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2.1 වක්යතා ලාර්තාලක් වැකසීභ
වක්යතා ලාර්තාලක් යු යම් ි්චිත ක්රයාලක් අධ්යයනය කිරීභ දශ  වි්දේණය කර
එභගින්දැනැුඵනදේඅුලැුඵනතීරණශාිැභනදක්ලාඇතිලාර්තාලයි. දභභගින්
එභක්රයාලක්රයාත්භකකරනආකාරයදශ දභභක්රයාලක්රයාත්භකකිරීභටසුදුසුවිදේෂිත
වැැව්භක්දභභලාර්තාදලන්විව්තරකරයි. එදභන්භදභභලාර්තාදේදභභක්රයාලසිදුකරන
දය ජිත ක්රභය/වැැව්භ දකතරම් කාර්යක්භද, පදායීද යන්න දැන්වීභද සිදු කෂ යුතුය.
එඵැවින් දභභ වක්යතා අධ්යයනයක් ශා ලාර්තාලක් භගින් තභ දවේලාදායකයා ශට තභ
ආදය ජනය ශා එයින් ැදඵන ප්ත රතිාබ ිැභනය කෂ ශැකි අතර එය ඕනෑභ ේයාඳෘතියක්
වශා දවේලාදායකදයකු ඇද ැැීභට ඇති දශොභ ක්රභයයි. දභභ ඳිමච්දේදදයන් වාකච්ඡා
කරුදේජීලලායුඒකකයඉදිකිරීභටකරුඵනවක්යතාලාර්තාලකඅඩංගුවියයුතුඅල්යභ
අංැ කීඳයකි.

2.2 ක්දේත්ර වීකක්ණය
සුදුසු ක්දේත්රයක් දත රා ැැීභ වශා එභ ක්දේත්රය ඳරීක්ා දකොට ඒ ියළිඵල දවේලා
දායකයාවභඟවාකච්ඡාකර සුදුසුව්ාානයක්දත රාැතයුතුය. දභහිදිවැකියයුතුකරුණු
කිහිඳයකි.


අමුේරේයඇතුේකිරීදම්ව්ාානයශාඑභඅමුේරේයඒකකය ඇතුේකිරීදම්ව්ාානයට
වඳයාැතශැකිඳශසුභක්රභය.
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ජීලලායුලබාවිතාකිරීභටඅදශව්කරනව්ාානය.

ඇතුේකිරීදම්ේරේයලසුබතාලශාදිනකටඇතුෂත්කෂශැකිප්ත රභාණය.



ජීල ලායු ජනකදේ ියටලන ේරල දඵොර බාවිතාකිරීභට අදශව් කරන කටයුත්ත ශා
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දවේලාදායකයාවඳයුඵනදතොරතුරුශාභූමිදේඇතිඉඩකඩඅුලඅඳටජීලලායුඒකකය
වශාව්ාානයක්දත රාැතශැක.එදභන්භසුළුඳිම්රභයක්දරාඒකකයටඅමුේරේයඇතුේ
කිරීභටසුදුසුලනඳිමදිඒකකයව්ාානැතකෂයුතුය.දභභඒකකයව්ාාඳනයකිරීදභන්ඳසුල
එය ඳලත්ලාදැන යාදම් වියදභ ශැකිතාක් අලභ විය යුතුය. ඒකකයක ප්ත රභානය ශා ලර්ැය
තීරණයකිරීභවශාඳශතවශන්කරුණුදැනැැීභදය ග්ය දේ.

තිරවාර වංලර්ධනය වදශා දේගුණික දලනව්විම් අලභ කිරීභ උදදවා ශ්රී ංකාල තුෂ ජීල ලායු තාක්ණය ලයාප්ත ත කිරීභ



දභභදතොරතුරුඅුලබාවිතාකිරීභටඅදශව් කරනඋඳකරණශාඒලා
බාවිතාකරනදේාල.

ජීලලායු ඒකකයක්යු වැකියයුතුතරම්විා වආදය ජනයකි. එඵැවින්එහිවවික්තිය
ැැන දශො අලධානදයන් ඉදිකිරීම් කටයුතු කෂ යුතුය. එභ ඒකකයන් ඉදිකිරීභට දරන
ආදය ජනදේ ප්ත රතිප අවුරුදු 20-30 ක් ඳභණ කායකට ඵාැැීභට නම් එහි ආයු කාය
එතරම්කේරැකැැීභවවිභත්ඉදිකිරීභක්අල්යදේ.ජීලලායුඒකකයක්බාවිතාකිරීභටකැභති
කිසිභ දකදනකු ිරතුරු එභ අඳේරේය ඉලත් කිරීභටත් නැලත ියරවීභටත් අකභැති දලයි.
එඵැවින්ජීලලායුඒකකය වශාවත්ල අඳේරේයදයොදාැැීභටවැරදවයිනම්එභව්ාානදේ
ඳශභට්ටභකඒකකය ඉදිකිරීභභගින් එභඅඳේරේය ලඵරභගින්භඑභඅඳේරේය ඒකකය
දලතඇතුළුකරයි.දභභඇතුේකිරීදම්මි්රණයැේශාලැලිලලින්දතොරවියයුතුය.
ජිරකදේියටකරුඵේරලදඵොරඉලත්කිිමදම්ක්රභයදඒකකයඉදිකිරීභටදඳරවැසුම්කෂ
යුතුය.නැතදශොත්එභේරලදඵොර කභනාකරණයකිරීභවශාවිාමුදක්දැිමයයුතුදේ.
ජීලලායුඒකකයක්ව්ාානැතකිරීදම්දීඑයැව්ලලින්ශැකිතරම්ඈත්වීභලැදැත්දලයි.භක්
ිවාද යත් එභ ැව්ල මුේ ජීල ලායු ඒකකදේ බිත්ති ලට ශාි ඳැමිණවිය ශැකි ඵැවිි.
එදභන්භඑයඵරලාශනැභන්කරනභාර්ැයඅවදව්ාානැතදනොකෂයුතුය.දභභජීලලායු
ඒකකයන්ට දශොදින් හිරු එලිය ැදඵන දවේ වකව් කිරීදභන් ජීරකය තුෂ උ්ණත්ලය රදලා
ැැීභ භගින් ලැඩි ජීල ලායු ප්ත රභාණයක් ඵාැත ශැක. එදභන්භ ජීලලායු ඒකක ව්ාානැත
කිරීදම්දී ඒලා ක්රීඩා ියට්ටි ලැි ව්ාාන ආවන්නදේ දනොතැිය යුතුය. ීකට අභතරල වාදු
ඵන ඒකකදේ ඇතුේ කිිමම්, ියටකිරීම්, ටැංකි ඇත්නම් ඉදිකිරීදභන් ඳසු ඒලා දශොදින් ලවා
තැබියයුතුය.
දභභ සියළුභ කාරණා වැකීදභන් ඳසු සුදුසු ක්දේත්රයන් දත රා දැන ිලැරදි වක්යතා
ලාර්තාලක් ඵාදිය ශැක .එභ වක්යතා ලාර්තාල දවේලාදායකයාදැන් අුභත ව ඳසු ඉදිකිරීම්
ආරම්බකෂශැකිය.
ීකට අභතරල ජීල ලායු ඒකකය නඩත්තු කිරීභට දවේලා දායකයාදැන් ඇති කැභැත්ත විභවා
ඵැලියයුතුඅතරවිාඒකකයන්නම්ඒවශාදවේලකයකුශටියමිතකාර්යබාරයක්ඳැලිමය
ශැකිද යන්න විභවා  ඵැලිය යුතුය. තලද ජීල ලායු ඒකකය කිසිභ දකදනකු නඩත්තුල වශා
දයොමුදනොවුනදක්ිමයාත්භකලනආකාරයටවැකසීභකෂයුතුය.

දාරන කාය-වාභාන්යදයන්දභභදාරණකායරදාඳලතින්දන්බාවිතාකරනඅමුේරේයශා
ඳිමවර උ්ණත්ලය භතයි ශ්රී ංකාල ලැි රටලට දභභ දාරන කාය 30-35 0C ක් අතර
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එභ ක්දේත්රය ැැන දශොද අලදඵ ධයක් ඵාදැන සුදුසු ව්ාානයක් දත රාැත ශැක. ඳසුල
ඇතුළුකිරීදම්ේරේයඅුලජීලලායුඒකකදේලර්ැයඑභප්ත රදේදේදේගුණය,අමුේරේයශා
ආර්ථික ප්ත රතිාබඅුලදලනව් වියශැක.විාජීල ලායුඒකකිර්භාණය කරනවිට දභභ
ියයලරඑකින්එකවි්දේණයකරමින්සිදුකිරීභලැදැත්දේ.එභිර්භාණියයලරයන්ලන්දන්,
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2.3 සුදුසු ජීල ලායු ඳේධතියක් ශා එහි ප්ත රභාණය දත රා ැැිභ

තිරවාර වංලර්ධනය වදශා දේගුණික දලනව්විම් අලභ කිරීභ උදදවා ශ්රී ංකාල තුෂ ජීල ලායු තාක්ණය ලයාප්ත ත කිරීභ

කායක්ලනඅතරඅඳබාවිතාකරනේරේයමිිව් භේරේයනම්එභකාය
දින40දක්ලාදවවැකියයුතුය.
අලකාය- ක්දේත්රදේඇතිඅලකායබාවිතාකරනඅමුේරේයප්ත රභාණයභතඑභව්ාානයට

සුදුසුජීලලායුජනකලර්ැයතීරණයකෂශැක.ඇතැම්අලව්ාාලභුැතජභට්ටභඉශනම්
ජීරකයසිරව් දවදනොලතිරව් දවබාවිතාකෂශැක.දභභඋඩුයටිකුරුකරනදඒකකය
ඵාැුඵනප්ත රභාණයතරභක්ලැඩිදේ.එදභන්භිලැරදිඒකකඇතිඉඩකඩඅුලදත රා
ැැිදභන්භුමිදේඇතිඅලකායඉතිිමකරැතශැක.
දැනට පලතින ඉදිකිරීම්- දැනටඉදිකරඇති ඉදිකිරීම්ශැකිඳභණප්ත රදය ජනයටැැීභභගින්
ජීලලායුඒකකයටලැයලනමුදඉතිිමකරැැීභටශැක.
වියදම් අලම කර ැැීභ -  දම් වදශා වැසුම්කරණදේදීභ ැත යුතු ියයලර කිහිඳයකි. එනම්
වාදුඵනජීලලායුජනකදේජීරකදේඋඩදකොටවටදඩ භයදලුලටඵැලූනයක්ලැිඅඩු
වියදම්උඳකරණබාවිතදයන්අඩුවියදභක්ද,පුහුණු්රමිකයන්අත්යාල්යදනොවීදභන්තලත්
වියදභඅලභවීම්දසිදුදලයි.දභභජීලලායුඒකකයකප්ත රභාණයතීරණයකිරීභටදඳරජීලලායු
ඒකකයට දයොදන අමුේරේය ප්ත රභාණය දින කිහිඳයක් එකතු දකොට දශ  දින කිහිඳයක් කිරා
භැන ැැීදභන් දුල ඵාැු ඵන වාභාන්ය අැයන් උඳදය ගී කර ැිමින් ඒකකදේ
ප්ත රභාණයතිරණයකෂශැකිඅතරඵාැතශැකිජීලලායුප්ත රභාණයදන්යායාත්භකලදැක්විය
ශැක.

2.4 භූමිය භත වැසුභ ඇදීභ
දවේලාදායකයා වභැ ජීලලායුඒකකයව්ාානැතකරනප්ත රදේයවාකච්ඡාකිරීදභන් ඳසුල
එභ දවේලා දායකයාදග් අල්යතාලයන්ට දශ  ඇති අමුේරේය ප්ත රභාණය භත සුදුසු ජීල ලායු
ජනකයන්ශාප්ත රභාණයන්තීරණයදකොටඑභඳේධතියඳරාමිතින්වහිතලක්දේත්රදේියහිටන
ආකාරයදක්ලනදවටශනදවේලාදායකයාටඵාදීභදය ග්යදේ.දභභවැැව්දභහිඳලතින
දැොඩනැගිලිශා අදනකුත්දැකිය ශැකි භූමි ක්ණඇද දැක්විභ ලඩා ලැදැත් දලයි. දභලැි
භූමියභතවැැව්භක්එභව්ාානදේවාකච්ඡාලටවශබාගිදනොවුුදකදනකුටඑදවේ නැත්නම්
ආයතනප්ත රධාියාලාදභභේයාඳෘතියඅුභතකරැැීභවශාඉතාලැදැත්දලයි.
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ජීලලායුජනකයකටමිැණන්ඇව්තදම්න්තුවෑදීදම්දීඑභප්ත රදේදේඵාැතශැකිඉදිකිරීම්
ේරේය ශා එහි මි ැණන් දැනැැීභ ඉතා ලැදැත් දලයි. එදභන්භ අමුේරේය ඵාැත ශැකි
ව්ාානයවභඟඇතිදුරශාප්ත රලාශනැාව්තුදදැනැැීභලැදැත්දලයි.
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2.5 ඉදිකිරීම් ද්රලයල සුබතාල

තිරවාර වංලර්ධනය වදශා දේගුණික දලනව්විම් අලභ කිරීභ උදදවා ශ්රී ංකාල තුෂ ජීල ලායු තාක්ණය ලයාප්ත ත කිරීභ

2.6 ඇව්තදම්න්තුල වෑදීභ
ක්දේත්රය ිරීක්ණය කිරීදභන් ඳසුල ඵා ැන්නා ද දතොරතුරු අුල එභ ේයාඳෘතිය
වම්පූර්ණ කිරීභ වශා තීරණ ැත ශැකි පුේැදයකුට එභ ව්ාානදේදීභ ප්ත රධාන වැැව්භක්
වකවාැතශැක.දභභඇව්තදම්න්තුවෑදීභටදඳරවකාඵැලියයුතුකරුණුඅතර,
I.
II.

බාණ්ඩ ප්රලාශනයට ශා බාණ්ඩ ැඵඩා කර තැීමදම් ශැකියාල
කැීම් කරන ද ඳව් ඉලත්කිරීදම් ශැකියාල තිබිය යුතුය.භක් ිවාද යත් එභ ක්දේත්රය
ඉදි කිරීභ ආරම්බ කිරීභට දඳර අඳද්රලය ඉලත් කෂ යුතුය.

III.

ඉදිකිරීම් වශා ජය වඳයා ැැීභ

IV.

ඉදිකිරීම් කාය තුෂ ඉදිකරන්නන් වදශා නලාතැන් ශා ආශාර වඳයාැත ශැකිවීභ

V.

දවේලාදායකයා වභැ සිදු කර ැන්නා ඵන එකඟතාල භත බාණ්ඩ, ියිමව්, කැීභ, ආශාර
ඳාන, නලාතැන් ආදිය ියළිඵද ගිවිසුභකට ඳැමිණීභ

VI.

එභ ක්දේත්රදේදී සිදු කරු ඵන ඇැයීම් ශා ැු ැූ  අදනකුත් තීරණ ියළිඵදල
ලාර්තාදේ දැක්වීභ.
එලැි දේ ලාර්තාැත වීභ ඇතැම්විට දවේලාදායකයා විසින් සිදු කරු ඵන ඳැමිණිලි
ියළිඵදල ක්රියාකිිමදම්දී ලැදැත් දේ.එලැි දේ ඇතැම් විට ප්රභාදවීම් ලැි දේ ියළිඵදල
කරුණු දැක්වීදම්දී ලැදැත්දේ.

2.7 ජීල ලායු ි්ඳාදනය, ප්රතිව්ාාඳනය කිිමදම් අලව්ාා වියදම් ියයලා ැැීභ
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ඉදිකිිමභටලැයකරනමුදජීලලායුලජනකයභගින්ඉතිිමකරනප්ත රභාණයැණනයදකොටජීල
ලායු ජනකයට ගිය වියදභ ියයලා ැැීභට ැත ලන කාය ැණනය කරු ැදේ. දභහිදී එභ
ප්ත රතිව්ාාඳනය කෂ ක්ති ප්ත රබලය ශා අදනකුත් ජීල ලායු ඒකකය ඉදික අමුේරේය මි
දනොදලනව්ලඳලතීයැයිවකමින්දභභැණනයකිරීභසිදුකරුැදේ.
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ජීලලායුඒකකයටදයොදුඵනඅමුේරේයවශප්ත රභාණයභතන්යායාත්භකලිඳදදලනජීල
ලායුප්ත රභාණයැණනයකරැතශැක.එභැණනයකරුඵනජීලලායුප්ත රභාණයභගින්අඳ
බාවිතා කරන දශ  ප්ත රතිව්ාාඳනය කරන ක්ති ප්ත රබලය ඳදනම් කරදැන එභගින් සිදුලන
ඉතිිමයැණනයකරුැදේ.ීකටඅභතරලයම්දකදනකුලැාලන්වදශාදයොදාැුඵනේරල
දඵොර භගින් ප්ත රතිව්ාාඳනය කරු ඵන රවායික දඳොදශොර ල ලටිනාකභද වැකිේට
ැිමින්දභභවියදම්ියයලාැැීභැණනයකරඵුැදේ.

තිරවාර වංලර්ධනය වදශා දේගුණික දලනව්විම් අලභ කිරීභ උදදවා ශ්රී ංකාල තුෂ ජීල ලායු තාක්ණය ලයාප්ත ත කිරීභ

2.8 කා රාමුල ශා මිණුම් දඩු
දභභදකොටදවේ අඩංගුවියයුත්දත්ඒඒකාසීභාදේදීිභකෂයුතුකාර්යයශාඒලාභැිය
ශැකිමිුම්දඩුය. භක්ිවාදයත්ඕනෑභේයාඳෘතියක්ඳටන්ැැීභශාඅලවන්කෂයුතුදිනය
අිලාර්දයන්භ දැක්වීභ කෂ යුතු වීභය. දභලැි කා රාමුලක් ඵාදිභ භගින් එක් එක්
අලව්ාාලදී ේයාඳෘතිය ිභා කිරීභට ැත ලන කාය දැනට ඇති තත්ලය ියලිඵ ඳැශැදිලි
අලදඵ ධයක්දවේලාදායකයාටඵාැතශැකිවීභලැදැත්දේ.

2.9 ලැකීම් කාය ශා දැවීදම් ක්රභය
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දභභවක්යතාලාර්තාලවභැඳැශැදිලිලභදැක්වියයුතුකරුණලන්දන්එයටඵාදදනලැකීම්
කායශාඒියළිඵදවිව්තරදේ.ීකටඅභතරලතභදවේලාදායකයාභගින්මුදේඅයකරැුඵන
ක්රභදේදයදඳැශැදිලිලභදැක්වීභටදඅභතකදනොකෂයුතුය.

