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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලං ොව 
නීති පීඨය  

නීති උපොධි පරීක්ෂණය, සිව්වන වසර, 2020/2021 
(මොර්ගගත ක්රමය) 

 
පරිසර නීතිය  
(පැය තුනයි) 

මුළු ප්රශ්න සංඛ්යොව: 06 
 

ඕනෑම ප්රශ්න තුන ට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 
(කනොපැහැදිලි අත් අකුරු වලට ලකුණු අඩු  රනු ලැකේ) 

 

1)  

a) “ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථානුකූල ප්රතිපාදන චිරස්ථායි සංව්ර්ධනය ප්රව්ර්ධනය 

කිරීවමහිලා කිසිව්ක් ප්රකාශිතව් සම්පාදනය වනාකරයි.  වකවස් වුව්ත් අධිකරණය විසින් ආණ්ඩුක්රම 

ව්යව්ස්ථානුකූල ප්රතිපාදන රවේ චිරස්ථායි සංව්ර්ධනය ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා අනුගත ව්න 

ආකාරවයන් අර්ථ නිරූපණය කර ඇත.” 

ඔවේ පිළිතුර සනාථ කිරීම සඳහා තීරණය වූ නු තීන්ු උපුටා දක්ව්මින් ඉහත ප්රකාශය පිළිබඳව් 

අදහස් දක්ව්න්න. 

 

b) “ව්යව්ස්ථාදායකය විසින් රවේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට වබාවහෝ ව්යව්ස්ථාව්න් පනව්ා ඇත. 

වමකී ව්යව්ස්ථාව්න් චිරස්ථායි සංව්ර්ධනය ප්රව්ර්ධනය කිරීම උවදසා කිසිු ප්රකාශිත ප්රතිපාදනයක් 

වනාසපයයි.  වකවස් වුව්ත් ව්යංගාර්ථවයන් ගත් කල්හහි වබාවහෝ ව්යව්ස්ථාව්න් චිරස්ථායි සංව්ර්ධනය 

ප්රව්ර්ධනය කරයි.”  

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් හැර, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම උවදසා පනව්ා ඇති ඕනෑම ව්යව්ස්ථාව්න් 

වදකක ප්රතිපාදන උපුටා දක්ව්මින් ඉහත ප්රකාශය පිළිබඳව් අදහස් දක්ව්න්න. 

 

 

2) වලෝක ඉතිහාසවේ වමවතක් සිුවූ ව්ඩාත් ම විනාශකාරී සාගර දූෂණය වලස සනිටුහන් ව්න්වන් 

2021 දී සිුවූ එක්ස්ප්රස් පර්ල්හ වනෞකාව් මුහුුබත් වීවම් වේදව්ාචකයයි. ශ්රී ලංකාවේ වව්රළ කලාපයට 

ඔේවබන් නව්තා තිබූ රසායන ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කරමින් තිබූ බු බහළුම් වනෞකාවේ හටගත් 

ගින්නකින් සිුවූ හානිය පිළිබඳව් සාකච්ඡා කිරීවම්දී බහුවිධ වේශීය ව්යව්ස්ථාව්න්, අන්තර්ජාතික 

සම්මුතීන් වමන්ම වරගුලාසි අදාළ වේ. “අනාගත පරම්පරාව්න් උවදසා සාගරය ආරක්ෂා කිරීම” 

පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ සම්මන්රණවේදී “එක්ස්ප්රස් පර්ල්හ ව්යසනය නිසා ඇති වූ බහුවිධ 

මානයන්වගන් යුත් කාරණාව්න් සම්බන්ධවයන් ගනු වදනු කිරීමට පව්තින අන්තර්ජාතික සහ ශ්රී 
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ලාංකීය නීති රාමුව් සම්බන්ධවයන් විවේචනාත්මක විග්රහයක්” යන මැවයන් ශ්රී ලංකාව් නිවයෝජනය 

කරමින් සහභාගී ව්න රාජය නීති විශාරදයා වලස වේශනයක් කිරීම සඳහා ඔබට ආරාධනා ලැබී ඇත. 

වමම සමුළුවේදී ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාවපාවරාත්තු ව්න කථාව් ලියා දක්ව්න්න. 

 

 

3) “Should trees have standing?” යන වත්මාව් යටවත් 1972 දී Christopher Stone විසින් California 

Review සඟරාව් සඳහා රචිත ලිපියක් මගින් “ස්ව්භාව් ධර්මවේ නනතික අයිතීන්” නැමැති ඉතා 

සිත්ගන්නා සුළු නනතික සංකල්හපය ඉදිරිපත් කවළ්ය. 

 

a) ශ්රී ලංකාවේ පාරිසරික නුකර ව්ලදී  පරිසර ආරක්ෂණය උවදසා අයිතිව්ාසිකම් මත පදනම් වූ 

ප්රවේශය වයාදා ගැනීම සම්බන්ධවයන් ඇති නීතිවේ ව්ර්ධනයන් පිළිබඳව් අධිකරණ විමර්ශනය 

ඇසුවරන් විවේචනාත්මකව් තක්වස්රු කරන්න. 

 

b) පාරිසරික යුක්ති වක්න්ද්රය (සීමාසහිත) සමාගම එදිරිව ව්න සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ 

සංරක්ෂණ භාරකාර වජනරාල්හ සහ තව්ත් අය (විල්හපත්තු ව්න සංහාරය පිළිබඳ) අභියාචනාධිකරණ 

නු තීන්ුවේ දී ස්ව්භාව් ධර්මවේ අයිතිය පිළිබඳ සංකල්හපය ඔබ සම්බන්ධ කරගනු ලබන්වන් 

වකවස්ද? 

 

 

4) පාරිසරික තක්වස්රු ව්ාර්තාව් මනා වලස ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් දිගු කාලීන පාරිසරික 

චිරස්ථායීතාව් ඉතා සාර්ථක වලස ජයග්රහණය කළ හැක. චිරස්ථායී සංව්ර්ධන අරමුණු ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා එය සූක්ෂම ක්රවමෝපායක් වලස හඳුනාවගන ඇත. ජාතික පාරිසරික (ඉහළ වකාත්මවල්හ 

ජල විුලි බලාගාර ව්යාපෘතිය සම්බන්ධවයන් නිරීක්ෂණ) වරගුලාසිවයදී එය ඉතා මැනවින් පිළිබිඹු 

විය. එම ගැසේ නිවේදනය ප්රකාරව් “ සංක්රමණික පියව්රයන් ව්ශවයන් නිශ්චිත පාරිසරික අධීක්ෂණ 

රාජකාරි නිශ්චිතව් දක්ව්ා ඇති අතර ඒව්ා ව්යාපෘති වයෝජකයා විසින් සිු කළ යුතුය. 1980 අංක 47 

දරණ ජාතික පාරිසරික පනවත් විධිවිධාන ව්ලට අනුකූලව් නිශ්චිත සංක්රමණික පියව්රයන් 

ක්රියාත්මක කිරීම හා අනුකූල වීම සම්බන්ධ රාජකාරි ඉටු කළ යුතු අතර වසවීම් ක්රියාත්මක කිරීම 

අධීක්ෂණය කළ යුත්වත් අදාළ සියලු රාජය හා රාජය වනාව්න සංවිධාන ව්ලින් සමන්විත අධීක්ෂණ 

මණ්ඩඩල කණ්ඩඩායමක් විසිනි.” 

 

a) ඉහත ප්රකාශය සඳහා ඔබ එකඟ ව්න්වන් ද? ශ්රී ලංකාව් තුල පාරිසරික තක්වස්රු ව්ාර්තාව් 

වයාදාගැනීවම් රාමුව් විමර්ශනය කරමින් ඔවේ පිළිතුරට වහ්තු දක්ව්න්න. 
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b) ජාතික පාරිසරික පනත හැවරන්නට ශ්රී ලංකාවේ ව්යාව්ස්ථාපිත රාමුව් තුළ ඒ හා සමාන වූ 

වව්නත් වමව්ලම් ක්රියාත්මක වූ අව්ස්ථා පිළිබඳ නීතිවේ කාර්යක්ෂමතාව්ය තක්වස්රු කරන්න. 

 

 

5) වකාවරෝනාපුරය යනු ඉන්දීය සාගරවේ පිහිටි දිව්යිනකි.  වකාවරෝනාපුරවයහි වකාවරෝනා නව්රසය 

ආසාදිත වරෝගීන් ක්රමිකව් ව්ර්ධනය විය.  වරෝගය ව්ැළඳුණු දහදාහක් පමණ වූ පුේගලයන්ට 

ප්රමාණව්ත් ව්න නිවරෝධායන කඳව්රු වමන්ම එහි වස්ව්ය කරන නව්දයව්රුන්ට හා වහදියන්ට 

අව්ශයව්න නිල නිව්ාස පිහිටුවීම සඳහා රජය විසින් උතුරු පළාවත් පිහිටි කුරුලු ව්ත්ත නම් දිව්යින 

වතෝරාවගන ඇත.  කුරුලු ව්ත්ත දිව්යින යනු, ව්ඳ වී යන වබාවහෝ සත්ව් විවශ්ෂයන්ට සහ සංචාරක 

පක්ීන්ට ව්ාසස්ථානයකි. කුරුලු ව්ත්වත් උතුරු මායිම ඉන්දීය සාගරයට මුහුණලා පිහිටා ඇත.  

කැලෑ ආඥා පනත යටවත් ව්න රක්ිතයක් වලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති වමම දූපවත් පිහිටි භූමි 

ප්රවේශයක් රජය විසින් වහළි වපවහළි කර නිවරෝධායන කඳවුරු තුනක් වගාඩනැංවීය.  වමම ව්නවේ 

පිහිටි අක්කර කිහිපයක භූමියක් වම් සඳහා වහළි කරනු ලැබීය රජය විසින් නව්දයව්රුන් හා 

වහදියන් සඳහා නිල නිව්ාස වගාඩනගන ලේවේ කැලෑව්ට යාබදව් පිහිටි වලෝක ප්රසිේධ වතත් භූමියක් 

වගාඩ කරමිනි.  වමම වතත් භූමිය ශාක හා සත්ත්ව් ආරක්ෂා කිරීවම් ආඥා පනත යටවත් ප්රකාශයට 

පත්කර ඇති රක්ිත භූමියකට අයත් වේ. වතත් භූමිවයහි නිල නිව්ාස සෑදීමට එහි වකාටසක් වගාඩ 

කිරීම පිණිස අව්ශය වූ ව්ැලි, වව්රළ කලාපයට අයත් ව්ැලි නිධි කැණීම් කර ලබා ගන්නා ලදී.  රජය 

විසින් වමම වතත් භූමිය හරහා නිල නිව්ාස හා නිවරෝධායන කඳවුරු වව්ත යාමට මාර්ගයක් වගාඩ 

නගන ලදී.  මුඛ ආව්රණ, වපෞේගලික වසෞඛය ආරක්ෂක උපකරණ, හිස් වබෝතල්හ, විෂබීජ නාශක 

ද්රව්ය සහ ඉතිරි ව්න ආහාරපාන වතත් භූමියට බැහැර කරන බව්ට වචෝදනා එල්හල වේ.  වමම ද්රව්ය 

ආහාරයට ගැනීවම්දී සිරවීම නිසා වබාවහෝ සතුන්, උරගයින් හා පක්ීන් මියවගාස් ඇත.   

 

නිවරෝධායන කඳවුරු හා නිල නිව්ාස සඳහා විුලිබලය සම්පාදනය කරන ලේවේ ආව්රණය 

වනාකරන ලද විුලි රැහැන් භාවිතා කරමිනි. වේශීය මාධය ව්ාර්තා කරන ලද පරිදි විුලි සැර ව්ැදීම 

නිසා සංචාරක පක්ීන් මියවගාස් ඇත.  නිවරෝධායන කඳවුරු සහ නිල නිව්ාස සෑදීම සඳහා වතෝරා 

ගත් භූමි ප්රවේශය සම්බන්ධවයන් පරිසරවේදීන් දැඩි අව්ධානයක් වයාමු කර ඇත.  ඔවුන් වපන්ව්ා 

වදන පරිදි පුේගලයන් නැව්ත පදිංචි කිරීවම් ගැටලු සහ පාරිසරික සංවේදීතාව් පිළිබඳ ගැටළු ව්ලින් 

වතාරව් නිවරෝධායන කඳවුරු සහ නිල නිව්ාස සෑදීමට සුුසු වබාවහෝ භූමි ප්රවේශයන් පිහිටා ඇති 

බව්යි. නිවරෝධායන කඳවුරු සහ නිල නිව්ාස සෑදීම සඳහා වමම දිව්යින වතෝරා ගැනීම හුු වේශපාලන 

තීරණයක් බව් ඔවුහු තව් ුරටත් වපන්ව්ා වදති. කුරුලු ව්ත්ත දිව්යිවන් සිු ව්න කිසිු ක්රියාව්ක් 

සම්බන්ධවයන් තමා දැනුව්ත් වී වනාමැති බව් බලධාරීහු වපන්ව්ා වදති. 

 

වකාවරෝනාපුරවයහි නීති පේධතිය ශ්රී ලංකාවේ නීති පේධතියට සමාන බව් උපකල්හපනය කරන්න. 

 



 4 

ඉහත සිේධිදාමවේ දී උල්හලංඝනය ව්න අන්තර්ජාතික සම්මුතී ප්රතිපාදන සහ වේශීය ව්යව්ස්ථාපිත 

ප්රතිපාදන ව්න්වන් වමානව්ාද යන්න ඇසුරින් ව්ාර්තාව්ක් සම්පාදනය කරන වලස ප්රමුඛතම රාජය 

වනාව්න සංවිධානයක් ඔවබන් ඉල්හලා සිටී.  එම ව්ාර්තාව් සම්පාදනය කරන්න. 

 

 

6) ශ්රී ලංකාවේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන ව්යව්ස්ථාව්න් සංවශෝධනය කිරීම සඳහා නිර්වේශ ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා ව්න විවශ්ෂඥ කමිටුව්ක සාමාජිකවයකු වලස ඔබව් පත් කර ඇතැයි උපකල්හපනය කරන්න. 

ව්යව්ස්ථාවේ අරමුණු  සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්රමුඛතා පදනම මත සංවශෝධන අව්ශය ව්න ඕනෑම 

ව්යව්ස්ථාව්න් තුනක් හඳුනාවගන, එම ව්යව්ස්ථා සංවශෝධනයන් සඳහා වයෝජනා ඉදිරිපත් කරන 

වලස කමිටුවේ සභාපතිව්රයා ඔවබන් ඉල්හලා සිටී. 

ඔබවේ විවශ්ෂඥ ව්ාර්තාව් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 


