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වාහන ධාවනය අඩුවීම නිසා, 
                                 බත්තරමුල්ල අවට වායූ දුෂණ තත්ත්වයේ අඩුවක්.... 

                                                                   අධයක්ෂ නනරාල් - මධයම රිසසර අිකාාිසය 
 

යලෝාය පුරා යාොයරෝනා වසංගතය රැතිරයාම යහේතුයවන් යබොයහෝමයක් නගර වසා දැමීම සිදුවී 

ඇත. යේ යහේතුයවන් රාිසසිසාව සිදුවී ඇති ධනාත්මා සිදුවීමක් නේ, එම නගර වල වායූ දුෂණ තත්ත්වය 

අවම වීමයි. යමම තත්ත්වය විය ේෂයයන් ඉන්දියායේ නවදිල්ලි, ඇයමිසාායේ යලොස් ඇන්නලීස් හා යවනත් 

යුයරෝපීය නගර වල දැාගත හැකිය. 

ශ්රී ලංාායේ මධයම රිසසර අිකාාිසයේ බත්තරමුල්ල ප්රධාන  ාා්යයාල රිසශ්රයේ ස්ථාපිත ස්වයංක්රීය 
සංසරණ වායූ, මිනුේ උරාරණ රද්ධතියේ දත්ත වි ්යල්ෂණය කිරීයේදී ද සංසරණ වායු තත්ත්වයේ 

රැහැදිලි යවනසක් දක්නට ලැයේ.  

මධයම රිසසර අිකාාිසයේ ස්ථාපිත ස්වයංක්රීය සංසරණ වායූ මැනුේ උරාරණය  (Ambient Air 

Quality Monitoring Station) මගින් ස්වයංක්රීයව ක්ද්ර අංූනන් මයියරෝන 5.( (PM2.5), මයියරෝන 10 

(PM10), ාාබන් යමොයනොක්සයිඩ් (CO,) නයිට්රනන් යයයොක්සයිඩ් (NO2), සල්ෆ්ය යයයොක්සයිඩ් (SO2), 

ඕයසෝන් (O3) යන නි්යනායා වායූ දුෂාාරා (Criteria Air Pollutant) මනිනු ලබන අතර, එම දුෂාාරා 

වල මහනනතාවට සිදුවන යසෞඛ්යමය බලරමම රදනේ ාරගනිමින් වායු තත්ව ද්ය ාය සාස්ාර (Air 

Quality Index (AQI)) ඩිජිටල්  පුවරුවක් මගින් සහ අදාළ යවේ පිටුව මගින් දිනරතා නනතාවට ප්රද්ය නය 

ාරනු ලබයි. 

ශ්රී ලංාායේ වායූ දුෂණයට ප්රධාන ව යයන් (0%)) දායා වන්යන්, රථවාහන වල යරොසිල ඉන්ධන 

දහනයයන් සිදුවන වායූ දුෂණයයි. ඉතිිස ප්රති තයයන් 5%)ක් ගෘහස්ථ වායූ දුෂණයයන් ද අයනක් 5%)ට 

ාා්යමිා ක්රියාවලීන් හා අරරවය විවෘත දහනය ද යහේතුයේ.  

මධයම රිසසර අිකාාිසය මගින් බත්තරමුල්ල ස්ථාපිත ස්වයංක්රීය සංසරණ වායූ මැනුේ ඒාායයන් 

ප්රධාන ව යයන් මනිනු ලබනුයේ ඒ අවට ප්රයද් යේ රථවාහන නිසා ඇති වන වායු දුෂාාරායි. ඒ අනුව 

මිනුේ රද්ධතිය අවට ඇතිවන වාහන දුම සහ දුවිලි අංූන ක්ද්ර අංූන සහහා යහේතුාාරා යේ. යාොයරෝනා 

වසංගතය යහේතුයවන් ඇඳිිස නීතිය රැනවීම නිසා එම ප්රයද් යේ වාහන ගමනාගමනය අඩුවීම නිසා  යමම 

අංූන නනනය වීයේ අඩුවීමක් අයේක්ෂා ාල හැකි අතර, 5%19 සහ 5%5% අදාල ාාලය තුළ එම උරාරණ 

රද්ධතිය මඟින් මනින ලද ක්ද්ර අංූන වල සාධනයන් ප්රස්ථාර ගත කිරීයමන් එය රැහැදිලි යේ.   

  අ.පි.බ 
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එයමන්ම 5%5% මා්යතු මස %1 සිට 5%5% අයප්රේල් මස 1( දක්වා PM1% සහ  PM5.( සාන්රණ අගයන් 

ප්රස්ථාරගත කිරීයමන් ද එය ඉතා රැහැදිලි යලස අඩුවීමක් දක්නට ලැයේ. යමයට ප්රධානතම යහේතුව වන්යන් 

ඇඳිිසනිතිය රැනවීම නිසා බත්තරමුල්ල අවට ප්රයද් යේ ද වාහන ගමනාගමනය අඩුවීම නිසා වාහන මඟින් 

යරොසිල ඉන්ධන දහනයයන් සහ යරෝද මගින් ඇතිවන දුවිලි අංූන ( tire dust ) නනිත වීම අඩුවීමයි. 

    

              යරට්රල් ඉන්ධන ව යයන් ාාවිතා ාරන වාහන සහ ීසසල් ඉන්ධන ව යයන් ාාවිතා ාරන වාහන 

වලින් නයිට්රික් ්ක්සයිඩ් සමදී එය වායුයගෝලයට එාතුවන අතර, එම වායූව සූ්යයායලෝාය ඇතිවිට ප්රාා 

රසායනිා ප්රතික්රියාවාට ාානනය වී නයිට්රනන් යයයොක්සයිඩ් සාදයි. යේ ාාලය තුළ එම දුෂාාරාය 
සමඳියේ ප්රවණතාවය අඩුවීම නිසා බත්තරමුල්ල ස්වයංක්රීය සංසරණ වායූ මිනුේ මධයස්ථානය මගින් එාතු 

ාරන ලද දත්ත වි ්යල්ෂණයේදී නයිට්රනන් යයයොක්සයි්  සාන්රණය අඩුවීයේ ප්රවනතාවක් දක්නට ලැයේ.  

අ.පි.බ 
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             යේ අනුව යමම ාාලය තුළ එාතු ාරනු ලබන වායු දුෂණය පිළිබහ දත්ත ඉදිිස ප්රතිරත්ති සැලුමේ 

වලට විය ේෂයයන් අදාළ ප්රයද් වල ප්රවාහන සැලුමේ රද්ධති සැලුමේ කිරීයේ දී ඉතා වැදගත් වන බව 

මධයම රිසසර අිකාාිසයේ වායූ තත්ත්ව ඒාාය සහහන් ාරයි. 

 

මධයම රිසසර අිකාාිසය 


