
වාකරේ - සල්ලතිවු දුපරෙහි සිදුවන නීති විරරෝධී සංචාරක කටයුතු  

 

සුවිශේෂී ශපොශ ොසත් ජෛවවිවිධත්වයක් සහිත ශෙෙ සල්ලතිවු දුපත පිහිටො තිශෙන්ශන් ශ්රී 

ලංකොශේ නැශෙනහිර පළොශත්  ෙඩකලපුව දිස්ත්රික්කශය යඑ  ය නසන්න වෙශයන් ටරට  

275ක් දිගින් ද ටරට  155ක් පළල් වන අතර ශෙය ප්රධොන ුමියයට විවිධ ශෙ ස්  අවස්ත්රථො වලී 

ටරට  250ක් පෙණැති වැලි පරයක් ෙගින් ස් ෙන්ධ ශේඑ 

ශෙහිී  දුනො ශෙන ඇති සියලුෙ ෙොක ව ෙ,  න්  ෙොක ව ෙ 50ක් පෙණ ශ්රී ලංකොව තුල 

ශේශීයව  දුනොශෙන ඇති ෙොක ව ෙ වන අතර, ෛොතික ශලස ත ෛනයට ලක් වූ  ක් ෙොක 

ව ෙයක්  ද ශෙහි අඩංගු  වන අතර, තවද ෛොතික ශලස ත ෛනයට භොෛනය විය  ැකි ෙොක 

ව ෙ ශදකක් ද, නසන්න වෙශයන් ත ෛනයට ලක් වී ඇති ෙොක ව ෙ  තරක් ද ශෙහිී 

 මුශේඑ ශෙහිී දැකෙත  ැකි ස්ත්රවොභොවික වොසස්ත්රථොන ෙගින් විශේෂ ජෛව විවිධත්වයකට 

(උදො: කශඩොලොන, ශවරළ තීරවල ඇති ලදූ කැලෑ වැනි, ශවරළ ස  ශවරළ ස් ෙන්ද ෙ  ශකොළ 

නදිය) වොසස්ත්රථොන සපයනු ලෙයිඑ 

2017 ෙො තු ෙස පෙණ වන විටී සීෙොසහිත පොරිසරික පදනෙට වොකශ  ප්රශේෙශය සල්ලතිවු 

දුපශතහි “Leisure and Pleasure Pristine Eco Culture” නියන් සිදුකරියන් පවතින සංචොරක 

වයොපිතියක් ස් ෙන්ධව ශතොරතුරු ලැබී ඇතඑ ශෙහි ඇති සංශේී පරිසරය ශේතුශවන්, 

සීෙොසහිත පොරිසරික පදනෙ විසින් ශවරළ සංරක්ෂණ ස  ශවරළ ස් පත් කළෙනොකරණ 

ශදපො තශ් න්තු ෙඩකලපුව දිස්ත්රික් නිළධො ස සෙෙ ස් ෙන්ධ වූ අවස්ත්රථොශේී පවසො ඇත්ශත් 

ශෙෙ වයොපිතියට අදොළ අනුෙැතිය ශෙශතක් ලැබී නැති ෙවයිඑ  නමුත්,  වකට ෙඩකලපුව 

දිස්ත්රික් ශල්ක්  පසුව පවසො ඇත්ශත් ශෙෙ වයොපිතිශය පළමුවන අදියර ශෙොශ   දුරට අවසන් 

කර ඇති ෙවත් ඒ සද ො 2016 ජුනි ෙස ී ශෙෙ වයොපිතිය සිදුකි සෙට අනුෙැතිය ලැබී ඇති 

ෙවත් යඑ 

ශෙෙ අවස්ත්රථොශේ ී , ශෙෙ වයපිතිය ස් ෙන්ධව වෙකිවුතතු රෛශය ෙලධො සන් විසින් 1981 අංක 

57 දරණ ශවරළ සංරක්ෂණ ස  ශවරළ ස් පත් කළෙනොකරණ පනශත් අංක 14(1) ස  14(2) 

යන වෙන්ති (සංශෙ ධිත) ෙගින් ශවරළ කළොපයක් තුල කිසිය්  සංව ධන ක්රියොවලියක් 

සිදුකි සෙට ශපර ශවරළ සංරක්ෂණ ශදපො තශ් න්තුව ෙගින් නියියත අවසරය ලෙොෙැනීශ්  

අවෙයතොවය ස් ෙන්ධව සද න් කර ඇති  ෙ වෙන්තින් ශනොසලකො  ැර ඇතඑ ශෙය ශවරළ 

සංරක්ෂණ ශදපො තශ් න්තුව ෙගින් ශවරළ කලොපයන් තුළ සිදුවන සංව ධන කටුතතු ෙගින් 

ඇති වන සිණොත්ෙක ෙලපෑ්  අවෙ කි සෙ ස  කළෙනොකරණය කි සෙට ශයොදොෙන්නො 

ක්රියොෙො ෙයකිඑ ශවරළ සංරක්ෂණ කළෙනොකරණ සැලැස්ත්රෙ (CZMP) ෙගින් සංචොරක කටුතතු 

සද ො ය්  ඉදිකි සෙක් සිදුකි සෙට අවසර ලෙොීෙට ශපර පොරිසරික ෙලපෑ්  ඇෙයී්  

වො තොවක් (EIA) ශ   මූලික පොරිසරික ප සක්ෂණයක් (IEE) සිදුකළ ුතතු ෙව  දුනොශෙන ඇතඑ 

ශෙෙ අවසර ලෙොීශ්  ක්රියො පිවෙශවල ෑනෑෙ ශවරළ කළොපයකට ස් ෙන්ධ නියොෙන 

යොන්රණයකට අන්ත ෙත වූ ක්රියොවලියක් වන අතර, ශෙය විශේෂශයන්ෙ සංශේී පරිසරයක 

පිහිටො ඇති සල්ලතිවු දුපතට ස් ෙන්ධ ශේඑ ශ්  නිසො, ශවරළ කළොපය තුල සිදුවන ෑනෑෙ 

සංව ධන කටුතත්තක් සැලකිලිෙත්ව අධීක්ෂණය කළ ුතතුයඑ 

ශෙෙ වයොපිතිශය අවසරපරය පිවෙෙ  ශතොරතුරු ත වුරු කරෙැනීෙ සද ො සීෙොසහිත 

පොරිසරික පදනෙ විසින් ෙඩකලපුව දිස්ත්රික් ශල්ක්  සෙෙ දිගින් දිෙටෙ ලිපි ෙගින් ස් ෙන්ධ 

වියඑ දිස්ත්රික් ශල්ක්  ෙගින් විවිධ පො ෙවකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපි ස  ශ්රී ලංකො 

සංචොරක සංව ධන ස  ක්රිස්ත්රතියොනි නෙියක කටුතතු අෙොතයොංෙශය අනුෙැතිය ලත් 

සංශෙ ධිත අයවැයට අදොළ ශල්ඛන ද  වො තිබුනිඑ ශකශස්ත්රශවතත් ශෙෙ වයොපිතිය සද ො ඉඩ්  



නිද ස්ත්ර කි සෙට අදොළ අනුෙැතිය ප්රොශේශීය ඉඩ්  පරි රණ කියව ව ෙගින් ලෙොී නැතඑ ටරට 

අෙතරව, දිස්ත්රික් ශල්ක්  ෙගින් සකසන ලද අපරවය කළෙනොකරණ සැලැස්ත්රෙට  ෙධයෙ 

පරිසර අධිකොරිය (CEA) ෙගින් අපෛලය උරොෙැනීශ්  වළවල් ස  ඒවො දුපත තුල ඉදිකරන 

ස්ත්රථොන ස් ෙන්ධශයන් සද න් කර ශනොෙැති නිසො අනුෙැතිය ලෙො ී ශනොෙැතඑ ශෙෙ 

වයොපිතිය සිදුකි සෙට අවෙය අනුෙැතිය ශ   අවසරය ලැබී ශනොෙැති නමුත් ෙඩකලපුව 

දිස්ත්රික් ශල්ක්  විසින් ශෙෙ වයොපිතිශය කටුතති සිදුකි සෙට කටුතතු කර ඇත්ශත් ශෙෙ 

වයොපිතිශය කටුතතු සිදුශනොවුනශ ොත් ශෙෙ වයොපිතියට අදොළව ශවන්කර ඇති අරමුදල් 

කපො  රිනු ඇත යන ත කය අනුවත්,  ශස්ත්රන්  නැවත ශ්  වයොපිතිය සිදුකි සෙ සද ො 

නැවතත් අයදු්  කි සෙක් සිදුකල ුතතුය යන ශේතුන් ෙතයඑ 

ශෙෙගින් පරිසරයට සිදුවන ෙලපෑ්  නි සක්ෂණය කි සශෙන් පසුව, සීෙොසහිත පොරිසරික 

පදනෙ ශ්රී ලංකොවට ප්රශය ෛනවත් වන තිරසො ස සංචොරක ක ෙොන්තයට ඉ ල නැංවීෙ සද ො 

සිය ස ශය ෙය ලෙොශදියන්, ෙඩකලපුව දිස්ත්රික් ශල්ක් වරයො  ටද, ශවරළ සංරක්ෂණ ස  

ශවරළ ස් පත් කළෙනොකරණ ශදපො තශ් න්තුවටත් ශෙෙ වයොපිතිය ෙගින් සිදු විය  ැකි 

පොරිසරික ස  සෙොෛයීය ෙැටළු නිරොකරණයට තෙ විශේෂඥ්ය දැනුෙ ශෙදො දො ෙැනීෙටත් 

නි ශේෙ ඉදිරිපත් කි සෙ ස් ෙන්ධව තෙ කැපවීෙ සද න් කර තිබුණිඑ ශකශස්ත්ර නමුත් ශෙෙ 

වයොපිතිශය ප්රෙතිය නි සක්ෂණය කි සශෙන් ශපනී ගිශය ශෙය පොරිසරික ෙලපෑ්  ඇෙයී්  

වො තො (EIA) ශ   මූලික පොරිසරික ප සක්ෂණය (IEE) ස් පු ණශයන්ෙ ශනොසලකො  ැර 

සිදුකරන ලද වයොපිතියක් ෙවට යඑ 

ශෙෙ නීතිවිශර ධී සංචොරක වයොපිතිය ස් ෙන්ධශයන් වෙකිව ුතතු රොෛය නයතන ෙගින් කිසිදු 

ක්රියොෙො ෙයක් ශනොෙැනීෙ ශේතුශවන්, සීෙොසහිත පොරිසරික පදනෙ විසින් 2018 ෙො තු ෙස 29 වැනි 

දින අභියොචනොධිකරණයට ෙ ෛන සුභසොධක නඩුකරයක් (CAW 143/2018)  ශෙොනු කරියන් රිට් 

නඥොවක්   නිකුත් කරන ශලස ඉල්ලො සිටින ලීඑ ශෙෙ නඩුව 2018 ජුලි ෙස 03 වැනි දින විනිසුරු පේෙන් 

සූරශස්ත්රන ෙ තො ස  විනිසුරු අ ජුන ඔශෙස්ත්රකර ෙ තො ඉදිරිපිට ී  කරුණු ත වුරු කි සෙ සිදුකළ අතර 

ඒ අනුව ශනොතිසි නිකුත් කි සෙ සිදුකරන ලද අතර විනිසුරුවරුන් විසින් වෙඋත්තරකරුවන්  ට ටරළෙ 

උසොවි දිනය ශතක් කිසිදු ඉදිකිරි්  කටුතත්තක නිරත වීෙ වැළැක්වීෙට අතුරු ත න්  නිශය ෙයක් 

ලෙොී ඇතඑ 

ශවරළ සංරක්ෂක ස  ශවරළ ස් පත් කළෙනොකරණ ශදපො තශ් න්තුව, ෙඩකලපුව දිස්ත්රික් 

ශල්ක් , ෙධයෙ පරිසර අධිකොරිය, සංචොරක සංව ධන ස  ක්රිස්ත්රතියොනි කටුතතු අෙොතයවරයො 

ස  අශනකුත් වෙකිවුතතු  රොෛය නයතන ශෙෙ නඩුශේ වෙඋත්තරකරුවන් ශලස න්  කර 

ඇතඑ 

ශපත්ස් කරුවන් ශවනුශවන් විරොන් ශකොරයො ෙ තො ස  සරිටො දි ශ ොන්ශස්ත්රකො ෙ ත්ියය 

ශපනීසිටීඑ 

ශනොතිසි  ෙත කැ වීෙ 2018 අශෙ ස්ත්රතු ෙස 6 වැනි දිනට ශයී ඇතඑ 

 


