying as well as the height at which they are flying. 

4. Habitat types present and the species assemblage that occur in each habitat type 
5. Habitat usage patterns of birds 
6. During the period of study, the research team will make one two-day visit per month for a period of 

one year. Therefore, altogether 12 field visits will be undertaken during the study period. This will 
result in the generation of (i) a minimum of 36 hours of survey data for each vantage point, (ii) twelve 
sets (one per month) of block count data for each wind block, (iii) a minimum of 10 hours of acoustic 
recordings per site at 3 locations that cover the entire project area, (iv) a minimum of 10 hours of 
netting data per site at 3 sites selected to cover the entire project area and (v) twelve sets (one per 
month) of visual encounter data for megachirpoterans gathered at 2 counting locations per month  

 

The expected outcomes of the study  

1. Feasible turbine footprints of the proposed wind turbine arrays will be identified broadly based on 
the available bird study reports and field observations at the inception stage (Inception report) 

2. An inventory of birds that inhabit the areas identified for the wind parks as well as outside the wind 
park will be compiled. This list will also identify their conservation status as well as geographic 
attributes such as restricted distribution, endemicity etc., 

3. The baseline conditions that exist at the site will be documented including habitat types present 
and species assemblages that occur in each habitat type. 

                                                   
4 IUCN (2022) The list of threatened species. www.IUCN.redlist.org 

5 MOE (2012) The National Red List 2012 of Sri Lanka; Conservation Status of the Fauna and Flora. Ministry of Environmemt, 
Colombo, Sri Lanka. Viii + 476pp 
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4. A review all the available results on the birds and bats in the proposed project site and identify 
direct and indirect effects on avifauna, potential loss of habitat, disturbances, and critical areas that 
should be left undisturbed. 

5. Critical movement corridors and breeding sites that can be affected due to the proposed 
development project will be identified and recommendations will be provided about areas that 
needs to be set aside to prevent adverse impacts on avifauna. 

6. The potential impacts that may arise due to the proposed project will be identified as well as the 
actions that can be taken to minimize the potential harmful impacts that have been identified due 
to the proposed development including advice on micrositing of wind turbines and additional avian 
mitigatory measures necessary 

7. Propose an Ornithological Monitoring Programme for the construction and post construction 
monitoring phases of the project to determine the actual impacts that can be used to make adaptive 
changes to minimize the impacts on avifauna further. 
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Annex-10 
Shrubs/ trees to be removed from the WTG hardstanding area, CSS land and the RoW of 
220 kV transmission line 
Table 01. Shrubs and trees found in the wind turbine hardstand area (0.76 ha/ 1.88 acre) need to be 
removed for the construction activities. Wind Turbine Generator (WTG) number, habitat of the area, 
common name, scientific name, Habit (S-Shrub, T-Tree), estimated number of individuals and total 
number of trees and shrubs to be removed. 

WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

1 
Scrubland/ 
Forest Ranawara Senna auriculata S 75   

    Palu Manilkara hexandra  T 25   
    Maila Bauhinia racemosa T 5   
    Lunuwarana Crateva adansonii  T 1   
    Kirikon Walsura trifoliolata T 4   
    Panderu Pleurostylia opposita T 1   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 40   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 5   
    Mal-Kera Ochna obtusata S 10   
    Heen Embilla Antidesma alexiteria S 6   
    Panakka Pleurostylia opposita T 1   
    Heen Karamba Carissa spinarum S 2   
    Agil Erythroxylum monogynum S 1 176 
2 Forest Palu Manilkara hexandra  T 9   
    Veera Drypetes sepiaria T 10   
    Kirikon Walsura trifoliolata T 3 22 

3 
Scrubland/ 
Forest Siyambala Tamarindus indica T 1  

  Palu  T 5 6 

4 
Scrubland/ 
Forest Palu Manilkara hexandra  T 25   

    Kirikon Walsura trifoliolata T 7   
    Pankakka Pleurostylia opposita T 10   
    Veera Drypetes sepiaria T 3   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 4 49 

5 
Coastal 
scrubland No large trees         

6 
Coastal 
scrubland No large trees         

7 Scrubland Maliththan Salvadora persica T 5 5 

8 
Coastal 
scrubland No large trees         

9 
Coastal habitat 
near the sea Takkada Scaevola taccada S 9 9 

10 
Open 
scrubland  Maliththan Salvadora persica T 5   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Palu Manilkara hexandra  T 3   
    Ranawara Senna auriculata S 4 12 

11 

Scrubland/ 
forest (Daluk 
dominated 
area) Palu Manilkara hexandra  T 18   

    Daluk Euphorbia antiquorum S 42   
    Ranawara Senna auriculata S 11 71 

12 

Scrubland/ 
forest near the 
sea Palu Manilkara hexandra  T 5   

    Maliththan Salvadora persica T 7   
    Daluk Euphorbia antiquorum S 26   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 7   
    Ranawara Senna auriculata S 13   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 21 79 

13 
Open 
scrubland Daluk Euphorbia antiquorum S 74   

    Ranawara Senna auriculata S 15   
    Palu Manilkara hexandra  T 5 94 

14 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 21   

    Veera Drypetes sepiaria T 2   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 52 75 

16 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 34   

    Kirikon Walsura trifoliolata T 26   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 6   
    Veera Drypetes sepiaria T 13   
    Lunuwarana Crateva adansonii  T 1   
    Kaluwara Diospyros ebenum T 5   
    Unidentified   T 5 90 

17 
Scrubland/ 
forest Daluk Euphorbia antiquorum S 27   

    Palu Manilkara hexandra  T 12   
    Panakka Pleurostylia opposita T 5   
    Maila Bauhinia racemosa T 3   
    Ranawara Senna auriculata S 6   
    Kukuruman Catunaregam spinosa S 5   
    Siyambala Tamarindus indica T 1 59 

18 
Open 
scrubland Maila Bauhinia racemosa T 5   

    Palu Manilkara hexandra  T 5   
    Daluk Euphorbia antiquorum S 12   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 22 44 

19 
Forest/ 
scrubland       

    Panakka Pleurostylia opposita T 4   
    Palu Manilkara hexandra  T 07   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 3   
    Neralu Elaeodendron glaucum T 12 26 

20 
Open area with 
scrubland 

Maha 
Rathambala Ixora pavetta T 5   

    Siyambala Tamarindus indica T 6   
    Panderu Pleurostylia opposita T 5   
    Maila Bauhinia racemosa T 3   
    Palu Manilkara hexandra  T 12   
    Kon Schleichera oleosa  T 1   
    Daluk Euphorbia antiquorum S 7 39 

21 
Coastal 
scrubland Siyambala Tamarindus indica T 2   

    Daluk Euphorbia antiquorum S 23   
    Maila Bauhinia racemosa T 1   
    Palu Manilkara hexandra  T 12   
    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 3   
    Ranawara Senna auriculata S 5 46 

22 
Open 
scrubland Daluk Euphorbia antiquorum S 46   

    Palu Manilkara hexandra  T 6   
    Ranawara Senna auriculata S 5   
    Maliththan Salvadora persica T 7 64 

23 

Open Area- 
Gravel 
Excavated 
Land  No trees         

24 
Open 
scrubland Palu Manilkara hexandra  T 7   

    Daluk Euphorbia antiquorum S 8 15 

25 
Degraded 
Forest Palu Manilkara hexandra  T 35   

    Thammenna Mischodon zeylanicus T 102   
    Maliththan Salvadora persica T 1   
    Kaha Penela Sapindus emarginatus T 1   
    Kiri Kon Walsura trifoliolata T 11   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 13 163 

26 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 5   

    Kaluwara Diospyros ebenum T 3   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Ranawara Senna auriculata S 22   
    Burutha Chloroxylon swietenia T 8   
    Veera Drypetes sepiaria T 9   

    
Maha 
Rathambala Ixora pavetta T 6   

    Kaha Penela Sapindus emarginatus T 1   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 3   
    Dambu Lepisanthes tetraphylla  T 1   
    Madan Syzygium cumini T 1 59 

27 
Open 
scrubland Ranawara Senna auriculata S 24   

    Heen Demata Gmelina asiatica S 3   
    Maliththan Salvadora persica T 7   
    Maila Bauhinia racemosa T 7   
    Siyambala Tamarindus indica T 1   
    Palu Manilkara hexandra  T 3 45 

28 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 7   

    Kohomba Azadirachta indica T 2   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 12   
    Veera Drypetes sepiaria T 11 32 
29 Forest habitat Palu Manilkara hexandra  T 16   
    Kirikon Walsura trifoliolata T 2   
    Veera Drypetes sepiaria T 28   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 31   
    Panderu Pleurostylia opposita T 1   
    Agil Erythroxylum monogynum S 1   
    Panakka Pleurostylia opposita T 4 83 
30 Forest habitat Katu Imbul Bombax ceiba T 4   
    Palu Manilkara hexandra  T 8   
    Panderu Pleurostylia opposita T 21   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 24   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 18   
    Veera Drypetes sepiaria T 8   
    Thammenna Mischodon zeylanicus T 42   
    Kon Schleichera oleosa  T 1 126 

31 
Coastal 
scrubland  No trees         

32 Forest habitat Tammanna Mischodon zeylanicus T 31   
    Veera Drypetes sepiaria T 12   
    Panderu Pleurostylia opposita T 1   
    Palu Manilkara hexandra  T 12   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 10   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 23   
    Kohomba Azadirachta indica T 1   
    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 13   
    Unidentified   T  2 105 

33 
Secondary 
forest Kohomba Azadirachta indica T 6   

  
(not reached to 
the centre) Maila Bauhinia racemosa T 5   

    Palu Manilkara hexandra  T 3 14 

34 
Secondary 
forest habitat Palu Manilkara hexandra  T 18   

  
(not reached to 
the center)         18 

38 
Open forest/ 
scrubland Kohomba Azadirachta indica T 16   

    Divul Limonia acidissima  T 10   
    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 28   
    Gansuriya Thespesia populnea T 1   
    Neralu Elaeodendron glaucum T 1   
    Maila Bauhinia racemosa T 6 62 
   Total  1688 1688 

 

Table 02. Summary of shrubs and trees need to remove from demarcate hard stand area  

WTG No. # trees/shrubs WTG No. # trees/shrubs 

T1 176 T20 39 
T2 22 T21 46 
T3 5 T22 64 
T4 49 T23  - 
T5  - T24 15 
T6  - T25 163 
T7 5 T26 59 
T8  - T27 45 
T9 9 T28 32 
T10 12 T29 83 
T11 71 T30 126 
T12 79 T31   
T13 94 T32 105 
T14 75 T33 14 
T15 144 T34 18 
T16 90 T35 129 
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T17 59 T36  - 
T18 44 T37 9 
T19 26 T38 62 

  Total 1688 

Table 03. Summary of shrubs and trees need to remove from demarcate hard stand area according 
to the species 

Common Name Scientific Name H Total Individuals 
Palu Manilkara hexandra  T 333 
Daluk Euphorbia antiquorum S 265 
Katu Andara Dichrostachys cinerea S 200 
Ranwara Senna auriculata S 190 
Thammenna Mischodon zeylanicus T 186 
Korakaha Memecylon umbellatum S 160 
Kaluhabarali Diospyros ferrea S 113 
Veera Drypetes sepiaria T 96 
Kirikon Walsura trifoliolata T 59 
Panderu Pleurostylia opposita T 53 
Mal-Kera Ochna obtusata S 52 
Beriya Lumnitzera racemosa T 43 
Maila Bauhinia racemosa T 42 
Maliththan Salvadora persica T 32 
Thela Kiriya Excoecaria agallocha T 31 
Kohomba Azadirachta indica T 30 
Manda Avicennia marina T 26 
Heen Karamba Carissa spinarum S 14 
Maha Rathambala Ixora pavetta T 11 
Siyambala Tamarindus indica T 11 
Divul Limonia acidissima  T 10 
Heen Demata Gmelina asiatica S 9 
Takkada Scaevola taccada S 9 
Burutha Chloroxylon swietenia T 8 
Kaluwara Diospyros ebenum T 8 
Lunuwarana Crateva adansonii  T 7 
Heen Embilla Antidesma alexiteria S 6 
Madan Syzygium cumini T 6 
Kukuruman Catunaregam spinosa S 5 
Agil Erythroxylum monogynum S 5 
Indi Phoenix pusilla T 5 
Unidentified   T 5 
Katu Imbul Bombax ceiba T 4 
Neralu Elaeodendron glaucum T 4 
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Katupila Flueggea leucopyrus S 3 
Kaha Penela Sapindus emarginatus T 2 
Kon Schleichera oleosa  T 2 
Unidentified   T 2 
Nuga sp Ficus sp. T 1 
Dambu Lepisanthes tetraphylla  T 1 
Gansuriya Thespesia populnea T 1 
Debara Ziziphus mauritiana S 1 
  Total   1688 

 

Table 4: Trees to be removed* (DBH > 10 cm) from the Mullikulam CSS land (150 x 150 m/ 5.5 acre) 
and 220 kV transmission line from Mullikulam proposed CSS to Puthukkamam existing GSS, 
Mannar (28.6 km). 

Project element Family Species Local Name No. of Trees 
Grid substation, 
Kal Aru) 

Rubiaceae Morinda coreia Ahu 52 
Sapotaceae Manilkara hexandra Palu 84 
Picrodendraceae Mischodon zeylanicus Thammenna 38 
Meliaceae Walsura trifoliolata Kiri kon 22 
Putranjivaceae  Drypetes sepiaria Wira 18 
 Verbenaceae Vitex leucoxylon Nebada 05 
Fabaceae Bauhinia racemosa Maila 12 
Salvadoraceae Salvadora persica Malittan 08 

Transmission line Meliaceae Azadirachta indica Kohomba 02 
Arecaceae Borassus flabellifer  Tal 16 
Sapindaceae  Sapindus trifoliata  Kaha-Penela 02 
Rubiaceae Morinda coreia Ahu 02 
Sapotaceae Manilkara hexandra Palu 11 
Arecaceae Cocos nucifera Pol 136 

 Total 408 
*- large number of shrubs (less than 3 m in height) are found in the proposed CSS land, however these were not 
counted during the field survey 
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Annex- 11  
Fishery Aspects 
MULLIKULAM WIND POWER PROJECT (MANNAR WIND POWER PROJECT- PHASE III) 

SOCIOECONOMIC ASSESSMENT – FISHERIES PERSPECTIVES 

EXECUTIVE SUMMARY 

The main objective of studying fisheries aspects of the project area is to identify the potential fisheries 
impacts due to the proposed onshore wind project as well as to formulate the measures for mitigating those 
fisheries impacts at various stages of the project life. Fisheries assessment was carried out in the project 
area to establish the existing fisheries’ environmental and social status utilizing primary and secondary 
information. Ten years of past data on fish catch and effort was analyzed. The lack of social acceptance is 
actually considered one of the most important challenges of the proposed wind power project.  Fishermen 
worry about a decline of fish catch and believe that would be due to avoidance of fish migration towards 
shallow sea due to rise in underwater noise level generated by turbine movement. However, study reveals 
decline of fish catch have experienced over the past years and not a recent impact. Decline of fish 
production may coupe with multiple seasons such as overfishing, habitat destruction, illegal fishing 
activities, and pollution and such activities are frequently documented for Gulf of Mannar.        

 

1. INTRODUCTION 

This section of the EIA Report presents the findings of a desk-top assessment and focused field survey of 
the impacts of the construction and operation of the proposed Mullikulam wind power project (Mannar wind 
power project - Phase III) and associated developments on existing fisheries resources, fishing operations 
and socio-cultural characteristics of the fishing communities.  

1.1 Objectives 

The objectives of the assessment are as follows: 

• to establish the importance to fisheries of the area which may be affected by the construction and 
operation of the proposed wind power project and associated developments;  

• to identify fisheries sensitive receivers;  
• to assess real impacts of the project on fisheries and fishing communities within the project 

influence area; 
• to identify any mitigation measures and residual impacts; and  
• to assess the need for a fishery monitoring and audit programme 

1.2 Methodology  

The fisheries impact assessment survey was undertaken as a two-step process. This entailed the following 
tasks:  

1. A detailed desktop review of available relevant literature to determine the status of fisheries, current 
issues with fish and fisheries, fishers’ livelihood behaviors, adaptation of fishing communities to 
climate driven shift and habitat values likely to occur in the area. Furthermore, secondary data was 
collected mainly from the Department of Fisheries and Aquatic Resources Development (DFAR), 
District Fisheries Office in Mannar (Assistant Director, Mannar). During this study fisheries statistic 
provided for 10 years (2013 to 2022) by the DFAR was analyzed.  

2. The field survey: Information was collected through scientific field studies, physical observation, 
working with key informants and semi-structured interviews with fishing communities targeting 
understanding fishing performance, challenges and issues, fisheries socioeconomic, ecological 
and cultural values that have been identified during the desktop review. 
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1.2.1 Fisheries Assessment 

The following areas of fisheries important within the project area and in around were assessed:  
• Present fishing practices, fishing seasons, fishermen migratory pattern, types of fishing gear and 

crafts used within the project area including beach seine fisheries  
• Major species involved in the fishery  
• Fish catch data (Additional fish catch statistics from department of fisheries and Aquatic Resources 

Management)  
• Fishing grounds and fishing processing activities  
• Spawning and nursery grounds for fish and shell fish 
• Issues and problems with fish and fisheries 

1.3  Legislative Context 

1.3.1 Constitution of the Democratic Republic of Sri Lanka 1987 

The Constitution of Sri Lanka (Government of Sri Lanka, 1987) specifies that fish and fisheries are not on 
the provincial council list (under the Provincial Council mandate), rather fish and fisheries resources within 
territorial waters are on the concurrent list (central government and province). Fish and fisheries beyond 
territorial waters are on the reserve list (central government). 

1.3.2 Coastal Conservation (Amendment) Act, No.49 of 2011  

The Coast Conservation (Amendment) (CCA) Act, No. 49 of 2011 (Government of Sri Lanka, 2011) 
provides the administrative arrangements for conserving the “coastal zone”. Key provisions under the Act 
are the survey of resources within the coastal zone, the production of a coastal zone and coastal resources 
management plans, and the mechanisms for issuing “permits” for developments within the coastal zone. 
Coastal resources as defined under the act includes all living and non-living resources found within the 
Coastal Zone. (Government of Sri Lanka, 2016b). It should be noted that the definition of “management” 
under the Act “means the managing of renewable and non-renewable coastal resources, either separately 
or in an integrated fashion but excluding fisheries and aquatic resources which fall within the provisions of 
the Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996.” (as amended). 

A coastal setback distance of 65 m is specified by the Coast Conservation and Coastal Resource 
Management Department (CC&CRMD) for Mullikulum (Arippu East to Pukkulam Modaragam Aru) which 
lies in the Coastal Segment 104. It consists of a reservation area of width 25 m and restricted area of width 
40 m. 

1.3.3 Fisheries and Aquatic Resources Act (FARA) as amended to 2016 

The major legal framework for the fishery is “Fisheries and Aquatic Resources act, no. 2 of 1996 and 
subsequent amendments, No 22 of 2006, 35 of 2013.This Act provides for the management, regulation, 
conservation and development of fisheries and aquatic resources in Sri Lanka. The Ministry of Fisheries 
and Aquatic Resources Development is responsible for implementing the provisions of the Fisheries and 
Aquatic Resources Act.  

The Act makes a number of administrative provisions including,  

i. Licensing: the “licensing of fishing operations” including the refusal of licenses, the granting of 
licenses with conditions and the renewal on grounds of sustainability; 

ii. “Protection of fish and other aquatic resources”: including the designation of “Fisheries 
Management Areas” (FMA) and associated fisheries management “coordinating committees” 
responsible for the development of a “fisheries development and management plan”; formation 
and operation of “fisheries committees”; designation of “closed or open season for fishing”;i 

iii. “Conservation”: including the designation of “fisheries reserves”;  
iv. “Aquaculture”: including the leasing of state lands and licensing of aquaculture operations.  
v. Other administrative provisions cover the “settlement of disputes”, “offenses and penalties” and 

“general” matters including regulations (section 61) and use of terms (section 66). 



111 
 

vi. Regulations: Directions regarding regulations are wide ranging covering matters such as: (a) 
the taking and landing of fish and other aquatic resources and the control and management of 
landing areas (61.1); (b) the collection of statistics and the provision of information by persons 
who are engaged in fishing, marketing or processing of fish and aquaculture enterprises (61.s) 
including – the protection of fish breeding ecosystems (61.sc); the prevention of the disposal 
of industrial and domestic waste in Sri Lanka waters, and the prevention of the filling of Sri 
Lanka Waters, in a manner detrimental to fish and aquatic resources in such waters (61.sd); 
the establishment of the National Fisheries Federation and Fisheries Organizations at District 
and village levels (61.si); (c) implementing conservation and management measures adopted 
including those under UNCLOS (Section 61 (t)(i)); IOTC (Section 61 (t)(ii): the fish stocks 
agreement (Section 61 (t)(iii)); and the United Nations Agreement on Port State Measures to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing IUU (Section 61 
(t)(iv). 

1.3.4 The Ma-del (beach seine) Regulations of 1984  

The Ma-del (beach seine) fishing regulations of 1984 and subsequent amendments are applicable to the 
beach seine fishery in the entire island. The key features of these regulations are the designation and 
protection of special areas where beach seining can be carried out and the limitation of entry into beach 
seine fisheries. These features are in line with the principles of community-based fisheries management 
and incorporate the traditional management practices of this fishery in the past.  

All beach seine fishing operations are to be carried out exclusively from designated beach seine warayas 
(bays or Harbors) identified in the regulations by name and an assigned number and only by beach seine 
owners who are registered and issued with permits for such operations at those warayas which are reserved 
for their use. Many warayas have more than one padu (the reserved portion of the beach for a registered 
beach seine owner). The length of a padu, reserved by law for the beach seine owner‟s exclusive use, 
ranges from 500 m to 1 km. A common feature of most of these regulations is the prominence given to the 
concept of community-based management in the ordinances, which in many cases approved and legalized 
the rules made by the inhabitants of the concerned areas where the rules would apply to their fishing 
grounds.  

Key features of the beach seine regulation include:  

- Where there are two or more registered owners or groups for a padu, a system rotation of turns, 
agreed upon by all owners, shall be observed.  

- Within a beach seine waraya, the use of mechanized craft for the operation of a beach seine 
is prohibited.  

- While a beach seine is in operation, no mechanized boats are to navigate within the waters of 
a beach seine waraya.  

- Boats other than those used exclusively for the operation of beach seines are prohibited to be 
anchored in the beach seine waraya or to be beached on the foreshore adjoining the beach 
seine waraya.  

- Within the beach seine waraya, the use of any fishing gear or fishing boat other than those 
prescribed by these regulations are prohibited. 

1.3.5 National Aquatic Resources Research and Development Agency Act (No. 54 of 1981) 

National Aquatic Resources Research and Development Agency (NARA): NARA is “the principal national 
institute charged with the responsibility of carrying out and coordinating research, development and 
management activities on the subject of aquatic resources in Sri Lanka”.  

 

1.3.6 Marine Pollution Prevention Act No.35 of 2008 and Regulations under this Act 

Marine Environment Protection Authority (MEPA): MEPA is mandated under the Marine Pollution 
Prevention Act (Government of Sri Lanka, 2008) to effectively and efficiently administer and implement the 
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provisions of the Act and the regulations made there under. It is responsible for addressing marine sourced 
pollution, reduce and manage the pollution of the seas, foreshores and the coastal zones, as dictated by 
the Marine Pollution Prevention Act. The Act manages pollution from onshore sources, and offshore 
sources such as ships, harbours, ports and natural resource exploration, in particular.  

 
2. PROPOSED LOCATION OF THE PROJECT 

The proposed Mullikulam wind power project (Mannar wind power project - Phase III) will be developed 
along the northwest coast overlooking the Gulf of Mannar. The project influencing coastal stretch will be 
spread from Mullikulum (north of the Modaragam Aru estuary) to Kondachchikuda – Slavathurai about 17.5 
km along the coast. However, the turbines will be placed in varied distance from the shore and out of 34 
turbines only 13 will be placed within the coastal zone, i.e. the area lying within a limit of 300 meters 
landward of the mean high-water line. Except one turbine (WT9) all others will be located beyond 100 m. A 
total of 9 turbines will be placed beyond 1 km from the shore and among them one (WT38) will be placed 
more interior, beyond 2km from the shore. The proposed locations of wind turbines are given in Table 1.  

 

 Table 1:  Locations of wind turbines 
Turbine No. Location Distance from the shore (∼ m) 
WT1 8°42'57.48"N; 79°57'41.20"E 912 
WT2 8°42'57.79"N; 79°57'28.54"E 526 
WT3 8°42'58.17"N; 79°57'14.78"E 106 
WT4 8°42'27.96"N; 79°57'41.52"E 1321 
WT5 8°42'18.97"N; 79°57'4.15"E 146 
WT6 8°42'2.62"N;   79°57'6.01"E 161 
WT7 8°41'51.51"N; 79°57'38.06"E 1077 
WT8 8°41'43.52"N; 79°57'7.30"E 116 
WT9 8°41'15.40"N; 79°56'59.87"E 65 
WT10 8°41'12.74"N; 79°57'13.36"E 436 
WT11 8°41'11.96"N; 79°57'26.93"E 845 
WT12 8°40'33.63"N; 79°57'5.24"E 100 
WT13 8°40'27.46"N; 79°57'12.12"E 364 
WT14 8°40'22.73"N; 79°57'20.03"E 653 
WT16 8°39'34.21"N; 79°57'18.46"E 951 
WT17 8°39'33.45"N; 79°57'6.38"E 660 
WT18 8°39'35.70"N; 79°56'57.40"E 405 
WT19 8°39'37.07"N; 79°56'45.24"E 163 
WT20 8°38'50.52"N; 79°56'38.04"E 127 
WT21 8°38'35.27"N; 79°56'43.02"E 108 
WT22 8°38'20.53"N; 79°56'50.61"E 150 
WT23 8°38'9.18"N; 79°56'56.47"E 263 
WT24 8°38'0.16"N; 79°57'6.82"E 546 
WT25 8°37'49.72"N; 79°57'18.45"E 943 
WT26 8°36'50.15"N; 79°57'12.72"E 1399 
WT27 8°36'36.93"N; 79°55'58.76"E 102 
WT28 8°36'22.57"N; 79°56'4.63"E 407 
WT29 8°36'17.73"N; 79°56'17.77"E 850 
WT30 8°36'9.89"N; 79°56'26.73"E 1208 
WT31 8°35'35.25"N; 79°55'17.52"E 131 
WT32 8°35'29.44"N; 79°55'29.35"E 508 
WT33 8°35'22.88"N; 79°55'39.45"E 934 
WT34 8°35'12.20"N; 79°55'43.09"E 1056 
WT38 8°34'10.33"N; 79°56'25.53"E 2269 
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3. STATUS OF FISHERIES IN THE PROJECT INFLUENCING AREA 
3.1 Fishery Resources 
The coastal sea of Gulf of Mannar supports a variety of ecosystems such as coastal lagoons, sea grass 
beds and coral reefs These ecosystems provide important spawning and feeding grounds for large number 
of finfish and non-finfish species and also host a number of threatened species, such as turtles, Dugongs 
(Dugong dugon), and whale shark (Rhincodon typus). Especially the Vankalai-Arippu-Silavaturai stretch of 
coastline showcases several excellent fringing coral reefs. These comprise large patch corals with 
branching and table corals. The corals at the Pearl Bank Reef (N8° 46.26' E79° 52.95'), located about 10 
km from the northern boundary of the project influencing area. The shallow Ailavaturai Reef (N8° 44.84' 
E79° 55.3'), is located about 3.5km from the project area.  South of this is Silavaturai Reef (N8° 41.4' E79° 
56.72') accessible from shore for snorkeling. The shallow sea of the Gulf of Mannar is a zone of abundant 
marine fish resources. 

 

Due to the high productivity of the coastal sea area, it is an important fishing ground both for India and Sri 
Lanka. The marine environment and the aquatic species in the Gulf of Mannar are subjected to a great 
threat at present mainly due to the use of harmful fishing methods/gear and extensive use of marine 
resources.  

3.2 Fish Landing Sites 
Marine fisheries have long been a socially and economically important industry along the entire coastal 
stretch of the project influencing area. The fisheries administration of the area comes under the 
Chilavathurai Fisheries Inspector Division of the Mannar Fisheries District office of the Department of 
Fisheries and Aquatic Resources. There are eleven fish landing sites are located within this administrative 
area. Among them  five sites namely, Konduchchikuda (8°43'21.28"N;79°57'34.69"E), Konduchchi 
(8°41'27.85"N;  79°57'2.71"E), Karadikkuly (8°36'24.06"N;79°55'49.45"E), Mullikkulm (8°35'2.64"N; 
79°55'10.77"E) and Kayakkuli (8°41'0.83"N;  79°57'4.26"E), are located within the project influencing area 
and most of them are well-known traditional seasonal fishing camp of migratory fishers mainly from south 
especially from Negombo and Chilaw. Although, fishermen migrate from Jaffna, Mullaitivu and Batticaloa 
for collecting seacucumber and colour fish are generally camped at Konduchchi but some of them have 
moved to a new landing site at Hunais Nagar in recent years. All fish landing centers are village level beach 
landing sites. Most of the landing centers are located close to human habitations or close to an access 
road. 

  

Konduchchi fish landing site Migratory fishermen camping site at Hunais Nagar 

 
3.3 Fishing Population 
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Fishers in the area have limited access to essential fisheries landing site infrastructure facilities and thus 
fisheries are primarily confined to small-scale and traditional nature. They use small fishing crafts, employ 
family labor, women engaged in fish processing, and mostly migrate during the monsoonal season, connect 
mainly to local markets and use low technology and are also segregated from other communities; and 
organized according to caste and ethnicity. 

 

Fishing population in the 
project area showed 
annual fluctuation and at 
present over 32% of the 
fishing population of 
Chilavathurai FI Division 
are placed within the 
project area (Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Annual variation of fishing population 
 

Furthermore, the relative 
importance of landing sites 
also changed over years 
and new landing sites 
developed in recent years 
(Figure 2).  At present most 
important landing center is 
Kayankkuli but in early 
days the most important 
sites were Mullikulm and 
Karadikkuly. Fishing 
communities often display 
strong emotions in 
response to facilities and 
services at their landing 
site. 

 

Figure 2: Fisher 
population distributed by 
landing site 
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3.3.1 Active fishermen  

 

Active fishermen in the 
project area also showed 
annual fluctuation may due to 
migratory nature of the 
fishermen and at present over 
36% of the fishermen of 
Chilavathurai FI Division are 
engaged fishing based in 
landing sites within the 
project area (Figure 3).  

 

 

 

 

 
Figure 3: Active fishermen in the project area  
 
 

 
3.4 Fishing Fleet 
 
Fishing crafts operate based on the project area are mainly OFRP boats and they operate throughout the 
year but comparatively a few numbers in the monsoon months. The number of OFRP boats operated 
showed increasing trend over the past years. Generally, OFRP boats could operate in a relatively wider 
sea area in distant waters targeting a wide range of species. The traditional non- motorized fishing crafts 
(NTRB) and Beach seine Vallum (NBSB) are operated only during non-monsoonal months. In the project 
area no motorized traditional were recorded (Figure 4). 
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Figure 4: type of fishing crafts operated in the project area 

  
OFRP (Outboard Motor Fiber Reinforced Plastic 
Boats) 

non- motorized tradition fishing craft (NTRB) – 
Chattermaram 

 
According to the statistic in 2022 the highest number of crafts are operated in Karadikkuly followed by 
Mullikulm (Figure 5) 
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Figure 5: Fishing crafts operated by type at different landing sites in the project area 
 
3.5 Fishing gear used 
 
The shallow sea of Silavathurai- Mullikulum holds various pelagic and demersal fish species. This diversity 
of marine environment with rich fish resources has been the basis for a long and strong tradition of coastal 
and offshore fishing as well as collecting of marine products such as sea cucumber colour fish and chank 
by diving.  

Key fishing activities conduct in the coastal fishery in the project area and in the adjacent waters include 
small meshed gillnet fishing and some numbers of ring net (surukku) and/or purse seine (light attraction) 
operations. Both are conducted targeting small pelagic fish. While bottom set gillnet and bottom longline 
fishing operations conducted mostly at reef areas targeting demersal finfish (edible reef fish) and non-finfish 
such as squids, cuttlefish and crabs. The beach seine fishing and large stake net (trap) operations 
conducted targeting various inshore species migrating from offshore. In addition, there is a chank and 
mussel fishery but not well organized, operated in shallow sea area. A few people migrating with beach 
seine teams are engaged in beach seine activity in some places.   

 
Fishery  Activity 
Small mesh gillnet Normally conducted year-round by OFRP boats but limited number during 

monsoonal period, mostly targeting small pelagic fish. Though small meshed 
gillnets are operated year- round, catch rates of the boats vary considerably 
between months of the year. The major target species for this gear are herrings 
(Amblygaster sirm) and sardines (Sardinella longiceps, S. gibbosa, S. albella 
and S. sindensis). 

Purse seine fishery Purse seine fishery also target small pelagic fish as small mesh gillnets but 
operate in the night time with light attraction. It is an illegal fishery (published in 
Gazette Extraordinary No. 2115/8 - Monday, March 18, 2019).  Except in high 
rainy months; November to February and June to July purse seine fishing 
conduct in all other months but limited numbers. 

Large stake nets Large stake nets Set nets are large stationary fishing gear which are set in 01 
to 15 m depth in the migratory path of the target species in order to guide them 
into trapping enclosures. They are generally set close to shore and the leader is 
set perpendicular to the shore to guide migrating fish into the pound. Practically 
all shoals of fish coming from offshore get caught in these nets, whereas the fish 
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movement towards the shore is highly restricted. It is an illegal operation 
(published in Gazette Extraordinary No. 2115/8 - Monday, March 18, 2019).   

Medium-large mesh 
bottom set gillnet for 
finfish and non-finfish  

Fishery conduct targeting demersal fish (reef fish and crabs) resources in the 
coastal waters, take place mostly in non-monsoonal months. However, the use 
of gillnet or trammel net on coral reefs or rocks are prohibited. No. 948/25 of 
November 07, 1996 amended as Gazette extraordinary No. 1392/8, May 11, 
2005  

Bottom longline and 
handline 

Hand line and bottom set long line (“Bata loan‟) are used as the fishing gear to 
catch the reef fish species. Both demersal finfish (groupers and snappers like 
species) and non-finfish species (lobsters and crabs) are caught. These are 
taking place mostly in non-monsoonal period. 

Diving for sea 
cucumber, colour fish, 
lobsters, gastropod 
shells (conch/chank) 

Fishing is mainly performed mainly by migratory diving teams. Their main target 
is sea cucumber and chanks and they are export commodities. These species 
are mainly found in shallow waters in associated with seagrass and coral. These 
species are mainly harvested by hand, through scuba diving or skin diving.  
 

Molluscan fisheries 
(squid and cuttlefish)  

Both cuttlefish and squid are export commodities. Brush piles are extensively 
used for squids in the area and multi-hook artificial bait for cuttlefish.  Fishermen 
use cut mangrove branches and make brush pile to catch cuttlefish. This is a 
damaging practice, as it destroys mangroves. It is a banded fishery in Mannar 
district. 

 
 
 
3.5.1 Beach seine fishery 
Beach seine is a traditional fishing gear and it has been widely used during the past in the project area. 
According to the Gazette No 337/48 February 21 1985, 16 madel padu have been permitted to operate in 
Mullikulum beach area and 7 padu for Chilawathurai beach stretch.  The space permitted was 1.5 nautical 
miles towards sea and 45 meters towards foreshore and also granted 411 meters of shoreline space for 
their operation. At present three beach seine padu operate in Mullikulum are by local fishers.  In Karadikkuli 
though they were practicing beach seine before the displacement, the fishing was discontinued because of 
the shortage of skilled workers. Other than that, beach seine fishing is not conducted in any places within 
the project influencing area. 

 
3.6 Fishing Season 
Fisheries in the area are dynamic due to the monsoon seasonality, which causes migrant fishers to move 
up and down while locals switch between fishing and non-fishing activities. The northeast monsoon and the 
first inter-monsoon period are the favorable fishing season for the project area (Figure 6) but the fishing 
remains throughout the year.  
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Figure 6: Seasonal variation of fish catch 
 

The seasonal variation of key fisheries is given in Table2.   

Table 2: Seasonal variation of key fisheries 
Fishery Fishing craft Duration Peak season Fishing grounds 
Small pelagic OFRP January to December September to April 10-15 km from the 

shore 
Small pelagic NTRB November to April December to April 2-3 km from the 

shore 
Ring net/Purse 
seine 

OFRP August to May September to March 5-15 km from the 
shore 

Bottom set 
gillnets/Bottom 
longline 

OFRP January to December January to April  
September to 
December 

5-10 km from the 
shore 

Bottom set 
gillnets/Bottom 
longline 

NTRB November to April December to April 2-3 km from the 
shore 

Diving fisheries OFRP September to April October to April 5-12 km from the 
shore 

Brush piles 
fishery 

OFRP 
NTRB 

January to December August to May 2-4 km from the 
shore 

 
3.7 Fish Production 
Coastal fish production in the project area showed annual fluctuation over past years and followed similar 
production trend of the fish production reported for Chilavathurai FI division. Annual fish production tended 
to increase from 2014 and heist production reported in 2018 and thereafter declined (Figure 7). 
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Figure 7: Annual variation of fish production 
Of the fish landing centers within the project influencing area Kayakuli center contributed heist production 
over the past years (Figure 8).    

Silavthuari reef and is located about 3 
km from the shore and is found north of 
Kayakuli. Since it is reef is rich in 
biodiversity and thus many people 
depend on reef fishing and ornamental 
fish collection on Silavathurai reef. The 
sea around Kayakkuli is shallow 
muddy/sandy and rich in sea grass beds 
and thus the productivity is high. Most 
common sea grass species found in the 
area is Enhalus acaroids. Fishing in 
Kayakkuli is focusing on blue swimming 
crabs, holothurians and small pelagic 
species.  

 

Figure 8: Annual fish production by 
landing site 
 

 
 

4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 
This section envisages the project's likely positive and negative direct and indirect impacts on the fishing 
environment such as fisheries resources, fishing operation, fishing performance and fisher’s social freedom 
during the project construction and operational stages. Potential impacts on the fishing environment and 
proposed mitigation measures are listed below in Table 3. Since none of the turbines will be installed close 
to fish landing sites, the anticipated impact will be low.  Furthermore, except one turbine (WT9) all others 
will be installed somewhat far from the shore and 9 out of 34 turbines will be placed beyond 1km from the 
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shore and thus, their impact on fisheries performance is unimportant and also change of coastal 
morphology and increase in coastal erosion, and change of wave or current patterns will not be anticipated.  

The northwest coast of Sri Lanka receives wind from both monsoons; Southwest monsoon (May to 
September) and Northeast monsoon (December to February) and also from inter-monsoons (March – April 
and October – November).  The project area, its climate is strongly influenced by the Southwest monsoon, 
which brings higher wind than the other seasons. Due to strong wind conditions, the southwest monsoon 
period, especially mid-May to mid-July, is the non-fishing season for this area. Migratory fishermen leave 
the camps and migrate to their native places. Therefore, intense operation will not have much bearing on 
fisheries activities.  

None of the fishing villages or camp sites are found close to the locations where turbines will be installed 
and thus induces obstacles to daily fishing activities will not be anticipated. Since the project will develop 
new approach roads for project facilities, the villages will get benefited. In addition, project can sponsor 
community events, social support activities, embark on certain income- generating projects, especially for 
women and community infrastructure development. 
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Table 3: Likely impacts and proposed mitigation 
 

Impact Construction phase Severity of impact Proposed mitigation 
Negative - Direct  Traffic generated by the proposed 

development, including the 
abnormal-size vehicles required to 
deliver the turbine plant equipment 

Due to the low volume 
of background traffic the direct 
effect will be temporary, and will be 
slight. 

Use upgraded forestry roads and sections of new 
road and links the site. 
Delivery should be made at night 
Delivery plan should be communicated with the 
local community in advance.  

Negative – 
Indirect 

Water pollution of marine 
environment 

Localize and of short duration Install silt traps during site clearance 
Minimize disturbance to natural vegetation and 
derange pattern  
Restoration of the affected area immediately after 
the construction. 

Positive –Direct Temporary job opportunities during 
non-fishing season   

Use of more machinery, manual 
labor job opportunities may be 
limited and temporary   

Offer opportunities to local labour market 
Offer apprenticeship and training opportunities to 
local communities 

Positive- Direct Upgrade infrastructure facilities  Localized and long-term Provide socio-economic benefit for the fishing 
community by improving access roads, proper 
water supply, power supply and improving 
sanitation facilities in order to accommodate 
increasing numbers of fishing families 

Impact Operation phase Severity of impact Proposed mitigation 
Negative- Direct Noise generation Localized- fluctuating and minor Relocate turbine WT9 more towards landwards  

Modern turbines emit significantly less noise (low 
frequency turbines) and carefully considered siting 
of turbines 
Install large and variable seed modern turbines  
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4.1 Key concerns of fishing communities 
 

Concern Explanation - Response 
Drastic decline in fish 
catch since last year. 

Decline of fish catch was observed over the past years (Figure 7) and it is not 
due to one isolated reasoning 
Fisheries are challenged by the combined impacts of overfishing, degradation 
of ecosystems and impacts of climate change 
Large amount of research study reports and articles have been published over 
the past years on the illegal and unsustainable fishing activities in Mannar 
district, especially in Thalvupadu, Pallimunai, Vankalai, Silavathurai, 
Mullikulum etc.  
Illegal fishing activities of Indian trawling in Sri Lanka shallow seas of Gulf of 
Mannar and Palk Bay will also bring long-term impact on fisheries resources 
of the area 
The Gulf of Mannar portraying several high productive and high sensitive 
ecosystems such as seagrass beds, coral reefs, sand stone deposits (pearl 
banks), muddy-silt-sandy bottoms, mangroves. They are breeding, spawning 
and nursery areas for commercially important finfish and non-finfish species. 
Human impacts can all drive degradation or collapse of those coastal 
ecosystems.    
There is no noteworthy destruction will be anticipated from the project but 
even minor concern will be mitigated.  

Noise prevents fish 
movement towards 
coast 

Underwater sounds of varying intensity and duration, are generated during the 
operational of a wind farm (onshore wind farm)  
Operation, including long-duration noise associated with mechanical 
vibrations when the blades are spinning and continuing over the 20 to 25-year 
lifetime of the facility  
During the operational stage of a wind farm, low frequency sound is produced 
when the blades are spinning. 
As a turbine operates, vibrations inside the nacelle (the housing that contains 
the generator, gearbox, and other parts) are transmitted down the main shaft 
of the wind turbine and into its foundation. Since the turbines are installed 
land-based impact of these vibrations on water column or seafloor is 
minimum.  
Aerodynamic noise produced by the rotor blades may also enter the water 
through an airborne path. Sound levels increase slightly as wind speed 
increases. 
On the other hand, wind plants are always located where the wind speed is 
higher than average, and the "background" noise of the wind tends to "mask" 
any sounds that might be produced by operating wind turbines—especially 
because the turbines only run when the wind is blowing. 
Since the turbines will be installed in a flat terrain, noise may carry shorter 
distance. Further, the proposed wind farm is a small installation, limited 
number of turbines, and also distantly laced one and other may have very 
localized effects. 
Modern well-designed wind turbines are generally quiet in operation, and 
compared to the background noise of the coastal environment, produced by 
different oceanic noise sources both natural and man-made. Modern turbines 
are more efficient, the more the wind's energy is converted into rotational 
energy and the less aerodynamic noise is created. 
Underwater sound associated with operational wind turbines may be 
detectable by some fishes (finfish having air bladder). During operation, fishes 
very close to the turbine (< 500m) may detect the particle motion associated 
with sound generated.  
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Thus, underwater sounds associated with onshore wind farms do not appear 
to affect the fish migration by avoiding due to noise impact.  

 
5. CONCLUSION 
The use of wind power is expected to grow considerably in Sri Lanka. The growth of onshore wind 
development has led to concern about the potential for negative impacts on fisheries and fishery resources. 
The main concerns of the fishers in the proposed wind power project area and its surrounding are a decline 
of fish catch due to avoidance response of fish as a result of underwater noise generated by turbines 
(though not scientifically proven), obstruction to coastal fisheries activities, and restrain social freedom.  

The Gulf of Mannar is rich with natural wealth of high productive marine ecosystems such as coral reefs, 
sandstone reefs, seagrass beds, area with sandy-muddy sea bottom, saltmarshes, and mangroves. They 
are the breeding, feeding, nursery and shelter area for commercially important fishery resources. However, 
this natural wealth is pressurized by destructive, unregulated, and unsustainable fisheries practices, 
threatening fishery resources, livelihoods and seafood for future generation.   

Over the past years, human activities in the coastal sea of Gulf of Mannar have increasingly added artificial 
sounds to this environment. Underwater noises of longer duration, such as those produced by motorized 
fishing vessels, fishing activities, especially bottom trawling, could potentially impact much larger areas, 
and involve much larger numbers of fish. With thoughtful planning, adequate site selection and disposition 
of wind energy developments enable to secure fisheries activities and social freedom while minimizing 
negative impact. Generally, the amount of information on the impact of sound (noise and vibrations) on fish 
is sparse. The response of fish to noise and vibrations differs from species to species, due to specific 
differences regarding hearing thresholds. Installation of modern designed turbines with advances in 
technology could reduce noise emissions to a minimum level.   

Overall, the proposed wind power project in Mullikulum is believed to be associated with only minor or 
negligible impacts, but at the same time transient impacts, the negative effects of which can be minimized 
by due diligence on mitigation measures proposed while carrying out the works. Thus, regarding fish, the 
erection of the wind farm is not believed to impose any significant negative effects on the fisheries in the 
project area. 

 

6. ENVIRONMENT MONITORING  
Table 6.1: Environmental Monitoring Plan 
 
Social Aspect Anticipated 

Impact 
Mitigation Measure Implementation 

Responsibility 
Supervising 
Responsibility 

Decline of 
fisheries 
production due 
to noise 
pollution 

Fish avoid 
migration towards 
shore  

Installation of modern 
turbines with low noise 
emission 
Relocate WT 9 turbine 
more towards 
foreshore area    
 

Project 
proponent - 
CEB 

DFAR 
 

Decline of 
fisheries 
productivity 
due to near 
shore water 
pollution    

Increase 
sedimentation in 
near shore waters 
during 
construction and 
thereby reduce 
primary 
production 

Integrate erosion and 
sedimentation issues 
into construction plan 
and early installation 
of drainage system- 
locating sediment 
traps, erecting silt 
screens etc. 

Project 
proponent - 
CEB 

DFAR 
GN 
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Sediment 
deposition can 
smother the fish 
eggs and other 
benthic creatures 
which important 
food source for 
fish and shell fish.  
Sensitive species 
will leave the area 
when water quality 
becomes poor 
Deposition of 
sediment changes 
the ecosystems 

Minimize the 
clearance of 
vegetation cover. 
Control storm water 
runoff through 
appropriate channel 
design. 
Promptly stabilize 
disturbed areas 
(vegetating) as soon 
as possible Avoid 
unnecessary land 
clearing and 
protection of existing 
vegetation to the 
maximum 
  
 

Table 6.2: Environmental Monitoring Plan 
 

Environmental 
Aspect 

Monitoring 
Parameter / 
Indicator 

Applicable 
Standard / 
Baseline 

Monitoring 
Locations 

Monitoring 
Frequency 

Implementation 
/ Monitoring 
Responsibility 

Fisheries 
activities 

Catch per unit 
effort by fishery 

Fisheries 
statistics – 
base year 
2018  

Konduchchikuda 
Konduchchi 
Karadkuly 
Mullikkulm 
Kayakuli 

Yearly DFAR 

Fisheries 
productivity    

Macrozoobenthos 
density 
Primary and 
Secondary 
productivity 

Before 
extraction 
commence  

Konduchchikuda 
Konduchchi 
Karadkuly 
Mullikkulm 
Kayakuli 

Biannually NARA/NAQDA 

Social freedom 
of fishers 

Grievances & 
Complaints 
received 

Nil Konduchchikuda 
Konduchchi 
Karadkuly 
Mullikkulm 
Kayakuli 

Monthly DFAR 

DFAR- Department of Fishery and Aquatic Resources, NARA- National Aquatic Resources Research and Development 
Agency of Sri Lanka, NAQDA- National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka 
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Annex 12 
Approval letters 
1. Coast Conservation and Coastal Resource Management Department 
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2. Civil Aviation Authority of Sri Lanka 

 

  



128 
 

3. Department of Wildlife Conservation 
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4. Forest Department 
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5. Divisional Secretariat- Musali 
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6. Divisional Secretariat -Mannar Town 
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