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I. හැඳින්වීම 
 

අ.)        පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ රාමුකේ විශය පථය සහ අරමුණ 

 
1. වමම පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය යටවත් නාගරික පුනර්ජනනීය 

ව්යාපෘතියට පමණක් අදාළ වේ. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය, සංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා හඳුනාගත් ඉඩේ මුදා 

හැරීම සහ අඩු පහසුකේ සහිත නිව්ාස සඳහා ව්ැඩිදයුණු කරන ලද නිව්ාස ඉද කිරීවේදී සහ ස්වේච්ඡාවව්න් නැව්ත 

පදංචි කිරීේ සිදු කිරීවේදී දායක ව්න අතර පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් සමග අත්ව්ැල් බැඳවගන නැව්ත 

පදංචි කිරීවේ ප්රතිපත්ති රාමුව් නිර්මාණය කර ඇත. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ රාමුවව්හි මූලික 

අව්ධානය වයොමු ව්නු ඇත්වත් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය මගින් ඇති විය හැකි පාරිසරික බලපෑේ, ඒව්ා 

සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා අදාළ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති සහ නියාමන ක්රියාමාර්ගයන් සහ අහිතකර පාරිසරික 

බලපෑේ ව්ැළැක්වීම වහෝ අව්ම කිරීම සඳහා සුදුසු පියව්ර තුළින් සමස්ත ව්ැඩසටහවන් පාරිසරික තිරසාරභාව්ය 

සහතික කිරීම පිළිබඳය. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් මගින් දැක්වව්න පරිද එමගින් අහිතකර 

පාරිසරික බලපෑේ වහෝ අව්දානේ පරීක්ෂා කිරීම, ව්ැළැක්වීම, අව්ම කිරීම සඳහා අදාළ, ව්ගකීේ සහ ක්රියා පටිපාටි 

විස්තර කරයි. එවමන්ම වමමගින් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ ආරක්ෂණ අව්ශයතා සපුරාලීමට අව්ශය 

රාමුව්ක් සපයයි. 

 
2. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් පදනේ ව්න්වන් 1980 ව්ර්ෂවේ ජාතික පාරිසරික පනත යටවත් ව්න 

පාරිසරික නීති, වරගුලාසි සහ පාරිසරික තක්වසේරු ක්රියා පටිපාටි, 1988 සහ 2000 සංවශෝධන හා අංක 772/22 

1999 ජුනි මස 24 ව්ැනි දන සහ 1999 වනොව්ැේබර් 5 දන අංක 1104 දරණ අති විවශේෂ ගැසට් පත්ර ව්ලට අනුකූලව්ය. 

වමම නීතිමය වමව්ලේ, ව්යාපෘති නිර්වේශ කිරීම, ව්යාපෘති ව්ර්ග කිරීම (“නිර්දෂ්ට” සහ “නිර්දෂ්ට වනොව්න” ), 

පාරිසරික බලපෑේ සැකසීම, පාරිසරික තක්වසේරුවව්හි ස්ව්භාව්ය නිර්වේශ කිරීම, පාරිසරික නිශක්ාෂණ ලබා 

ගැනීම සහ පරිසර අනුකූලතා නිරීක්ෂණය කිරීම ව්යාපෘති ඉදකිරීම සහ වමවහයුේ අදයර සකස ්කිරීම සඳහා 

අව්ශය උපවදස ්ලබාවදයි. වමම රාමුව් ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවව්හි පාරිසරික හා සමාජ 

ප්රතිපත්ති, පාරිසරික හා සමාජ ප්රමිතීන් සමග ගැලවපන අතර, වේශීය පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

අව්ශයතාව්යන්හි පරතරය හදුනාවගන තිවබ්. 

 

3. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ රාමුවව්හි මූලික අරමුණ ව්නුවේ ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන 

බැංකුව් යටවත් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ සංරචකයක් යටවත් වයෝජිත උප ව්යාපෘතිය මගින් ඇතිවිය 

හැකි පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ හඳුනා ගැනීම සඳහා නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය වව්ත ඉඩ සැලසීම සහ 

ආරක්ෂිත සැලසුේකරණය පිළිබඳ මගවපන්වීමක් ලබා දීමයි. එවමන්ම පාරිසරික හා සමාජ බලපෑේ තක්වසේරු 

කිරීවේ ගැඹුර හඳුනා ගැනීම ඇතුලු උප ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමය. 
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ආ)        පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති / නාගරික පුනර්ජනනීය වයාපෘතිය පිළිබඳ දැක්ම 

4. වමම ේයාපෘතියට වපර නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය නිසි සේප්රජනයතාව් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බාහිර ව්යාපෘති 

අධීක්ෂණ උපවේශක වව්ත වයොමු කර ඇති අතර පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලසුේ රාමුව්ක් ව්ැනි 

ආයතනික රාමුව්ක් පදනේ වී වනොමැත. විවශේෂවයන් පාරිසරික ආරක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්වන් 

උපවේශක අධීක්ෂක (සාමාන්යවයන් ඉංජිවන්රු ආයතනයක්) විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන මධයයම පරිසර 

අධිකාරිවේ අව්සරය සහ නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරියට ලබා වදන ව්ාර්තා මතය. යේ ගැටලුව්ක් පැන නගිනව්ා 

නේ වබොවහෝ විට ක්රියාමාර්ග ගනු ලැවබ්. වමය ආරක්ෂිතව් ක්රියාව්ට නැංවිය හැකිය. 

 
5. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්, නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් බිදවහලීම, ඉඩේ සකස ්කිරීම සහ 

ඉදකිරීේ කටයුතු මගින් සිදුව්න අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ හදුනාවගන තිවබ්. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

විසින් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ වනොව්ැලැක්විය හැකි පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ ව්ළක්ව්ා ගැනීම 

වහෝ අව්ම කිරීම සඳහා කැපවී සිටී. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ පාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය 

ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ නියාමන රාමුව් සහ ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ පාරිසරික හා 

සමාජ ප්රතිපත්ති සමඟ ඒකාබේධ වී ඇත. වමම ප්රතිපත්තිය මගින් පාරිසරික හා සමාජ ප්රමිතීන් සැකසීම, පාරිසරික 

සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලසුේ සකස ්කිරීම, ප්රතිඵල ක්රියාව්ට නැංවීම, පසු විපරේ කිරීම සහ පාරිසරික හා 

සමාජ කළමනාකරණය තුල දැක්වව්න පරිද ප්රමාණව්ත් ව්ාර්තාව්ක් සැපයීමට අව්ශය මාර්වගෝපවේශ ලබාදීම  සිදු 

කරයි. 

 
6. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් අව්ධානය වයොමු කරන්වන් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතියට 

අනුකූලව් පාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුණු බල ගැන්වීම සහ තිරසාර සංව්ර්ධනයක් කරා දායක කර ගැනීම 

යන ආදය සේබන්ධව්ය.  පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ අව්ම කිරීම හා ඒකාබේධ කර ගැනීම සඳහා නාගරික 

සංව්ර්ධන අධිකාරිය බැඳී සිටී. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ සංව්ර්ධන ක්රියාව්ලීන් තුළ සංව්ර්ධන 

අව්ශයයතාව්යන්, පාරිසරික තිරසරභාව්ය සහ සමාජ සුභසාධනය අතර සමතුලිතතාව්ය තහවුරු කිරීම සඳහා 

නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය පහත දැක්වව්න ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරයි. 

(i) නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ පාරිසරික හා සමාජමය කරුණු නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් 

සමීපව් අනුගමනය කරනු ලබන අතර කිසියේ අහිතකර බලපෑමක් වහෝ අව්දානමක් ව්ළක්ව්ා ගැනීම, අව්ම 

කිරීම සඳහා අව්ශයය පියව්ර ගනු ලැවබ්. 

(ii) නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය ශ්රී ලංකා රජවේ සියලු පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති, නීති සහ වරගුලාසි 

ව්ලට අනුකූල ව්න අතර ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ පාරිසරික හා සමාජීය 

අව්ශයතාව්යන්ට අනුකූල වේ. 

(iii) ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකු මූලයාධාර යටවත් ක්රියාත්මක ව්න නාගරික පුනර්ජනනීය 

ව්යාපෘතිව්ල සියලු උප ව්යාපෘති සඳහා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුවව්හි දැක්වව්න ක්රියා 

පටිපාටි අනුගමනය කරනු ලැවබ්. 



6 
 

 

II. වයාපෘති විසත්රය 
අ)        විස්තරය 

7. වකොලඹ නගරවේ ජනගහනවයන් සියයට පනහකට අධික ජන ඝනත්ව්යක්, පැල්පත්ව්ල වහෝ අබලන් පැරණි 

නිව්ාස වයෝජනා ක්රම ව්ල ජීව්ත් ව්න අතර, එය නගරවේ මුළු භූමි ප්රමාණවයන් සියයට නව්යක් පමණ වේ. නාගරික 

සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් හඳුනා වගන ඇති පරිද ප්රජා වපොකුරු 1,49,999 ක ජීව්ත් ව්න පවුල් 68,812 ක් (අඩු 

පහසුකේ සහිත ජනාව්ාස අක්කර 900 ක් පුරා ව්යාප්තව් ඇත) ස්ව්කීය මානව් ව්ාසස්ථාන සඳහා වසොඛ්ය සේපන්න 

පරිසරයක් සහ පාරිසරික හා සමාජ ප්රමිතීන්, පිරිසිදු ජලය, විදුලිය, සනීපාරක්ෂාව් ආදය වනොමැතිව් ජීව්ත් වේ. 

නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහන සඳහා ව්න මහනගර සහ බස්නාහිර සංව්ර්ධන අමාතයාංශය යටවත් ඇති 

නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිවයහි පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්, ජාතික වරගුලාසිව්ලට සහ ආසියානු 

යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ අනුකූතා ව්ලට අනුව් සුදුසු පාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂණ සේමුති 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය වේ. 

 
8. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් අඩු ආදායේලාභීන් සඳහා නිව්ාස (ඇපල්ව්ත්ත, වකොළඹවග් මාව්ත, 

මාදේපිටිය, ඔවබ්වසේකරපුර, ස්වට්ඩියේගම හා ෆර්ගියුසන්) ලබා වදන උප ව්යාපෘති හයක් සඳහා මුලික ව්ශවයන් 

දායක ව්නු ඇත. පළමු සoරචකය යටවත් (ඇ.වඩො.මි.220) පවුල් 4,074 කට නිව්ාස ඉදකරනු ඇත. වදව්න 

සංරචකය (ඇවමරිකානු වඩොලර් මිලියන 50) යටවත්, ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් මගින් 

මහජන පහසුකේ සැපයීම ඇතුළු වමම ව්යාපෘතිවේ ප්රතිඵලයක් ව්ශවයන් නිදහස් වූ ඉඩේ නැව්ත වගොඩනැඟීම 

සඳහා සහාය ව්නු ඇත. වතව්න සංරචකය (ඇ.වඩො.මි 10) මගින් නිව්ාස හා වගොඩනැගිලි නඩත්තුවව්හි 

තිරසාරත්ව්ය හා ගුණාත්මකභාව්ය ව්ැඩිදයුණු කිරීම සඳහා පේධති ද ඇතුළුව් අතිවර්ක තාක්ෂණික සහාය, ව්යාපෘති 

කළමණාකරනය සහ පාරිසරික සහ  සමාජ ගැටලු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහාය ව්නු ඇත. මුල් ව්යාපෘති හය යටවත් නිව්ාස 128 ක් නැව්ත පදංචි කිරීම අවප්ක්ෂා 

වකවර් (ඇපල්ව්ත්වත් 30 ක්, ඔවබ්වසේකරපුර 38 ක් සහ මාදේපිටිය 60 ක්). 

 
9. මහනගර සහ බස්නාහිර සංව්ර්ධන අමාතයාoශය නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ විධායක ආයතනය ව්නු ඇත. 

නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය ව්නු ඇත. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය සමස්ත 

නියාමනය කිරීවේ ව්යාපෘතිවේ සමස්ත සේබන්ධීකරණ කටයුතු සඳහා ව්ගකිව් යුතු වේ. ආසියානු යටිතල 

පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් සිදු කරනු ලබන සියලුම කටයුතු පරිසර 

හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් තුළ ලබා වදන සියලු මාර්වගෝපවේශයන්ට අනුකූලව් සිදු කරනු ඇත. 

 

ආ)      නාගරික පුනර්ජනනීය වයාපෘතිකේ ආරක්ෂණ පරාසය 

10. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්  2011 දී ආරේභ කරන නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් වකොළඹ 

නගරයට සහ එහි ආසන්න ප්රවේශව්ල ඇති තාව්කාලික ජනාව්ාස සඳහා පිළිගත හැකි මට්ටවේ නිව්ාස ඒකක 
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70,000 ක් ඉදකිරීමට අවප්ක්ෂා වකවර්. වමය ව්රප්රසාදත ප්රජාව්න්වග් ජීව්වනෝපායන් ව්ැඩිදයුණු කිරීම සඳහා 

රජවේ ප්රතිපත්තියට අනුකූල වේ. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතියට අනුකූලව් සෑම පවුලක් සඳහාම ප්රමාණව්ත් 

නිව්ාස ලබා ගැනීවේ පහසු ප්රවේශයක් සඳහා ශ්රී ලංකා නිව්ාස ප්රතිපත්තිවේ ඉලක්කය හා මහනගර සහ බස්නාහිර 

සංව්ර්ධන අමාත්යාංශවේ ප්රධාන සැලැසම් සමඟ දැනට පව්තින නිව්ාස වයෝජනා ක්රමව්ල ප්රමාණව්ත් ප්රමිතීන් හා 

ව්ර්තමානවේ ඉහල උපවයෝගිතා සහ ආර්ථික ප්රතිලාභ සඳහා ප්රධාන ස්ථානව්ල ඉඩේ පරිහරණය සුපරික්ෂාකරනය 

කරමින් පිරිසිදු සහ ප්රසන්න පරිසරයක් සහිත නගරයක් බව්ට වකොළඹ පරිව්ර්තනය කිරීම අරමුණ වේ. වභෞතික 

සංව්ර්ධනයට අනුව්, නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් මුදා ගන්නා ලද, නව් ඉදකිරීේ සහ පුනරුත්තාපනය 

කිරීම යන ව්යයුහයන් ඇතුළත් වේ. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් සිදුව්න බිඳව්ැටීේ හා ඉදකිරීේ 

කටයුතු ශ්රී ලංකාවේ සහ ආසියනු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති ව්ලට 

අනුකූල වේ. වකවසේ වව්තත්, නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ විෂය පථය සැලකිල්ලට ගැනීවමන්, එය 

සැලකිය යුතු සෘණාත්මක පාරිසරික බලපෑේ ජනනය කරනු ඇති බව්ට සිතිය වනොහැකිය. ඉදකිරීේ ක්රියාකරකේ 

මගින් ඇති වියහැකි පාරිසරික බලපෑේ ස්ථානයට විවශේෂිත වහෝ තාව්කාලික විය හැකිය, එවමන්ම ඕනෑම 

අහිතකර පාරිසරික බලපෑමක් වහෝ අව්ධානමක් සඳහා පාරිසරික හා සමාජ ප්රමිති මගින් විසඳුේ සැපයිය හැකිය. 

එවමන්ම අව්ම කර ගත හැකිය. ධනාත්මක පාරිසරික බලපෑමක් වමම ව්ැඩසටහන මගින් අවප්ක්ෂා වකවර්. 

අව්දානේ ව්ාසස්ථානයක වහෝ පරිසරයට සංවේදී ප්රවේශයක ඉදකිරීේ ක්රියාකාරකේ සිදු වනොවේ. නාගරික 

පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් සැලකිය යුතු පාරිසරික බලපෑේ ඇති කරව්න ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ඉව්ත් කරනු 

ලැවබ්. 

 
11. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය ස්ව්කීය භූමිය තුල නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ, බිඳව්ැටීේ ඉද කිරීේ හා 

පුනරුත්තාපන කටයුතු සිදු කරනු ඇත. අකමැත්වතන් නැව්ත පදංචි කිරීම සිදු කරනු ලබන්වන් නේ නාගරික 

සංව්ර්ධන අධිකාරිවේ නැව්ත පදංචි කිරීවේ ප්රතිපත්ති රාමුව් තුළ එය සිදු කරනු ලැවබ් (නැව්ත පදංචි කිරීවේ ප්ර 

තිපත්ති රාමුව් විධායක සාරාංශය උපග්රන්ථ 1 වලස සපයනු ලැවබ්). නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය සඳහා 

වයොදා ගන්නා සියලු ඉඩේ නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය වහෝ රජවේ ආයතන සතු ඉඩේ වේ. වපෞේගලික ඉඩමක් 

අත්පත් කර ගත යුතු අව්ස්ථාව්ක, ජාතික ඉඩේ පරිහරණ ක්රියාව්ලිය අනුගමනය කරනු ලැවබ්. 

 
12. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ ඉදකිරීේ කටයුතු ව්ලදී පුේගලික ඉඩේ භාවිතය වහෝ නීත්යානුකූලව් නේ කරන 

ලද උදයාන වහෝ ආරක්ෂිත ප්රවේශව්ලට සීමා කිරීේ වනොවකවර්. කිසිදු වපොදු ඉඩේ, වතත් බිේ, ව්නාන්තර ඉඩේ 

වහෝ වව්නත් පාරිසරික ව්ශවයන් සංවේදී පරිසර පේධති ලබා වනොගනී. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය 

සේබන්ධ ක්රියාකාරකේ ව්ැේදන් (ආදව්ාසී ජනයා) වහෝ ඔවුන්වග් සංස්කෘතිය, මානව් අයිතිව්ාසිකේ, ආර්ථිකය සහ 

සමාජය වහෝ තමන් සතු ඉඩේ මත වහෝ ඔවුන්වග් අයිතිය වලස ප්රකාශ කරන ඉඩේ සඳහා කිසිදු බලපෑමක් සිදු 

වනොවකවර්. ඔවුන්වග් ව්සේ නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය තුළ වහෝ ආසන්නව් වනොවේ. 
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III. නීති හා ආයතනික රාමුව 
 

අ)         ශ්රී ලංකාකේ පාරිසරික ප්රතිපත්තිය 

13. ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් මගින් ස්ව්භාව් ධර්මය සුරකීම තහවුරු කරන අතර එහි සේපත් ආරක්ෂා කර 

ගැනීම සෑම පුේගලවයකුවග්ම ව්ගකීම වේ. සමාජයීය හා ආර්ථික සංව්ර්ධන අව්ශයතාව්යන් සමබර කර ගනිමින් 

පරිසරය යහපත්ව් කළමනාකරණය වකොට ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා වමම ප්රතිපත්තිය අරමුණු කරයි. විවිධ 

පාර්ශව්කරුව්න්වග් ක්රියාකාරිත්ව්ය, අවප්ක්ෂාව්න් සහ හා ප්රතිලාභ සමාන්තරව් වබදා ගැනීම මගින් පරිසරය 

කළමනාකරණය කිරීම අරමුණු කරයි. ස්ව්භාවික සේපත් කළමනාකරණය සඳහා සහභාගීත්ව්ය, විනිවිදභාව්ය සහ 

රාජය ව්ගකීම යන කරුණු අව්ධාරණය කරයි. පාරිසරික සංවේදතාව් යනු ඕනෑම ආයතනයක, රාජය,රාජය 

වනොව්න ආයතනයක ව්ගකීමකි, ඕනෑම පුේගලවයකුවග් යුතුකමකි. පාරිසරික පිරිහීම ව්ැළැක්වීම සඳහා සියලු 

වදනා සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

 
14. ප්රතිපත්තිමය අරමුණු 

1. සමාජීය හා ආර්ථික සංව්ර්ධනය සහ පාරිසරික අඛ්ණ්ඩතාව්ය සඳහා ව්න අව්ශයතා සපුරාලීම හා උපරිම 

ආකාරවයන් ශ්රී ලංකා පරිසරය යහපත් වලස කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්රව්ර්ධනය කිරීම. 

2. ජනතාව්, රාජ්ය වනොව්න සංවිධාන (NGOs) සහ මධයම සහ ප්රාවේශීය මට්ටමින්, සියලු කණ්ඩායේව්ල ක්රි 

යාකාරකේ, අව්ශයයතා සහ ඉදරි දර්ශන ඒකාබේධ කිරීම තුළින් පරිසරය කළමනාකරණය කිරීම. 

3. පාරිසරික ව්ගකීම සහතික කිරීම 

 

15. ප්රතිපත්තිමය මූලධර්ම 

1. පාරිසරික කළමණාකරණවේ මාර්වගෝපවේශ මූලධර්මයන් ව්න්වන් "දූශකයා විසින් වගවීම" සහ 

පරිවභෝජනය අඩුකිරීවේ අව්ශයයතාව්ය සහ ද්රරව්යයමය ප්රරතිචක්රීකරණය හා නැව්ත භාවිතයයි. 

2. ස්ව්භාවික සේපත් හා ජීව්ත්ව්න විට, එම පරිසර පේධති අඛ්ණ්ඩව්, තිරසාරව් පරිණාමීය ක්රියාව්ලීන් සඳහා 

දායක වේ.  

3. අජීවී සේපත් භාවිතා කරනු ලබන විට, එය අනාගත පරේපරාව්න් සඳහා සැපයිය යුතු අව්ශයතාව්යන්ද  

     සැලකිල්ලට වගන, පාරිසරික වලස වහොඳම භාවිතයන්වගන් අනුකූල ව්න බව්ට සහතික විය යුතුය. 

4. පාරිසරික කළමණාකරන පේධතීන් සංව්ර්ධනය කිරීවමහිලා සාේප්රදායික දැනුම හා භාවිතය ප්රශංසනීය ව්නු 

ඇත 

5. පාරිසරික කළමණාකරන වසේව්ා විමධයයගත කිරීම උපරිම වලසින් සිදු කිරීම තුළින් ඵලදායීව් පාලනය කිරීම 

කළ හැකිය. 

16. ප්රතිපත්ති ප්රකාශයන් 
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1. ඉඩේ, ජලය, ව්ාතය, ඛ්නිජ සහ ජජව් විවිධත්ව්ය ව්ැනි සේපත් පාරිසරික ක්රියාව්ලිවේ ශකයතාව්යට අනුකූල 

ව්න පරිද කළමනාකරණය කරනු ලැවබ්. 

2. පාරිසරික කළමණාකරන ක්රියාව්ලිය සියලු පාර්ශව්යන් තුල සහභාගිත්ව්, පාරදෘශයය, පුවරෝකථනය කළ 

හැකි හා ව්ගකිව් හැකි තීරණ ගැනීවේ ක්රියාව්ලියක් ව්නු ඇත. 

3. පරිසරයට අහිතකර දෑ මගින් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හැරුණු විට, අතීතවේ දී හානියට පත් වූ පරිසරයන් 

යථා තත්ත්ව්යට පත් කිරීම සඳහා කළමණාකරණ පේධතිය සැලකිල්ලට ගනී. 

4. වව්නසව්්න තත්ත්ව්යන්ට අනුව්ර්තනය වීමට සහ පූර්ව් ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීම 

සඳහා පාරිසරික කළමණාකරන ක්රමවේදයන් දරිමත් කරනු ලැවබ්. 

5. ජනතාව්වග් යහපත සඳහා එම වසේව්ාව්න්හි තිරසාරත්ව්ය සහතික කිරීම සඳහා පාරිසරික වසේව්වේ ආර්ථික 

ව්ටිනාකම පිළිගනු ලැවබ්. 

6. සුදුසු ආයතනිකිත නිරීක්ෂණ රාමුව්ක් මගින් පාරිසරික තත්ත්ව්ය නිරන්තරවයන් තක්වසේරු කර ව්ාර්තා 

කරනු ලැවබ්. 

7. ධාරිතා ව්ර්ධනය, ව්යව්ස්ථාදායක පනත් සහ ව්ැඩිදයුණු කරන ලද අන්තර් ආයතනික සේබන්ධීකරණය හා 

සේබන්ධතා තුළින් යහපත් පාරිසරික කළමනාකරණය සඳහා ආයතනික රාමුව් ශක්තිමත් කරනු ලැවබ්. 

8. ස්ව්භාවික සේපත් භාවිතය හා පාරිසරික තත්ත්ව් ව්ැඩිදයුණු කිරීම සඳහා "ජීව්න චක්ර" සහ "පිරිසිදු 

නිෂප්ාදන" මූලධර්ම අදාළ වේ. 

ආ)       ශ්රී ලංකාකේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව  
 
17. ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් පරිසරය සේබන්ධ විවිධ විධිවිධාන වගන ඇති අතර, ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම 

ව්යව්ස්ථාවේ 18 ව්ැනි ව්ගන්තිය (පරිසරය හා සේබන්ධ ස්ව්භාව් ධර්ම ආරක්ෂා කිරීම හා එහි සේපත් ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ සෑම පුේගලවයකුවග් යුතුකම) සහ 27 (14) ව්ගන්තිය (" ප්රජාව්වග් යහපත සඳහා පරිසරය 

සංරක්ෂණය හා ව්ැඩි දයුණු කිරීම "). 13 ව්න ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා සංවශෝධනය මගින් පාරිසරික ආරක්ෂාව් සහ 

කළමනාකරණය සඳහා පළාත් මට්ටවේ නව් ආයතනයක් නිර්මාණය කවළේය. වමම සංවශෝධනය යටවත් සෑම 

ප්රාවේශීය ආණ්ඩුව්ක්ම පාරිසරික කරුණු සේබන්ධවයන් නීතිමය හා විධායක බලයට යටත් වේ. (154 (A), 9, 19 

සහ (III) 17 ව්ැනි ව්ගන්ති)  

ඇ)        ප්රධාන ජාතික නීති හා කරගුලාසි 

 
18. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් අදාළ ව්න ප්රධාන පාරිසරික නීති ව්නුවේ ජාතික පනත, එහි සංවශෝධන 

සහ වව්රළ සංරක්ෂණ පනතයි.  වමම ේවිත්ව්ය මගින් පාරිසරික පරීක්ෂණය හා රට තුළ ව්යාපෘති ව්ර්ගීකරණය 

තීරණය කරනු ලැවබ්. අවනකුත් අදාල නීති ඇතුළත් ව්න්වන් ශ්රී ලංකා ඉඩේ වගොඩකිරීවේ හා සංව්ර්ධන 

සහවයෝගීතා පනත සහ එහි සoවශෝධන ව්ලටය. ඉහත සඳහන් සහ වව්නත් අදාළ නීති II උපවල්ඛ්නවේ දක්ව්ා 

ඇත. ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 13 ව්ැනි සංවශෝධනය යටවත් අනුමත කිරීවේ ක්රියාව්ලිය පළාත් පාලන 

ආයතනය යටවත්ය.  
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19. ප්රවේශයක් තුළ ඕනෑම සංව්ර්ධන කටයුත්තක් නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය මගින් පාලනය ව්න අතර, එමගින් 

1978 අංක 41 දරණ සංව්ර්ධන අධිකාරි පනත යටවත් ලබා දී ඇති විධිවිධාන යටවත් නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

විසින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. අනතුරුව්, නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිවේ මාර්වගෝපවේශනය, අධීක්ෂණය 

යටවත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතන වව්ත සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකේ අනුමත කිරීවේ බලය පැව්රී ඇත. නාගරික 

පුනර්ජනන ව්යාපෘති ක්රියාකාරකේ සඳහා වමය අදාළ වේ. ඉදකිරීේ කර්මාන්ත සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් 

වයෝජනා කරන ලද වරගුලාසි නිව්ාස හා ඉදකිරීේ අමාතයoශය යටවත් ඇති වරගුලාසි ඉද කිරීවේදී අනුගමනය 

කරනු ලබන ප්රධාන ජාතික වරගුලාසි වේ. 

 
20. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් නැව්ත පදංචි කිරීවේදී සේබන්ධ ව්න අවනකුත් අදාළ නීති සහ වරගුලාසි 

(නැව්ත පදංචි කිරීවේ ප්රතිපත්ති රාමුව් තුළ වව්නම සාකච්ඡා කර ඇත.) ඉතා ව්ැදගත් වේ. නාගරික පුනර්ජනනීය 

ව්යාපෘතිය යටවත් ඉදකිරීේ හා ඉදකිරීේ කටයුතු ව්ලදී ව්ෘත්තීය හා ආරක්ෂණ වරගුලාසි සැලකිල්ලට ගැනීම 

ව්ැදගත් ව්න අතර, ජාතික වසොඛ්ය ආරක්ෂණ හා වසොඛ්ය ආයතනය මහජන වසොඛ්ය හා අපද්රව්ය එකතු කිරීම හා 

බැහැර කිරීම ද ව්ැදගත් අoගයන් වේ. තව්ද ලංකාව් විසින් ජාතයාන්තර කේකරු සංවිධානවේ සේමුතියට අත්සන් 

කර ඇත. ශ්රී ලංකාව් විසින් අන්තර්ජාතික කේකරු සංවිධානවේ සේමුතියට අත්සන් කර ඇති අතර එහි 138 ව්න 

සේමුතියට අනුව් ශ්රී ලංකාවේ 18 ව්ැනි ව්යස් සීමාව්ට ව්ඩා අඩු ව්යසක සිටින ඕනෑම වකවනකුට රැකියා ස්ථානව්ල 

වසේව්ය කිරීමට ඉඩ වනොවදනු ලබන අතර ව්යස අවුරුදු 18 ට අඩු ඕනෑම වකවනකුට ඉදකිරීේ ස්ථානව්ල වසේව්ය 

කිරීමට ඉඩ වනොවදනු ඇත. ළමා රැකියා සේබන්ධ අවනක් ප්රධාන නීතිය ව්න්වන් 2003, කාන්තා, තරුණ සහ 

ළමාරක්ෂක පනත 2003 සහ 2006 සංවශෝධනයයි.ඉහත සඳහන් සහ වව්නත් අදාළ නීති II උපවල්ඛ්නවේ දක්ව්ා 

ඇත. 

ඈ)       ශ්රී ලංකාව තුළ පාරිසරික තක්කසේරු කිරීකම් ක්රියාවලිය 

 
21. පාරිසරික ඇගයීම මූලිකව්ම අව්ධානය වයොමු කරනු ලබන්වන් ව්යාපෘතියක සෘජු / ව්ක්ර බලපෑේ හා ජීව් විේයාත්මක 

හා මානව් පරිසරය වව්තය. පාරිසරික ආරක්ෂණ සහ අව්ම කිරීවේ පියව්රයන් අනුගමනය කිරීම මගින් ස්ව්භාවික 

පරිසරය සහ එහි ජීව්ත්ව්න හා භාවිතා කරන ජනතාව්වග් බලපෑේ නිරාකරණය කර ගැනීම, ඇගයීම, ක්රියාව්ට 

නැංවීම සහතික වකවර්. ව්යාපෘතිවේ සැලසුේ ක්රියාව්ලිවේ ආරේභවේ සිට පරිසර හිතකාමිත්ව්ය ක්රියාව්ට නැංවීම 

සඳහා ව්යාපෘති අනුවයෝජකයන්ට වමම ක්රමය අනුගමනය කරයි. 

 
22. ඕනෑම ව්යාපෘතියක් / උප ව්යාපෘතියක් සඳහා පාරිසරික ඇගයීම සඳහා නීති, රීති සහ ක්රියා පටිපාටි ජාතික පරිසර 

අධිකාරිය සහ එහි ක්රියාත්මක කිරීවේ වරගුලාසි යටවත් සපයනු ලැවබ්. වව්රළ සංරක්ෂණ වදපාර්තවේන්තුව් 

යටවත් වව්රළ ප්රවේශ හැර වසසු ප්රවේශ මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැවබ්. 1980 ව්සවර්දී 

ජාතික පරිසර අධිකාරිය විසින් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සඳහා පාරිසරික තක්වසේරුව් අනුමත කරන ලදී. මීට අමතරව්, 

පාරිසරික, පුරාවිදයාත්මක වහෝ සංස්කෘතික ව්ශවයන් සංවේදී ප්රවේශව්ලට ආසන්නව් පිහිටා ඇති සියලු 

ව්යාපෘතිව්ල විශාලත්ව්ය අනුව් ඒව්ාවේ පාරිසරික බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම අව්ශය වේ. 
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23. අනුමැතිය සඳහා ඉදරිපත් කරන නියම කරන ලද ඕනෑම ව්යාපෘතියක් සඳහා මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ව්ාර්තාව්ක් 

වහෝ පාරිසරික බලපෑේ තක්වසේරු ව්ාර්තාව්ක් ඉදරිපත් කිරීම අව්ශය වේ. සංකීර්ණ පාරිසරික ප්රශ්න වනොමැති 

ව්යාපෘති සඳහා මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ව්ාර්තාව්ක් අව්ශය ව්න අතර සංකීර්ණ පාරිසරික ගැටළු සඳහා ව්න 

ව්යාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ ව්ාර්තාව්ක් අව්ශය වේ. පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ / මූලික පාරිසරික 

පරීක්ෂණ ක්රියාව්ලිය සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් හඳුනාවගන ඇති පරිද ප්රධාන පියව්රයන් 6 කි. 

I. නිව්ාරණය 

II. විෂය පථය 

III. මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ව්ාර්තාව් වහෝ පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීේ ව්ාර්තා සැකසීම  

IV. ව්ාර්තාව් සමාවලෝචනය කිරීම 

V. නියමයන් සහ වකොන්වේසි අනුමත කිරීම වහෝ වහේතු මත ප්රතික්වෂේප කිරීම 

VI. පශ්චාත් අනුමත කිරීම. 1993 ජුනි 24 දනැති අංක 772/22 දරන ගැසට් පත්රවේ පළ කර ඇති පාරිසරික 

 බලපෑේ තක්වසේරු කරණවේ දී අනුගමනය කළ යුතු පියව්ර සඳහන් කර ඇත. 

24. ව්යාපෘතිවේ අනුග්රහකයන් විසින් පරිසර බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම වහෝ මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ පිළිවයල කර 

ගැනීමට විවශේෂඥයින්වග් සහාය ලබා ගනී. පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීම වහෝ මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ව්ාර්තාව් 

සමාවලෝචනය හා අනුමැතිය සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාවව්න් ව්යාපෘති අනුමත කිරීවේ අධිකාරියට ඉදරිපත් කරනු ලැවබ්. 

ඉන් පසුව් වමම ප්රකාශයන් අදහස් හා වයෝජනා ප්රසිේධ වහළිදරේ කිරීම සඳහා සිංහල සහ වදමල භාෂාව්ට 

පරිව්ර්ථනය කරනු ලැවබ්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීවේ අධිකාරිය ජාතික භාෂා තුනකින් ජාතික පුව්ත්පත් ව්ලින් 

මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අදහස් සහ පැමිණිලි සඳහා දන 30 ක කාල සීමාව්ක් සඳහා දන්ව්ා ඇත. එය පරීක්ෂා 

කළ හැකි ස්ථානය ද එහි අනාව්රණය කරනු ඇත. ව්යාපෘති වයෝජනාව් අනුමත කිරීම වහෝ ප්රතික්වෂේප කිරීම 

සේබන්ධවයන් මහජනතාව්වග් අදහස් දැක්වීම සහ වයෝජනා සැලකිල්ලට ගනු ලැවබ්. 

 
25. මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ / පාරිසරික බලපෑේ ඇගයීවේ ක්රියාව්ලියට අමතරව්, ජාතික පරිසර අධිකාරිය යටවත් 

ඇතැේ ක්රියාකාරකේ සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රය අව්ශය වේ. 2008.01.25 දනැති අංක 1533/16 දරණ 

ගැසට් නිවේදනය පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රය ලබා ගැනීම සඳහා නියමිත ක්රියාකාරකේ හදුන්ව්ා දී ඇත. 

 
26. සමස්තයක් ව්ශවයන්, පව්තින පාරිසරික නීති සහ වරගුලාසි සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සඳහා සෑහීමකට පත්විය හැකි 

පරිද  වේ. රජවේ වදපාර්තවේන්තු, නිලධාරීන් සහ මහජනතාව් විසින් පාරිසරික ඇගයීවේ ක්රියාව්ලිය මැනවින් 

ව්ටහාවගන තිවබ්. පාරිසරික තක්වසේරු ක්රියාව්ලිය පාරිසරික තක්වසේරු ව්ාර්තා, ඒව්ාවේ ප්රතිඵල සහ නිරීක්ෂණ 

ව්ාර්තා සඳහා විනිවිදභාව්ය, උපවේශනය හා අනාව්රණය කිරීම සඳහා යාන්ත්රණ හඳුන්ව්ා දීම සාර්ථක වී ඇත. එක් 

අඩු පාඩුව්ක් නේ, සියලු අනාව්රණය කළ ව්ාර්තා සෑම වදනාටම පහසුවව්න් ප්රවේශ විය වනොහැකි පිටපතක් වලස 

දැනුේ දුන් ස්ථානයක තබා තිබීමය. වකවසේ වව්තත්, වේව්න විට වව්බ් අඩවිවේ වල්ඛ්න වහළිදරේ කිරීම ව්ඩාත් 

පැතිර පව්තී. 

 
27. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘති, උප ව්යාපෘති සියල්ලම නාගරික වගොඩනංව්න ලද ස්ථාපිතයක් තුළ "නියමිත" 

කාණ්ඩවේ ව්යාපෘති තුළට ගැනිය වනොහැක. අව්දානමට ලක් වූ ජනතාව් සඳහා පාරිසරික සහ සමාජ තත්ව්යන් 
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අනුව් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට අවප්ක්ෂා කරන අතර අවිනිශච්ිත ප්රවේශව්ල උප ව්යාපෘති වකවරහි අව්ධානය වයොමු 

වකවර්. බිදවහලීේ හා ඉදකිරීේ කටයුතු ව්ලට සේබන්ධ සියලු අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ තාව්කාලික, අව්ම 

ව්ශවයන් හා අනිව්ාර්යවයන්ම අව්ම කළ හැකි ඒව්ා වේ. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ  සංව්ර්ධන කටයුතු 

සඳහා පාරිසරික ව්ශවයන් සංවේදී වහෝ සංස්කෘතික ව්ශවයන් සංවේදී ප්රවේශයන් අත්පත් කර ගත වනොහැකිය. 

ඉ)         ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආකයෝජන බැංකුකේ පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති සහ ප්රමිති 

 
28. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ වදව්න අදයර වහෝ නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතියට සහාය දීම 

සඳහා ව්න නාගරික සංව්ර්ධන ව්යාපෘතිය වේශීය පාරිසරික නීති සහ වරගුලාසි ව්ලට පමණක් වනොව් ආසියානු 

යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවව්හි පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති සහ ප්රමිති ව්ලටද අනුකූල වේ. නාගරික 

පුනර්ජනනීය ව්ැඩ සටහන යටවත් ආදව්ාසීන් පිළිබඳ ප්රමිති (පාරිසරික හා සමාජ සේමත 3) ක්රියාත්මක වනොවේ. 

 
29. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ පරිසර හා සමාජීය ප්රතිපත්ති තුලින් පිළිඹිබු ව්න්වන්, යටිතල 

පහසුකේ සංව්ර්ධනය සඳහා සහ ආසියාව් තුළ අන්තර් සේබන්ධතාව්ය ව්ැඩිදයුණු කිරීම මූලික අoගයක් ව්න බව්යි. 

පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්තිය එක් එක් ව්යාපෘතිය සඳහා අනිව්ාර්ය පාරිසරික සහ සමාජීය අව්ශයතාව්න් ඉදරිපත් 

කරයි. පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති සහ පාරිසරික හා සමාජ සේමත නිර්මාණය කර ඇත්වත් පාරිසරික සහ සමාජ 

කළමනාකරණ ප්රවේශ අනුව්ය. 

I. බැංකුව්ට තීරණ ගැනීම සඳහා සහාය වීම 

II. පාරිසරික හා සමාජීය අව්දානේ සහ ව්යාපෘතිව්ල බලපෑේ සේබන්ධවයන් බැංකුව් හා එහි 

වකොටස්කරුව්න්වග් වමවහයුේ හා සුභසාධක අව්දානම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් 

ලබා දීම. 

III. පාරිසරික හා සමාජ ව්ර්ගීකරණය කිරීම. 

IV.  ව්යාපෘතිව්ල පාරිසරික හා සමාජ අව්දානේ සහ බලපෑේ විශ්වල්ෂණය කිරීම. ව්යාපෘති ව්ල පාරිසරික හා 

සමාජීය බලපෑේ ව්ළක්ව්ා ගැනීම, අව්ම කිරීම, ප්රතිස්ථාපනය වහෝ ව්න්ද ලබා දීම සඳහා ක්රියා කිරීම. 

V. ව්යාපෘතිව්ල පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණය ඒකාබේධ කිරීම. 

VI. ව්යාපෘති පාලනය කරන ගිවිසුේව්ලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ විධිවිධාන 

ඇතුලත් කිරීම. 

VII. පාරිසරික සහ සමාජ අව්දානේ සහ ව්යාපෘතිව්ල බලපෑේ පිළිබඳ වතොරතුරු මහජන විමසීම හා අනාව්රණය 

කිරීම සඳහා යාන්ත්රණයක් ලබා දීම. 

VIII. ව්යාපෘති යටවත් පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම. 

IX. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ව්ැඩිදයුණු කිරීම සඳහා ව්යාපෘති ව්ලින් ඉවගනගත් පාඩේ 

සංව්ර්ධනය හා වබදා හැරීම සඳහා පහසුකේ සැලසීම. 

 
29.  බැංකුව් විසින් සෑම ගනුවදනුකරුව්කුම පාරිසරික සහ සමාජීය අව්දානේ සහ බලපෑේ ේයාපෘති / උප ේයාපෘති යට 

අදාලව් කළමනාකරණ කල යුතු වේ.  
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30. අව්ශය සියලු පාරිසරික සහ සමාජ සමාවලෝචනය, වතොරතුරු අනාව්රණය කිරීම සහ ව්යාපෘති සඳහා 

පාර්ශව්කරුව්න් සේබන්ධ කටයුතු තීරණය කිරීම සඳහා සියලු ව්යාපෘති / උප ව්යාපෘති වයෝජනා කරනු ලැවබ්. 

ව්ර්ගීකරණ ස්ව්භාව්ය, පිහිටීම, සංවේදීතාව් සහ පරිමාණය සැලකිල්ලට වගන, එහි පාරිසරික හා සමාජීය අව්දානේ 

සහ බලපෑේව් හා ව්ැදගත්කම වව්නසව්ේ. ව්ර්ගීකරණය කිරීවේ මූලිකාංගයක් වලස, පාරිසරික හා සමාජීය 

අව්දානේ සහ බලපෑේ පිළිබඳව් අව්වබෝධය ලබා දීම සඳහා ව්යාපෘතිවේ ක්වෂේත්ර පදනේ වූ සමාවලෝචනයක් සිදු 

කළ හැකි අතර එම අව්දානේ සහ බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම සඳහා ව්යාපෘති ස්ථානය ව්ැදගත් වේ. 

 
31) A ව්ර්ගය: ආපසු හැරවිය වනොහැකි, සමුච්චිත, විවිධ වහෝ වපර වනොවූ විරූ ආකාරවේ අහිතකර පරිසර හා සමාජ 

බලපෑේ තිවබ්. වමම බලපෑේ වභෞතික ක්රියා ව්ලට යටත්ව් ස්ථාන වහෝ පහසුකේ ව්ලට ව්ඩා විශාල ප්රවේශයකට 

බලපෑේ කළ හැකි අතර ස්ව්භාවික වහෝ තාව්කාලික විය හැකිය. වමය සඳහා පාරිසරික සහ සමාජ බලපෑේ 

තක්වසේරු කිරීමක් වහෝ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් අව්ශය වේ. 

 
32) B ව්ර්ගය: පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ වපර වනොවූ විරූ වහෝ ආපසු හැරවිය වනොහැකි වහෝ සමුච්චිතීය නේ, 

ඒව්ා ව්යාපෘතියට සීමා වේ; වමවහයුේ පදනමක් තුළ වහොඳ භාවිතයන් භාවිතා කිරීවමන් සාර්ථකව් 

කළමනාකරණය කළ හැකිය. වමම ව්යාපෘතිවේ පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ පිළිබඳ මූලික සමාවලෝචනයක් 

අව්ශය  ය. 

 
33) C ව්ර්ගය: වපර වනොවූ විරූ වහෝ ආපසු හැරවිය වනොහැකි පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ ඇත්නේ පාරිසරික සහ 

සමාජ තක්වසේරුව්ක් සඳහා බැංකුව් අව්ශය වනොවේ. එවහත් ව්යාපෘතිවේ පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ පිළිබඳව් 

ගනුවදනුකරු විසින් විමසා බැලීම අව්ශය වේ. 

 

34) F1 ව්ර්ගය: බැoකුව් හට පාරිසරික සහ සමාජ ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාපටිපාටීන් ක්රියාව්ට නැoවීමට මූලය අතරමැදයන් 

අව්ශය වේ. වමම ව්යාපෘතිය යටවත් ක්රියාත්මක ව්න බැංකු හා මූලය අනුග්රහය යටවත් වමම පාරිසරික හා සමාජ 

ප්රතිපත්ති අනුගමනය කරනු ලැවබ්. ව්ැඩිදුර වතොරතුරු සඳහා එක්ව්න්න https://www.aiib.org/en/policies-

strategies/_download/environment-framework/20160226043633542.pdf 

 

ඊ)        ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්තිය හා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආකයෝජන බැංකුකේ පරිසර හා   සමාජ රාමුව. 

  පිළිබඳ සංසන්දනය 

35. ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්ති ප්රකාශය පුළුල් ව්න අතර පරිසර සංරක්ෂණය, පාරිසරික තිරසාරභාව්ය සහ බලාත්මක 

කිරීම සේබන්ධ සියලු අංශ සේබන්ධ වේ. වමම ප්රතිපත්තිය අතයව්ශයයවයන්ම ආසියානු යටිතල පහසුකේ 

ආවයෝජන බැංකුව්, පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති රාමුව් සමඟ ගැලවපයි. 

 

36. රජවේ පාරිසරික නිශ්කාෂණ ක්රියාව්ලිය මූලධර්මාත්මකව් ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් 

පාරිසරික තක්වසේරු ක්රියාව්ලිය හා අව්ශයයතා සමග එකඟ වේ. 1993 ව්ර්ෂවේදී ජාතික පාරිසරික පනත යටවත් 

"නියමිත" ව්යාපෘති වලස ව්ර්ග කර ඇති සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම අනිව්ාර්ය 

https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/20160226043633542.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/20160226043633542.pdf
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විය. වකවසේ වව්තත් ජාතික නීති ව්න ඇතැේ ව්යාපෘති අතුරින් සමහරක්, බැංකු වහෝ පාරිසරික හා සමාජ ප්ර 

තිපත්තිය යටවත් A වහෝ B ව්ර්ගීකරණය යටවත් ව්යාපෘති ව්ර්ගීකරණය කිරීවේ නිර්ණායකව්ල වව්නසක් තිවබ්. 

 

37. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිවේ සැලකිය යුතු අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ, බිදවහලීේ, ඉදකිරීේ කටයුතු ආදය  

වේශීය පාරිසරික නියාමන රාමුව් යටවත් ව්ර්ගීකරණය කළ හැකිය. එවසේම ප්රාවේශිය පාරිසරික තත්ව් පරීක්ශන 

ක්රම ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ ක්රම ව්ලට සමානවේ. 

 

38. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩ සටහන යටවත්, සියලුම උප ව්යාපෘති පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් 

පරීක්ෂා වකොට ව්ර්ගීකරණය කරනු ලැවබ් (ඇමුණුේ III බලන්න) 

 

39. ශ්රී ලංකාවේ පාරිසරික ඇගයීවේ, දුර්ව්ලතා හා අඩුපාඩුකේ කිහිපයක් ඇති අතර, යේකිසි හිඩැස ්පිරවීවේ කටයුතු 

ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ පරිසර හා සමාජ රාමුව් සහ ප්රතිපත්ති  ව්ලට අනුකූලව් සිදු වකවර්. 

ජාතික පාරිසරික පනත සහ 1988 සහ 2000 යන සංවශෝධන හා වරගුලාසි අනුව් ව්යාපෘති සේපාදකවයකු විසින් 

පරිසර හිතකාමී ව්ාර්තාව්ක් අව්සන් කිරීමට වපර ඔවුන්වග් අදහස්, විවේචන සහ පැමිණිලි ප්රකාශයට පත් කිරීමට 

ඉඩ සලසයි. පාරිසරික බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම සඳහා මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය සඳහා දන 21 ක් සහ 

සමාවලෝචන ක්රියාව්ලිය දන 21 කි. පාරිසරික ඇගයුේ ව්ාර්තාව් වකටුේපත් සාමානයවයන් මහජනයාවග් 

පරීක්ෂණය සඳහා වකොළඹ දස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරී කාර්යාල සහ මධයයම පරිසර අධිකාරිවේ ප්රධාන 

කාර්යාල ව්ල පළාත් පාලන කාර්යාලව්ල තබා ඇත. දැනුව්ත් කිරීේ මගින් දුර්ව්ලතා මගහැරිය හැකි අතර එව්ැනි 

දැනුව්ත් කිරීේ ව්රින්ව්ර පැව්ැත්විය යුතුය. 

 
40. සාධාරණ විකල්ප පිළිබඳව් බැරෑරුේ වලස සැලකීම පාරිසරික තක්වසේරු ක්රියාව්ලිවේ ප්රබල ලක්ෂණයකි. වකවසේ 

වව්තත්, වේශීය සන්දර්භය තුළ, සමහර අව්ස්ථාව්ලදී, වහොඳම විකල්පයන් හිතාමතාම මඟ හැවර්, වහොඳම 

විකල්පය වතෝරා ගැනීම සඳහා වහොඳම විකල්පයක් ව්ශවයන් කලින් නියම කළ විකල්පයක් මත අව්ධානය වයොමු 

කිරීම සිදු වකවර්. 

 
41. පාරිසරික තක්වසේරුව්ට අදාළ නියමයන් සැකසීම සඳහා ජාතික පාරිසරික පනවත් හා අදාළ නීති හා ව්යාපෘති 

ප්රභව්ය සලකා බලයි. වේශීය පාරිසරික තක්වසේරුවව්හි සීමිත විෂය පථය පුළුල් කිරීම සඳහා උප ව්යාපෘති ව්ල 

බලපෑම සලකා බැලිය යුතුය. 

 
42. වේශීය පාරිසරික නියාමන රාමුව් යටවත් උප ව්යාපෘති ව්ල පව්ත්නා පහසුකේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රමාණව්ත් 

උනන්දුව්ක් වහෝ පාරිසරික විගණනයක් අව්ශයය වේ. පාරිසරික අව්දානේ සහ බලපෑේ ඇති කළ හැකිද යන්න 

තීරණය කිරීමට ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආකයෝජන බැංකුකේ නිසි අව්ධානය වයොමු කිරීම අව්ශයය වේ. 

a) සියලු ව්යාපෘති ව්ල ප්රධාන පරිසර හා සමාජීය අව්දානේ සහ බලපෑේ හඳුනා ගැනීම 

b) ව්යාපෘති සැලසුේ කිරීම සහ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම, අහිතකර බලපෑේ ව්ළක්ව්ා ගැනීම, 

අව්ම කිරීම, වහෝ ව්න්ද ලබා දීම සඳහා ඵලදායී පියව්රයන් ඇතුළත් කිරීම. 
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c) පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති සහ පාරිසරික හා සමාජ ප්රමිති පිළිබඳ අව්වබෝධය වසේව්ාලාභියා විසින් සපයා 

ඇති අතර, ව්යාපෘතිවේ පාරිසරික සහ සමාජීය අව්දානේ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණව්ත් බලපෑමක් 

ඇති කිරීම සඳහා එහි ධාරිතාව්ය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කැපවීම හා හැකියාව්න් ඇති කර තිවබ්. 

d) පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම තුළ වතව්න පාර්ශ්ව්යන්වග් භූමිකාව් නිශච්ිතව් අර්ථ දක්ව්ා 

ඇත. 

e) බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින් සමඟ සාකච්ඡා පව්ත්ව්නු ලබන්වන් පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති, පාරිසරික සහ 

සමාජ සේමත ප්රමිතිව්ලට අනුව් ය. 

 
43. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් ද එහි අව්ශ්යතාව්ය: a) පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති, පාරිසරික 

සහ සමාජ සේමතය අනුව් වමම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කළ හැකිදැයි තක්වසේරු කිරීම ආ) ව්යාපෘතිය සඳහා 

බැංකුවේ අනාගත අව්ධානේ තත්ව්ය ඇගයීමට ලක් කිරීම සහ (ඇ) අව්ම කිරීම සහ අධීක්ෂණ ක්රියාමාර්ග සඳහා 

ව්න පිරිව්ැය සහ ව්ගකීම සලකා බැලීම; ඉ) ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා උවපල්ඛ්වනවේ සඳහන් පරිද අව්ම 

කිරීම හා අධීක්ෂණ කටයුතු සමාවලෝචනය කිරීම. බැංකුවේ නිසි උනන්දුව්ක් දැක්වීම සඳහා සහාය වීමට බැංකුව්ල 

ස්ව්ාධීන උපවේශකව්රු රඳව්ා තබා ගත හැකිය. 

  

IV. පරිසර ආරක්ෂණ කතොරතුරු 
අ)          බලපාන ප්රකේශය 

 
44. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහවන් උප ව්යාපෘති සියල්ලම වකොළඹ නගරය හා එහි තදාසන්න ප්රවේශව්ල පිහිටා 

ඇත. වකොළඹ නගරසභා බල ප්රවේශය වකොළඹ නගර සීමාව් ඉක්මව්ා, ශ්රී ජයව්ර්ධනපුර වකෝට්වට් මහ නගර සභාව්, 

වදහිව්ල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව්, වකොවළොන්නාව් නගර සභාව්, කඩුවව්ල මහ නගර සභාව් සහ වකොටිකාව්ත්ත 

මුල්වල්රියාව් ප්රාවේශීය සභාව් ඇතුළු අවනකුත් නාගරික හා නගර සභාව්ලට ද පැතිර පව්තී. වකොළඹ භූ විදයාව් 

යනු භූමිය සහ ජලය මිශ්රණයකි. නගරවේ ඇළ මාර්ග රාශියක් පිහිටා ඇති අතර, නගර මධයවේ වහක්ටයාර 65 

වබ්වර් ව්ැව් පිහිටා තිවබ්. වමම ව්ැව් වකොළඹ ව්ඩාත් කැපී වපවනන සලකුණක් ව්න අතර නගරය ආරක්ෂා කිරීම 

සඳහා යටත් විජිතයන් විසින් සියව්ස් ගණනාව්ක් තිස්වසේ භාවිතා කරන ලදී. වකොළඹ නගරවේ උතුරු හා උතුරු-

නැවගනහිර මායිම කැළණි ගවේ මායිේ වේ. වකොළඹින් විශාල වකොටසක් මීටර් 30 ක් පමණ මුහුදු මට්ටමට 

පහළින් පිහිටා ඇති අතර, වකොළඹ නැවගනහිර ප්රවේශ මුහුදු මට්ටමට ව්ඩා පහළින් පිහිටා ඇත. 

 
45. වකොළඹ බහු ආගමික, බහු ව්ාර්ගික සහ බහු සංස්කෘතික නගරයකි. වකොළඹ ජනගහනය ප්රධාන ව්ශවයන් සිංහල, 

දමිළ සහ මුස්ලිේ යන මිශ්රණයකි. 2012 ව්ර්ෂවේ අව්සාන සංගනනය අනුව්, වකොළඹ ජනගහනය 2,324,349 කි. 

ඉන් 1,140,472 ක් පිරිමි හා 1,183,877 ක් කාන්තාව්න් විය. 

ජනගහනය 1953 1963 1971 1981 2001 2012 

ශ්රීලංකාව් 8,097,800 10,582,100 12,689,897 14,846,750 18,797,257 20,263,723 

බස්නාහිර පළාත  2,232,276 2,838,877 3,401,779 3,919,807 5,381,197 5,821,710 
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ආ)        ඉඩම් 

භාවිතය 

 
46. වකොළඹ ඉඩේ පරිහරණ රටාව් ප්රධාන ව්ශවයන් මිශ්ර සංව්ර්ධනය සහිත ය. වකොළඹ නගර සභා බල ප්රවේශය තුළ 

ව්යාපාරික හා ව්ාණිජ භූමි ප්රවේශ වකොටුව්, මරදාන, වකොල්ලුපිටිය, වබොරැල්ල සහ ගාලු පාර ඔස්වසේ සේවප්රේශනය 

වේ. මහා පරිමාණ රාජය සහ ආයතනික පහසුකේ දැකිය හැක්වක් කුරුඳුව්ත්ත හා මරදාන ප්රවේශ ව්ලය. නගරවේ 

උතුරු ප්රවේශය, මිශ්ර ඉඩේ ඇති බව් වපන්නුේ කරන අතර, ව්ාසස්ථාන කාර්යයන් නගරවයන් දකුණු ප්රවේශය ?  ුළ 

ප්රමුඛ්ය. වන්ව්ාසික ඉඩේ භාවිතය සඳහා 42% ක්, ව්ාණිජමය භාවිතය සඳහා 3.5% ක් සහ ව්යාපාර භාවිතය සඳහා 

4.5% ක් වව්න් කර ඇත. අවනකුත් ව්ැදගත් භාවිතයන් ව්න අධයාපන පහසුකේ සහ ආයතනයන් වකොළඹ නගර 

සභාවේ 5% කට ව්ඩා ව්ැඩි සංඛ්යාව්ක පැතිර පව්තී.මීට ජල ප්රවේශද 5% ක් පමණ අයත් වේ. ව්ගුව් 2 වකොළඹ 

ඉඩේ පරිහරණවේ සාරාංශයක් සපයයි.  

ඉඩේ භාවිතය වකොළඹ ප්රා. 
වල්.වකො . (ව්ර්ග 
කිවලෝමීටර්) 

තිබිරිගස්යාය ප්රා. 
වල්.වකො . (ව්ර්ග 
කිවලෝමීටර්) 

වකොළඹ මහ නගර 
සභාව් . (ව්ර්ග 
කිවලෝමීටර්) 

ප්රතිශතය 

වව්වළඳ 0.7 0.7 1.4 3.5% 

නිව්ාස  5.4 11.5 16.9 41.9% 

ව්යාපාරික  1.1 0.7 1.8 4.5% 

වසොඛ්ය  0.1 0.4 0.5 1.2% 

අධයාපන  0.7 1.7 2.4 6.0% 

කර්මාන්ත 2.2 0.5 2.7 6.7% 

රජවේ ආයතන  0.7 1.3 2.0 5.0% 

ගමනාගමන  2.5 0.2 2.7 6.7% 

වව්නත් වගොඩනැගිලි  0.3 0.7 1.0 2.5% 

විව්ෘත ඉඩේ  0.8 1.8 2.6 6.5% 

වතත්ම බිේ   0.3 0.1 0.4 1.0% 

ජලාශ  1.5 0.3 1.8 4.5% 

මහා මාර්ග  1.6 2.5 4.1 10.2% 

එකතුව්  17.9 22.4 40.3 100.0% 

 

ඇ)        පාරිසරික පරාමිතීන් 

 
47. වේශගුණය: අවුරුේවේ ව්ැඩි වකොටසක් සඳහා නගරවේ ව්ාතාව්රණය උණුසුේ හා වතතමනය සහිත  වේ. 

මධයනයය උෂණ්ත්ව්ය 27 ° C සහ මධයනයය ව්ර්ෂාපතනය මි.මි 2,500 කි. වකොළඹ කාලගුණවේ ප්රධාන වව්නස්  

වකොළඹ 
දස්ත්රික්කය  

1,708,726 2,207,420 1,498,393 1,699,241 2,251,274 2,309,809 

ගේපහ දස්ත්රික්කය   1,173,872 1,390,862 2,063,684 2,294,641 

කලුතර දස්ත්රික්කය 523,550 631,457 729,514 829,704 1,066,239 1,217,260 

ව්ාර්ශික ව්ර්ධන 
වේගය  

 53 63 63 -71 71 -81 81 -01 01 -12 

ශ්රීලංකාව්  2.71% 2.30% 1.58% 1.19% 0.69% 

බස්නාහිර පළාත   2.43% 2.29% 1.43% 1.60% 0.72% 

වකොළඹ 
දස්ත්රික්කය  

 2.59% 2.42% 1.27% 1.42% 0.23% 

ගේපහ දස්ත්රික්කය    1.71% 1.99% 0.97% 

කලුතර දස්ත්රික්කය  1.89% 1.45% 1.30% 1.26% 1.21% 
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කේ දක්නට  හැකි ව්න්වන් වමෝසේ කාලව්ලදී එනේ මැයි සිට අවගෝස්තු දක්ව්ා කාලය සහ ඔක්වතෝබර් සිට 

ජනව්ාරි දක්ව්ා කාලය තුලයි. අධික ව්ර්ෂාව් අවප්ක්ෂා කළ හැකි කාලය වමයයි. නගරවේ සාමානය ව්ර්ෂාපතනය 

මිලි ලීටර 2,500 ක් පමණ වේ. 

 
48. ජල ගුණාත්මකභාව්ය - ශ්රී ලංකාවේ පරිවභෝජන ජලවේ ගුණාත්මකභාව්ය පිළිබඳ නියමයන් වනොමැත. ප්රමිති 

නිකුත් කර ඇති ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය ව්ැනි ආයතන ගණනාව්ක් ඇත. වකවසේ වව්තත් මධයම පරිසර අධිකාරිය 

හට ස්ථානීය තත්ත්ව්යන් වනොමැති වුව්ද පරිසර දූෂණය සඳහා නීතිමය පියව්ර ගත හැකිය. ජාතික ජල සේපාදන 

හා ජලාප්රව්ාහන මණ්ඩලවේ සිදු කරන ලද අධයනයන් මගින් නාගරික ඇළ පේධති අතිශයින්ම දූෂිත ව්න බව් 

වපන්නුේ කරයි. ප්රමිති සඳහා ව්ගුව් 4 බලන්න. 

 

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය විසින් ලබා වදන අපද්රව්ය ජල තත්ත්ව් ප්රමිති. 

පරාමිතිය ඒකකය ජල ස්නානය කිරීම 

 

 කබොන ජලය 

 

කෘෂිකර්ම 

ජලය  

 

ව්ර්නය  Pt units. - 100 - 

පී.එච් අගය  - 6.0-9.0 6.0-9.0 6.0-8.5 

සන්නායකතාව් dS/m - - 0.7 

නයිට්වර්ට් mg/l 5 5 5 

සේපූර්ණ වපොස්වප්ට් mg/l 0.7 0.7 0.7 

ජජව් රසායනික 

ඔක්සිජන් ඉල්ලුම 5 

 

mg/l 4 5 5 

සමස්ත වකොලිවෆෝේ MPN/100 ml,  

(*P=95%)  

 

1000 5000 1000 

ෆිස්කල් වකෝලි 

ආකෘතිය 

MPN/100 ml,  

(*P=95%)  

 

50     - - 

ඇලුමිනියේ mg/l  0.2 0.5 

 

සනීපාරක්ෂක අපද්රව්ය ජල තත්ව් ප්රමිති සංසන්දනය 

ජාතික පාරිසරික පනවත් ප්රමිතීන් 
මධයම පවිත්රාගාර සඳහා අපේරේය බැහැර කිරීවේ අපහරණ සීමාව් 

IFC-WB EHS සනීපාරක්ෂක 

අපව්හන සඳහා 2007 දර්ශක අගයන් 

 

 ඒකක ව්ර්ගය 

සීමාව් 

දැරීවේ අගය  ඒකක මාර්වගෝපවේශ 

ව්ටිනාකම 

පී.එච්   pH 6-9 

ජජව් රසායනික ඔක්සිජන් 
ඉල්ලුම 

mg/1, max. 350 mg/l 30 

රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම mg/1, max. 850 mg/l 125 

සේපූර්ණ නයිට්රජන් mg/1, max. 500 mg/l 10 
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සමස්ත වපොස්පරස්   mg/l 2 

වතල් සහ ග්රීස් mg/1, max. 30 mg/l 10 

මුළු අව්ලේබිත ඝන ද්රව්යය mg/1, max. 500 mg/l 50 

සමස්ත කකොලික ෝම් 

බැක්ටීරියා 

  MPNb / 100 ml 400a 

 

49. වායු ගුණාත්මකභාවය: 2016 දී සිදු කරන ලද අධයනයන් මගින් වපන්නුේ වකවරන්වන් අවනකුත් අව්ට 

ප්රවේශව්ලට සාවප්ක්ෂව් අධික ව්ාහන තදබදයක් පව්තින වකොළඹ ප්රවේශය තුළ ව්ායුවගෝලවේ ගුණාත්මක බව් 

ඉහළ අගයක් ගන්නා බව්යි. මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව් තත්ත්ව් 

මට්ටවේ පැය 24 පුරාම SO2 හා NO2 හි සාමාන්ය මට්ටේ සඳහා 5 ව්න ව්ගුව් බලන්න. වකවසේවව්තත්, ව්ාර්ෂිකව් 

NO2 හා SO2 නිරාව්රණ මට්ටවේ ව්ාර්ෂික වලෝක වසොඛ්ය සංවිධානවේ මාර්වගෝපවේශ මට්ටේ අභිබව්ා ඇත. ශ්රී 

ලංකාව් තුළ පාරිසරික ව්ායු දූෂණවයහි ප්රධාන මූලාශ්රය ව්න්වන් ව්ායු විවමෝචනය ව්න අතර එය වකොළඹ නගරවේ 

මුළු විවමෝචනවයන් 60% කට ව්ැඩි දායකත්ව්යක් සපයයි. 

සංසරණ ව්ායු තත්ත්ව් ප්රමිති සැසඳීම 

ජාතික පාරිසරික පනවත් ප්රමිතීන් 

 
IFC-WB EHS 2007 ප්රමිතීන් 

 මධයනය 
කාලය 

මාර්කගෝපකේශ අගය 

mg/m 

මධයනය 
කාලය 

මාර්කගෝපකේශ අගය 

mg/m3 

සල්ෆර් ඩවයොක්සයිඩ් (SO2) 24 hrs 80 24hrs 125 (Interim target-1)* 

50 (Interim target-2) 

20 (guideline 

නයිට්රජන් ඩවයොක්සයිඩ් (NO2) 24hrs 100 1-year 

1-hour 

40 (guideline) 

200 (guideline) 

ඕවසෝන් 8-hour daily 

Maximum 

- 8-hour daily 

Maximum 

160 (Interim target-1) 

100 (guideline 

 

50. ශබ්දය: වකොළඹ නගරය තුළ ඇති පාරිසරික වඝෝෂාව් නිසා ව්ර්තමාන ජාතික පරිසර ප්රමිතීන් ඉක්මව්ා යන අතර 

එය සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණක් වලස හඳුනා වගන ඇත. වකොළඹ අව්ට ශබ්දය 76.6 වඩසිබල් (වකොළඹ 

ව්ටරවුම, වකොළඹ 12) 84.0 වඩසිබල් (ලිප්ටන් ව්ටරවුම, වකොළඹ 07). සියලු ව්ාර්තාගත අගයන් අනුව් වකොළඹ 

5, 9, 10, 13 හා 14 ප්රවේශ ව්ල වඩසිබල් 80 ව්ඩා ව්ැඩි අගයක් ගත් අතර සමානය ප්රමාණය වඩසිබල් 81.0 වේ. 

වකොළඹ නගරවේ පාරිසරික ශබ්ද මට්ටම වඩසිබල් 13.3 සිට 21.0දක්ව්ා වේ. එබැවින් ආසියානු යටිතල පහසුකේ 

ආවයෝජන බැංකුවේ නිර්වේශ මත, නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහවන් ක්රියාකාරිත්ව්ය මගින් ප්රධාන බලපෑමක් 

ඇති වනොව්න අතර සියලු උප ව්යාපෘති ව්ලදී IFC-WB EHS මාර්වගෝපවේශ ව්ලට හා වලෝක වසොඛ්ය සංවිධාන 

ප්රමිතීන් ව්ලටඅනුකූලව් කටයුතු කර යුතුය. 

ශබ්ද ප්රමිතීන් 

ජාතික පාරිසරික පනවත් ප්රමිතීන් 

 
IFC-WB EHS 2007 ප්රමිතීන් 

 දව්ා කාලය වප .ව් 6-

ප.ව් 7 

රාත්රී කාලය ප.ව් 7 සිට 

වප .ව් 6 දක්ව්ා 

දව්ා කාලය  07:00 - 

22:00 

රාත්රී  කාලය 22:00 - 

07:00 

ව්ාණිජ අංශ 65 55 70 70 

කාර්මික ප්රවේශය 70 60 70 70 
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මිශ්ර වන්ව්ාසික / 
වන්ව්ාසික 

ආයතනික; 
අධ්යාපනික 

63 55 55 45 

 

ඈ)        සංස්කෘතික උරුමයන් සහ විකනෝදාත්මක ස්ථාන 

51. ශ්රී ලංකා රජවේ නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහවන් වකොටසක් වලස වකොළඹ නගරයට අයත් පැරණි ස්ථාන සහ 

වගොඩනැගිලි නූතන වපොදු විවනෝදාත්මක ස්ථාන සහ සාප්පු සංකීර්ණ අලුත්ව්ැඩියා කර ඇත. නිදහස් සමරු ශාලා 

චතුරශ්රය, පිටවකොටුව් පාවව්න වව්ළඳවපොළ සහ පැරණි ඕලන්ද වරෝහල  ඒව්ා අතර වේ. වකොළඹ දස්ත්රික්කවේ 

පුරාවිදයා ආරක්ෂිත ස්මාරක ලැයිස්තුව්ට ඇතුළත් කර ඇති වගොඩනැගිලි රාශියක් තිවබ්. වකොළඹ ලන්වේසි 

වකෞතුකාගාරය, වකොළඹ තැපැල්පති ප්රධාන කාර්යාලය, ඇලිහවුස් පැරණි ජල ටැංකි, ගෆූර් වගොඩනැගිල්ල, 

මාලිගාව්ත්ත මුස්ලිේ කනත්ත, ඔවබ්වසේකර ව්ලේව්, ගංගාරාම විහාරය ආදී ව්ශවයන් (විකිපීඩියා). වගොඩනැගිලි 

සහ ස්ථාන පිළිබඳ සේපූර්ණ ලැයිස්තුව්ට 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Archaeological_Protected_Monuments_in_Colombo_District 

?පිවිසිය හැක. 

 
52. වකොළඹ පිහිටි ප්රධානතම විවනෝදාස්ව්ාද ප්රවේශය ව්න්වන් ගාලු මුව්වදොර පිටියයි. එය සංචාරකයින් සහ 

පදංචිකරුව්න් සඳහා ජනප්රිය ස්ථානයකි. වකොළඹ විහාරමහාවේවි උේදයානය (කලින් වික්වටෝරියා පාක්) වකොළඹ 

ජාතික වකෞතුකාගාරය හා නගර ශාලාව් අසල පිහිටි නාගරික උේයානයකි. එය වකොළඹ පිහිටි පැරණිතම සහ 

විශාලතම උේදයානයයි.  

 

V. නාගරික පුනර්ජනන වැඩසටහකන් පාරිසරික බලපෑම් 
 
53. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහන යටවත් අවප්ක්ෂිත පාරිසරික බලපෑේ ප්රධාන ව්ශවයන් ගැවනනුවේ කඩා ඉව්ත් 

කිරීම හා ඉදකිරීේ අදයර තුළය. ප්රාථමික අවප්ක්ෂිත පාරිසරික බලපෑේ සහ අව්දානේ සමහරක් පහත දැක්වේ. IV 

ව්න පරිශිෂ්ඨය මගින් පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑේ අව්ම කර ගත හැකි පියව්ර පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වලස 

දක්ව්ා ඇත. 

(i) භූමිය සැකසීම: අඩු පහසුකේ සහිත නිව්ාස සංකීර්ණ සංව්ර්ධනවේදී ප්රධාන ව්ශවයන්ම විනාශයට පත් 

කරන විට පාරිසරික බලපෑේ ඇති විය හැක. වමම බලපෑේ, ඇස්බැස්වටෝස් බැහැර කිරීම සහ වපොදු කසළ 

අපද්රව්ය බැහැර කිරීම ආශ්රිතව් විය හැකිය. භූමි සැකසීම අතර තුළ ජල මාර්ග ද අව්හිර විය හැකිය. ව්යාපෘති 

ප්රවේශය ප්රධාන ව්ශවයන්ම පහත් බිේ ප්රවේශයක් ව්න අතර ඇල මාර්ග සේබන්ධව් ඇත. 

(ii) පාංශු ඛ්ාදනය හා ජල දූෂණය: මූලද්රව්ය, වබොරවතල් නිසි පරිද ගබඩා කර වනොතිබීම වහේතුවකොට වගන, 

අසල ඇති ජලමාර්ග, කුඹුරු ඉඩේ, ගංගා හා පහත් බිේ ප්රවේශව්ලට වසේදීයා හැක. ජල තදබදය නිසා 

ඉදකිරීේ කටයුතු ව්ලට අපහසුතාව්ට පත් විය හැකිය. එවමන්ම නිසි පරිද කළමනාකරණය වනොකළවහොත් 

ඉදකිරිේ හා කඳවුරු ව්ලින් ඉදව්න අප ජලය මගින් මතුපිට ජලය අපවිත්ර කළ හැකිය. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Archaeological_Protected_Monuments_in_Colombo_District


20 
 

(iii) ශබ්දය උත්පාදනය: වගොඩනැඟිලි කඩා දැමීම සහ ඉදකිරීම, විවශේෂවයන්ම භාණ්ඩ පැටවීම සහ ප්රව්ාහන 

වේදී ශබ්දයක් ඇති කරයි. වමය ඉදකිරීේ ස්ථාන ව්ලට ආසන්නව් පදංචිකරුව්න්ට කරදරකාරි වමන්ම එය 

කේකරුව්න්ට ව්ෘත්තීය සුරක්ෂිත භාව්යට ද ප්රශ්නයක් විය හැකිය. සංවේදී ස්ථාන සඳහා(පාසල්, වරෝහල්, 

ආගමික ව්න්දනීය ස්ථාන ආදය) විවශේෂ අව්ධානය වයොමු කළ යුතුය. 

(iv) දූවිලි උත්පාදනය: වගොඩනැගිලි කඩා දමන සුන්බුන් පැටවීම හා ප්රව්ාහනය මගින් දූවිලි ඇති වේ. නව් 

වගොඩනැඟිලි ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම, සහ ටයිල් ඇතිරීම ව්ැනි  ඉදකිරීේ කටයුතු මගින් ද දූවිලි උත්පාදනය 

කරයි. දුේ මගින් ස්ථානව්ල සිටින කේකරුව්න්ට හා අව්ට සිටින නිව්ැසියන්ට වසොඛ්ය අනතුරු මතු කරයි. 

සංවේදී ස්ථාන සඳහා(පාසල්, වරෝහල්, ආගමික ව්න්දනීය ස්ථාන ආදය) විවශේෂ අව්ධානය වයොමු කළ 

යුතුය. 

 

 

(v) ප්රව්ාහනය: වගොඩනැගිලි ස්ථානය ඉන් පිටත ඇති වගොඩනැඟිල ද්රව්ය  ප්රව්ාහනය කිරීම මගින්  ශබ්දය, දූවිලි 

ව්ැනි බාධා ඇති කරයි. ව්ැලි, වබොරළු සහ සිවමන්ති සහිත විව්ෘත ට්රක් රථ එව්ැනි දූෂණයට ප්රධාන මූලාශ්ර  

විය හැකිය. පටු මාර්ගව්ල ගමන් කිරීම අවනකුත් පදංචිකරුව්න් සහ මාර්ග භාවිතා කරන්නන් වව්ත ගමන් 

කිරීම සහ ප්රවේශයට බාධාව්ක් විය හැකිය. ඉද කිරීේ ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම මාර්ගව්ලට හානි කළ හැකිය. 

(vi) ඉදකිරීේ කර්මාන්තවේ වසේව්කයන්උව්දුරු ව්ලට නිරාව්රණය වීම: නිසි ආරක්ෂිත ක්රියා පටිපාටි අනුගමනය 

වනොවකවර් නේ, ඉදකිරීේ කේකරුව්න් ව්ෘත්තීයමය උව්දුරු ව්ලට නිරාව්රණය වේ. ආරක්ෂිත ආව්රණ, 

ඇස් ආව්රණ, අත්ව්ැසුේ ව්ැනි ආරක්ෂිත ආේපන්න භාවිතා කිරීම ඇතුළුව් ප්රමානව්ත් ආරක්ෂිත පියව්ර 

අනුගමනය වනොවකවර් නේ එය අනතුරු හා තුව්ාල ව්ලට වහේතු විය හැකිය. 

(vii) භූගත ජලය හා මතුපිට ජල දූෂණය කිරීම: අපද්රව්ය වකොළඹට සහ තදාසන්න ප්රවේශව්ල ස්ව්ාභාවික මතුපිට 

හා භූගත ජල පේධතිය අපවිත්ර හා තව්දුරටත් පිරිහීමට ලක් කල හැක. ඒව්ා සුදුසු පිළිසරණ ජලාශව්ලට, 

පිරිසිදු කිරීවේ මධයස්ථාන වහෝ මධයම අපද්රව්ය පේධතියට නිසියාකාරව් බැහැර වනොවකවර්. වමම 

අව්දානම නාගරික පුනර්ජනනීය ව්යාපෘතිය යටවත් ව්න විට විවශේෂවයන් ඉහළ ය,  

(viii) අපද්රව්ය ජනනය: ඕනෑම ඉදකිරීමක් මගින් සුන්බුන් ජනනය කරනු ලැවබ්. ඒව්ා නිසි පරිද සහ කාවලෝචිත 

ආකාරයකින් බැහැර වනොකළවහොත් සංවේදී පරිසරය ඇතුළුව් යාබද ප්රවේශ අව්හිර කරනු ඇත. නිසි වලස 

ඉදකිරීේ අපද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින් ස්ව්භාවික ජලාපව්හන පේධති අව්හිර කිරීම සහ මදුරු කීටයන් 

වබෝව්න ස්ථාන සහ ජලවයන් ඇතිව්න වරෝග සඳහා බාධා ඇති කිරීම ද විය හැක. කේකරු කඳවුරු ව්ලින් 

හා පසුව් නිව්ාස සංකීර්ණව්ල ක්රියාකාරීත්ව්ය තුළ නිසි වලස අපද්රව්ය කළමනාකරණය වනොකළ වහොත් 

පාරිසරික දූෂණයට එයද වහේතු විය හැකිය. වමවහයුේ අව්ධිවේ සිට අවප්ක්ෂා කරන අපද්රව්ය ජනනය ව්න 

පරිමාව් ඉහළ මට්ටමක ඇති අතර සැලසුේගත සහ කළමනාකරණයකින් වතොර වූවව්ොත් බරපතල දූෂන 

ගැටළු ව්ලට තුඩු දය හැක. 

(ix) දුර්ව්ල සනීපාරක්ෂක තත්ත්ව්යන්: නුසුදුසු හා අවිධිමත් පිරිසිදු කිරීේ හා ව්ැසිකිලි පහසුකේ ඉදකිරීේ 

කේකරුව්න් වසොඛ්ය අව්දානේ වව්ත නිරාව්රණය කළ හැකිය. පිරිසිදු පානීය ජලය හිඟයක් ඇතිවීම තුලින් 

විජලනය වීමක් සිදු විය හැක. පානීය ජලය ඇතුළුව් පිරිසිදු ජල සැපයුවමහි හිඟයන් මඟහරව්ා ගැනීමට 
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සැලසුේ කර වනොමැති නේ, උේවේගකර වකොන්වේසි පැන නැගිය හැක. වමහයුේ අව්ධිය තුලදී නිව්ාස 

සංකීර්ණ ඇතුළත දුර්ව්ල සනීපාරක්ෂක තත්ව්යන් පිළිබඳ දැනුව්ත් භාව්යක් වනොමැති වීම වහේතුවව්න් නව් 

ජීව්න රටාව්ට හැඩගැසීමට කල් ගත විය හැකිය. දුර්ව්ල සනීපාරක්ෂාව් හා පිරිසිදුකම වරෝග ව්ලට වහේතු විය 

හැක. 

(x) දූෂිත ඉඩේ: දූෂිත ඉඩේ සංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා 1 ව්න වහෝ 2 ව්න සංරචකවයහි ප්රධාන ව්ශවයන් කුණු 

වගොඩව්ල් ඇති විය හැකි නේ, ඉඩේ පිරිසිදු කිරීම හා කසළ බැහැර කිරීම සඳහා අව්ධානයක් වයොමු කළ 

යුතුය. 2 ව්න සංරචකය යටවත්, භූමි පිරවුේ ස්ථාන සලකා බැලුව්වහොත්, කසළ වගොඩබිම සංව්ර්ධනය කිරීම 

සඳහා අතිවර්ක විවශේෂඥභාව්යක් ද විවශේෂ ඉඩ සැලැස්මක් සකස ්කළ යුතුය 

(xi) කේකරු කඳවුරු: වමම ව්යාපෘතිය යටවත් ළමා ශ්රමය ව්ැනි ගැටළු, ජනව්ාර්ගික කන්ඩායේ /ශ්රම කඳවුරු 

කළමනාකරණය ව්ැනි ගැටළු මතු විය හැකිය. ළමා ශ්රමය පිළිබඳ සියලු නීති අදාළ ව්න අතර පිරිසිදු භාව්ය 

හා සාධාරණත්ව්ය ඇතුළුව් යහපත් ගෘහපාලන ක්රම සුමට වලස ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කර ගත යුතුය. 

(xii) සේපත් දායකත්ව්ය: නාගරික පුනර්ජනන ව්ැඩසටහන යටවත් සැලසුේ කර ඇති යටිතල පහසුකේ 

සංව්ර්ධනය මගින් ව්ැලි, ගවඩොල් , මැටි සහ දැව් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති වේ. අසල ගංඟා ව්ල ව්ැලි 

කැණීේ, වබොරළු සහ ගල් ව්ලව්ල් ව්ලින් ගල් කැඩීම කිරීම මගින් භූමිවේ භූවගෝලය හා ස්ව්ාභාවික සේපත් 

මත අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ ඇති කළ හැකිය. 

(xiii) වගොඩනැගිලි ස්ථානවේ වහෝ ප්රවේශවයහි වසෞන්දර්යය: සුන්බුන් හා නව් සංව්ර්ධනය මගින් පරිසරය තුළ 

වසෞන්දර්යාත්මක හා දර්ශනීය ලක්ෂණ වකවරහි යේ බලපෑමක් ඇතිවිය හැකිය. ව්ත්මන් වසෞන්දර්යය 

සඳහා අවප්ක්ෂිත කැළඹීේ තාව්කාලික ව්න අතර එය ඉදකිරීේ අදයරයට සීමා වේ. නාගරික පුනර්ජනනීය 

ව්ැඩ සටහන යටවත්, වමම බලපෑම වබොවහෝ දුරට ප්රවේශව්ලට මුදාහැවරන අතර, පරිසරය නංව්ාලීම හා 

ව්ැඩිදයුණු කිරීම සඳහා නිව්ාස පහසුකේ ව්ැඩිදයුණු කිරීම සඳහා වමම බලපෑම බලපැවව්ත් ව්නු ඇත. 

(xiv) ප්රමිතීන් සකස් කිරීම අනුගත වීම: අව්ශය වගොඩනැඟිලි ප්රමිති දැඩි වලස අනුගමනය වනොකළවහොත්, නිව්ාස 

සංකීර්ණව්ල සැලැස්වමහි ව්ැරැද සිදුවිය හැක. වමය ගිනි ගැනීේ ආදය ව්ැනි ආරක්ෂක ගැටළු ව්ලට මඟ 

පෑදය හැක. ආරේභවේ දී ප්රමාණව්ත් වලස වනොසැලවක් නේ දගුකාලීන බලපෑේ ඇති ව්නු ඇත. ගුණාත්මක 

භාව්යකින් යුතු බලශක්ති හා සේපත් සුරැකුේ තාක්ෂණයන් අනුගමනය වනොකළවහොත්, වමම නිව්ාස 

සංකීර්ණයන් දැඩි වලස භාවිතා කරනු ලබන බැවින්, රවටහි සේපත් මත අතිශයින්ම තර්ජනයකට තුඩු 

වදනු ඇත. 

(xv) සංව්ර්ධිත යටිතල පහසුකේ නඩත්තු හිඟවීම: වපොදු පහසුකේ ඇතුළු ප්රමානව්ත් අරමුදල් වනොමැතිකම සහ 

සාමානය නිව්ාස ඇතුළු මහල් නිව්ාස සංකීර්ණ පව්ත්ව්ාවගන යාම සඳහා නිසි යාන්ත්රණයක් වනොමැතිකම 

පිරිහීමට වහේතු විය හැකිය. 

54. සේමත ක්රියා පටිපාටිය සහ වහොඳ ඉදකිරීේ කළමනාකරණ ක්රමවේදයන් අනුගමනය කිරීවමන් වකටි කාලීනව් 

ඉදකිරීේ ආශ්රිත බලපෑේ සහ අව්දානේ සහ ආරක්ෂණ අව්දානේ සියල්ලම අඩුකර ගත හැකිය. එව්ැන්නක් සඳහා 

ප්රමාණව්ත් අරමුදල් සහ නිසි කළමනාකරණයක් අව්ශය වේ. 
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VI. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම් රාමුව 

 

අ)         උප වයාපෘති නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වර්ගීකරණය 

 
55. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවව්හි පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්තිවේ හඳුනාගත් පරිද උප ව්යාපෘති 

මඟින් හඳුනාගැනීවේ සහ පරික්ෂා කිරීවේදී දර්ශනය සහ ව්ර්ගීකරණය සිදු කරනු ලැවබ්. පරික්ෂා කිරීම හා 

ව්ර්ගීකරණය කිරීවේ ආකෘති III ව්න උපවල්ඛ්නවේ දක්ව්ා ඇත. වමම උප ව්යාපෘති මඟින්, ඇතිවිය හැකි ඕනෑම 

ව්ැදගත්කමක් ඇති පරිසර බලපෑේ හඳුනා ගැනීම සඳහා උපකාර කරනු ඇත. බලපෑේ ව්ර්ගය බලපානු ලබන්වන් 

ව්යාපෘතිවේ ආංශික කලාපය තුළ සෘජු හා ව්ක්ර වලස ව්ඩාත්ම පාරිසරික සංවේදී සංරචක අනුව්ය. 

ආ)        පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් තක්කසේරු කිරීම සඳහා මාර්කගෝපකේශ 

 
56. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑේ තක්වසේරු කිරීවමහි ප්රධාන පියව්රයන් ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන 

බැංකුවේ පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති සමඟ ගැලවපන වලස පහත දැක්වේ. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑේ 

තක්වසේරු කිරීවේ විෂය පථය, උප ව්යාපෘතිවයන් ඇතිව්න පාරිසරික බලපෑම මත සහ උප ව්යාපෘති අනුව් වව්නස ්

වේ. ආසියානු යටිතල පහසුකේ බැංකුව් සතු මූලය පහසුකේ යටවත් ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන 

බැංකුව්ට අයත් පරිසර හිතකාමි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් වේ යටතට ගැවන්. (ඇමුණුේ V හ බලන්න බලන්න). 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම පහත සඳහන් අංගයන්වගන් සමන්විත විය යුතුය. 

I. සාරාංශය: තීරනාත්මක සාධක, ව්ැදගත් වසොයා ගැනීේ සහ නිර්වේශයන් විස්තර කරයි 

II. උප ව්යාපෘති ව්ල විස්තරය - කඩා ඉව්ත් කිරීම සහ ඉදකිරීේ ක්රියාකාරකේ ව්ැනි ප්රධාන සංරචක ඇතුලත් 

වේ. 

III. උප වකොන්ත්රාත්තුව් මගින් ක්රියාත්මක කල හැකි පාරිසරික ප්රතිපත්ති, නීති, වරගුලාසි සහ ආසියානු 

යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ ප්රතිපත්ති ආරක්ෂණ මූලධර්මයන් සාරාංශය. 

IV. පාරිසරික හා සමාජ තක්වසේරුව්. 

• උප ව්යාපෘති ව්ල සෘජු, ව්ක්ර, සාමූහික හා අනාරක්ෂිත අව්දානම සහ ව්යාපෘති ව්ල වභෞතික, ජීව් විදයා 

ත්මක, සමාජීය හා ආර්ථික සංස්කෘතික සේපත් වකවරහි බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම සඳහා 

පාරිසරික හා සමාජ තක්වසේරුව්ක් පැව්ැත්වීම. වේ සඳහා පාරිසරික වසොඛ්ය ඇතුලු, ව්ාතය සහ ජල 

ගුණාත්මකභාව්ය, ඉඩේ, ජලය සහ පරිසර පේධති ඇතුලු ස්ව්භාවික සේපත්; ජීවිකාව්න් අව්දානේ 

කණ්ඩායේ, ස්ත්රී පුරුෂ භාව්ය; වසේව්කයා සහ ප්රජා වසොඛ්ය හා ආරක්ෂාව්; හා සංස්කෘතික සේපත් 

ආදය ඇතුලත් වේ. 

• උප ව්යාපෘති ව්ලට අදාළව් වේශගුනික විපර්යාස ඇතුළුව්, වගෝලීය බලපෑේ සහ විභව්තාව්න් ඇගයීම. 

• විෂය පථය හා ගැඹුර, උප ව්යාපෘතිවේ විභව්ය අව්දානේ සහ බලපෑේව්ල විශාලත්ව්ය හා බැංකුව් 

විසින් වව්න් කරන ලද ව්ර්ගීකරණය සතික කිරීම. 

• පාරිසරික සහ සමාජ තක්වසේරුවේදී අව්ම කිරීම සඳහා වූ ස්ථාව්රය ක්රියාත්මක කිරීම මගින්: (අ) 

අව්දානම හා බලපෑේ ව්ැළැක්වීම (ආ) අව්දානේ තත්ත්ව්යන් සහ පිළිගත හැකි මට්ටේ ව්ලට බලපෑේ 

අව්ම කිරීම වහෝ අඩු කිරීම (ඇ) අව්දානේ සහ බලපෑේ අව්ම කිරීම වහෝ අඩු කිරීම අව්ම කිරීම; සහ 
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(ඈ) තාක්ෂණික හා මූලයමය ව්ශවයන් ශකයතා සහිත ස්ථානයක අව්වශේෂ අව්දානම වහෝ බලපෑේ 

පව්තින්වන් නේ, ඔවුන්ට ව්න්ද ලබා දීම  

• පාරිසරික සහ සමාජ තක්වසේරුව්ක වකොටසක් වලස, උප ව්යාපෘති සඳහා අදාළ ව්න අන්තර්ජාතික 

ගිවිසුේ ඇතුළුව් ජාතික නීතිය යටවත් එහි නීතයානුකූල ව්ගකීේ තක්වසේරු කිරීම. 

 

V. විකල්ප පාරිසරික පරීක්ෂණය මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණයක ප්රධාන අංගයකි. උප ව්යාපෘති ව්ල වබොවහෝ 

ස්ථාන දැනටමත් හඳුනාවගන තිවබ්. විකල්ප ස්තාන සලකා බැලීවේ අව්ශයතාව්ක් වනොමැත. වකවසේ 

වව්තත්, වමම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීවේ නිවයෝජිතයා විසින් වයෝජිත තාක්ෂණය, සැලසුේ සහ ක්රි 

යාකාරකේ, පාරිසරික බලපෑේ අනුව් විකල්පයන් සලකා බලනු ඇත. වමම බලපෑේ අව්ම කිරීම, 

ඔවුන්වග් ප්රාග්ධනය සහ පුනරාව්ර්තන වියදේ තත්ව්යන් තුළ ඔවුන්වග් සුදුසුකේ සලකා බැවල්. 

 
VI. පාරිසරික හා සමාජ බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම නිව්ැරද ව්යාපෘති විස්තරයක් ඇතුළු ව්ත්මන් වතොරතුරු මත 

හා අදාල පාරිසරික සහ සමාජ දත්තයන් මත පදනේ වේ. විමර්ශන කවුන්ටරය, ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය 

සමඟ සාකච්ඡා, ක්වෂේත්ර  චාරිකා සහ උප ව්යාපෘති, ව්යාපෘතිවේ සිටින පුේගලයන් සමඟ සේමුඛ් සාකච්ඡා 

මගින් අව්ශය දත්ත සහ වතොරතුරු සැපවයනු ඇත. 

 
VII. අව්ස්තා බලපෑේ සහ අව්ම කිරීම: දත්ත, වතොරතුරු සහ ක්වශේත්ර චාරිකා පිළිබඳ වතොරතුරු පදනේව්, 

පාරිසරික විවශේෂඥතා,වභෞතික, ජීව් විේයාත්මක, සමාජීය, ආර්ථික සහ වභෞතික සංස්කෘතික සේපත් 

මත බලපෑම හා අව්දානම හඳුනා ගත හැකිය. 

• පාරිසරික අව්දානේ සහ බලපෑේ: ජජව් විවිධත්ව්වේ සැලකිල්ල සහ බලපෑේ; ආරක්ෂිත ප්රවේශ; භූමි හා 

ජල පරිවභෝජන තිරසාරභාව්ය; පූර්ව්ාරක්ෂක ප්රවේශය; දූෂණය ව්ැළැක්වීම; සේපත් කාර්යක්ෂමතාව්     

වේශගුණික විපර්යාස; සහ හරිතාගාර ව්ායු යනාදය ඇතුලත් වේ. (ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන 

බැංකුවව්හි පාරිසරික හා සමාජ රාමුවව්හි මාර්වගෝපවේශයන් වව්ත වයොමුව්න්න) 

• පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ තක්වසේරුකරණය යටවත් සමාජ ආව්රණය ඇතුළත් කිරීම ඇගයීම 

ඇතුළත් වේ. 

• සමාජ අව්දානේ සහ බලපෑේ, සමාජ ආව්රණවයහි විෂය පථය; අව්දානමට ලක් වූ කණ්ඩායේ හා 

වව්නසක්ේ, ස්ත්රී පුරුෂ සහ ස්ව්භාවික සේපත් ප්රවේශය; ව්ත්කේ වහෝ සේපත් ව්ලට වහෝ ඉඩේ පරිහරණ 

හා සංස්කෘතික සේපත් සඳහා සීමාව්න් අහිමි වීම ඇතුළත් වේ. 

• පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ තක්වසේරු කිරීම, වසේව්ා වකොන්වේසි සහ ප්රජා වසොඛ්යය හා ආරක්ෂාව් 

සලකා බලනු ඇත.  

• ආරක්ෂිත වසේව්ා වකොන්වේසි සහ ප්රජා වසොඛ්යය හා ආරක්ෂාව්; ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී ශ්රමය, 

ආරක්ෂාව් සහ මාර්ග ආරක්ෂාව් යනාදය පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ තක්වසේරු කිරීවේ දී සාරාංශගත 

වකොට ඉදරිපත් කරනු ලැවබ්. 
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VIII. යටිතල පහසුකේ ව්ල පව්ත්නා ක්රියාකාරකේ වහෝ පහසුකේ සේබන්ධවයන් මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය 

සකස ්කිරීම මගින් උවපවයෝජිත ව්යාපෘතිවයහි ඇති ව්න පාරිසරික බලපෑේ නිසි වලස විගණනය   කරනු 

ඇත. 

IX. පාරිසරික හා සමාජ බලපෑේ තක්වසේරුකරණය මගින් පාර්ශව්කරුව්න්ට උපවදස් ලබා දීම සහ උප 

ව්යාපෘතිවේ වතොරතුරු අනාව්රණය කිරීම හා ව්යාපෘති සැලසුේ කිරීවේදී සිදු කරන ලද උපවේශන    

ක්රියාව්ලියට අදාළ විස්තර සැපවේ. 

 

X. පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ තක්වසේරුකරණවේදී පාරිසරික බලපෑේ ව්ල ඇති සෑම උප 

වකොන්ත්රාත්තුව්ක් සඳහා ම දුක්ගැනවිලි ප්රතිවරෝධක යාන්ත්රරණයක් සකස ්කරනු ඇත. පැමිණිලි විභාග 

කිරීවේ මාර්වගෝපවේශ, දුක් ගැනවිලි විසඳීවේ යාන්ත්රණ ක්රියාව්ලිය මගින් තීරණ ගැනීම සඳහා ගතව්න 

කාලය හඳුනාගනී. 

 
XI. සවිස්තරාත්මක පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කරනු ලබන අතර එය උප 

ව්යාපෘති සඳහා උග්රන්ථයක් වලස සපයනු ලැවබ්. 

 
XII. වකටි නිගමනය සහ නිර්වේශ මාලාව්ක් ලබා වදනු ඇත. 

 

ඇ)       පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා මාර්කගෝපකේශ 

57. උප ව්යාපෘතියක සිදුව්න අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ හඳුනා ගැනීවමන් අනතුරුව්, අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ 

ඉව්ත් කිරීම, අඩු කිරීම සඳහා සුදුසු පියව්ර හඳුනාගත යුතුය. හැකි සෑම අව්ස්ථාව්කදීම පාරිසරික යහ පිළිවව්ත් 

අනුගමනය කළ යුතුය. 1 ව්න හා 2 ව්න සංරචක යටවත් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහන යටවත් සියලු උප 

ව්යාපෘති සඳහා සවිස්තරාත්මක පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කරනු ලැවබ්. 1 ව්න 

සංරචකය යටවත් පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලසුේ රාමුව් යටවත් දැනට පව්ත්නා පරිසරය, බිඳව්ැටීේ 

කටයුතු, ඉඩේ සකස ්කිරීම, ඉදකිරීේ කටයුතු සහ නිව්ාස නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳව් සලකා බලයි. 2 ව්න සංරචකය 

යටවත් පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම දැනට පව්තින පරිසරය, කසළ අපදේය කළමනාකරණය 

සහ ඉඩේ සකස ්කිරීම / නැව්ත සංව්ර්ධනය සඳහා අව්ශ්ය කටයුතු සිදු කරනු ඇත. සියළු උප ව්යාපෘති සඳහා 

පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලසුේ සියල්ලම ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට වපර නිම කරනු ලැවබ්. 

ඇමුණුේ IV බලන්න. 

 
58. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම උප ව්යාපෘතිව්ල වභෞතික ක්රියාකාරකේව්ල වව්නස ් අව්ධීන් 

පැහැදලිව් වපන්ව්යි. එක් එක් අදයර සඳහා අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ හා අව්දානේ, වයෝජනා ඉදරිපත් කිරීම, 

ක්රියාත්මක කිරීවේ කාලසටහන, පිරිව්ැය ඇස්වතේන්තු, පාරිසරික නිරීක්ෂණ සහ ව්ාර්තාකරණ අව්ශයතා සඳහා 

වයෝජිත අව්ම කිරීවේ කියාමාර්ග ඇතුළත් වේ. 
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59. අව්ම කිරීම: පාරිසරික තක්වසේරුකරණවේදී හඳුනාගත් සෑම බලපෑමකටම අහිතකර පාරිසරික බලපෑේ අව්ම කර 

ගැනීමට හැකි හා පිරිව්ැය කාර්යක්ෂම පියව්රයන් විවශේෂිත වේ. තව් ද පරිසරය හා සමාජ කළමනාකරණය  මගින් 

අව්ම කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක ව්න වකොන්වේසි පිළිබඳ වතොරතුරු සපයයි. 

 
60. වමවහයුේ ව්ැඩසටහන: පාරිසරික කාර්ය සාධන අධීක්ෂණ ව්ැඩ සටහන පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ 

සැලැස්වේ  වකොටසක් ව්නු ඇත. වයෝජිත අව්මකිරීවේ පියව්ර මගින් අවප්ක්ෂිත ප්රතිඵල ළඟා කර ඇති අතර ජාතික 

පාරිසරික ප්රමිතීන් හා ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්තිව්ලට අනුකූල 

වේ. නිරීක්ෂණ ව්ැඩසටහන පහත සඳහන් අංගයන් ඇත: 

• එක් එක් අව්ම ක්රියාකාරිත්ව්වේ කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා නිරීක්ෂණ දර්ශක 

• අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සහ ක්රමවේදයන් 

• නිරීක්ෂණ ව්ාර ගණන 

• අධීක්ෂණ ස්ථාන 

• අනුකූලතා ව්ාර්තාකරණය සුරක්ෂිත කිරීම 

• අයව්ැය 

61. ආයතනික සැකැස්ම: අව්ම කිරීම සහ ඒව්ාවේ කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය සඳහා ව්ගකිව් යුතු ආයතන / අදාළ 

වදපාර්තවේන්තුව් පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්වමහි පැහැදලිව් සඳහන් වේ. 

 
62. ක්රියාත්මක කිරීවේ කාලසටහන: කාලය සහ අව්ම කිරීවේ පියව්ර ක්රියාත්මක කිරීවේ කාලසීමාව්, පාරිසරික හා 

සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්වමහි දැක්වේ. එය උප ව්යාපෘතිවේ සමස්ත ක්රියාත්මක කිරීවේ කාලසටහනට 

සේබන්ධ ව්නු ඇත. 

 
63. ව්ාර්තා කිරීවේ ක්රියාපටිපාටිය: අව්ම කිරීවේ ක්රියාමාර්ගව්ල ප්රගතිය හා කාර්යක්ෂමතාව්ය පිළිබඳව් අදාළ ආයතන 

හා ආයතන දැනුව්ත් කිරීම සඳහා වූ යාන්ත්රණය පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්වමහි දැක්වේ. 

 
64. පිරිව්ැය ඇස්තවේන්තු සහ අරමුදල් ප්රභව්යන්: පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්වමහි අව්ම ක්රියාකාරකේ 

ක්රියාත්මක කිරීවේ මූලික ආවයෝජන පිරිව්ැය වමන්ම පුනරාව්ර්තන වියදේද ඇතුළත් වේ. පාරිසරික හා සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම එක් එක් අඩු කිරීවේ පියව්ර සඳහා වියදේ ඇස්තවේන්තු ඇතුළත් කළ යුතු අතර අරමුදල් 

සැපයීවේ ආයතනයක් ද හඳුනාගත යුතුය. 

 
65. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්වමහි වව්නත් පිරිවිතර: ඉද කිරීම සඳහා සේපත් නීති විවරෝධී වලස 

උකහා ගැනීම ව්ැළැක්වීම සඳහා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලසුේ සඳහා අව්සර ලත් ස්ථාන සහ මූලාශ්ර  

ව්ලින් පමණක් ව්ැලි, මැටි හා දැව් ලබා ගත යුතු බව්ට ව්ගන්ති ඇතුළත් වේ. සියළුම වගොඩනැගිලි ඉදකිරීම ශ්රී 

ලංකාවේ ව්ර්තමාන අදාළ ක්රමවේදයන්ට අනුකූල විය යුතුය.  
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ඈ)    කම්කරු කළමනාකරණය 

66. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහවන් සංරචක 1 සහ 2 හි විනාශ කිරීම, ඉදකිරීම හා භූමි සංව්ර්ධන කටයුතු ව්ලදී     

ශ්රම කළමනාකරණය, වකොන්ත්රාත්කරුවග් ව්ගකීමයි. කේකරු ශ්රම බලකාය හා විභව් කේකරු කඳවුරු ව්ල නිසි 

කළමනාකරණය දැඩි වලස ක්රියාත්මක කිරීමට සිදුව්නු ඇත. වේ සඳහා ජාතික නියාමන හා ආසියානු යටිතල 

පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් අනුකූල ව්න වලස සහතික කර ගැනීම සඳහා සත්කාරක ප්රජාව් වව්ත කිසිදු අව්දානමක් 

වහෝ හිරිහැරයක් වනොව්න බව් තහවුරු කිරීම සඳහා වමය අධීක්ෂණය කළ යුතුය. වකොන්ත්රාත්කරු විසින් උප 

වකොන්ත්රාත් ව්ැඩ ආරේභ කිරීමට වපර අව්ශ්ය සියලුම හැසිරීේ පිළිබඳ (අවප්ක්ෂිත හැසිරීම, ලිංගික හිරිහැර, 

වව්නසක්ේ කිරීම, ශබ්දය, වසොරකම ඇතුළුව්) සියලු කේකරුව්න්ට උගන්ව්ා ගත යුතුය. 

67.  යේ සිදුවීමක් ඇති වුව්වහොත්, (ළමා ශ්රමය ව්ැනි ප්රශන්, ජනව්ාර්ගික කණ්ඩායේ / ලිංවේදය) ශ්රම කඳවුරු 

කළමනාකරණය අතර ප්රශ්න ඇති විය හැකිය. ළමා ශ්රමය පිළිබඳ සියලු නීති අදාළ මීට වේ. ශ්රී ලංකාව් අන්තර් ජාතික 

කේකරු සංවිධානවේ සේවේලනවේ 138 ව්න සේමුතියට අත්සන් තබා ඇති අතර ශ්රී ලංකාවේ 18 ව්න ව්යස් සීමාව්ට 

ව්ඩා අඩු ව්යසක සිටින ඕනෑම වකවනකුට රැකියා ස්ථානව්ල වසේව්ය කිරීමට ඉඩ වනොවදනු ඇත. කාන්තාව්න්ට ශ්රම 

බලකායට සමාන අව්ස්ථා ලබා වදන අතර කාන්තාව්න්ට වරගුලාසි සහ අයිතිව්ාසිකේ මගින්  සමානව් සැලකීම 

සිදුව්නු ඇත. ශ්රම බලකාය විසින් සිදු කරනු ලබන ක්රියා පිළිවව්ළක් කව්ර වහෝ ව්ාතාව්රණයක් යටවත් උල්ලංඝනය 

වනොකළ යුතුය (ඇමුණුම VI). 

68. සියලුම වසේව්කයන් අතර පිරිසිදුකම හා සාධාරණත්ව්ය ඇතුළුව් යහපත් ගෘහපාලන ක්රමයන් සහතික විය යුතුය.         

වකොන්තාත්කරු ශ්රම කළමනාකරණය පිළිබඳ වකොන්වේසි ඇතුළත් සංග්රහය සැකසිය යුතුය. (ඇමුණුම VI) බලන්න. 

 

VII. පාර්ශව කරුවන්කේ සහභාගීත්වය හා උපකේශනය 
 

70. නාගරික පුනර්ජනන ව්ැඩසටහන යටවත් ව්යාපෘතිවේ බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ ප්රජාව්න් සේබන්ධව්                  

ව්යාපෘතිවේ ආරේභවේ සිට නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් පාර්ශව්කරුව්න්වග් සහභාගිත්ව්ය සිදු කරනු 

ඇත. පාර්ශව්කරුව්න්වග් සහභාගිත්ව්ය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ප්රධාන පියව්ර තුන ව්න්වන්: 

පුහුණු නීති සංග්රහය  ක්රියාකාරකම  

SCA/3/1 ව්ාරිමාර්ග හා ඉඩේ ජලාපව්ාහන 

SCA/3/2 ජල සැපයුම, ජල අපව්හන 

SCA/3/3 වගොඩකිරීේ කටයුතු 

SCA/3/4 භූගත ජලය උකහාගැනීම  

SCA/4 වගොඩනැගිලි ව්ැඩ  (Vol. I) 

SCA/4 වගොඩනැගිලි ව්ැඩ  (Vol. II) 

SCA/8 විදුලි  හා යාත්රික කටයුතු 

ආණ්ඩුවේ වව්නත් සේමත පිරිවිතරයක්  
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• පාර්ශ්ව්කරුව්න් හඳුනා ගැනීම. සෑම උප ව්යාපෘතියක් සඳහාම, පීඩාව්ට පත් පුේගලයින් හඳුනාගත හැකිය 

(නැව්ත පදංචි කළ යුතු පුේගලයින්, සත්කාරක ප්රජාව්, පළාත් පාලන අධිකාරිය, ගිනි පාලන 

වදපාර්තවේන්තුව්, සහාධිපත්ය අධිකාරය ආදී) 

• ඵලදායී වකොටස්කරුව්න්වග් ක්රියාකාරිත්ව්ය සඳහා ක්රමවේදය හඳුනා ගැනීම. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

පාර්ශ්ව්කරුවව්කුවග් ව්ැඩපිළිවව්ළක් ඇති කර ගනී. 

• පාර්ශ්ව්කරුව්න්වග් සැළසුේ කාවලෝචිත ආකාරයකින් ක්රියාත්මක කිරීම. අව්තැන් වූව්න් නැව්ත පදංචි 

කිරීම සඳහා උපවේශක රැස්වීේ දැනටමත් ආරේභ කර ඇත. තව් ද, හඳුනාගත් පාර්ශ්ව්කරුව්න් සඳහා 2018 

ව්සවර් වනොව්ැේබර් මාසවේ දී ව්යාපෘති සහ ක්රියාව්ලීන් හඳුන්ව්ා දීමට උනන්දුව්ක් දක්ව්න 

පාර්ශව්කරුව්න්වග් රැස්වීමක් පැව්ැත්වව්නු ඇත. 

71. උප ව්යාපෘතිය සහ ක්රියාකාරකේව්ල වකොටසක් වලස සිදු වකවරන ක්රියාකාරකේ පිළිබඳව් පාර්ශව්කරුව්න් 

දැනුව්ත් කරනු ලැවබ්. මුලික කටයුතුව්ලදී සමස්ත නාගරික පුනර්ජනන ව්ැඩ සටහනට දැනුව්ත් කිරීවේ සංරචකය 

ක්රියාත්මක වේ. පාර්ශ්ව්කරුව්න්වග් උපවේශන ක්රියාව්ලිවේ වකොටසක් වලස වමය සිදු කළ හැකිය. 

72. අර්ථව්ත් උපවේශනයන් පාර්ශ්ව්කරුව්න්වග් ක්රියාකාරීත්ව්වේ ව්ැදගත් අංගයකි. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

විසින් ජාතික නීති සේපාදනය යටවත් "නියමිත ේයාපෘති" වලස හදුනාවගන ඇති විට ේයාපෘති බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් හා ප්රජාව්න් සමඟ පරිසර හා සමාජ බලපෑේ තක්වසේරු කිරීේ සහ පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 

සැලසුේ සැලසුේ කරති. 

73. අර්ථව්ත් උපවදස් වලස : 

• උප ව්යාපෘතිවේ ආරේභක අදයර තුළදී ආරේභ කිරීම හා ජීව්න චක්රය පුරාම ක්රියාත්මක වව්මින් පව්තීම. 

• ජාතික සහ උප ජාතික ආන්ඩුව්, වපෞේගලික අංශය, රාජය වනොව්න සංවිධාන සහ පීඩාව්ට පත් පුේගලයන් 

ඇතුළු සියලුම පාර්ශ්ව්යන්වගන් අදහස් විමසීම. 

• කාන්තාව්න්, ව්ැඩිහිටියන්, තරුණ, ආබාධිත, සුලුතරයන් සහ අවනකුත් අව්දානේ සහිත කණ්ඩායේව්ල 

සහභාගීත්ව්ය සහතික කිරීම සහ අව්ශය අමතර උපකාර සැපයීම. 

• පීඩාව්ට පත් ජනතාව්ට අව්වබෝධ කරගත හැකි සහ පහසුවව්න් ප්රවේශ විය හැකි අදාළ හා ප්රමාණව්ත් 

වතොරතුරු වහළි කිරීම. 

• බියගැන්වීේ වහෝ බලහත්කාරවයන් වතොර ව්ාතාව්රණයක් සැකසීම 

 

VIII. දුක්ගැනවිලි සහන සැලසීකම් යාන්ත්රණය හා ආයතනික සැකැස්ම 
 

අ)         දුක් ගැනවිලි විසඳීකම් යාන්ත්රණය 

 
74. රාජය මට්ටමින් මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් පාරිසරික ආරක්ෂණ අනුකූලතාව් පිළිබඳව් දුක්ගැනවිලි සහ 

පැමිණිලි සේබන්ධවයන් කටයුතු කරනු ඇත. මධයම පරිසර අධිකාරියට දස්ත්රික් කාර්යාල වේ. එවහත් දස්ත්රික් 

කාර්යාල ව්ලට කාර්යයන් සඳහා සේපත් වනොලැවබ්. පාරිසරික පැමිණිලි වබොවහෝ විට ඉදකිරීේ කටයුතුව්ලින් මතු 
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ව්න දූවිලි, ශබ්දය සහ ජල දූෂණය සේබන්ධ වේ. නිවෂේධනීය පාරිසරික බලපෑේ ව්ලට අදාළ පැමිණිලි මූලිකව්ම 

වර්ඛීය වදපාර්තවේන්තුව් හා ඒජන්සි ආධාරවයන් දස්ත්රික් මධයම පරිසර අධිකාරී කාර්යාල මගින් කටයුතු කරනු 

ලැවබ්. විභාගය අව්සන් කිරීවේ ප්රමාදයන් නිරන්තරවයන් ඇත. දුක්ගැනවිලි කිහිපයක්ම, සෑම ව්සරකම 

වබ්රුේකරණය සඳහා අභියාචනාධිකරණයට පැමිවණ්. 

 
75. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහන සඳහා දැනට පව්ත්නා දුක්ගැනවිලි සහන 

යාන්ත්රණය තව්දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත. ව්ර්තමානවේ පළමු වපළ සහ වදව්න වපළ ස්ථර වලස  ක්රියාත්මක 

වේ. (විස්තරය සඳහා පහත බලන්න) සමස්ත ව්යාපෘතිය ආරේභ කිරීමට වපර වතව්න වපළ යළි ස්ථාපිත කරනු 

ලැවබ්. 

 
76. පාරිසරික සහ සමාජ ගැටළු සඳහා අනුගමනය කළ දුක්ගැනවිලි සහන සැලසීවේ යාන්ත්රනය ඉඩේ සහ නැව්ත 

පදංචි කිරීවේ ගැටළු ව්ලට විසඳුේ වසවීවේ ප්රතිපත්ති රාමුව් යටවත් හදුනාවගන ඇති වකොටසකි. වමම             

යාන්ත්රණය ව්ර්ග හතරකින් හඳුනාවගන පහත දැක්වේ: 

• පළමු වපළ: සමාජ අවලවිකරණ නිලධාරි / ක්වෂේත්ර නිලධාරි: වමම නිලධාරින්ට දුරකථනවයන් වහෝ 

වපෞේගලිකව් සේබන්ධ කරගැනීවමන් අවිධිමත්ව් විසඳුේ ලබා ගත හැකිය. දුක් ගැනවිලි අවිධිමත් වලස විසඳා 

ගත වනොහැකි නේ, අගතියට පත් පාර්ශව්වේ පළමු වපළ පැමිණිල්ලක් ඉදරිපත් කළ යුතුය. පැමිණිල්ල 

විසඳන්වන් නේ ව්ැඩ කරන දන 15 ක් ඇතුලත අදාල පාර්ශව්වයන් සහ / වහෝ සමාජ අවලවිකරණ නිලධාරියාට 

ලිඛිතව් පැමිණිලි කරුව්න්වග් තීන්දුව් දැනුේ වදයි. අගතියට පත් පාර්ශව්යට ගැටලුව් විසඳාගත වනොහැකි නේ, 

පැමිණිල්වල් වදව්න වතව්න පැමිණිලි වපෝරමයට පැමිණිලි කළ හැක. 

• වදව්න වපළ: මහනගර හා බස්නාහිර සංව්ර්ධන අමාත්යංශවේ දුක්ගැනවිලි සහන කමිටුව්; ව්යාපෘතිවේ 

කළමනාකරණ ඒකකවේ ප්රධානියා සමාජ විේයාඥ / පරිසර විවශේෂඥවයකි. දුක්ගැවන්විලි කමිටුවේ 

අධ්යක්ෂක, සමාජ විේයාඥ (වල්කේ), නීති අධ්යක්ෂකව්රවයකු වහෝ නේ කරන ලද (සාමාජික), අතිවර්ක 

ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ සැලසුේ (සාමාජික), පාරිසරික විවශේෂඥ (සාමාජික) යන අය වයෝජිත සංයුතිය වේ. මහනගර 

සහ බස්නාහිර සංව්ර්ධන අමාතයාOශය විසින් ව්යාපෘති දුෂ්කරතා සියල්ලම ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට 

ඉදරිපත් කරනු ඇත. 

• වතව්න වපළ: ස්ව්ාධීන දුක්ගැනවිලි මණ්ඩලය; නාගරික සංව්ර්ධන අමාතයාOශවේ වහෝ  වමගාවපොලිස ්සහ 

බස්නාහිර සංව්ර්ධන අමාත්යංශවේ අතිවර්ක වල්කේ, කමිටුවේ සභාපතිව්රයා වලස කටයුතු කරනු ඇත. 

ස්ව්ාධීන දුක්ගැනවිලි මණ්ඩලයක් සමන්විත ව්නුවේ ඉඩේ හා ඉඩේ සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය, කාන්තා කටයුතු 

අමාත්යාංශය, තක්වසේරු වදපාර්තවේන්තුව්, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, නීතිඥවයකු, විශ්රාමික ජ්වයෂ්ඨ රාජ්ය 

නිලධාරිවයකු සහ පිළිගත් සිවිල් සමාජ සංවිධානයක නිවයෝජිතවයකුවගන්  ය. ස්ව්ාධීන දුක්ගැනීේ මණ්ඩලය 

අදාල ආයතන සමග සාකච්ඡා කරනු ඇත. අව්ශය නේ, සාකච්ඡා පැව්ැත්වීම හා අව්ශය නේ රැස්වීේ පැව්ැත්වීම. 

තව්ත් දන 15 ක් දගු කිරීවේ හැකියාව් ඇතිව් ප්රතිචාර දැක්වීවේ කාලය 15 දන වේ.  

• සිේ ව්න වපළ: අධිකරණ බලය / දුගී දුබලතා සඳහා ආධාර කිරීම ව්යාපෘතිවේ දුක්ගැනවිලි ප්රතිවරෝධක       

යාන්ත්ර ණය ඉක්මව්ා යමින් පව්තී. විනිශ්චය ක්රමය ඵලදායී වනොව්න අව්ස්ථාව්ලදී අගතියට පත්වූ පුේගලවයකුට 

වහෝ ප්රජාව්ට වව්නත් ආකාරයකින් විකල්පයක් විය හැකිය. 
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77. සියළුම පැමිණිලි වපෝරම ද අන්තර්ජාලය තුලට පිවිසීවමන් ලබා ගත හැකිය. පැමිණිලි ආකෘති පත්ර  xxx වව්ත 

යැවිය හැකි අතර, නාගරික පුනර්ජනන ව්ැඩසටහනට වයොමු කරන  ලද පැමිණිලි ලියාපදංචි තැපෑවලන් එවීවමන් 

වහෝ බලපෑමට ලක්වූ තැනැත්වතකුට නාගරික පුනරුත්ථාපන ව්ැඩසටහවන් සමාජ විේයාඥයා වව්ත ලිඛිත 

ඉදරිපත් කළ වනොහැකි නේ, ඔහු / ඇය ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ වහෝ නාගරික පුනරුත්ථාපන ව්ැඩසටහන් කාර්යාලයට 

පැමිණිලි කළ හැකිය.  

ආ)        ආයතනික සැකැසම් 

 
78. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිවේ ආයතනික සැකැස්ම පහත දැක්වේ. අතිවර්ක ව්යාපෘති  අධ්යක්ෂ (සැළසුේ) යටවත් 

වමම උප ව්යාපෘතියට අදාළ පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ කටයුතු වබොවහොමයක් සෘජුව් සිදුවේ. ව්ත්මන් 

සැකසුම යටවත්, උප ව්යාපෘති හා අදාල සමාජ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වහොඳින් ස්ථාපිත සමාජ 

වකොට්ඨාසයක් ඇත. වකවසේ වව්තත්, අව්ශය ව්න අධයන සඳහා වමම ඒකකයට මග වපන්වීම සඳහා සමහර 

විවශේෂඥයින් වයදවිය හැකිය. 

 
79. ව්ර්තමානවේ පරිසර සංරචක ව්ල අඩුව්ක් පව්තී. දැනට 2 ක් හඳුනාවගන ඇති අතර (පරිසර විවශේෂඥයකු සහ 

නිලධාරිවයකු වනොමතිකම). නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය වමම කාර්යයන් සඳහා ප්රමාද වනොවී සිටිය යුතුය. බඳව්ා 

ගැනීේ සඳහා ඔවුන් සමාන පරිසරයක් තුළ ව්ැඩ කළ වහොත් ඔවුන්ට ධාරිතාව් ඉහල නැංවීමට හැකිය. ව්ාර්තාකරණ 

හා අධීක්ෂණ ක්රියාකාරකේ සඳහා පාරිසරික කණ්ඩායම ව්ගකිව් යුතුය. 

 

80. වමවහයුේ ව්ගකීේ කාල සීමාව් තුළ සහ ඉන් පසු (ව්සර 1 ක කාල සීමාව්) යන ව්යාපෘති කාලය තුළ ව්යාපෘති    

අධයක්ෂ (නඩත්තු) යටවත් ඇති වගොඩනැගිලි කළමනාකරුට ද ප්රධාන කාර්යභාරයක් තිබිය යුතුය. අව්ශයතාව්ය 

ගැන ඔහු දැනුව්ත් කිරීමට සිදුව්නු ඇත. ඉන්පසුව්, නිව්ාස නඩත්තු කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සංස්ථාව්ක් 

පිහිටුව්නු ලබන අතර වකොන්ඩමීනියේ කළමණාකරන අධිකාරියට භාර වදනු ලැවබ්. 
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81. පාරිසරික ගැටළු සහ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පාරිසරික කණ්ඩායම 

ව්ගකිව් යුතු වේ. පාරිසරික හා පාරිසරික බලපෑේ වකොන්ත්රාත් වල්ඛ්නව්ල ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාරිසරික හා 

සමාජ කළමනාකාරිත්ව්වේ ඉදකිරීේ අංශය ව්ගකීම දරනු ඇත. ඒ සඳහා අදාල වකොන්ත්රාත්කරුව්න් ව්යාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීවේ සහ අව්ම කිරීවේ ක්රියායාව්ලියට අනුකූලව් කටයුතු කරන බව් ද එම කණ්ඩායම විසින් සහතික 

කරනු ඇත. 

ඇ)         නිරීක්ෂණ හා වාර්තාකරණය 

 
82. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපෑේ සහ අව්දානේ ප්රමාණව්ත් වලස විසඳනු ඇති බව්ට නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

විසින් සහතික කරනු ඇත. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය නාගරික 

සංව්ර්ධන අධිකාරිවේ ව්ගකීමයි. පරිසර කණ්ඩායමපහත පරිද වේ: 

I. ආරක්ෂක, සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීවේ, ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීවේ ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපනය කර 

පව්ත්ව්ාවගන යාම. 

II. ආරක්ෂිත පියව්රයන් සඳහා අනුකූලතා දැක්වීම සහ අවප්ක්ෂිත ප්රතිඵලයන් කරා ඔවුන්වග් ප්රගතිය 

තහවුරු කිරීම. 

III. නිරීක්ෂණ ව්ාර්තා සැපයීම සඳහා නිරීක්ෂණ ප්රතිඵල වල්ඛ්නගත කිරීම හා අශය නිව්ැරද කිරීවේ සහ 

ආරක්ෂිත ක්රියා හඳුනාගැනීම. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් සමග එකඟ වූ පරිද 

ආරක්ෂණ පියව්ර පිළිබඳ අධීක්ෂණ ව්ාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 
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83. පාරිසරික පිරික්සුේ අභයාස මගින් ජනනය කරන පාරිසරික දත්ත සහ වතොරතුරු මත නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය 

අධීක්ෂණ කාර්යයන් සඳහා ප්රධාන පාරිසරික නිරීක්ෂණ දර්ශක හඳුනා ගනී. සමාවලෝචන කටයුතු සඳහා අධීක්ෂණ 

ව්ාර්තා ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව්ට යව්නු ලැවබ්. 

IX. ආරක්ෂණ කේඛන අනාවරණය කිරීම 
 

I. නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහන පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ සැලසුේ රාමුව් මහජනතාව් වව්ත වහළිදරේ 

කරන අතර වසත්සිරිපාය නගර සභාවේ නාගරික පුනරුත්ථාපන ව්ැඩසටහන් කාර්යාලවේ ඔවුන්වග් වව්බ් 

අඩවිවේ මහජන සමාවලෝචන සඳහා ලබා ගත හැක. වව්බ් අඩවිය ඔස්වසේ 2018 ඔක්වතෝබර් 02 ව්න දන සිට ලබා 

ගත හැක. 

 
II. පාරිසරික හා සමාජ බලපෑේ ඇගයීම, පාරිසරික හා සමාජ ප්රතිපත්ති ඇතුළු විවශේෂිත ආරක්ෂණ සැලසුේ වල්ඛ්න 

සහ නිව්ැරද ක්රියාකාරී සැලසුේ සකස ්කිරීම සේබන්ධවයන්වව්බ් අඩවිවයන් වතොරතුරු අනාව්රණය වේ. ව්යාපෘති 

සඳහා බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින්ට හා අවනකුත් පාර්ශව්කරුව්න්ට පාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ 

ව්යාපෘති විමර්ශනය සඳහා නාගරික පුනර්ජනනීය ව්ැඩසටහන් කාර්යාලවයන් පිටපත් ලබා වදනු ලැවබ්. ඊට 

අමතරව්, එව්ැනි ව්ාර්තා ව්ල සාරාංශ අව්ශශය  වුව්වහොත් සිංහල වහෝ වදමළ භාෂාවව්න් පරිව්ර්තනය කරනු ලැවබ්.  

X. ධාරිතා කගොඩනැංවීම සහ පුහුණුව 
 
86. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ රාමුවව්හි අව්ශයතාව්යන් සපුරාලීම සඳහා පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ   

ක්රියාව්ලිය සඳහා නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිවේ ව්ර්තමාන ධාරිතාව් ප්රමාණව්ත් වනොවේ. පාරිසරික ආරක්ෂණ 

ව්ැනි ඇතැේ අංශ ව්හාම ශක්තිමත් කළ යුතු ව්න අතර විවශේෂඥවයකු විසින් නව් බඳව්ා ගැනීේ සිදු කිරීමත් අව්ශය  

පරිද කටයුතු කිරීමත් අව්ශය  වේ. ඉදකිරීේ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීවේ දී වකොන්ත්රාත්කරුව්න් සහ අධීක්ෂණ 

නිලධාරීන් විසින් ආරක්ෂා කිරීවේ අව්ශයතා පිළිබඳ දැනුව්ත් කිරීවේ ව්ැඩසටහන් ද ධාරිතාව් වගොඩනැංවීවේ 

ව්ැඩසටහවන් වකොටසක් වලස ඉලක්ක කරනු ලැවබ්. 

 
87. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් අඛ්ණ්ඩව් ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පාරිසරික හා සමාජ 

අනුකූලතාව්ය නිරන්තරවයන් ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර, උප ව්යාපෘති, පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රමිතීන් අනුගමනය කිරීම, අනුකූලතාව්ය සුරක්ෂිත කිරීම සහ ආරක්ෂාකාරී වලස අනුකූල වීම අධීක්ෂණය කිරීම 

ඇතුලත් වේ. 

 

XI. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් රාමුව යාවත්කාලීන කිරීම 
 
88. නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් එහි වව්බ් අඩවිවේ ව්ර්තමාන පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් 

පව්ත්ව්ා වගන යන අතර ඒ පිළිබඳව් අදහස් සහ වයෝජනා සාදරවයන් පිළිගනී. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ 

රාමුව් ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් විසින් නියම කර ඇති පරිද අව්ශය පරිද යාව්ත්කාලීන කරනු 
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ලැවබ්. ආරක්ෂණ මූලධර්ම සහ ක්රියාව්ලීන් උප ව්යාපෘති සඳහා වයොදා ගැනීවමන් වහෝ රජවේ පාරිසරික 

ප්රතිපත්තිවේ සහ නියාමන රාමුවව්හි සැලකිය යුතු වව්නසක්ේ ක්වෂේත්ර අත්දැකීේ ඒකාබේධ කර හත හැකිය.  ඒ 

සඳහා ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුවේ ප්රතිපත්ති සංවශෝධනය කිරීවේ අව්ශ්යතාව්ය පැන නංව්යි. 

පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් සංවශෝධනය කිරීම හා යාව්ත්කාලීන කිරීම නාගරික සංව්ර්ධන 

අධිකාරිවේ ව්ගකීම ව්නු ඇත. එය ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආවයෝජන බැංකුව් සමඟ එකඟතාව්යකින් යුතුව් 

සිදු කරනු ඇත. 
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උපග්රන්ථ  
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උපේරන්ථ I: නැවත පදංචි කිරීකම් ප්රතිපත්ති රාමුකේ සාරාංශය 

(නැවත පදංචි කිරීකම් ප්රතිපත්ති රාමු කේඛනය කවත කයොමුවන්න) 
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උපේරන්ථ II: අදාළ ජාතික කරගුලාසි 

• 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත (සහ 1988 සහ 2000 සංවශෝධන) 

https://www.elaw.org/system/files/National+Environmental+Act+of+1980.pdf 

 

• 1981 අංක 57 දරණ වව්රළ සංරක්ෂණ පනත 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl5289.pdf 

 

• 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරි පනත  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl37884.pdf 

 

• 1973 අංක 10 දරණ සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරී පනත 

http://srilankalaw.lk/Volume-II/condominium-management-authority-law.html 

 

• නගර සභා ආඥා පනත - 1939 අංක 61 දරන නගර සභා ආඥාපනත, 1947 ව්ර්ෂවේ 29 ව්න දන, 1979 අංක 18 

දරන පනතින් සහ 1979 අංක 13 දරන පනත 

http://www.commonlii.org/lk/legis/consol_act/mc576223.pdf 

 

• 1968 අංක 15 දරණ ශ්රී ලංකා ඉඩේ වගොඩකිරීවේ සහ සංව්ර්ධන සහවයෝගීතා පනත, 1982 අංක 52 දරන පනත 

අංක 2006 පනවත් අංක 35 දරන පනත 

http://srilankalaw.lk/Volume-VII/sri-lanka-land-reclamation-and-development-corporation-act.html 

 

• 1949 අංක 13 දරණ රජවේ ඉඩේ ආඥා පනත 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl14839.pdf 

 

• 1951 අංක 25 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත 

https://www.doa.gov.lk/images/act/soilact/sinhala_soil_conservation_act.pdf 

 

• 1992 අංක 33 දරන පතල් හා ඛ්නිජ ේරේය පනත 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl91267.pdf 

 

• 1983 අංක 49 දරන සත්ත්ව් සහ ව්ෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත 

http://citizenslanka.org/wp-content/uploads/2016/02/Fauna-and-Flora-Protection-Amendment-Act-No-

49-of-1993-S.pdf 

 

• 1974 අංක 2 දරන ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපව්හන මණ්ඩල පනත 

http://www.pucsl.gov.lk/english/wp-content/themes/pucsl/pdfs/BoardAct1974No.2.pdf 

 

• 2007 අංක 11 දරණ මදුරු කීටයන් අභිජනනය ව්ැළැක්වීම 

http://citizenslanka.org/acts/prevention-of-mosquito-breeding-act-no-11-of-2007/ 

 

• ජාතික උරුම ව්න භූමි පනත (1988 අංක 3 දරන) 

https://theredddesk.org/sites/default/files/national_heritage_wilderness_act.pdf 

 

 

• ව්ාරිමාර්ග ආඥාපනත 

https://www.elaw.org/system/files/National+Environmental+Act+of+1980.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl5289.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl37884.pdf
http://srilankalaw.lk/Volume-II/condominium-management-authority-law.html
http://www.commonlii.org/lk/legis/consol_act/mc576223.pdf
http://srilankalaw.lk/Volume-VII/sri-lanka-land-reclamation-and-development-corporation-act.html
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl14839.pdf
https://www.doa.gov.lk/images/act/soilact/sinhala_soil_conservation_act.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srl91267.pdf
http://citizenslanka.org/wp-content/uploads/2016/02/Fauna-and-Flora-Protection-Amendment-Act-No-49-of-1993-S.pdf
http://citizenslanka.org/wp-content/uploads/2016/02/Fauna-and-Flora-Protection-Amendment-Act-No-49-of-1993-S.pdf
http://www.pucsl.gov.lk/english/wp-content/themes/pucsl/pdfs/BoardAct1974No.2.pdf
http://citizenslanka.org/acts/prevention-of-mosquito-breeding-act-no-11-of-2007/
https://theredddesk.org/sites/default/files/national_heritage_wilderness_act.pdf
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http://www.hrcsl.lk/PFF/LIbrary_Domestic_Laws/Legislation_related_to_Environment/Irrigation%20

Ordinance.pdf 

 

• 1964 අංක 29 දරණ ජල සේපත් මණ්ඩලය පනත 1999 අංක 43 දරන සංවශෝධනය 

http://www.commonlii.org/lk/legis/num_act/wrba42o1999358/s2.html 

 

• 2009 අංක 38 දරන ජාතික ව්ෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ වසොඛ්ය  ආයතනය පිළිබඳ ජාතික පනත  

http://srilankalaw.lk/YearWisePdf/2009/NATIONAL_INSTITUTE_OF_OCCUPATIONAL_SAFET

Y_AND_HEALTH_ACT,_No._38_OF_2009.pdf 

 

• 1998 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පනත 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/52618/65161/E98LKA01.htm 

 

• කාන්තා, තරුණ හා ළමාරක්ෂක පනත 

http://srilankalaw.lk/Volume-III/employment-of-women-young-persons-and-children-act.html 

 

• ජාතයාන්තර කේකරු සංවිධානවේ සේමුතිවේ 138 ව්න රැකියා සඳහා අව්ම ව්යස සහ C182  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrcsl.lk/PFF/LIbrary_Domestic_Laws/Legislation_related_to_Environment/Irrigation%20Ordinance.pdf
http://www.hrcsl.lk/PFF/LIbrary_Domestic_Laws/Legislation_related_to_Environment/Irrigation%20Ordinance.pdf
http://www.commonlii.org/lk/legis/num_act/wrba42o1999358/s2.html
http://srilankalaw.lk/YearWisePdf/2009/NATIONAL_INSTITUTE_OF_OCCUPATIONAL_SAFETY_AND_HEALTH_ACT,_No._38_OF_2009.pdf
http://srilankalaw.lk/YearWisePdf/2009/NATIONAL_INSTITUTE_OF_OCCUPATIONAL_SAFETY_AND_HEALTH_ACT,_No._38_OF_2009.pdf
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උපේරන්ථ III: වර්ගීකරණය කිරීකම් ආකෘති 

 

(විස්තර සඳහා ඉංග්රීසි පිටපත කවත කයොමුවන්න) 
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උපේරන්ථ IV: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටකත් ආසියානු 

යටිතල පහසුකම් ආකයෝජන බැංකුකේ මූලයාධාර මත  

නාගරික පුනර්ජනනීය වයාපෘතිය සඳහා වන පාරිසරික සහ සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම. 

 

(විස්තර සඳහා ඉංග්රීසි පිටපත කවත කයොමුවන්න) 
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උපේරන්ථ V: පාරිසරික සහ සමාජ අක්රමිකතා ලැයිස්තුව 

 

පහත දැක්වව්න වේ සේබන්ධ ේයාපෘති සඳහා බැංකුව් විසින් මුදල් වනොවදනව්ා ඇත. 

I. බවලන් ලබා ගන්නා ශ්රමය, හානිකර වහෝ සූරාකන ආකාරයන් ලබාගන්නා ළමා ශ්රමය; 

II. ව්යාපෘතිය පිහිටා ඇති රවටහි ජාතික නීති වහෝ වරගුලාසි යටවත් නීති විවරෝධී වලස සලකනු ලබන ඕනෑම 

නිෂප්ාදතයක් වහෝ ක්රියාකාරකමක් නිෂප්ාදනය කිරීම වහෝ වව්ළඳාම වහෝ ජතයාන්තර සේමුතීන් හා ගිවිසුේ වහෝ  

ජාතයාන්තර කල් ඉකුත් වීම වහෝ තහනේ කිරීම සේබන්ධවයන්: 

 

▪ PCBs අඩංගු නිෂ්පාදන නිෂප්ාදනය කිරීම වුවහෝ විකිණීම. 

▪ ජාතයන්තර අව්ස්තා සහ තහනේ ව්ලට යටත්ව්න  (පළිවබෝධ සේමුතිය, ස්වටොක්වහෝේ සේමුතිය)  ඖෂධ, 

පළිවබෝධනාශක / පැලෑටි නාශක හා වව්නත් අන්තරායකාරී නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීම. 

▪ ඕවසෝන් ක්ෂය වීවේ ද්රව්ය නිෂප්ාදනය වහෝ වව්ළඳාම. 

 

III. අන්තරායකාරී ව්න සත්ත්ව් හා ව්ෘක්ෂලතා විවශේෂව්ල ජාත්යන්තර වව්ළඳාම පිළිබඳ ජාත්යන්තර     සේමුතිය 

යටවත් නියාමනය කරන ලද ව්නජීවීන් වව්ළඳාම වහෝ නිෂප්ාදනය කිරීම වහෝ වව්ළඳාම කිරීම. 

IV. ජාතයාන්තර නීතිය යටවත් තහනේ කරන ලද අපද්රව්ය  හුව්මාරු කිරීේ (බාසල් සේමුතිය). 

V. අවි ආයුධ සහ යුධ උපකරණ නිෂප්ාදනය කිරීම වහෝ වව්ළඳාම කිරීම. 

VI. බියර් සහ ව්යින් හැර, මධයසාර සෑදූ පාන ව්ර්ග නිෂප්ාදනය කිරීම වහෝ වව්ළඳාම කිරීම. 

VII. දුේවකොළ නිෂ්පාදනය කිරීම වහෝ වව්ළඳාම කිරීම 

VIII. සූදුව්, කැසිවනෝ සහ ඊට සමාන ව්යාපාර. 

IX. නීති විවරෝධිත ඇස්බැස්වටෝස්  තන්තු නිෂප්ාදනය, විකිණීම වහෝ භාවිතය 
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උපේරන්ථ VI: හැසිරීකම් කක්තය 

(ලංසු පත්රිකාකේ ඇතුළත් කළ යුතුය) 

 

(විස්තර සඳහා ඉංග්රීසි පිටපත කවත කයොමුවන්න) 

 


