
ජාතික පරිසර ප්රතිපත්තතිය
පරිසර අමාත්ාාංශය

ශ්රී ලාංකා ප්රතිපත්තති අධ්යන ආයත්නය



හැදින්වීම සහ 

ප්රතිපත්තති 

සම්පාදන 
ක්රියාවලිය

දැක්ම, මමමහවර, 

ඉලක්ක සහ 

අරමුණු 

මූලික ප්රතිපත්තති
මූලධ්ර්ම සහ

ප්රතිපත්තති ප්රකාශන

ජාතික පරිසර 

ප්රතිපත්තතිය ක්රියාවට 
නැාංීම

අන්තර්ගතය



• ශ්රී ලාංකාමවහි විවිධ්ාකාර විශමිත් භූ ලක්ෂණ සහ පරිසර සම්පත්ත දැකිය හැකිය.
• සාරවත්ත භූිය

• දිවයින පුරා පැතිර පවතින ිරිදිය ජල සම්පත් මමන්වම සමුද්රීය ජලජ සම්පත්ත

• විවිධ් ජීව ප්රමේදවලට වාසභූි සපයන පුළුල් පරිසර පද්ධ්තීන්ව

• විවිධ් ඛනිජ සම්පත්ත සහ පාාංශු ජලය

• සූර්ය බලය හා සුළාං බලය

• පාරිසරික පද්ධ්තිවල පවතින වටිනාකම් මහමතුමවන්වම ශ්රී ලාංකාව ම ෝලීය වශමයන්ව 

සුවිමශමෂී ජජව විවිධ්ත්තවයකින්ව මහබි සමථාන තිසම හමයන්ව එකක් බවට පත්තව ඇත්.
• ශ්රී ලාංකාවට උරුමව පවතින පරිසර සම්පත් ජනත්ාවමේ ජීවමනෝපායන්වට 

විවිධ්ාකාරමයන්ව උපකාර වන ඵලදායි සමවභාවික වත්තකම් එකතුවකි.
• ආර්ික ප්රතිලාභ අත්තකර දීමට සමත්ත භූම ෝලීය පිහිටීමක් ශ්රී ලාංකාව සතුව පවතින

අත්ර නැම නහිරත්ත බටහිරත්ත යා කරින්ව ශ්රී ලාංකාව හරහා වැටී ඇති සමුද්රීය මාවත්

ආර්ික වශමයන්ව සාධ්නීය කරුණකි.

හැඳින්ීම



• ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්තතිය හි ප්රධ්ාන අරමුණ වනුමේ රට තුළ පැනනඟින පාරිසරික 

 ැටළු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා තීරණ  ැනීමම් ක්රියාවලියට අවශ මඟමපන්වීම. 

• 2003 වසමර්දී ‘ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්තතිය සහ උපාය මාර් ’ ප්රකාශයට කිරීමමන්ව පසුව, 

අපමේ පරිසරයට බලපෑම් ඇතිවිය හැකි ජාතික හා ම ෝලීය වශමයන්ව වැද ත්ත මවනසමකම් 

සිදු ී ඇත්. 
• මානව ජනාවාසකරණය මහමතුමවන්ව අවදානමට ලක්ව ඇති, ම ෝලීය වශමයන්ව වැද ත්ත ජජව 

විවිධ්ත්තවයකින්ව මහබි ශ්රී ලාංකාමේ සමවභාවික වෘක්ෂලත්ා ආදිය සැලකිය යුතු මට්ටමකින්ව විනාශ 

ී ඇත්. 

• පරිසරයට ම ෝලීය වශමයන්ව ත්ර්ජනයක් ී ඇති මද්ශගුණ විපර්යාස හා ඕමසෝන සමථරය ක්ෂය 

ීම මඟින්ව ආර්ිකයටත්ත සමාජීය ජීවිත්යටත්ත නව අභිමයෝ යන්ව එක් ී ඇත්. 

• එවන්ව නව පාරිසරික අභිමයෝ  ‘ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්තතිය සහ උපාය මාර් ’ මඟින්ව 

සැලකිය යුතු මට්ටින්ව ආවරණය ී මනාමැත්.

• පසුගිය දශක කිහිපයක කාලසීමාව තුළ පාරිසරික සාංවර්ධ්නය සහ ආර්ික හා සමාජ 

සාංවර්ධ්නය ඒකාබද්ධ් කිරීමම් අරමුණින්ව රජය විසින්ව මෑත්කදී බහු පාර්ශමවික පාරිසරික 

ගිවිසුම් කිහිපයක් ද අනු ත් කරම න ඇත්.

හැඳින්ීම



ප්රතිපත්තති සම්පාදන ක්රියාවලිය
ජාතික පරිසර ප්රතිපත්තතිය උපමද්ශන ක්රියාවලියක් තුළින්ව සිදුකර ඇත් 

2003 ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්තතිය 

සහ උපාය මාර් 

2022 යාවත්තකාලීන කරන ලද

ජාතික පාරිසරික ප්රතිපත්තතිය

මත්තමා ත් ක්මෂමත්ර (Policy Thematic Areas) – (07)

• භූිය හා ජල සම්පත්ත; 

• ජජවවිවිධ්ත්තවය සහ පරිසර පද්ධ්ති; 

• මවරළ සහ සමුද්රීය සම්පත්ත; 

• පරිසර දූෂණය වැලැක්ීම, පාලනය කිරීම සහ කසළ 

කළමනාකරණය; 

• නිර්ිත් පරිසරය සහ හරිත් සාංවර්ධ්නය; 

• මද්ශගුණ විපර්යාස සහ ම ෝලීය පාරිසරික අභිමයෝ  සහ 

• විවිධ් අාංශ

ප්රතිපත්තති මකටුම්පත් අමාත් 

මණ්ඩලමේ අනුමැතිය සඳහා

ඉදිරිපත්ත කිරීමට මපර එහි 

වලාංගුභාවය ත්හවුරු කර ැනීම 

පිණිස ප්රතිපත්තතිමේ අන්වත්ර් ත්ය 

සම්බන්වධ්මයන්ව මහජන අදහසම 

විමසන ලදී 



දැක්ම
වර්ත්මානය සහ අනා ත්ය සඳහා පාරිසරික තිරසාර බව

සහතික කරන අත්රම පරිසරය සුරැකීම

මමමහවර

මනා මලස නිර්වචනය කරන ලද ප්රතිපත්තති රාමුවක් තුළින්ව ශ්රි

ලාංකාමේ තිරසාර සාංවර්ධ්නය උමදසා මැනවින්ව කළමනාකරණය

කරන ලද හිත්කර මකාන්වමද්සි නිර්මාණය කිරීම මගින්ව

පාරිසරික සම්පත්ත තිරසාර මලස භාවිත්ා කිරීම, කළමනාකරණය

කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම

දැක්ම, මමමහවර, ඉලක්ක සහ අරමුණු



භූිය හා ජල සම්පත්ත

ඉඩම් පරිහරණය අනුව කලාපකරණය කිරීමම් සහ ඉඩම් තිරසාර මලස

වර්ීකරණය කිරීම පිළිබඳ මනා මලස නිර්වචනය කරන ලද පද්ධ්තියක් මත්

පදනම්ව විදාත්තමක උපාය මාර් වලට අනුකූලව ඉඩම් සම්පත් මබදා දීම සඳහා

මනා ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් පද්ධ්ති.

ප්රතිපත්තති ඉලක්ක (13)

භූ ත් සම්පත්ත ඇතුළත්තව ඉඩම්, ජලය සහ වන සම්පත්ත කළමනාකරණය කිරීම

සඳහා වන ඒකාබද්ධ් ප්රමේශය, ජාතික ප්රාමද්ශීය හා පළාත්ත පාලන මට්ටම්වල

තීරණ  ැනීමම්, සැලසුම් කිරීමම් හා කළමනාකරණය කිරීමම් ක්රියාවලීන්වවල

පැහැදිලි මදස දැක්ීම.

රමට් වන ආවරණය, රමට් සමසමත් භූි ප්රමාණමයන්ව තුමනන්ව එකක් දක්වා ඉහළ

නැාංීම සහ එය අවම සීමාවක් වශමයන්ව පවත්තවාම න යාම.



ජජවවිවිධ්ත්තවය හා

පරිසර පද්ධ්ති

රමට් පවතින සියලුම අවදානමට ලක්ව ඇති සාංමේදී පරිසර පද්ධ්ති,වර්ත්මාන
හා අනා ත් පරම්පරා උමදසා සම්පත්ත සාංරක්ෂණය හා තිරසාරව භාවිත්ා කිරීම,
පැහැදිලිව නිර්වචනය කරන ලද නීති රීති පද්ධ්තියක් සහිත් මනාව

කළමනාකරණය කරන ලද ආරක්ිත් ප්රමද්ශ ජාලයන්ව මඟින්ව ආවරණය කරනු

ඇත්.

දිවයිමන්ව සියලුම නා රික හා ග්රාමීය ප්රමද්ශවල මසෞඛසම්පන්වන වටපිටාවක්,
ජලය හා පාාංශු ත්ත්තවයන්ව පැවතීම ත්හවුරු කිරීම පිණිස පරිසර දූෂණය

වැලැක්ීම හා පාලනය කිරීම සඳහා ඉත්ා ශක්තිමත්ත පද්ධ්තියක්/ ක්රියාවලියක්
වැඩිදියුණු මකාට ක්රියාත්තමක කිරීම.

 ෘහසමථ හා නා රික අපද්රව, කෘිකාර්ික හා කාර්ික අපද්රව, ඉදිකිරීම් සහ

කඩා දැමීමම් අපද්රව.විදුත්ත අපද්රව ආදිය ඇතුළු සාමාන සහ සියලු

ආකාරමේ අනතුරුදායක අපද්රව ඵලදායී මලස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා

දිවයිමන්ව සියලුම පළාත්ත පාලන ප්රමද්ශ ආවරණය වන පරිදි ඝන, ද්රව සහ

වායුමය අපද්රව කළමනාකරණය සඳහා ඒකාබද්ධ් පද්ධ්තියක් ක්රියාත්තමක

කිරීම

පරිසර දූෂණය

වැලැක්ීම, පාලනය
කිරීම සහ කසළ

කළමනාකරණය

ප්රතිපත්තති ඉලක්ක (13)



අවදානමට ලක්විය හැකි සෑම අාංශයකම මද්ශගුණ විපර්යාසවලට අනුහුරු ීම

මුඛධ්ාරා ත් කීරීම,මද්ශගුණ විපර්යාසවලට අනුහුරු ීම පිණිස ප්රධ්ාන

පාර්ශවකරුවන්ව හට පවතින හැකියාව/ ධ්ාරිත්ාව නැාංීම, මද්ශගුණ විපර්යාස

මහමතුමවන්ව සිදුවන ආපදාවන්ව නිසා ඇති වන හානි හා පාඩු කළමනාකරණය

කිරීම සහ දැනුවත්ත කිරීම, අධ්ාපනය, පර්මේෂණය හා සාංවර්ධ්නය ත්ාක්ෂණය

හුවමාරු කිරීම සහ මත්ාරතුරු සැපයීම මඟින්ව ජාතික උප ජාතික මට්ටම්වල හා

ප්රජා කණ්ඩායම්වල ධ්ාරිත්ාව නැාංීම තුළින්ව මද්ශගුණයට ඔමරාත්තතු මදන

තිරසර ආර්ිකයකට අඩිත්ාලම දැමීම.

හරාත්ා ාර වායු විමමෝචනය කිරීම් අඩු කිරීමම් හැකියාව පවතින, බලශක්ති,
ප්රවාහන, කර්මාන්වත්, අපද්රව සහ කෘිකර්ම - වන සම්පත්ත- මවනත්ත ඉඩම්

පරිහරණයන්ව සහිත් ප්රමුඛ අාංශවලින්ව විමමෝචනය වන කාබන්ව ප්රතිශත්ය අඩු කර

 ැනීම පිණිස සුදුසු අවම කිරීමම් පියවර ක්රියාත්තමක කිරීම මඟින්ව අඩු කාබන්ව

නිකුතුවක් සහිත් සාංවර්ධ්න මාවත්ක් කරා රට මමමහයීම.

මද්ශගුණ විපර්යාස සහ

ම ෝලීය පාරිසරික

අභිමයෝ 

ප්රතිපත්තති ඉලක්ක (13)



රමට් මවරළබඩ හා සමුද්රීය පරිසර පද්ධ්තීන්ව සාංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිත්ය

සහතික කිරීම පිණිස ආරක්ෂණ පියවර සහ ආමයෝජන සිදුකිරීම තුළින්ව තිරසර

‘නීල ආර්ිකය’ සඳහා අත්ාවශ මකාන්වමද්සි සාක්ෂාත්ත කර ැනීම. මවරළ සහ සමුද්රීය සම්පත්ත

පරිසර හිත්කාමී කෘිකර්මාන්වත්ය, සම්පත්ත ඵලදායී සුපිරිසිදු නිෂමපාදන, හරිත්
ඉදිකිරීම්, පාරිසරික සාංචාරක කර්මාන්වත්ය සහ සමවභාවධ්ර්මය පාදක කර ත්ත

සාංචාරක කර්මාන්වත්ය වැනි හරිත් සාංවර්ධ්න හා නිෂමපාදනවල නව භාවිත්යන්ව;
කෘිකර්මාන්වත්ය, කර්මාන්වත්, ඉදිකිරීම්,  මනා මන, සාංචාරක සහ බලශක්ති

යන ප්රධ්ාන ආර්ික අාංශවල ප්රධ්ාන ප්රවාහය බවට පත්ත කිරීම.

නිර්ිත් පරිසරය සහ හරිත්

සාංවර්ධ්නය

ප්රතිපත්තති ඉලක්ක (13)



සියලු ආමයෝජන සහ සම්පත්ත මවන්ව කිරීම පිළිබඳ තීරණ ඇ යීමට ලක් කිරීමම්දී

පරිසර පද්ධ්ති මසමවාවන්ව ත්ක්මසමරු කිරීම සහ පාරිසරික ආර්ික විදා

විශමමල්ෂණ මමවලම් මයාදා  ැනීම අනිවාර්ය කිරීම.

තිරසාරත්තවය වර්ධ්නය කිරීම උමදසා සුදුසුයැයි විදාත්තමක අධ්න මඟින්ව

සනාථ මකාට ඇති; කෘිකර්මාන්වත්ය, වන සම්පත්ත, ජලය, භුි සම්පත්ත

කළමනාකරණය, ජජව විවිධ්ත්තවය, සමවභාවධ්ර්මය පාදක කර ත්ත ජවද හා

මසෞඛ පද්ධ්ති, පරිසර හිත්කාමී ම ාඩනැගිලි සහ බලශක්ති භාවිත්යන්ව වැනි

විභව ක්මෂමත්රවල පවතින පාරම්පරික දැනුම් පද්ධ්ති සහ භාවිත්යන්ව හැකි සෑම

අවසමථාවකදී ම තිරසර සාංවර්ධ්නය සඳහා වන මූලාරම්භයන්වවලදී ප්රාමයෝගිකව

මයාදා  ැනීම.

බහු - ජාතික පාරිසරික ගිවිසුම්වලට අනුව කටයුතු කිරීම ප්රධ්ාන ධ්ාරාව වනු ඇති

අත්ර හරිත් සාංවර්ධ්න මූලාරම්භයන්ව පිළිබඳ ම ෝලීය දැනුම් වර්ධ්නයීම්වල සහ

පරිසර පද්ධ්ති මත් පදනම්ව අවධ්ානම් අවම කිරීම් ඇතුළත්ත සමවභාවධ්ර්මය

පාදක විසඳුම්වල වාසිය ලබා  නිින්ව හානි හා පාඩු ඇත්තළත්ත ම ෝලීය පාරිසරික

අභිමයෝ වලට විසඳුම් මසීම සඳහා ජාත්න්වත්ර සහමයෝීත්ාව ලබා  ැනීම.
විවිධ් අාංශ හා

සම්බන්වධ්වන  ැටළු සහ

අභිමයෝ 

ප්රතිපත්තති ඉලක්ක (13)



අරමුණු (15)
• වායුම ෝලමේ, භූිමේ, මවරළ සහ සමුද්රීය පරිසර පද්ධ්තිවල නිරීක්ෂණය කරන ලද

පාරිසරික  ැටළුවලින්ව අත්තිඳීම පිණිස සමවභාවධ්ර්මය පදනම් කර ත්ත ඵලදායී සහ

ත්ාක්ෂණික විසඳුම් හා තිරසාර භාවිත්යන්ව හඳුනා ැනීම සහ එවන්ව විසඳුම් හා භාවිත්යන්ව

මහජනත්ාව, පුද් ලික අාංශය, ප්රජාව සහ සිවිල් සමාජමේ පාර්වශවකරුවන්ව අත්ර

වාප්ත් කිරීම.
• දූෂණය මහමතුමවන්ව අපවිත්රව පවතින මහෝ හායනයට පත්තව ඇති සමථාන ප්රතිසමථාපනය

සහතික කරන අත්ර සියලුආකාරමේ පරිසර දූෂණයන්ව වැළැක්ීමට කටයුතු කිරීම.
• සියලුමදනාටම ප්රතිලාභ අත්තවන ආර්ික, පාරිසරික හා සමාජීය ප්රතිඵල අරමුණු

කරින්වකෘිකර්මාන්වත්මේදී, කර්මාන්වත් සහ මසමවාවාන්ව පිළිබඳ තිරසර භාවිත්ය/ 
පරිචයන්ව සඳහා සිදුකරන ආමයෝජන සඳහා දිරි ැන්වීම්/ දිරිදීමනා ඇති කිරීම/ 
නිර්මාණය කිරීම.

• අධිසාංමේදී/ අවදානමට ලක්ව ඇති පාරිසරික වත්තකම් සහ පරිසර පද්ධ්ති මසමවාවන්ව

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පවතිනජනතික සහ නියාමන රාමුව ක්රියාත්තමක කිරීම

ත්වදුරටත්ත ශක්තිමත්ත කිරීම.
• දැනට පවතින ඵලදායී මනාවන සහ/මහෝ ප්රමාණවත්ත මනාවන නීති රීති හා මරගුලාසි

වල අඩුපාඩු සපුරාලීම පිණිස නවජනතික ලියවිලි/ නීති රීති හඳුන්වවාදීම.



අරමුණු…
• පරිසර දූෂණය හා පාරිසරික සම්පත්ත හායනයට ලක්ීම සහ පරිසර පද්ධ්ති

සම්බන්වධ්මයන්වකටයුතු කිරීම සඳහා, ප්රතිපත්තති විසඳුම්වල විනිවිදභාවය සහ සමසමත්
ඵලදායීත්ාවය වැඩි කිරීම පිණිස නියාමනය හා සහභාීත්තව ක්රමමේදයක් සහිත් මවළඳ

මපාළ පදනම් වූජනතික මමවලම් හැකි උපරිම අයුරින්ව හඳුන්වවාදීම.
• පරිසර  ැටළු සම්බන්වධ්කටයුතු කිරීමම් විෂය පථය පැවරී ඇති රාජ ආයත්නවල

ආයත්නික ධ්ාරිත්ාව/ හැකියාව නැාංීම සහ එවන්වආයත්න අත්ර ආයත්නික

සම්බන්වීකරණය ශක්තිමත්ත කිරීම.
• ජාතික පරිසර ප්රතිපත්තතිමේ හඳුනා ත්ත මැදිහත්තීම් සහ මයෝජිත් ප්රතිපත්තති මත් පදනම්ව

වැඩිදියුණුකරනු ලබන කිසියම් සැලසුම් පවතින්වමන්වනම් ඒවාද ක්රියාත්තමක කිරීම

පිණිස අවශ සම්පත්ත මයදීම.
• විධිමත්ත සහ අවිධිමත්ත අධ්ාපනික වැඩසටහන්ව, මාධ් මඟින්ව සිදුකරන දැනුම්වත්ත

කිරීමම් වැඩසටහන්ව සහ පුහුණු වැඩසටහන්ව ඔසමමසම පාරිසරික  ැටළු සහ පරිසර

හිත්කාමී නිෂමපාදන සම්බන්වධ්මයන්ව දැනුවත්ත කිරීම් වැඩි කිරීම.
• පරිසර ප්රතිපත්තති, සැලසුම්, වැඩසටහන්ව සහ වාපෘති සකසම කිරීම, ක්රියාත්තමක කිරීම

සහ නියාමනය හා ඇ යීම යන කාර්යයන්වවලදී ප්රජා සහභාීත්තවය සහතික කිරීම.



අරමුණු…
• ආමයෝජන වාපෘති සම්බන්වධ්මයන්ව වන විටදී, එකී වාපෘතියක ඕනෑම සාංවර්ධ්න

අදියරකදී සාංකල්පමය අවසමථාමේදී, මයෝජිත්ව ඇතිවිට මහෝ ක්රියාත්තමක අදියමර්දී
ප්රතිපත්තතිමේ එනම් ජාතික පරිසර ප්රතිපත්තතිමේ ඒ සම්බන්වධ්මයන්ව වන
මඟමපන්වීම සහ අරමුණ පිළිබඳව ආමයෝජකයින්ව සහ මහජනත්ාව දැනුවත්ත කිරීම.

• සියලුම ප්රමද්ශවල පරිසර කළමනාකරණය වැඩි කිරීම සඳහා සනාථ මකාට ඇති
සහ අදාළ වන පරිදි සම්ප්රදායික දැනුම හා පරිචයන්ව හඳුනා ැනීම සහ භාවිත්ය
දිරි ැන්වීම අවශ අවසමථාවලදී හැකි උපරිම මට්ටින්ව සිදු කිරීම.

• විමශමෂමයන්වම, මද්ශගුණ විපර්යාසවලට අනුහුරු ීම සහ හරිත්ා ාර වායු
විමමෝචනය අඩු කිරීම වැනි ම ෝලීය පාරිසරික අභිමයෝ වලට මුහුණදීම පිණිස
සම්පත්ත මයදීම සඳහා නව හවුල්කාරීත්තවයන්වඇතිකිරීම සහ දැනටමත්ත පවතින
පාර්ශවකාරීත්තවයන්ව ත්වදුරටත්ත ශක්තිමත්තකිරීම.

• පරිසර පද්ධ්ති මසමවාවාන්ව සඳහා ම ීම්, දූෂක විසින්ව ම ීම් කිරීම, 
නිෂමපාදකයාමේ ව කීම් වැඩි කිරීම, සාංවර්ධ්නය සහ සාංරක්ෂණ අවශත්ා තුළනය
කිරීම සඳහා සමවභාවධ්ර්මය පදනම් වූ විසඳුම් වැනි නව ප්රමේශයන්ව අනු ත්කර
 ැනීම. 

• ජාත්න්වත්ර සම්මුතීන්ව සහ බහුජාතික පාරිසරික ගිවිසුම් පිළිබඳ ජාතික බැඳීම්
සපුරාලීම සඳහා බහු-පාර්ශමීය යාන්වත්රණ සකසම කිරීම.



මූලික ප්රතිපත්තති මූලධර්ම (11)

● තිරසාර සාංවර්ධ්නය (SD) හා හරිත් ආර්ිකය (GE)
● “දූෂකයා ම වයි" මූලධ්ර්මය, “ප්රතිලාභියා ම වයි” මූලධ්ර්මය

(PPP, BPP) හා වන්වදි ම ීම
● ජීවන චක්ර (LCP), චක්රීය ආර්ික (CE) සහ 3R මුලධ්ර්ම
● ආරක්ෂණ අවම ප්රිති (Safe Min Standards)
● පූර්වාරක්ෂාව පිළිබඳ මූලධ්ර්මය (Precautionary)
● ප්රදාන, භාරකාරිත්තව හා අමනෝන ප්රතිලාභ හුවමාරු කර ැනීම

(Rewards, Stewardship, and Reciprocity)
● සාධ්ාරණ බව, සියලු මදනාම ඇතුළත්තබව හා කිසිමවකු මඟ

මනාහැරීම (Equity, Inclusiveness and No One Left 
Behind)

● සම්පත්ත භාවිත්මේ කාර්යක්ෂමත්ාවය (RUE)
● ම ෝලීය මායිම් (Planetary boundaries)
● මපාදු නමුත්ත මවන්ව කර දක්වන ලද ව කීම් (Common but 

Differentiated Responsibilities)

● මහජන භාරකාර සාංකල්පය (Public Trust Doctrine)



භූිය හා ජල සම්පත්ත ජජවවිවිධ්ත්තවය හා පරිසර පද්ධ්ති මවරළ හා සමුද්රීය සම්පත්ත

ප්රතිපත්තති ප්රකාශන

නිර්ිත් පරිසරය හා

හරිත් සාංවර්ධ්නය

පරිසර දූෂණ වැලැක්ීම, පාලනය හා
අපද්රව කළමනාකරණය

මද්ශගුණ විපර්යාස සහ

ම ෝලීය පාරිසරික

අභිමයෝ 

විවිධ් අාංශ හා සම්බන්වධ් වන  ැටළු සහ අභිමයෝ 



ප්රතිපත්තති ප්රකාශන

ප්රතිපත්තතිමය 

මත්තමාගත ක්මෂේත්ර

ප්රතිපත්තති අරමුණු 

භූිය හා ජල සම්පත්ත • ඉඩම් සහ ජල සම්පත්ත ඒකාබද්ධ් කළමණාකරණය, ජාතික අවකාශීය උපාය මාර් ය සහ ඉඩම් 

පරිහරණ සැලසුම් කිරීම (11)

• පරිසර සාංමේදී භූි සහ ජල සම්පත්ත සාංරක්ෂණය (9)

• ඉඩම් සහ ජල සම්පත්ත සහභාීත්තව කළමනාකරණය (7)

ජජවවිවිධ්ත්තවය සහ 

පරිසර පද්ධ්ති

• වෘක්ෂලත්ා හා සත්තත්තව විමශමෂ සමථානීය සාංරක්ෂණය (6)

• මත්ත්තබිම් සාංරක්ෂණය (4)

• ජජවවිවිධ්ත්තවයට සිදුවන හානි, ත්ර්ජන සහ  ැටුම්, නියාමනය, පාලනය සහ සුපරීක්ෂණය (6)

• ජජවවිවිධ්ත්තව සම්පත්ත සහ පරිසර පද්ධ්ති තිරසාර භාවිත්ය (5)

මවරළ සහ සමුද්රීය 

සම්පත්ත

• මවරළ සහ සා ර පරිසර පද්ධ්ති සාංරක්ෂණය (7)

• මවරළ ඛාදනය කළමනාකරණය (3)

• මවරළ සහ සමුද්ර දූෂණය කළමනාකරණය (4)

පරිසර දූෂණය 

වැලැක්ීම, පාලනය 

කිරීම සහ කසළ 

කළමනාකරණය

• වායුම ෝලීය දූෂණය කළමනාකරණය කිරීම (5)

• ජල දූෂණය කළමනාකරණය (4)

• ඝන අපද්රව තිරසාරව කළමනාකරණය කිරීම (8)

• මවනත්ත ආකරමේ (ශබ්ද, ද්රෘෂ, ත්ාප, ආමලෝක සහ විකිරණ ආශ්රිත් දූෂණ කළමනාකරණය) (2)



ප්රතිපත්තති ප්රකාශන

ප්රතිපත්තතිමය මත්තමාගත 

ක්මෂේත්ර

ප්රතිපත්තති අරමුණු 

භූමද්ශගුණ විපර්යාස සහ 

ම ෝලීය පාරිසරික 

අභිමයෝ 

• මද්ශගුණ විපර්යාස: අනුහුරුීම, අවම කර  ැනීම සහ අලාභ සහ හානි (11)

• මවනත්ත ජාත්න්වත්ර පාරිසරික අභිමයෝ  සහ අන්වත්ර්ජාතික සහමයෝීත්තව සාංවිධ්ාන (5)

නිර්ිත් පරිසරය හා 

හරිත් සාංවර්ධ්නය

• හරිත් න ර සහ නා රික ප්රමද්ශ : නිර්ිත් පරිසරය හරිත්කරණය (4)

• හරිත් සාංවර්ධ්නය හා නිෂමපාදන ක්රියාවලිය (4)

විවිධ් අාංශ හා 

සම්බන්වධ්වන  ැටළු සහ 

අභිමයෝ 

• ආයත්නික සම්බන්වීකරණය (4)

• සම්පත්ත මයදීම (5)

• මවමළඳමපාළ පාදක මමවලම් (5)

• පර්මේෂණ හා සාංවර්ධ්න (4)

• දත්තත් හා මත්ාරතුරු වාර්ත්ා කිරීම, නියාමනය හා ඇ යීම (5)

• මද්ශීය, සාම්ප්රදායික සහ සමවමද්ශික දැනුම හා වවහාරය (4)

• ප්රජාව සහභාීකරවා  ැනීම, සහභාීත්තව කළමනාකරණය සහ සමී / පුරුෂ මදමකාට්ඨාසය 

සහ ත්රුණ පිරිසම සවිබල  ැන්වවිම (4)

• ශකත්ා වර්ධ්නය, පුහුණුව සහ දැනුම්වත්තභාවය (3)

• පාරිසරික බලපෑම් ත්ක්මසමරු (EIA) සහ උපායමාර්ගික පාරිසරික ත්ක්මසමරු (SEA) (3)



ජාතික පරිසර ප්රතිපත්තතිය ක්රියාවට නැැංීම

✓ ජාතික පරිසර ප්රතිපත්තතිය ක්රියාවට නැාංීමම් මූලික ව කීම 

පරිසර විෂයට ව කිව යුතු අමාත්ාාංශය සතු මේ.

✓ මකමසමමවත්ත්ත ප්රාමයෝගිකව සලකා බැලූ විට පරිසරය වැනි

අතිශය පුළුල් විෂයයක් සම්බන්වධ්මයන්ව සඵලදායක මලස

කටයුතු කිරීම එක් මර්ඛීය අමාත්ාාංශයකට පමණක්

පහසුමවන්ව කළ හැක්කක් මනාමේ. 

✓ එබැවින්ව, පරිසර පිළිබඳ විවිධ් පැතිකඩ පිළිබඳව කටයුතු

කිරීමම් ආයත්නික ව කීම පරිසර අමාත්ාාංශමයහි

නායකත්තවය යටමත්ත ත්වත්ත අමාත්ාාංශ, මර්ඛීය

නිමයෝජිත්ායත්න සහ පළාත්ත පාලන ආයත්න කිහිපයක්

අත්මර් මබදා හැර ඇත්. 



සේුතියි
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