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1. හැදින්හීම 

ජන සුබ සදන නීති පදනම විසින් එේසත් ජාතීන්කේ සංවර්ධන වැඩසටහකනහි ජ ත් පරිසර පහසුකම්/ 

සුළු මූලයාධාර අදියර VI (UNDP GEF/SGP CYCLE VI) යටකත් මත්කතක ාඩ වැව සහ කතත්බිම් සහ 

ඔලුපත්තාව වැවට නීතිමය තත්ත්වයේ ලබා දීම සඳහා කටයුතු කිරීම (Working Towards Giving Legal 

Status to the Mattegoda Wetlands and Olupattawa Lake) යන වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

මත්කතක ාඩ සහ ඔලුපත්තාව කතත්බිම් කමම වයාපෘතිය යටකතහි කතෝරා ත් වයාපෘති ප්රකේශය වන 
අතර එය පහත දැේකවන කතත්බිම්වල එකතුවකි. 

• මත්කතක ාඩ මහවැව, එයට යාබදව පිහිටි භූි ප්රකේශය සහ වැවට යාබදින් පිහිටි පහත රට කතත් 

කලාපයට අකව්නික වන වැස්මේ සහිත භූිය; 

• මත්කතක ාඩ කුඩාවැව සහ එයට යාබදව පිහිටි භූි ප්රකේශය; 

• දිය උල්පත් වින් කපාකහාසත් සංකව්දී මත්කතක ාඩ වගුරු බිම, ඒ වටා පිහිටි භූි ප්රකේශය සහ 

එම වගුරු බිම් ප්රකේශයට සම්බන්ධ කුඹුරු සහ අකනේ කෘෂිකාර්ික ව ාවන් ක න් යුේත වූ 
ප්රකේශය; සහ 

• ඔලුපත්තාව වැව හා එයට යාබදව පිහිටි ප්රකේශය 

ඉහත වයාපෘති ප්රකේශය කහෝමා ම ප්රාකේශීය කල්කම් කකාට්ඨාශකයහි මත්කතක ාඩ මධයම A, 

මත්කතක ාඩ මධයම B, මත්කතක ාඩ බටහිර, කුඩමාදුව සහ සියඹලාක ාඩ උතුර යන ග්රාම නිලධාරී 

ප්රකේශයන් තුල පිහිටා ඇත. එම ප්රකේශය කහෝමා ම ප්රාකේශීය සභා ප්රකේශයට අයත් කව්. 

වයාපෘති ප්රකේශයට අදාළ ඉඩම් පරිහරණ රටාව සහ නීතයානුකූල කනාවන ඉඩම් පරිහරණ පිළිබඳ සිදු කළ 

නිරීේෂණ ඇතුලත් කකාට කමම වාර්තාව සකසන ලදී. 

තමම වොර්ෙොතවි අරමුණ වන්හතන්හ (i) වයාපෘති ප්රකේශයට අයත් කතත් බිම් ප්රකේශයට අදාළ ඉඩම් වල 

පරිහරණය පිළිබඳව අදහසේ ලබා  ැනීම සහ (ii) එම කතාරතුරු ඇතුලත් නියමු වාර්තාවේ කලස මධයම 

පරිසර අධිකාරියට ලබා දීම මගින් 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පරිසර පනත යටකත් එම ප්රකේශය පරිසර 

ආරේෂක ප්රකේශයේ කලස නම් කිරීකම් දී යම් නීතයානුකූල කනාවන ඉඩම් පරිහරණයේ කවයි නම් එය 

හදුනා  ැනීම සහ එය නිරාකරණය කිරීම පහසු කිරීමට ම  කපන්ීමයි. 

තෙොරතුරු ලබො  ැනීතම් ක්රමතේදය: කමම වාර්තාවට අදාල කතාරතුරු ලබා  ැනීම සදහා අනු මනය 

කරන ලද ක්රමකව්දය වුකේ: 

• අදාල ප්රකේශකයහි සංචාරය කකාට ඇකසන් දුටු කතාරතුරු ලබා  ැනීම; 

• අදාල ආයතනවින් (ප්රාකේශි කල්කම් කාර්යාලය, ප්රාකේශීය සභාව,  නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

වැනි) අවශය නීති, පිඹුරුපත්, දත්ත හා කතාරතුරු ලබා ැනීම; 

• ප්රකේශවාසීන් සහ ප්රජාමූල සංවිධාන වින් කතාකරාතුරු ලබා ැනීම; සහ 

• වයාපෘතිය යටකත් එහි සිදු කළ සමාජය ආර්ික සමීේෂණය යටකතහි කතාරතුරු ලබා  ැනීම.  
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2. මත්තෙත ොඩ මහවැව, කුඩොවැව, වගුරු බිම, ඔලුපත්ෙොව වැව සහ යොබද 

ප්රතේශයන්හි  ඉදිකිරීම් ඇතුළු ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳව නිරීක්ෂණ සහ 

තෙොරතුරු 

වයාපෘති ප්රකේශය දැේීම සඳහා කමම වයාපෘතිය යටකතහි භූක ෝලීය කතාරතුරු පේධති (GIS) සිතියම් 

සකසන ලද අතර, මත්කත්ක ාඩ කතත්බිම් දැේකවන සිතියම පහත දැේකව් 

සිතියම 1. ජන සුබ සදන නීති පදනම විසින් කමම වයාපෘතිය යටකත් සාදන ලද මත්කතක ාඩ කතත් බිම් 
සිතියම. 
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2.1 : මත්තෙත ොඩ මහවැව හො එයට යොබදව ඇති ප්රතේශය 

මත්කතක ාඩ මහවැවත් එයට යාබදව ඇති භූියත් සිතියම 1 හි දේවා ඇති අතර එය මත්කතක ාඩ බටහිර 

ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත්කවයි. මහවැවත් එය වටා ඇති වැව රේෂිතය කලස  ත යුතු භූි ප්රකේශය 

රජයට අයත් වූ භූි කකාටසකි. එහි භාරකාරීත්වය දරන්කන් රජයයි. එනම් ඒ සම්බන්ධව ප්රාකේශීය 

බලධාරියා වන්කන් කහෝමා ම ප්රාකේශීය කල්කම්වරයාය. 

මත්කතක ාඩ මහවැවහි ජලකයන් අේකර 200 ට අඩු බිම් ප්රමාණයේ ව ා කකකරන නිසා එම වැව 

ක ාවිඡන සංවර්ධන පනත යටතට වැකටයි. ක ාවිජන සංවර්ධන පනත අනුව කමම වැව හා එහි රේෂිත 

ප්රකේශය පාලනය කිරීකම් බලතල ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුවට පැවරී තිකබ්ල.  

ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුවට අනුව වැවේ සඳහා එහි උස දිය මට්ටම පිහිටන මායිකම් සිට 

20m (එනම් අඩි 66ේ) දේවා එහි රේෂිතය කලස කවන් කිරීමට හැකි අතර එම සීමාව වැකවහි වැද ත්කම 

මත තීරණය කවයි. වැව් රේෂිතය තීරණය කිරීකම්දී වැව අවට ස්වභාවය සැලකිල්ලට  න්නා බව එම 

කදපාර්තකම්න්තුව සඳහන් කරයි. මත්කතක ාඩ මහවැව වටා ප්රකේශය නා රිකරණයට ලේව ඇති බවත් 

එහි රේෂිතය කලස දැනට එහි උස් දිය මට්ටකම් සිට අඩි 10ක සීමාවේ සලකන බවත් ක ාවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව පවසයි. 

මත්කතක ාඩ මහවැකවහි නැක නහිර කදසට වන්නට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිකයහි මත්කතක ාඩ 

නිවාස සංකීර්ණය පිහිටා තිකබයි. මත්කතක ාඩ මහවැකවහි රේෂිත බිම් තීරුව අඩි 10ක ප්රකේශයේ කලස 
පවත්වා ත යුතුය යන්න ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුකවන් ලබාක න ඇති ිපියේ නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව ඇත.කමය පාදක කර නිින් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිවාස 

සංකීර්ණකයහි නිවාසලාභීන් කිහිප කදකනකුට වැව සීමාකව් ඉඩම් දැනට ඔවුන් සතු ඉඩමට යා කර  ැනීම 

සදහා අවසර ලබාදී ඇති බව කපනී යයි. ඇතැම් ස්ථානවල ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව 
පවත්වාක න යනු ලබන ඉහත කී රක්ෂිත සීමාවද උල්ලංඝනය කරින් නිවාසලාභීන් විසින් ඉඩම් ක ාඩ 

කිරීම මගින් සිය ඉඩම් ප්රකේශය වැඩි කර ක න ඇති බව කපනී යයි. 

කුමන පදනමේ මත වුවද වැව් රේෂිතය කලස අඩි 10 ක බිම් තීරයේ තැබිය යුතු යැයි ක ාවිජන සංවර්ධන 
කදපාර්තකම්න්තුව නිකුත් කර ඇති ිපිය  ැටලුසහ තය. කමම බිම් ප්රමාණය වැව් රේෂිතය කලස කවන් 

කිරීම වැකවහි ආරේෂාවට ප්රමාණවත් කනාවන බවත් එය  ැටලුකාරී තත්වයකට පත්ව ඇති බවත් 

ප්රකේශකේ ක ාවි සිති සහ කවනත් ස්කවච්ඡා සිති සඳහන් කරයි. 

අප විසින් අධයයනය කරන ලද කරුණු අනුව ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුකව් හා ිනින්කදෝරු 

කදපාර්තකම්න්තුකව් කතාරතුරු වලට අනුව කමම වැකවහි උස් දිය මට්ටකම් සිට අවම වශකයන් මීටර් 05ක 

(අඩි 25ක) කලාපයේ වැව් සීමාවට අයත් විය යුතුය.  

තවද, ජලය බැස යාම පාලනය කිරීමට ඉදි කකාට ඇති වැව් බැම්ම හා කදාරටුව නිසා කමම වැකවහි උස දිය 
මට්ටම කබාකහෝ විට  නිශ්ිත අ යේ ක න ඇති බව සඳහන් කළහැක. 
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2.1.1 මත්තෙත ොඩ මහවැවට උතුරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 
මත්කතක ාඩ මහවැවට උතුරින් කැලෑබද ප්රකේශයේ පිහිටා ඇති අතර එය වැකවන් කවන් වන්කන් පටු 
ඇවිදින මං තීරුවකිනි1. එම කැලෑබද ප්රකේශකයහි උතුරුදි  මායිම කම්බි වැටකින් සමන්විත වන අතර ඒ 

සම  ඇති අතුරු පාරකට මායිම් කවයි. 

කමම කැලෑ බද කකාටස කතත් කලාපයට ආකව්ණික දුර්ලභ, තර්ජනයට ලේ ී ඇති ශාක වින් ද, දුර්ලභ 

 ණකේ සතුන්ක න්ද, අනිත් කතත් කලාපීය ශාක වින්ද සමන්විතය. දැනට කමම කැලෑබද කකාටකසහි 

මහවැවට ජලය ලබා කදන උල්පත් සහ ජලය  ලාක න එන ජල මාර් යේ ද ඇත. කමම කැලෑ ප්රකේශය 

වැකවහි ජල කපෝෂක ප්රකේශය කලස කටයුතු කරයි. 

කමම කැලෑ බද ඉඩම් කකාටකස් හිිකම  ැන අපැහැදිි බවේ ඇත. එහි බටහිර කකාටස ප්රාකේශි සභාව 

සතු බව ප්රකේශවාසීන් ප්රකාශ කරයි. ප්රාකේශිය සභාව විසින් හිිකම් කියන කකාටස කැලෑබද ඉඩින්  
කවන්වන  සීමාව අපැහැදිිය. ශ්රී ලංකා ිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්තුකවන් අප ලබා ත් පිඹුරුපත අනුව 
කැලෑබද ඉඩම් කකාටස හිිකම් කියන්කන් ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කකාිසමය.2 ඊට බටහිරින් පිහිටි භූිය 
මත්කතක ාඩ වත්ත කලස දැේකවන අතර එහි හිිකම් කියන්නන් පිළිබඳ කතාරතුරු කනාමැති බව 

කපන්වා ඇත. 

කමම කැලෑබද කකාටකසහි බටහිර මායිම පිළිබඳව තවදුරටත් විමර්ශනය කල යුතුය. කැලෑබද කකාටකසහි 

නැක නහිර මායිම නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු නිවාස සංකීර්ණකේ පිහිටි ඉඩමට මායිම් කව්යි. කමම 

මායිම ද පැහැදිිව කනාකපකන්. දැනට කමය භාවිතා කරනු ලබන්කන් ශ්රී ලංකා කටිකකාම් ආයතනය 

විසින් බව ප්රකේශවාසීන් පවසයි. එම බිම් කකාටස් දැලේ  සා කැලෑබද කකාටසින් කවන්කර ඇති බව 

කපකනයි. කමහිද නීතයානුකූලභාවය  ැන කසායා බැිය යුතුය. කමම කැලෑබද ප්රකේශයට පහින් එනම් 

වැවට  උතුරු කදසින් ඇති වැකව් කකාටසේ දැනටමත් කරාන්මඩ තැන්පත් ීම නිසා ක ාඩ ී ඇත. 

 
1 කමම ඇවිදින මංතීරුව වැකවහි බටහිර සීමාව ඔස්කස්ද, උතුරු සීමාව ඔස්කස්ද, නැක නහිර සීමාකවහි ම ේ දුරකටද දිකවයි 
2 ශ්රී ලංකා ිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්තුකව් මූික පිඹුරු අංක 8237 
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 මත්කතක ාඩ මහවැකවහි උතුරු මායිමට යාබද කැලෑබද ප්රකේශය – ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 

2.1.2 මත්තෙත ොඩ මහවැවට නැත නිරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

මත්කතක ාඩ මහවැකව් නැක නහිර මායිමට යාබදව පිහිටා ඇත්කත් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 

මත්කතක ාඩ නිවාස සංකීර්ණයයි. එබැවින් වැවට පිටතින් පිහිටි බිම් තීරුකව් වැඩි කකාටසේ අයත් 

වන්කන් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියටයි. මත්කතක ාඩ මහවැවත්, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිකේ ඉඩමත් 

අතරින් වැව වටා දිකවන පටු ඇවිදින මං තීරුව පිහිටා ඇති අතර එම ඇවිදින මංතීරුව වැකවහි නැක නහිර 

මායිකමහි එේතරා ස්ථානයකදී නවතී. එයට කහ්තුව නිවාස සංකීර්ණකයහි නිවාසලාභීන් කිහිපකදනකු 

විසින් වැව කදසට සිය ඉඩම් ක ාඩකර අත්පත් කරක න තිබීමයි. වැවට පිටතින් වැකවහි නැක නහිර 

මායිකම් දකුණට වන්නට මාර් යට යාබදව පිහිටි කකාටස නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කමකස් 
නිවාසලාභීන් හය කදකනේ සඳහා නිදහස ්කර ඇති බව කපකනයි. මුලදී ඉඩම් ලබා දීකම්දී වැව් රේෂිතය 
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සඳහා තැබිය යුතු නියම දුර ප්රමාණය (අඩි 25) අතහැර එම ඉඩම් ලාභීන්කේ මුල් ඉඩම් ලබා දී තිබූ බව  

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ප්රාකේශීය ක ාවි සිතිය සඳහන් කරයි.  

එකහත් පසු කාලකේ දී ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව කම් සඳහා තැබිය යුත්කත් අඩි 10ක 

රේෂිතයේ බව සඳහන් කරින් නිකුත් කර ඇති ිපියට අනුව නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අඩි 10ක 

රේෂිත කලාපය අතහැර එතනින් ඔබ්ලබට ඇති ඉතිරි බිම් කකාටස ද එම නිවාස ලාභින්ටම පවරා දී තිකබ්ල. 

කම්  ැන නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිකේ කහෝමා ම කාර්යාලකේ නිලධාරීන් ක න් විමසූ විට ද දැන ැනීමට 

ලැබුකන් ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව විසින් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට නිකුත් කළ ඉහත 

ිපිය පාදක කර නිින් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු එම බිම් තීරුව එහි පදිංිකරුවන් හය කදකනකුට 
පසු කාලකේදී පවරා දුන් බවයි.  

ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුකව් නීති රීති වලට පටහැනිව යින්, එකස්ම වැව සඳහා අවම කලස 

තිබූ අඩි 10ේ වූ රේෂිතය පවා කනාතබා වර්තමානකේ වැකව් ජල සීමාව දේවාම කමම ඉඩම් පරිහරණය 

කරන බව කපනී යයි. කමම ප්රකේශකේ ක ාවි සිතිය කම් පිළිබඳව ඔවුන්කේ දැඩි අප්රසාදය පළ කරන 

නමුත් ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුකව් කිසියම් පියවරේ කම් සඳහා ක න කනාමැති බව ක ාවි 

සිතිය පවසයි. 

 

     මත්කතක ාඩ මහවැකවහි නැක නහිර මායිම කදසින්, මත්කතක ාඩ නිවාස සංකීර්ණකයහි නිවාස    

ලාභින් විසින් වැව කදසට ඉඩම් ක ාඩ කර ඇති අයුරු - ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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මත්කතක ාඩ මහවැව වටා ඇති ඇවිදින මංතීරුව ද එම ක ාඩකරන ලද ඉඩම් අසින් අවසාන වන අයුරු 

-ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 

කමම වැවට නැක නහිරින් ඇවිදින මන්තිරුවට ඔබ්ලකබන් පිහිටි බිම් තීරුකව් උතුරු කදසින් පිහිටි කැලෑබද 

සීමාව නිවර්තන වැසි වනාන්තර වලට ආකව්නික ශාක වින් යුත්, අඩි 75 ේ පමණ පළල බිම් තීරුවකි. 

එය නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු බව ඔවුන් විසින් අප කවත ලබා දී ඇති කතාරතුරු හා පිඹුරු පත් අනුව 

කපනී යයි. නමුත් කමම බිම් තීරුකව් ඇති ස්වාභාවික වෘේෂලතා විනාශ කරින් කපාල්, කකාස් වැනි ස්ිර 

ශාක ව ා කර ඇති බව කපනී යයි. එම තීරකයහි එේ ස්ථානයක ඊට යාබදව ඇති මාර් යට ආසන්නව මල් 

පැල විකිණීම සඳහා කකාටු කර ඇති ප්රකේශයේ දැකිය හැකිය. එකස්ම සමහර නිවැසියන් විසින් කැි 

කසල බැහැර කිරීම සදහා කමම බිම් තීරුව කයාදාක න ඇති බව කපනී යයි. කමම බිම් තීරුව 
කළමනාකරණය කිරීම නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ව කීමකි.  

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්කන් එම ඉඩම් ව ා කිරීම සඳහා වාිකව ඉදිරිපස එනම් අතුරු 

මාර් යට අනිත් පස නිවාස සතු පුේ ලයන්ට ලබා දී ඇති බවයි.  කකකස් නමුදු ඔවුන් විසින් වරින් වර සිදු 

කරන එළිකපකහළි කිරීම් කටයුතු නිසා කසෝදාපාළුව සිදුී වැකව් කරාන් මඩ එකතු ීමට බලපා ඇති බව 

කපනී යයි. 
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මත්කතක ාඩ මහවැව සහ මත්කතක ාඩ නිවාස සංකීර්ණය අතර භූිය, ඇතැම් නිවාස හිියන් විසින් 

විවිධ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන අයුරු– ඡායාරූප: ිහිරි ගුණවර්ධන 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මත්කතක ාඩ නිවාස සංකීර්ණය සහ මහවැව අතර බිම් කකාටකසහි 
නිවාස සංකීර්ණයහි ඇතැම් නිවාස ලාභීන් විසින් කපාල් ආදී ස්ිර ශාක ව ා කර ඇති අයුරු -ඡායාරූප: 
කකෝසල උභයවර්ධන 
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2.1.3 මත්තෙත ොඩ මහවැවට දකුණින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

මත්කතක ාඩ මහවැවට දකුණින් වැව් බැම්ම සහ ඒ මත පිහිටි ස්ිර පාරේ පිහිටා ඇත. පාරට දකුණින් 

කැලෑබද ප්රකේශයේද එයටත් ඔබ්ලකබන් පිහිටි ව ා කර ඇති කුඹුරු ඉඩම් පිහිටා ඇත. කමම කැලෑබද බිම් 

කකාටස එම ප්රකේශයට ආකව්ණික ශාක වින් කමන්ම ආක්රමණශීලී ශාක වින් ද සමන්විතය.මාර් ය 

ආසන්නකේ තැනින් තැන කැළි කසළ බැහැර කිරිමට කයාදා ක න ඇති බවද දැකිය හැක. 

මත්කතක ාඩ මහවැව හා ඒ ආසන්න ප්රකේශයට අදාල භූිකයහි හිිකාරීත්වය නිරවුල් කර  නිින්, කමම 
වැව නිසියාකාරව සංරේෂණය කිරීමත්, වැවට සිදුවන හානිය වැලැේීමත්, ක ාවිජන සංවර්ධන 
කදපාර්තකම්න්තුව, කහෝමා ම ප්රාකේශීය සභාව ඇතුළු අදාළ ආයතන වල ව කීම වන්කන්ය.  
 

2.1.4 මත්තෙත ොඩ මහවැවට බටිරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

මත්කතක ාඩ මහවැකවහි බටහිර මායිකමන් පටු ඇවිදින මංතීරුව ආරම්භී වැව වටා දිකවයි. ඊට ඔබ්ලකබන් 

අඩි 15 පමණ පළල් වූ හිස් බිම් තීරුවේ පිහිටා ඇත. ඊට යාබදව ඇල්ෆා ආයතනය  (දැනට ආපිකකෝ 
ආයතනය) සතු ඉඩම පිහිටා ඇත. එම ආයතනය සිය ඉඩම් සීමාව කම්බි දැල් සහිත වැටේ කයාදා 
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කවන්කර ඇති අතර එය තිබිය යුතු රේෂිත සීමාව නිසියාකාරව පවත්වාක න ඇතිදැයි කසායාබැිය 

යුතුය.  ප්රකේශවාසීන් සමහරකුකේ මතය අනුව කමම ඇල්ෆා ආයතනය ඔවුන්කේ වැට සීමාව වැව කදසට 

වන්නට ඉදිකකාට ඇත. කමම තත්ත්වය නිසියාකාරව නිරාකරණය කර ත යුතුය. 

වැවට බටහිරින් පිහිටා ඇති ඇල්ෆා ආයතනය සහ වැව අතර පිහිටි බිම් තීරුකවහි අයිතිය පිළිබඳව කසායා 

බැලීකම්දී ශ්රී ලංකා ිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්තුකව් කල්ඛන3 අනුව කමයට ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ 

කකාිෂන් සභාව හිිකම් කියන බව කපනී යයි. එම බිම් තීරුකවහි කහේකටයාර 0.0046 පමණ වූ 

කකාටසකට ඇල්ෆා ආයතනය හිිකම් කියන බව ද, එම කල්ඛනය සඳහන් කරයි. නමුත් වර්තමානකේ 

එය රජයට අයත් ද නැත්නම් කවනත් ආයතනයකට අයත් දැයි පැහැදිි නැත. කමම කතාරතුරු 

නිසියාකාරව නිරාකරණය කර  ැනීම ඉදිරි සංවර්ධනය සහ සංරේෂණ කටයුතුවලදී වැද ත් කවයි. 

දැනටමත් කමම බිම් තීරුකව් කුඩා වයායාම උපකරණ ස්ථාපිත කර ඇති බව කපකන්. 

කකකස් නමුදු වැව වටා ඉදි කකාට ඇති ඇවිදින මංතීරුව වැටී ඇත්කත් ක ාවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව වර්තමානකේ සැලකකන අඩි 10කේ රේෂිත කලාපය තුලය. තවද මංතීරුව 

ප්රකයෝජනයට  න්නා අය විසින් වරින් වර වැව්බැම්ම සුේදකිරීම, කවනත් ශාක ව ා කිරීමට එළිකපකහළි 

කිරීම් නිසා කසෝදාපාළුවට ලේ ී ඇති බව කපකන්. 

 

මත්කතක ාඩ මහවැකවහි බටහිර මායිම ඔස්කස් දිකවන ඇවිදින මංතීරුව, වැවට කයාමුකර ඇති කානුව, 

වයායාම උපකරණ සහිත ස්ථානය සහ අවට එි කකාට, කකකසල් වැනි විවිධ ව ාවන් සිදු කකාට ඇති 

අයුරු- ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 

 
3 ශ්රී ලංකා ිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්තුකව් මූික පිඹුරු අංක 8237. 
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2.2 : මත්තෙත ොඩ කුඩො වැව හො එයට යොබදව ඇති ප්රතේශය 
  

මත්කතක ාඩ කුඩාවැව හා එයට යාබදව ඇති ප්රකේශය මත්කත්ක ාඩ මධයම ‘බී’ ග්රාම නිලධාරී වසමට 
අයත් කව්. මත්කතක ාඩ කුඩා වැවත් ඒ වටා ඇති රේෂිතකයත් කළමනාකාරිත්වය පැවරී තිකබන්කන් 
ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුවටය. ක ාවිජන සංවර්ධන පනකත් ප්රතිපාදන අනුව ඔවුන්කේ 
යටතට කමම බලතල පැවරී ඇත. ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව හා ශ්රී ලංකා ිනින්කදෝරු 
කදපාර්තකම්න්තුකව් කතාරතුරු අනුව උස දිය මට්ටකම් සිට අඩි 25ක බිම් තීරුවේ අවම කලස වැකවහි 
සීමාව කලස කවන් විය යුතු අතර කිසිම පුේ ලකයකු ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුකව් නිසි 

අවසරය කනාමැතිව එම ප්රකේශකේ කිසිම සංවර්ධන කටයුත්තක නිරත ීම කනාකළ යුතුය. ජලය බැස 
යාම සඳහා ඉදිකර ඇති කදාරටුව නිසා වැකවහි උස් දිය මට්ටම් සමහර වියි කාල වල හැර නිශ්ිත 

මට්ටමක කනාකවනස්ව පවතින බව කපනීයයි. කකකස් නමුදු කුඩා වැව හා ඒ වටා පිහිටි රේෂිතය කලස 
කවන් කළ යුතු භූියට දකුණින් හා උතුරින් ඇති ප්රකේශ, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු බිම් ප්රකේශයකි. 
කුඩා වැව සම්ූර්ණකයන්ම ආ න්තුක ශාකයේ වන හයිඩ්රරිල්ලා වින් වැසී පවතී. මීට අමතරව තැනින් 

තැන ඕලු, මාකනල් වැනි ශාක ද දැකිය හැක. ධීවර කර්මාන්තය සඳහා විභවයේ තිබුණද වැකව් මසුන් 

ඇල්ලීම ප්රකේශකයහි සමහර පුේ ලයන් සහ ආරේෂක අංශ මගින් වළේවා ඇති බව ප්රකේශවාසීන් 

පවසයි. 

 

මත්කතක ාඩ මහවැකවහි බටහිර මායිකම් ඇති ඇවිදින මංතීරුව සහ වැව අතර භූිය එළිකකාට 

ඇති අයුරු– ඡායාරූප: කසානාි ද සිල්වා  
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2.2.1 මත්තෙත ොඩ කුඩො වැවට උතුරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

කමම බිම් කකාටස් පඳුරු සහිත ශාක වැස්මේ සහිත වන අතර එය වැවට නැක නහිරින් ඇති බිම් තීරයට 

වඩා පුළුල් ප්රකේශයකි.කමම  බිම් කකාටස උතුරින් සීමාී ඇත්කත් අතුරු පාරේ මගිනි. කමම අතුරුපාරට 

උතුරින් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ආරේෂක හමුදාවන්ට ලබාදී ඇති නිවාස වින් සමන්විතය. 

ඉහතින් සඳහන් කළ බිම් කකාටකස් පිහිටි භාවිතයට කනා න්නා ළිඳේද ද, පැහැදිිව දැකිය හැකි වෘේෂ 

කිහිපයේද දේනට ලැකබයි. පඳුරු සහිත බිම් කකාටස් වරින් වර එළිකපකහළි කර ඒවා ව ා කිරීමට 

නිවාසලාභීන් කපළඹී ඇත. කමම තීරුකව් තැනින් තැන එළවළු වර් ද කකකසල්,  ස්ලබු, මඤ්කඤාේකා 

වැනි ව ාවන් ද දැකිය හැක. කිසිම ආයතනයේ විසින් කමම ප්රකේශය කළමනාකාරිත්වයකට ලේ කර 

ඇති බව කනාකපකන්. එබැවින් එම ප්රකේශයද හමුදාවට අයත් නිවාසලාභීන් සහ කවනත් පුේ ලයන් විසින් 

ව ා කටයුතු සඳහා භාවිතාකරින් සිටින බව කපකන්. 

කමම ව ාවන් සඳහා වරින් වර කකකරන එළිකපකහළි කිරීම නිසා පස් ඛාදනයට ලේ ී කරාන් මඩ කලස 

වැකව් තැන්පත් ී ඇත. දැනටමත් කමම වැකව් උතුරු කකාටකස් කමවැනි කරාන්මඩ එකතු ීම් නිසා වැකව් 

සඵල ජල ධාරිතාවයට බලපෑම් එල්ල ී ඇත. 

මත්කතක ාඩ කුඩා වැකවහි උතුරු මායිකමන් කකාටසේ - ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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2.2.2 මත්තෙත ොඩ කුඩො වැවට නැත නිරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

වැවට නැක නහිරින් ඇති බිම් තීරය කිසිම රේෂිතයේ පවත්වා කනා නිින්, එම බිම් තීරයට ඔබ්ලකබන් වූ 

මත්කතක ාඩ නිවාස සංකීර්ණකයහි නිවාසලාභීන් විසින් පරිහරණය සඳහා කයාදාක න තිකබ්ල. නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිකයන් විමසූවිට ඔවුන් සඳහන් කකළ් ඉහත කී නිවාසලාභීන්ට එම ඉඩම් තීරුව බලා 

 ැනීම සඳහා වාිකව අවසර දී  ඇති බව ය. 

කකකස් නමුදු වැවට නැක නහිරින් ඇති කමම බිම් තීරුකව් ස්ිර ව ාවන් කමන් ම තාවකාික කබෝ  

වර්  ද ව ා කර ඇති බවත්, සමහර සථ්ාන වැටවල්  සා මායිම් සලකුණු කර ඇති බවත් කපනී යයි. 

එකමන්ම එහි සමහර සථ්ානවල කකාන්ීට් බංකු කමන්ම කුඩා මඩු ද ක ාඩන ා ඇත. වරින්වර ඔවුන් 

විසින් සිදු කරනු ලබන එළිකපකහළි කිරීම් කටයුතු නිසා පාංශු ඛාදනය ඇති ී, වැසි සහිත අවස්ථාවල ඒවා 

කුඩා වැවට  ලා ක න යන බව ක ාවියන් අප සම  පවසන ලදී. 

ඉහත සඳහන් කළ ප්රකේශකයහි පහත රට කතත් කලාපයට අයත් ආකව්ණික ස්වභාවික වෘේෂලතා දැකිය 

කනාහැක. කබාකහෝ විට දේනට ඇත්කත් නිවැසියන් විසින් ව ා කළ කකාස්, කබි, කකකසල්,  සල්බු 

වැනි ව ාවන්ය. එකස් ම සමහර ස්ථාන කැි කසල බැහැර කිරීම සඳහා කයාදා ක න ඇති බවද 

නිරීේෂණය කළ හැකි විය.  

එබැවින් මත්කතක ාඩ කුඩා වැව පිළිබඳ ඉදිරි සංවර්ධන සහ සංරේෂක කටයුතුවලදී වැවට අදාළ නියිත 

රේෂිත පිළිබඳවත්, එම රේෂිත පවත්වාක න යෑම පිළිබඳවත් සැලකීම වැද ත් කවයි. අදාල බලධාරීන්කේ 
මැදිහත්ීම වැකවහි ස්ථායීතාව පවත්වාක න යාමට වැද ත්ය. 
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2.2.3 මත්තෙත ොඩ කුඩො වැවට දකුණින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

මත්කතක ාඩ කුඩා වැකව් දකුණු පසින් පිහිටි බිම් කකාටස වැකවන් කවන්වන්කන් කව්ල්ලේ මගිනි. එම 

කව්ල්ල මතින්  මනා මනය සඳහා කයාදා  න්නා පාරේ ඇත. කව්ල්කල් පිටතින් ඇති බිම් කකාටස 

දැන ැනීමට ලැබී තිකබන කතාරතුරු අනුව ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කකාිසමට අයත් වන අතර එය ව ා 

කටයුතු සඳහා කයාදා  ැනීමට එම කකාිසම මගින් ප්රකේශකේ සමහර පුේ ලයන්ට ලබාදී ඇත. 
ඒ අනුව එළවළු සහ පළතුරු ව ා කකාට ඇත. වැව සඳහා තිබිය යුතු රේෂිතය තබා නැති බව කපකන්. ඊට 

පිටතින් පිහිටා ඇත්කත් කපෞේ ික හිිකම් සහිත කුඹුරු යායකි. කුඩා වැකවහි ජලය පාලනයට ඇති 

කසාකරාව්ව වැකවහි දකුණු මායිකම් නැක නහිර කකළවකරහි පිහිටා ඇත. 

        මත්කතක ාඩ කුඩා වැකව් කව්ල්ල සහ ඒ මත පිහිටි පාර - ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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2.2.4 මත්තෙත ොඩ කුඩො වැවට බටිරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

මත්කතක ාඩ කුඩා වැවට බටහිරින් පිහිටා ඇති බිම් තීරය වැව වටා ඇති අනිේ බිම් තිරයට වඩා සාකේේෂ 

කලස ඉතා පටුය. කමයට යාබදව පිහිටා ඇත්කත් කපෞේ ික ඉඩම් වල පිහිටි නිවාසයි. සමහර සථ්ාන වල 

වැකවහි ජල මට්ටම දේවා කපෞේ ික ඉඩම් සීමාව වැටී ඇත. කම්වා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිකයන් 

ලබාදී ඇති නිවාස කනාකව්. 

කමම නිවැසියන් කබාකහාමයේ වැවට මුහුණලා ඇති සීමාකව් බැි හා තාේප ඉදි කකාට තමන්කේ ඉඩම් 
සීමාව ලකුණු කර ඇත. සමහර ස්ථානවල ඉදිකිරීම් කහාඳින් නිරීේෂණය කළ කහාත් ඒවා වැව කදසට 
කනරා ඇති අතර අනවසර කලස අත්පත් කරක න ඇත්දැයි ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව විසින් 

කසායා බැිය යුතුය. වැවට තිබිය යුතු රේෂිතය පවත්වා ක න කනාමැති බව පැහැදිිව කපනී යයි. 

මත්කතක ාඩ කුඩා වැව සංරේෂණය කකාට කළමනාකරණය කිරීම ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව 

සතු කාර්යයකි. 

මත්කතක ාඩ කුඩා වැකවහි බටහිර මායිම ඔස්කස් පිහිටි පුේ ික ඉඩම් සහ නිවාස - ඡායාරූප: ිහිරි 

ගුණවර්ධන 
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2.3 : මත්තෙත ොඩ දිය උල්පත් හො කඩිති සිෙ වගුරු බිම හො එය වටො ඇති ප්රතේශය 

 

 

කමම කතත් බිම් ප්රකේශය අයත් වන්කන් මත්කත්ක ාඩ මධයම බී ග්රාම නිලධාරී වසමට ය. කමම වගුරු බිම් 

පරිසරය, සංකව්දී වගුරු බිමකින් ද, එය වටා උතුරින්, නැක නහිරින්, හා දකුණින් උස්බිම් ප්රකේශයකින් ද, 
නිරිත කදසින් කුඹුරු යායකින්ද ද සමන්විතය.  

වගුරු බිම හරහා දිකවන කනාසිකඳන දියකඩිති, පිහිටා ඇති අතර ඒවා එේ ීකමන් සෑකදන ඇළ 

මාර් වින්,  කමයට පහතින් පිහිටි කුඹුරු ඇතුළු කෘෂිකාර්ික කටයුතු සඳහා ජලය සැපකේ. එකස්ම 

දියකඩිති වලට හා ඇළ මාර්  වලට ආකව්ණික මත්සය විකශ්ෂ හා කවනත් වගුරු බිම් වල දැකිය හැකි 

අකනේ ජීව විකශ්ෂ වින් යුත් වැද ත් පරිසර පේධතියකි. පහත රට කතත් කලාපයට ආකව්ණික පඳුරු හා 

ශාක වින් කමම ප්රකේශය සමන්විතය.  

කමම කතත් බිකමහි වැද ත්ම කටයුත්ත වන්කන් පහත් බිම් වල කකකරන ී ව ාව හා කෘෂිකාර්ික 

කටයුතු සඳහා ජලය සැපයීමයි. 

ප්රකේශවාසීන්ට අනුව කමම ප්රකේශය මුින් අයත්ව තිබුකේ ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කකාිසමටය. කමම 

කතත් බිකමන් ඉඩම් කකාටසේ 2002 වසකර් දී  නු ලැබූ තීරණයකට අනුව නා රික සංවර්ධන 

අධිකාරියට ලබා දී තිබුණ ද, පසුකාලීනව ඔවුන් විසින් එම කතත් බිකම් නැක නහිර කදසට වන කකාටසේ 

කැබි කකාට කලාකරුවන් පිරිසකට නිවාස තනා  ැනීමට ලබාදී තිබූ බව ද ප්රකේශවාසීන් පවසයි. මෑතේ 
වනතුරු කිසිම සංවර්ධන කාර්යයකට කයාදා කනාක න තිබූ කමම බිම් කකාටස, දැනට මාස කිහිපයකට 

පමණ කපර සිට ඉඩම් ලාභී කලාකරුවන් කිහිප කදකනකු විසින් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා භූිය සකස් කිරීම 

ආරම්භ කර ඇත. කම් සම්බන්ධව ප්රකේශවාසීන් හා ප්රකේශකයහි පරිසර සංවිධාන දැඩි කලස විකරෝධය 

පායි. 
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N/E 

S/E 

N/W 

S/W 

මත්කතක ාඩ කතත්බිම සහිත ප්රකේශය 

මත්කතක ාඩ කතත් බිකමහි කකාටසේ කලාකරුවන් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීමට ලබාදී ඇති අතර, 

ඉන් එේ බිම් කකාටසක ඉදිකිරීමේ සඳහා සූදානම් වන අයුරු– ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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2.3.1 මත්තෙත ොඩ වගුරු බිතම් උතුරු-නැත නිර (ඊසොන දි ) ප්රතේශය  

මත්කතක ාඩ වගුරු බිමට උතුරු-නැක නහිර (සිතියකමහි ලකුණු කර ඇති-N/E) කදසින් පිහිටි බිම් 

කකාටස කහෝමා ම ප්රාකේශීය සභාවට ලබා දී තිකබන බව ප්රකේශවාසීන් පවසයි. එය හිස් බිම් කකාටසේ 

වන අතර පැරණි පිරිසිදු ජලකයන් පිරි ළිඳේ ද දැකිය හැක. නමුත් කමම ඉඩමත්, වගුරු බිමත් කවන් කරන 
මායිම පැහැදිි නැත. තැනින් තැන පඳුරු සහිත බිමේ හා තරමේ වැඩුණු ශාක කිහිපයේද දැකිය හැක. 

කමම ප්රකේශකේ මායිම පිළිබඳ තීරණයේ  ත යුත්කත් ප්රාකේශීය සභාව සම  සාකච්ඡා කිරීකමනි. තවද 

කමම ඉඩම් කකාටස හරහා “ආසිරි උයන” නම් නිවාස වයාපෘතියකට යෑම සඳහා අඩි පාරේ ද 

ප්රකේශවාසීන් විසින් භාවිතා කරනු ලබයි. 

2.3.2 මත්තෙත ොඩ වගුරු බිතම් නැත නිර- දකුණු (ගිනිතකොණ දි ) ප්රතේශය 

මත්කතක ාඩ වගුරු බිමට නැක නහිර-දකුණු (සිතියකමහි ලකුණු කර ඇති-S/E) කදසින් පිහිටි බිම් තීරය 

මගින් එකදසින් ඇති කපෞේ ික ඉඩම් සහ මත්කත්ක ාඩ වගුරු බිම කවන්කවයි. කමම මායිම නිවැරදි දැයි 
තීරණය කළ හැේකේ මනාව සැලසුම් කළ මැනීමේ හා ිනින්කදෝරු සැලැසම්ේ පිළිකයල කිරීම මගින් 

පමණි. කපෞේ ික ඉඩම් සහ කතත් බිම අතර පිහිටි කමම බිම් තීරකයහි පඳුරු සහ තරමේ විශාල හා 

මධයම ප්රමාණකේ ශාක දේනට ලැකබ්ලයි. එකී බිම් තීරය අඩි 20-60 පමණ පළල් වන අතර වැඩිම ශාක 

 හනයේ ඇත්කත් කමම බිම් තීරකේය.  

කමය මුින් සඳහන් කළ කපෞේ ික ඉඩම් හා නිවාස වලට යාබදව පිහිටි අතර කපෞේ ික ඉඩම් හිියන් 

විසින් වැටවල් හා තාේප ඉදිකිරීම මගින් කවන් කිරීකම් සීමාවන් ලකුණු කර ඇත. සමහර ඉඩම් හිියන් 

විසින් කමම මායිම් කවන් කිරීම නියිත පරිදි සිදුකර කනාමැති බව ප්රකේශවාසීන් පවසයි. එහි දකුණු 

කකළවර දිශාවට වන්නට කපර කී තාේප හා බැි සීමාව ඉේමවා ගිය ඉඩමේද පැහැදිිව දැකිය හැක. 

එමගින් එයට යාබද ඉඩම් ප්රමාණය වැඩි කර  ැනීමට ප්රයත්න දරා ඇති අතර ව ාවේ ද කර ඇත. කමම 

මායිම් සීමාවන්කේ නීතයානුකූලභාවය කසායා බැිය යුතුය.  

කමම බිම් ප්රකේශය ස්වභාවිකව එම ප්රකේශයට ආකව්ණික වූ ශාක කමන්ම පඳුරු හා තෘණ වර්  වින්ද 

සමන්විත වන අතර අනවසර අල්ලා  ැනීම් කහ්තුකවන් එම ශාක ද විනාශ ී යාමට ලේ ී ඇත. 

 මත්කතක ාඩ වගුරු බිමට නැක නහිර-දකුණු කදසින් පිහිටි බිම් තීරය ඔස්කස් දිකවන 

අඩි පාර-ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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2.3.3 මත්තෙත ොඩ තෙත්බිතම් දකුණු-බටිර  (නිරිෙ දි ) ප්රතේශය 

මත්කතක ාඩ වගුරු බිමට දකුණු-බටහිර (සිතියකමහි ලකුණු කර ඇති-S/W) කදසින් කුඹුරු සහ ව ාවන් 

සහිත භූියකි. එම කුඹුරු සහ ව ාවන් සඳහා කයාදාක න ඇති ප්රකේශ වගුරු බිකමන් කවන් වන මායිම 

පැහැදිිව සලකුණු කකාට නැත. එම මායිමට අවතීර්ණ ීමට ඇති මාර් ය අවහිර කරින් යාබදව ඉදි 

කකාට ඇති ස්ිර නිවසේ දැකිය හැක. එම ප්රවිෂ්ට මාර් යට හා කුඹුරු අතර භූිකයහි ප්රකේශවාසීන් විසින් 

ව ාවන් කරක න යන බව කපකන්. එහි නීතයානුකූල බව අපැහැදිිය. 

2.3.4 මත්තෙත ොඩ තෙත්බිතම් බටිර-උතුරු (වයඹ දි ) ප්රතේශය 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි කයහි මත්කතක ාඩ නිවාස සංකීර්ණය හා එයට යාබද අතුරු මාර් ය  

මත්කතක ාඩ කතත් බිකමහි බටහිර-උතුරු (සිතියකමහි ලකුණු කර ඇති-N/W) කදසට මායිම් කවයි. කමම 

අතුරු මාර්   සීමාකව් ඇති කතත් බිමට මායිම් වන ඉහළ බෑවුම් සහිත බිම් තීරයේ පිහිට ඇත. ඊට ප්රති 

විරුේධ දිශාකව් ඇති සමහර නිවැසියන් විසින් කකකසල්,  ස්ලබු සහ කවනත් කබෝ  ව ා කිරීමට එම 

බෑවුම් සහිත බිම් තීරය කයාදා ක න ඇත. සමහර පුේ ලයන් විසින් වැටවල් තනා කමම කකාටස් කවන් 

කරක න ඇති අතර, ඉදිකිරීම්ද සිදුකර ඇත.  තවත් සමහකරේ එවැනි මායිම් කවන් කර  ැනීමේ කනාකර 

ව ා කකාට ඵලදාව ලබා  නියි. එකස්ම කමම බිම් තීරකේ සමහර සථ්ාන වල කුණු කසල බැහැර කිරීමට ද 

සමහර නිවැසියන් කපළඹී ඇත. 

මත්කතක ාඩ වගුරු බිකමහි බටහිර-උතුරු කදසට වන මායිකමහි කැි කසල බැහැර කිරීම සිදු කර ඇති 

අයුරු– ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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2.4 : මත්තෙත ොඩ මහවැව, කුඩොවැව හො වගුරු බිම් පරිසර පේධතිවලින්හ තපෝෂණය වන ඇලමොර් ,   

කුඹුරු හො අනිත් කෘෂිකොර්ික ව ොවන්හ ත න්හ යුක්ෙ වූ ප්රතේශය 

කමම ප්රකේශකේ සීමාවන් සැලකූ විට පහත සඳහන් අන්දමට කකාටස් කිහිපයකට කබදිය හැක. 

අ) කුඩා වැව ආසන්නකයහි ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නිවාස වයාපෘති හා ඒ සම්බන්ධ 

අතුරු මාර්  වලට මායිම්ව පිහිටා ඇති බිම් තීරයන්. 

ආ) ප්රාකේශීය සභාව මගින් නඩත්තු වන මාර්  වලට සම්බන්ධව පිහිටා ඇති ඇළ මාර් / කුඹුරු හා 

කවනත් කෘෂිකාර්ික ව ාවන්. 

ඇ) කුඹුරු වලට මායිම්ව ඇති ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කකාිසමට අයත්, ව ා කිරීම සඳහා ක ාවියන්ට 

ලබාදී ඇති ඉඩම්. 

ඈ) කවනත් පුේ ික ඉඩම් වලට යාබද ඇල මාර්  හා කුඹුරු ඉඩම් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට 

අයත් නිවාස වයාපෘතිකේ ඇලමාර් , කුඹුරු කවනත් ව ාවලට මායිම්ව ඇති හිස ්බිම් තීරයන්ය. 

මත්කතක ාඩ කුඩාවැව සිට මත්කතක ාඩ කතත්බිම දේවා විහිකදන ඇළ මාර් යටත්  කුඹුරු වලටත් යාබද 
පටු බිම් තීරය ද ඉහත සඳහන් කළ අන්දමට සමහර පුේ ලයන්ට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

මගින් වාිකව පවරා ඇති බව ප්රකේශවාසීන් පවසයි. කබාකහෝ විට කමය සිදු කර ඇත්කත් ඊට ප්රතිවිරුේධ 

කදසින් පිහිටා ඇති නිකවස් වල හිිකරුවන්ටය. ඔවුන් විසින් ඉහත සඳහන් කළ බිම් තීරුකව් සමහර 

ස්ථාන වැටවල්  සා කවන් කකාට ඇති අතර ඒවාකේ කකකසල්,  ස්ලබූ, අඹ, කේර වැනි ව ාවන් හා 

තවත් සමහරවිට එළවළු වර්  ද ව ා කිරීමට කයාදාක න ඇත. මීට අමතරව සමහර පුේ ලයින්  රාජ සහ 

කවනත් තාවකාික මඩු ඉදිකකාට ඇති බව කපකනයි. සමහර පුේ ලයින් කසල බැහැර කිරීම සඳහා ද 

කමම ඇළ මාර්  රේෂිත කයාදා ක න ඇත. කමම කටයුතු නිසා කසෝදාපාලුව ඇතිී ඇළ මාර් ය විනාශ 

ීමත්, ඒවාකේ ස්වභාවික ජීීන් විනාශයට පත්ීමත් සිදුී තිකබයි. තවද කමහි දකුණු කකළවර අනවසර 

තාේපයේ ඉදිකිරීම මගින් සම්ූර්ණ ඇල රේෂිතය ආක්රමණය කිරීමත්, ඇල රේෂිතකේ ව ාවන් සඳහා 
කයාදාක න ඇති බවත් නිරීේෂණය කිරීමට හැකි විය. 

දකුණු කකළවර සිදුවන කමවැනි අනවසර අල්ලා  ැනීම, ඇල රේෂිතය පවත්වා කනා ැනීම ආදී පිළිබඳව 

ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුවත්,  නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියත් එේව කටයුතු කිරීම ඉතා 

වැද ත්ය. 

කුඩා වැකවහි බැම්ම මතින් යන මාර් කේ කුඹුරු වලට ඉදිරිකයන්  මන්  ත් විට මාර් යත් කුඹුරත් අතර 

පිහිටි පටු බිම් තීරයකි. කමම බිම් තීරය ඉඩම් ප්රතිසංසක්රණ කකාිෂම මගින් ව ා කටයුතු සඳහා නිදහස ්

කකාට ඇති බව ප්රකේශවාසීන් පවසයි. කම් පිළිබඳව ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කකාිසම මගින් තහවුරු කර ත 

යුතුය. 
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2.5 : ඔලුපත්ෙොව වැව හො එයට යොබදව ඇති ප්රතේශය 

සිතියම 2: ජන සුබ සදන නීති පදනම විසින් කමම වයාපෘතිය යටකත් සාදන ලද ඔලුපත්තාව 
කතත් බිම් සිතියම 
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ඔලුපත්තාව වැව සහ අවට ප්රකේශය බස්නාහිර පළාකත් කකාළඹ දිස්ිේකකේ කහෝමා ම ප්රාකේශීය 

කල්කම් කකාට්ඨාශයට අයත් තවත් ඉතා වැද ත් වූ කතත් බිම් පරිසර පේධතියකි.  කමම වැව කහෝමා ම 

ප්රාකේශීය කල්කම් බල ප්රකේශකේ ග්රාම නිලධාරී වසම් කදකේ තුලට වැකටන අතර එම ග්රාම නිලධාරී වසම් 

පහත දැේකව්. 

I. වැකව් දකුණු ඉවුරු ප්රකේශය හා ඊට ආසන්න කැලෑබද ප්රකේශයත් එයට යාබද පිහිටි කුඹුරුත්  

අයත් වන්කන් කුඩමාදුව ග්රාම නිලධාරී වසමටය. 

II. සම්ූර්ණ වැවත් ඉතිරි කතත්බිම් පරිසරයත් අයත් වන්කන් සියඹලාක ාඩ උතුර ග්රාම නිලධාරී 

වසමටය. 

කමම වැව ද ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුකව් හි පාලනය යටතට අයත්ය. කමය ශ්රී ලංකා 

ිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්තුකවහි 1:10,000 කහෝමා ම සිතියකමහි සියඹලාක ාඩ වැව කලස දේවා ඇත.  

ඔලුපත්තාව වැව හා එයට සම්බන්ධ කතත්බිම් පරිසරය පහත රට කතත් කලාපකේ ශාක හා සතුන් ක න් 

 හණව පැවති පරිසරයකි. කමම පරිසර පේධතිය මෑතකදී සිදුවූ මානව ක්රියාකාරකම් හා ස්වාභාවික පරිසර 

බලපෑම් නිසා දැඩි තර්ජනයකට ලේ ී ඇත. 

ප්රකේශවාසීන් පවසන පරිදි මීට දශක කිහිපයකට කපර වැකව් ප්රමාණය අේකර 16ේ පමණ විය. මෑතකදී 

ලබා ත් කතාරතුරු අනුව වැකව් හා එයට ආසන්න කතත් බිම් ප්රමාණය අේකර 12ේ දේවා පහත බැස 

ඇති බව ක ාවි සිති සාමාජිකයකු පැවසීය. කමම වැව හා එයට ආසන්න කතත් බිම් ප්රමාණය අඩුීමට 

ප්රධාන කහ්තුව ී ඇත්කත් එම පරිසරය වටා පිහිටි ඉඩම් හිියන් විසින් අනවසරකයන් කමම පරිසරය 

අල්ලා  ැනීම හා ක ාඩ කිරීමයි. තවද සමහර පුේ ලයන් විසින් ක ාඩ ී ඇති පරිසරය කවනත් ව ාවන් 

සඳහා කයාදා ක න ඇත.  

කමම පරිසරය විනාශ ීමට තවත් කරුණේ ී ඇත්කත් ආක්රමණශීලී ආ න්තුක ශාක විකශ්ෂයන් වර්ධනය 

හා ඒවා ජලාශකේ ආසන්න මායිම් වල තදින් පැතිරී තිබීමයි. අතීතකේ මත්සය සම්පත අතින් ඉතා 

කපාකහාසත් ව පැවැති කමම වැව හයිඩ්රරිල්ලා, සැල්ීනියා වැනි ආ න්තුක ශාක වර්ධනය නිසා විනාශ 

ීකම් තර්ජනයකට ලේ ී ඇත. කමම වැව පිළිබඳ වැඩි විස්තර කමම වයාපෘතිය යටකත් සාදන ලද 

ජජවවිවිධත්ව වාර්තාකවහි සඳහන් කව්. 

2.5.1 ඔලුපත්ෙොව වැවට උතුරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

ඔලුපත්තාව වැකවහි උතුරු ප්රකේශය දැනට කරාන්මඩ තැන්පත් ී ක ාඩ ී ඇත. කමම කරාන්මඩ තැන්පත් 

වූ ප්රකේශකේ කබකහවින්ම දැකිය හැේකේ කවල්ආතා වැනි ආක්රමණශීලී ආ න්තුක ශාකයන්ය. අතීතකේ 
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වැව් කකාටසේ ී තිබූ කමම ප්රකේශය අද සම්පුර්ණකයන්ම ක ාඩීකම් තර්ජනයට ලේී ඇත. 

විකශ්ෂකයන්ම උතුරු ප්රකේශකයන්  ලාක න එන කරාන්මඩ සහිත ජලය කම් සඳහා බලපා ඇත. කමකස ්

කරාන්මඩ තැන්පත්ී තිකබන නිසා එහි වැව් සීමාව උතුරු කදසින් අපැහැදිිය. ක ාඩ ී ඇති කමම වැව් 

මායිම කකායිතරම් දුරට පදිංිකරුවන් විසින් අත්පත් කරක න ඇති දැයි අපැහැදිිය. වැකව් උතුරු 

දිශාකව් වැවට ජලය  ලා එන ජලමාර්  කිහිපයේද කව්.  

උතුරු මායිකම් පදිංිකරුවන් විසින් ක ාඩී ඇති කකාටකසහි සිට නියිත රේෂිත පවත්වා ක න ඇති බව 

කනාකපකන්. එකහත් කකාතරම් දුරට කමම ක ාඩීයාමට ලේව ඇති වැව් උතුරු කකාටස අනවසකරන් 

අල්ලා ක න ඇතිදැයි සැක සහිතය. ප්රකේශවාසීන් සමහරේ පවසන්කන් කමම ප්රකේශ අනවසරකයන් 

ක ාඩකර නිවාස සදා ඇති බව ය. 

2.5.2 ඔලුපත්ෙොව වැවට නැත නිරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

ඔලුපත්තාව වැකවහි නැක නහිර මායිකම් උතුරු දිශාව කපාල් ව ා කරන ලද කම්බි වැටකින් යුත් 

කපෞේ ික ඉඩමකට සීමාකවයි. එහි වැව් රේෂිතයේ පවත්වාක න තිබුණද තවදුරටත් වැව් රේෂිතකයහි 

සීමාව නිසි පරිදි පවත්වා ක න ඇතැයි තහවුරු කළ යුතුය.  
ඔලුපත්තාව වැකවහි නැක නහිර මායිකම් දකුණු දිශාවට සීමා වන කකාටකසහි කරාන්මඩ තැන්පත් ීම 

නිසා ක ාඩ ී ඇති ප්රකේශයේ දැක ත හැකිය. එම ප්රකේශය කවල්ආතා වැනි ආක්රමණශීලී ශාක හා වගුරු 

බිම් වලට ආකව්නික ශාක වින් සමන්විතය. එම කකාටකසහි කපාල්වත්තට මායිම්වන ඉහළින් පිහිටි 

ප්රකේශය ප්රකේශවාසීන් කිහිපකදකනකු විසින් ව ාවන් සඳහා අනවසරකයන් භාවිතා කරයි. විකශ්ෂකයන්ම 

කකකසල්,  ස්ලබු, පලා වර් , බේඩේකා, වැටකකාලු ආදී එළවළු හා අකනකුත් පරිකභෝජනයට  න්නා 

ශාක ව ා කකාට ඇත. 

එකමන්ම නැක නහිර මායිකම් පහින් ඇති කකාටසට යාබදව පිහිටා ඇති ඉඩම් වල සීමාවන්ද 

සැකසහිතය. ඔලුපත්තාව ක ාවි සිතිකේ සමහර නිලධාරීන්ක න් දැන න්නට ලැබුකේ වැකව් 

කකාටසේ වූ කමම කකාටකස් පහල තීරුවද කමකලස සමහර පුේ ලයන් විසින් ක ාඩකර සීමාවන් පුළුල් 

කරක න ඒවාකේ දැනටමත් නිවාස වල කකාටස ් ඉදිකර ඇති බවය. එකස්ම දිගින් දි ටම කමම 

ප්රකේශවලට කුණු-කසල බැහැර කිරීම නිසා තවදුරටත් වැව ක ාඩ ී යාකම් තර්ජනයට ලේී ඇත. 
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ඔලුපත්තාව වැකවහි උතුරු කදසින් පිහිටි ප්රකේශය සහ නැක නහිර ප්රකේශකේහි වූ කපාල් ඉඩම සහිත 

ප්රකේශය - ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 

2.5.3 ඔලුපත්ෙොව වැවට දකුණින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

ඔලුපත්තාව වැකවහි දකුණු මායිකම් වැව් බැම්මට ප්රවිශ්ඨ වන මාර් කයහි මුල් කකාටකසහි වැවට 

ප්රතිවිරුේධ දිශාකවහි පැහැදිි වැටකින් කවන් වූ කපාල් ව ාවකි.  එම ප්රවිශ්ඨීකම් මාර් ය නිසා  කපාල් 
ඉඩම් හිිකරු සිය ඉඩම් සීමාව පවත්වාක න යන බව කපනීයයි. 

වැවට දකුණු ප්රකේශකයහි වැව් බැම්මට යාබදව රජයට අයත් කුඩා කැලෑබද බිම් කකාටසේ පිහිටා ඇත. 

එම කැලෑබද බිම් කකාටකසහි එම ප්රකේශයට ආකව්ණික ශාක සහ පඳුරු වින් සමන්විතය. කමමගින් 

වැවටත්, වැව් බැම්මටත් සෑකහන ආරේෂාවේ සපයයි.  
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කමම කුඹුරු වලට ජලය සපයන්කන් ඔලුපත්තාව වැකවන් ආරම්භ වන ඇළ මාර් යකිනි. ඇල මාර්  

ඔලුපත්තාව ක ාවි සිතිය හා ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව මගින් මනාව නඩත්තු කිරීම නිසා 
එම ඇළවල් වලට අනිසි බලපෑමේ සිදු ී කනාමැත. අනවසර කලස වැව ක ාඩකර ඉඩම් පරිහරණයේ සිදු 

කනාවන බව පැහැදිිව කපනී යයි. 

 

2.5.4 ඔලුපත්ෙොව වැවට බටිරින්හ පිිටි ප්රතේශය 

 

ඔලුපත්තාව වැකව් බටහිර මායිමට යාබදව පිහිටා ඇති කපෞේ ික හිිකම් සහිත ඉඩම්ය. කමම බටහිර 

මායිකම් ඇති කපෞේ ික ඉඩම් පිහිටි ඉඩම් හිිකරුවන් විසින් වැව කදසට බැි බැඳ, වැටවල්  සා 

ක ාඩකිරිම් සිදුකර ඇත. එවැනි සමහර ස්ථානවල ව ා කිරීමේද සිදුකර ඇත.  ම්වාසීන් හා ක ාවි සිති 

නිලධාරීන් පවසන්කන් කමම බටහිර පිහිටි මායිම සෑකහන ප්රමාණයකින් අනවසකරන්  බැි සහ වැටවල් 

 සා කවන් කරක න ඇති බවයි. ඒ නිසා ස්වභාවික වැවට ප්රවිෂ්ට ීකම් මාර් යන්ට බාධා සිදුී ඇති බව 

ඔවුන් පවසයි.  

ඔලුපත්තාව වැකව් බටහිර මායිම කපන්වන සිතියකමහි A කලස දේවා ඇති කකාටස ක ාඩකිරීමේ කර 

ඇත. වැකවහි ජල තීරය තුළට ඉදිකර ඇති  ල් බැම්ම වැව සදහා තිබිය යුතු රේෂිතයේ කනාතබා 

ඉදිකකාට ඇත. එම මායිකම් අකනකුත් ඉඩම් හා සසඳන විට කමම ඉඩම් කකාටස වැව කදසට වැඩිපුර 

කනරා ඇත. 

කමම බටහිර මායිම කකායිතරම් දුරට වැව රේෂිතය හා අනුකූල දැයි තවදුරටත් විමසා බැිය යුතුය. 

A 



29 
 

ඔලුපත්තාව වැකවහි බටහිර මායිම කදසින් වැකවහි ජල තීරය දේවා කනරායන කලස ඉදිකළ ක ාඩනැගිි 
- ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 

ඔලුපත්තාව වැකවහි බටහිර මායිම කදසින් වැකවහි ජල තීරය දේවා කනරායන කලස ඉඩමේ ක ාඩ කර 

ඇති අයුරු - ඡායාරූප: කකෝසල උභයවර්ධන 
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3. නි මන 

මත්කතක ාඩ මහ වැව, කුඩා වැව සහ වගුරු බිමත්, ඔලුපත්තාව වැව සහ ඊට යාබද කතත් බිම් සහිත 
ප්රකේශයත්, සංරේෂණය කිරීම වැද ත් වන්කන්ය. එම කතත්බිම් පේධතිය මගින් අවට ප්රකේශකයහි ී 

ව ාව ඇතුළු කෘෂිකාර්ික කටයුතු සඳහා ජලය සැපයීම ඇතුළු පාරිසරික කස්වාවන් රැසේ ලබා කදයි. මීට 

අමතරව එම කතත්බිම් ජඡව විවිධත්වය අතින් කපෝසත් වන අතර ශාක සහ සතුන් කබාකහාමයකට 

වාසස්ථාන සපයයි. 

ඉහත කී වැව් තුන ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව යටතට වැකටන අතර, එහි වැව් රේෂිත 

පවත්වාක න යාම ඇතුළු නඩත්තු කටයුතු අධීේෂණය කිරීම ප්රමාණවත්ව  සිදු කනාවන බව එම වැව් වටා 

ඉඩම් පරිහරණ රටාව කදස බලන විට තහවුරු කවයි. ඉහත කතත් බිම් ප්රකේශ හතර  ැන සැලකීකම්දී එම 

කතත්බිම් වලට යාබද ඉඩම් වල පරිහරණ රටා කහ්තුකවන් ජජව විවිධත්වය, ජල මූලාශ්ර ඇතුළු එම 

කතත්බිම්වල පරිසරයට සැලකිය යුතු තර්ජනයේ ඇති එල්ල ී ඇති බව කපනී යයි. ඉන් සමහරේ නම් 

කතත්බිම් ක ාඩ කිරීම මගින් සිය ඉඩම්වල ප්රකේශය  සහ පරිහරණ වැඩි කර ැනීම, ක ාඩනැගිි ඉදිකිරීම, 

ව ාකිරීම, එළි කිරීම සහ කැිකසල සහ අපද්රවය මුදාහැරීමයි. 

ක ාවිජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව විසින් වැව් තුකනහි සීමාවන් අවම කලස වැව් වල උස් දිය 

මට්ටම්වල සිට මීටර් 5ේ පවත්වා  ැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.  

කමහි ඉදිරි දැේම විය යුත්කත් මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් කමම කතත්බිම් පරිසර ආරේෂණ 

ප්රකේශයේ කලස ජාතික පාරිසරික පනත යටකත් නම් කිරීමට කටයුතු කිරීමයි. ක ාවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව ඇතුළු අකනකුත් අදාළ පාර්ශවකරුවන් සම  ඒකාබේධව කමම ප්රකේශය, පරිසර 

ආරේෂණ ප්රකේශයේ කලස කළමනාකරණය කිරීමට සැලසුමේ සකසා කමම කතත් බිම් සංරේෂණය 

කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

කමම වාර්තාකවන් පිළිබිඹු කවන්කන් ඉහත කී කතත්බිම් සමූහකයහි වර්තමාන ඉඩම් පරිහරණ රටාවයි. 

කමම කතත් බිම් සමූහකයහි ඉඩම් හිිකම් ඇතුළු පරිහරණ රටා පිළිබඳ වැඩිදුර අධයයනයේ මධයම පරිසර 

අධිකාරිය විසින් සිදු කිරීමට කමම වාර්තාව මූික වාර්තාවේ කලස භාවිතා කළ හැක.  

කමම වයාපෘතිකේ යටකතහි, ප්රජාමූල සංවිධාන සම  කමම කතත් බිම් සහිත වයාපෘති ප්රකේශය 

සංරේෂණය කිරීකම් වැද ත්කම පිළිබඳව ජන සුබසධන නීති පදනම විසින් සාකච්ඡා කිරීම හා දැනුවත් 

කිරීම සිදු කරන ලදී. 

මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකේශකයහි ප්රජාමූල සංවිධාන ශේතිමත් කකාට එම සංවිධාන සම්බන්ධ 

කර  නිින් ඉහත කතත්බිම් සංරේෂණය සඳහා කටයුතු කිරීම අතයවශයකව්.  

 


