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                    කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සම්බන්ධ නීතිමය අණ පනත් 

 
 

 

1. රජනේ ඉඩම් ආඥා පණතට සම්බන්ධව 15.10.1948 ප්රකාාිතත ැැස්  ිවනදනන  නුව රජ ට න ත් ඉඩමක් හරහා ැලන ජල 

මාර්ැ නනපස පහත සඳහන් රක්ෂිත කාලාප (reservation) නම් කාර ඇත.  

 

 ජල මාර්ැනේ පළල නඩි 15 ට නඩු නම් රක්ෂිත කාලාප  නම්වැල් 1 (නඩි 66) 

 ජල මාර්ැනේ පළල නඩි 15 – 50 නතර නම් රක්ෂිත කාලාප  නම්වැල් 2 (නඩි 132) 

 ජල මාර්ැනේ පළල නඩි 50 ට වැඩි නම් රක්ෂිත කාලාප  නම්වැල් 3 (නඩි 198) 

 

2. රජනේ ඉඩම් ආඥා පණනත් 70 වැන්ති ට නුව ඕනෑම නපොදු ජල මාර්ැ කා පතුල රජ ට න ත් . ජල මාර්ැ  ආරම්භ  හා 

නවසාන  තිව නපෞද්ැලිකා ඉඩමකා නනොවන සෑම ජල මාර්ැ ක්ම නපොදු ජල මාර්ැ ක් නලස නර්ථ නක්වා ඇත. ශ්රී ලාකාානද නැනට 

නති විශාල නපෞද්ැලිකා ඉඩම් ඉතා සව්ල්ප බැවින් සි ලුම ජල මාර්ැ  ( රජනේ නහෝ නපෞද්ැලිකා ඉඩමක් හරහා ැලන ) නපොදු ජල 

මාර්ැ නලස නම් කාල හැකා. එම ිවසා නපෞද්ැලිකා ඉඩමක් හරහා ැලන ජල මාර්ැ සම්බන්ධවන වැකීම, තීරණ හා නනාල නණ පනත් 

ක්රි ාවට නැන්ම ම රජනේ ිවලධාන්න් සතු වැකීමකි. 

 

3.  රජනේ ඉඩම් ආඥා පණනත් 77 වැන්ති ට නුව ඕනෑම නපොදු ජල මාර්ැ කා ජල  නවනතකාට හැරම මට නහෝ එ  මත කිසිම 

ආකාාර කා ඉදිකින්මක් කින්මට නපර නනාල රජනේ ආ තන හරහා බලපත්ර ලබාැත ුතතු . 

 

4. නපොදු ජල මාර්ැ කා ජල  හරවා එ  කුඩා ජල විදුලි බලාැාර භාවිත  සඳහා නවසර දීනමදී එම ජල මාර්ැ  පහල නවනසන 

පුද්ැලයින්නේ නවශයතා ඉතා නැඩි නලස පන්ක්ාා කාල ුතතු . නමම ප්රනද්ශවාීනන්ට තමන්නේ මූලිකා නවශයතා උල්ලාඝන  කින්ම 

සම්බන්ධව නනාල වයාපාරිකායින්ට හා රජනේ ිවලධාරින්ට එනරහිව නරේා්ඨාධිකාරණ  ඉදිරිනේ නඩු පැවන්නම් නයිති  සතු . 

 

5. 1980 නාකා 47 නරන පාරිසරිකා පනත ප්රකාාර 1993 ජූිව 24 නා ප්රකාාිතත 772/22 ැැස්  ිවනදනනනේ නැක්නවන්නන් කිසි ම් 

සාවර්ධන කාටුතත්තකාට නහෝ නහක්ට ාර් එකාකාට වැඩි වනභූමි ක් එළිකාරන්නන් නම් පාරිසරිකා බලපෑම් ඇැයීමක් නහෝ පරිසර 

තක්නසේරුකාරණ වාර්තාවක් සකාස් කාල ුතතු බව . එහිදී මහජනතාවනේ විමීනම් (public comment) රැස් කාල ුතතු නතර ඉන් පසුව 

නනාල රජනේ ආ තන වලින් පූර්ව ලිඛිත නවසර න ලබා ැත ුතතු බව .  

 

6. නාකා 2000/53 නරණ පනනත් සානශෝදිත 1995.06.24 ැැස්  ිවනදනන ට නුව ප්රානද්ය   නල්කාම් වර ාට න ත් ඕනැම 

වනාන්තර නහක්ට ාර එකාකාට වඩා වැඩි බිම් නකාොටස් සම්බන්ධ වැකීම වන සාරක්ාණ නනපාර්තනම්න්තුවන සතුව ඇත.  

 

7. 2009 දී සානශෝධිත වනසත්ව හා වෘක්ාලතා ආරක්ාණ පනතට නුව වනනෝනයාන ක් නහෝ නඩවි භූමි ක් තුල නහෝ ඊට මායින්ම 

සැතපුම් 1කා නප්රේරකා ප්රනද්ශ ක් තුල කිසිදු ආකාාර කා වයාපෘති ක් කින්මට නපර පාරිසරිකා බලපෑම් ඇැයීමක් දි ත් කාර වාර්තාවක් 

පිලින ල කාල ුතතු නතර, ඉන් පසුව වන ජීවි නධයක්ා ජනරාල් වර ානේ ලිඛිත නුමැති  ලබා ැත ුතතු . 

 

8. 2009 දී සානශෝධිත වනසත්ව හා වෘක්ාලතා ආරක්ාණ පනතට නුව ජල මාර්ැ  තුල නහෝ එම ජල මාර්ැ  ආශ්රිතව නවනසන 

ආරක්ෂිත ශාඛ කාට නහෝ ආරක්ෂිත සත්ව කුට (protected species) වයාපෘති  මගින් හාිව ක් සිදුවන්නන් නම් එ  නීති විනරෝධි 

ක්රි ාවලි ක් නද. ආරක්ෂිත සත්වයින් සම්බන්ධව ශ්රී ලාකාාවට ආනදක කා මත්සයයින් පමණක් නනොව මිරිදි  ඉස්සන්, මිරිදි  

කාකුළුවන්, මිරිදි  නැොළුනබල්ලන් හා බත්කූරන් වැිව ජලජ ජීම න් රැසකානේ පැවැත්මට වන හාිව  සලකාා බැලි  ුතතු . 

 

 

 


