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පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලස මේ යාන්ත්රණය 

(Grievance Redress Mechanism) 

 

1. හැඳින්ත්ීම   

 

1.1. ව්යාපෘති සංව්ර්ධන අරමුණ (Project Development Objective). 

ව්යාපෘතියේ ප්රමුඛ අරමුණ ව්න්යන් ශ්රී ලංකායේ ය ෝරාගත් සථ්ානයන් හි ඇති සංයේදී පරිසර පද්ධතීන් 

සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය කිරීම තුළින් ජන ාව්ට ප්රතිලාභ ලබා දීමයි. 

 

1.2. ව්යාපෘතියේ ප්රතිලාභ ලබන්නන් (Project Beneficiaries) 

පාරිසරික ව්ශයයන් සංරක්ෂණයත් සමාජීය ව්ශයයන් ප්රජාව්ත් සඳහා ජාතික හා ප්රායද්ශීය මට්ටයේ 

ප්රතිලාභ ලැයබන ආකාරයට යමම ව්යාපෘතිය සැලසුේ යකාට ඇ . ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව් 

සහ ව්න සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව් ව්යාපෘතියේ ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ආය න ව්න අ ර භූ-

ෙර්ශන නියාමනය (Landscape level planning) සඳහා නව් ක්රයමෝපායන් අනුගමනය කරමින් රක්ි  

ප්රයද්ශයන් ව්ඩාත් කාර්යක්ෂම අයුරින් සංරක්ෂණය, කළමණාකරණය සහ ප්රතිස්ථාපනය යමහි දී 

අරමුණු කරයි. යමමගින් 15,000 ක පමණ රක්ි  ප්රයද්ශ ආසන්නයේ ජීව්ත්ව්න ජන ාව් සෘජු 

ප්රතිලාභීන් ව්න අ ර එයින් 30% ක පිරිසක් කාන් ායව්ෝ යව්ති.  ව් ෙ අලි-මිනිස් ගැටුේ නිරාකරණය කර 

ගනිමින් අලි-මිනිස්-සහජීව්නය  හවුරු කරගැනීම සඳහා ෙ සංයේදී පාරිසරික කලාපයන් හි ස්ව්ාභාවික 

සේපත් තිරසර භාවි යට යයාමු වීම සඳහා යමම  ව්යාපෘතිය මගින් පසුබිම සකස් කරනු ඇ . 

 

1.3. ව්යාපෘති කාල සීමාව් 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයේ කාල සීමාව් 2017-2021 යව්යි. 

 

1.4. ව්යාපෘති මූලය ප්රතිපාෙන 

යලෝක බැංකුව්ට (World Bank) අනුබද්ි  ජා යන් ර සංව්ර්ධන සංගමය (IDA) මගින් සපයනු ලැබූ 

ඇයමරිකානු යඩාලර් මිලියන 45 ක ණය මුෙලක් මගින් යමම ව්යාපෘතියේ මූලය ප්රතිපාෙන සපයා ඇ . 

පහ  ෙක්ව්ා ඇත්යත් ව්යාපෘතියේ ප්රධාන සංරචකයන් සහ ඒ සඳහා ව්යාපෘතිය ඔස්යස් මූලය ප්රතිපාෙන 

ලබා දී ඇති ආකාරයයි. 

 

අනු 
අංකය 

ේ  ව්යාපෘති සංරචකය ව්යාපෘති ප්රතිපාෙන 
(ඇ.යඩා.මිලියන) 

1 නියමු භූ-ෙර්ශන සැලසුේ සැකසීම හා කළමනාකරණය 2.8 

2 ජීව්යනෝපායන් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ස්ව්ාභාවික සේපත් 
තිරසාර යලස භාවි  කිරීම සහ මිනිසායේ ජීව්යනෝපාය සුරක්ි  
කිරීම සඳහා අලිමිනිස්  සහජීව්නය 

17.0 

3 රක්ි  ප්රයද්ශ කළමනාකරණය සහ ආය නික කුසල ා 
සංව්ර්ධනය 

24.2 

4 ව්යාපෘති කළමනාකරණය 1.0 
 එකතුව් 45.0 

 



ECOSYSTEM CONSERVATION AND MANAGEMENT PROJECT                                                        

Page 2 of 18 
 

 

2. ව්යාපෘතිමේ සංරචකයන්ත් 

 

2.1. සංරචක 1 : නියමු භූ-ෙර්ශන සැලසුේ සැකසීම හා කළමනාකරණය  

යේ යටයත් නීතිමය ව්ශයයන් ප්රකාශයට පත්කරන ලෙ රක්ි  ප්රයද්ශ ජාලයයන් සහ ඉන් පිට  ඇති 

සංයේදී පාරිසරික පද්ධති කළමනාකරණය සඳහා අව්ශය මාර්යගෝපයද්ශ හා මූලධර්ම සැලසුේ සකස ්

කිරීමට අව්ශය මුලය ප්රතිපාෙන සපයනු ලැයේ.  ව්ෙ යේ මගින් ප්රමුඛ ාව්යන් ම  ය ෝරාගත් භූ-ෙර්ශන 

ප්රයද්ශ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වියශ්ෂ සැලසුේකරණ ප්රතිපත්ති සහ නියමු සැලසුේ සකස් කිරීම 

යකයරහි අව්ධානය යයාමු කරනු ඇ . 

 

2.2. සංරචක 2 : ජීව්යනෝපායන් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ස්ව්ාභාවික සේපත් තිරසාර යලස භාවි  කිරීම  

සහ ජන ාව්යේ ජීව්යනෝපාය සුරක්ි  කිරීම සඳහා අලි මිනිස් සහජීව්නය ඇති කිරීම. 

සංයේදී පාරිසරික ප්රයද්ශයන් ආශ්රි ව් සහ රක්ි  ප්රයද්ශයන්ට මායිේව් ව්ාසය කරන ජන ාව්ට 

ස්ව්ාභාවික සේපත් තිරසර යලස භාවි  කිරීම සහ ජජව් විවිධත්ව්යට අනුග ව්න සහ යද්ශගුණික 

යව්නස්වීේව්ලට ඔයරාත්තු යෙන ඵලොයී ජීව්යනෝපායන්ට හුරුවීමටත් අලි-මිනිස් සහජීව්නය ව්ැඩිදියුණු 

කරග  හැකි ආෙර්ශ ව්යාපෘතීන් ව්ලට යයාමු වීමටත් අව්ැසි පසුබිම සකස් කිරීම යමමගින් අයේක්ෂා 

කරයි. 

 

(ආ) අනු සංරචක 2 (a): ජීව්යනෝපායන් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ස්ව්ාභාවික සේපත් තිරසාර යලස භාවි  

කිරීම.  

රක්ි  ප්රයද්ශ ආශ්රි  ප්රජාව්ට ස්ව්ාභාවික සේපත් තිරසාර යලස භාවි  කිරීම තුළින්  ම ජීව්යනෝපායන් 

ව්ර්ධනය කරගැනීමට සහයයෝගය ෙැක්වීම මගින් රක්ි  ප්රයද්ශ සංරක්ෂණයට සහ කළමනාකරණයට 

ඔවුන්යේ සෘජු ොයකත්ව්යට ලබා ගැනීම යමමගින් බලායපායරාත්තු යව්යි. 

 

(ආ) අනු සංරචක 2 (b): ජන ාව්යේ ජීව්යනෝපාය සුරක්ි  කිරීම සඳහා අලි මිනිස් සහජීව්නය ඇති කිරීම.  

යේ යටයත් අලි මිනිස් සහජීව්නය  හවුරු කර ගැනීම සඳහා ආෙර්ශ ආකෘති (models) සකස් කිරීම, අලි 

මිනිස් ගැටුේ යහ්තුව්යන් පීඩාව්ට පත් ප්රජාව්ට ආර්ිකමය දිරිගැන්වීේ හඳුන්ව්ාදීම ඔස්යස් අලි මිනිස ්

සහජීව්නය පව්ත්ව්ා ගැනීමට සුදුසු ආකෘතියක් (Human –Elephant Co-Existence) සහ ඊට අොල ආෙර්ශ 

වියාපෘති/ක්රියාකරකේ (Pilot projects/Activities) හඳුන්ව්ාදීම යේ යටයත් අයේක්ෂා කරයි. 

 

2.3. සංරචක 3 : රක්ි  ප්රයද්ශ කළමනාකරණය සහ ආය නික කුසල ා සංව්ර්ධනය. 

යමම සංරචකය ව්නාහි ව්න සත්ත්ව් හා ව්ෘක්ෂල ා ආරක්ෂක ආඥාපන  (Fauna and Flora Protection 

Ordinance) සහ ව්න ආඥාපන  (Forest Ordinance) යටයත්  නීතිග  කරන ලෙ ආරක්ි  ප්රයද්ශ ව්ල  

සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය ව්ැඩි දියුණු කිරීමටත් එම ප්රයද්ශ  යක්න්ර යකාටගත් පරිසර හි කාමී 

සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීමටත් සහ සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා අව්ැසි ආය නික 

කුසල ාව්යන් හා හැකියාව්න් ව්ර්ධනය කරගැනීම සඳහා ව්න ක්රියාකරකේ සඳහා අව්ශය ප්රතිපාෙන ලබා 

දීම යව්නුයව්න් යව්න්යකාට ඇ . 

 

       (අ) අනු සංරචක 3 (a) : රක්ි  ප්රයද්ශ සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය 

යමම අනු සංරචකය යටයත් රක්ි  ප්රයද්ශ කළමනාකරණ සැලසුේ සකස් කිරීම ෙ රක්ි  ප්රයද්ශ සඳහා 

ෙැනට සකස්කර ඇති කළමනාකරණ සැලසුේ ප්රමුඛ ා පෙනම ම  ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂා කරයි. 
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(ආ) අනු සංරචක 3 (b): රක්ි  ප්රයද්ශ ආශ්රි ව් පරිසර හි කාමී සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීම 

රක්ි  ප්රයද්ශ ආශ්රි ව් ගුණාත්මක බවින් යුතු පරිසර හි කාමී සංචාරක කර්මාන් ය හඳුන්ව්ාදීමත් එය 

ව්ැඩිදියුණු කිරීමත් සංචාරකයන්ට අව්ශය යටි ල පහසුකේ හා යස්ව්ා පහසුකේ ව්ැඩි දියුණු කිරීමත් 

යනාදිය යේ යටයත් අයේක්ෂා කරයි. 

 

(ඇ) අනු සංරචක 3 (c): ව්නජීවී සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ යෙපාර් යේන්තුයේ සහ ව්න සංරක්ෂණ 

යෙපාර් යේන්තුයේ ආය නික හා කුසල ා සංව්ර්ධනය 

 

යමහිදී ආය නික සංව්ර්ධනය හා කුසල ා සංව්ර්ධනය සඳහා අව්ැසි ආයයෝජනයන් සිදු කිරීමට අයේක්ෂා 

කරයි.  

 

3. සමාජීය සුරක්ිතතා ප්රතිපත්තතිය සහ දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලස මේ යාන්ත්රණය 

  

සුරක්ි  ාව්න්හි අරමුණ ව්නු යේ පරිසරය සහ බලපෑමට පත්ව්න පුද්ගලයන් සේබන්ධ යයන් ව්න 

අහි කර බලපෑේ ව්ැලැක්වීම සහ එම අහි කර බලපෑේ ව්යාපෘති යේ ප්රතිලාභ සමඟ 

සැලක යේදී  යනාව්ැළැක්විය හැකි  ඒව්ා ව්න්යන් නේ ඒව්ා අව්ම කිරීම යහෝ ලිහිල් කිරීමයි.  

 

3.1 දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලස මේ යාන්ත්රණ මේ අරමුණු 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසී යේ යාන්රණය ස්ථාපි  කිරී යේ ප්රධාන අරමුණ ව්නු යේ බලපෑමට පත්ූ 

පාර්ශ්ව්යන් ෙ ඇතුළත්ව් සියලු පාර්ශ්ව්කරුව්න්යේ සහභාගීත්ව්ය ඇතිව් සුහෙශීලි පරිසරයක් තුළ 

කාර්යක්ෂම, කාලීන සහ ආර්ිකව් ඵලොයී ආකාර යයන් ගැටළු විසඳා ගැනීමයි. යමම යාන්රණය යට යත් 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසී මට ව්යාපෘතිය මගින් ග  හැකිව් ති යබන විකල්ප පැහැදිලි කළ යුතුය. 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක ප්රයද්ශ ව්ල මහජන ාව්ට අහි කර  යලස බලපෑේ කළ හැකි ඕනෑම පාරිසරික  යහෝ 

සාමාජීය සංසිද්ීන් ( ක්ය ස්රු කිරීම සහ ව්න්දි සේබන්ධ ගැටළු හැර) දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසී යේ 

කමිටුව් මගින් විසඳිය හැකිය.  

 

ව්යාපෘතියේ සංරචක අංක 1, අනු සංරචක 2 -a, අනු සංරචක 2 -b, අනු සංරචක 3-a සහ අනු සංරචක 3-b 

ක්රියාත්මක කිරීයේදී සිදුවිය හැකි බලපෑේ මගින් බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයන්යේ අව්ශය ා සහ 

දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ පැමිණිළි ලබා ගැනීම සඳහා සහ ඒව්ා ඉදිරිපත් කිරීමට අව්ශය පහසුකේ සැලසීම 

පිණිස දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසී යේ යාන්රය සථ්ාපි  කරනු ඇ .  ව් ෙ, බලපෑමට ලක්ූ 

පුද්ගලයන්යේ අව්ශය ා සහ පැමිණිළි හැකි ඉක්මණින් විමසිය යුතු අ ර ඒ සඳහා ස්ී පුරුෂ සමානත්ව්ය 

සඳහා ප්රතිචාර ෙක්ව්න, සංස්කෘතික ව්ශයයන් යයෝගය, මනා යලස අව්යබෝධ කර ග  හැකි සහ පාරෙෘෂය 

ක්රියාව්ලියක් භාවි ා කළ යුතුය.  ව්ෙ දිව්යියන් අිකරණ සහ පරිපාලන ප්රතිකර්ම සඳහා අව්ශය 

අව්ස්ථාව්ක ප්රයේශ වීමට යමම යාන්රණය අව්හිරයක් යනාවිය යුතුය.  

 

සාධාරණ, කාර්යක්ෂම සහ කල්පව්තින ප්රතිඵලයක් ලබායෙන බව් ෙැකිය හැකි පාරෙෘෂය හා විශ්ව්සනීය 

ක්රියාව්ලියක් දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය විසින් ලබා දියයුතු  බැවින් ව්යාපෘතියේ  

සංරචක/අනුසංරචක ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ධයයන් මහජන ාව් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගැටලු විසඳීම 

සඳහා යමම යාන්රණය විිමත් යලස සැකසිය යුතුය. ඒ අනුව්, ව්යාපෘති කටයුතු යමන්ම මහජන ාව්යේ 

සුබසිද්ිය ඇති කිරීම පිණිස අව්ශය පියව්ර ගැනීම සඳහා දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුව්ක් 

(Grievance Redress Committee – GRC) පත් කරනු ඇ .  

 

3.2. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසමේ කමිටුව් 
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ප්රයද්ශීය ව්ශයයන් දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසමේ යාන්රණය හා කමිටුව් (අදියර 1/Tier 1), 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න රක්ි  ප්රයද්ශ (ව්න සංරක්ෂණ යහෝ ව්නජීවී සංරක්ෂණ) ව්ල අොල 

යෙපාර් යේන්තු (ව්න සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව් යහෝ ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්) 

ප්රධානීන්යේ (දිසා ව්න නිලධාරී යහෝ අොල ව්යනෝෙයානයේ උෙයාන පාලක) ප්රධානත්ව්යයන් ක්රියාත්මක 

කරනු ඇ . 

එම කමිටුයේ සංයුතිය පහ  පරිදි යේ. 

සභාපති: දිසා ව්න නිලධාරී යහෝ අොල ව්යනෝෙයානයේ උෙයාන පාලක  

යල්කේ: ග්රාම නිලධාරී  

සාමාජිකයන්: අොල ප්රයද්ශයේ ආගමික නායකයයක්, රජයේ නිලධාරියයක්, ක්රියාකාරී ප්රජා මුල 

සංවිධානයක නායකයයක්.  

 

ඉහ  සඳහන් පරිදි අදියර 1 යටයත් පිහිටුව්ා ඇති කමිටු මගින් යමම ව්යාපෘතියට අොල පැමිණිලිව්ලට 

සහන සැලසීමට යහෝ පැමිණිලි පාර්ශ්ව්ය  ෘේතිමත් ව්න ආකාරයේ විසදුමක් ලබා දීමට යනාහැකි 

අව්ස්ථාව්කදී එම පැමිණිල්ල අදියර 2 /Tier 2 එනේ අොල ප්රයද්ශ ව්ල  ප්රායද්ශීය යල්කේ කාර්යාලව්ල 

ෙැනට පව්තින දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීයේ කමිටුව්ලට යයාමු කල හැක. එම යාන්රණය හා කමිටු 

පිහිටුව්ා යනාමැති ප්රයද්ශ යේ නේ ඒව්ා පිහිටුවීම සඳහා අව්ශය කටයුතු ව්යාපෘතිය මගින් සේපාෙනය කරනු 

ඇ . ප්රායද්ශීය යල්කේ කාර්යාලව්ල පිහිටුව්ා ඇති කමිටු මගින් යමම ව්යාපෘතියට අොල පැමිණිලිව්ලට 

සහන සැලසීමට යහෝ පැමිණිලි පාර්ශ්ව්ය  ෘේතිමත් ව්න ආකාරයේ විසදුමක් ලබා දීමට යනාහැකි 

අව්ස්ථාව්කදී එම පැමිණිල්ල අදියර 3/Tier 3 එනේ ව්යාපෘතිය සඳහා ප්රතිපත්තිමය මග යපන්වීම සිදුකරනු 

ලබන අීක්ෂණ කමිටුව් (Project Steering Committee) යව්  ඉදිරිපත් කළ යුතු යේ. 

   

අදියර 2 කමිටුයේ සංයුතිය  

 

i. සභාපති: ප්රායද්ශීය යල්කේ යහෝ සහකාර ප්රායද්ශීය යල්කේ. 

ii. යල්කේ : කලාප නියයෝජය ව්න සංරක්ෂක ( ව්න සංරක්ෂන යෙපාර් යේන්තුව්) යහෝ සහකාර 

අධයක්ෂක (ව්නජීවී සංරක්ෂන යෙපාර් යේන්තුව්) 

iii. සාමාජිකයන්: ප්රායද්ශීය යල්කේ විසින් නේ කරනු ලබන කමිටු සාමාජිකයන්යේ සංයුතිය සැලකයේදී  

පුජය පක්ෂය, ප්රජා නායකයයක්, යව්නත් රජයේ නිලධාරියයක් නියයෝජනය ව්න පරිදි  සකස් ව්නු ඇ .  

 

අදියර 3 කමිටුයේ සංයුතිය 

i. සම සභාපතිව්රුන්: යල්කේ - මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමා යාංශය සහ යල්කේ - ව්නජීවී හා 

තිරසාර සංව්ර්ධන අමා යාංශය (අොල පරිදි එක් අමා යාංශ යල්කේව්රයකු විසින් කමිටුව් කැඳව්නු 

ඇ . 

ii. යල්කේ: ව්යාපෘති අධයක්ෂ - ESCAMP  

iii. සාමාජිකයන්: යල්කේ - මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමා යාංශය විසින් Project Steering 

Committee සඳහා පත් කරන ලෙ සාමාජිකයන් අ රින් අව්ම ව්ශයයන් තුන් යෙයනකුයේ 

සහභාගීත්ව්ය අයේක්ෂා කරනු ලබයි.  

 

ඉහ  අදියර 1 හා 2 කමිටු තුළ පහ  ෙැක්යව්න ක්රයමෝපායන් ස්ථාපි  කිරීම මගින් ව්යාපෘතියේ කව්ර යහෝ 

ක්රියාකාරකමක් නිසා අයහපත්/හානිකර බලපෑමකට පත්ූ පාර්ශ්ව්යකට සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලිය 

තිරසාර ව්නු  ඇ .   

i. පහළම මට්ටමින් දුක්ගැනවිලි සහ ම  යේෙ සඳහා සහන සැලසීම පිණිස  යපාදු යේදිකාව්ක් සැපයීම.  

ii. ව්යාපෘති යේ ක්රියාකරකේ නිසා බලපෑමට ලක්ූ පාර්ශ්ව්යන් සහ ව්යාපෘති ය අ ර කාර්යක්ෂම 

සන්නි යේෙන ක්රමයේෙයක් නිර්මාණය කිරීම. 
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iii. බලපෑමට පත්ූ පාර්ශ්ව්යන් ෙ ඇතුළත් ව් සියලු පාර්ශ්ව්කරුව්න් අ ර ඵලොයී 

සේබන්ධ ාව්ක්  යගාඩනැගීම. 

iv. බලපෑමට පත්ව්න පාර්ශ්ව්යන්ට අහි කර  යලස බලපෑ හැකි ව්යාපෘති යේ තීරණ සහ ප්රතිපත්ති 

සේබන්ධයයන් සාකච්ඡා කිරීම සහ බලපෑේ කිරීම සඳහා ඔවුන්ට ප්රයේශය සැලසීම. 

v. ජන සමාජය යක්න්රයකාට යගන සිදු කරන ව්යාපෘති  ක්රියාකරකේ නිසා සිදුවිය හැකි යේකිසි අහි කර 

බලපෑමක්/බලපෑේ අව්ම කිරීමට  යහෝ ව්ැළැක්වීම සහ  යයෝගය නිව්ැරදි කිරී යේ  යහෝ ව්ැළැක්වී යේ 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම. 

vi. ඉහ  කරුණුව්ලට අම රව් අනිව්ාර්යයයන්ම යාන්රණයේ ඕනෑම අදියරක දී පුරුෂයන්ට, ස්ීන්ට සහ 

ව්ැඩිහිටියන්ට සමාන අව්ස්ථා ලබාදිය යුතු අ ර, ව්යාපෘති  කටයුතු ක්රියාව්ට නංව්ාලීයේ දී හා ඒ හා 

සේබන්ධ තීරණ ගැනී යේ ක්රියාව්ලි යේ දී කාන් ාව්න්යේ සහභාගීත්ව්ය සඳහා ඔවුන් දිරිගැන්විය යුතුය.  

 

3.3. සහන සැලසමේ කමිටුමේ සභාපතිමේ කටයුතු 

 

i. අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හි දී සහන සැලසීයේ කමිටුව් කැඳවීම. 

ii. යල්කේ සහ අයනකුත් සාමාජිකයන් අ ර මනා සන්නියේෙනයක්/සේබන්ධ ාව්යක් පව්ත්ව්ා ගැනීම. 

iii. පැමිණිළි පිළිබඳව් කමිටු සාමාජිකයන්යේ ෙ අෙහස් විමසා තීරණ ගැනීම.  

iv. කිසියේ ආය නයකින්, නිලධාරියයකුයගන් යහෝ යව්නත් පුද්ගලයකුයේ බලපෑමක්  යහෝ පීඩනයකට 

ලක්යනාවී  මන්යේ දුක්ගැනවිල්ල නිෙහයස් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි පරිසරයක් පව්ත්ව්ා ගැනීම. ඔවුන්ට 

සිය දුක්ගැනවිල්ල ව්ාචිකව් යහෝ ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කල හැකි අ ර අව්ශය ව්න්යන් නේ ඒ සඳහා සහාය 

ලබාදිය යුතුය. 

v. කමිටුයේ ඒකමතික තීරණයයන් යහෝ බහු ර ඡන්ෙ පෙනම ම  සහන සැලසීයේ කමිටුව් තීරණ ගනු 

ඇ . 

vi. අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හිදී සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලිය සේබන්ධයයන් අොළ ආය න යව්  ව්ාර් ා ඉදිරිපත් 

කිරීම.  

 

3.4. සහන සැලසමේ කමිටුමේ මේකේමේ කටයුතු  

 

i. සභාපති සහ අයනකුත් සාමාජිකයන් අ ර මනා සන්නියේෙනයක්/සේබන්ධ ාව්යක් පව්ත්ව්ා ගැනීම. 

ii. අව්ශය ය ාරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අොළ සියලු පාර්ශව්්යන් සමඟ සේබන්ීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම. 

iii. වින්දි යාට සිය දුක්ගැනවිල්ල ව්ාචිකව් යහෝ ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කල හැකි අ ර අව්ශය  ව්න්යන් නේ ඒ 

සඳහා ඔහුට සහාය ලබාදිය යුතුය. 

iv. සියලු පැමිණිලි, ව්ාර් ා පිළිබඳ ව්ාර් ා යල්කේව්රයා විසින් පව්ත්ව්ා ග  යුතුය. සියලු පැමිණිලි ලිඛි  

ආකාරයයන් පව්ත්ව්ා ග  යුතුය. 

v. කමිටුව්ට අොල සියලුම යල්ඛන පව්ත්ව්ා ගැනීම සහ අොළ පාර්ශ්ව්කරුව්න් යව්  ය ාරතුරු 

සන්නියේෙනය කිරීම. 

vi. අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හි දී සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලිය සේබන්ධයයන් සභාපති විසින් තීරණය කරනු 

ලබන පරිදි අොළ ආය න යව්  ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

3.5. සහන සැලසමේ කමිටුව්ට මපාදු කරුණු 

 

i. සියලු සහන සැලසීයේ කමිටු දිව්යියන් සිවිල් නීතිය පිළිපැදිය යුතුය. 

ii. සියලු සහන සැලසීයේ කමිටු රජයේ ආය න විසින් නියම කර ඇති නීති, අණපනත් යරගුලාසි 

පිළිපැදිය යුතුය.  

iii. අිකරණය යහෝ සමථ මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ විභාග යව්මින් පව්තින කිසිඳු කරුණකට අොල ගැටලුව්ක් 

සහන සැලසීයේ කමිටුව්ලට සලකා බැලීමට ග  යනාහැක. 
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iv. සහන සැලසීයේ යාන්රණයේ පරිපාලනමය පිරිව්ැය (ක්යෂ්ර පරීක්ෂණ සඳහා ප්රව්ාහන  පහසුකේ 

සැලසීම/ කමිටු රැස්වීේ සඳහා සහභාගී  ව්න සාමාජිකයින් සඳහා යගවීේ/සුළු මුෙල් ආදිය) ව්යාපෘති ය 

ක්රියාත්මක කිරීයේ ඒකකයේ අයව්ැය (counterpart funding) මගින් ෙැරිය යුතුය. ලිපියල්ඛනව්ල ස ය 

අස යභාව්ය පරීක්ෂා කිරීම, ක්යෂ්ර පරීක්ෂණ පැව්ැත්වීම, ගැටළුව්ට සේබන්ධ විවිධ පාර්ශ්ව්ව්ලට 

සව්න්දීම සහ  ාක්ෂණික  ක්යස්රු කිරීේ සඳහා ස්ව්ාීන ආය න යව්  අොළ ගැටළු යයාමු කිරීම 

යනාදිය ඔස්යස් සහන සැලසීයේ කමිටු විසින් දුක්ගැනවිලි පිළිබඳව් කටයුතු යකාට කමිටුයේ අරමුණු 

සහ තීරණ  හවුරු කළ යුතුය. 

v. ව්යාපෘති ය ක්රියාත්මක කිරීයේ ඒකකයේ යහෝ යලෝක බැංකුයේ නියයෝජි යයකුට අව්ශය ඕනෑම 

අව්ස්ථාව්ක දී නිරීක්ෂකයයකු ව්ශයයන් කමිටු රැස්වීේව්ලට සහභාගී වීමට හැක. 

 

3.6. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසමේ යාන්ත්රනය ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමේදය 

  

3.6.1. ක්රියාත්මක කිරීම. 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය ක්රියාත්මක කිරීයේ ක්රියාව්ලියට පහ  ෙැක්යව්න පියව්ර 

ඇතුළත් යේ.  

 

i.   දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සුදුසු මධයස්ථාන පිහිටුවීම. 

ii.   පැමිණිලි භාරගැනීම හා යල්ඛනග  කිරීම. 

iii.   පැමිණිලි පරීක්ෂා කිරිම හා යයාමු කිරීම. 

iv.   යව්නත් සහන සැලසීයේ කමිටු/ආය න සමඟ සේබන්ීකරණය කිරීම (අව්ශය නේ).  

v.   පැමිණිල්ල සලකා බැලීම. 

vi.   ප්රතිචාරයක් / පිළිතුරක් සැකසීම. 

vii.   විසඳුේ ප්රයේශයක් ය ෝරා ගැනීම. 

viii. අොළ ප්රයේශයක් ක්රියාත්මක කිරීම.  

ix.    ගැටළුව් විසඳීම 

x.    අොළ ක්රියාව්ලිය සහ ප්රතිපල  යයාමු ග  කිරීම, යල්ඛනග  කිරීම සහ ඇගයීම 

 

මහජන පැමිණිළි භාරදීම සඳහා එක් ප්රායද්ශීය යල්කේ යකාට්ඨාශයක යටත් පිරිසයින් මධයසථ්ාන 

තුනක්ව්ත් තිබිය යුතුය.  ව්ෙ එක් එක් දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණයන්ට අයත් 

ව්යාපෘතිය මගින් බලපෑමට පත්ව්න පුද්ගලයන්යගන් ලැයබන පැමිණිළි ලබාගැනීම සහ යල්ඛනග  කිරීම 

සඳහා ව්න මධයස්ථාන පැහැදිලි ව් හඳුනාග  හැකි ආකාරයට ස්ථාපි  ව් තිබිය යුතුය. ඒ අනුව්, 

අොළ මධයසථ්ානව්ල පැමිණිලි යල්කනයන්/යලජරයන් පව්ත්ව්ා ග  යුතුය. ව්යාපෘතියේ විෂයපථය සහ 

ස්ව්භාව්ය සැලකිල්ලට ගනිමින්, පැමිණිලි බාර ගැනීම සහ යල්ඛනග  කිරීම සඳහා පහ  ෙැක්යව්න 

මධයස්ථාන එනේ  

i. දිස්ික් යල්කේ කාර්යාලය,  

ii. ප්රායද්ශීය යල්කේ කාර්යාලය,  

iii. ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලය,  

iv. ප්රජාමුල සංවිධානයේ කාර්යාලය,  

v. ව්නසංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්ට අයත් ප්රායද්ශීය කාර්යාලයක්,  

vi. ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්ට අයත් ප්රායද්ශීය කාර්යාලයක්  

vii. ව්යනෝෙයාන පරිපාලන කාර්යාලයක් පැමිණිලි භාර ගැනීම සඳහා සුදුසු යේ.  

 

 ව්ෙ දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය කාර්යක්ෂමව් ක්රියාකිරීයේ ඇති ව්ැෙගත්කම සලකා 

බලා එක් එක් ස්ථාන යව්  ක්රියාකිරීම සඳහා අොළ මධයස්ථාන යව්  පහ  ෙැක්යව්න කාලරාමුව් ලබාදී 

ඇ .  
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i. ප්රජා මුල සංවිධානය (Community Based Organization) - කිසියේ දුක්ගැනවිල්ලක් යහෝ  

 පැමිණිල්ලක්  ප්රජා මුල සංවිධානය යව්  ලැබුනයහාත්, සහන සැලසීයේ කමිටුව් හි සභාපති යහෝ  

යල්කේ යව් , නැ යහාත් ආසන්න  ම දිසා ව්න නිලධාරී/කලාප ව්න නිලධාරී යහෝ අඩවි ව්න 

නිලධාරී  නැ යහාත් උෙයාන පාලක යහෝ අොළ ග්රාම නිලධාරී යව්  හැකි ඉක්මනින් (දින 3ක් 

ඇතුල ) ලිඛි ව් ෙන්ව්ා යැවීම අව්ශය යේ. 

ii. ග්රාම නිලධාරී - දුක්ගැනවිල්ල යහෝ පැමිණිල්ල සේූර්ණ ව්ාර් ාව්ක් ෙ සහි ව් දුක්ගැනවිලි සඳහා  

 සහන සැලසීයේ කමිටුව් හි සභාපති යහෝ යල්කේ යව්  හැකි ඉක්මනින් ලිඛි ව් ෙැනුේ දීම අව්ශය යේ  

 (දින 5-7 ඇතුල ).  

iii. දිසා ව්න නිලධාරී/අඩවි ව්න නිලධාරී/උෙයාන පාලක ඇතුලත්ව් ව්නසංරක්ෂණ යහෝ ව්නජීවී  

 සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්ට අයත් කව්ර යහෝ යේෂයඨ නිලධාරියයකු - දුක්ගැනවිල්ල යහෝ  

 පැමිණිල්ල ලැබූ දින සිට ව්ැඩකරන දින පහක් ඇතුළ  සේූර්ණ ව්ාර් ාව්ක් ෙ සහි ව් දුක්ගැනවිලි  

 සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුව් හි සභාපති යහෝ යල්කේ යව්  ලිඛි ව් ෙැනුේ දීම අව්ශය යේ. 

 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටු රැස්වීේ ප්රායද්ශීය යල්කේ කාර්යාලයේ දී, ව්නසංරක්ෂණ යහෝ 

ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්ට අයත් ප්රයද්ශය කාර්යාලයක දී යහෝ ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලයකදී 

සුදුසු පරිදි පැව්ැත්විය හැකි අ ර පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන ලෙ බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන් හට එම 

රැස්වීම සඳහා ආරාධනා කළ යුතුය. අොළ රැස්වීම පව්ත්ව්න දිනට දින හ කට යපර ඒ බව් බලපෑමට 

ලක්ව්න පුද්ගලයන් හට ෙැනුේ දිම සුදුසු යේ. 

 

3.6.2. පැමිණිලි බාරගැනීම හා මේඛනගත කිරීම. 

ව්ාචික සන්නියේෙනයේ සිට විිමත් සහ ලිඛි  ආකාරයයන් පැමිණිළි ඉදිරිපත් කළ හැකිය. බලපෑමට 

ලක්ව්න පුද්ගලයන්යගන් යහෝ යෙයව්නි පාර්ශ්ව්යක් හරහා වුව් ෙ සහන සැලසීයේ යාන්රණය විසින් සෘජු 

යලස පැමිණිලි ලබා ගනු ඇ . පැමිණිල්ල ලැබුණු ආකාරය සහ ක්රමය කුමක් වුව්ෙ මධයසථ්ානය විසින් 

එය භාර ග යුතු අ ර දුක්ගැනවිලි/පැමිණිලි යල්ඛනයේ එය යල්ඛන ග  කළ යුතුය.  

 

පැමිණිලි යල්ඛනයට පහ  ෙැක්යව්න කරුණු ඇතුළත්විය යුතුය. 

i. යයාමු අංකය 

ii. පැමිණිල්යල් දිනය 

iii. පැමිණිලිකරුයේ / කරුව්න්යේ නම/නේ 

iv. ස්ී /පුරුෂ භාව්ය 

v. ජාතික හැදුනුේපත් අංකය/ වියද්ශ ගමන් බලපර අංකය 

vi. ලිපිනය 

vii. පැමිණිල්යල් සාරාංශය 

viii. පැමිණිලිකරුයේ / කරුව්න්යේ අත්සන /අත්සන් 

 

3.6.3. පැමිණිලි පරීක්ෂා කිරිම හා මයාමු කිරීම 

පැමිණිල්ලක් ලැබී එය යල්ඛන ග වීයමන් අනතුරුව් පැමිණිලි යමයහයවීයේ ක්රියාව්ලියේ ඊලඟ පියව්ර 

ව්නුයේ ලැබුණු පැමිණිල්යල් යයෝගය ාව් මධයස්ථානය විසින්  හවුරු කිරීමයි. යයෝගය ාව්ය  ක්යස්රු 

කිරීම සහ ස යාපනය කිරීම සඳහා පහ  ෙැක්යව්න නිර්ණායක භාවි  කළ හැකිය.  

 

i. පැමිණිලිකරු මැනවින් හදුනාග  හැකි අ ර ඔහු/ඇයයේ නම හා සේබන්ධකර ගැනීයේ ය ාරතුරු    

 සපයා ඇ . 

ii. පැමිණිලිකරු ව්යාපෘතිය මගින් බලපැමට ලක්ූ අයකු වීම. 

iii. පැමිණිල්ලට ව්යාපෘතිය හා සෘජු සේබන්ධ ාව්ක් ඇ . 



ECOSYSTEM CONSERVATION AND MANAGEMENT PROJECT                                                        

Page 8 of 18 
 

iv. පැමිණිල්යලන් නගා ඇති කරුණු, දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය  මගින් විසදීම   

   සඳහා බලය ලබා ඇති කරුණුව්ල විෂයපථය යට ට අයත්යේ. 

 

පැමිණිල්ල ඉදිරියට කටයුතු කිරීම සඳහා සුදුසුකේ ලබා යනාමැතිනේ ඒ බව් යහ්තු සහි ව් පැමිණිලිකරුට 

ලිඛි ව් ෙැනුේදිය යුතුය. 

 

3.6.4. පැමිණිේල සලකා බැලීම 

විභාග කිරීමට නියමි  පැමිණිල්යල් යයෝගය ාව්ය මූලික සලකා බැලීයේදී  හවුරු ව්න්යන් නේ, එහි 

 ත්ත්ව්ය ඉහළ, මධයම යහෝ අව්ම ව්ශයයන් එහි ව්ැෙගත් භාව්ය ව්ර්ග කිරීම සඳහා සහ පැමිණිලිකරු සහ 

ව්යාපෘතිය යකයරහි එහි බලපෑම  ක්යස්රු කිරීම පිණිස  ව්ත් සලකා බැලීමක් නිර්යද්ශ යකයර්. 

පැමිණිල්ලක ව්ැෙගත් බව්  ක්යස්රු කිරීම පහසු කාර්යයක් යනාව්න්යන් එය පක්ෂග්රාහි/අගතිගාමී 

භාව්යකට ලක්විය හැකි බැවිනි. යේ සඳහා නිර්නායකයක් ස්ථාපි  කළ යුතු අ ර පහ  ෙැක්යව්න කරුණු 

එයට ඇතුලත් විය යුතුය: 

 

i. ගැටළුයේ උග්ර බව් 

ii. පුද්ගලයකුයේ යහෝ කණ්ඩායමක යහප  යකයරහි විය හැකි බලපෑම 

iii. ව්යාපෘතිය යකයරහි විය හැකි බලපෑම 

 

පැමිණිල්ලක උග්රභාව්ය  ක්යස්රු කිරීයේදී, ව්ැඩබිේ යහෝ අොල රක්ි  ප්රයද්ශය යව්  යකයරන ක්යෂ්ර 

සංචාර මගින් අතියර්ක ෙත්  එක්රුස් කිරීම, පැමිණිලිකරුව්න් සහ යව්නත් අොල පුද්ගලයන් යහෝ ප්රජා 

කණ්ඩායේ සමඟ සාකච්ඡා සහ සේමුඛ සාකච්ඡා පැව්ැත්වීම සහ ඒ ව්න විටත් ලබාදී ඇති ය ාරතුරු සමඟ 

නව් ය ාරතුරු නැව්  පරීක්ෂා කිරීම යනාදිය සිදුකිරීම අව්ශය ව්නු ඇ . 

 

3.6.5.ප්රතිචාරයක්/පිළිතුරක් සැකසම 

පැමිණිල්ල සලකා බැලීම/ ක්යස්රු කිරීම නිම කිරීයමන් අනතුරුව්, පැමිණිල්යල් කටයුතු ඉදිරියට 

කරයගන යන්යන් යකයස්ෙ යන්න පිළිබඳව් ප්රතිචාරයක් සකස් කළ හැකිය. යමම ප්රතිචාරය පැමිණිලිකරු 

යව්  ෙැනුේ දිය යුතුය. පහ  ෙැක්යව්න කරුණු ප්රතිචාරයට ඇතුළත් විය යුතුය. 

i. පැමිණිල්ල පිළිගත්බව් යහෝ ප්රතික්යෂ්ප කළ බව් 

ii. පිළිගැනීමට යහෝ ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට යහ්තු  

iii. මීලඟ පියව්රයන් ; පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කල යුත්යත් යකා ැනකට ෙ යන්න 

iv. කාල රාමුව්ක්, අව්ශය ලිපියල්ඛන සහ සාක්ි   

3.6.6. විසඳුේ ප්රමේශයක් මතෝරා ගැනීම 

සහන සැලසීයේ යාන්රණ සැමවිටම දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීම පිණිස බහුවිධ ප්රයේශයන් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. දුෂ්කර යහෝ බලපෑමට පත්ව්න්නන් හට සංස්කෘතිමය යහෝ සාමාජීය ව්ශයයන් ආගන්තුක ව්න 

ප්රයේශයන් යයාො ගැනීයමන් හැකි ාක්දුරට ව්ැළක සිටිය යුතුය. පහසුයව්න් සහ කිසිදු බියකින් යහෝ 

බියගැන්වීමකින් ය ාරව් සහන සැලසීයේ යාන්රණයට සහභාගීවීමට ජන ාව්ට හැකි විය යුතුය. 

පහසුයව්න් බලපෑමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායේ ෙ ඇතුළත්ව් බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්ට ක්රියාකාරීව් 

සහභාගීවීම සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්කාශයක් ෙ දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ප්රයේශයන් මගින් 

නිර්මාණය විය යුතුය. සහන සැලසීම සඳහා ග  හැකි ප්රයේශයන්ට පහ  ෙෑ ඇතුලත් විය යුතුය. 

 

i. සිය ප්රජායේ සාමාජිකයන්හට බලපාන ගැටළු පිළිබඳව් සමීප අව්යබෝධයක් ඇති ග්රාමීය ව්ැඩිහිටියන්, 

ූජය පක්ෂය යහෝ ප්රජා මූලික සංවිධාන ව්ැනි ප්රායද්ශීය සහ පාරේපරික ආය න මගින් සමථකරණය 

සිදුකිරීම හා යමම ප්රායද්ශීය ආය න, විිමත් සහන සැලසීයේ යාන්රණව්ලට ඒකාබද්ධ කල හැකිය.  

ii. සමථ මණ්ඩල යහෝ තුන්ව්ැනි පාර්ශ්ව්යන් හරහා විසඳුේ ලබාගැනීම සඳහා පහසුකේ සැලසීමට හැකිය. 
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iii. බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන් සහ අොල ආය නය යහෝ ආය න අ ර සෘජු සාකච්ඡා සහ සංව්ාෙ ඇති   

 කිරීම. 

iv. ලිපියල්ඛන සමායලෝචනය කිරීම, ක්යෂ්ර පරීක්ෂණ,  ාක්ෂණික ආය න යව්තින් ලබාගනු ලබන   

   ක්යස්රු කිරීේ සහ විවිධ පාර්ශ්ව්යන් සේමුඛ සාකච්ඡාව්ලට බඳුන් කිරීම ව්ැනි ෙෑ මගින්    

  පැමිණිල්ලක් පිළිබඳව් පරීක්ෂණ පැව්ැත්වීම. 

v. යව්නත් අිකරණ සහ පරිපාලනමය ක්රියාව්ලින් යව්  යයාමු කිරීම.  

 

3.6.7.අොල ප්රයේශය ක්රියාත්මක කිරීම 

ව්යාපෘතියේ සහන සැලසීයේ යාන්රණය ක්රියාත්මක කිරීයේදී සැලකිල්ලට ග  යුතුව් ඇති ව්ැෙගත් අංග 

පහ  ෙැක්යේ. 

i. බියකින් යහෝ බියගැන්වීමකින් ය ාරව්  මන්යේ දුක්ගැනවිලි විස් ර කිරීම සඳහා මඟයපන්ව්නු   

 ලබන පරිසරයක් බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්ට නිර්මාණය කරදීම. 

ii.  මන්යේ දුක්ගැනවිල්ල ඉදිරිපත් කිරීයේදී කැඳව්ායගන පැමිණියමන්  මන්ට පහසුව්ක් ව්නු ඇ ැයි  

 හැයඟන පවුයල් සාමාජිකයයක්, යහෝ සයහෝෙර ගේව්ැසියයක් ව්ැනි යෙයව්නි  පාර්ශ්ව්යක් සමඟ  

 පැමිණීමට, බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්ට ඉඩ සැලසීම (අව්ශයනේ) 

iii. ව්ාර් ාග ව් ඇති දුක්ගැනවිල්ල  ක්යස්රු කිරීම සහ නිශ්චය කරගැනීම පිණිස අව්ශයනේ ක්යෂ්ර  

 පරීක්ෂණ සිදු කිරීම. 

iv. දුක්ගැනවිලිව්ල සැබෑ යහ්තු  හවුරු කිරීම සඳහා අව්ශයනේ එම පැමිණිලි  ාක්ෂණික  ක්යස්රු  

 කිරීේ සඳහා යයාමු කිරීම. 

v. පරීක්ෂණ ක්රියාව්ලිය සහ යව්නත් පාර්ශ්ව්යන්ට කරනු ලබන අනව්ශය යයාමු කිරීේ අව්ම කිරීම. 

vi. ප්රමාෙව්ලින් ව්ැලකම. 

vii. තීරණ ගැනීයේ ක්රියාව්ලිය සමඟ බැඳී පව්තින අොල නීති-රීති සහ යරගුලාසි පිළිබඳ අව්ධානය යයාමු  

 කිරීම. 

viii. අව්ශය අම ර ය ාරතුරු සැපයීම සඳහා ග්රාම නිලධාරී,  ාක්ෂණික නිලධාරීන් ව්ැනි යව්නත් අොල  

 ආය න යහෝ පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කිරීම. 

ix. සාකච්ඡා පැව්ැත්වීම සහ අෙහස් හුව්මාරු සඳහා අව්සථ්ාව්න් නිර්මාණය කිරීම 

x. තීරණ ගැනීයේ ක්රියාව්ලිය ස්ව්ාීන හා සාධාරණ බව් බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්ට සහතික වීම. 

xi. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලිය සහ එහි ප්රතිඵලය යල්ඛන ග  කිරීම සහ සහන  

 සැලසීයේ ප්රතිඵලය/තීරණය බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්ට සහ අොල ආය නව්ලට ෙැන්වීම. 

 

3.6.8.ගැටළු විසඳීම 

ව්යාපෘති පාෙක සහන සැලසීයේ යාන්රණ, දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා විවිධ ක්රයමෝපායයන් යයෝජනා 

කරනු ඇති අ ර, ඒ සඳහා පහ  ෙැක්යව්න කරුණු ෙ ඇතුළත් යේ. 

i. සරල දුක්ගැනවිලි සඳහා යහ්තු වී ඇති කාරණා ඉව්ත් කිරීම සඳහා හැකි සෑම අව්ස්ථාව්කදී ම යයෝගය  

පියව්රයන් ගන්නා යලස ඒ සඳහා ව්ගකිව්යුතු ආය න/පුද්ගලයන් යව්තින් ඉල්ලා සිටීම. උොහරණ 

ව්ශයයන් ව්යාපෘතියේ යේකිසි කටයුත් ක් නිසා එකතු ූ කැළි කසල ඉව්ත් කරයෙන යලස 

යකාන්රාත්කරුව්න්යගන් යහෝ අොල පුද්ගලයන්යගන් ඉල්ලා සිටීම, ශේෙ දුෂණයක්, මාර්ග 

ආරක්ෂාව් සේබන්ධයයන් ගැටලුව්ක්, ප්රයේශ මාර්ග අව්හිරවීමක් ව්ැනි කරුණු. 

ii. අයනෝනය ව්ශයයන් එකඟ ාව්කට පැමිණි විසඳුේ සඳහා බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයන් සහ ව්න  

 සංරක්ෂණ යහෝ ව්නජීවී  සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තු අ ර අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හිදී ගිවිසුේ අත්සන්  

  ැබීම. 

iii. බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්යේ යද්පල සහ ජීව්නව්ෘත්තීන් යව්  ව්යාපෘතිය හා සේබන්ධ  

කටයුතුව්ලින්  ව්දුරටත් යේකිසි බලපෑේ සිදුයේෙැයි නිශ්චය කරගැනීම පිණිස අීක්ෂණ 

ක්රියාව්ලියක් ආරේභ කිරීම (ගැටලුයේ යහ්තුව්ට පිළියේ සැපයීයමන් අනතුරුව්)  
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3.6.9.අදාළ ක්රියාව්ලිය සහ ප්රතිඵල මයාමු ගත කිරීම, මේඛනගත කිරීම සහ ඇගයීම 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලිය යයාමුග  කිරීම සහ අීක්ෂණය කිරීම, ගනු ලැබූ තීරණ 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ කාලීන හා කාර්යක්ෂම ආකාරයයන් අොල සහන සැලසීේ, බලපෑමට ලක්ූව්න්ට 

ලබාදුන් බව්ට ව්ගබලා ගැනීම සහ කාර්යයන්හි ව්ගකම සහන සැලසීයේ යාන්රණයන් සතු යේ. 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලියේ ප්රගතිය පිළිබඳව් පැමිණිලිකරුව්න්හට නිරන් ර පසු 

විපරේ ලබාදීයේ ව්ගකම ෙ එම යාන්රණය සතු යේ. දුක්ගැනවිලි සඳහා විසඳුේ ක්රියාත්මක කිරීයේ ප්රගතිය 

සහ සහන සැලසීයේ කාලසීමාව්න්, දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කටයුතු නිය  ව්ශයයන් සිදුව්න 

බව්ට පසුවිපරේ කිරීම, ලැබුණු පැමිණිළි සහ ඒව්ා විසඳීයේ ප්රගතිය පිළිබඳ යල්ඛනග  ය ාරතුරු යනාදිය 

අීක්ෂණයට ඇතුලත් විය යුතුය.  

 

සහන සැලසීයේ යාන්රණයේ සමස්  ඵලොයී ාව්ය සහ බලපෑම ඇගයුේ ක්රමයේෙයක් මගින්  ක්යස්රු 

කල යුතුය. එව්ැනි ඇගයුේ ව්ාර්ිකව් යහෝ අර්ධ ව්ාර්ිකව් සිදුකළ හැකි අ ර සහන සැලසීයේ 

යාන්රණයේ කාර්යසාධනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහ ව්යාපෘති කළමනාකරණය සඳහා අගනා 

පසුවිපරමක් ලබාදීම පිණිස ඒව්ායේ ප්රතිඵල ොයක කරග  යුතුය. එව්ැනි ඇගයීේ මඟින් පහ  ෙැක්යව්න 

ගැටළු සඳහා පිළිතුරු ලබාග  හැකිය. 

 

i. පැමිණිළි යකාපමණ සංඛයාව්ක් ලැබී තියේෙ? 

ii. ලැබී ඇත්යත් කුමන ආකාරයේ පැමිණිලිෙ? 

iii. පැමිණිළිව්ල  ත්ත්ව්ය කුමක්ෙ? (ප්රතික්යෂ්ප කරන ලෙ යහෝ නුසුදුසු,  ක්යස්රු කරමින් පව්තින,  

 විසඳුේ ගිවිසයගන ඇති, සහ විසඳුේ ගනිමින් පව්තින යහෝ විසඳා ඇති) 

iv. ගැටළු විසඳීම සඳහා යකාපමණ කාලයක් ගනු ඇතිෙ? 

v. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාපරිපාටිය බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයින් යකාපමණ  

 සංඛයාව්ක් විසින් භාවි  කරනු ලැබ ඇත්ෙ? 

vi. ප්රතිඵලයන් කුමක්වීෙ? 

vරණ අයේක්ි  අරමුණු, ඉලක්ක සහ ප්රතිපත්තීන් සපුරා ගැනීම සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය  

 ඵලොයීවීෙ? 

viii. විසඳුේ ප්රයේශයන් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය මගින් අව්ශය පියව්ර යයාො  

 යගන ඇත්ෙ? උො : ධාරි ා ව්ර්ධනය,  ාක්ෂණික වියශ්ෂඥයින් මගින් අෙහස් විමසීම යනාදිය 

ix. සහන සැලසීයේ යාන්රණය, සමස්  ව්යාපෘතියයහි කළමනාකරණය යව් ට ඵලොයී යලසට  

 ඒකාබද්ධ වී තිබුණිෙ? 

 

පැමිණිළිව්ල ප්රමාණව්ත්, ක්රියාත්මක කිරීයේ යෙෝෂ හඳුනාගැනීම, කාලීන නිව්ැරදි කිරීයේ පියව්ර ගැනීම, 

සහ අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හිදී ක්රයමෝපායික යව්නස්කේ සිදුකිරීම යනාදිය පිළිබඳව් ව්යාපෘති 

කළමනාකරණයට අව්යබෝධ කරගැනීම සඳහා යමම ය ාරතුරු ව්ැෙගත් යේ. ව්යාපෘතිය සමඟ බලපෑමට 

ලක්ූ පුද්ගලයන්යේ  ෘේතිමත් භාව්ය පිළිබඳ අගනා පසු විපරමක්ෙ එමඟින් සපයනු ලබන අ ර 

ක්රියාත්මක කිරීයේ සහ ක්රියායේ යයෙවීයේ ආය න සඳහා මනා පිළිගැනීමක් ඇතිවීම සඳහා ෙ එය ොයක 

යේ.  

 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය සහ දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුව් පිළිබඳව් 

ව්යාපෘතියේ සියළු පාර්ශ්ව්කරුව්න් අ ර ෙැනුව්ත් කිරීම  මුලික අව්සථ්ායව්හි ම සිදුකළ යුතු කරුණක් බව් 

නිරීක්ෂණය වී ඇ . දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය සාර්ථක යලස ක්රියාත්මක කිරීම 

පිණිස ඒ පිළිබඳව් සහ දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුව් පිළිබඳව් මහජන ාව්, රජයේ 

නිලධාරීන්, සමාජ සංවිධාන, යකාන්රාත්කරුව්න් සහ අොළ ප්රයද්ශව්ල ප්රායද්ශීය යල්කේව්රුන් සහ ග්රාම 

නිලධාරීන් යාන්රනය ස්ථාපි  කිරීමට යපර ෙැනුව්ත් කරනු ඇ . ව්යාපෘතියේ අරමුණු, අයේක්ි  අව්සන් 
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ප්රතිඵලයන්, ක්රියාත්මක කිරීම සහ දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය පිළිබඳව් යමහිදී 

අව්ධානය යයාමු ව්නු ඇ .  

 

3.6.10. ගැටලු විසදීමේ ක්රමමේදය 

බිේ මට්ටයේ ගැටළුව්ක් සඳහා පිළියේ ලබාදීමට දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුව් (ප්රායද්ශීය 

යල්කේ කාර්යාල මට්ටයේ  කමිටුව්ට) සති හ රකට  (04) ව්ඩා ව්ැඩි කාලයක් ග  යනාකිරීම ඉ ා 

ව්ැෙගත් යේ. අොළ ගැටළුව් ප්රායද්ශීය මට්ටමින් පිහිටුව්ා ඇති  සහන සැලසීයේ කමිටුයේ දී විසයෙන්යන් 

නේ එම තීරණය කමිටුයේ යල්කේව්රයා විසින් ලිඛි  ආකාරයයන් ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයේ ඒකකය 

(PMU) යව්  ෙැන්විය යුතුය.  

 

යමම මට්ටමින් විසඳිය යනාහැකි ඕනෑම ගැටළුව්ක් කමිටුයේ යයෝජනා සහ නිරීක්ෂණ ෙ ඇතුළත් 

සේූර්ණ ව්ාර් ාව්ක් සමඟ අදියර 2 කමිටුව් යව්  (Project Steering Committee) හැකි ඉක්මනින් යයාමු 

කිරීම අව්ශය යේ.  

 

3.6.11. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසමේ යාන්ත්රණය පිළිබඳ දැනුව්ත්ත කිරීම. 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණය පිළිබඳව් බලපෑමට පත්ව්න පාර්ශ්ව්යන්, රජයේ ආය න 

සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන ව්ැනි පාර්ශ්ව්කාර කණ්ඩායේ අ ර ෙැනුව්ත් බව්ක් ලබාදිය යුතුය.  ඒ පිළිබඳ 

ඵලොයී ෙැනුව්ත් කිරීයේ ක්රියාව්ලියක් මගින් ලැයබන පැමිණිළි ම  පෙනේූ  මන්ට ලබාග  හැකි 

විකල්ප පිළිබඳව් ජන ාව් මනා අව්යබෝධයක් ලබාගනු ඇ . යකයස්වුව් ෙ, ව්යාජ පැමිණිළි ඉදිරිපත් 

යනාකිරීම සඳහා පාර්ශ්ව්කරුව්න් උනන්දු කරවීම සඳහා ෙ පියව්ර ග  යුතුය. ෙැනුව්ත් කිරීයේ ව්ැඩ සටහන් 

පහ  ෙැක්යව්න යකාටස්ව්ලින් සමන්වි  විය යුතුය.  

  

i. ව්යාපෘතියේ විෂය පථය, සැලසුේ කර ඇති ක්රියාකාරකේ ආදිය  

ii. යස්ව්ය සලසා ග  හැකි දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ යාන්රණයන් හි ව්ර්ග, ඒ සඳහා ප්රයේශය  

ලබා ග  හැකි කාර්යයන් උො: ඉදිකිරීේ හා සේබන්ධ දුක්ගැනවිලි, ව්නාන් ර/ව්යනෝෙයානව්ල 

මායිේ නිර්ණය කිරීයේදී  ඇති විය හැකි ගැටළු, ජීව්යනෝපාය සංව්ර්ධනය කිරීයේ ක්රියාකාරකේව්ල දී 

ප්රතිලාභ ලබන්නන් ය ෝරාගැනීයේදී ඇතිවිය හැකි ගැටළු ආදී ව්ශයයන්. 

iii. කමිටුව්ට පිළිග  යනාහැකි දුක්ගැනවිලි ව්ර්ග  

iv. කමිටුව් යව්  ප්රයේශවීයේ හිමිකම 

v. පැමිණිළි ව්ාර් ා කළ හැක්යක් යකයස්ෙ සහ කාටෙ යන්න උො: දුරක න මගින්  ැපෑයලන් සහ  

 විෙුත්  ැපෑයලන්, යව්ේ අඩවියයන් යමන්ම පැමිණිල්ලක අන් ර්ග  කළ යුතු ය ාරතුරු 

 

ඒ ආකාරයයන්ම පහ  ෙැක්යව්න කරුණු පිළිබඳව් බලපෑමට පත්ව්න පුද්ගලයන් ෙැනුව්ත් කිරීම සඳහා 

ඵලොයී ෙැනුව්ත් කිරීයේ ව්ැඩ සටහන් සංවිධානය කළ යුතුය.  

 

i. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුයේ සාමාජිකයන් සහ එම කමිටුව් පිහිටි ස්ථානය  

ii. දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ පැමිණිළි යහෝ ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීයේ ක්රමයේෙය 

iii. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටු රැස්වීේ සඳහා සහභාගී වීම (පැමිණිලිකරු හට  ව්ත්  

 පුද්ගලයයක් රැයගන ඒමට හැකියාව් ඇත්ෙ යන්න ව්ැනි)  

iv. ගැටළු විසඳීයේ ක්රියාව්ලියේ පියව්රයන් සහ යාන්රණයේ යයාො යගන ඇති කාලව්කව්ානු  

v. පැමිණිල්ල සනාථ කිරීම සඳහා අව්ශය ලිපියල්ඛන සහ සාක්ි  

 

3.6.12. දැනුව්ත්ත කිරීමේ පියව්රයන්ත්  

මහජන ාව්, රජයේ නිලධාරීන්, ක්රියාත්මක කිරීයේ ආය න, යකාන්රාත්කරුව්න් සහ උනන්දුව් ෙක්ව්න 

යව්නත් කණ්ඩායේ ව්ැනි සියළු පාර්ශ්ව්කරුව්න් ආව්රණය ව්න පරිදි ෙැනුව්ත් කිරීයේ ව්ැඩ සටහන සැලසුේ 
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කල යුතුය.  අොළ දිස්ික් යල්කේව්රුන්යේ සේබන්ීකරණය ඇතිව් අොළ ප්රයද්ශයේ සියළු ප්රායද්ශීය 

යල්කේව්රු සහ වියශ්ෂයයන් ග්රාම නිලධාරී, සමාජ සංවිධාන, ප්රජා නායකයන්, ආගමික නායකයන්, 

යකාන්රාත්කරුයේ නියයෝජි යයක් (ව්ැඩ බිේ කළමනාකරු) සහ යව්නත් සේබන්ධ රජයේ නිලධාරීන් 

සඳහා ෙැනුව්ත් කිරීයේ ව්ැඩ සටහන සැලසුේ කල යුතුය. ප්රායද්ශීය යල්කේයේ සහාය ඇතිව් ව්න 

සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව් යහෝ ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපර්ය යේන්තුව්ට අයත් ප්රායද්ශීය නිලධාරීන් 

විසින් යමම කාර්යය ඉටු කලයුතු යේ. අව්ශය සහය හා මැදිහත් වීේ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයේ ඒකකය 

(PMU) යව්තින් ලබායෙනු ඇ . 

 

4. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසමේ කමිටු සඳහා ව්ගකීේ සහ විෂය පථය (Terms of    

Reference)  

 

4.1. අදියර  1: සහන සැලසමේ කමිටුව්  

 

i. සහන සැලසීයේ කමිටු රැසව්ීේ, පියව්ර 1 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ සභාපති විසින් කැඳව්නු ලැයේ.  

ii. සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලිය සහ ඒව්ායේ ප්රතිඵල යල්ඛනග  කිරීම.  

iii. දුක්ගැනවිල්ලක් යහෝ පැමිණිල්ලක් ලැබූ ව්හාම එම දුක්ගැනවිල්ල යහෝ පැමිණිල්ල ලැබූ දින සිට සති  

තුනක් ඇතුළ  අව්ශය පියව්ර ගනු ඇති බව් සහතික කරමින් අොළ කාර්යාලය (Focal Point) විසින් 

පැමිණිලිකරු යව්  ලිඛි ව් ෙන්ව්ා යැවිය යුතුය. 

iv. දුක්ගැනවිල්ල භාරයෙන ලෙ නිලධාරියායේ නම, රාජකාරි ලිපිනය සහ රාජකාරි දුරකථන අංක පියව්ර  

 1 සහන සැලසීයේ කමිටුව් මගින් පැමිණිලිකරු යව්  සැපයිය යුතුය. 

v. යෙන ලෙ කාලසීමාව් ඇතුළ  ඔහුයේ/ඇයයේ දුක්ගැනවිල්ල සඳහා විසඳුේ යනාලැබුනයහාත් ඒ  

සඳහා සිය පැමිණිල්ල පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුව් යව්  ව්ාර් ා කිරීම පිණිස යහෝ පියව්ර 1 

සහන සැලීයේ කමිටුව් විසින් ගන්නා ලෙ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව් ඔහු/ඇය  ෘේතිමත් යනාව්න්යන් නේ 

ඒ පිළිබඳව් කටයුතු කිරීම සඳහා අදියර  2 සහන සැලසීයේ කමිටුව්ට ව්ාර් ා කිරීම සඳහා කමිටුයේ 

ව්ගකිව්යුතු නිලධාරීන්යේ නේ, රාජකාරි ලිපිනයන් සහ රාජකාරි දුරකථන අංක අදියර 1 සහන 

සැලසීයේ කමිටුව් මගින් පැමිණිලිකරුව්න්ට සැපයිය යුතුය.  

vi. තීරණය ඒකමතික නේ, එම තීරණය පිළිබඳව් පැමිණිලිකරු යව්  ෙැනුේ දිය යුතු අ ර පියව්ර 1  

සහන සැලසීයේ කමිටුයේ තීරණය සේබන්ධයයන් පැමිණිලිකරු  ෘේතිමත් යනාව්න අව්ස්ථාව්ලදී ඒ 

පිළිබඳව් නැව්  සලකා බැලීම සඳහා සේූර්ණ ව්ාර් ාව්ක් ෙ සමඟ පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුව් 

යව්  යයාමු කළ යුතුය. 

vii. පියව්ර 1 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ තීරණය යපාදු සේමුතියයන් ගත් එකක් විය යුතුය. තීරණය  

සේබන්ධයයන් ඒකමතික බව්ක් යනාමැත්යත්නේ, අොළ දුක්ගැනවිල්ල සේබන්ධයයන් කමිටු 

සාමාජිකයන්යේ එකඟවීයේ සහ විරුද්ධවීයේ අෙහස ්ව්ාර් ා කර ග  යුතු අ ර එම දුක්ගැනවිල්ල 

පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුව් යව්  ව්ාර් ා කළ යුතුය. 

viii. හානියට පත් යද්පල යහෝ ජීව්න ව්ෘත්තීන් හා සේබන්ධ කිසියේ ගැටලුව්ක් (යව්නත් පාරිසරික සහ  

සාමාජීය ගැටළු අ ර) සේබන්ධයයන් සහන සැලසීයේ කමිටුව් අප්රමාෙ ව් කටයුතු කළ යුතුය. 

යකයස්වුව් ෙ, යද්පල  ක්යස්රු කිරීම යහෝ ඉඩේ අත්පත් කරගැනීම සඳහා ව්න්දි යගවීම හා සේබන්ධ 

කිසිදු දුක්ගැනවිල්ලක් යහෝ පැමිණිල්ලක් සහන සැලසීයේ කමිටුව් විසින් භාරග  යුතු 

යනාව්න්යන්ය. 

ix. සංකර්ණ ගැටලු සඳහා සති හ රක් ඇතුළ  විසඳුේ ලබාදීම සඳහා සහන සැලසීයේ කමිටුව් සිය  

සියලු ප්රයන් යන් ගනු ඇ . බහු ර ඡන්ෙ පෙනම ම  සහන සැලසීයේ කමිටුව් තීරණ ගනු ඇ . 

අව්ශයනේ කමිටුව්ට කිසියේ බාහිර පුද්ගලයකුයේ සහාය ලබාග  හැකිය. 

x. අිකරණයේ විභාගයට යගන තියබන කරුණු සේබන්ධයයන් ක්රියාකිරීමට සහන සැලසීයේ  

 කමිටුව්ට බලයක් යනාමැ . 
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xi. සහන සැලසීයේ කමිටුයේ තීරණයන් බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයන්ට ලිඛි ව් ෙන්ව්ා යව්නු ඇ .  

තීරණයන්හි පිටපත් තුනක් සැපයිය යුතු අ ර ඉන් එකක් බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයාටත් යෙව්ැන්න 

ව්යාපෘති කාර්යාලයටත් තුන්ව්ැන්න අදියර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ සභාපති යව් ත් යැවිය 

යුතුය. 

xii. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ප්රතිඵල බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්ට සහ අොළ ආය නයන්ට  

 ෙැන්වීම. 

xiii. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලි සහ එහි ප්රතිඵල අදියර 1 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ  

 යල්කේව්රයා විසින් යල්කන ග  කරනු ඇති අ ර අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හි දී අදියර 2 සහන සැලසීයේ  

 කමිටුව් යව්  ෙන්ව්ා යව්නු ලැයේ. 

xiv. බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ලයන්හට අහි කර බලපෑේ ඇතිවීම ව්ැළැක්වීම පිණිස සියළු සහන සැලසීේ  

 කමිටු සාමාජිකයන්  මන්යේ අෙහස්, ෙැනුම සහ පළපුරුද්ෙ තීරණ ගැනීයේ දී සව්්ාීනව් යයාො ගනු  

 ඇ ැයි අයේක්ෂා කරයි. 

 

4.2. අදියර 2 - සහන සැලසමේ කමිටුව් 

i. සහන සැලසීයේ කමිටු රැසව්ීේ, පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ සභාපති විසින් කැඳව්නු ලැයේ.  

ii. අදියර 1 සහන සැලසීයේ කමිටුව් (at the local level) යව්තින් දුක්ගැනවිල්ලක් ලැබුණු විට  

 පැමිණිලිකරුට ෙ පිටප ක් සහි ව් පියව්ර 1 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ (ප්රායද්ශීය ව්ශයයන් පිහිටුව්ා  

 ඇති) සභාපති යව්  ලිඛි  ව් ෙැන්වීමක් සිදුකළ යුතුය.  

iii. ව්ැඩිදුර පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කළ හැකිය 

iv. ඔවුන්යේ සහාය සඳහා අොළ වියශ්ෂඥ ඥාණය සහි  පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කළ හැකිය.  

v. දුක්ගැනවිලි, ව්ාර් ා සහ කමිටුයේ තීරණ හා සේබන්ධ ව්ාර් ා පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුව් 

 විසින් පව්ත්ව්ා ග  යුතුය.  

vi. අිකරණයේ විභාග යව්මින් පව්තින කාරණයක් සේබන්ධයයන් කටයුතු කිරීමට සහන සැලසීයේ  

 කමිටුව්ට බලයක් යනාමැ .  

vii. සහන සැලසීයේ ක්රියව්ලිය සහ ඒව්ායේ ප්රතිඵල යල්ඛනග  කිරීම  

viii. සහන සැලසීයේ ප්රතිඵල පිළිබඳව් බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්හට සහ අොළ ආය න යව්   

 ෙැන්වීම 

ix. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලි සහ එහි ප්රතිඵල පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ  

 යල්කේව්රයා විසින් යල්ඛනග  කරනු ඇති අ ර අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හි දී පියව්ර 1 සහන සැලසීයේ  

 කමිටුව් යව්  ෙන්ව්ා යව්නු ලැයේ.  

x. බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ලයන්හට අහි කර බලපෑේ ඇතිවීම ව්ැළැක්වීම පිණිස සියලු සහන සැලසීේ  

 කමිටු සාමාජිකයන්  මන්යේ අෙහස්, ෙැනුම සහ පළපුරුද්ෙ තීරණ ගැනීයේදී ස්ව්ාීනව් යයාො ගනු  

 ඇ ැයි අයේක්ෂා කරයි. 

xi. පියව්ර 2 සහන සැලසීයේ කමිටු සභාපතිව්රයා ප්රතිපත්ති තීරණ ගැනීයේ ජාතික මට්ටයේ ස්ව්ාීන  

 පුද්ගලයකු බැවින් ඡන්ෙය ප්රකාශ කිරීමට ඔහුට බලයක් යනාමැ . 

 

4.3. අදියර 3 - සහන සැලසමේ කමිටුව් 

 

i. අදියර 2 සහන සැලසීයේ කමිටුව් විසින් යයාමු කරන ලෙ දුක්ගැනවිලි ප්රතිපත්තිමය ෙෘෂ්ි  

 යකෝණයයන් සැලකිල්ලට භාජනය කිරීමට නියමි ය.  

ii. ව්ැඩිදුර පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කළ හැකිය 

iii. අිකරණයේ විභාග යව්මින් පව්තින කාරණයක් සේබන්ධයයන් කටයුතු කිරීමට සහන සැලසීයේ  

 කමිටුව්ට බලයක් යනාමැ .  

iv. සහන සැලසීයේ ක්රියව්ලිය සහ ඒව්ායේ ප්රතිඵල යල්ඛනග  කිරීම  
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v. සහන සැලසීයේ ප්රතිඵල පිළිබඳව් බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ගලයන්හට සහ අොළ ආය න යව්   

 ෙැන්වීම 

vi. දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීයේ ක්රියාව්ලි සහ එහි ප්රතිඵල පියව්ර 3 සහන සැලසීයේ කමිටුයේ  

 යල්කේව්රයා (වියාපෘති අධයක්ෂක විසින් යල්ඛනග  කරනු ඇති අ ර අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හි දී  

 පියව්ර 1 සහන සැලසීයේ කමිටුව් යව්  ෙන්ව්ා යව්නු ලැයේ).  

vii. බලපෑමට ලක්ව්න පුද්ලයන්හට අහි කර බලපෑේ ඇතිවීම ව්ැළැක්වීම පිණිස සියලු සහන සැලසීේ  

 කමිටු සාමාජිකයන්  මන්යේ අෙහස්, ෙැනුම සහ පළපුරුද්ෙ තීරණ ගැනීයේදී ස්ව්ාීනව් යයාො ගනු  

 ඇ ැයි අයේක්ෂා කරයි. 

viii. පියව්ර 3 සහන සැලසීයේ කමිටු සභාපතිව්රයා ප්රතිපත්ති තීරණ ගැනීයේ ජාතික මට්ටයේ ස්ව්ාීන  

 පුද්ගලයකු බැවින් ඡන්ෙය ප්රකාශ කිරීමට ඔහුට බලයක් යනාමැ . 

 

5. අනු සංරචක 3c: මද්ශීය හා විමද්ශීය පුහුණු/අධයයන කටයුතු සඳහා නිළධාරීන්ත් මතෝරාගැනීමේ දී සිදුව්න 

අසාධාරණකේ පිළිබඳ ඉදිරිපත්තව්න පැමිණිලි විභාග කිරීම සඳහා ‘දුක්ගැනවිලි විසඳා ගැනීමේ කමිටු’ පත්තකිරීම  

 

මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමා යංශය සහ තිරසාර සංව්ර්ධන හා ව්නජීවී අමා යංශය ඒකාබද්ධ ව් 

ක්රියාත්මක කරණු ලබන පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතියේ අනු සංරචක 3 (c) හි  මූලික 

අරමුණ ව්න්යන් ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයේ ආය නව්ල, ආය නික හැකියාව් හා නිලධාරීන්යේ අව්ශය 

කුසල ා ව්ැඩිදියුණු කිරීමයි. යේ යටයත් ව්න සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුයේ හා ව්නජීවී සංරක්ෂණ 

යෙපාර් යේන්තුයේ නිලධාරීන් සඳහා සුදුසු වියශ්ෂ පුහුණු අව්ශය ාව්යන් එම යෙපාර් යේන්තු විසින් හදුනාගනු 

ලබනව්ා ඇ . එයස් හදුනාගනු ලබන පුහුණු යහෝ අධයයන කටයුතු යව්නුයව්න් අව්ශය මුලයම ය ප්රතිපාෙන 

ලබාදීමට ව්යාපෘතිය කටයුතු කරණු ඇ .  ව්ෙ ඉහ  ක පුහුණු යහෝ අධයයන කටයුතු යව්නුයව්න්  සුදුසු 

නිලධාරීන් යත්රීයේ ක්රියාව්ලිය අොල යෙපාර් යේන්තු විසින් ෙැනට සකස් කර ඇති මාර්යගෝපයද්ශනයන්ට සහ 

ක්රමයේෙයන්ට අනුව් සිදුකරනු ලබනව්ා ඇ . 

 

ව්යාපෘතිය විසින් මුලය ප්රතිපාෙන ලබායෙනු ලබන යයෝජි  පාඨමාලාව්න් සඳහා නිලධාරීන් ය ෝරාගැනීම 

පිළිබඳව් යේ කිසි ආකාරයක අ ෘේතියක්, දුක්ගැනවිල්ලක් යහෝ පැමිණිල්ලක් ඇති වියටක එය ඉදිරිපත් යකාට 

අව්ශය විසදුේ ලබාගැනීම සඳහා ඉහ  සඳහන් සංරචකය යටයත් දුක්ගැනවිලි විභාගකර සහන සැලසීයේ කමිටු 

ස්ථාපි  කිරීමට ව්යාපෘතිය අයේක්ෂා කරයි.  

 

ඒ අනුව් ව්න සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුයේ හා ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තු යෙක සඳහා යව්න් යව්න්ව් 

කමිටු යෙකක් ස්ථාපි  කිරීමට පියව්ර යගන ඇති අ ර එම කමිටුව්ල සංයුතිය පහ  සඳහන් පරිදි යේ.  

අ ෘේතියට පත්ූ නිලධාරියා යහෝ පාර්ශ්ව්ය විසින්  ම දුක්ගැනවිල්ල ලිඛි ව්  ම ආය න ප්රධානියා මගින් 

අොල කමිටුව් යව්  ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 

දුක්ගැනවිලි විසදාගැනීමේ කමිටුමේ සංයුතිය - ව්න සංරක්ෂණ මදපාර්තමේන්ත්තුව්  

සභාපති: යල්කේ - මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමා යංශය 

යල්කේ: ව්යාපෘති අධයක්ෂ, පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

සාමාජික: අතියර්ක යල්කේ - පරිසර ව්යාපෘති  සහ අධයාපන පුහුණු, මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර 

අමා යංශය 

සාමාජික: ව්න සංරක්ෂණ ජනරාල් - ව්න සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්  

 

දුක්ගැනවිලි විසදාගැනීමේ කමිටුමේ සංයුතිය - ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව් 

සභාපති: යල්කේ - තිරසාර සංව්ර්ධන හා ව්නජීවී අමා යංශය 

යල්කේ: ව්යාපෘති අධයක්ෂ, පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

සාමාජික: අතියර්ක යල්කේ - පාලන, තිරසාර සංව්ර්ධන හා ව්නජීවී අමා යංශය 

සාමාජික: අධයක්ෂ ජනරාල් - ව්නජීවී සංරක්ෂණ යෙපාර් යේන්තුව්  
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ඇමුණුම 1 

 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ අධීක්ෂණය කිරීමේ මයෝජිත ආකෘති පරය 

 

පැමිණිලිකරු පිළිබඳ ය ාරතුරු (පැමිණිල්ල ව්ාර් ා කරනු ලබන පුද්ගලයා) 

 

1. නම :- 

2. ලිපිනය  :- 

3. ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය  :- 

4. ස්ී/ පුරුෂ භාව්ය  :-        පුරුෂ            ස්ී 

5. දුරක ක අංකය  :- 

6. විෙුත්  ැපැල් ලිපිනය  :- 

7. ෆැක්ස් අංකය  :- 

8. පැමිණිල්යල් ව්ර්ගය 

           බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයයක්/ පුද්ගලයන්  

           අ රමැදියයක් (බලපෑමට ලක්ූ පුද්ගලයයක් යව්නුයව්න්) 

           ප්රජා සංවිධානයක් 

           යස්ව්ා ආය නයක් (උො :- පළාත් පාලන ආය න)  

           යව්නත් (සඳහන් කරන්න) 

 

9. ලියාපදිංචි කිරීම :- 

(පැමිණිල්ල පිළිබඳ ය ාරතුරු) 

….........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

10. දුක්ගැනවිල්ල ලැබුණු ආකාරය :- 

           ලිපියකින් 

           දුරක න ඇමතුමකින් 

           ෆැක්ස් මගින් 

           විෙුත් ැපෑයලන් 

           ව්ාචිකව් (පැමිණ) 

           යයෝජනා යපට්ටිය මගින් 

           යව්නත් (සඳහන් කරන්න) 

 

11. පැමිණිල්යලහි ෙක්ව්ා ඇති ගැටලුව්ට අොළ ස්ථානය :- 

 දිස්ික්කය :- 

 ප්රායද්ශීය යල්කේ යකාට්ඨාශය :- 

 ග්රාම නිලධාරී යකාට්ඨාශය  :- 
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ගැටලුයේ සංක්ිේ  විස් රය 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ගැටලුව් ඇති කිරීම සඳහා බලපා ඇති සාධක පිළිබඳ යකටි විස් රයක් :- 

 

13.  පැමිණිලිකරු විසින් යපර ගන්නා ලෙ පියව්ර/ පියව්රයන්  (තියේ නේ). 

 

14. පැමිණිල්ල ලැබූ මධයසථ්ානයේ ය ාරතුරු  

 පැමිණිල්ල භාරගත් පුද්ගලයායේ නම:.................................................................................. 

  නතුර:  ............................................................................. 

 භාරගත් කාර්යාලයේ නම: .................................................... 

 දිනය: ................................................................................ 

  

15.  භාරගත් කාර්යාලය විසින් ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග :- 

  

ක්රියාමාර්ගය 1 ක්රියාමාර්ගය 2 ක්රියාමාර්ගය 3 ක්රියාමාර්ගය 4 

යකටි හැඳින්වීම යකටි හැඳින්වීම යකටි හැඳින්වීම යකටි හැඳින්වීම 

ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබ 

නිලධාරියා යේ නම 

ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබ 

නිලධාරියා යේ නම 

ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබ 

නිලධාරියා යේ නම 

ක්රියාමාර්ග ගනු 

ලැබ නිලධාරියා යේ 

නම 

කාර්යාලය කාර්යාලය කාර්යාලය කාර්යාලය 

 

දිනය දිනය දිනය දිනය 

 

 

16. අව්සන් විසඳුම 

 

 

 

 

 

ආකෘති පරය සේූර්ණ කරන පුද්ගලයා යේ නම: 

අත්සන : 

දිනය : 
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ඇමුණුම 2 

 

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැලස මේ කමිටුව්ල රැසවීේ ව්ාර්තා ව්ාර්තා කිරී මේ ආකෘති පරය 

 

උප සංරචකයය  (Sub component) නම:  

 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම (Project Activity): 

 

1. පැමිණිලිකරු යේ/ පැමිණිලිකරුව්න්යේ නම/නේ:- 

2. ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය:- 

3. ලිපිනය:- 

4. පරීක්ෂණය පැව්ැත්ූ දිනය:- 

5. යේලාව්:- 

6. පැමිණිලිකරු සහභාගීූ යේ ෙ නැද්ෙ යන ව්ග:- 

7. දුක්ගැනවිල්ල  යහෝ ගැටළුව් (සාරාංශග ව්):- 

8. පැමිණිලිකරු/ පැමිණිලිකරුව්න් විසින් ලබා යෙන ලෙ ප්රකාශ:- 

(ප්රකාශය අමුණා එවිය යුතුය) 

9. සහන සැලසී යේ කමිටු යේ නිර්යද්ශය:- 

10. සහන සැලසී යේ කමිටුව්ට සහභාගීූව්න් :- 

11. පිටපත් :- 
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ඇමුණුම 3 

 

පැමිණිළි මධයසවථාන මේ සිට පියව්ර 1 සහන සැලස මේ කමිටුව්  මව්ත දුක්ගැනවිලි ව්ාර්තා කිරී මේ ආකෘතිය 

 

ව්යපෘති ක්රියාකාරකම (Project Activity): 

 

 

පැමිණිලි මධයසවථාන මේ නම : 

 

1. පැමිණිලිකරු යේ/ පැමිණිලිකරුව්න්යේ නම/නේ  :- 

2. ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය      :- 

3. ලිපිනය        :- 

4. පැමිණිල්ල ලැබූ දිනය       :- 

5. යේලාව්        :- 

6. දුක්ගැනවිල්ල  යහෝ ගැටළුව්          :- 

7. පැමිණිලිකරු/පැමිණිලිකරුව්න් විසින් ලබා යෙන ලෙ ප්රකාශය:- 

8. පැමිණිල්ල ලබාගත් නිලධාරියා යේ  නතුර සහ අත්සන  :- 

 

 

 


