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ெசாற்��க்கம் 

 

AEA  அ�சக்தி அதிகாரசைப 
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PAA  ெசயற்திட்ட அங்கிக�ப்� �கவரகம் 

ppv (PPV) ப�க் �கள்கள் உயர் திைசேவகம் 

RDA  வ �தி அப�வ��த்தி அதிகாரசைப 

SEIA  �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�� ப�ற்ேசர்க்ைக (SEIA) 

SLAEB  இலங்ைக அ�சக்தி சைப 

SLAERC இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� 

SSR  �றிப்ப�ட்ட பா�காப்� ேதைவகள் 

STF  வ�ேசட அதிர�ப் பைட 

TOR  வ�சாரைண நியதிகள் 

UDA  நகர அப�வ��த்தி அதிகார சைப 
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��க்கம் 

இரண்டாவ� களன� பாலம் நிர்மாண�க்கப்பட உள்ள இடத்தில் அைமந்�ள்ள அ�சக்தி 

அதிகாரசைப கட்�டம் மற்�ம் கழி� �ல ேசமிப்� வசதி என்பன ெசயற்திட்டம் நிர்மாண�ப்� 

ஆரம்ப�ப்பதற்� �ன் மாற்றம்ெசய்தல் ேதைவப்ப�கிற�. �திய இரண்டாம் களன� 

பாலத்�க்கான �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�� அ�மதி 27 ஆகஸ்ட் 2013 அன்� மத்திய �ற்றாடல் 

அதிகாரசைமய�டம் இ�ந்� RDA இனால் ஏற்கனேவ ெபறப்பட்�ள்ள�, என��ம், 

ஒ�ெகாடவத்ைதய�ல் அைமந்�ள்ள இலங்ைக அ�சக்தி சைப வளாகத்தின் கட்�டத்தில் 

உள்ள அைனத்� கதி�யக்க ஆதாரங்க�டன் தக்கைவத்�க் ெகாள்ளப்பட்�ள்ள கழி� �ல 

ேசமிப்� வசதி�டன் �திய கட்�டம் மற்�ம் வ��தி வசதிகள் நிர்மாண�ப்�க்�  (பா�காப்� 

அ�வலகத்�டன்) ப�ற்ேசர்க்ைக �.தா.ம. அறிக்ைக நடத்தப்பட ேவண்�ம் என்� 

இனங்காணப்பட்ட�. இ�க்�ம் பாழைடந்த வசதிய�ன் தன்ைமய�னால், அேத வளாகத்தில் 

உள்ள ேவ� இடத்தில் வசதிைய மாற்�வதற்�, ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. தற்ேபா� உள்ள 

இடத்தில் இ�ந்� ேவ�ஒ� இடத்�வதற்� மாற்�வ� ெபா� மக்கள�ன் எதிர்ப்� காரணமாக 

ஏற்கத்தக்கதாக இல்ைல. 

கதி�யக்க �ல ேசமிப்� வசதி இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்��வ�ன் (SLAERC) 

ஒ�ங்��ைற �லம்  இலங்ைக அ�சக்தி சைபய�னால் (SLAEB) நிர்வகிக்கப்ப�ம். சர்வேதச 

அளவ�ல் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �ைறகைள பயன்ப�த்தி பா�காப்பான மற்�ம் பா�காக்கப்பட்ட 

நிைலைமகள�ன் கீழ் அவற்ைற ேசமித்�. �காைமத்�வம் ெசய்யப்ப�ம் 

 

அேனகமாக ேசமிக்கப்ப�ம் அைனத்� கதி�யக்க ஆதாரங்க�ம் அர� மற்�ம் அர� சாரா 

நி�வனங்களால், தங்கள் இ�தி அகற்றல் வைர தற்காலிக ேசமிப்�க்காக (கதி�யக்கத்�க்� 

பயன்ப�த்தப்ப�ம் கதிர்வ �ச்� வசதிகள்) ெபறப்ப�ம். தற்காலிக ேசமிக்கப்ப�ம் சில ெபா�ட்கள் 

இ�தி அகற்ற�க்காக �ல இடங்க�க்� (�ல வ�ன�ெயாகத்தர்கள்) ெசல்லப்ப�ம். கதி�யக்க 

ஆதாரங்கள் ெகாண்ட கனரக ெகாள்கலன்கள் உ�ண்ைட �ரக் பயன்ப�த்தி (நகர்த்�தல், 

ஏற்�வதல், இறக்�தல்) ைகயாளப்ப�ம். சர்வேதச கதி�யக்க ெபா�ள் ேபாக்�வரத்� 

வ�திகைள ப�ன்பற்றி �லப்ெபா�ட்கள் SLAERC அ�மதி�டன் ெகாண்� ெசல்லப்ப�கிற�. 

த�யைணப்� தவ�ர ேவ� கழி� �ல ேசமிப்� வசதிய�ல் ந�ர் ேதைவ�ம் இல்ைல என்ப�டன் , 

இட வசதிய�ல் ெதாழிலாளர்கள் / பா�காப்� உத்திேயாகத்தர்கள�ன், ெபா� பயன்பாட்� 

நடவ�க்ைககள�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம். வசதிய�ல் இ�ந்� கழி� எ��ம் உ�வாக்கப்பட 

மாட்டா�. கதி�யக்க ஆதாரங்கள் கவசமிடப்பட்ட திண்ம கலன்கள�ல் மட்�ேம ேசமித்� 

ைவக்கப்ப�ம். 
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இந்த ஆதாரங்கள் சீல்ெசய்யப்பட்ட கவச நிைலைமகள�ல் ைவக்கப்ப�வ�டன்  ஏற்ப�ம் 

கதி�யக்கத்தின் கசி�கள் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட நிலைமய�ன் கீழ் ேசமிக்கப்ப�ம். �ைறந்த 

அைர வாழ்க்ைக கதி�யக்க ஆதாரங்கள் தாமதம் மற்�ம் சிைத� ெகாள்ைககள�ல் 
மைறக்கப்ப�கின்ற நிைலைய பயன்ப�த்தி ேசமிப்� �ைற �ழலில் ேசமிக்கப்ப�வ�டன் 

ந�ண்ட அைர -ஆ�ள் கால கதி�யக்க ஆதாரங்கள் வ�ேஷட நிலைமய�ல் ேசமிக்கப்ப�ம். 

இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� (SLAERC) �லம் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்�தல் 

அ�ப்பைடய�ல் தளவைரபடம் தயா�க்கப்பட்ட�டன் �திய கழித்த �ல ேசமிப்� வசதி  

அைமப்ப�ல் எற்ப�ம் எந்த கதி�யக்கக் கசி�க�க்�ம் எதிரான பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய 

உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்�ள்ள�. இந்த வசதி இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற 

ஆைணக்�� ஒ�ங்��ைற கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட நிைலய�ல் SLAEB நிர்வகிக்கப்ப�ம். 

SLAERC  வழங்கப்பட்ட வழிகாட்�தைல உ�திப்ப�த்�ம் வைகய�ல் கட்�டம் 

வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. RDA ெசயற்திட்ட ப�ேர�ப்பாளராக�ம்  நிர்மாண�ப்�க்கான  

ெபா�ப்ைப அவர்கள் ஏற்க ேவண்�ம். நிர்மாண�ப்� ��ந்த�டன் SLAEBக்�  ஒப்பைடக்கப்பட 

ேவண்�ம், SLAERC இ�ந்� ேதைவயான அ�மதிகள் ெபற்ற ப�ன்னர் �திய கழி� �ல ேசமிப்� 

வசதிக்� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் நகர்த்தப்ப�ம். 

நிர்மாண�ப்ப�ன் ேபா� தைரய�ல் �ைளய�டல் மற்�ம் ெசயன்�ைற கட்டத்தில் கனரக 

இயந்திரங்கள் / நிர்மாண�ப்� வாகனங்கள் காரணமாக ஏற்ப�ம் அதிர்வ�னால் �வர்கள் மற்�ம் 

�ண்கள�ல் ஏற்ப�ம் ேசதம் வ��சல்  என்பன கதி�யக்கக் கசி�க�க்� வழிவ�க்�ம். 

நிர்மாண�ப்� நாட்கள�ல் நிர்மாண�ப்� காரணமாக நிக�ம் சாத்தியமான பாதிப்�கைள உள்�ர் 

மற்�ம் சர்வேதச வழி�ைறகைள ப�ன்பற்�வதன் ஏற்ப�ம் அதிகப்ப�யான அதிர்�கைள 

�றிப்பாக �ைளய�டல் காலத்தில் �ைறக்க ���ம். ேவலிகள் மற்�ம் அதிர்� தைடகைள 

அைமத்தல், மற்�ம் வாகன இயக்கத்தின் ம�� வ�திக்கப்பட்�ள்ள மற்�ம் இயந்திரங்கள் 

நடவ�க்ைகக�க்� வ�திக்கப்ட்ட கட்டைளகைள  கைடப்ப��ப்பதன் �லம் எதிர்மைற 

தாக்கத்ைத திறம்பட �ைறக்க ���ம். 

பாலம் நிர்மாண�ப்� மற்�ம் அதன் ப�ன்னர் ஏற்பட்�ம் கதி�யக்க ெவள�ப்பா� மற்ெறா� 

�றிப்ப�டத்தக்க தாக்கமாக காணலாம். பா�காப்� மற்�ம் கதிர் வ �ச்� (�ற்�ப்�ற நிைலகைள 

ந�ண்ட ெவள�ப்பா�) ெவள�ப்பா� காரணமாக ெதாழிலாளர்கள�ன் �காதாரத்ைத பா�காக்க, 

ச�யான பா�காப்� ஆைட மற்�ம் உபகரணங்கள், கதி�யக்க ெவள�ப்பா�, கதி�யக்க ெபா�ள் 

ைகயா�ம் �ைறயான பய�ற்சிகள் என்பன வழங்�வதன் �லம் �ைறக்க ���ம். ெபா� 

மக்கள�ன் பா�காப்�க்காக காப்பாக�ம், இப்ப�திய�ல் அதற்கான எச்ச�க்ைககள் என்பனவற்ைற 

பயன்ப�த்தி பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய���ம் . �ற்�ப்�ற கதிர்வ �ச்� அளவ �� மற்�ம் 

ேதைவப்பட்டால், ச�யான �ன்ெனச்ச�க்ைக நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்படல் ேவண்�ம். அதிக 

கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பா� காரணமாக ெதாழிலாளர்கள் மற்�ம் ெபா� மக்கள�ன் பா�காப்ைப 

உ�தி ெசய்ய �காதார சட்டத்தின் வ�திக�க்� ஏற்ப அவசர திட்டங்கள் தயா�த்� 

�ைறப்ப�த்த ���ம். இவற்�க்�ம் ேமலாக, வசதிகள் மற்�ம் வள வ�பத்�க்கள் 

என்பனவற்ைற தவ�ர்த்த்ல் ேதைவயா�ம். 
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சர்வேதச அ� சக்தி �கவரக நியமங்கள் (IAEA) மற்�ம்  SLAER C �லம் தரப்பட்ட 

அறி��த்தல்கள் மற்�ம் பா�காப்� நைட�ைறகள் வழிகாட்�தல்கள் என்பனவற்ைற 

பணன்ப�த்தி கதிர்வ �ச்� பா�காப்ைப உ�தி ெசய்யப்ப�ம். பா�காப்� நியமங்கள் ெதாடர் எண் 

SSR-6 கண்�ப்பாக ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம் கதி�யக்கப் ெபா�ள், பா�காப்பான ேபாக்�வரத்� 

வ�தி�ைறகள். கதி�யக்க ெபா�ட்கைள ைகயா�ம் ெதாழிலாளர்க�க்� �ைறயான 

பா�காப்� ஆைட மற்�ம் உபகரணங்கள் மற்�ம் எ�த்� ெசல்லப்ப�கிற ேபா� ச�யான 

பா�காப்� வழங்கப்ப�ம். 

 

பாலம் கட்�ம் ேபா�ம், மற்�ம் அதன் ப�ன்னர் வளாகத்தில் பா�காப்ப்ைப பாதிக்�ம் 

சம்பவங்கள் பாதிப்�கள் பட்�யலிடப்பட்�ள்ள�: தன�நபர்கள் அல்ல� ��க்கள் மற்�ம் 

காரணமாக அங்கீக�க்கப்படாத அ�கல், கதி�யக்க ெபா�ள் தி�ட்�, நாசேவைல 

என்பனவற்ைற திறம்பட்ட ச�யான பா�காப்� வசதிகைள வழங்�வதன் �லம் கட்�ப்ப�த்த 

���ம், இ� ச�க அைமதிய�ன்ைமைய. �ைறயான பா�காப்� பைடய�னர் ைவக்கப்ப�ம். 

கண்காண�ப்� அைமப்�கள், சிசி�வ� ேகமராக்கள், சமிக்ைக அைமப்�கள், �தலியன இடத்தில் 

இ�க்�ம். பா�காப்� நடவ�க்ைக ெதாடர்ந்� மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம், மற்�ம் SLAERC மற்�ம் 

அைமச்சின் ��ப்ப�க்கப்பட்� ைவக்கப்ப�ம். SLAEB �ைறயான பா�காப்� நடவ�க்ைககைள 

வழங்�மா� அைமச்ச�டம் ேவண்�க்ெகாள்�ம். �திய வசதிய�ைன �ற்றி ஒ� உயர் ேவலி 

மற்�ம் �வர் (8 அ�. உயரம்) �ற்றி கட்டப்பட்�, சிறந்த பா�காப்� வழங்�ம் எந்த ேவண்�ம். 

�திய வசதி அதிர்�கைள தாங்�ம் வைகய�ல் கான்கி�ட் �லம் கட்டப்ப�ம்,, 

 

பாலம் நிர்மாண�ப்� மற்�ம் அதன் ப�ன்னர் வ�பத்�க்கள் , ஆபத்�கள் காரணமாக பாதிப்�கள் / 

மிக அ�தாக உள்ளன.  அதிக தாக்கத்ைத தாங்க �வர்கைள வ�ப்ப�த்�ம் ��தல் �வர்கள், 

மற்�ம் பாலம் வைளவ�ல் (அதிகபட்சம். 40 கி.ம� / h) ேசர்த்� க�ைமயான ேவக வரம்�கைள 

வைளவ�ல் கைடப்ப��த்� பாலம் நிர்மாண�ப்� �ன்ெமாழியப்பட்�ள்ள�.  �ைறயான 

வ�கால் �காைமத்�வ திட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்.  கத�கைள ந�ர்  உள் �ைழதைல 

த�க்க சீல் ைவத்� அைமக்கப்ப�ம். தைரய�ல் நிைலகள், இ�தி உ�வாக்கம் தைரக்� ேமேல 

600 மி.ம� எ�ப்பப்ப�கிற�. இவ் வசதி இடம் 100 ஆண்� ெவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

இடத்�க்�  ேமேல உள்ள�டன் வசதிய�ல் ெவள்ளம்  ஏற்பட வாய்ப்� இல்ைல. த� மற்�ம் 

�ைக ப��த்தைல கண்டறி�ம் க�வ� நி�வப்ப�ம். த� �ைல �ற்றி ைவக்�ம் உ�ைள 

வழங்கப்ப�ம். 

 

 

 

 

 

xii 
 



சாராம்சமாக, ஒ�ெகாடவத்ைதய�ல் ஒ� �திய கட்�டத்தில் இலங்ைக அ�சக்தி சைப 

வளாகத்தில் (ஒன்றாக பா�காப்� அ�வலகம்) மற்�ம் �திய வ��தி வசதிகள் நிர்மாண�ப்� 

ெசய்� அைனத்� கதி�யக்க ஆதாரங்க�ம்  ப�மாற்றம் ெசய்யப்ப�ம்., அறிக்ைகய�ல்  

�றிப்ப�டப்பட்ட  தாக்கத்ைத தவ�ர்த்�க்ெகாள்�ம் வழி�ைறகள் கைடப்ப��ப்பதனால் ேம�ம் 

க�ைமயான கண்காண�ப்� நடவ�க்ைககள் கைடப்ப��த்தல் �லம் �றிப்ப�டத்தக்க �ற்றாடல் 

பாதிப்�க்கைள தவ�ர்த்த்� ெகாள்ளப்ப�ம்  

  

ப�ந்�ைரகள் ப�ன்வ�மா� பட்�யலிடப்பட்�ள்ள�: 

�திய கழி� �ல ேசமிப்� வசதிய�ல் �ைறயான திட்டமிடல் ேதைவ: இந்த SLAERC 

�ன்ைவக்கப்பட்�ள்ள நிைலைமகள் ப� ெசய்ய ேவண்�ம். ��தலாக, �திய வசதி கட்�டம் 

�றிப்�கள் மற்�ம் வளாகத்ைத கதிர்வ �ச்� பா�காப்�, பா�காப்� கண்காண�ப்� அைமப்�கள் 

ச�யான நி�வல், காவலர்கள் உட்பட பா�காப்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள, 

ெபா�த்தமான �ைற உ�தி ெசய்யப்படல்ேவண்�ம். ப�ன்வ�ம் வ�வரக்�றிப்�கள், , IAEA 

நியமங்கள் மற்�ம் வழிகாட்�தல்கள், எள�தாக அ�சரைண�டன் தக்க நடவ�க்ைககைள 

�தலியன அவசர, நாசேவைல, வ�பத்�க்கள், வழக்�கள�ல் எ�க்கப்பட உ�தி ெசய்யப்படல் 

ேவண்�ம். 

அதிர்� நியமங்கள் ப�ன்பற்றல் மற்�ம் தரமான நைட�ைறகைள ப�ன்பற்�வதன் �லம் 

நிர்மாண�ப்� நடவ�க்ைககள�ல் அதிர்� அதிகப்ப�யாக  உற்பத்தியா�ம்  அதிர்� �லம் 

�ைறக்க ���ம். பாலம் கட்�ம் ேபா� கனரக இயந்திரங்கள் இயக்கத்தின் ேபா� பா�காப்� 

உ�திப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

ேசமிப்ப�ன் ேபா�, SLAERC ஆேலாசைன ேபான்ற தரங்கள், வழி�ைறகள் மற்�ம் நல்ல 

நைட�ைறகைள ப�ன்பற்�வதன் �லம் கதிர்வ �ச்� பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ப்பட ���ம். 

SLAERC அ�மதி�டன் சர்வேதச கதி�யக்க  வ�திகைள கைடப்ப��த்�  ஆதாரங்கள் ெபா�ள் 

ேபாக்�வரத்�ெசய்யப்ப�ம். 

�ற்றாடல் தாக்கங்கள�ன் �ைறயான கண்காண�ப்� வசதி ெசயல்பா�கள�ல் உ�தி ேதைவ  

(கதிர்வ �ச்� அள� உட்பட), பா�காப்� மற்�ம் பா�காப்� நடவ�க்ைககைள. ேம�ம், ஆபத்� 

மதிப்ப��கைள ெபா�த்தமாக எ�க்கப்படல் ேவண்�ம். SLAEB அைடயாளம் கண்�ள்ள  எந்த 

தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள ெபா�த்தமான ேவைளய�ல் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். 
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அத்தியாயம் 1. அறி�கம் 

1.1 ெசயற்திட்டத்தின் ப�ன்னண� 

ேபாக்�வரத்� உள்கட்டைமப்� அப�வ��த்தி அரசாங்க ெகாள்ைகய�ன் ஒ� �க்கியமான� 

என்ப�டன் அதிேவக ெந�ஞ்சாைலகள் அறி�கத்�டன் நாட்�ன் ேபாக்�வரத்� வ �திகைள 

அகலமாக்கி �றிப்ப�டத்தக்க �ன்ேனற்றம் ெசய்தல் �க்கியமான�..  களன� பாலத்ைத �ற்றி 

இ�க்�ம் ேபாக்�வரத்� ேதைவகள் அதிகமாக உள்ள�  �திய பால நிர்மாண�ப்�  இ�க்�ம் 

பாலம் ஆ�ட்காலத்ைத பாதிக்கலாம். �திய களன� பாலம் �ற்�ப்�றத்தில் மற்�ம் CKE  

இைண�ம்  �திய களன� பாலம் அ�கில் களன� ஆற்றின் ��க்ேக ேபாக்�வரத்� திறன்  

அதிக�த்�ள்ள�. ஒ� ஆ� வழிப்பாைத பாலம் இைடய�லான த�ர்ைவ அதிக�க்க இரண்டாவ� 

�திய களன� பாலம் கீழ் நிர்மாண�க்கப்ப�ம்.. 

திட்டமிடப்பட்�ள்ள �திய இரண்டாம் களன� பாலம் நிர்மாண�ப்� ேமற்ெகாள்ள அர� 

நி�வனங்கள், வ ��கள் மற்�ம் ஏைனய உட்கட்டைமப்�கைள இடமாற்றம் ெசய்ய 

அைமச்சர்கள் அைமச்சரைவ அ�மதி ெகா�த்�ள்ள�. உத்ேதச ெசயற்திட்டத்தின் கீழ் 

ெதாடர்�ைடய சாய்�ப்பாைதகள் கட்டைமப்�கள் களன� ஆற்றின் ��க்ேக ஆ� வழிப்பாைத 

பாலம், ேபாக்�வரத்� ேமம்பாட்�க்� நிர்மாண�க்கப்ப�ம் 

�திய களன� பாலம் ெசயற்திட்டம் இப்ெபா�� �ன்� நிைலகள�ல் பரந்த அளவ�ல் 

சாத்த்யவள கற்ைக �ற்�ெபற்�ள்ள� (1) �திய களன� பாலம் மற்�ம் அதன�ேக தற்ேபா� 

ேபாக்�வரத்� நிைல ம�ளாய்� (ெசயலாக்க நிைல கற்ைக காலத்தில் ��க்கப்பட்�ள்ள� (2) 

அ�ப்பைட வ�வைமப்� திட்டங்கள�ன் அப�வ�வ�த்தி (3) �ற்றாடல் மற்�ம் ச�க மதிப்ப��கள் 

நடாத்தப்படல் (4) திட்ட ஆய்� மற்�ம் இ�தி அறிக்ைகய�ன் தயா�ப்� பண�கைள 

ேமற்ெகாள்�தல். 

ெந�ஞ்சாைலகள் அைமச்� மற்�ம் உயர் கல்வ� கீழ் வ �தி அப�வ��த்தி அதிகாரசைப (ஆர்�ஏ) 

(My/H&HE) அரசாங்க நி�வனங்கள் மற்�ம் வசிப்ப�டங்கைள இடமாற்றம் ெசய்த ப�ன்� 2017 

ஆரம்பத்தில் க�த்திட்டத்ைத ஆரம்ப�க்க திட்டமிட்�ள்ள�. �திய இரண்டாம் களன� பாலம் 

�ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�� அ�மதி 27 ஆகஸ்ட் 2013 அன்� மத்திய �ற்றாடல் அதிகார 

வைபய�டம் இ�ந்� ஆர்�ஏ அ�மதிையெபற்�ள்ள�. 

 

1.2 ெசயற்திட்டத்தின் �றிக்ேகாள் மற்�ம் நியாயப�த்தல் 

உத்ேதச் ெசயற்திட்டம் ெகா�ம்� மற்�ம் கம்பஹா மாவட்டங்கள�ல் உள்ள அர� மற்�ம் 

தன�யார் நி�வனங்கள் உட்பட அடர்த்தியான மக்கள்ெதாைகைய ப�திய�ல் அைமந்�ள்ள�. 

ேம�ம் திட்ட ப�திய�ல் சில மத மற்�ம் பண்பாட்� �க்கிய ப�திகள்  அைமந்�ள்ள�. 

இந்த கட்டைமப்�கள் ெப�ம்பாலான ஏற்றதான அ�ப்பைட இயல்� ��ைசகள் அல்ல� 

நிரந்தர கட்டைமப்�கள் ஆக உள்ளன. திட்டம் ப�திய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மக்கள் ெதாைக 

கணக்ெக�ப்ப�ல்  395 ��ம்பங்கள் உள்ளன என்� கண்டறியப்பட்ட�. பாதிக்கப்பட்ட ெமாத்த 

மக்கள் ெதாைகய�ல் (��ம்ப தைலவர்கள் உட்பட) 1743 ேபர் உள்ளனர். 
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அ�சக்தி அதிகார, ஆட்ேடாெமாைபல் இன்ஜின�ய�ங் பய�ற்சி நி�வனம் களன�திஸ்ஸ சக்தி 

நிைலயம், ஆர்�ஏவ�ல் �வாட்டஸ மற்�ம் அரச அப�வ��த்தி மற்�ம் நிர்மாணக் 

�ட்�த்தாபனம் ெசாந்தமான கட்�டம் திட்டம் ப�திய�ல் அைமந்த ப�ரதான அரச வசதிகளாக 

உள்ளன (அட்டவைண 1 பார்க்க�ம்). 

அட்டவைண 1 �திய களன� பாலம் நிர்மாண�ப்� காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட. அரசாங்க 

நி�வனங்கள்  

நி�வனம்  தாக்கத்த்ன் அள� 

அ�சக்தி அதிகார சைப 

 

�ைற�க அ�கல் வ �திய�ல்  �க்கிய கட்�ட ப�திய�ல் 

உள்ள ப�மாறிக்ெகாள்�ம் இ�ப்ப�ட 80% பாதிக்கப்ப�ம் 

ஆட்ேடாெமாைபல் பய�ற்சி 

ைமயம் �க்கிய பட்டைற 

�ைற�க அ�கல் வ �திய�ல்  �க்கிய கட்�ட ப�திய�ல் 

உள்ள ப�மாறிக்ெகாள்�ம் இ�ப்ப�ட 80% பாதிக்கப்ப�ம் 

களன�திஸ்ஸ மின் உற்பத்தி 

நிைலயம் 

மதில் மாத்திரம் பாதிப்பைட�ம் 

RDA �வாட்டஸ் RDA �வாட்டஸ் பாதிப்பைட�ம்  

ஆர்�ஏவ�ல் காலாண்�கள�ல் 

ஆட்ேடாெமாைபல் ெபாறிய�யல் பய�ற்சி நி�வனத்தின் அ�சக்தி அதிகார கட்�டம் மற்�ம் 

�க்கிய பட்டைற திட்டம் ப�திய�ல் அைமந்�ள்ள  அரசாங்கம் வசதிகள் �திய களன� பாலம் 

திட்டம் எல்ைலக்�ள் வ�கின்றன மாற்�வதால் இந்த இரண்� அர� நி�வனங்கள். 

மாற்றப்ப�ம், ஆர்�ஏவ�ல், திட்ட ப�ேர�ப்பாளர், அைனத்� பங்�தாரர்கள�ன் ேதைவகைள 

�ர்த்திெசய்ய அைனத்� சாத்தியமான வ��ப்பங்கள் மற்�ம் மாற்�திட்டங்கைள  ஆராய்ந்� 

வ�கிற�. 

 

உத்ேதச திட்டத்தின் �றிக்ேகாள் 

ஒ�ெகாடவத்ைதய�ல் இ�க்�ம் இலங்ைக அ�சக்தி சைப வளாகத்தில் (ஒன்றாக பா�காப்� 

அ�வலகம்) �திய வ��தி வசதிகள் �திய கட்�டத்தில் அைனத்� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் 

ப�மாற்றம் ெசய்ய உத்ேதசிக்கப்பட்�ள்ள�. மற்�ம் நிர்மாண�ப்� தற்ேபாைதய இடம் 

ெசலவ��ம் �ல ேசமிப்� வசதி தக்க ைவக்க. 

உத்ேதச திட்டத்ைத நியாயப்ப�த்தல் 

SLAERC இ�ந்� ெபறப்பட்ட அ�மதிய�ன் கீழ் SLAEB  நாட்�ன் ச�க-ெபா�ளாதார அப�வ��த்திக்� 

கதி�யக்கம் மற்�ம் கதி�யக்க ஐேசாேடாப்� அயன�யாக்க சமாதான வழிய�ல் 

பயன்ப�த்தப்ப�கின்ற� பா�காப்� மற்�ம் அபாயங்க�க்� எதிராக்க �ழல் பா�காப்� 

ேதைவகைள ெசய்கின்ற�. 
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இலங்ைக அ�சக்தி சைபய�ன் (SLAEB)  காண�, நகர அப�வ��த்தி அதிகார சைபய�ன் 

(�.�.ஏ.)ெசாந்தமான�, அ� (�ன்னர் அ�சக்தி அதிகார இ�ந்த்�) �த்தைகக்� 

எ�க்கப்பட்�ள்ள�. தற்ேபா�ள்ள  SLAEB அ�வலக வளாகம் இ�க்க ேதைவப்ப�கிற� 

(அட்டவைண 1.1 பார்க்க). அதன்ப� SLAEB Halbarawa, மாலேப IT �ங்கா க்� ெசல்ல ேவண்�ம். 

ெசயற்திட்டத்தின் ஒ� ப�தியாக அைமச்சர்கள் அைமச்சரைவ �திய இடம் (�ங்கா, மாலேப) 

�ன்ெமாழியப்பட்ட ேதசிய ேபாக்�வரத்� அப�வ��த்தி திட்டத்�க்� அங்கீகாரம் 

வழங்கி�ள்ள� (அைமச்சரைவ பத்திரம் இல 14/0277/526/002 மற்�ம் 24.02.2014 பத்திரம்).  

இவற்�க்�ம் ��தலாக, இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� (SLAERC)க்�  IT 
�ங்கா, மாலேபவ�ல் நிர்மாண�ப்�  ெசய்ய அ�மதி ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

நிர்வாக கட்�டங்கள், ஆய்வகங்கள், கதி�யக்கக் கழி�கள் ேசமிப்� மற்�ம் வ��தி வசதிகள் 

உட்பட SLAEB க்கான அைனத்� வசதிகள�ன் நிர்மாண�ப்�க்கான ெமாத்த ெசல� 420 மில்லியன் 

ெசலவ�ல் ெசய்ய திட்டமிடப்பட்�ள்ள�. �திய SLAEB ெதா�தி நிர்மாண�ப்� நடவ�க்ைககள் 2015 

இல் Halbarawa ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள �ங்கா உள்ள ஆரம்ப�க்கப்ப�ம்.  கதி�யக்கக் கழி�கள் 

ேசமிப்� இடமாற்றத்�க்� எதிராக ப�திய�ல் உள்ள ெபா�மக்கள் எதிர்ப்� ெசயற்திட்டத்தின் 

ெமன்ைமயாக ெதாடர்வதற்�, ஒ� �றிப்ப�டத்தக்க ப�ரச்சிைனயாக இ�ந்த�. 

இ�ப்ப��ம், SLAEB �தலில் (கழி� �ல ேசமிப்� வசதி ேசர்ந்�) ��ெதா�தி�டன் நகர 

திட்டமிடப்பட்�ள்ள� என்றா�ம், ேசமிப்� வசதி இடமாற்றம் ெசய்தல் ெதாடர்பாக சில 

�றிப்ப�ட்ட ெபா� மக்கள�ன் எதிர்ப்�  காரணமாக SLAEB மற்�ம் RDA �ட்டாக ஆேலாசித்� 

களஞ்சியத்ைத தற்ேபாைதய வளாகத்தி�ம் நிர்வாக மற்�ம் ஆய்வக கட்�டங்கள் 

என்பனற்ைற மாத்திரேம  Halbarawa க்� மாற்ற திட்டமிட்�ள்ள�. 

ேம�ம், �ன்ெமாழியப்பட்ட �திய களன� பாலம் நிர்மாண�ப்� சாத்தியமான�டன்  

ஒ�ெகாடவத்ைத வளாகத்தில் தக்கைவத்�ள்ள  கழி� �ல ேசமிப்� வசதி �லம் 

பாதிக்கப்பட்ட மாட்டா� இந்த அைனத்� ப�ரச்சிைனகைள�ம், ப�சீலித்�, SLAERC,  SLAEB மற்�ம் 

RDA ஒ�ெகாடவத்ைத தற்ேபாைதய இடத்தில்  �ல ேசமிப்� வசதி தக்கைவத்�ம் மற்�ம் 

Halbarawa, மாலேபய�ல் உள்ள �திய இடத்தில் அைனத்� ப�ற வசதிகைள மாற்ற ��� 

ெசய்�ள்ள�. 

இரண்�ல் �திதாக நி�வப்பட்ட, இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� (SLAERC) 

களன� ப�திய�ல் �திய இடத்திற்� மாற்றப்பட்�ள்ள�. அைனத்� நடவ�க்ைகக�ம்  SLAERC 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�ன்னர் �ல ேசமிப்� வசதி Halbarawa SLAEB வளாகத்திற்� ேசமிப்� வசதிகள் 

ேபாகின்ற அவசியம் இல்ைல. 
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ெசயற்திட்டத்தின் ேநாக்கம் 

தய� ெசய்� மாற்� ப�ப்பாய்ைவ (ப��� 2.5) பார்க்க�ம் 

இந்த திட்டம் ேவைல வாய்ப்� ப�ன்வ�மா� ��க்கமாக தரப்பட்�ள்ள�. 

 

1 ஒ�ெகாடவத்ைத அேத வளாகத்தில் கழி� �ல ேசமிப்� வசதி பயன்ப�த்தப்ப�கிற� 

(அைமவ�டம் உ� 1a, b காட்டப்பட்�ள்ள�, ) 

�திய பா�காப்� வசதிகள்  நிர்மாண�ப்� வளாகத்தில் �ைழ� பாைதய�ல் அைமக்கப்படம் (உ� 

1b பார்க்க)  
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உ� 1a.  SLAB இ�க்�ம்                   

கட்�டம் மற்�ம் கழி� வளம் 

ேசமிப்� வசதி இடம் (ஒ� ெப�ய அளவ�ல் வைரதல் இைணப்� 3-5 பார்க்க)
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உ� 1b. �திய கழி� வளம் ேசமிப்� வசதி தள அைமப்� திட்டம் (ஒ� ெப�ய அளவ�ல் வைரதல் இைணப்� 3-5 பார்க்க)
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1.3 �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�� (SEIA)  ப�ற்ேசர்க்ைக அறிக்ைகய�ன் �றிக்ேகாள் 

1980 ஆண்�ன் 47ம் இல NEA இன் கீழ் ஜூன் 24, 1993 இல் ேததிய�ட்ட வர்த்தமான� (அதி 

வ�ேஷட) இல 772/22 நிர்ணய�க்கப்பட்ட �ற்றாடல் ப�தி IV சி வ�திகள் கீழ் இலங்ைகய�ல் 

அப�வ��த்தி திட்டங்க�க்� (இலங்ைக) �ற்றாடல் மதிப்ப�ட்� (EA) ஒ� ஒ� சட்ட 

ேதைவயாக்ப்ட்ட�. இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்டம் - களன� பாலம் �ற்றி 

ேபாக்�வரத்� ேமம்பா�திட்டத்தில் 100 ��ம்பங்கள், அவசர �ழ்நிைலகள�ல் தவ�ர்த்� 

"�யமற்ற ம�ள்��ேயற்றம் என்ற ப��வ�ன் கீழ் �றிப்ப�ட்ட திட்டம் பட்�யலிடப்பட்ட�. இந்த 

�ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக கிழக்கத்திய ஆேலாசகர்கள் Co., Ltd ஜப்பான் மற்�ம் 

ெபாறியாளர்கள் சர்வேதச, ஜப்பான் ஆேலாசைன ெபாறியாளர்கள் மற்�ம் கட்�ட கைல 

அேசாசிேயட்டட் (Pvt.) Ltd., இலங்ைக மத்திய �ற்றாடல் அதிகாரசைபய�னால் வழங்கப்பட்ட  

வ�சாரைண (TOR)  இன் ப�, �ற்றாடல் மற்�ம் ச�க ப�சீலைனகள் 2010, கீழ் வ �தி அப�வ��த்தி 

அதிகாரசைபக்� ஜூைல 2013 ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட�.  

- அறிக்ைக ேதைவ: 2013 ஆகஸ்ட் ேததிய�ட்ட �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 

ப�ற்ேசர்க்ைக அறிக்ைக தயா�க்கப்பட்ட� 

தற்ேபா� இலங்ைக அ�சக்தி சைபய�ல் இ�க்�ம் இடத்தில் கதி�யக்க �ல ேசமிப்� வசதி 

தக்கைவத்�ள்ள நிைல ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 

சமர்ப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் ஒ� நடவ�க்ைகயாக  �ன்ைவக்கப்பட்ட இல்ைல. 

ஒ�ெகாடவத்ைதய�ல் அேத இடத்தில் �ல ேசமிப்� வசதி தக்கைவத்�க்  ெகாள்ள 

த�ர்மான�க்கப்பட்ட ேவைளய�ல் ஆர்�ஏ இனால் மத்திய �ற்றாடல் அதிகார சைபய�டம் 

அ�மதிய�ைனேகா�ய�. RDA ஒ� இந்த ேகா�க்ைகைய ெதாடர்ந்�, மத்திய �ற்றாடல் 

அதிகாரசைப ஏைனய பங்�தாரர்க�டன் கலந்�ைரயா� உத்ேதச கழி� ேசமிப்� திட்ட 

வசதிைய தக்கைவத்� �.தா.ம. (SEIA)  ப�ற்ேசர்க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� ��� 

எ�த்த்�. TOR க்� (இைணப்� 1 ஐப் பார்க்க�ம்). 

எனேவ, SEIA ஆய்வ�ன் �க்கிய ேநாக்கங்களாக, திட்ட ப�திய�ல் இ�க்�ம், உய��யல், ச�க 

மற்�ம் ெபௗத�க �ழல் வ�வ�த்தல் திட்டத்தினால் ஏற்ப�ம் நன்ைம தாக்கங்கள் மற்�ம் த�ங்� 

தாக்கங்கைள அைடயாளம் கண்� ேவ�ப�த்தல், எதிர்மைறயான தாக்கத்ைத �ைறக்க 

ெபா�த்தமான கண்காண�ப்� திட்டத்ைத ெகாண்� சாத்தியமான தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் 

நடவ�க்ைககைள உ�வாக்கல் என்பனவா�ம்.  இந்த SEIA நிர்மாண�ப்� மற்�ம் திட்ட 

ெசயல்பாட்� நிைலய�ன் ேபா� ஒ� பய�ள்ள �ற்றாடல் பாதிப்� �காைமத்�வத்�க்� 

உத�ம். SEIA அறிக்ைகக்� மத்திய �ற்றாடல் அதிகார சைப (CEA) இ�ந்� அத்�டன் JICA 
அ�சரைன�டன் அ�மதி ேதைவயா�ம். 

இந்த �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 09.12.2015 ேததிய�ட்ட மத்திய �ற்றாடல் 

அதிகாரசைப ெவள�ய�ட்�ள்ள வ�சாரைண நியதி (TOR)  (இைணப்� 1 பார்க்க�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

தயா�க்கப்பட்�ள்ள�. 
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1.4 SEIA அறிக்ைக தயா�ப்ப�ல் ஏற்�ெகாள்ளப்பட்ட ெசயன்�ைற மற்�ம் 

ெதாழில்�ட்பங்கள் 

ெபா� ெசய்�ைற 

�ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைகக்கான , உய��யல், ச�க மற்�ம் ெபௗத�க �ழல் 

ெதாடர்�ைடய சம�பத்திய தர�கைள ெபற ேமைச ஆராய்ச்சிக�ம், கள ஆய்�கள் 

அ�ப்பைடய�ல் ெபறப்ப்� நி�ணர்கள் ஒ� �� �லம் தயா�க்கப்பட்ட�. 

இந்த �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்ட்�ல் உள்ளடக்கப்பட்ட �ைறகள்: 

• திட்டஇடப்பரப்ப�ன் இயல்�நிைல ��ந்� ெகாள்ள தளம் வ�ஐயம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�,SLAEB & ஆர்�ஏவ�ல் �தலியனவற்�டன்  அறி�க �ட்டங்கள�ல் 

SLAEB பங்� எ�த்த்� 

• 2 வ� �திய களன� பால EIA அறிக்ைக இலங்ைகய�ற்� ெபா�ந்�ம், அ� சக்தி 

ஒ�ங்� வ�தி�ைறகள் ெதாடர்பான ஆவணங்கைள ஆய்�, கதி�யக்க அவசரகால 

தயார்நிைல திட்டம் தயா�த்� பங்�தாரர்கள் �லம் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் 

• உத்ேதச திட்டம் ெதாடர்பான க�த்�� வைரபடங்கள், சர்ேவ திட்டங்கள் �தலியன 

கற்ைக 

• கதி�யக்கப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் அயனாக்கற்கதிர்ப்� மற்�ம் ெதாடர்�ைடய திட்டங்கள் 

பா�காப்பான பயன்ப�த்த�க்�  SLAERC  அ�மதி வழங்கப்பட்ட�. 

•  நிர்மாண�ப்� மற்�ம் ெசயல்பாட்� பாதிப்�கள் மற்�ம் ச�க தாக்கங்கள் ேபாக்க 

தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள �ன்ெமாழியப்பட்ட�.  

.த�ர்மானம் ேமற்ெகாள்�ம், ெதாடர்�ைடய பங்�தாரர்க�க்� ெசயற்திட்டத்தின் �ற்றாடல் 

மற்�ம் ச�க ப�மாணங்கள் ெதாடர்பான தகவல்கைள வழங்�ம் ெபா�ட்� மற்�ம் மத்திய 

�ற்றாடல் அதிகார சைப நாட்�ன் சிறந்த நலன்கைள நா� மற்�ம் மக்க�க்� அறிவ�க்க  

இவ் அறிக்ைக தயா�க்கப்பட்��க்கிற�,  

 

SEIA அறிக்ைக கட்டைமப்� ப�ன்வ�மா�: 

1. திட்ட இலக்�கைள அைடய சாத்தியமான வ��ப்பங்கைள ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்ட�. இ� 

அவற்றின் சாத்தியமான �ற்றாடல் தாக்கங்கைள கலந்�ைரயாடைல ெதாடர்ந்� வ�கிற�. 

2. கழி� �ல ேசமிப்� வசதி  கட்�ம் ேபா�ம் அதன் ப�ன்னர் நடவ�க்ைககளால்  ெபௗத�க 

உய��யல் மற்�ம் ச�க �ழலில் ெசயற்திட்டத்தில் �றிப்ப�டத்தக்க பாதிப்�கள் மற்�ம், 

எதிர்மைறயான தாக்கத்ைத தண�க்க பய�ள்ள தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள 

கலந்�ைரயாடப்பட்�ள்ள�. களன� பாலம் நிர்மாண�ப்� காரணமாக ேசமிப்� வசதி 
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தாக்கங்க�ம் �க்கியமாக கவனம் ெச�த்தப்பட்ட�. இவற்�க்�ம் ேமலாக, பாலத்தில் வாகன 

இயக்கங்கள�ன் தாக்கங்க�ம் வ�வாதிக்கப்பட்�ள்ளன. 

3.ெசயற்திட்டத்தால் திட்டம் / தளத்தில் ஏற்ப�ம் �ற்றாடல் தாக்கங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்ட�, 

அேத ேபால் தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்த �ட்பங்கைள வ�வ�க்க ஒ� 

�ற்றாடல் �காைமத்�வ மற்�ம் கண்காண�ப்� திட்டம் தயா�க்கப்பட்�ள்ள�.  

இ�தியாக, ஒ� பங்ேகற்� அ���ைற ெசயல்ப�த்த இலக்� ைவக்கப்பட்�ள்ள�, இந்த EIA 

அறிக்ைகய�ல் தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள தவ�ர்க்�ம் சாத்தியமான �ற்றாடல் 

தாக்கங்கைள ��ந்� ெகாள்ள தகவல்கைள ெபா�மக்க�க்� அள�க்கிற�. 

�திய களன� பாலம் திட்டம் மற்�ம் RDA ஆேலாசகர்க�டன் கலந்�ைரயா� �ற்றாடல் 

வ�ைள�கள் மற்�ம் தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள நடவ�க்ைககள் ஆரம்பத்தில் 

SLAEB அதிகா�கள் இைணந்� ஈ.ஏ. தயா�ப்� நடாத்திய அ�ப்பைடய�ல் அைடயாளம் 

காணப்பட்ட� . இந்த பாதிப்�கள் மற்�ம் �ன்ெமாழியப்பட்ட நடவ�க்ைககைள �றிப்பாக 

சர்வேதச அ� சக்தி �கைம (IAEA) �� உ�ப்ப�னர்கள் கடந்த ெதாழில்�ைற அ�பவம், 

நி�ணர் க�த்�, ெபற்ற அ�பவத்தின் மற்�ம் SLAEB மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட ெவள�ய�டப்பட்ட 

இலக்கிய அதிகா�கள் அறி� தளம், அ�ப்பைடயாக ெகாண்டைவ.�ற்றாடல் அ�ப்பைட 

ேமற்ேகாள், நி�ணர் க�த்� அ�ப்பைடய�ல் (எ�த்�க்காட்டாக, கதி�யக்கம் நிைலகள் 

அ�ப்பைடய�ல் IAEA வழிகாட்�தல்கள்). அப்ப�ப்பட்ட தாக்கம் கால அள�, பாதிப்�கள் ேபான்ற 

அ�ப்பைட வைகப்பா� ப�தியாக மதிப்ப�� ெசய்யப்பட்டன. 

சாத்தியமான பாதிப்�க�க்கான �காைமத்�வ ப�ந்�ைரகள் இரண்� ப�திகள�ல் கவனம் 

ெச�த்தப்பட்ட�: (அ) தவ�ர்த்� / நிைலயான சிறந்த நைட�ைறகள் �லம் ��கிய கால 

தாக்கங்கள் நிகழ்� �ைறக்கப்ப�கிற� �ன்ெனச்ச�க்ைகயாக எதிர்மைற தாக்கத்ைத தவ�ர்க்க 
EMP ம�� �தன்ைமயாக கவனம் ெச�த்�கிற� மற்�ம் ஒப்பந்ததாரர் ஏற்கப்பட்ட ேவண்�ய 

பா�காப்� நடவ�க்ைககள் அைமக்கிற�; மற்�ம் (ஆ), ந�ண்ட கால பாதிப்�கள் வ�ைள�களான 

மாற்ற��யாத �ற்றாடல் மாற்றங்கள் தவ�ர்க்க திட்டம் ெசயல்ப�த்�தல் �லம் 

�ைறக்கப்ப�கிற�. 

கண்காண�ப்� திட்டம் �ற்றாடல் காரண�கள் ெதாடர்பாக அ�ப்பைட நிைலைமகைள ஸ்தாப�க்க 

ஒ� திட்டமாக அைமக்கிற�. இதன் வ�ைளவாக, திட்ட நடவ�க்ைககள் காரணமாக ஏற்ப�ம் 

எந்த �றிப்ப�டத்தக்க பாதகமான வ�ைள�கைள ஆரம்பத்தில் கண்டறியப்படஞம். இ� ெதாடர் 

கண்காண�ப்�, மட்�ம் இல்லா� ேதைவயான தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள 

நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்த ��கிற�. 

1.5 ெசயற்திட்டம் ெதாடர்பாக அர� ெகாள்ைககள் 

அ�சக்தி அதிகார சைப (AEA) 1969 சட்டத்தின் கீழ் நி�வப்பட்ட�. அைனத்� நிர்வாக 

கட்�டங்கள் மற்�ம் ஆய்வகங்கள் மற்�ம் கதி�யக்க �ல ேசமிப்� வசதி உட்பட மற்ற 

ெதாடர்�ைடய வசதிகள் இல 60/460 ேபஸ்ைலன் வ �தி ஒ�ெகாடவத்ைத, ெவல்லம்ப�ட்�யவ�ல் 

அைமந்�ள்ள�,. ெமாத்த நிலப்பரப்� 142 ேபர்ச் ஆ�ம் அ� களன� பாலம் மற்�ம் 
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களன�திஸ்ஸ மின் நிைலயம் எதிர் ெந�ங்கிய ெகா�ம்� நகரம் �ைழவாய�லில் ஒ� �க்கிய 

ைமல்கல் ஆ�ம். 

1969 ஆம் ஆண்�ன் 19ம் இல இலங்ைக அ�சக்தி அதிகார சைப சட்டம் �லம், இரண்� 

நி�வனங்கள் உதயமான�: இலங்ைக அ�சக்தி சைப (SLAEB) மற்�ம் இலங்ைக அ�சக்தி 

ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� (SLAERC),  என்பன நவம்பர் 2014 சட்டம் �லம் ஸ்தாப�க்கப்பட்ட�. 

இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிச ��யரசின் 07th  நவம்பர் 2014 இனால் �திய சட்டம் ப�தி II 

ஒ� நிரப்ப�யாக ெவள�ய�டப்பட்ட�.  

தற்ேபா�, SLAEB   மற்�ம் ��ப்ப�க்கத்தக்க எ�சக்தி அைமச்சின் கீழ் இயங்கி வ�க்கிற�. 

கதி�யக்கம் மற்�ம் ேர�ேயா ஐேசாேடாப்� ெதாழில்�ட்பம் இலங்ைகய�ல் �காதாரம், 

வ�வசாயம், ெதாழில்�ைற, எ�சக்தி, �ற்றாடல் �ைறகள�ல் அப�வ��த்தி �றிப்ப�டத்தக்க என்� 

பல �ைறகள�ல் பயன்பா�கள் ஒ� பரந்த அளவ�ல் பயன்பாட்�ல்  உள்ள�. அ� சக்தி சைப 

(SLAEB) நாட்�ல் ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட �ைறகள�ல் இந்த ெதாழில்�ட்பத்தின் பயன்ப�த்தலில் 

வழிவ�க்�ம் ெபா�ப்� உள்ள�. 

SLAEB ெபா�ப்�க்கள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள் 

அ. ேதசிய அப�வ��த்திக்� ேதைவயாக இ�க்�ம் கதி�யக்கப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் ம�த்�வ 

�ற்றாடல், ேவளாண்ைம, ெதாழில்�ைற மற்�ம் ப�ற அைமதியான ேநாக்கங்க�க்காக 

பயன்ப�த்தப்ப�ம் இைணந்� அயனாக்கற்கதிர்ப்� ெதாழில்�ட்பங்ககைள பயன்ப�த்தல். 

ஆ, அயனாக்கற்கதிர்ப்�கள் பயன்பா� ெதாடர்பான ஆராய்ச்சி ெதாழில்�ட்பங்கள் அல்ல� 

இைணந்�, �ன்ென�த்தல் 

இ. ேபாதிய வசதிகள் மற்�ம் ஏற்பா�கைள சைப மற்�ம் மற்ற ெதாடர்�ைடய 

நி�வனங்கள�ன் அதிகா�கள் ஊழியர்கள் அதற்கான பய�ற்சி கிைடத்தைல என்� உ�தி 

ஈ. ேகா�க்ைக ம�� எந்த சம்பந்தப்பட்ட அர� நி�வனம் அல்ல� ேதசிய அல்ல� சர்வேதச 

அரச சார்பற்ற  நி�வனத்திற்�, ெபா�த்தமான க��கிற�, மற்�ம் ெபா� மக்கள், தகவல் 

அ�சக்தி ெதாழில்�ட்பத்ைத அல்ல� மற்ற கதி�யக்க ெபா�ட்கைள, பயன்ப�த்�தல் 

ெதாடர்பான அங்� கிைடக்�ம் தகவல்கைள வழங்கல் 

உ., அயனாக்கற்கதிர்ப்�கைள பயன்பா� உதவ� மற்�ம் அங்� கிைடக்�ம் இைணக்கப்பட்ட 

ேசைவகைள வழங்க ெதாழில் நி�வனங்கள், ச�கங்கள் உ�வாக்�வைத ஊக்�வ�க்கிற�; 

ஊ. கட்ட மற்�ம் அ� ெதாழில்�ட்பம், கதி�யக்க பயன்பா�கள் மற்�ம் ப�ற ெதாடர்�ைடய 

ப�திகள�ல் �ைறய�ல் ஆராய்ச்சி ைமயங்கள், ஆய்வகங்கள் மற்�ம் ஆரம்ப நிைலயங்கள�ல் 

ெசயல்பட ேவண்�ம்; 

அயனாக்கற்கதிர்ப்�, ஆதாரங்கள் மற்�ம் அ� ஆ�தங்கைள சாரா பரவல் தைட 

பா�காப்�க்கள் பா�காப்� சம்பந்தப்பட்ட நைட�ைறகள் கட்�ப்பாட்� ெபா�ப்� SLAERC க்� 

உள்ள�: 

. 
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அ. ெபா�த்தமான நபர்கள் பா�காப்� மற்�ம் அயனாக்கற்கதிர்ப்� மற்�ம் ஆதாரங்கள் மற்�ம் 

வசதிகள் பா�காப்� மற்�ம் ஒள�ேயா� ெதாடர்�ைடய அபாயங்கள் எதிராக �ழல், 

ேதைவகைள உ�வாக்�தல்; 

ஆ. எந்த �ல, அ� ெபா�ள் மற்�ம் ப�ற கதி�யக்க ெபா�ள் த�ங்� வ�ைள�கள் இ�ந்� 

நபர்கள் மற்�ம் �ழைல பா�காக்க உ�தி ெசய்தல், மற்�ம் ெபா�ள�ன் மற்�ம் வசதிகள் 

பா�காப்� உ�தி ெசய்ய அைனத்� ெபா�த்தமான நடவ�க்ைககைள எ�த்தல். 

சி. இலங்ைக கட்�ப்பா� �லம் அ� சக்தி, �ைறய�ல், சர்வேதச நியமங்கள் மற்�ம் 

கடப்பா�கள் எல்லாம் ேபணப்ப�வைத உ�தி ெசய்தல். 

எனேவ, ெதாடர்ந்� கழிtp �ல ேசமிப்� வசதி தைடய�ன்றி ெசயல்ப� �க்கியமான� மற்�ம் 

ஒ� �ன் ேதைவயான SLAEB மற்�ம் SLAERC ஆகியவற்றின் ேமேல �றிப்ப�ட்ட ெசயல்பா�கைள 

அைடய.தல் ேதைவயான�. எனேவ, ேமேல உள்ள இ� நி�வனங்கள�ன்  தைடய�ல்லா 

நடவ�க்ைகக�க்� �ன்��ைம வழங்க ேவண்� உள்ள�. 

அேத ேநரத்தில், இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் ெசயற்திட்டத்தின் கீழ் �ன்ெமாழியப்பட்ட 

பண� ெசயல்ப�த்�வதில் ஏேத�ம் தாமதங்கள் இரண்டாம் �திய களன� பாலம் திட்ட 

ெசயல்ப�த்�ம் ேநாக்கத்திற்காக அர� திட்டங்கள�ல் தாமத்த்ைத ஏற்ப�த்�ம். எனேவ, 

இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்ட ெசயல்ப�த்�வதில் தாமதம் இ�க்கா� இ�க்க கழி� 

�ல ேசமிப்� வசதி க்கான த�ர்ைவ கண்டறிவ� அவசரமாக உள்ள�. 

எனேவ திட்டம், அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைககள் மற்�ம் திட்டங்கள் ஒத்தி�க்கிற�. 

 

1.6 ஆரம்ப அ�மதி / இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� மற்�ம் இ� 

ேபான்ற அ�மதி / அ�மதிகள் அரச �கவரகங்கள் இ�ந்� திட்டத்திற்� ெபறப்பட்ட 

அ�மதிகள். 

1980ம் ஆண்�ன் 47ம் இல ேதசிய �ற்றாடல் சட்டத்தின் (NEA) மற்�ம் அதன் தி�த்தங்கள் (1988 

ஆம் ஆண்�ன் சட்ட இல 56 மற்�ம் 2000 ஆம் ஆண்�ன் சட்ட இல 53) 

வர்த்தமான� (அதிவ�ேஷட) இல ஜூன் 24, 1993 இலங்ைக (GoSL) ேததிய�ட்ட 772/22 �ற்றாடல் 

ப�தி IV சி வ�திகள் 1980 இல 47 கீழ் ஒ� எல்ைல அப�வ��த்தி திட்டங்க�க்� �ற்றாடல் 

மதிப்ப�ட்� (EA) ஒ� ஒ� சட்ட ேதைவயாக ெசய்யப்பட்ட�.. �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�� (EIA) 

அல்ல� �ர்வாங்க �ற்றாடல் ேதர்� (IEE) வ�வ�ல் ஒ� ஈ.ஏ. ேதைவப்ப�ம் திட்டங்கள் 

வர்த்தமான�ய�ல் பட்�யலிடப்பட்�ள்ள�.  

இவற்�க்�ம் ேமலாக, வர்த்தமான� அறிவ�த்தலில் திட்ட அ�மதி �கவரகங்கள் (PAA) என 

பட்�யைலக் ெகாண்�ள்ள�. PAA  �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� ெசயல்�ைற நிர்வாகத்�க்� 

ெபா�ப்பாக உள்ளன. இன்�ம் ��தலான தி�த்தங்கள் ெபா�ள் ப��த்ெத�த்தல், மா�, சத்தம் 

மற்�ம் அதிர்� நிைலகள் �ற்றாடல் அ�மதிக�க்காக நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள�. 
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இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்ட �ற்றாடல் கீழ் ஒ� ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் திட்டம் என 

பட்�யலிடப்பட்�ள்ள� மற்�ம் ஒ�ெகாடவத்ைத �ல ேசமிப்� வசதி தக்கைவத்�க் உத்ேதச 

திட்டம் ஒ� �ைண �.தா.ம. ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

திட்டத்திற்� ேதைவயான அ�மதி மற்�ம் திட்டம் �ர்வாங்க அ�மதி வழங்�ம்ேபா� 

மாநில �கவர் நிைலைமகள் 

�ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� ெசயல்�ைற �லம் திட்டத்திற்� ேதைவயான அ�மதிகள். 

1. அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� (SLAERC) �லம்  நிபந்தைனகள் - இைணப்� 4 

ஐப் பார்க்க�ம் 

2. மத்திய �ற்றாடல் அதிகாரசைப (EIA அ�மதி) மற்�ம் JICA ல் இ�ந்� 2 அ�மதி 

3. உள்�ர் அரசாங்க அதிகா�கள�டமி�ந்� அ�மதி 

4. வ �தி அப�வ��த்தி அதிகார சைபய�ன் நிபந்தைனகள்   SLAEB  

5. நகர அப�வ��த்தி அதிகார சைப ��ந்�ணர்�  நில உ�ைமயாளர்  

 

1.7 திட்டமிட்ட ெந�ஞ்சாைல உள்ள�ட்ட ப�திய�ல் �ன்ெமாழியப்பட்ட / திட்டமிட்ட 

�ன்ேனற்றங்கள்  
 

அ.ச.அ. வ�ைன நி��வதற்காக நகர அப�வ��த்தி அதிகார சைப அ�சக்தி அதிகாரசைபக்�  

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள�. கழி� �ல ேசமிப்� வசதி உட்பட அ.ச.அ ெதா�தி  தற்ேபாைதய 

இடத்தில் 2001 ஆம் ஆண்� கட்டப்பட்ட�. ஆேலாசகர் �ர்வாங்க திட்டமிடல் ஆவணங்கள் 

மற்�ம் �ன்ெமாழியப்பட்ட நிர்மாண�ப்� �ைற அ�ப்பைடய�ல், �ன்ெமாழியப்பட்ட 2 வ� 

�திய களன� பாலம் திட்டம் இ�ந்� இ�க்�ம் கழி� �ல ேசமிப்� வசதிக்� �க்கிய 

தடங்கல் எ��ம் ஏற்படா�. எனேவ, கழி� �ல ேசமிப்� வசதி �திய கட்�டம் இடம் மாற்றம் 

மற்�ம் கட்ட திட்டமிட்�ள்ள மாற்� அப�வ��த்தித் திட்டத்திற்� இணக்கமான� (அதாவ�., 

இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்டம்). 

 

�றிப்�: 

2014 ம்  ஆண்�ன்  40ம் இலக்க இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தில்  பட்�யலிடப்பட்�ள்ள 

ப�ன்வ�ம் ெசாற்கள், இந்த அறிக்ைக ��வ�ம் பயன்ப�த்தப்ப�கின்ற�. ேமேல 

�றிப்ப�டப்பட்ட சட்டத்தின் ெசால்லியல் அர்த்தங்கள் கீேழ ெகாள்ளப்ப�கின்றன. 

கைலச்ெசாற்கள் வ�ளக்கம் சில கீேழ தரப்பட்�ள்ளன: 

"வ�பத்�" இ� பா�காப்� மற்�ம் பா�காப்� கண்ேணாட்டத்தில் இ�ந்� �றக்கண�க்கப்பட்டதாக 

இல்ைல இயக்க ப�ைழகள், உபகரணங்கள் ேதால்வ�கள் மற்�ம் ப�ற �டாத, வ�ைள�கள் 

அல்ல� சாத்தியமான வ�ைள�கைள உட்பட எந்த திட்டமிடப்படாத நிகழ்� 
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"ெவள�ப்பா�" ெசயல் அல்ல� அயனாக்கற்கதிர்ப்� �லம் கதிர்வ �ச்� உட்ப�த்தப்பட்� நிைல 

ெபா�ள், மற்�ம் (உடலின் உள்ேள �லம் அயனாக்கற்கதிர்ப்�கைள �லம் கதிர்வ �ச்�) ெவள� 

ெவள�ப்பா� (கதிர்வ �ச்� ெபௗத�க ெவள�ேய ஆதாரங்கள் �லம் அயனாக்கற்கதிர்ப்�கைள 

�லம்) அல்ல� உள் ெவள�ப்பா� என்பனவாக இ�க்கலாம்; 

"வசதி" �ேரன�ய �ரங்கங்கள், கதி�யக்க கழி�கைளக் ைகயாள்வ� தளங்கள் மற்�ம் 

கதி�யக்க ெபா�ள், உற்பத்தி பதப்ப�த்தப்படல், பயன்ப�த்தப்படல், ைகயாளப்ப�தல், 

ேசமிக்கப்ப�தல் அல்ல� ெவள�ேயற்றப்ப�தல் அங்� ேவ� எந்த இடங்கள�ல் எந்த கதிர்வ �ச்� 

நி�வல், �ரங்க மற்�ம் �லப்ெபா�ள் ெசயலாக்க தளங்கள் ெபா�ள் பா�காப்� மற்�ம் 

பா�காப்� ேதைவ; 

"சம்பவம்" கண்ேணாட்டத்தில் இ�ந்� �றக்கண�க்கப்பட்டதாக த�ங்கிைழக்�ம் அல்ல� 

த�ங்கிைழக்�ம், வ�ைள�கள் அல்ல� சாத்தியமான வ�ைள�கள இயக்க ப�ைழகள், 

உபகரணங்கள் ேதால்வ�கள், ெதாடக்கநிைல நிகழ்�கள், வ�பத்� �ன்ேனா�களான அ�கில் 

தவறல் அல்ல� மற்ற அங்கீக�க்கப்படாத ெசயல், உட்பட எந்த திட்டமிடப்படாத நிகழ்� 

ெபா�ள் அயனாக்கற்கதிர்ப்� இ�ந்� பா�காப்�, பா�காப்�; 

"உ�மம்" இந்த சட்டத்தின் ப��� 19 கீழ் வ�லக்� ஒ� நைட�ைறய�ல் இல்ைல இ� ஒ� 

பய�ற்சி, நடத்த அங்கீகாரம் வழங்�வதன் ��வ�னால் ெவள�ய�டப்பட்ட� உ�மம் ெபா�ள்; 

"கதி�யக்க ெபா�ள்" ஆைணக்�� கட்�ப்பாட்�க்� உட்பட்ட அயனாக்கற்கதிர்ப்�கைள 

உமி�ம்  ெபா�ள்; 

"கதி�யக்க �லம்" நிரந்தரமாக ஒ� ேகப்�ைல சீல் அல்ல� ெந�க்கமாக திண்ம ப�வத்தால் 

�ழப்பட்��க்கிற�டன் கதி�யக்க �ல கசி� அல்ல� உைடந்� வ�ட்டால் ெவள�யான எந்த 

கதி�யக்க ெபா�ள்  

"கதி�யக்கக் கழி�கள்" கதி�யக்க ெபா�ள் மற்�ம் மா�பட்ட ஒ�ங்��ைற ேதைவகள் 

மற்�ம் பயன்பா� ஊகிக்கக்��ய கதி�யக்கம் அல்ல� கதி�யக்கம் ெசறி� அதிகமாக உள்ள 

நைட�ைறகள் அல்ல� தைலய��கள் இ�ந்� ம�த�ள்ள ெபா�ள், அல்ல� ெபௗத�க வ�வம் 

ெபா�ள்; 

"பா�காப்�" தி�ட்�, நாசேவைல, அங்கீக�க்கப்படாத அ�கல், சட்ட வ�ேராத மாற்றத்ைத 

அல்ல� அ� அல்ல� மற்ற கதி�யக்க ெபா�ள் அல்ல� அவர்கள�ன் வசதிகள் 

சம்பந்தப்பட்ட ப�ற த�ங்கிைழக்�ம் ெசயல்கள்,  தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள மற்�ம் 

கண்டறிதல் 

 "�லம்" உமி�ம் அயனாக்கற்கதிர்ப்�கைள அல்ல� கதி�யக்க ெபா�ள் ெவள�ய�ட்� 

கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பா� ஏற்ப�த்�ம் எ��ம் ெபா�ள் 
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அத்தியாயம் 2.  உத்ேதசிக்கப்பட்ட திட்டம் வ�வரம் மற்�ம் நியாயமான 

மாற்�வழிகள்  

2.1 ெசயற்திட்ட அைமவ�டம் 

அைமவ�டம்: இலங்ைக அ�சக்தி சைப, 640, ேபஸ்ைலன் வ �தி, ஒ�ெகாடவத்ைத, 

ெவல்லம்ப�ட்�ய (உ� 2 மற்�ம் 3 ஐ பார்க்க)  

ப�ரேதச ெசயலாளர் ப���: ெகாெலான்னாைவ 

கிராம ேசவகர் ப���: வ�ள்ளவத்ைத 510A 

உள்�ர் அதிகாரசைப: ெகாெலான்னாைவ நகரசைப 

காண� வ�ஸ்த�ரணம்: 142 ேபர்ச் 

 

காண�ய�ன் உ�ைம: தற்ேபா� உ�ைமைய நகர அப�வ��த்தி அதிகார ெகாண்�ள்ள� 

என��ம், �திய களன� பாலம் திட்டம் நிலங்கைள ைகயகப்ப�த்திய பாலம் / வ �தி 

வைலயைமக்� ஆன ஒ�க்கீ� ஆகிற�. எனேவ, நிலத்தின் உ�ைமய கட்�ப்பா� ஆர்�ஏ க்� 

அள�க்கப்பட்�ள்ள�, என��ம், ப�ன்னர்  நிலத்ைத SLAB ெசாந்தமாக மாற்றப்ப�ம். 
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உ� 2. கழி� ேசமிப்� வசதி அைமந்�ள்ள SLAB இ�க்�ம் வளாகத்தில் இட வைரபடம் 

Location of the SLAEB 

15 
 



 

Administration block 

Existing Spent 
Source Storage 

l   

Security Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உ� 3. கழி� ேசமிப்� வசதி அைமந்�ள்ள SLAB இ�க்�ம் வளாகத்தில் இட வைரபடம் 
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2.2 திட்ட ��கள் 

2.2.1 திட்டம் தளத்தில் நி�வப்பட உள்ள .அ�வலகங்கள் ேபான்ற கதி�யக்க ெபா�ள் 

ேசமிப்� வசதி மற்�ம் ப�ற வசதிகள் வ�வரங்கள்  

சம்பந்தப்பட்ட வ�வரங்கள் கீேழ தரப்பட்�ள்ளன: 

2.2.1.1 கதி�யக்க ெபா�ள் வைககள் அவற்றின் இயல்�, அள� / தரம் உட்பட ேசமிக்கப்ப�ம், 

ைகயாளப்ப�ம், அைர வாழ்க்ைக �தலியன 

�ன்ெமாழியப்பட்ட �ல ேசமிப்� வசதி அந்த ஆதாரங்கள�ல் மற்�ம் ெபா� பா�காப்� 

பா�காப்�க்காக, நாட்�ன் ெவவ்ேவ� கதிர்வ �ச்� வசதிகள் பயன்ப�த்தப்ப�ம் கதி�யக்க 

ஆதாரங்கள் ேசமிப்�க்காக பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

அைவ ப�ன்வ�மா�: 

- பயன்ப�த்திய ேர�யம்-226 ஆதாரங்கள் 

- இ��யம்-192 ஆதாரங்கள் 

- ேகாபால்ட் -60 ஆதாரங்கள் 

- ெசசியம் 137 ஆதாரங்கள் 

- அேம�க்�ம்-241 / ெப�லியம் நி�ட்ரான் ஆதாரங்கள் 

- அேம�க்�ம்- 241 மின்னல் ைக� சாதனங்கள் 

அைனத்� ேசமிக்கப்ப�ம் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் பா�காப்� கவசம் ெகாண்� சீல் 

காப்ஸ்�ல்கள் திண்ம ெபா�ட்கள் வ�வத்தில் உள்ளன. கதி�யக்க ஆதாரங்கள் வ�வரங்கள் 

ப�ன்வ�மா�: 

2. 4.5 ேர�யம்-226 (அைர வாழ்� கிராம்: 1,600 ஆண்�கள்) ம�த்�வமைனகள�ல் 

பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஊசிகள் எந்த கசி� தவ�ர்க்�ம் ெபா�ட்� ��தல் கான்கி�ட் 

காப்பாக 9 �ரம்ஸ் (200 L) ைவக்கப்ப�கின்றன. இந்த சீரைமப்� பண� சர்வேதச அ� 

சக்தி �கைம (IAEA) உதவ��டன் நடத்தப்பட்ட�. 

3. நான்� காப்ஸ்�ல்கள் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் ப�ன்வ�வன அடங்கி�ள்ளன 

ேகப்ஸ்�ல்-1: நி�ட்ரான் ஆதாரங்கள் (Am-241/Be, Pu/Be) ̴ 

ேகப்ஸ்�ல்-2: சீசியம் 137 (CS-137) (அைர ஆ�ள்: 30 ஆண்�கள்) 

ேகப்ஸ்�ல் -3: ஸ்ட்ேராண்�யத்ைத 90 (SR-90) (அைர வாழ்க்ைக: 28.8 ஆண்�கள்) -28 இல.  

-4: ேகாபால்ட் -60 (ேகா-60) (அைர வாழ்க்ைக: 5.3 ஆண்�கள்) ஒ� �ன்னண� அேம�க்�ம்-

241 (ஆேமா-241) ெகாண்ட ெகாள்கலன் மைறக்கப்ப�கிற� (அைர வாழ்க்ைக 432 

ஆண்�கள்) �ைக ப��த்தைல கண்டறி�ம் க�வ� இ�ந்� ந�க்கப்பட்ட ஆதாரங்கள். 
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3) 06 . அெம�க்காவ�ன் 241 மற்�ம் ர-226 ஆதாரங்கள் ெகாண்ட ைக� திட்டம்  

 

அட்டவைண 2. கழி� �ல ேசமிப்� வசதி ேசமிக்கப்ப�ம் radionuclides பண்�கள் 

 

வளம்: IAEA TECDOC-1145 (Published in 2000) 

 

3.2.1.2 கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� �ைற. கதி�யக்க �ல ஒவ்ெவா� வைக ேசமிப்� 

கதி�யக்கக் கழி�கைள ேசமிப்� வசதி �ைறைய வ�வரக்�றிப்�  

கழிக்கப்பட்ட கதி�யக்க ஆதாரங்கள் பா�காப்பான மற்�ம் பா�காக்கப்பட்ட நிைலைமகள�ன் 

கீழ் ஒ�ங்காக ெகாள்கலன்கள�ல் (�ன்னண�, கான்க்�ட் ேபான்றைவ) ேசமிக்கப்ப�ம். ��கிய 

அைர வாழ்க்ைக ெசல� ஆதாரங்கள் சாதாரண �ன்னண� ேசமிக்கப்ப�ம் ேபா� 

ெகாள்கலன்கள், வ�ேசஷமாக வ�வைமக்கப்பட்ட ெகாள்கலன்கள�ல் ந�ண்ட அைர ஆ�ள் காலம் 

ஆதாரங்கள் கைட காப்பாற்றினார். (எ.கா., ேர�யம்-226, த�வ�ர கான்கி�ட் ேசமிக்கப்ப�ம் 

அேம�க்�ம்-241 200 லிட்டர் எஃ� �ரம்ஸ் பா�காக்கப்ப�கின்ற�). 

��கிய அைர-வாழ்� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் ேசமிப்� �ன்ெமாழியப்பட்ட வசதி 

ப�ன்வ�வனவற்ைற ெகாண்��க்�ம்: 

- 40 மிம� த�மன் கான்கி�ட் இைமக�க்� (300 மிம� வ�ட்டம்) உடன் 4 ஓட்ைடகள் (300 மிம� 

வ�ட்டம், 300 மிம� ஆழம்) ெகாண்� - 1,300 மிம� x 1,300 மிம� (��க்கப்பட்ட தைர மட்டத்தில் 

இ�ந்� 600 மிம� த�மன்) �ன்� கான்கி�ட் பட்ைடகள். 
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- 40 மிம� த�மன் கான்கி�ட் இைமக�க்� (200 மிம� வ�ட்டம்) உடன் 9 ஓட்ைடகள் (200 மிம� 

வ�ட்டம், 300 மிம� ஆழம்) ெகாண்� - 1,300 மிம� x 1,300 மிம� (��க்கப்பட்ட தைர மட்டத்தில் 

இ�ந்� 600 மிம� த�மன்) �ன்� கான்கி�ட் பட்ைடகள். 

ந�ண்ட அைர ஆ�ள் காலம் மற்�ம் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் கழித்த ��கிய அைர-வாழ்� 

இரண்� தன�த்தன� அைறகள் (ஏறத்தாழ. 10 ம� x 3.5 ம�) இ�க்�ம். ேசமிப்� 1 ெநகிழ் கதைவ 

�ன்னண� தாள்கள் ஒ� 4 மிம� த�மன் �றண� ேவண்�ம். ேசமிப்� அைற 2 ெநகிழ் கதைவ 

உேலாக தக�கள் ஒ� 4 மிம� த�மன் �றண�. 

ேசமிப்� கட்�டத்தின் �வர்கள் கான்கி�ட் வ�ப்ப�த்திய� 600 மிம� நிர்மாண�க்கப்ப�ம். 

�வர்கள் உயரம் 2.5 ம�ட்டர் இ�க்�ம் மற்�ம் அ�க்கில் நிைல நிர்மாண�க்கப்ப�ம். கட்�டம் 

பலைக த�வ�ர கான்கி�ட் (200 mm) இ�க்�ம். 

�� கட்�டம் தைர மட்டத்தில் இ�ந்� 600 மி.ம� உயரத்தில் நிர்மாண�க்கப்ப�ம். �க்கிய 

�ைழ� மற்�ம் அவசரகால கத� ெபா�ட்கைள ஏற்றிச் எள�தாக ஒ� ெபா�த்தமான சாய்� 

வைளவ�ல் �க்கிய �ைழ� மற்�ம் அவசரகால கத� ேராலர் அைடப்� ேவண்�ம். 

அைனத்� அைறகள�ல் ஒவ்ெவா� அைறய�ல் இரண்� அல்ல� �ன்� ெவள�ேயற்ற 

கத�கள் வழங்கப்ப�ம்.  இயந்திர காற்ேறாட்டம் அதற்கான இடங்கள�ல் நி�வப்ப�ம். 

பா�காப்� வழங்�ம் ெபா�ட்� ஒ� பா�காப்� அ�வலக வளாகத்தில் அைமக்கப்ப�ம். IAEA 

வழிகாட்� ெநறிகைள தி�த்திப்ப�த்த  6 ம�  �ரத்தில் அைமக்கப்ப�ம். 

 

2.2.1.3  ைகயா�தல், ஏற்�தல், கதி�யக்க ஆதாரங்கள் இறக்�வதில் உட்பட கதி�யக்க 

ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி �காைமத்�வ. ேபான்ற ெசல்வதற்�, ைகயா�தல், ஏற்�வ�ம், 

இறக்கப்ப�ம் வ�வரக்�றிப்�  

இலங்ைக அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற ஆைணக்�� ஒ�ங்��ைற  அ�சக்தி சைப �லம் 

நிர்வகிக்கப்ப�கிற�. �காைமத்�வ �ைற சர்வேதச அளவ�ல் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட 

�ைறகைள பயன்ப�த்தி பா�காப்பான மற்�ம் பா�காக்கப்பட்ட நிைலைமகள�ன் கீழ் 

அவற்ைற ேசமித்� ைவக்கப்ப�ம். 

கிட்டத்தட்ட அைனத்� ேசமிக்கப்ப�ம் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் அர� மற்�ம் அர� சாரா 

நி�வனங்கள் தங்கள் இ�தி அகற்றல் வைர தற்காலிக ேசமிப்� (கதி�யக்க ஆதாரங்கள் என்� 

கதிர்வ �ச்� வசதிகள்) ைவக்கப்ப�ம். தற்காலிக ேசமிக்கப்ப�ம் ஆதாரங்கள�ல் சில இ�தி 

அகற்ற�க்காக �ல இடங்க�க்� (அசல் சப்ைளயர்கள்) வ�ன�ேயாகிக்கப்ப�ம். கதி�யக்க 

ஆதாரங்கள் ெகாண்ட கனரக ெகாள்கலன்கள் மிக�ம் ஒ� உ�ண்ைட �ரக் பயன்ப�த்தி 

(நக�ம், ஏற்�வ�ம், இறக்கப்ப�ம்) ைகயாளப்ப�ம். ஆதாரங்கள் சர்வேதச கதி�யக்க ெபா�ள் 

ேபாக்�வரத்� வ�திகைள ப�ன்வ�ம் SLAERC அ�மதி கீழ் ெகாண்� ெசல்லப்ப�கிற�. (- 

�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� ேதைவகள் - SSR 6, IAEA வ�யன்னா கதி�யக்கப் ெபா�ள் பா�காப்பான 

ேபாக்�வரத்� ஒ�ங்��ைறகள் 2012 ெவள�ய�டப்பட்ட�). 
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இவற்�க்�ம் ேமலாக, இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தின் (கதி�யக்க ெபா�ள் ேபாக்�வரத்� 

நி�வப்பட்ட� ேதைவகைள ஒத்�ப்ேபாவ�) 2014 ஆம் ஆண்�ன் 40 வ� ப��� 26 

ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம். 

 

2.2.1.4 நடவ�க்ைககள�ல் இ�ந்� �ைறந்தபட்ச பா�காப்பான இைடப்ப�தி ேதைவ 

இந்த ஆதாரங்கள் கவசமிடப்பட்ட நிைலைமகள�ல் கசி� கதி�யக்கம் கீழ் ேசமிக்கப்ப�கிற�. 

கழி� கதி�யக்க �ல வசதி ெபா� ஏற்� மட்டங்கள�ல் கதிர்வ �ச்� �ண்�த்� ெபா�ட்கள் 

(கான்கி�ட் / ஈயம் மற்�ம் உ�க்�) காப்பாக ேபா�மான த�மன் ெகாண்ட அதிகபட்ச 

பா�காப்� ெகா�க்க வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. எனேவ, ேசமிப்� கட்�டத்திற்� ெவள�ேய எந்த 

கதிர்வ �ச்� தன்ைமைய�ம் மற்�ம் மன�த ��ேயற்றங்கள் ேசர்ந்� பயணம் அந்த ேபான்ற 

ஏைனய காண� பயனர்கள் எந்த வ�ைள�க�ம் ஏற்படா�. எந்த ெசல� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் 

ைகயா�ம் பா�காப்பான இைடப்ப�தி ேதைவ �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல. என��ம், ெபா�வாக, 6 

இைடப்ப�தி (பா�காப்� அ�வலகம் உட்பட) ேசமிப்� வசதி இ�ந்� அதிகபட்ச பா�காப்பாக 

ைவக்கப்ப�ம். 

 

2.2.1.5. இ�க்�ம் சட்டங்கள், வ�திகள், ெநறிகள், வழிகாட்�தல்கள் ேதைவயான அைனத்� 

மற்�ம் ஒ�ங்�வ�திகள் 

கழி�கள் உட்பட கதி�யக்க ஆதாரங்கள் ைகயா�ம் சட்டம் 2014 இலங்ைக அ�சக்தி 

சட்டத்தின் இல்ைல 40 மற்�ம் 1999 அ�சக்தி பா�காப்� வ�திகள் இல 1 ஆகிற�. 

 

2.2.2 அைனத்� திட்ட ��கள் �றிப்ப�ட�ம், திட்ட அைமப்ைப திட்டம்  

 

2.2.2.1 கதி�யக்க ெபா�ட்கள் ேசமிப்� வசதி, ைகயா�தல், ஏற்�தல், இறக்கப்ப�ம் ப�திகள் 

இந்த வ�வரங்கள் உ� 4 இல் வழங்கப்ப�கின்றன. 

2.2.2.2 அ�வலகம், பா�காப்� கட்�டம், இைடப்ப�தி பராம�க்க ேவண்�ம். 

இந்த வ�வரங்கள் உ� 1b வழங்கப்ப�கிற�. 

ெசலவ�ட்� �ல ேசமிப்� வசதி இ�ந்� வ�ட 6 ம� ெதாைலவ�ல் ெதாைலவ�ல் ஒ� பா�காப்� 

��ைச இ�க்�ம். 
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உ� 4:  �திய ஆதாரம் �ல ேசமிப்� வசதி க்கான கட்�டம் திட்டம் (ஒ� ெப�ய 

அளவ�ல் வைரதல் இைணப்� 3-5 பார்க்க) 
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2.2.3 ேதைவப்ப�ம் ந��ன் அள� மற்�ம் தரம் �ல / கள் உட்பட (ஏதாவ�) 

கழி� �ல ேசமிப்� வசதி ெசயல்பாட்�க்காக ந�ர் ேதைவ�ம் இல்ைல. என��ம், ந�ர் சப்ைள 

ேதைவ: 

- த�யைணப்� 

-  வளாகத்தில் பா�காப்� அ�வலர்கைள மற்�ம் மற்றவர்கள் ெபா� பயன்பா�: 

��ப்பதற்காக, சலைவ, �தலியன 

ேமேல உள்ள இரண்� இரண்� ேநாக்கங்க�க்காக தற்ேபா� ேதசிய ந�ர் வழங்கல் 

வ�காலைமப்�ச் சைப �லம் �ர்த்தி மற்�ம் ேசைவகைள ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்  

 

2.2.4  �தலியன கட்�ப்ப�த்தல், சிகிச்ைச மற்�ம் ேபான்ற கழி�கைள இ�தி அகற்றல் 

�ைற கதி�யக்க ெபா�ட்கள் / கதிர்வ �ச்� அவற்றின் அள�, தரம், மா� அளைவ உட்பட 

கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி (ஏதாவ� இ�ந்தால்) இ�ந்� உ�வாக்கப்ப�ம் கழி� 

வைககள். 

வசதி உ�வாக்கப்ப�ம் எந்த கழி� உள்ள�. அ� கவசமிடப்பட்ட திட கதி�யக்க 

ஆதாரங்கள் மட்�ேம ேசமித்�ைவக்கப்ப�ம். 

 

2.2.5  பா�காப்� நடவ�க்ைககைள கட்டைமப்� மற்�ம் ெசயல்பாட்�ற்காக கட்டங்கள�ல் 

இ� கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி பராம�த்தல் . 

கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள இ�க்�ம் பா�காப்� நடவ�க்ைககைள இைட�றின்றி 

ெதாட�ம்(ப��� 2.4.2 மற்�ம் ப���கள் 5.7 & 5.8). 

 

2.2.6 பா�காப்� ஏற்பா�கைள கட்டைமப்� மற்�ம் ெசயல்பாட்�ற்காக கட்டங்கள�ல் இ� 

கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி பராம�த்தல். 

கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள இ�க்�ம் பா�காப்� ஏற்பா� எந்த ��க்கீ�ம் இல்லாமல் ெதாடர்ந்த� 

ெசய்யப்ப�ம். இைணப்� 3.1 பார்க்க�ம். (ப��� 2.4.2 மற்�ம் ப���கள் 5.7 & 5.8) 

 

2.2.7 ப�ற வளங்கள் / ேதைவகள் ேதைவ. 

ஏ�ம் இல்ைல 

2.2.8 ஏதாவ� அப�வ��த்தி நடவ�க்ைககள் வ�வரங்கள் (ஏதாவ� இ�ந்தால்)  

அப�வ��த்தி நடவ�க்ைககள் எதிர்ப்பார்க்கப்படவ�ல்ைல. 
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2.3 நிர்மாண�ப்� �ைறகள் 

நிர்மாண�ப்� நடவ�க்ைககள், கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி ெபா�ப்� மற்�ம் 

ஊழியர்கள் (ெதாழிலாள�ல்) ேதைவகள் �தலியன நிர்மாண�க்கப்ப�ம். 

நிர்மாண�ப்� வ�ைச ப�ன்வ�மா� இ�க்�ம்: 

1. கழி� �ல ேசமிப்� வசதி (இடம் கட்�டம் அைமப்� மற்�ம் உ� 1b, 2 உ� 4 பார்க்க) 

கட்�டம்  நிர்மாண�ப்� - ேதைவயான அ�மதி ெபற்ற ப�ன்� உடன�யாக 

ஆரம்ப�க்கப்ப�ம். 

SLAERC  ) இனால் வழங்கப்பட்ட வழி�ைறகைள உ�திப்ப�த்�ம் வைககள் கட்�டங்கள் 

வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�(இைணப்� 3 பார்க்க. ஒப்பந்தம் நிைலயான ஒப்பந்த நைட�ைறகள் 

ெதாடர்ந்� வழங்கப்ப�ம். ஆர்�ஏ திட்ட ஆதரவாளராக இ�க்�ம் மற்�ம் நிர்மாண�ப்� 

ெபா�ப்ைப அவர்கள் ஏற்க ேவண்�ம். நிர்மாண�ப்� ��ந்த�டன், வசதி �திய கழி �ல 

ேசமிப்� வசதி கதி�யக்க ஆதாரங்கள் நகரத்�வதற்� SLAERC இ�ந்� ேதைவயான 

அ�மதிகைள ெபற்�, SLAEB ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்�ம். 

 

2. �திதாக கட்டப்பட்ட கழி� �ல ேசமிப்� வசதி கதி�யக்கப் ெபா�ள்  மாற்றம் ெசய்தல் 

3.   உள்ள கழி� �ல ேசமிப்� வசதிகைள இ�த்தல் 

4.  இ�க்�ம் SLAEB நிர்வாகம் கட்டடத்திைன. இ�த்தல்  - SLAEB �ங்கா, மாலேப மண�க்� 

(தற்ேபா� நிர்மாண�ப்� கீழ் உள்ள) �திய இடத்�க்� மாற்�வதால். 

5.  களன�திஸ்ஸ சந்திய�ல் ப�யர்ஸ் மற்�ம் பாலம் �ய்கள் . நிர்மாண�ப்� - நிர்மாண�ப்� 

ஜனவ� 2017 இல் ெதாடங்கி 2019 இ�திய�ல் ��ைமயைட�ம். 

 

நிர்மாண�ப்� ேபா� கதி�யக்க �ல ேசமிப்� வசதி கட்�டம் பா�காப்� உ�தி ெசய்யப்பட 

ேவண்�ம். பா�காப்� �ன்ெனச்ச�க்ைகயாக நடவ�க்ைககைள என, ஒப்பந்ததாரர் 

ெதாழிலாளர்கள் மற்�ம் நிர்மாண�ப்� க�வ�கள் பா�காப்� �ரத்தில் ைவத்� நிர்மாண�ப்� 

மண்டலம் உ�வாக்க ேவண்�ம். பா�காப்� ேவலி கதி�யக்க �ல ேசமிப்� கட்�டத்ைத �ற்றி 

கட்டப்பட்�ம். இவற்�க்�ம் ேமலாக, ேமல் �ள் கம்ப� ேவலிய�ல் ஒ� 8 அ� உயரமான 

�னரைமக்கப்பட்�ம். 

2.4 ெசயல்பாட்� நைட�ைற 

2.4.1 கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி ெசயல்பாட்� நடவ�க்ைககள்,  மற்�ம் ஊழியர்கள் 

(ெதாழிலாள�ல்) ேதைவய�ல் ெசயல்பாட்� ெபா�ப்�. 

கழி� கதி�யக்க �ல ேசமிப்� வசதி SLAEB  நைட�ைறப�த்தப்ப�ம். ெசயன்�ைற 

நடவ�க்ைககள் ப�ன்வ�மா�: 
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2.4.1.1 �ல இலக்� ஏற்�மதி வைர கழி� ஆதாரங்கள் தற்காலிகமாக ேசமித்� ைவத்தல் 

1.. ஒ�ங்��ைற ேதைவகள் ப� பயனர் வசதிகள் கழி� ஆதாரங்கள் ெபற்�க்ெகாள்கின்றன. 

II  இங்கி�ந்� ந�க்�ம் வைர பா�காப்பான மற்�ம் பா�காக்கப்பட்ட நிைலைமகள�ன் கீழ் 

ேசமிக்கப்ப�ம் ேசமிப்� வசதி  

2.4.2.2 ந�ண்ட கால ேசமிப்� 

i. ஒ�ங்��ைற ேதைவகள் ப� பயனர் வசதிகள் கழி� ஆதாரங்கள் 

ெபற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். 

ii. கசி� கதிர்வ �ச்� அள� மற்�ம் மா� நிைலகள�ன் அளவ ��தல் 

iii. ேதைவப்பட்டால் ஆதாரங்கள் ெதாடர்�ப�தல் (இத்தைகய உ�தியான உள்ேள ேசமித்� 

பா�காப்பான �ழ்நிைலய�ல் ஆதாரங்கள் உ�க்� �ரம்ஸ் மைறக்கப்ப�கிற� அல்ல� 

ேசமிக்�ம் ெகாள்கலன்கள் வற்றில் பா�காக்கப்ப�த்த�) 

iv.  ெவள�ேய மற்�ம் ேசமிப்� வசதி உள்ேள ஆண்�ேதா�ம் அல்ல� ேதைவயான ேபா� 

கதிர்வ �ச்� ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்படல். 

வசதி இடத்தில் பா�காப்� பைடய�னர் தவ�ர ேவ� எந்த ஊழியர்கள், அங்� இ�க்க 

மாட்டார்கள். SLAEB கதி�யக்க பா�காப்� ஊழியர்கள் வழக்கமான ேசாதைனக�க்காக 

வசதிஇடப்பரப்�க்� பார்க்� வ�வார்கள். SLAERC அதிகா�க�ம் ஒ�ங்��ைற ஆய்�கள் வசதி 

பார்க்�ம் வ�வார்கள். SLAEB வசதி ெசயல்பாட்�க்காக SLAERC இடம் ஆண்�ேதா�ம்  உ�மம் 

ெபறேவண்�ம். 

 

2.4.2  அங்கீகாரமற்ற நபர்கள் அ�கைல கட்�ப்பாட்ைட உ�திெசய்தல் மற்�ம் ேமேல 

உள்ள வசதிகள் பா�காப்� வழங்�ம் ெபா�ப்�. 

ேமேல வசதிக�க்� பா�காப்ைப வழங்�ம் ெபா�ப்� SLAEB ைககள�ல் உள்ள� (2014 இலங்ைக 

அ�சக்தி சட்டத்தின் இல 40 உட்ப��� 5 பார்க்க�ம்). 24h / 7d  ஒ�ங்�வ�திக்� அைமவாக 

அ�கல் பா�காப்� அைமப்�கள் மற்�ம் காவலர்கள் வசதிகள் �லம் கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

பா�காப்� கண்காண�ப்� அைமப்� Certis (Pvt.) Ltd இலங்ைக பா�காப்� த�ர்�கள் ேமற்பார்ைவய�ன் 

கீழ் இயக்கப்ப�ம். பா�காப்� அவசர நிைலைமகள�ல், வ�ேசட அதிர�ப் பைடய�ன�ம் 

(அதிர�ப்பைட) அைழக்கப்ப�வர். 

ஆதாரங்கள் மற்�ம் வசதிகள் பா�காப்ைப ேதைவகைள ஏற்ப�த்�தல் SLAERC (: பா�காப்� 

மற்�ம் ஆதாரங்கள் பா�காப்�, இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தின், 2014 ஆம் ஆண்�ன் 40 

உட்ப��� 10, மற்�ம் நான்காவ� அத்தியாயம்) ெபா�ப்பா�ம். 
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2.5 மாற்�வழிகள் மதிப்ப�� 

(அ) மாற்� இடம் 

ேவ� இடம் மாற்றம் ெதாடர்ப�ல் ஆர்ப்பாட்டங்கள் காரணமாக சாத்தியம் அல்ல. எனேவ, 

மாற்� வழியாக ஒ�ெகாடவத்ைத அேத வளாகத்தில் அைமக்க  க�தப்ப�கிற�. 

SLAEB  கழி� கதி�யக்க �ல ேசமிப்� கட்�டம் திட்டமிட்ட களன�திஸ்ஸ சந்தி வைளவ�ல் 

பாலங்கள் ெகாண்ட அ�ய�ல் அைமந்�ள்ள�. இரண்� மாற்� ெசல� �ல ேசமிப்� வசதி 

க�தப்ப�கிற�: 

மாற்�வழி 1:  வளாகத்தில் கழி� �ல ேசமிப்� வசதிக்காக  மட்�ேம பயன்ப�த்தி 

வ��தி அல� இ�க்கப்ப�ம். இவற்�க்�ம் ேமலாக, �ைழ� 

ெந�க்கமான ஒ� பா�காப்� சாவ� கட்டப்ப�ம் (உ� 5 பார்க்க�ம்). 

ேசமிப்� கட்�டத்தில் இ�ந்� �மார் 9.8 ம� ெதாைலவ�ல் கழி� மற்�ம் வைளவ�ல் பாலங்கள் 

கழி� ேசமிப்� கட்டடத்தின் ேமல் ேமேல ஒ� 4 ம� �ரத்தில் அ�மதி ெபற்� கட்டப்ப�ம் 

(உ� 2 பார்க்க�ம்).  

மாற்ைவழி 2:  அேத வளாகத்தில் கழி� �ல ேசமிப்� வசதி ஒ� �திய கட்�டம் கட்ட, 

கதி�யக்க ெபா�ள் மாற்ற ப�ன்னர் இ�க்�ம் கட்�டம் இ�க்கப்படல். 

இவற்�க்�ம் ேமலாக, (உ� 1b பார்க்க) வளாகத்தில் �ைழவாய��க்� 

ெந�க்கமாக வ��தி & பா�காப்� அல� உ�வாக்கப்ப�ம். 

உ� 1b காண்ப�க்கப்பட்ட ப� பாலத்தில் வைளவ�ல் இ�ந்�  கழி� ேசமிப்� கட்�டம் அைமக்க 

ஆேலாசகர்களால்  ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. இவ் மாற்�வதால் �லம், நிர்மாண�ப்� அேத 

ேபால் மற்ற ெசயல்பாட்� நடவ�க்ைககள் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�க்கள் �ைறக்கப்ப�ம். 

�ைளய�டல் நிர்மாண�ப்� நடவ�க்ைககள் காரணமாக  அதிர்� பாதிப்�கைள க�த்தில் 

ெகாண்� மாற்ைவழி 2:  ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட�. எதிர்மைற தாக்கத்ைத தவ�ர்க்க ப�ன்வ�வன 

கைடப்ப��க்கப்ப�ம். 

 (ஆ) வ�வைமப்� மாற்�, ெதாழில்�ட்பம் ேதர்�, நிர்மாண�ப்� ெதாழில் �ட்பங்கைள, �தலியன 

கட்டட வ�வைமப்�, IAEA வழிகாட்�தல்கள் மற்�ம் வ�தி�ைறகள் அ�ப்பைடய�ல் SLAERC 

�ன்ெமாழிந்�ள்ள ேதைவகள் இணங்கி வ�கிற� எனேவ மாற்�வழிகள் , இங்ேக 

க�தப்படவ�ல்ைல. கட்�டம் அள� கழி� ஆதாரங்கள் ேசமிப்� தற்ேபாைதய மற்�ம் 

எதிர்கால ேதைவ க�தி SLAEB ேதைவகைள அ�ப்பைடயாக ��� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. எனேவ, 

எந்த மாற்� வ�வைமப்�க�ம் க�தப்படவ�ல்ைல. ஒப்பந்ததாரர்கள் ேதர்� ேநரத்தில் 

நிர்மாண�ப்� �ட்பங்கள் மாற்� க�த ���ம். என��ம், சிறிய அளவ�லான கட்டடத்தின் 

நிர்மாண�ப்� தன்ைம மாற்� க�த்தில் ேதைவய�ல்ைல.
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உ� 5. தற்ேபா�இ�க்�ம் �ல ேசமிப்� வசதி ப�தி இ�ப்� (மாற்�வழி 1) 
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(இ) திட்டம் நிர்மாண�ப்� இல்ைல மாற்�வழி 

கழி� �ல ேசமிப்� வசதி பயன்ப�த்தப்ப�கின்ற தற்ேபாைதய கட்�டம் கடந்த 25 

ஆண்�க�க்� ேமலாக கட்டப்பட்ட� மற்�ம் சர்வேதச அ�சக்தி வழிகாட்�தல்கள் 

ஒத்தி�க்கவ�ல்ைல. ெகாத்� �வர்கள் இ� ேபான்ற ஒ� வசதிக்� ஏற்ற� அல்ல. ேம�ம், 

�வர்கள�ல் பல ப�ள�கள் உள்ளன. எனேவ, சர்வேதச அ�சக்தி அைமப்� பா�காப்� தரத்ைத 

உ�திப்ப�த்�ம் ஒ� �திய வசதி அைமக்க ஒ� அவசர ேதைவ உள்ள�. எனேவ, �திய வசதி 

கட்�ம் �ற்�ச் �ழல் பா�காப்� என்ற அ�ப்பைடய�ல் ஒ� ேதைவ உள்ள�. எனேவ, �திய 

நிைலயம் கட்டைமப்� மக்கள் மற்�ம் �ற்றாடல் கதிர்வ �ச்� அபாயங்கள் மற்�ம் உ�தி 

கதிர்வ �ச்� ஆபத்�க்கைள எ�ப்�ம் நடவ�க்ைககள் பா�காப்� அயன�யாக்க எதிராக 

பா�காக்கப்ப�வதால் என்� அர்த்தம் இ� பா�காப்�, உ�தி கதிர்வ �ச்� எந்த அபாயங்கள் 

உள்ளன என்� உ�தி ெசய்யப்படேவண்�ம். 

 

ப�ந்�ைரகள்: 

எனேவ, �திய நிைலயம் கட்டைமப்� கதிர்வ �ச்� எதிராக பா�காப்ைப உ�தி.ெசய் மாற்� வழி 2 

(ேமேல வ�வ�க்கப்பட்ட) அேத வளாகத்தில் உள்ள ேவ� இடத்தில் வசதி மாற்ற, 

ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 
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அதிகாரம் 3: வ�ஸ்த�க்கப்பட்�ள்ள �ற்றாடலின் வ�வரம் 

 

3.1 திட்ட தளம் 

திட்ட தளம் 142 ேபர்ச், சமதளத்தில் (உ� 2 பார்க்க) உள்ள�. நிர்வாக கட்�டம், கழி� �ல 

ேசமிப்� வசதி மற்�ம் பா�காப்� சாவ� என்பன வளாகத்தில் அைமந்�ள்ள�. இப் ப�திய�ல் 

ேடாப்ேபாகிராஃப� ெவள்ள ெவற்� ப�திகளாக காணப்ப�கின்ற� இ� ஒப்ப�ட்டளவ�ல் 

சமதளத்தில் ெகாண்�ள்ள�, சற்� ெந�க்க�யான நகர்ப்�ற உயரமான ப�திகள�ல் 

தைரமட்டத்தில் இ�ந்� (GTOPO30 தர� அ�ப்பைடய�ல்) 5.0 ம� AMSL உள்ள�. 

 

3.2 திட்ட ப�திய�ல் மண் மற்�ம் �வ�யைமப்ப�யல் 

ப�திய�ல் மண் வைககள் உ�ண்ட மற்�ம் ெதாடரைலய�ன் நிலப்பரப்� ெமன்ைமயான 

மற்�ம் க�ன ெசம்ைம ெகாண்ட ப�ளாட் நிலப்பரப்� மற்�ம் சிகப்�, மஞ்சள் Podzolic மண் 

ஆதிக்கம் ெச�த்�கின்ற�. வ��ம் வண்டல் மண் உள்ளன. �க்கிய நிலவ�யல் ப�நிைலகள் 

வைக ேவ�பாடற்ற ப்ராடெரசாய்க் ெநய்ஸ் ஆகிற�: "வ�ஜயன்ெதா�திக்�" ெசாந்தமான� 

த�த்த ம�த�ள்ள மண், வண்டல் மண் மற்�ம் ெநல் கள�மண் கீழ் அம்பலப்ப�த்திய�. மண் 

வைர உ� மற்�ம் நிலவ�யல் வைர உ� �ள்ள�வ�வரங்கள் 6 மற்�ம் 7 வழங்கப்ப�கிற�. 

 

3.3 திட்ட ப�ரேதசத்தில்ெபா�வான வள�மண்டலவ�யல் சிறப்ப�யல்�கள் 

மைழப்ெபாழி�: இப்ப�திய�ல் மைழ ஜனவ� ஆகஸ்ட் மற்�ம் ேம �தல் அக்ேடாபர் ேபான்ற 

ப�வமைழ இரண்� கட்டங்களாக இடம்ெப�ம் ஒ� இ�-மாதி� �ைற, ஒத்தி�க்கிற�. ேம 

மாதம், ப�திய�ல் மைழ மிக உயர்ந்த மட்டத்ேதா� கிைடக்கின்ற�. இந்தக் காலத்தி�ள் மைழ 

ேம மற்�ம் ஜூன் உயர்வாக உள்ள� ஜூைல மற்�ம் ஆகஸ்ட் மத்திய�ல் மாதங்கள�ல் 

�ைறவாக உள்ள�. �சம்பர் மாதத்தில் இ�ந்� மார்ச் வைர உலர் மற்�ம் �டான 

ப�வகாலம் ஆ�ம். �ைறந்த மைழயள� ப�ப்ரவ� மாத்த்தில் காணப்ப�கிற�. 

 

ெவப்பநிைல: வான�ைல ஆண்� ��வ�ம் மிக�ம் மிதமான. என��ம், �சம்பர் �தல் மார்ச் 

வான�ைல மிக�ம் வறண்டதாக உள்ள�. சராச� ெவப்பநிைல 28 ºC மற்�ம் அதிகபட்ச 

ெவப்பநிைல 31 ºC உள்ள�. 
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உ� 6. ெசயற்திட்ட ப�தி மண் வைரபடம் (வளம்: Panabokke C - Soils of Sri Lanka) 
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உ� 7. ெசயற்திட்ட ப�திய�ன் �வ�ய�யல் வைரபடம் (வளம்: Geology of Sri Lanka, P.G. Cooray) 
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உ� 8. ப�திய�ல். வ�காலைமப்� �ைற 
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3.4 திட்டம் ப�திய�ல் வ�காலைமப்� �ைறகள் 

திட்டம் ப�திய�ல் இ�ந்� �மார் 480 ம�ட்டர்க�க்� அப்பால் களன� கங்ைக உள்ள�  

�ற்றி�ள்ள இடங்க�டன் ஒப்ப��ம்ேபா� சமதைரயா�ம் திட்டம் (அண்ணளவாக 5.0 AMSL - உ� 

8 மற்�ம் 9 பார்க்க) ப�திய�ல் ெதன் ப�திய�ல் வ�கால் அைமப்� ெதன்ேமற்� வடேமற்� 

திைசைய ேநாக்கி கால்வாய�ற்� ெசன்� ப�ன்னர் களன� ஆற்றிக்� பாய்கிற� திட்டம் 

ப�திய�ல் கிழக்� ப�திய�ல் வ�கால் அைமப்� களன� ஆற்றின் ேநர�யாக பாய்கிற� ப�ன்னர் 

களன� ஆற்றின் ஆ� வ�கால் �லம் பாய்கின்ற�. திட்டம் ப�திய�ல் வ�கால் �ைற ேமேல 

உ� 8 காட்டப்பட்�ள்ள�. 

 

3.5 இப்ப�திய�ல்  ெவள்ள மட்டம் 

க�ைமயான ெவள்ளம் [Nagalagam ெத� பதி�] AMSL: 

ஜூன் 1837: 13.50 அ�. 

ஜூன் 1947: 12.85 அ�. 

1922 ேம: 12.60 அ�. 

 

1837 �தல், 9.00 அ�. நிைல / நிைல அைடந்த�. 8.00 அ� ேபா� 20 மடங்� ம�றப்பட்ட� 25 

�ைற (ஐப�சிசி. ேமேல) தாண்�ய�. 

சம�பத்திய ெவள்ளக், AMSL: 

ஜூன் 1989: 9.20 அ�. 

ஜூன் 1999: 6.60 அ�. 

ஜூன் 2008: 5.90 அ�. 

 

1990 இ�ந்� 6.00 அ�க்� ேமலாக ஒ� தடைவ மாத்திரம்ெவள்ளம் ஏற்பட்�ள்ள� . திட்டம் 

தளம் �மார் 5.0 ம� AMSL மட்டத்திலி�ந்� அைமந்�ள்ள�.  . நிைல 13.50 அ� ேமேல இ� 

ேசட்�ைலட் நிலப்பரப்� தர� (எஸ்ஆர்�எம் 30 ம� ப�தி 1.5), ப�, 1837-ல் ஒ� �ைற மட்�ேம 

ம�றப்பட்ட�.. 

ெவவ்ேவ� தி�ம்ப காலத்திற்� �ன்கண�க்கப்பட்ட ெவள்ள மட்டம் கழி� �ல ேசமிப்� 

வசதி நிர்மாண�க்கப்ப�ம் ெந�க்கமாக உள்ளன நாகலிங்கம் ெத� மற்�ம் Kelanimulla  ஆகிய 

நிைலயங்கள் இ�ந்� ெபறப்பட்ட�. ந�ர்ப்பாசனத் திைணக்களத்திடம் கிைடக்�ம் ந�ர் மட்டம் 

தர�கைள பயன்ப�த்தி, ெவள்ள ஆய்� (உ� 10 பார்க்க) ேமற்ெகாள்ளப்ப�கிற�. 
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உ� 9. களன� ஆ� வழியாக ேசர்ந்த திட்டம் தளத்தின் தைரய�ன் �யவ�வரம் (வளம்: SRTM 30 m resolution Arc 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உ� 10.களன� ஆற்றின் கண�க்கப்பட்ட ெவள்ளம் (ந�ர்ப்பாசன திைணக்களம் இ�ந்� அ�ப்பைட  தர�) உ� இரண்டாவ� �திய 

களன� பாலம் திட்ட �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக) இ�ந்� ெபறப்பட்ட�
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3.6 சத்தம் மற்�ம் அதிர்� நிைலகள் 

சத்தம்: 

உயர் இைரச்சல் அள�கள் திட்டம் ப�திய�ல் பதி� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. வாகனங்கள் இயக்கம் 

சத்தம் �க்கிய ஆதாரமாக உள்ள�. அவதான�ப்�கள் அ�ப்பைடய�ல், திட்ட ப�திய�ல் 

ஏற்கனேவ ஒ� உயர் சத்தம் ப�தி என வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன. இைரச்சல் நிைல அளவ �� 

கவன�ப்� நாைளக்� 4 �ைற (காைல, மதியம், ப�ன்ேநரம் மற்�ம் இர�ேநர) ஏப்ரல் 5-6, 2013 

இரண்டாம் �திய களன� பாலம் திட்டம் �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� ஆய்வ�ன் ேபா�, திட்டம் 

ப�திக்� அ�கில் நடத்தப்பட்ட�. இைரச்சல் நிைல அதிகபட்ச மதிப்� அட்டவைண 3 ல் 

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

 

அட்டவைண 3. திட்ட தளத்�க்� ெந�ங்கிய இரண்� இடங்கள�ல் சத்தம் அளவ ��கள் 

   

அைமவ�டம் 

காைல மதியம் மாைல இர� 

Leq L50 L90 Leq L50 L90 Leq L50 L90 Leq L50 L90 

1 80 75 71 77 74 70 78 70 67 75 71 65 

2 66 64 61 65 61 58 64 61 58 59 58 57 

அைமவ�டம் 1: சாஞ்சி வ�காைர, ெவல்லம்ப�ட்�ய �� �திய களன� பாலம் வ �தி, வ �திேயாரம் 

மண�க்�. 060 57' 01.14'' N 0790 52' 40.02'' E 

அைமவ�டம் 2: வ �திேயார, தி� எச் ப�யேசன, No.31 / 10, ஒ�ெகாடவத்ைத, ெவல்லம்ப�ட்�ய 

வளாகத்தில் ெந�க்கமாக. 060 56' 53.90'' N 0790 52' 44.60'' E  

 [ஆதாரம்: இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்டம் �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 

(ஜூைல 2013)] 

 

அதிர்�: 

அதிர்� நிைல அளவ ��த�ம் ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட �.தா.ம. நடத்த்தப்பட்ட�. அதிர்� 

அளவ �ட்� இடம் இ�க்�ம் பாலம் ப�யர்ஸ் அ�ேக ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. அளவ ��கள் 

கவன�ப்� நாைளக்� 4 �ைற (காைல, மதியம், மாைல மற்�ம் இர� ேநரத்தில்) ஏப்ரல் 5, 2013 

ெசய்யப்பட்ட�. திட்டம் ப�திக்� அ�கில் இரண்� இடங்கள�ல் அதிர்� நிைலகள் 

அட்டவைண 4.10 வழங்கப்பட்�ள்ள�. அதிர்� நிைலகள் வைக 1 கட்டைமப்�கள் இலங்ைக 

மத்திய �ற்றாடல் அதிகார சைப நிர்ணய�த்தி�க்�ம் இைடக்கால அதிர்� தரநிைல 

(�கம்பங்கள் எதிர்க்க வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள� இல்ைல வ��ட்� மல்� மா� கட்�டங்கள்) 

நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள இரண்� இடங்கள�ல் அளவ�டப்பட அதிர்� நிைலகள் நன்� இ�ந்த�. 
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அட்டவைண 4. திட்ட தளத்திற்� ெந�ங்கிய இரண்� இடங்கள�ல் அதிர்� அளவ ��கள் 

அைமவ�டம் 

காைல மதியம் மாைல இர� 

அதிர்ெவண் 

(Hz) 

அதிர்�  ppv 

(mm/sec) 

அதிர்ெவண் 

(Hz) 

அதிர்� in ppv 

(mm/sec) 

அதிர்ெவண் 

(Hz) 

அதிர்� n ppv 

(mm/sec) 

அதிர்ெவண் 

(Hz) 

அதிர்� in ppv 

(mm/sec) 

1 10-50 0.58 10-50 0.48 >50 0.72 10-50 0.52 

2 >50 0.65 >50 0.56 10-50 0.69 10-50 0.49 

அைமவ�டம் 1: சாஞ்சி வ�காைர, ெவல்லம்ப�ட்�ய �� �திய களன� பாலம் வ �தி, வ �திேயாரம் 

மண�க்�. 060 57' 01.14'' N 0790 52' 40.02'' E 

அைமவ�டம் 2: அைமவ�டம் 2: தி� MJM வ��ன் வளாகத்தில் அ�த்தளத்தில் 12, ேபஸ்ைலன் 

வ �தி, ஒ�ெகாடவத்ைத.. 060 56' 53.90'' N 0790 52' 44.60'' E  

 [ஆதாரம்: இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்டம் �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 

(ஜூைல 2013)] 

 

3.7 ப�திய�ல் மன�த ��ேயற்றங்கள் மற்�ம் நிலப் பயன்பா� 

வ�ள்ளவத்ைத கிராம ேசவகர் ப��வ�ல் 1,759 வ ��கள் அைமந்�ள்ள�, இதில் 240 வ ��கள் பாலம் 

திட்டம் ேநர�த் தாக்கம் ப�திய�ல் உள்ளன. தற்ேபா� SLAEB கட்�டம் மற்�ம் கண்� வ �தி (ஏ 1) 

இைடேய காண� சிறிய �ண்� உள்ள, 40 க்�ம் ேமற்பட்ட வ ��கள் உள்ளன. 500 ம� �ற்றளவ�ல் 

உள்ள �மார் 200 வ ��கள் உள்ளன. கிட்டத்தட்ட அைனத்� �ைறந்த வ�வாய் ச�தாயத்தின் 

அைர நிரந்தர வ ��களாக உள்ளன. 

உ� 11 இந்தப் ப�ரேதசத்தின் நில பயன்பாட்ைட காட்�கின்ற�  ெப�ம்பா�ம் �ைறந்த 

வ�வாய் ெப�ம் ச�தாயத்தினர் வாழ்கின்றைமைய காட்�கிற� தளத்திைன ெந�ங்கியதாக 

ச�ப்� ப�திகள் உள்ளன, மற்�ம் ஒ� கால்வாய் 100 ம� �ரத்த்ல் அைமந்�ள்ள�. களன� ஆ� 

480 ம�ட்டர்க�க்� அப்பால் அைமந்�ள்ள�. 

 

3.8 ேபாக்�வரத்� அைமப்�கள் (வ �திகள் / பாலங்கள்) 

வளாகம் தற்ேபா� கண்� வ �தி (ஏ 1) மிக அ�கில் அைமந்�ள்ள, மற்�ம் களன� பாலம் 

தளத்தில் இ�ந்� 400 ம�ட்டர் �ரத்தில் உள்ள�. அ�த்த களன�திஸ்ஸ மின் நிைலயம் 100 ம� -

க்�ள் ஒ� சிறிய பாலம் உள்ள�. 
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உ� 11. ெசயற்திட்ட ப�திய�ல் நில பயன்பா� 

[ஆதாரம்: இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்டம் �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 

(ஜூைல 2013)] 
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3.9 ெவள்ளம் ேபான்ற ேவ� எந்த இயற்ைகச் சறீ்றங்கள்  

ெவள்ள அனர்த்தத்தால் ேபரழி� நிைல மட்�ேம திட்ட ப�திய�ல் நைடெபற்ற நிகழ்வாக 

உள்ள�. உ� 12 ெப�ய மற்�ம் சிறிய ெவள்ள நிைல நாகலிங்கம் ெத� ந�ர் மட்டம் பாைத 

ந�ர்வழங்கல் நிைலயான ெவள்ள வைகப்பா� திட்டம் ப�திய�ல் கீழ்நிைலய�ல் ஏற்பட்டைத 

காட்�கின்ற�. 

 

உ� 12. நாகலிங்கெத�வ�ல் பதிவாகி�ள்ள  சம�பத்திய ெவள்ளம் 

[ஆதாரம்: இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்டம் �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக 

(ஜூைல 2013)] 

இ� 1966, 1967 மற்�ம் 1989 ஆண்�கள�ல் ெவள்ளத்த்னால் இப் ப�தி அமிழ இல்ைல என்� 

(உ� 12) ேமேல உள்ள வைரபடத்தில் பார்க்க��கிற�. ப��வ�ல் 3,5 ல் ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள, 

திட்ட தளம் �ற்றளவ�ல் ஒப்ப�ட்டளவ�ல் ேமட்�நிலமாக உள்ள�. கிட்டத்தட்ட 5.0 AMSL, 

உயரத்தில் உள்ள்�டன் மிகப் ெப�ய ெவள்ளம் (ஜூன் 1837 ஆம் ஆண்�) �மார் 13.5 அ� 

பதிவாகி�ள்ள�. 

ேம�ம், திட்ட ப�திய�ல் ெவள்ளம் பரப்�ைக வைர� உ� (உ� 13) (பச்ைச நிழலில் 

�றிக்கப்படப்பட்�ள்ள�); 10 ஆண்�க�க்� �ன் ெவள்ளம் ஏற்பட்டைத காட்�கிற�. 
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உ� 13. ெவள்ள பரப்�ைக வைரஉ� 

[வளம்: EIA Report for the Second New Kelani Bridge ெசயற்திட்டம் (2013 July)] இரண்டாவ� �திய 

களன� பாலம் திட்டம் �ற்றாடல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக (ஜூைல 2013)] 
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அத்தியாயம் 4: எதிர்பார்க்கப்பட்ட �ற்றாடல் பாதிப்�கள�ன் மதிப்ப�� 

4.1 கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி கதி�யக்க ெபா�ட்கள் / கழி�கள், ெசயல்ப�ம் 

ெசல்வதற்�, ைகயா�தல் ேபா� ஊழியர்கள், ெபா�, மற்ற ச�க, ெபா�ளாதார, 

ச�க, கலாச்சார பண்�கைள �லம் அதிக கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பாட்� அபாயங்கள் 

கழி� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் ேபா�மான பா�காப்� அதிகபட்ச பா�காப்பான நிைலய�ல் 

ேசமிக்கப்ப�ம். ெபா� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் ைகயாள அ�மதி இல்ைல. எனேவ, ெபா� உயர் 

கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பா� ஆபத்� மிக�ம் அ�தான ஒன்றா�ம். 

சாத்தியமான தன்ைமைய�ம் சீரைமப்� ேசமித்� ஆதாரங்கள் ைகயாள்வ� ேபா� கதிர்வ �ச்� 

ெதாழிலாளர்க�க்� நடக்க ���ம். ெதாழிலாளர்கள் மிக�ம் பய�ற்சி ெபற்ற மற்�ம் 

கதிர்வ �ச்� அள�கள் மற்�ம் மா�ப�வைத ��ந்�ெகாள் வழிப்�ணர்�ெசய்யப்ப�வர். 

ெதாழிலாளர்கைள கதிர்வ �ச்சில் இ�ந்� பா�காக்க கண்காண�ப்� திட்டம், சாத்தியமான 

தன்ைமைய�ம் த�ட்�கின்ற�.. அவர்கள் ஒ�ங்��ைற பண�யாளர்கள் கண்காண�ப்� TLD கள் 

ேபான்ற கண்காண�ப்�த் திட்டம்,  பாக்ெகட் dosimeters, பண�யாளர் காப்�க் க�வ�கள் என்பன 

ெசயன்�ைற காலத்தின்  ேபா� பண�யாள�க்� வழங்கப்ப�ம். எனேவ, தாக்கம் �ைறந்த்தாக 

க�தப்ப�கின்ற�. 

ேபாக்�வரத்� மிக�ம் பய�ற்சி ெபற்ற SLAEB  ஊழியர்கள் �லம் ெசய்யப்ப�ம். கழி� �ல 

ெதா�ப்�கள் சர்வேதச ஆபத்தான சரக்� ேபாக்�வரத்� ேதைவக�க்� ஏற்ப ெசல்லப்ப�கிற�. 

ஆபத்தான ஆதாரங்கள் சிறப்� அதிர�ப்பைட உதவ��டன் பா�காப்� நிைலைமகள�ன் கீழ் 

ெகாண்� ெசல்லப்ப�கிற�. எனேவ, தாக்கங்கள் �ைறந்தபட்சமாக  க�தப்ப�கின்ற�. 

 

4.2 வ�பத்�கள், த�, இயற்ைக இைட��கள் எந்த அசாதாரண நிகழ்வ��ம் / சம்பவங்கள் 

கதிர்வ �ச்� தற்ெசயல் ெவள�ய�� காரணமாக அபாயங்கள் 

கழி� கதிர்வ �ச்� �ல வசதி திண்ம கவசம் ஆதாரங்கள் உள்ளன. எந்த திரவ அல்ல� வா� 

கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிக்கப்ப�ம். எனேவ, �ழ�க்� தற்ெசயலான ெவள�ய�� நடக்கா�. 

என��ம், ப�ன்வ�ம் சம்பவங்கள் அ�தான நிகழ்�கள�ல் என எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�. 

1.  கழி� ேசமிப்� வசதி த� வழக்கில், திட கவசமிடப்பட்ட �ல ெகாள்கலன்கள் உ�கிய 

மற்�ம் சில உ�கிய ெபா�ள் �ழ�க்� ெவள�ய�டப்பட்ட ���ம். 

• இ� ஒ� அ�தான நிகழ்வாக உள்ள�. �ல ெகாள்கலன்கள் மிக அதிக ெவப்பம் 

தாங்க ��யா�. இவ் வழக்கில் SLAEB உடன�யாக நடவ�க்ைக எ�க்�ம் மற்�ம் தளம் 

சம்பவம் பதில் மாற்� நடவ�க்ைககைள ெசய்�ம். SLAERB அவசர எதிர்ெகாள்�ம் 

நடவ�க்ைகக�க்� ெகாண்� ஈ�பட்� வ�ம் (அத்தியாயம் 5 பார்க்க�ம்). SLAEB 2005 

No.13 (ேதசிய கதி�ய அவசரநிைல நிர்வகித்தல் திட்டம் அைடயாளம் வ�திகள் இலங்ைக 
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அனர்த்த �காைமத்�வ சட்டத்தின் வ�திகள் ஏற்ப தயார் என்ன ஏற்க ேவண்�ம் அத் 

ஏழாம் உட்ப��� 58 பார்க்க�ம் (1) இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தின் , 2014 ஆம் ஆண்�ன் 

40 இல. 

ஒ� வழக்கில் கதி�யக்க �ழ�க்� ெவள�ய�டப்பட்ட� மற்�ம் வசதி ��வ�ம் பரவ�ய�. 

மக்கள் அ�ேக �ற்றி வாழ்வதால், அவர்க�க்� கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்ப�ம். ஒ� அவசர பதில் 

கால பா�காப்� நடவ�க்ைககைள எ�க்க ப�ந்�ைரக்கப்ப�கின்ற�.  

 

• கதி�யக்க ஆதாரங்கள�ன் ேபாக்�வரத்�, வாகன வ�பத்�, ெபா� இடங்கள�ல் நடக்�ம். SLAEB 

அவசர ேதைவயான நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம். ஆபத்தான ஆதாரங்கள் சிறப்� 

அதிர�ப்பைட இன் �ைண ேசைவய�ல் ெகாண்� ெசல்லப்ப�கிற�. 

இ� ேபான்ற சம்பவங்கள் நிகழ்கின்ற ேபா�  அதற்காக இடர் மதிப்ப�� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 

இைவ ப��� 3.5 மற்�ம் அட்டவைண 11. இல் தரப்பட்�ள்ள�.  தற்ேபா� உள்ள�. ப���கள் 

3.5 மற்�ம் 3.9  தரப்பட்டப� இயற்ைக அனர்த்த்மாக  ெவள்ளம் மட்�ேம ஏற்பட்�ள்ள�.  ; 

என��ம், நிகழ்� அதிர்ெவண் மிக�ம் �ைறவாக உள்ள�. (100 ஆண்� பால ெவள்ளம் �ட)  

 

 

4.3 இத்தைகய வ�பத்�கள், த� ேபான்ற அசாதாரண சம்பவங்கேளா�, கதி�யக்க ெபா�ள் 

ேசமிப்� வசதி மற்�ம் அ�ைவ சிகிச்ைச ைகயாள, ெசல்வதற்� ேபா� கதிர்வ �ச்�, 

கதி�யக்க ெபா�ள் காரணமாக மா� ேபான்ற காற்�, மண், நிலத்த�, ேமற்பரப்� ந�ர், �யல் 

ந�ர் ேபான்ற �ற்றாடல் ��கள் பாதிப்�கள் , இயற்ைக இைட��கள் �தலியன 

இ� ேபான்ற கழி� கதி�யக்க �ல வசதி இயக்�வதில் காற்�, ந�ர், நிலத்த� ந�ர், ேமற்பரப்� 

ந�ர், �யல் ந�ர் அல்ல� மண் ேபான்ற �ற்றாடல் ��கைள எந்த தாக்க�ம் இல்ைல என்� 

மிக�ம் ெதள�வாக உள்ள�. இந்த ேசமிப்� மட்�ம் திண்ம கவசம் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் 

உள்ள�. 

 

4.4 ஏைனய திரவ / திட ெபா�ள் ெவள�ேயற்ற / அகற்றல் காரணமாக �ழலில் 

பாதிப்�கள் 

�ழ�க்� எைவ�ம் ெவள�ேயற்றப்பட்டமாட்டா�. வசதிய�ல் திண்ம கவசம் கதி�யக்க 

ஆதாரங்கள் மட்�ேம ேசமித்� ைவக்கப்ப�ம். 
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4.5 இரண்டாவ� �திய களன� பாலம் திட்ட நிர்மாண�ப்� மற்�ம்ெசயன்�ைற �லம் 

கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதிய�ல் பாதிப்�கள் 

பாலம் நிர்மாண�ப்� காரணமாக தாக்கங்கள்  

உத்ேதசிக்கப்பட்ட பாலம் மற்�ம் அ���ைற வ �திகள் நிர்மாண�ப்� காரணமாக பல 

பாதிப்�கள் ஏற்படலாம். ேமேல வ�வ�க்கப்பட்ட ப�  கழி� �ல ேசமிப்� வசதி 200 மிம� த�ப்� 

திண்ம த�வ�ர கான்கி�ட் �வர்கள் பயன்ப�த்தி அைமக்கப்ப�ம். �ன்ெமாழியப்பட்ட கதி�யக்க 

கழி� ேசமிப்� அைமப்� அ�கில் அ�� வ �தி ப��� ப�யர்ஸ் ம�� அைமக்கப்ப�ம். ேமேல 

ப�யர்ஸ் தளத்தில் நிலத்த�ய�ல் �ண்கள் உ��ைணயாக அைமக்கப்ப�ம். இரண்� 

�றிப்ப�டத்தக்க தாக்கங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ள� 

1. �ைள நிர்மாணங்கள் மற்�ம் நிர்மாண�ப்� �ண்டப்பட்ட அதிர்�கள் காரணமாக  

தாக்கங்கள். 

2. கனரக வாகனங்கள் மற்�ம் இயந்திரங்கள் இயக்கம் காரணமாக பாதிப்�கள் 

3. பாலத்தின் நிர்மாணப்� காரணமாக  மற்ற வ�ைள�கள் 

1. �ைள நிர்மாணங்கள் மற்�ம் நிர்மாண�ப்� �ண்டப்பட்ட அதிர்�கள் காரணமாக  

தாக்கங்கள்  

ப�யர்ஸ் ஆழ்�ழாய்கள் RD P1 மற்�ம் RD P2 என �றிப்ப�டப்ப�கிற�டன் �ன்ெமாழியப்பட்ட 

�ல ேசமிப்� வசதி அைமப்� திட்டத்தில் இ�ந்� ெவள�ப்ப�கிற�: (borehole பதி�கள் 

ப�ன்ன�ைணப்� 3-2 ஐ பார்க்க�ம், மற்�ம் இரண்� ப�யர்ஸ் உள்ள இடங்கள�ல்) . �ைறேய 

அட்டவைண 5a அ மற்�ம் அட்டவைண 5b, வழங்கப்பட்�ள்ள�. RD P1 மற்�ம் RD P2 
நிலத்த�ய�ல் ஆழம் �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் இ�ந்� அளவ�டப்ப�கிற�. நிலத்த� ந�ர் 

அட்டவைண இ� ஆழ்�ழாய்கைள இ�க்�ம் �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் ஆகிற�. 

அட்டவைண 5a: RD P1 ஆழ்�ைள பண்�கள் 

அ�க்� ஆழம் (ம�)  (m) வ�ளக்கம் SPT N CR and RQD 

1 0.00 – 3.00 நிரப்� ெபா�ள் 7 - 

3 3.00 – 6.00 ந�த்தர மணல் �ஸ் 2 - 4 - 

2 6.00 – 7.50 ெமன்ைமயான கள�மண், க�ம கள�மண், க� 4 - 

4 7.50 – 14.00 மிக�ம் க�னமான கள�மண் நி�வனம் 10 - 17 - 

2 14.00 – 18.00 ெமன்ைமயான கள�மண், க�ம கள�மண், க� 7 - 14 - 

6 18.00 – 25.80 �ற்றி�ம் �ற்றிய பாைற > 50 - 

7 25.80 – 30.10 அ�நிலப்பாைற  CR : 56% - 100% 
RQD: 00% - 15% 
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அட்டவைண 5b: RD P2 இல் உபேமற்பரப்� பண்�கள் 

அ�க்� ஆழம் (ம�)  (m) வ�ளக்கம் SPT N CR and RQD 

1 0.00 – 3.00 நிரப்� ெபா�ள் 1 - 

2 3.00 – 6.00 ந�த்தர மணல் �ஸ் 0 - 

5 6.00 – 9.00 ெமன்ைமயான கள�மண், க�ம கள�மண், க� 13 - 16 - 

3 9.00 – 19.50 மிக�ம் க�னமான கள�மண் நி�வனம் 1 - 5 - 

6 19.50 – 20.60 ெமன்ைமயான கள�மண், க�ம கள�மண், க� > 50 - 

7 20.60 – 27.20 �ற்றி�ம் �ற்றிய பாைற  CR : 70% - 100% 
RQD: 14% - 87% 

 

RD P1  நிலத்த�ய�ல் 7.50 ம�ட்டர் ஆழம் வைர பலவ �னமான மண் அ�க்�கள் ெகாண்�ள்ளன 

ெதாடர்ந்� 18.00 ம�ட்டர் ஆழம் வைர ஒப்ப�ட்டளவ�ல் பலமான அ�க்�ககைளக் ெகாண்�ள்ள�.  

RD P2 ஆழ்�ைள 19,50 ம�ட்டர் ஆழம் வைர மிக�ம் பலவ �னமாக அ�க்�கைள 

ெகாண்��க்கிற�. 3.00 ம� த�மன் மிக அடர்த்தியான மணல் அ�க்� ஒ� வ�வான ந�த்தர 

அடர்ந்த 9.00 ம� ஆழம் 6.00 ம� இ�ந்� பலவ �னமாக அ�க்�கள் இைடேய இைடய�ட்�. 

�ற்றி�ம், பாைற அ�க்�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

தளத்தில் நிலத்த�ய�ல் பண்�கள் அ�ப்பைடய�ல், அ� 1.50 ம� வ�ட்டம்ெகாண்ட நான்� 

�ய்கைள பயன்ப�த்தி ஆதர� வழங்க உத்ேதசிக்கப்பட்�ள்ள�. �ன்ெமாழியப்பட்ட 

கதி�யக்க �ல ேசமிப்� தளத்தின் அைமப்ைப ெசயற்திட்டத்தின் ப�,  �ைளய�டல் தளத்திற்� 

�ன்ெமாழியப்பட்ட கட்டைமப்ப�ன் வ�ள�ம்� இ�ந்� �ைறந்தபட்ச �ரம் �மார் 10.0 ம� ஆக 

இ�க்�ம். 

ேமேல எள்ள பார்ைவய�ல், சில அதிர்�கள் க�னமான கள�மண், ந�த்தர அடர்ந்த மிக�ம் 

அடர்ந்த மணல் மற்�ம் �ற்றி�ம் �ற்றிய பாைற  அ�க்�கள�ல் �ைளய��ம் ேபா� 

உ�வாக்கப்ப�ம் என்� எதிர்பார்க்கப்ப�கின்ற�. இவற்�க்�ம் ேமலாக, �றிப்ப�டத்தக்க 

அதிர்�கள் அேத பாைற உைடப்ப�ல் எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�. 
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அட்டவைண 6. வழக்கமான வரம்ப�ல் பல்ேவ� ஆதாரங்கள�ல் இ�ந்� நிர்மாண�ப்�   
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கட்�டங்கள் அதிர்� BS 7385-1:1990, ISO 4866:1990  மதிப்ப�� அளவ �ட்� - ப�தி 1:: 

அட்டவைண 6 மற்�ம் 7 இல் தரப்பட்�ள்ள�  

ஆதாரம்: ப�.எஸ் 7385-1: 1990, ஐஎஸ்ஓ 4866 அதிர்�கைள மற்�ம் கட்�டங்கள் அவற்றின் 

வ�ைள�கள் மதிப்ப�� அளவ �� ைகேய�. 

50 மிம� / கள் (அட்டவைண 7) - �வ�யல் அதிர்�கள் ஏற்படலாம் வழக்கமான வரம்ப�ல் 0.2 – 50 
இ�க்க ேவண்�ம். இந்த அதிர்� நிைலகள் �ரம் ெகாண்ட தைட�ம், மற்�ம் மண் �ற்றாடல் 

இயல்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் உள்ள� . 

�ைளய�டல்  இடங்கள�ல் அவதான�க்கப்ப்ட வரலாற்� தர� ப�, அ� தைரய�ல் உச்ச �கள் 

இயக்க ேவகம் 8.45 – 8.76 mm/s  வரம்ப�ல் உள்ளன என்� �றிப்ப�டப்பட்ட�. 

உத்ேதசிக்கப்பட்ட கழி� �ல ேசமிப்� வசதி �மார் 10 ம� ெதாைலவ�ல் �ைளய�டல் (ஆர்.�. 

P2) ல் இ�ந்� இ�க்�ம். எனேவ, ெப��ழக்கம் �கள் இயக்க ேவகம் பற்றி 10.0 மி.ம�. / கள் 10 

ம� ெதாைலவ�ல் தைரமட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�. 

 

 

 

 

அட்டவைண  7: �ைளய�டலில் அதிர்�கள் �கள் ��க்கம் வரம்ப�ல் வழக்கமான வரம்ப�ல் 
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2. க�ம் வாகனங்கள் மற்�ம் இயந்திரங்கள் இயக்கம் காரணமாக  பாதிப்�கள் 

(அ) கனரக வாகன இயக்கங்கள் மற்�ம் இயந்திரங்கள் ெசயல்ப�தல் காரணமாக அதிர்� 

ஏற்ப�த்�ம் (அட்டவைண 8). அதிர்�ண்டாக்�கிற உ�ைளகள் (25 அ�. �ரத்தில்) உள்ள / 

ெநா� 0,210 இ� அதிகபட்ச அதிர்�, ஏற்ப�த்�ம். 

 

அட்டவைண 8. நிர்மாண உபகரணங்கள்  அதிர்� �ல வ �ச்�கள் 

 

(அ) கழி� �ல ேசமிப்� வசதி அ�ேக வ�பத்�க்கள் நடக்க ���ம், என��ம், இ� �ைறவான 

வாய்ப்பாக உள்ள�. 

ஆ) இயந்திரங்கள்  தைடப்படல் இ�ந்� தாக்கம். இ� அ�தாக உள்ள�, மற்�ம் மட்�ப்ப�த்த 

���ம்  

(இ) அங்கீக�க்கப்படாத அ�கல் மற்�ம் வ�ைளவ�த்தல் வசதிய�ல் ஒ� அச்��த்தலாக 

இ�க்க ���ம். ம�ண்�ம், இந்த நிகழ்� மிக�ம் அ�தாக உள்ள�. 

 

பாலம் ெசயன்�ைறய�ன் ேபா� பாதிப்�கள் 

வாகன இயக்கங்கள் தைரய�ல் அதிர்�கைள �ண்ட ���ம் (அட்டவைண 6 ஐப் பார்க்க�ம்), 

என��ம், அதிர்�கைள நிர்மாண�ப்� ேபா� �ைளய�டல் மற்�ம் நிர்மாண�ப்� இயந்திரங்கள், 

ெசயன்�ைறய�ன்  ேபா� உள்ள அ�பவ அளைவ வ�ட மிக�ம் �ைறவாகேவ இ�க்�ம் என 

எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�. ஒ� ெமன்ைமயான வ �திய�ேலேய பயண�க்�ம் வாகனங்கள் எப்ேபா�ம், 

தைரய�ல் அதிர்� �ைறவான ஆதாரமாக உள்ளன. என��ம், வ �திவழி நைடபாைத உள்ள 

ெதாடர்ச்சியற்ற அ�க்க�, நைடபாைத ப���கள�ன் நிைலநி�த்த வ��சல், மற்�ம் வைக 

ெபயர்ச்சிகள் வ�ைளவாக உ�வாக்கப்ப�ம். இ� ஏற்ப�ம் ேபா�, நைடபாைதைய 

ெதாடர்ச்சியற்� வாகனங்கள் கடந்�  ெசல்ைகய�ல் அதிர்ைவ உ�வாக்�ம்,. ெப�ம்பாலான 

சந்தர்ப்பங்கள�ல், கனரக �ரக்�கள், என்�ம், வாகனங்கள் இல், படக்��ய அதிர்� ஆதாரமாக 

உள்ளன. நைடபாைத ெதாடர்ச்சியற்ற ம�� பயணம் �ரக்�கள் ெப�ம்பா�ம் �ரட்� மற்�ம் 

தைரய�ல்   அதிர்� ெவள�ப்பைடயாக உ�வாக்கப்ப�ம் ேபா� இைரச்சல் ஏற்ப�ம்.  

இடத்தில் �ைறயான பா�காப்� நைட�ைற �லம், நடவ�க்ைககள�ன் ேபா� தாக்கங்கைள 

�ைறவாக உள்ள�, என��ம், நிகழ்� சாத்தியம் மிக�ம் அ�� 
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- பாலம் வைளவ�ல், நடக்கிற� வாகன வ�பத்�க்கள் வசதிய�ல் ேசத்த்ைத ஏற்ப�த்�ம்: இ� 

ஒ� மிக�ம் அ�தான நிகழ்வா�ம். 

 

4.6  நாட்�ன் ச�க-கலாச்சார-மற்�ம் ச�க-ெபா�ளாதார நன்ைமகள் 

கழி� ேசமிப்� வசதி கட்டைமப்பதற்கான �க்கிய காரணமாக  ெபா� பா�காப்� பா�காப்�, 

நாட்�ன் ெவவ்ேவ� கதிர்வ �ச்� வசதிகள் பயன்ப�த்தப்ப�ம் கழி� கதி�யக்க ஆதாரங்கள�ன் 

ேசமித்� ைவத்தலாக உள்ள�. ேதைவயற்ற அயனாக்கற்கதிர்ப்� ெவள�ப்பாட்�ல் இ�ந்� 

ெபா�மக்கைள பா�காத்தல் நாட்�ற்� நன்ைமைய ஏற்ப�த்�ம். வசதியான� நாட்�ன் அ� 

சக்தி சட்டத்ைத நைட�ைறப்ப�த்�வதாக உள்ள�. 

4.7 கழி� �ல ேசமிப்� வசதி நிர்மாண�ப்� காரணமாக பாதிப்�கள் 

கட்�டங்கள�ன் அளவ�ல் �ற்றாடல் பாதிப்�கள் மிக சிறியளவ�ல் �றிப்ப�டப்பட்டதாக 

க�தலாம்  
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அத்தியாயம் 5. உத்ேதசிக்கப்பட்ட தாக்கத்ைத �ைறக்�ம்  நடவ�க்னககள் 

5.1 கழி� �ல ேசமிப்� வசதிய�ல் ேசதங்கைள த�ப்பதற்காக நிர்மாண�ப்� ேபா� தைரய�ல் 

அதிர்� தண�ப்பதற்கான நடவ�க்ைகள் 

ெபா�வாக,  �ைளய�டலில் இ�ந்� 9.4 ம� �ரம் ேபணப்ப�ம்  �வ�யல் மற்�ம் �ழி அதிர்� 

வ�ைள� �ைறந்தி�ப்ப�டன் த�ய வ�ைள�கள் �ைறவாக இ�க்�ம். 

என��ம், எந்த நிர்மாண�ப்� ேவைவலகள் ஆரம்ப�க்கப்பட்ட �ன்னர், ஒப்பந்ததாரர் SLAEB மற்�ம் 

RDA உடன் கழி� ேசமிப்� கட்�டத்தின் நிைலைமய�ைன ச�பார்க்க ேவண்�ம்.  ேம�ம் 

நிர்மாண�ப்� காரணமாக அதிர்� நிைல அளவ�டப்ப�கிற�டன்  அதிர்� நிைலயால் 

கட்�டத்�க்� த�ங்� ஏற்பட ��யா� என்� SLAEB மற்�ம் RDA இனால் �ட்டாக உ�தி 

ெசய்யப்படல் ேவண்�ம். 

நிர்மாண�ப்� நடவ�க்ைககள் காரணமாக ஏற்ப�ம் அதிகப்ப�யான அதிர்� த�க்க ப�ன்வ�ம் 

உள்�ர் மற்�ம் சர்வேதச வழிகாட்� �ல்கள் தண�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககைள 

வழங்�வதில் �றிப்ப�டப்ப�கிற�: 

 

• இலங்ைக ப�ரஷர் மற்�ம் தைரய�ல் அதிர்� தரத்தின் உத்ேதசிக்கப்பட்ட காற்�-ெவ�ப்� 

- மத்திய �ற்றாடல் அதிகாரசைப, மா� கட்�ப்பாட்� ப���. 

• ப�.எஸ் 5228-2: நிர்மாண�ப்� மற்�ம் திறந்த தளங்கள் ம�� சத்தம் மற்�ம் அதிர்� 

கட்�ப்பா� பய�ற்சிய�ன் 2009 �றிய�� - பாகம் 2: அதிர்�. 

• ப�.எஸ் 7385-1: 1990, ஐஎஸ்ஓ 4866: கட்�டங்கள் அதிர்� 1990 மதிப்ப�� மற்�ம் அளவ �ட்� - 

ப�தி 1: அதிர்�கைள மற்�ம் கட்�டங்கள் அவற்றின் வ�ைள�கள் மதிப்ப�� அளவ �� 

ைகேய�. 

•  ப�.எஸ் 7385-2: கட்�டங்கள் அதிர்� 1993 மதிப்ப�� மற்�ம் அளவ �� - பாகம் 2: தைரய�ல் 

பர�ம் அதிர்� இ�ந்� நிைலகள் ேசதப்ப�த்�ம் வழிகாட்�ம். 

•  ேபாக்�வரத்� மற்�ம் நிர்மாண�ப்� அதிர்� வழிகாட்டல் ைகேய� (�றிப்� எண்: சி.� 

HWANP-ஆர்�-13-069.25.3) �ற்றாடல் ப�ப்பாய்� ேபாக்�வரத்� ப���, �ற்றாடல் 

ெபாறிய�யல் நச்�க் கழி�கள், காற்�, சத்தம், ெதால்�ய��யல் அ�வலகம், 

கலிேபார்ன�யா �ைற. 

ேமேல வழி�ைறகைள �றிப்� மற்�ம் உத்ேதசிக்கப்பட்ட கதி�யக்க �ல ேசமிப்� 

அைமப்� �க்கியத்�வம் க�த்தில் ெகாண்�, அதன் அ�ப்பைட நிைல மற்�ம் 

அட்டவைண 9-ல் ெகா�க்கப்பட்ட மதிப்�கள் கீேழ �ன்ெமாழியப்பட்ட கட்டைமப்� �ைர 

பலைக அளவ�ல் அதிர்� நிைலகைள பராம�க்க ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 
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அட்டவைண 9: ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற� அதிர்� நிைலகள் 
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கழி� �ல ேசமிப்� வசதி வைக 1 கட்�ட  அைமப்பா�ம் மற்�ம் இைடவ�ட்� அதிர்�கள் 

வைக 1 கட்�டம் ெபா�ந்�ம் வரம்�கள் என்� க�தலாம். எதிர்பார்க்கப்ப�கிற� அதிர்� 

நிைலகள் (8.0 PPV - 10.0 மிம� / ெசக்) ேமேல அ�மதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வரம்�கைள வ�ட 

மிக�ம் �ைறவாகேவ உள்ளன; என��ம், ப�ன்வ�ம் நைட�ைறகள் கழி� �ல ேசமிப்� 

வசதி பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய ஒப்பந்ததாரர்கள் �லம் ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம். ேசதம் 

நிகழ்தக� மிக�ம் �ைறவாக உள்ள� (உதா., 5% க்�ம் �ைறவான PPV 45 மிம� / ெச இ�க்�ம் 

ேபா� - அட்டவைண 10). 

அட்டவைண 10. �ைழவாய�ல்கள�ல் அதிர்� பாதிப்� 

 

அ� ப�ன்வ�ம் நிபந்தைனகைள உள்ளடக்கி  பண�கைள ஆரம்ப�ப்பதற்� �றப்ப�கிற�. 

i. �ைளய�டல் ேவைல ஆரம்ப�க்�ம் �ன். ஒ� �யாத�னமான ��வ�னால் 

கட்�டங்கள் தற்ேபாைதய நிைலய�ல் ெவ�ப்� ஆய்ைவ �ன்ென�க்க ஆேலாசைன 

வழங்கப்ப�வ�டன் வழக்கமாக ஒ� வார காலத்தில் அதிர்�கைள 

கண்காண�க்கேவண்டப்ப�கின்ற�. 

ii.  இ�க்�ம் ப�ள�கள் அகலப்ப�த்�தல் அல்ல� �திய ப�ள�கள் 

ெதாடங்கப்ப�வதல் அவதான�க்கப்பட்டால்  நிைலைமகைள ஆராய்வதற்காக 

�ைளய�டல் நி�த்தி ைவக்கப்ப�ம். 

iii.  �ைளய�டல் ஒப்பந்ததாரர்களால் ப�ன்பற்ற ேவண்�யைவ: 

அ. ஒேர ஒ� �ைளய�டல் மட்�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேநரத்தில் ெசய்யப்ப�ம் 

மற்�ம் எந்த அதிர்� உ�வாக்�ம் உபகரணங்கள் அப்ேபா� தளத்தில் 

பயன்ப�த்தப்படா�. 

ஆ. Socketings இைடேய ஒ� � ெதள�வான ேநரம் இைடெவள� பராம�க்கப்ப�கிற�. 

சி. �ைறந்தபட்ச �வ�யல் க்கான �ைளய��வ� ேபா� பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
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iv. அட்டவைண 9-ல் ெகா�க்கப்பட்ட ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட அளவ�ைன வ�ட  அதிர்� 

அள� அதிகமாக இ�ந்தால், ேமேல  ��ப்ப�டப்பட்ட வழி�ைறகைள 

கைடப்ப��க்கப்ப�ம் �ன்ெமாழியப்பட்ட அைமப்ைப �ண்�க்க அகழி �ழி கழி� 

ேசமிப்� அைமப்� ேநாக்கி அதிர்� பரவல் �ைறப்பதற்கான க�தப்பட ேவண்�ம். 

v. அதிர்� �லத்தில் கட்�ப்ப�த்தப்ப�வ�டன் அதிர்� பர�வைத ப�.எஸ் 7385-1 

உட்ப��� 8 ஏற்ப, அளவ�ேலேய இ�க்�ம். ெசயல்�ைறகள் சாத்திய�ள்ள அதிர்� 

ச�� நிைலகள் உயர்� ெகா�க்க ���ம் ,-தளத்தில் அதிர்� நிைலகள் இயந்திரங்கள் 

அல்ல� திட்ட வ�வைமப்�கள் மாற்றங்கள் அறி�கப்ப�த்தப்ப�ம் �றிப்பாக, 

ேநாக்கத்திற்காக ஸ்ெபசி நியமிக்கப்பட்ட ஒ� ெபா�த்தமாக கண்காண�க்கப்பட 

ேவண்�ம்.. தாக்கத்ைத தவ�ர்க்க அல்ல� அந்த ப�ரச்சைனகைள �ைறக்�ம் 

நைட�ைறக்ேகற்ற நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்த ெகா�க்கப்ப�ம். 

 

 

5.2 பாலம் கட்�ம் ேபா� கழி� �ல ேசமிப்� வசதி பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய 

மட்�ப்ப�த்�ம் �ைறகள�ல் 

1. உ�க்� �ண்கைள  நி��வதன�ல்  சிறப்� �ன்ெனச்ச�க்ைககள் கழி� ேசமிப்� 

கட்�டம் ம�� எந்த நிர்மாண�ப்� ெபா�ட்கள் வ��வைத த�க்க எ�க்கப்ப�ம். 

2. கழி� �ல ேசமிப்� வசதி எந்த அங்கீகாரமற்ற அ�கல் த�க்க அைமத்த� ஒ� 

உயரமான ேவலி இ�க்�ம் 

3. , அைனத்� ெதாழிலாளர்க�ம் �ன்ெனச்ச�க்ைககள் ெசல� �ல ேசமிப்� வசதி 

பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய நடவ�க்ைக எ�க்க என ஆேலாசைன ேவண்�ம் 

 

5.3 பாலம் ெசயல்பாட்�ன் ேபா� வாகன இயக்கங்கள் காரணமாக அதிர்ைவ   

தண�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககள் 

வாகன இயக்கங்கள் காரணமாக அதிர்ைவ ெமன்ைமயான வ �தி ேமற்பரப்ப�ல் �லம் �ைறக்க 

���ம். வாகன நடவ�க்ைககள�ல் இ�ந்� அதிர்� எப்ேபா�ம் நைடபாைத ெதாடர்ச்சியற்ற 

வ�ைளவாக, த�ர்� ெதாடர்ச்சியற்ற அகற்ற நைடபாைத மி��வாக உள்ள�. இந்த நடவ�க்ைக 

கிட்டத்தட்ட எல்லா ேநரங்கள�ல் வாகன நடவ�க்ைககள�ல் இ�ந்� படக்��ய அதிர்� 

ஒழித்� வ��ம். கழி� �ல ேசமிப்� வசதி வைளவ�ல் பாலம் கீழ் அைமந்�ள்ள� என, 

வாகனங்கள் ேவகம் 40 km / h, அல்ல� �ைறந்த வரம்ப�ல் இ�க்�ம் அதிர்�கள் ேலசான 

இ�க்�ம் என்� எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�.  
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5.4 பாலம் நடவ�க்ைககள�ன் ேபா� கழி��ல ேசமிப்� வசதிய�ன் பா�காப்ைப உ�தி   

        ெசய்தல் 

சாத்தியவள ஆய்வான� உ�க்� ெபட்டகக்ேகடர் ெகாண்� சாய்�ப்பாைதகைள அைமக்க 

ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. வைளவ�ல் பாலங்கள் இரண்� ேபாக்�வரத்� பாைதகள் ெகாண்ட 6.9 

ம� அகலம் மற்�ம் 30 ~ 60 ம� இைடெவள�ய�ல் அைம�ம். உ�க்� ெபட்டகக்ேகடர் ேபான்ற 

வாகனங்கள் மற்�ம் ெபா�ட்கள�ன் வ�பத்�கள் ேபான்ற நிகழ்�கள் த�க்க ேபா�மான பலம் 

ெகாண்டதாக இ�க்�ம். 

 

உ� 14. பாலம் மற்�ம் வைள� பாலங்க�க்� உத்ேதசிக்கப்பட்ட ப���கள்  

 

5.5 இயற்ைக மற்�ம் ப�ற அபாயங்கைள தவ�ர்ப்பதற்கான வழி�ைறகள் 

அத்தியாயங்கள் 3 மற்�ம் 4 வ�ளக்கப்பட்டவா�, இயற்ைக ெவள்ளம் மட்�ேம ஏற்ப�ம் 

என��ம், வசதி அைமந்�ள்ள தளத்தில் ெவள்ளம் வாய்ப்�க்கள் மிக அ�தாக இ�க்�ம். 

எனேவ, எந்த தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள நடவ�க்ைகக�ம் ேதைவ இல்ைல. 

என��ம், ஒ� ச�யான வ�கால் �காைமத்�வ திட்டம் உள்�ர் ெவள்ளம் த�க்�ம் 

நி�வப்பட்ட ேவண்�ம், கத�கள் ந�ர் எதிர்ப்பானதாக இ�க்�ம். இவற்�க்�ம் ேமலாக, கட்�டம் 

தைர மட்டத்திலி�ந்� 600 மி.ம� உயரத்தில் உ�வாக்கப்ப�ம். 

ேம�ம் வசதி பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய ப�ன்வ�வன இைணக்கப்பட்ட�: 
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- த�வ�பத்� மற்�ம் ப�ற அவசர வழக்� பயன்ப�த்த த�  அைணப்� �ைல �ற்றி ைவக்�ம் 

உ�ைள வழங்கப்ப�ம். 

- கண்காண�ப்� கமராக்கள் 

- STF  பா�காப்� 24 மண� ேநர�ம் வழங்கப்ப�ம் 

- தளத்தில் அ�கைல கட்�ப்ப�த்தப்பட்� வசதி பா�காப்� ேமம்ப�த்தப்ப�ம் 

 

5.6 கதி�யக்க ெபா�ட்கைள �திய இடத்�க்� மாற்றம் ெசய்தல்  மற்�ம் வசதிய�ன் 

இ�ப்� கழி�கைள அகற்றல்  

�திய இடத்�க்� கதி�யக்க ெபா�ள் நகர்த்த பற்றி SLAERC க்� SLAEB  அறிவ�க்�ம் 

நகர்த்�வதற்� �ன்ன்னர் அங்கீகாரம் ெபறேவண்�ம். 

இ�ப்� கழிவ்வ�ல் கதி�யக்க ெபா�ள் மா�பட்டதா என்பதைன  SLAEB  ப�ட்சிக்�ம். 

அப்ப�யானால், உடன�யாக �ய்ைமயாக்கல் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். இ�ப்� கழி� 

அகற்றல் ெந�க்கமான ஆேலாசைனக�டன் SLAERC அங்கீகாரத்�டன் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

 

5.7  கதிர்வ �ச்� பா�காப்� உ�திெசய்ய ெபா� கட்�ப்பா� 

 அதற்கான கட்�ப்ப�த்தல் மற்�ம் காப்பாக பயன்பா� 

மாகாண� (ப� 32 I-131, Perspex ஈயம்) ெபா�த்தமான காப்பாக வைக பயன்ப�த்தப்ப�ம். காப்பாக 

வைக பா�காப்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட� என்றால், அ� ஒ� ச�யான த�ப்� ேவண்�ம்: 

உதாரணமாக: 

காமா கதிர்வ �ச்�: த�மன் அதிகமாக அல்ல� TVL க்� சமமாக இ�க்க ேவண்�ம். என��ம், 

வ ��யம் ேடாஸ் இன்�ம் சர்வேதச அ�சக்தி ஆைணயம் (IAEA) மற்�ம் கதி�ய பா�காப்� 

பற்றிய சர்வேதச ஆைணயத்தின் 2007 ப�ந்�ைரகள் �றிப்ப�டப்பட்ட� ேபான்ற எந்த ேடாஸ் 

எல்ைல தாண்டவ�ல்ைல என்� உ�திெசய்ய ச�பார்க்கப்பட ேவண்�ம். 

ப�ட்டா கதிர்வ �ச்�: Y-90 and I-131 தவ�ர அைனத்� ப�ட்டா உமி�ம் ஆதாரங்க�க்� 

ேபா�மானதாக Perspex இன் 10mm பா�காப்� வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

அைனத்� உறிஞ்சக்��ய ெபா�ட்கள் ேவைலய�ல் மா� பரவல் வாய்ப்ைப கண�சமாக 

கட்�ப்ப�த்த ைக�ைறகள் பயன்ப�த்தப்ப�ம். மற்�ம்  கதி�யக்கப் ெபா�ட்கள் இயக்கம் 

தற்ெசயலான சிதறல்கள் ஒ� வழக்கமான நிகழ்வாக இ�க்க ெபா�த்தமான நைட�ைற 

ஏற்�க்ெகாண்டதன் �லம் �ைறக்க க�தப்படல் ேவண்�ம். 
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ப�தி ஒ�க்�தல் 

ப�திய�ல் நியமிக்கப்பட்ட ப� அைடயாளம் �லம் அபாயங்கள் திறம்பட நிர்வகிக்கப்ப�கிற�. 

சில ேநரங்கள�ல் இடர் மதிப்ப�� ப�, நிைறேவற்றப்ப�ம் (ப�தி 5.10 பார்க்க�ம்).. ஒ� 

ப�திய�ல் நியமிக்கப்பட்ட. ப�திகள் கட்�ப்ப�த்த அல்ல� பல்ேவ� காரணங்க�க்காக 

ேமற்பார்ைவ நிரந்தரமாக இ�க்க ேவண்�ம். ப�ன்வ�மா� வ�வைமக்கப்பட்ட ப�திய�ல்  சில 

வ�டயங்கள் உள்ளன: 

 

கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட ப�தி: அந்த ப�திய�ல் அ�கல் அதிக�க்கா� பா�காப்� மற்�ம் 

கட்�ப்பா� ேதைவ  

- மா� பரவாமல் �ைறக்க நடவ�க்ைக. 

- ஒ� நபர் கதி�ய பா�காப்� பற்றிய சர்வேதச ஆைணயத்தின் 2007 ப�ந்�ைரகள் 

வழங்கப்ப�ம் ேடாஸ் வரம்�கைள வ�ட அதிகமாக வாய்ப்� உள்ள� என்றால் 

கண்காண�க்கப்ப�ம் ப�தி: ப�திய�ல் கட்�ப்ப�த்த ேவண்�ம் ம�ஆய்� கீழ் நிைலைமகைள 

த�ர்மான�க்க ேவண்�ம் 

- ஆய்வகங்கள�ல் மிக�ம் �ைறந்தளவ�ல் கதி�யக்கப் ெபா�ட்கள் சிறிய அளவ�ல் மட்�ேம 

பயன்ப�த்தப்ப�கிற�.  

- இதனால் மா� பரவாமல் �ைறக்க ���ம். 

 

5.8 த� கதிர்வ �ச்� ெவள�ய�� ேபான்ற ேவ� எந்த இயற்ைகச் சறீ்றங்கள் பா�காப்� 

ஏற்பா� திட்டம், �திய களன� பாலம் திட்ட கட்டைமப்� மற்�ம் ெசயல்பாட்�ற்காக 

சாத்தியமான ேசதங்கைள �ைறக்க  அவசர பதில் அைமப்�  

 

அவசர நிைலய�ல், இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தின், 2014 ஆம் ஆண்�ன் 40SLAEB 2005, ேதசிய 

கதி�ய அவசரநிைல நிர்வகித்தல் திட்டத்த்ல் அைடயாளம் வ�திகள் இலங்ைக அனர்த்த 

�காைமத்�வ சட்டத்தின் வ�திகள் ஏற்க ேவண்�ம் (அத்தியாயம் VII உட்ப��� 58 பார்க்க�ம்  

ேம�ம், கதி�யக்க கழி� �காைமத்�வ, ேதசிய ெகாள்ைக, சர்வேதச நியதிகள் அ�ப்பைடய�ல் 

�ைறப்ப�ம் என்� எந்த எந்த கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பா� எதிராக பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய 

ஏற்ற ேவண்�ம் (பார்க்க அதிகாரம் VI இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தின் சரத்� 54, 2014 ஆம் 

ஆண்�ன் 40) . 
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O ைகயாள ���ம் அவசர கால வைககள். 

• தி�ட்� - இந்த வழக்கில் வ�சாரைண, �தல் ப�யாக ெசய்யப்ப�கிற�. ப�ன்னர் இழந்� �ல 

கதிர்வ �ச்� ஆய்�கள் கண்�ப��க்க ெபா�ட்� ெபாதிகள் மற்�ம் மற்ற கதி�யக்கத்ைத ஆய்� 

ம�ட்டர் க�வ�ைய பயன்ப�த்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். ெமாைபல் நிறமாைல (ஒ� வாகனம் 

மற்�ம் பயண ெகாண்ட), ஏ�யல் கண்காண�ப்� (ஒ� ெஹலிகாப்ட�ல் பயன்ப�த்தி ) த�வ�ர 

கண்காண�ப்�க்காக பயன்ப�த்தப்ப�கிற� மற்ற �ைறகள் ஆ�ம். ேபா�ஸ் மற்�ம் ப�ற 

ேதசிய அதிகா�க�ம் இத்தைகய �ற்றாடல்கள�ல் ஒத்�ைழப்�ெபறப்பட ேவண்�ம். வசதிைய 

�ற்றி கட்டப்பட்ட ஒ� ேவலி இ�க்�ம். இவற்�க்�ம் ேமலாக, ஒ� 8 அ� உயரமான 

ைகப்ப�� �வர் ேமல் �ள் கம்ப� ேவலிய�ல் கட்டப்பட்� அங்� இ�க்�ம். இைதத்தவ�ர 

எச்ச�க்ைக / ெத�வ�த்த ப�ன்னர் �ைறவாக 30 நிமிடங்கள் ெபாலிஸார் ஈ�ப�த்தப்ப�வர்.  

• ெவள்ளம் - கட்டைமப்� வ�வைமப்� மற்�ம் (ப��� 5.3 இல் �றிப்ப�ட்ட�) ��க்கப்பட்ட 

மா� நிைலகள் இ�க்�ம் தைரமட்டத்தில் வ�ட நியாயமாக அதிகமாக ைவக்கப்ப�கின்றன. 

எனேவ ெவள்ள ஏற்ப�ம் சாத்தியம் மிக�ம் �ைறவாக உள்ள�. �ற்�ப்�றங்கைள�ம் 

கதிர்வ �ச்� நிைல அளவ�ட ெபா�ட்� பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. 

O ைகயா�ம் தளத்தில் ேதைவயான/ கிைடக்�ம் வசதிகள் 

• ைப�ட�ம் - கதிர்வ �ச்� மான�ட்டர் 

• சிவப்�கண் - கதிர்வ �ச்� மான�ட்டர் 

• மாசைட�ம் திைரகள் 

• இயல்�ச்�ழலில் காமா நிறமாைலய�யல் அைமப்� 

• ெமாைபல் காமா கண்காண�ப்� அைமப்� 

• பண�யாளர் கதிர்வ �ச்ைச கண்டறி�ம் சாதனம் 

• �ல ம�ட்� உபகரணங்கள் மற்�ம் க�வ�கள் / ேகடயங்கள் 

• பண�யாளர் காப்�க் க�வ�கைள 

o மாசைடந்த �ற்றாடல் சிகிச்ைச ம�ட்�, கட்�ப்ப�த்தல், �ைறகள்  

திண்ம சீல் ஆதாரங்கள் �லம் �ற்றாடலில் தாக்கம் மிக �ைறந்த வாய்ப்� உள்ள�. திரவ 

மற்�ம் வா� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் இந்த வசதிய�ல் பயன்ப�த்தப்படா� என்பதால் காற்� 

மற்�ம் மண் மா� எதிர்பார்க்கப்படவ�ல்ைல. 

ேமாசமான கதி�யக்க ெபா�ள் ேசமிப்� வசதி பா�காப்ைப பாதிக்�ம் என்� ெவள� 

நிகழ்�கள�ன் வ�ைள�கள் �ைறக்க �ன்ெமாழியப்பட்ட நடவ�க்ைககள�ன் திறன் ப�ப்பாய்�  

- இடர் ப�ப்பாய்� ப��� (5.10) ஐ பார்க்க�ம் 
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5.9 கதிர்வ �ச்� பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய ப�ன்பற்ற ேவண்�ய நியம நைட�ைறகள் 

கதி�யக்கக் கழி�கள் �காைமத்�வ திட்டம் மற்�ம் சர்வேதச அ�சக்தி (1995), கதி�யக்க 

கழி� �காைமத்�வக் ெகாள்ைககள், பா�காப்� ெதாடர் 111-வ�-F வ�யன்னா (1995)  ப�ன்வ�ம் 

ேகாட்பா�கைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்: 

தத்�வம் 1: மன�த �காதார பா�காப்� 

மன�த �காதார பா�காப்� ஒ� ஏற்கத்தக்க அளவ�ல் உ�திப்ப�த்த கதி�யக்கக் கழி�கள் 

ெபா�த்தமான வழிய�ல் நிர்வகிக்கப்பட ேவண்�ம். 

தத்�வம் 2: �ற்றாடல் பா�காப்� 

�ற்றாடல் பா�காப்� ஒ� ஏற்கத்தக்க அளவ�ல் வழங்க கதி�யக்கக் கழி�கள் வழிய�ல் 

நிர்வகிக்கப்பட ேவண்�ம். 

தத்�வம் 3: ேதசிய எல்ைலகைளத் தாண்� பா�காப்� 

கதி�யக்கக் கழி�கள் மன�த �காதாரம் மற்�ம் ேதசிய எல்ைலகைளத் தாண்� �ற்றாடல் ம�� 

சாத்திய�ள்ள வ�ைள�கைள கணக்கில் எ�த்� ெகாண்�  உ�தியள�க்�ம் வழிய�ல் 

நிர்வகிக்கப்பட ேவண்�ம். 

தத்�வம் 4: எதிர்கால தைல�ைறய�னர் பா�காப்� 

கதி�யக்கக் கழி�கள் எதிர்கால தைல�ைறய�னர் �காதார தாக்கங்கள் இன்� 

ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�கின்றன ெதாடர்�ைடய அளைவ வ�ட அதிகமாக இ�க்காத வழிய�ல் 

நிர்வகிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 

தத்�வம் 5: எதிர்கால தைல�ைறய�னர் ம�� பல �ைமகைள 

கதி�யக்கக் கழி�கள் எதிர்கால தைல�ைறய�னர் ��தலான �ைமகைள �மத்த ��யாத 

ஒ� வழிய�ல் நிர்வகிக்கப்பட ேவண்�ம். 

தத்�வம் 6: ேதசிய சட்ட கட்டைமப்� 

கதி�யக்கக் கழி�கள் �தந்திரமான ஒ�ங்��ைற ெசயல்பா�கைள ெதள�வாக ெபா�ப்�கள் 

ஒ�க்கீ� மற்�ம் வழங்�தல் உள்ள�ட்ட ஒ� ெபா�த்தமான ேதசிய சட்ட வைரயைறக்� 

உட்பட்ேட நிர்வகிக்கப்பட ேவண்�ம். 

தத்�வம் 7: கதி�யக்கக் கழி�கள் உ�வாதல் கட்�ப்ப�த்தல் 

கதி�யக்கக் கழி� உ�வாதல் �ைறந்தபட்ச நைட�ைறக்ேகற்ற ைவக்க ேவண்�ம். 
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தத்�வம் 8: கதி�யக்கக் கழி�கள் உ�வாதல் மற்�ம் �காைமத்�வம்  

வழி�ைறகைள மத்திய�ல் கதி�யக்க கழி� மற்�ம் �காைமத்�வ இைட சார்�த் தன்ைமகள் 

இ�ேவ�பட்ட சார்�கைள ச�யான கணக்கில் எ�த்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 

தத்�வம் 9: வசதிகள் பா�காப்� 

கதி�யக்கக் கழி�கள் �காைமத்�வ வசதிகள் பா�காப்� ச�யான அவற்றின் வாழ்நாள�ல் 

உ�தியள�க்கப்படல்ேவண்�ம். 

 

இவற்�க்�ம் ேமலாக, பா�காப்ப�ற்� ப�ன்வ�ம் அைனத்� நைட�ைறக�ம் ெதாடர்ந்� 

ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்: 

ISO 2919:2012 கதி�ய பா�காப்� - சீல் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் - ெபா�வான ேதைவகள் 

மற்�ம் வைகப்பா� 

ISO 2919:2012 ேசாதைன ெசயல்பா� மற்�ம் ெபா� ேதைவகைள, ெசயல்திறன் ேசாதைனகள், 

உற்பத்தி ேசாதைனகள், �றிக்�ம் மற்�ம் சான்றிதழ் �றிப்ப��கிற�. சீல் கதி�யக்க 

ஆதாரங்கள் வைகப்ப�த்�தல் அைமப்ைப நி�வ�ய�. சீல் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் 

உற்பத்தியாளர்கள், ேதைவயான வ�ண்ணப்ப ெபா�த்தமான இைவ வைகயான ேதர்ந்ெத�க்க 

���ம். அவற்றின் பயன்பா� ெபா�ட்கள் மற்�ம் ஆதாரங்கள் பயனர்கள் பா�காப்ைப 

மதிப்ப�ட ���ம், இதன் �லம் ேசாதைனகள் ஒ� ெதா�ப்ைப வழங்�கிற� �றிப்பாக, அங்� 

கதி�யக்க ெபா�ள் ெவள�ய�� எதிரான பா�காப்�, அயனாக்கற்கதிர்ப்�கைள ெவள�ப்பா�, 

என்பனவற்ைற ெகாண்�ள்ள�. ISO 2919:2012 ேம�ம் ஒ�ங்�ப�த்�ம் அதிகா�கள�டம் 

வழிகாட்டல் பண�யாற்ற ���ம். 

எ�த்�க்காட்டாக, ேசாதைனகள் வழக்கத்�க்� மாறாக உயர்ந்த மற்�ம் �ைறந்த ெவப்பநிைல 

ெவள�ப்பா� மற்�ம் இயந்திர பல்ேவ� ேசாதைனகள், , உட்பட பல்ேவ� ��க்கள�ன் வ��ம். 

ஒவ்ெவா� ேதர்� த�வ�ரத்ைத பல பாைகய�ல் பயன்ப�த்த ���ம். பாஸ் அள�ேகால் 

அல்ல� ேதால்வ� சீல் கதி�யக்க �ல உள்ளடக்கங்கைள கசிைவ ெபா�த்த�. என்றா�ம்: 

ISO 2919:2012 2012 வைகப்ப�த்�கின்ற பல்ேவ� ேசாதைனகள் �லம் ஆதாரங்கள் சீல், அ� 

��ைமைய பராம�க்கப்ப�ம். உதாரணமாக, ஒ� �டப்பட்ட �ல 600 ° C இல் 

உபேயாகிப்பதனால், அல்ல� இல்ைல, அதன் நம்பகத்தன்ைமைய பராம�க்க ேவண்�ம்.  

ISO 2919:2012 அளவாக உமிழப்ப�ம் கதிர்வ �ச்� அ�ப்பைடய�ல் ஆதாரங்கள் வ�வைமப்�, 

நிர்மாண�ப்�ம் அவற்றின் �ைற அல்ல� அளவ �ட்� வைகப்ப�த்த �யற்சிக்கவ�ல்ைல. 2012: 

சீல் ஆதாரங்கள், எ�ெபா�ள் உ�ப்�கள் உட்பட ஒ� அ� உைல, உள்ேள கதி�யக்க 

ெபா�ட்கள், ISO 2919:2012 இல் உள்ளடக்கப்பட்�ள்ள�.  
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2. சர்வேதச அ�சக்தி அைமப்� நியமங்கள், மற்�ம் வழிகாட்�தல்கள் 

• IAEA (1991) - இயற்ைக மற்�ம் கதிர்வ �ச்� ஆதாரங்கள், சர்வேதச அ�சக்தி அைமப்�- IAEA-

TECDOC-620 , வ�யன்னா, ஆஸ்தி�யா ப�ரச்சிைன அளவ�ல். 

• IAEA (1995) :கதிர்வ �ச்� ஆதாரங்கள் பா�காப்பாக உபேயாகித்தல், பய�ற்சி பாடெநறி ெதாடர் 

எண் 6, p. 302, வ�யன்னா, ஆஸ்தி�யா. 

• IAEA (1996) •. எதிரான பா�காப்� அயனாக்கற்கதிர்ப்� மற்�ம் கதிர்வ �ச்� ஆதாரங்கள் 

பா�காப்�, பா�காப்� ெதாடர் எண் 115, வ�யன்னா, ஆஸ்தி�யா சர்வேதச அ�ப்பைட 

பா�காப்� நியமங்கள். 

• IAEA (2012) கதி�யக்கப் ெபா�ள், (தி�த்தப்பட்ட SSR-6 (ST-1, பா�காப்� நியமங்கள் ெதாடர் 

எண் SSR-6, வ�யன்னா, ஆஸ்தி�யா பா�காப்பான ேபாக்�வரத்� வ�தி�ைறகள். 

• IAEA (2000) ைகயா�தல், சீரைமப்� மற்�ம் ேசமிப்� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் சர்வேதச 

அ�சக்தி அைமப்ப�ன்-TECDOC-1145, வ�யன்னா, ஆஸ்தி�யா சீல். 

• IAEA (1995)  கதி�யக்க கழி� �காைமத்�வ, பா�காப்� ெதாடர் 111-F வ�யன்னா 

ேகாட்பா�கள் (1995) 

5.10 இடர் மதிப்ப�� 

எல்லாவற்றிற்�ம் ேமலாக காரண�கள் கணக்கில் எ�த்�க் ெகாண்�, ஒ� இடர் மதிப்ப�� 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

ெதாழில்சார் பா�காப்� மற்�ம் �காதார சட்டத்ைத ெபா�வாக ஒ� இடர் மதிப்ப�� தைலய�� 

ெசய்வதற்�ம் �ன்னர் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேகா�கிற�. எனேவ, ஒ� �திய இடம் கழி� �ல 

ேசமிப்� வசதி மாற்�வதால் ஒ� இடர் மதிப்ப�� அதைன ெசயல்ப�த்த �ன் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட ேகாரப்படல் ேவண்�ம். இந்த ஆபத்� நியாயமான நைட�ைற �ைறந்த 

ஒ� மட்டத்தில் (ALARP) நிர்வகிக்கப்ப�ம் என்� உ�தி ெசய்யப்படல் ேவண்�ம்.  

ேமற்ெகாள்ளப்பட்��க்கின்றன மதிப்ப�� ப�ன்வ�வன கவனம் ெச�த்தப்ப�ம்: 

- ஆபத்�கைள அைடயாளம் காணல் 

- பாதிக்கப்பட்ட அைனத்� ��க்கைள�ம்  அைடயாளம் கா�தல் எப்ப� அவர்கள் 

த�ங்�க்� �கம்ெகா�த்தல் 

- ஆபத்� மதிப்ப�� 

- - ெபா�த்தமான தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள நடவ�க்ைககைள 

அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் �ன்��ைமைய 
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ஆபத்� கணக்கீ� வாய்ப்� அல்ல� த�ங்� நிகழ்தக� உணரப்பட்தல் மற்�ம் வ�ைள�கள் 

(அள�ேகால்கைள உ� 15) த�வ�ரத்ைத ெபா�த்�. 

ஆபத்� = த�வ�ரத்தன்ைம x வாழ்வாதாரம் (அதிர்ெவண்) 

இந்த மதிப்ப�� ப�ன்ெதாடரப்பட்ட� , நைட�ைறகள�ல் �றிப்ப�டத்தக்க மாற்றத்தின்  

ேபாெதல்லாம் SLAERC, ெந�ங்கிய ஆேலாசைன�டன் SLAEB �லம் அவ்வப்ேபா� 

ேமம்ப�த்தப்பட்ட� 

ஒ��ைற ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற கட்�ப்பா�கள் ஆபத்� ம�� ஆபத்�கைள த�ர்மான�க்க மற்�ம் 

அ� அைனத்� பங்�தாரர்கள�ன் ஏற்�ெகாள்ளபட்ட� என்பைத பார்க்க ம�ண்�ம் கணக்கிட, 

நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�கின்றன. 

மாதி� இடர் மதிப்ப�� 

ப�ன்வ�ம் இடர் மதிப்ப�� மட்�ேம இந்த திட்டத்தில் �றிப்ப�ட்டஇ� ேமற்ெகாள்ளப்ப�வ�டன், 

அறி�றியாக க�தப்ப�கிற�. SLAEB �திய வசதி ெசயற்பா�க�க்� ஆரம்ப�ப்பதற்� ஒ� 

வ��வான மற்�ம் ஒ� வ��வான இடர் மதிப்ப�� �ன்ென�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 

1. ஆபத்தில் உள்ள. நபர்கள் 

ெதா�ப்�, ேபாக்�வரத்� மற்�ம் வசதி நடவ�க்ைககைள ஈ�பட இ�க்�ம்  ஊழியர்கள் / 

ெதாழிலாளர்கள் அதிகபட்ச அைடயாளம் காணப்படேவண்�ம். அவர்கள் அைனவ�ம் 

கதி�யக்க பா�காப்� ஒ�ங்காக மற்�ம் வ��வாக பய�ற்சி ெபற்றவர்கள் இ�க்க 

ேவண்�ம்.ேம�ம், அைனத்� "சம்பந்தப்பட்ட மற்ற நபர்கள்" வா�க்ைகயாக வசதி 

நடவ�க்ைககள�ல் ஈ�பட்�ள்ள ெதாழில்�ட்ப ஊழியர்கள் மற்�ம் கதிர்வ �ச்� ெதாழிலாளர்கள் 

தவ�ர உதா., நிர்வாக அ�வலர்கள் மற்ற வசதி ேசக�ப்�, ேபாக்�வரத்� பா�காப்�, 

ெபா�மக்கள், �தலியன). 

2.  ேடாஸ் மதிப்ப�� 

�� ெபௗத�க மற்�ம் உச்சநிைலைய ேடாஸ் வ�கிதங்கள் (mSv/h) நி�ணர் அறி�, கடந்த 

அ�பவம் மற்�ம் சர்வேதச வ�தி�ைறகள் மற்�ம் தரநிைலகள் பயன்ப�த்தி கணக்கிடப்பட 

ேவண்�ம். 

அதிகபட்ச ேநரம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� �� ெபௗத�க மற்�ம் உச்சநிைலைய அள� 

மற்�ம் அதிகபட்ச ெசயல்பா� ெவள�ப்பா� அமர்� ஆண்� ஒன்�க்� அல்ல� ஒன்�க்� 

ேமலாக மதிப்ப�டப்பட ேவண்�ம். 

 

58 
 



EWB(b) and EEX(b)  கணக்கிட, ப�ன்வ�ம் க��ேகாள்கள் ெசய்யப்ப�கின்றன: 

�� ெபௗத�க ேடாஸ் EWB(b): கதிர்வ �ச்� பண� உடலில் இ�ந்� அண்ணளவாக  30 ெசம� 

�ரத்தில் இ�க்�ம். இந்த வழக்� அல்ல என்றால், தைலகீழ் ச�ர சட்டம் பயன்ப�த்தப்பட்� 

�ரம் ச� ெசய்ய உத�கிற�. 

- உச்சநிைலைய ேடாஸ் EEX(b): கதிர்வ �ச்� பண� அதன் �லம் உச்சநிைலைய ேடாஸ் 

அதிக�த்� ேநர� ெதாடர்� ெகாண்� ைகயா�தல் இன்றியைமயாததாகிற�. 

கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைகக�க்� �ன் இடத்தில் ைவத்� ேடாஸ் மதிப்ப��கள் 

ெசய்யப்படல். 

எந்த கட்�ப்பா� நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட்ட  �ன்னர் இ�ந்த ேடாஸ் ம�ட்டர் அளவ ��கள் 

இ�ந்� ெபற்ற தகவல்கள�ன், ஆண்� அள�கள�ல் இரண்� �ற்றாடல்கள�ல் கணக்கிடப்ப�ம். 

இைடவ�டா� ெவள�ப்ப�தைல மதிப்ப��தல் மிக க�னமாக இ�க்கலாம் ஒ� ஆண்� அளைவ 

வ�ட ெவள�ப்பா� அமர்� ப� ேடாஸ் கணக்கிட ேம�ம் ெபா�த்தமாக இ�க்�ம். 

   

3. �� ெபௗத�க ேடாஸ் த�வ�ரத்தன்ைம ஸ்ேகார்  த�ர்மான�த்தல் 

ப��ைற 1: கதிர்வ �ச்� நிகழ்தக� கணக்கீ� 

ப�ற ஆபத்�கைள ஏற்�க்ெகாண்� திட்டம் இடர் மதிப்ப�ட்�க்� இைணயாக வழங்க, ஒ� 

நம்ப�க்ைகயற்ற ெப�க்கல் ஆபத்� நிகழ்தக� (P) ஒ� ேவைல நடவ�க்ைக சம்பந்தப்பட்ட 

மக்கள் (N), எண்ண�க்ைக பார்த்� மதிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. அதிகபட்ச ஆண்� �� ெபௗத�க 

ேடாஸ் ((E) ) என்� ேவைல நடவ�க்ைக மற்�ம் கதிர்வ �ச்� ஆபத்� நிகழ்தக� �ணகம் (C) 

எ�ம். அதாவ�, P = N x E x C 

(ஆதாரம்: ஒ� radionuclide ப�திய�ல் இடர் மதிப்ப�� - அ� ம�த்�வம் ெதாடர்� 2003, 24: 1017-31) 

�ைறவாக அல்ல� சமமாக பய�ள்ள அள�கள�ல் 200 MSV, சி = 0.5  10 - இல்ைலெயன�ல் C = 
1.0 × 10 – 4 

P  =   N ×E 

 

 

P என்ப�  �� ெபௗத�க ேடாஸ், உச்சநிைலைய அல்ல� ேதால் ேடாஸ் இல்ைல. 

கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள இடத்தில் உள்ள மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட �ன் P கணக்கிடப்பட 

ேவண்�ம். 
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ப��ைற 2: �� ெபௗத�க ேடாஸ் த�வ�ரத்தன்ைம ஸ்ேகார் ெப�தல் 

P கணக்கிட்ட ப�ன்�, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள�ன் எண்ண�க்ைக ெதாடர்�ைடய நிரைல பயன்ப�த்தி, 

அதற்கான த�வ�ரத்ைத நிைல ெபற அட்டவைண 11 அ பயன்ப�த்தப்ப�ம். அட்டவைண 2a 

ெகா�க்கப்பட்ட - ெபற்� வண்ண / �ைற ஒ� வ�ைள� ஸ்ேகார் (1 -5) ஒத்�ள்ள�. 

ெகா�க்கப்பட்ட ெபட்�கள�ல் ஒவ்ெவா� த�ங்� மதிப்ெபண் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. 

அட்டவைண 11 அ. WBD ஆபத்� நிகழ்தக� 

ஆபத்� நிகழ்தக� 

தன�நபர் 2 – 10 ேபர் 11 – 100 ேபர் 

> 2,000 > 20,000 > 40,000 

200 – 2,000 2,000 – 20,000 20,000 – 40,000 

20 - 200 200 – 2,000 2,000 – 20,000 

2 - 20 20 – 200 200 – 2,000 

0.2 – 2 2 – 20 20 - 200 

0.02 – 0.2 0.2 – 2 2 - 20 

< 0.02 < 0.2 < 2 

 அட்டவைண 11b. த�வ�ரத்தன்ைம �ள்ள� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (அட்டவைணகள் 11a மற்�ம் 11 ப� �ல: ஒ� radionuclide ப�திய�ல் இடர் மதிப்ப�� - அ� 

ம�த்�வம் ெதாடர்� 2003, 24: 1017-31) 

        

த�வ�ரத்தன்ைம �ள்ள� 

5 ேபரழி�   

   4 அதிகள�  

   3 இயல்பான�  

   2 �ைற�  

   
1 �றக்கண�க்கத்

தக்க� 
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4. உச்சநிைலைய மற்�ம் ேதால் அள�கள�ல் த�வ�ரத்தன்ைம ஸ்ேகார் த�ர்மான�த்தல் 

ேதால் மற்�ம் உச்சநிைலைய அள�கள�ல், வ�ைள� மதிப்ெபண் அட்டவைண 12 �லம் 

ெபற்�க்ெகாள்ள ���ம். 

(சம்பந்தப்பட்டவர்கள�ன் எண்ண�க்ைக �லம் ெப�க்க ேவண்டாம்.) 

அட்டவைண 12.  உச்சநிைலைய மற்�ம் ேதால் அள�கள் த�வ�ரத்தன்ைம �ள்ள� 

த�வ�ரத்தன்ைம �ள்ள� ஆண்� ேடாஸ் 

(mGy) 

வைகப்ப�த்தல் காரணங்கள் 

5 ேபரழி� > 50,000 ேதால் நசி� 

4 அதிகள� 2,000 – 50,000 சிவந்�ேபாதல் நிைலக்� கீேழ 

3 இயல்பான� 150 – 2,000 500 : சட்ட வரம்�க்�, < 2 Gy ஆரம்ப நிைலயற்ற 

சிவந்�ேபாதல்  – ICRP85  

2 �ைற� 50 – 150 < 150 : இரகசிய நிைல அல்லாத 

1 �றக்கண�க்கத்தக்க�  < 50 (100 mGy) ெசயல்பாட்� ேசதம்  சிகிச்ைசக்� 

ஏற்றதாக இல்ைல – ICRP 103 கதிர்வ �ச்� அல்லாத 

ெதாழிலாள� (50 mGy) 

  

 

4. சாத்தியக்��கள் மதிப்ெபண்ைண ெப�தல் 

ஒவ்ெவா� த�ங்� சாத்தியக்��கள் மதிப்ெபண் (1 �தல் - 5)  ெகா�க்கப்பட்ட ெபட்�கள�ல் 

கீேழ �றிப்ப�ட்ட ப�ன்னர் அட்டவைண 13 ல் இ�ந்� ெபறப்ப�ம் 

அட்டவைண 13. . நிக�ம் சம்பவ சாத்தியம் 

�ள்ள� அதிர்ெவண் வ�ளக்கம் 

1 அ�� இ� நடக்க அல்ல� ம�ண்�ம் அேநகமாக நடக்கா� 

2 சாத்தியமில்ைல  அ� நடக்�ம் அல்ல� ம�ண்�ம் ஏற்ப�ம் என்� 

எதிர்பார்க்க ேவண்டாம்  

3 சாத்தியம்  நடக்�ம் அல்ல� எப்ேபாதாவ� நிக�ம் 

4 நடக்�ம்  ஒ�ேவைள நடக்�ம் அல்ல� ம�ண்�ம் ஏற்ப�ம், ஆனால் 
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அ� ஒ� நிைலயான ப�ரச்சிைன / �ழ்நிைலக்� அல்ல 

5 சந்ேதகத்திற்� 

இடமின்றி 

சாத்தியமான� 

 நிச்சயமாக சந்ேதகத்திற்� இடமின்றி சாத்தியமான 

அ�க்க� நடக்�ம் அல்ல� ம�ண்�ம் ஏற்ப�ம். 

 

.6. இடர் மதிப்ெபண் ெப�தல் 

ஆபத்� த�ங்� இ�க்க ���ம் என்� த�வ�ரம் காட்டப்ப�கிற ஒன்றாக நிக�ம் த�ங்�க்� 

வாய்ப்� உள்ள�. 

இடர் மதிப்ப�� = சாத்தியத்ைத மதிப்ெபண் x த�வ�ரத்தன்ைம ஸ்ேகார் 

அட்டவைண 14:  ஆபத்� மதிப்ப�� (1- 25 1) . 

 த�வ�ரத்தன்ைம 

வாய்ப்� 

அ��  (1) சாத்தியமில்

ைல  (2) 

சாத்தியம்  (3) சாத்தியமா

ன�  (4) 

சந்ேதகத்திற்� 

இடமின்றி 

சாத்தியமான� (5) 

  ேபரழி� (5) 5 10 15 20 25 

   அதிகள� (4) 4 8 12 16 20 

   இயல்பான� (3) 3 6 9 12 15 

   �ைற� (2) 2 4 6 8 10 

�றக்கண�க்கத்தக்க

�  (1) 

1 2 3 4 5 

அட்டவைண 15 ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள (1-25 இைடேய) ஆபத்� மதிப்ப�� ஆபத்� 

மதிப்ெபண்ைண ஒத்�ள்ள�. 
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அட்டவைண 15. உச்சபட்சமான ஆபத்� வ�ைளவ்வாக ேதைவயான இடர் மதிப்ெபண்கள் 

மற்�ம் ெசயல்கள் 

ஆபத்� 

�ள்ள� 

ஆபத்� வ�ளக்கம் 

1 
�றக்கண�க்கத்தக்க�  (மிக 

�ைறவான �ன்��ைம) 

ெசயல் ேதைவ இல்ைல 

 

2-3 
மிக �ைறந்த ஆபத்� 

(�ைறவான �ன்��ைம) 
SLAEB �லம் அங்� ெபா�த்தமான உள்�ர் வ�சாரைண 

4-8 
�ைறவான ஆபத்� 

(ந�த்தர �ன்��ைம) 

காரண�யாக (ங்கள்) அைடயாளம் ேவண்�ம்; SLAERC 

நைட�ைறய�ல், ெகாள்ைககள், நைட�ைறகள், கல்வ� அல்ல� 

பய�ற்சி எந்த மாற்றங்கள் ேதைவ  

9-12 
இயல்பான� ஆபத்� 

(உயர்�ன்��ைம) 

. SLAERC தைலைமய�ல் ஒ� கதிர்வ �ச்� ஆட்சி �ட்டத்தில் 

ஆேலாசிக்க. அதிர� SLAERC ேமற்பார்ைவய�ன் கீழ் மத்திய 

கண்காண�க்கப்பட ேவண்�ய திட்டமிட்�ள்ள�. 

 

15-25 
அதிக ஆபத்� 

 (உடன�யாகெசயற்படல்) 

SLAERC மற்�ம் அைமச்சின் (அவசர நடவ�க்ைக) அறிக்ைக சம்பவம். 

�� வ�சாரைண �ல காரணங்கள் ஊழியர்கள் மற்�ம் அைடயாள 

அள�த்த ேபட்�ய�ல் உட்பட எ�க்கப்ப�ம். அதிர� SLAEB கண்காண�ப்� 

SLAERC மற்�ம் அைமச்சின் அறிக்ைக திட்டமிட்�ள்ள�. 

 

 

  

இடர் மதிப்ப�� அ�ப்பைட 2013 இல் RoSPA ப�ந்�ைரத்த மற்�ம் கதி�ய பா�காப்� சர்வேதச 

ஆைணக்�� (2007) 

(ஆதாரம்: RoSPA: வ�பத்�கள் தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள ராயல் ெசாைசட்�) 

 

  

7. இடத்தில் உள்ள கதிர்வ �ச்� ஆபத்� கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அளவ��தல்  

கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள இடத்தில் ைவத்� இந்த கீேழ ப�ன்� அள�கள�ல் (ேமேல) 

இ�க்�ம் என்பைத மதிப்ப��ெசய்யப்ப�ம். ம�ண்�ம் இந்த மதிப்�கள் ஆண்� அள�கள�ல் 

இ�க்க ேவண்�ம். 
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வைகப்ப�த்தப்படாத ெதாழிலாளர்கள் மற்�ம் ெபா� உ�ப்ப�னர்கள் இந்த பய�ற்சிய�ல் 

கர்ப்ப�ண� ஊழியர்கள் "ெபா�மக்கள�ல்" என்ற ப��வ�ன் கீழ் வரலாம் அட்டவைண 16 இல்  

வழங்கப்பட்�ள்ள�. கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள ப�ன்� ஆண்� ேடாஸ் மதிப்�கள் எந்த 

அட்டவைண 16 ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� அந்தந்த வரம்� ஏற்கப்பட்�ள்ள� என்றால் ேம�ம் 

நடவ�க்ைக எல்ைலக்�ள் �ைறக்க நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட ேவண்�ம். இ� சாத்தியம் 

இல்ைல என்றால், பண�யாளர்கள் உ�ப்ப�னர் வைகப்ப�த்தலாம். 

கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககள் ேடாஸ் மதிப்ப��கள் EWB(a) and EEX(a).   பயன்ப�த்தி ஆபத்� 

நிகழ்தக� (ேமேல வ�வ�க்கப்பட்ட) கணக்கிடலாம். வ�ைள� மதிப்ெபண், வாய்ப்� மதிப்ப�� 

மற்�ம் �ன் ஆபத்� மதிப்ெபண் ெபற (அட்டவைண 17) ஐ பயன்ப�த்த ���ம். 

 

அட்டவைண 16. கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பாட்� எல்ைல 

 
ெபா� அல்லாத கதிர்வ �ச்� 

ெதாழிலாளர்கள் (mSv) 

ெபா� உ�ப்ப�னர்கள் 

 (mSv) 

�� உடல் 6 1 

�ைனப்�ள்ள�கள் 

 
150 50 

ேதால் (மாசைட�ம்) 150 50 

 

வளம்: ICRP, 2007. 2007 கதி�யக்க பா�காப்� ெதாடர்பான சர்வேதச ஆைணயத்தின் 2007. 2007 

ப�ந்�ைரகள். ICRP ICRP ெவள�ய�� 103. Ann. ICRP 37 (2-4). 

 

5.11 கதி�யக்க கழி� ஆதாரங்கைள ைகயா�ம் உத்திகள் 

ப�ன்வ�ம் �ேலாபாயம், சீரைமப்� மற்�ம் கழி� சீல் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் ேசமிப்� IAEA ய�ன், 

வ�யன்னா (2000) IAEA-TECDOC-1145 ெத�வ�த்�ள்ளப� ேசமிக்கப்ப�ம். SRS அதன் 

ேநாக்கத்திற்காக, ப�ன்வ�ம் �காைமத்�வ வ��ப்பங்கள் க�தலாம்: 

 

• ப�ற இடங்கள�ல் பயன்பா�, மற்ெறா� பயன�க்� மாற்றம்; 

• உற்பத்தியாளர் / வ�ன�ெயாகத்த�க்� தி�ம்�தல்; 

• கதி�யக்க ெபா�ள் ெவள�ேயற்ற ெதாடர்ந்� ��கிய அைர-வாழ்�, உடன் radionuclides ெகாண்ட 

ஆதாரங்கள் சிைத� ேசமிப்�; 
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• ஒ� சீரைமப்� வசதி வைர ஒ� ைமயப்ப�த்தப்பட்ட இைடக்கால ேசமிப்� வசதி 

ேபாக்�வரத்�; 

• இைடக்கால ேசமிப்� ெதாடர்ந்� சீரைமப்� மத்திய சீரைமப்� வசதி ேபாக்�வரத்�; 

• ைமயப்ப�த்தப்பட்ட ேசமிப்� / அகற்றல் வசதி வைர இைடக்கால ேசமிப்� ெதாடர்ந்� (பயனர் 

வளாகத்தி�ம்) �ல-தளத்தின் சீரைமப்� கிைடக்�ம்; 

• கிைடக்�ம் என்றால் ஒ� அகற்றல் வசதி உட்பட்ட �ல ேபாக்�வரத்�; 

• ஒ� உ�மம் ெபற்ற களஞ்சியமாக இ�தி அகற்றல். 

கழி� (�டப்பட்�) கதி�யக்க ஆதாரங்கள் �காைமத்�வ வைரபட திட்டம் இ� அட்டவைண 

ேமேல வ�வாதிக்கப்பட்ட ெகாள்ைககைள ��க்கமாக உ� 15. ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 
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 அட்டவைண 17 இடர் மதிப்ப�� 

 

         

 ெசயற்திட்டம்  2 வ� �திய களன� பாலங்கள் க�த்திட்டத்தின் கீழ் இ�க்�ம் இடத்தில் கதி�யக்க ெபா�ள் அகற்�ம் 

வசதி தக்கைவத்�ள்ள திட்டம் 

 BRIEF ெசயற்திட்டம் வ�ளக்கம் ஒ�ெகாடவத்ைத அேத வளாகத்தில் ஒ� �திய கழி� வளம் ேசமிப்� வசதி நகற்�தல் ��க்கமான 

திட்ட வ�ளக்கம்  

 ப�ன்வ�ம் அபாயங்கள் ஆரம்பத்தில் அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ளன. இந்த ெதாடர்ந்� ஆய்� மற்�ம் ெசயல்ப�த்தல் ேபா� நிர்வகிக்கப்ப�ம் 

1.1.1.1  

 S- த�வ�ரத்தன்ைம/ வ�ைள�க�ம்    L- சாத்தியம்       R- இடர் மதிப்ப�� (அபாய மதிப்ெபண் �ைற உ� 15, தய� ெசய்� காண�ம்) 

 

ஆபத்� அைடயாளம் 

காணல் 

�தற்கட்ட இடர் மதிப்ப�� உத்ேதசிக்கப்பட்ட  த�ப்� நடவ�க்ைககள் ம�த ஆபத்�கைள கண்காண�ப்� 

நடவ�க்ைககள் 

S L R S L R 
 

1 கட்�மானத்தின் ேபா� கதி�யக்கக் கசி�கள் வழிவ�க்�ம் பாதிப்�கைள / மா� 

1
.
1 

�ைளய�டல் கட்�மான 

ேபா� காரணமாக 

தைரய�ல் அதிர்� 

�வர்கள் மற்�ம் கழி� 

வளம் ேசமிப்� ேதான்றி 

வ��சல் 

 3  3  9 

இயல்பான 

ஆபத்� 

தண�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககள் ப��� 

5.1 இல் �றிப்ப�டப்ப�ள்ள� உள்�ர் 

மற்�ம் சர்வேதச வழி�ைறகைள 

கட்�மான நடவ�க்ைககள் காரணமாக 

ஏற்ப�ம் அதிகப்ப�யான அதிர்� த�க்க 

பயன்ப�த்தப்ப�ம் 

 1  2  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

ஒப்பந்ததாரர் �லம் 

தைர மட்டம் அதிர்� 

கண்காண�த்தல் 

(கட்�மான ேபா�) 

1
.
2 

கட்�மான ேபா� கனரக 

இயந்திரங்கள் / 

வாகனங்கள் 

ெசயல்பாட்ைட ேபா� 

கழி� ேசமிப்� வசதி 

வளம் ேசதம் 

 3 3  9 

இயல்பான 

ஆபத்� 

அதிர்� வரம்�, ேவலிகள் மற்�ம் 

தைடகள், மற்�ம் வாகன இயக்கத்தின் 

ம�� வ�திக்கப்பட்�ள்ள வரம்�கைளக், 

மற்�ம் இயந்திரங்கள் நடவ�க்ைககைள 

நி��வதற்கான (ப���கள் 5.2 மற்�ம் 5.3 

பார்க்க) 

 1 1  1  

�றக்க

ண�க்கத்

தக்க� 

ஆபத்� 

ஒப்பந்ததாரர் மற்�ம் 

(கட்�மான ேபா�) 

நடவ�க்ைககள் 

ச�யான திட்டமிடல் 

�லம் தைர மட்டம் 

அதிர்� 
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  கண்காண�த்தல் 

2 கதிர்வ �ச்� காரணமாக ெவள�ப்பா� ெபா� அபாயங்கள் - மற்�ம் பாலம் கட்�மான ேபா�ம் ப�ன்னர் 

2
.
1 

ஏற்பட்ட கதி�யக்க 

(�ழ்ந்�ள்ள நிைலகைள 

ந�ண்ட ெவள�ப்பா�) 

ெவள�ப்பா� பா�காப்� 

மற்�ம் 

ெதாழிலாளர்கள�ன் 

�காதாரம் 

 3 3  9 

இயல்பான 

ஆபத்� 

அதற்கான காப்பாக, ப�திய�ல் பதவ� 

மற்�ம் �ைறயான பா�காப்� ஆைட 

மற்�ம் உபகரணங்கள், கதிர்வ �ச்� 

ெவள�ப்பா� வழக்கமான ேசாதைனகள், 

கதி�யக்க ெபா�ள் ைகயாள்வதற்கான 

�ைறயான பய�ற்சி வழங்�ம் 

பயன்ப�த்தலாம் (ப��� 5.7 மற்�ம் 5.9 

பார்க்க) 

 2 1  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

SLAEB அ�க்கில், 

நைட�ைறகள் 

கண்காண�க்க 

வழங்�ம் மற்�ம் 

கதி�யக்க ெபா�ள் 

ைகயா�ம் பண�ய�ல் 

ஈ�பட்�ள்ள 

ஊழியர்கைள 

அறி��த்�வ�. 

2
.
2 

�ற்�ப்�ற அள� 

காரணமாக கதிர்வ �ச்� 

ெவள�ப்பா� அக்கம் 

உட்பட ெபா� மக்கள�ன் 

பா�காப்� (ந�ண்ட 

ெவள�ப்பா� 

 3 1  3 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

அதற்கான காப்பாக, ப�திய�ல் பதவ� 

மற்�ம் அதற்கான எச்ச�க்ைககள் 

ைவப்ப�. �ற்�ப்�ற கதிர்வ �ச்� அளவ �� 

மற்�ம் ேதைவப்பட்டால், ச�யான 

�ன்ெனச்ச�க்ைக நடவ�க்ைககள் 

எ�த்தல். (ப��� 5.9 பார்க்க) 

 1 1  1 

�றக்க

ண�க்கத்

தக்க� 

ஆபத்� 

SLAEB �ற்�ப்�ற 

கதி�யக்க 

அள��க்கள் அளவ�ட, 

மற்�ம் வழக்கமான 

இைடெவள�ய�ல்ெத�

வ�த்தல். 

2
.
3 

அதிக கதிர்வ �ச்� 

ெவள�ப்பா� காரணமாக 

பா�காப்� மற்�ம் 

ெதாழிலாளர்கள�ன் 

�காதார (வ�பத்�க்கள் 

ெதாடர்ந்�) 

 4 2  8 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

அவசர திட்டங்கள் சட்டத்தின் வ�திகள் 

ஏற்ப �ைறப்ப�த்தலாம். வசதிகள் 

மற்�ம் ம� வளம் ெகாள்�தல் ெசய்ய 

ேவண்�ம் வ�பத்�க்கள் எதிர்ெகாள்ள 

ேவண்�ய��ந்த�. 

 4 1  4 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

SLAB அவசர திட்டங்கள் 

ெதாடர்பாக ெத�வ�க்க. 

அைமச்சர் 

ேமம்ப�த்தப்படல். 

2
.
4 

அதிக கதிர்வ �ச்� 

ெவள�ப்பா� அக்கம் 

உட்பட ெபா� மக்கள�ன் 

பா�காப்� (வ�பத்�க்கள் 

ெதாடர்ந்�) 

 3 2  6 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

ேமேல உள்ள� ேபான்ற. 

பா�காப்� நைட�ைறகள் ப��� 5.9 

வ�வ�த்தார் கதிர்வ �ச்� பா�காப்ைப 

உ�தி ெசய்ய ெதாடர்ந்� இ�க்�ம். 

 3 1  3 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

 ேமேல உள்ள� 

ேபான்� (2.3) 
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2
.
5 

கதி�யக்க ெபா�ள் 

ேபாக்�வரத்� மற்�ம் / 

அல்ல� மாற்�வதல் 

ேபா� ெதாழிலாளர்கள் 

கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பா� 

 2 1  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

பா�காப்� நியமங்கள் ெதாடர் எண் SSR-6 

கண்�ப்பாக ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம் 

கதி�யக்கப் ெபா�ள், பா�காப்பான 

ேபாக்�வரத்� வ�தி�ைறகள். கதி�யக்க 

ெதாழிலாளர்கள், �ைறயான பா�காப்� 

ஆைட மற்�ம் உபகரணங்கள் 

வழங்கப்ப�ம் 

 1 1  1 

�றக்க

ண�க்கத்

தக்க� 

ஆபத்� 

தயா�ப்பாளர் 

Sஅ�க்�s இ�ந்� 

ேதைவயான அ�மதி 

ெகாண்�, 

ேபாக்�வரத்� 

ேமற்ெகாள்ள 

அைனத்� �ன் 

எச்ச�க்ைக 

நடவ�க்ைகக�ம், 

தாங்க ேவண்�ம். 

கதிர்வ �ச்� 

ெதாழிலாளர்கள�ன் 

பா�காப்ைப 

ெவள�ய�ட்� 

அள�கள�ல் (ஏதாவ� 

இ�ந்தால்) அளவ��ம் 

�லம், 

கண்காண�க்கப்பட 

ேவண்�ம் 

2
.
6 

கதி�யக்க ெபா�ள் 

ேபாக்�வரத்� மற்�ம் / 

அல்ல� மாற்�வதால் 

ேபா� ெபா� மக்கள�ன் 

கதிர்வ �ச்� ெவள�ப்பா� 

 2 1  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

பா�காப்� நியமங்கள் ெதாடர் எண் SSR-6 

கண்�ப்பாக ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம் 

கதி�யக்கப் ெபா�ள், பா�காப்பான 

ேபாக்�வரத்� வ�தி�ைறகள். கதி�யக்க 

ெபா�ள் ெசல்லப்ப�கிற� ேபா� 

ச�யான பா�காப்� வழங்கப்ப�ம். 

 1 1  1 

�றக்க

ண�க்கத்

தக்க� 

ஆபத்� 

2
.
7 

ெதாற்�ேநாய்கள் 

ஏற்படக்��ய அபாயம் 

ெபா�ட்கைள அகற்�ம் 

அகற்றல் �ற்�ச்�ழல் 

ேசதம் 

 4  2  8 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

. எந்த ெபா�ள் கதி�யக்க�ம் 

ெவள�ேயற்றப்ப் மாட்டா�. என��ம், 

அ�த்தமான வளம் கள் எந்த �ைறயான 

�ட்பத்ைத கிைடக்கா� என்றால், 

�ன்றாவ� கட்சிகள�ன் 

ெவள�ேயற்றப்ப�கிற�. ேதைவப்பட்டால் 

�க்கம் Sஅ�க்�s ெபறப்பட்ட ச�யான 

வழி�ைற �லம், உத்ேதச வசதி கழித்த 

வளம் கள் ேசமிப்� ெபா�ப்ெப�க்�ம். 

 4  1  4 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

 அ�க்�s இ�ந்� 

�ைறயான 

ஒப்�தல்கைள 

நடவ�க்ைககள் 

ஒ�ங்கிைணக்க 

ேவண்�ம். 

3 பாலம் கட்�ம் ேபா�ம் அதன் , ப�ன்னர் வளாகத்தில் பா�காப்� பாதிக்�ம் சம்பவங்கள் பாதிப்�கள் 
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3
.
1 

வளம் ேசமிப்� வசதி 

ஒ� 

அங்கீக�க்கப்படாதவர்க

ள�ன் அ�கல் 

 4 3  12 

இயல்பான� 

ஆபத்� 

  

�ைறயான பா�காப்� பைடய�னர் 

ைவக்கப்ப�ம். கண்காண�ப்� 

அைமப்�கள், சிசி�வ� ேகமராக்கள், 

அலாரம் அைமப்�கள், �தலியன 

இடத்தில் இ�க்�ம். பா�காப்� 

நடவ�க்ைக ெதாடர்ந்� ம�ஆய்� 

ெசய்யப்ப�ம், மற்�ம் ஸ்ேலயர் மற்�ம் 

அைமச்சின் ��ப்ப�க்கப்பட்� 

ைவக்கப்ப�ம். SLAB �ைறயான 

பா�காப்� நடவ�க்ைககைள 

அரங்ேகற்றம் ஆதர� வழங்க அைமச்சர் 

ேவண்�க்ெகாள்ேவாம். �திய வசதி 

சிறந்த பா�காப்� வழங்�ம் எந்த 

ெசாத்�, �ற்றி கட்டப்பட்ட இரண்� 

ேவலிகள் ேவண்�ம். �திய வசதி 

அதிர்�கைள தாங்�ம் இ� கான்கி�ட் 

கட்டப்பட்�ள்ள�,, 

 4  1  4 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

. SLAB தகவல் அ�க்�  

ைவக்க. அைமச்சர் 

ேமம்ப�த்தப்பட்ட�. 

  
  3

.
2 

தி�ட்�  4 3  12 

இயல்பான� 

ஆபத்� 

 4  1  4 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

3
.
3 

தன�நபர் கள் அல்ல� 

��க்கள் �லம் 

சேபாேடஜ்ஜில் 

 4 3  12 

இயல்பான� 

ஆபத்� 

 4  1  4 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

3
.
4 

ச�க அைமதிய�ன்ைம 

காரணமாக நாசேவைல 

 4 3  12 

இயல்பான� 

ஆபத்� 

 4  1  4 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

வசதி மற்�ம் 

பா�காப்� திட்டங்கள் 

பா�காப்� நடவ�க்ைக 

ேபா�மான 

கண்காண�க்க 

ேவண்�ம் 

கண்காண�ப்� �� 

(அத்தியாயம் 6 பார்க்க) 

ெதாடர்ந்� 

ேமம்ப�த்தப்பட்�, 

அல்ல� 

ேதைவப்பட்டால். 

4 பாலம் கட்�மானத்தின் ேபா� மற்�ம் ப�ன்னர் ஆபத்�கள் / வ�பத்�க்கள் காரணமாக பாதிப்�கைள 

4
.
1 

வளம் ேசமிப்� வசதி 

பாலம் ெசயல்பாட்ைட 

த�ங்�கள் 

 3  2  6 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

உ�க்� ெகாண்� வைளவ�ல் பாலம்,, 

அதிக தாக்கத்ைத தாங்க �வர்கள் 

வ�ப்ப�த்�ம் ��தல் �வர்கள் 

�வர்கள் உயர்த்தி, மற்�ம் வைளவ�ல் 

பாலம் இைணந்� க�ைமயான ேவக 

வரம்�கைள �மத்�ம் கட்�மான 

(அதிகபட்சம் 40 கிம� / மண�.) -) ப��வ�ல் 

 2  1  2 
Very low 

ஆபத்� 

The RDA and Consultant will 
check the designs as 
mentioned in mitigation. 

தண�ப்� 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள� 

ஆர்�ஏவ�ல் மற்�ம் 

ஆேலாசகர் 

வ�வைமப்�கைள 
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5.4 பார்க்க பார்க்�ம். 

4
.
2 

ெவள்ள அனர்த்தத்தால் - 

உள்�ர் 

 2  1  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

�ைறயான வ�கால் ேமலாண்ைம 

திட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். வசதி 

கத�கைள அ� �ைழ�ம் எந்த ந�ர் 

த�க்க சீல். தைரய�ல் நிைலகள் இ�தி 

உ�வாக்கம் தைரய�ல் அள� ேமேல 600 

மி.ம� எ�ப்பப்ப�கிற�. 

 1  1  1 

�றக்க

ண�க்கத்

தக்க� 

ஆபத்� 

. SLAB உள்ள வசதி 

�ற்றளவ�ல் வ�கால் 

ெநட்ெவார்க் 

ேபா�மான 

கண்காண�க்�ம். 

4
.
3 

ெவள்ள அனர்த்தத்தால் - 

த�ங்� 

 2  1  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

தைர நிைலகள் இ�தி உ�வாக்கம் 

தைரய�ல் அள� ேமேல 600 மி.ம� 

எ�ப்பப்ப�கிற�. வசதி இடம் 100 ஆண்� 

ெவள்ளக் ேமேல உள்ள�. 

 1  1  1 

�றக்க

ண�க்கத்

தக்க� 

ஆபத்� 

எந்த �றிப்ப�ட்ட 

கண்காண�ப்� ேதைவ. 

4
.
4 

த�  2  2  4 
Low 

ஆபத்� 

 Fire and smoke detectors will be installed. Fire reels 

will be provided. த� மற்�ம் �ைக ப��த்தைல 

கண்டறி�ம் க�வ� நி�வப்ப�ம். த� 

�ைல �ற்றி ைவக்�ம் உ�ைள 

வழங்கப்ப�ம். 

  

 2  1  2 

மிக�ம் 

�ைறந்த 

ஆபத்� 

 த� கண்டறிந்�ள்ளனர் 

வா�க்ைகயாக 

ேசாதைன 

ெசய்யப்ப�ம். 

4
.
5 

ப�ற ஆபத்�கள்  -  -  -      -  -  -   
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உ� 15. சீல் கழி� கதி�யக்க ஆதாரங்கள் �காைமத்�வ வ��ப்பங்கள் 

வளம்: ைகயா�தல், சீரைமப்� மற்�ம் கழித்தார் சீல் கதி�யக்க ஆதாரங்கள் IAEA ய�ன் 

ேசமிப்�, வ�யன்னா IAEA, Vienna (2000) IAEA-TECDOC-1145. 
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அத்தியாயம் 6. �ற்றாடல் கண்காண�ப்� நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

IAEA (1995), 111-F கதி�யக்க கழி� �காைமத்�வக் ெகாள்ைககள் கதி�யக்கக் கழி�கள் 

�காைமத்�வ திட்டம்  மற்�ம் கண்காண�ப்� ெசய்யப்ப�ம்,  இக் ேகாட்பா�கள் ப��� 5.8 

ேமேல வ�வ�க்கப்பட்�ள்ளன இ� ப�ன்பற்றப்ப�ம். 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாதகமான வ�ைள�கள�ன் தாக்கத்ைத �ைறக்க தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் 

நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்தல் மற்�ம் �ற்றாடல் கண்காண�ப்� ேதைவப்ப�கிற�. எனேவ 

கண்காண�ப்� ேநாக்கங்கள் தாக்கங்கைள தவ�ர்க்க கவனம் ெச�த்�கின்றன. இவற்�க்�ம் 

ேமலாக, தற்ேபாைதய கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் சட்டம்க�ம் �ட உத்தரவாதம் அள�க்கின்ற�. 

அட்டவைண 18 இல் கழி� �ல ேசமிப்� வசதி இடமாற்றம் ேதைவயான கண்காண�ப்� 

��க்கம் காட்டப்பட்�ள்ள�. 

கண்காண�ப்� திட்டம் கண்காண�ப்� ேநாக்கங்கள், (மாதி� அல்ல� ேவ� வைகய�ல்) 

ேசக�க்கப்பட்ட ேவண்�ம் �றிப்ப�ட்ட தகவல் மற்�ம் �ைறவதாக ெத�யவ�ல்ைல அல்ல� 

சாத்தியமான �ற்றாடல் தாக்கங்கைள �ைறப்பதன் க்கான தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் 

நடவ�க்ைககைள நடவ�க்ைககைள ெகா�த்� நிர்மாண�ப்� நடவ�க்ைககள் �காைமத்�வ 

ேகா�ட்�க்காட்�கிற�. இவற்�க்�ம் ேமலாக, அள��க்கள் �ட ெவள�ேய வ�வரமாக 

ெதாடர்�ைடய நி�வனங்கள் மற்�ம் நி�வனங்க�ம் கலந்�ெகாண்டன திட்டம் ெசயல்ப�த்த 

காலத்தில் ெதாடர்ந்� கண்காண�க்கப்பட ேவண்�ம். 

கண்காண�ப்� ேநாக்கத்�க்காக  �� ஒன்� ('கண்காண�ப்� ��' என்� �றிப்ப�டப்ப�கிற�) 

ெசயல்�ைறய�ைன ேமற்பார்ைவய�ட நி�வப்பட்ட�. ப�ன்வ�ம் �கவர்கைள  / நபர்கைள 

உள்ளடக்கி தாக்கத்ைத தாக்கத்ைத �ைறக்�ம்  ெசயல்�ைற கண்காண�ப்�  ெசய்ய 

�ன்ைவக்கப்ப�கின்றன. 

 

• SLAERC, SLAEB மற்�ம் மின்சக்கி  மற்�ம் ��ப்ப�க்கத்தக்க எ�சக்தி அைமச்சின் 

ப�ரதிநிதிகள் 

• மத்திய �ற்றாடல் அதிகாரசைப இ�ந்�  ப�ரதிநிதிகள் 

பாலம் கட்�ம் ேபா� கண்காண�ப்� ��: 

• • SLAERC, SLAEB மற்�ம் மின்சக்கி  மற்�ம் ��ப்ப�க்கத்தக்க எ�சக்தி அைமச்சின் 

ப�ரதிநிதிகள் 

• மத்திய �ற்றாடல் அதிகாரசைப இ�ந்�  ப�ரதிநிதிகள் 

RDA வ�ல் இ�ந்�  ப�ரதிநிதிகள், �திய களன� பாலம் திட்டம் ஆேலாசகர் 

ஒப்பந்ததாரர்கள் இ�ந்� ப�ரதிநிதிகள் 
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அட்டவைண 18. �ற்றாடல் கண்காண�ப்� திட்டம் 

�றிப்ப�ட்ட 

ப�ரச்சிைன 

கண்காண�ப்� 

அள�� 

கண்காண�ப்� அதிர்ெவண் 

மற்�ம் �ள்ள� 

ெமாத்த ேநரம் 

மற்�ம் காலம் 

கண்காண�ப்� ெபா�ப்� நி�வனம்; 

ேபான்ற �கவர் கிைடக்�ம் வசதிகள் 

நிதி, நி�ணத்�வம் மற்�ம் வசதிகள் 

கிைடக்�ம் 

ேமற்பார்ைவய�ன் 

ெபா�ப்� கட்சி 

கதிர்வ �ச்� கண்காண�ப்� 

காமா கதிர்வ �ச்�  (ேசமிப்� 

ெவள�ேய 

ப�ன்னண� நிைல) 

1. �ற்�ப்�ற காமா 

ேடாஸ் மதிப்ப�� 

(அதிகபட்சம் 

நிைல:. 0.2 μSv/h) 

மாசைட�ம் 

நிைல 

(அதிகபட்சம் 

நிைல: Bq/cm2 

 ஆண்�க்ெகா� 

�ைற 

• வளம் ேநரத்தில் ேசமிப்� 

ெச�கிய 

�றிப்�: பாலம் ப�யர்ஸ் 

எ�ப்ப�ய ேபா�, 

அதிர்ெவண் ஒவ்ெவா� 

வாரம் ஒ� �ைற 

இ�க்�ம் 

கட்�மான காலம் மற்ற 

ேபா� அதிர்ெவண் 

இரண்� வாரங்க�க்� 

ஒ� �ைற இ�க்�ம் 

கதிர்வ �ச்� கண்காண�ப்� 

�திய வசதி தற்ேபா� 

ஒவ்ெவா� 

அளவ �� 2 மண� 

ெபா�வாக 

உள்ள�. 

கண்காண�ப்� ெபா�ப்� SLAEB 

கிைடக்�ம் வசதிகள்: காமா கதிர்வ �ச்� 

திைரகள்• மாசைட�ம் மான�ட்டர்கள் 

• இயல்�ச்�ழலில் காமா நிறப்ப��ைக 

அைமப்�கள் 

• பண�யாளர் கதிர்வ �ச்� 

கண்டறிந்�ள்ளனர் 

• ெசயலற்ற dosimeters (�எல்�) 

�ற்�ச்�ழல் கண்காண�ப்� மற்�ம் 

மதிப்ப�� பய�ற்சி ெபற்றவர்கள் SLAB 

கிைடக்�ம் 

SLAEB இ�ந்� �ற்�ச்�ழல் 

கண்காண�ப்� நிதி ஒ�க்கீ� 

அன்� தளம் 

ேமற்பார்ைவ SLAB 

இன�ய தளம் 

ேமற்பார்ைவ ேதடல் 

���கைள 

அைமச்சர் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். 
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ேசமிப்� இ�ந்� 

கதி�யக்க ெபா�ள் 

இடமாற்றம் காலத்தில் 

ெசய்யப்ப�ம். 

�திய வசதி எந்த 

கதி�யக்கக் கசி�கள் 

ேசாதிக்க ேவண்�ம் 

அதிர்� கண்காண�ப்� 

தள அதிர்� ப�க் �கள் 

திைசேவகம் (PPV) 

பார்க்க�ம்: 

உத்ேதச காற்� 

�ண்� overpressure 

மற்�ம் தைரய�ல் 

அதிர்� தரத்ைத 

இலங்ைக - 

மத்திய �ற்றாடல் 

அதிகார சைப 

பாலத்தின் நிர்மாணப் 1. 

ஆண்�ல்: ெதாடர்ச்சியான 

3 மாதங்க�க்� ஒ� 

காலத்தில் ெதாடர்ந்�, 

மற்�ம் அதன் ப�ன்னர் 

ேபான்ற மற்�ம் 

ேதைவப்ப�ம் ேபா�: 

பாலம் நடவ�க்ைககள�ன் 

ேபா� 2. 

ெதாடர்ச்சியான 

கட்�மான ேபா� 

பாலம் 

நடவ�க்ைககள�ன் 

ேபா� 

SLAEBபாலம் கட்�மான ேபா�: 

ஒப்பந்ததாரர் 

வசதிகள் ஒப்பந்ததாரர் �லம் 

கிைடக்க ெசய்யப்ப�ம் 

நிதிகள் ெசல� திட்டத்தின் ஒ� 

ப�தியாக நிதி ஒ�க்கீ� ெசய்ய 

ேவண்�ம் 

பாலத்தின் நடவ�க்ைககள�ன் ேபா�: 

SLAB 

SLAERC 

ஆேலாசகர் 

�ற்�ச்�ழல் 

கண்காண�ப்� 

அ�வலர் 

ஒப்பந்ததாரர். 

ஆேலாசகர் 

ஆர்�ஏவ�ல் 

ெத�வ�க்க 

ஆர்�ஏவ�ல் �க்கம் 

மற்�ம் ஸ்லாவ�க் 

ெத�வ�க்க 

ெசலவ�ட்� வளம் 

ேசமிப்� வசதி 

�வர்கள் மற்�ம் 

கிராக் அகலம் வ�ஷுவல் கண்காண�ப்� பாலம் கட்�மான 

ேபா�: 

SLAEBபாலம் கட்�மான ேபா�: 

ஒப்பந்ததாரர் 

74 
 



ேமைடய�ன் ம�� 

வ��சல் 

ஒப்பந்ததாரர் 

வசதிகள் 

ஒப்பந்ததாரர் 

�லம் கிைடக்க 

ெசய்யப்ப�ம் 

நிதிகள் ெசல� 

திட்டத்தின் ஒ� 

ப�தியாக நிதி 

ஒ�க்கீ� ெசய்ய 

ேவண்�ம் 

பாலத்தின் 

நடவ�க்ைககள�ன் 

ேபா�: 

வசதிகள் ஒப்பந்ததாரர் �லம் 

கிைடக்க ெசய்யப்ப�ம் 

நிதிகள் ெசல� திட்டத்தின் ஒ� 

ப�தியாக நிதி ஒ�க்கீ� ெசய்ய 

ேவண்�ம் 

பாலத்தின் நடவ�க்ைககள�ன் ேபா�: 

பாலத்தின் 

நடவ�க்ைககள�ன் 

ேபா�: 

SARC 

தி�ர் த� த� கண்டறிதல் ெதாடர்ச்சியான 

வளம் ேசமிப்� வசதி 

உள்ேள 

ெதாடர்ச்சியான 

ெசலவ�ட்� வளம் 

ேசமிப்� வசதி 

ெசயல்பாட்� 

ஆ�ட்காலத்தில் 

த� உண�கள் கழித்தார் வளம் ேசமிப்� 

வசதி உள்ேள நி�வப்பட்ட 

SLAERC 

பா�காப்� ம�றல் பாரஊர்தி 

உள்ளவர்கள் 

ஆண்�ேதா�ம் 

உடன�யாக பா�காப்� 

ெதாடர்ச்சியான 

ெசலவ�ட்� வளம் 

SLAEB 

2014 ம் ஆண்�ன் 40 இல இலங்ைக 

SLAERC 

அைமச்சர் 
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மற்�ம் 

வ�டாந்திர 

தண�க்ைககள் 

ேபா� கடைமகள் 

மற்�ம் 

ெபா�ப்�கள் 

ெவள�ேயற்ற 

தரப்�க்�ம் 

கண்�ப��க்கப்ப�ம் ப�ற� 

எந்த �கா�ம் பா�காப்� 

ம�றி �றித்� உடேனேய 

ெகா�க்கிறவர் 

சந்ேதகிக்கப்ப�ம் 

இ�க்கலாம் என்� எந்த 

சம்பவங்கள் காரணமாக 

பா�காப்� ம�றி 

ஏற்பட்�ள்ளன உடேனேய 

ேசமிப்� வசதி 

ெசயல்பாட்� 

ஆ�ட்காலத்தில்  

அ�சக்தி சட்டத்தின் அள�க்கப்பட்ட 

ெபா�ப்�கைள ப�தியாக,  

IGP 
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அத்தியாயம் 7. ���ைர மற்�ம் ப�ந்�ைரகள் 

���ைர 

இந்த அறிக்ைகய�ல் வ��வாக கலந்�ைரயாடப்பட்ட ப�,  இலங்ைக அ�சக்தி சைப 

தற்ேபாைதய வளாகத்தில் உள்ள வகதிகள் (பா�காப்� அ�வலகம் உட்பட) �திய வ��தி 

வசதிகள் �திதாக அைமக்கப்பட்ட கட்�டத்திற்� மாற்�தல் மற்�ம் அைனத்� கதி�யக்க 

ஆதாரங்கைள ஒ�ெகாடவத்ைத வளாகத்தில் ேசமித்� ைவக்கப்ப�தல் காரணமாக எ�ம் 

தாக்கங்கைள அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்டப�  ஒ�ங்காக ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்றனேபா�ம்  

தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள ெசவ்வேன அ�லாக்கி 

கண்காண�க்கப்ப�ம்ேவைளய�ல், �றிப்ப�டத்தக்க �ற்றாடல் பாதிப்�க்கைள வழிவ�க்க 

��யா�. அேத வளாகத்தில் உள்ள ேவ� இடத்தில் வசதிைய மாற்�வதல் 

ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. ெபா� மக்கள�ன் எதிர்ப்� காரணமாக தற்ேபா� இ�க்�ம் இடத்தில் 

இ�ந்� ேவ� ஒ� இடத்�க்� வசதிைய மாற்�வ� ஏற்கத்தக்கதாக இல்ைல. 

இயற்ைக அனர்த்தங்கள் (உதா., ெவள்ளம்) மிக�ம் அ�தான நிகழ்தல் நிகழ்� ஆ�ம்; என��ம், 

�ைறயான தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள நடவ�க்ைககைள �திய வசதி  

தி�ப்திகரமான ெசயல்பாட்ைட உ�தி ெசய்ய்யப்ப�ம் த�, நாசேவைல, ேபான்ற �ைறயான 

பா�காப்� நடவ�க்ைககள், கண்காண�ப்� அைமப்�கள், அவசரகால தயார்நிைல, தற்ெசயல் 

�காைமத்�வ திட்டங்கள் ேபான்றைவ �லம் பா�காப்ைப உ�தி ெசய்ய ஆேலாசைன 

வழங்கப்பட்�ள்ள�. . 

கதிர்வ �ச்� பா�காப்� நடவ�க்ைகைள  உ�தி ெசய்யப்ப�வ�டன் கழி� �ல ேசமிப்� வசதி 

ெசயற்பா�கைள எ�க்�ம் திறன்  SLAEB இடம் உள்ள�. ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இடர் மதிப்ப��, 

�ைறயான தண�ப்� மற்�ம் அ�த்த�த்த கண்காண�ப்� நடவ�க்ைககைள திறம்பட 

ெசயல்ப�த்த ெசயல்�ைறகள் இடத்தில் இ�க்�ம் ேபா�  எஞ்சிய ஆபத்�க்கள் 

'�றக்கண�க்கப்பட்ட  ஆபத்�' அல்ல� 'மிக �ைறந்த ஆபத்�' என்ேறா க�தப்ப�கின்ற�.  

உத்ேதசிக்கப்பட்ட திட்டம் இந்த அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ளனர் தாக்கத்ைத தவ�ர்க்�ம் 

நடவ�க்ைககைள ேசர்ந்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். ப�ன்வ�ம் ப�ந்�ைரகள் தரப்பட்�ள்ள�.  

 

 
ப�ந்�ைரகள் 

(அ) �திய கழி� �ல ேசமிப்� வசதிைய திட்டமிடல் 

இ� SLEARC வழங்கப்பட்ட நிபந்தைனகள் மற்�ம்  SLAERC (இைணப்� 3-1 பார்க்க) 

�ன்ைவக்கப்பட்�ள்ள �றிப்�கள் நிைலைமகள் ப� ெசய்ய ேவண்�ம் (இைணப்� 3-3 பார்க்க) 

2014ம் ஆண்�ன் 40, இல இலங்ைக அ�சக்தி சட்டத்தின் �லம் SLAEB இனால் 

நிைறேவற்றப்ப�ம்., எனேவ, IAEA சர்வேதச அ�சக்தி அைமப்� நியமங்கள் மற்�ம் வழிகாட்� 

ெநறிகள் கைடப்ப��க்கப்ப�ம்.  கதிர்வ �ச்� பா�காப்�, பா�காப்� கண்காண�ப்� அைமப்�கள் 
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ச�யான நி�வல், அவசர, நாசேவைல, வ�பத்�க்கள், �தலியன எ�க்கப்பட ேவண்�ம். 

காவலர்கள், எள�தாக அ�சரைண உட்பட பா�காப்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள, 

ெபா�த்தமான உ�தி மற்�ம் ெமன்ைமயான வசதி நடவ�க்ைககைள உ�தி 

ெசய்யப்படேவண்�ம் . 

தைர மட்டத்தில் இ�ந்� 600 மிம� உயர்த்�வதன் �லம் வசதிய�ல் ெவள்ளம் ஏற்படாத 

நிைலய�ைன உ�தி ெசய்ய ���ம். 

 (ஆ) �திய களன� பாலம் நிர்மாண�ப்� மற்�ம் அ�த்த�த்த ெசயன்�ைறகள�ன் கழி� �ல 

ேசமிப்� வசதி பாதிக்கப்படா� என்� உ�தி ெசய்ய, உத்தரவாத பா�காப்� வழங்கப்ப�ம்.  

அதிர்� நியமங்கள் ப�ன்பற்றப்ப�வ�டன் ப��� 5.1 இல் ப�ேர�க்கப்பட்ட ப�  நிைலயான 

நைட�ைறகள் ெதாடர்ந்� அதிர்� அதிகப்ப�யான அள� உற்பத்தி ஐ  �ைறக்க நடவ�க்ைக 

எ�க்கப்ப�ம். 

பாலம் கட்�ம் ேபா� கனரக இயந்திரங்கள் இயக்கத்தின் ேபா� வசதிய�ன் பா�காப்� 

உ�திப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். ேம�ம், ப��� 5.3 மற்�ம் 5.4 ெகா�க்கப்பட்ட ேபான்ற 

மட்�ப்ப�த்தல் உத்திகள் ப�ன்பற்�வதன் �லம் பாலத்தின் நடவ�க்ைககள�ன் ேபா� வசதி 

பா�காப்ைப உ�தி ெசய்யப்ப�ம். 

 (இ) ேசமிப்ப�ன் ேபா� சர்வேதச கதி�யக்க ெபா�ள் ேபாக்�வரத்� வ�திகைள SLAERC 

(இைணப்� 3-1) �லம் ஆேலாசைன மற்�ம் ப��� 5.7 மற்�ம் 5.9 உள்ளப� 

கைடப்ப��க்கப்ப�ம் .ஆதாரங்கள் SLAERC அ�மதி கீழ் சர்வேதச தரங்கள், வழி�ைறகள் மற்�ம் 

சிறந்த நைட�ைறகைள ப�ன்பற்�வதன் �லம் கதிர்வ �ச்� பா�காப்ைப உ�தி ெசய்யப்ப�ம்.  

(ஈ) பா�காப்� நடவ�க்ைககள் ேபா�மானதாக இ�க்கிற� மற்�ம் எதிர்வ�ம் (ப��� 5.8) எந்த 

சந்தர்ப்பத்தில் சமரசம் ��யா� என்� உ�தி ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

(உ) �ற்றாடல் பாதிப்�க�க்� �ைறயான கண்காண�ப்� (கதிர்வ �ச்� அள� உட்பட) மற்�ம் 

பா�காப்� நடவ�க்ைககள் வசதி ெசயல்பா�கைள உ�தி ெசய்ய ேதைவயா�ம். ேம�ம், 

ஆபத்� மதிப்ப��கைள ெபா�த்தமான ேவைளய�ல் எ�க்கப்பட ேவண்�ம் எந்த தாக்கத்ைத 

தவ�ர்க்�ம் நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கண்� SLAEB  ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� ஒ� 

வழக்கமான பய�ற்சியாக , நடத்தப்பட்ட ேவண்�ம். 

(ஊ) கழி� கதி�யக்க ஆதாரங்க�க்� (உ� 15 பார்க்க�ம்) ச�யான �காைமத்�வ 

வ��ப்பங்கைள ெதாடர்ந்�  கைடப்ப��த்�  தாக்கங்கைள �ைறத்�க்ெகாள்ள 

ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 
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ப�ன்ன�ைணப்� 1. வ�சாரைண நியதிகள் 

 
 

TERMS OF REFERENCE 

This ToR is valid only for one and half years from the date of issue.   

This ToR is only a guideline document. 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.  

Project Name : Retaining of the radioactive material disposal facility of the 
SLAEB at the existing location with strengthening of the 
structure under the Second New Kelani Bridge Project. 

Project Proponent : Road Development Authority 

Project Approving Agency : Central Environmental Authority 

Report requirement : Supplemental report to the EIA report dated August 2013  

Report format   : 

 Executive summary 

      1. Introduction  

      2. Description of the project (project alteration) and reasonable alternatives 

     3. Description of the existing environment  

      4. Anticipated environmental impacts of the project (project alteration) 

      5. Proposed mitigatory measures 

      6. Environmental monitoring program 

      7. Conclusion and recommendation 

Annexure 

i. Terms of Reference 
ii. References 
iii. Sources of data & information 
iv. List of preparers including their work allocation and time schedules. (The report should 

be authenticated by the preparers) 
v. Complete set of relevant maps, tables, charts, layout plans and other details 

  
2. INTRODUCTION 
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This chapter should include the following  

1.1 Background of the project (Identify the development project to be assessed, a brief 
history of the project, its current status and timetable and the current status and 
progress of the planned road project). 

1.2 Objective and justification of the project.  

(Summarize the need or problem been addressed by the project and how the project is 
expected to resolve the problem) 

1.3 Objectives of the Supplemental Report to EIA (SEIA). 

(Specify the objectives of the assessment and the relationship of the results to project 
design and implementation) 

1.4 Methodologies and technologies adopted in SEIA report preparation. 

1.5 Government policy regarding the project. 

1.6 Preliminary clearances/approvals for the project obtained from the state agencies 
such as Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council and conditions laid down by 
such agencies in granting such clearances/approvals. 

1.7 Compatibility of the proposed project with the proposed/planned developments 
within the area including the planned highway. 

 

3. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT (ALTERATION) AND REASONABLE 
ALTERNATIVES 

 

Following details should be given in order to get a clear picture of the project. 

2.1 Project Location 

 
•  Location, indicating the Divisional Secretariat Division and the Local Authority within 

which the project site falls. Clear coloured and readable maps at appropriate scale or 
satellite images should be given in order to identify the exact location of the project. 

•  Land extent, ownership of the land (ownership of the land after implementation of the 
New Kelani Bridge project should be clearly indicated).  

2.2 Project components 
• Details of the radioactive waste storage facility and other facilities such as offices to be 

established within the project site. Details of the followings should be provided in this 
regard. 

o Types of radioactive material to be handled, stored including their nature, 
quantity/quality, half-life etc.  

o Method of storage of radioactive material. Give specification of the radioactive 
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material storage facility and method of storage of each type of wastes.  
o Management of the radioactive material storage facility including method/s of 

transporting, handling, loading, unloading of radioactive material. Give 
specification for such transporting, handling, loading and unloading.  

o Minimum safe buffer zone requirement from such activities to other land uses 
such as highways, human settlements etc.  

o The existing laws, regulations, norms, guidelines on the above all and 
compliance with the same need to be given.  

• The layout plan of the project, indicating all the project components such as;  
- Radioactive material storage facility, handling, loading, unloading areas. 
- Office, security building, buffer zone to be maintained.   

 (The above layout plan should be depicted in the survey plan of the project area). 

• Water requirement including quantity & quality and source/s. (if any) 
• Types of material generated from the radioactive material storage facility (if any) 

including their quantity, quality, level of contamination by radioactive 
substances/radiation etc. The method of containment, treatment and final disposal of 
such materials.   

• Safety measures to be maintained at the radioactive material storage facility both during 
construction and operation stages. 

• Security arrangements to be maintained at the radioactive material storage facility both 
during construction and operation stages. 

• Other resources/ requirements needed.  
• Details of any phased development activities envisaged (if any). 

 

2.3 Construction Procedure 
• Construction activities, construction responsibility of the radioactive material storage 

facility etc. and the staff (workforce) requirement.  
 

2.4 Operational procedure 
• Operation activities, operation responsibility of the radioactive material storage facility 

and the staff (workforce) requirement.  
• Responsibility of providing security for the above facilities including access control for 

unauthorized persons. 
 

2.5 Evaluation of Alternatives 
 

 Describe reasonable alternatives considered in the course of developing the proposed 
project (e.g. Siting alternatives, design alternatives, technology selection, construction 
techniques etc.). 
Include the alternative of not construction the project in order to demonstrate 
environmental conditions without it. 
Compare alternatives in terms of potential environmental impacts, mitigatory 
measures, capital and operating costs, reliability, etc.   
Comparison of the alternatives considered and recommendations should be given, 
including justification for selecting the proposed option from all the alternatives 
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considered. 
4. DESCRIPTION OF THE EXISTING ENVIRONMENT 
 

STUDY AREA  

The study area for the assessment shall include the following; 

•   Project site  
•   Any area beyond the project site where there is potential for environmental impacts 
 

Special attention should be given to provide information on the following; 

• Details on any incompatible socio –economic, socio cultural attributes as given below 
within the area influenced by the project activities together with the sensitivity (distance 
and significance).  

- Human settlements 
- Transport systems (roads/bridges) 
- Any other such as susceptibility for natural hazard such as floods 
 

5. ASSESSMENT OF ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS 
 

This chapter should show the overall effects of the project on the individual environmental 
components including physical, biological and socio economic-cultural during the both 
construction (if any) and operation of the project.  Impacts should be considered in terms of 
magnitude, severity, duration, frequency, risk and indirect effects.  

Impacts should be addressed in the order of priority.  Impacts that are significant should be 
quantified to the extent of possible using appropriate techniques.  

 

Special attention should be given to the followings; 

• Risks of exposure to high radiation by employees, public, other socio economic and socio 
cultural attributes during transporting, handling of radioactive materials, operation of 
radioactive material storage facility. 

• Risks of accidental release of radiation due to any unusual occurrences/incidents such as 
accidents, fire, natural hazards etc. A risk assessment needs to be carried out for the 
probability of having such incidents. 

• Impacts on the environmental components such as air, soil, groundwater, surface water, 
storm water etc. due to contamination by radiation, radioactive wastes during 
transporting, handling, operation of radioactive material storage facility and due to 
unusual occurrences such as accidents, fire, natural hazards etc.  

• Impacts on the environment due to discharge/disposal of other liquid/solid materials. 
• Impacts to the radioactive material storage facility by construction and operation of the 

2nd New Kelani Bridge Project. 
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• Socio-cultural and socio-economic benefits to the country. 
 

6. PROPOSED MITIGATORY MEASURES 
 

• This chapter should set out the proposed measures to minimize the impacts identified 
in Chapter 4 to acceptable levels (in that order of priority) including conformity to laws, 
regulations, norms, guidelines. Mitigation methods should be defined in specific 
practical terms. A rationale should also be presented for selection of chosen mitigatory 
measures.  

• Emergency response system/safety arrangement plan for any release of radiation due to 
accidental fire, damages to structures of the storage facility giving special reference to 
possible damages that may cause by the construction and operation of the New Kelani 
Bridge Project any other natural hazard such as floods etc. This plan should include; 

o Types of emergencies which could handled. 
o Facilities available/required at the site for such handling. 
o Methods of recovery, containment, treatment of contaminated environment 

(water, soil etc.) 
o Analysis of the effectiveness of the measures proposed for mitigation of the 

effects of external events that could be adversely affect the safety and security 
of the radioactive material storage facility. 

 

6. ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

A suitable monitoring programme including in-situ monitoring programme, 
parameters to be monitored, frequency of monitoring of such parameters, responsible 
persons/agency for monitoring in order to make a continuous assessment of the state of 
the environment should be given.  

An effective reporting procedure should be outlined.  Availability of funds, expertise, 
facilities for monitoring purpose should be mentioned. 

 

 

7. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 
The environmental acceptability of the proposed project and key findings and 

recommendations of the assessment should be given.   

Any programme to improve general environmental conditions can also be stated here. 
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ப�ன்ன�ைணப்� 2. SEIA அறிக்ைக தயா�த்தவர்கள�ன் பட்�யல் 

 
Name Designation Signature 

Eng. Dr. Jagath Manatunge Team Leader/Environmental 

Specialist/Chartered Civil Engineer 

 

Dr. PM Digana Bandara Environmental Specialist  

Eng. Dr. Nalin de Silva Geotechnical Engineer  

Eng. Dr. Lalith Rajapakse Hydrologist  

Officials of SLAEB and 

SLAERC 

Radioactive and source 

information; security and safety 

issues, etc. 
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ப�ன்ன�ைணப்� 3-1a. அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற 

ஆைணக்��வ�ன் நிபந்தைனகள் (SLAERC) 
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ப�ன்ன�ைணப்� 3-1b. அ�சக்தி ஒ�ங்��ைற சைபய�ன் 

ஒப்�தல் (SLAERC) 

 

 

 

 

 

ெபறேவண்�ம் 
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ப�ன்ன�ைணப்� 3-2. SLAEB இனால் கட்�ட திட்டத்தின் ஏற்� 
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ப�ன்ன�ைணப்� 3-3. SLAERC �றிப்ப�டப்பட்ட கழி� வளம் 

ேசமிப்� வசதி ேதைவகள் தளவைரபடம் 
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ப�ன்ன�ைணப்� 3-4: இரண்� �ண்கள�ன்  அைமவ�டத்தின் 

வ�பரம் 
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உ�  3-2-1. �ைளய�டலின் அைமவ�டம் 
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ப�ன்ன�ைணப்� 3-5: வைரபடங்கள�ன் வ�பரம்: 

i. SLAEB  இன் தற்ேபாைதய அைமவ�டம் 

ii. �ன்ெமாழியப்பட்ட கழி� வளம் ேசமிப்� 

வசதி அைமவ�ட தைரவைரபடம் 

iii. கழி� வளம் ேசமிப்� வசதி அைமவ�ட 

தைரவைரபடம் 
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RECONSTRUCTION AND RELOCATION OF BUILDINGS
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TYPE WIDTH HEIGHT DESCRIPTION

RD1

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS -  (SPENT SOURCE STORAGE  FACILITY )

D2

RD1a

,ELEVATION & SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS
SPENT SOURCE STORAGE FACILITY  -  FLOOR PLAN,SECTION

3316-AEA-AR-WS-02

D/SITHARA/3316-ATOMIC ENERGY BLDG / PLANS

1:100-

SITHARA RUSHANTHI

ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

RECONSTRUCTION AND RELOCATION OF BUILDINGS
FOR

ATOMIC ENERGY AUTHORITY BUILDING
DUE TO NEW BRIDGE CONSTRUCTION PROJECT

OVER KELANI RIVER
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