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පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ; 
ෛජව ��ධ�ව සංර�ෂණය;

ඔබ සහ මම උග� පාඩ�:

�� ව�� �ප ෙගන හමන මද 
නළ, �නර මෙ� �හය �රල�. 
��� �ජනෙ� අම��න�දය 
���න, මම වැ� ක��ය උඩ ඇණ 
තබා �ඳ ග��. බැස යන �� ��� 
ර� පැහැ ගැ�� වැ� �ය මතට 
�� කළ ග� කැටය �ය ��ය� 
නංවා �හඬ ෙව�. ද�� පැට� 
ග� ෙගා�මන ෙද�� ��නන 
අ�� ෙ�යා �තට ෙගෙන�ෙ� 
චම�කාරය�. 

එකවර ඇෙසන �� හඬට �ස 
එස� මට ක�ටකා�වට ඔ�ෙබ� 
� ගසට �� එ��� ව�ෙල�, 
ෙද�ෙන� ෙපෙන�. ��රට 
නැ�� � අ� අග ��න උ� �� 
මට, � ගෙ� ව�ල� ළ�න බව�, 
ව�� ව�� ��රට වැෙටන බව�, 
�� ෙප��යක තරෙ� ව�� 
�ඬක ඇ� ��යා ප්රමාණය, ��� 
අ�කරයකට ප්රමාණව� බව�, 
රසාය�ක ෙපාෙහාර ���ව� 
බව� කර�යට බැ�ෙ� ෙ� 
දශකෙ� �ව�, අ��� �ය ගණන� 
පැර� ග� ෙදස බලන �ට අෙ� 
��� ��ත�ෙ� ��ම ෙමානවට 

පස� ෙව�. උ�දලා වැ� කථා 
බහ� නැත�, වැඩ ෙකාට ඇ�ෙ� 
ෙබාෙහාම �තාමතා බව �ය�ෙ� 
�කමට ෙනාෙ�.

පැ��න�ෙ� ඒ අ���ය ��� 
ස��යට ග� කර�� හබරාව�ත  
එ�ලංගා ප�ධ�ය ප�සර �තකා� 
ෙලස ෛජව ��ධ�වය ද ��ෙකන 
ෙලස ප්ර��ථාපනය ��මට ග� 
ෙවෙහස �ළ, ��රපා�� �ෙ�ෂ 
21�, ප�� �ෙ�ෂ 138�, උරග 
�ෙ�ෂ 28�, උභය��� �ෙ�ෂ 28 
�, ම�� �ෙ�ෂ 9�, බ��ර� 
�ෙ�ෂ 14�, සමන�� �ෙ�ෂ 46 � 
යනා� ෙල��, වඳ�ෙ� ත�ජනයට 
ල�ව ඇ� ප��� ෙග� සම��ත 
ආෙ��ක ස�� �ෙ�ෂ 12� ද 
යනා� ෙල��, වන�� �ෙ�ෂ 
ගණනාවකට වාස�ථාන �ර��ත 
�ය. අ�තෙ� මහ ක�නයට 
�මා ෙව��, ��ර අ�ව�� වැ� 
ෙද�ය�ට යා�� කළ ෙගා� ප�� 
65කට වැ� ප්රමාණය� �� වසර 
�රාම ෙගා�තැ�� අ�ව� ෙනළ�. 
ෙ� ප්රය�නය ප�සර සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ ආර�ෂා ��ම සඳහා ප්රජාව 

බල�� ගැ��ම සඳහා ප්රාෙයා�ක, 
සං�කෘ�කමය වශෙය� අ�ළ 
�ස�� භා�ත කළ හැ� ආකාරය 
��බඳ; නැතෙහා� ෙසාබාදහම 
පදන� කර ග� �ස�� ��� 
ක��ග�ෙ� �නහ ද��න හැ� 
� බවට ක�ම උ�හරණය�. එම 
මානාව ක�ද, කලා ඔය ගංගාධාර 
ප්රෙ�ශය, ගෙ� වා�ය, ���, ෙ�වැ� 
කැෙ� යනා� වශෙය�, හ�නා ග� 
ප�සර සංෙ�� ප්රෙ�ශ �ළ, හ�ත 
ආ��කයකට මංෙප� �වර කර��, 
ප�සර �තකා� ෙගා�තැන, ප�සර 
�තකා� සංචාරක කට�� සහ 
�ඩා ක�මා�ත ප්රව�ධනෙය�, 
ෙසාබාදහමට ස�ප �ස�� 
ඇ�ෙර� ග්රා�ය ආ��කය ස�බල 
ගැ��මට�, ප්රජාව ප්ර�ඛ �ය�ම 
පා��වක�ව� ප�සර සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ සංර�ෂණය සඳහා �යක 
කර ගැ�මට� අපට අව�ථාව උ� 
�ය.

ෙකා�� වසංගතය ෙ��ෙව� 
ෙ� �නවල අප අෙ� ෙගව�වලට 
පමණ� �මා � ඇ� ෙහ��, 
��ධ ශාක �ෙ�ෂය�, ස�ව 
�ෙ�ෂ ෙසාබාදහෙ� ��ය ��� 
��� ඔබට ���ෂණය කළ 
හැ�ය. ෛජව ��ධ�ව උ��� 
�ථාන 36 අතරට අය� � ලංකාව 
ෙගා�ය වශෙය� ගත කළ ඉහළ 
ෛජව ��ධ�වය�� සහ ඉහළ 
ආෙ��කතාවය�� ��තය. 
ආෙ��ක සහ වඳ�ෙ� ත�ජනයට 
ල�ව ඇ� �ෙ�ෂ ය� �ව� ව�ෙ� 
ෙකාතැනද, ය�න ෙමාෙහාතකට 
�මසා බැ� කල ඔ�� ආර��ත 
ප්රෙ�ශවලට පමණ� �මා ෙනාවන 
බව ඔබට වැටෙහ� ඇත.

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ (ESA) 
ය� ආර��ත ප්රෙ�ශව�� �ටත 
ෛජව ��ධ�වය සංර�ෂණය 
හා ප�සර ප�ධ� ෙ�වා 
�රසාරව පව�වාෙගන යාමට 
කළමනාකරණය ��ම සඳහා 
ප�සර අමා�ාංශය සහ අෙන�� 
ප්රධාන රා� හා ��� සමාජය 
��� එ�ස� ජා��ෙ� සංව�ධන 
වැඩසටහෙ� සහෙයාගය ඇ�ව 
සක� කළ සංක�පය�. පා�ස�ක 

සංෙ�� ප්රෙ�ශ ය� ෛජව 
��ධ�වය හා එ� පා�ස�ක 
ෙ�වා �� කා�නව නඩ�� ��ම 
සඳහා අ�ව� වන ෙ�ත්රය� 
ෙලස වටහා ගත ��ය.  එය ��ක 
වශෙය� සහ කළමනාකරණය 
අව� වන ප්රාෙ��ය ප්රජාවකට 
පා�ස�ක, ආ��ක හා / ෙහා 
සං�කෘ�ක ප්ර�ලාභ / ෙ�වා 
සපයන ප්රෙ�ශය�.

එම ප�සර සංෙ�� ප්රෙ�ශ හ�නා 
ගැ�ෙ� ��ණායක �ය�ම 
පා��වක�ව�ෙ� සහෙයාගෙය� 
හ�නා ගැ�මට අපට හැ� �ය. ය� 
ප්රෙ�ශයක ෛජව ��ධ�වය හා 
ප�සර ��ධ�වය අ�ව ඊට ලබා �ය 
හැ� ව�නාකම ඉ� පළ�වැ�න�. 
ෙදවැ�න ඒ ප්රෙ�ශෙය� ලැෙබන 
ප�සර ප�ධ� ෙ�වා ෙමානවා 
ද? ය�න�. උ�හරණය� ෙලස 
ය� ප්රෙ�ශයක ��� ගංගාව�� 
කෘ�ක�මා�තයට හා අෙන� 
කට�� සඳහා ජලය ලැෙබන 
ආකාරය, වනා�තරය� ���ම 
�සා ලැෙබන ඔ��ජ� ප්රමාණය�, 
ෙ� ප�සරෙය� ����ෙ� මනසට 
ලැෙබන �වය සඳහා� අගය� ලබා 
�ය හැ�ය. �� වැ� ��ණායකයට 
ආප� කළමනාකරණය ��ම හා 
ආප� අවම ��ම සඳහා ය� �� 
ප�සරයක �ෙබන ව�නාකම 
ෙම�ම ෙ�ශ�ණ �ප�යාසව�� 
�� වන හා� අවම ��මට ��ය 
�� ත��වය� වැදග� ෙ�.

ප�සර සංෙ�� ප්රෙ�ශ ��බඳ අප 
ල� අ���� පවස�ෙ� �ම� ද?

*  ෙ�වා ආර��ත ප්රෙ�ශ ෙනාෙ�. 
එෙහ� ෙ� වාස�ථානවල වඳ�ෙ� 
ත�ජනයට ල�ව ඇ� ශාක, ස��ව 
��ත �ෙ�.

* ෙ� ප්රෙ�ශ සපයන පා�ස�ක 
ෙ�වා අ�ල ෙ�.

*  ඔබට පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශය 
�ළ �ව� �ය හැ�ය.

*  ඔබට පා�ස�ක සහ ආ��ක ප්ර�ලාභ 
ලබා ගත හැ�ය. (උ�: කෘ�ක�මය, 
�වර ක�මා�තය, වා�මා�ග, මහා 
මා�ග, �රසාර සංචාරක ආ�ය)

*  �රසාර භා�තයට ඉඩ සලස�� 
සංර�ෂණය සඳහා පදනම� 
ෙලස ප්රාෙ��ය ප්රජාව සමඟ 
අෙ�ා� ���� ඇ� කර 
ගැ�ම �ළ �වාභා�ක ස�ප� 
ඵල��ව �රසාර භා�තය සහ 
ෛජව ��ධ�වය සංර�ෂණය 
�ථා�ත ��ම �� ෙ�.

*  ෙමය �වන රටාව ��බඳ නව 
�ය�ම�. ස�ප� �රසාර 
භා�තෙ�� ගැ�ම අවම ��ෙ� 
�ක�පය�. �ය�ම �රවැ�ය�ට 
ප�සර සංර�ෂණය සහ �රසර 
සංව�ධනය සඳහා �යක �මට 
මනා ප්රෙ�ශය�.

�ග�� සමර�ංහ, 
තා�ෂ�ක ස�බ��කාරක / 

�ාපෘ� කළමනාකාර,
ESA �ාපෘ�ය.

ප�සර අමා� ග� ම��ද අමර�ර 
මහතාෙ� ප��ඩය

අෙ� ��ෙ�ෂ ෛජව ��ධ�වය�, ඒ හා සබැ� ප�සර ප�ධ� ෙ�වා පදනම� 
ජන ��තෙ� මනා පැවැ�ම සඳහා අ�ාව� ෙ�. ���� පා�ය ජලය, ��� 
ප�සරය ෙම�ම ���� වාතය�, ප�සර ප�ධ�ය සපයන ���� බව� 
ෙනාමැ�ව අප කාටව� ස��� �ව� �ය ෙනාහැ�ය. ප�සර ප�ධ� ෙ�වා පදනම 
ෙපාෙහාස� ෙලස පව�වා ග��� අෙ� සංව�ධන අව�තා ඉ� කර ගැ�මට නව 
ආකාරෙ� කළමනාකරණ ෙමවල� අව� ෙ�. පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ එෙලස අප 
අමා�ාංශය ම�� හ��වා ෙදන නව සංව�ධන ෙමවලම�.

ජනතාවෙ� ස�ය සහෙයාගය ලබා ග���, ඔ��ෙ� ��ම, ආක�ප හා �සලතා 
ආ�ය ෙයා� ග��� ඔ�� සඳහා ප�සර �තකා� �වෙනාපාය අව�ථා ඇ� 
��මට�, ඒ සම ඟම එම �� ප්රෙ�ශවල ��ෙ�ෂ ෛජව ��ධ�වය හා ප�සර 
ප�ධ� ෙ�වා පදනම ප්රව�ධනය ��ම ෙමම�� අෙ��ෂා ෙකෙ�.



ජාතික ආර්ථිකය තුළ පරිසරය 
වෙනම ආර්ථික කවෂේත්රයක 
වනාවේ. කෘෂිකර්ම, වසෞඛ්ය, 
කර්මාන්ත, සංචාරක ෙැනි 
සියලු කවෂේත්ර තුළ හා ඒො 
අ්තර පරිසරය පැතිර පෙතී. 
ජීෙත් වීම සඳහා යහපත් 
පරිසරයක පෙත්ො ගැනීම සෑම 
ආර්ථික කවෂේත්රයකට වමනම 
පුරෙැසිවයකුටම පැෙරුණු 
ෙගකීමකි. ආර්ථික ෙර්්ධනය 
හැම විටම පරිසර හි්තකාමී 
වනාවේ. ෙැඩි ෙන ජනගහනවේ 
විවි්ධ අෙශ්ය්තා සඳහා නෙ බිම් 
අෙශ්ය වේ. මාර්ග පද්ධතිය 
පුළුල් කිරීමට සිදු වේ. නෙ නගර 
නිර්මාණය වේ. ෙගා කරන බිම් 
ප්රමාණය ෙැඩි කිරීමට සිදු වේ. 
එවිට සොභාවික පරිසරවේ තිබූ 
ොසස්ාන වෙනස වේ.

ජාතික ආර්ථිකය තුළ පරිසරය 
වෙනම ආර්ථික කවෂේත්රයක 
වනාවේ. කෘෂිකර්ම, වසෞඛ්ය, 
කර්මාන්ත, සංචාරක ෙැනි 
සියලු කවෂේත්රෙල හා ඒො 
අ්තර පරිසරය පැතිර පෙතී. 
ජීෙත් වීම සඳහා යහපත් 
පරිසරයක පෙත්ො ගැනීම සෑම 
ආර්ථික කවෂේත්රයකට වමනම 
පුරෙැසිවයකුටම පැෙරුණු 
ෙගකීමකි. 

ආර්ථික ෙර්්ධනය හැම විටම 
පරිසර හි්තකාමී වනාවේ. ෙැඩි 
ෙන ජනගහනවේ විවි්ධ අෙශ්ය්තා 
සඳහා නෙ බිම් අෙශ්ය වේ. මාර්ග 
පද්ධතිය පුළුල් කිරීමට සිදු 
වේ. නෙ නගර නිර්මාණය වේ. 
ෙගා කරන බිම් ප්රමාණය ෙැඩි 
කිරීමට සිදු වේ. එවිට සොභාවික 
පරිසරවේ තිබූ ොස්ාන වෙනස 
වේ. ෙනාන්තර එළි වපවහලි 
වෙයි. ජනගහනය ෙැඩි ෙන විට 
පාරිවභෝජනය හා නිෂේපාදනය ද 
ෙැඩිවේ. කසළ ෙැඩි ෙැඩිවයන 
බාහිර පරිසරයට මුදා හැවර්. 
විධිමත් කසළ කළමනාකරණයක 
වනාමැති විට භූමිය, ගංගා ඇළ 
වදාළ කැළි කසළින දූෂණය වේ.

සියලු ආර්ථික කවෂේත්රෙල 
මූලික පදනම ෙන පරිසර 
පද්ධතිය ගැන වනාසලකා 
දිගින දිගටම සංෙර්්ධනය 

ක්රියාත්මක වුෙවහාත් ඇති විය 
හැකි ප්රතිඵල විනාශකාරීය. එහි 
අෙසන ප්රතිඵලය අෙසානවේ 
සංෙර්්ධනය අඩාළ වීමයි. එවිට 
සාමාන්ය ජන ජීවි්තය පෙත්ො 
වගන යෑම වබවහවින අසීරු වේ. 

ආර්ථික ෙර්්ධනයත්, පරිසර 
සංරකෂණයත් සමබරෙ පෙත්ො 
ගැනීම තිරසාර සංෙර්්ධනයයි. 
චක්රීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
සංකල්පය වයෝජනා කරනවන 
පරිසර පද්ධති වසො පදනම 
ආරකෂා කර ගනිමින කරන 
සංෙර්්ධනයකි. චක්රීය ආර්ථිකයක 
භාණඩ හා වසො නිෂේපාදනයට 
වයාදන සොභාවික සම්පත්ෙල 
තිර පැෙැත්ම අේධාරණය කරන 
අ්තර, එහි අපද්රව්ය කාර්යකෂම 
්තාකෂණික ක්රම මඟින අෙම කර 
ගනී.

ශකතිමත් චක්රීය ආර්ථිකයක 
පෙත්ො ගැනීම තිරසර 
සංෙර්්ධන අභිම්තාර්් ළඟා 
කර ගැනීම සඳහා අත්ාෙශ්ය 
මූලික අෙශ්ය්තාෙකි. රජය ඒ 
සඳහා විවි්ධ වමෙලම් වයාදා 
ගනී. ඒො වබාවහෝ විට රාජ්ය 
යාමන වමෙලම්ය. එහිදී අණ 
පණත්, නීති වරගුලාසි මඟින 
ජන්තාෙවේ පරිසර හි්තකාමී 
වනාෙන හැසිරීම් පාලනය 
කිරීම සිදුවේ. ඒ හැරුණු විට 
වෙවළඳවපාළ පාදක වමෙලම් 
ද පරිසර කළමනාකරණයට 
වයවදයි. එහිදී වෙවළඳවපාවේ 
ලාභය වහෝ ්තෘප්තිය උපරිම කර 
ගැනීම පරිසර හි්තකාමී අයුරින 
ඉටු කර ගැනීමට නිෂේපාදකයන 
වහෝ පාරිවභෝගිකයන වහෝ 
වයාමු කිරීම සිදුවේ. ප්රජා පාදක 
වමෙලම් හා සුොසීය වමෙලම් 
වෙනස ආකාරෙලින පරිසර 
හි්තකාමී ක්රියාකාරකම් සඳහා 
ජනයා දිරි ගනෙයි. වම් සෑම 
වමෙලමකම කිසිදු විවටක 
ආර්ථික ෙර්්ධනය අධ්ධර්යමත් 
කිරීමට වනාවේ; ෙඩා තිරසාර 
අයුරින කළමනාකරණය 
කිරීමටයි. පරිසර සංරකෂණ 
අරමුණු හා ආර්ථික සංෙර්්ධන 
අරමුණු එන විට ළඟා කර ග්ත 
වනාහැකිය යනන යල් පැන ගිය 

අදහසකි. එය කළ යුතු වමනම 
කළ හැකි ද කාර්යයකි.

දිෙයිවන සුවිවේෂ ධජෙ 
විවි්ධත්ෙවයන සපිරි පරිසර 
පද්ධති වසො සපයන පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශ හඳුනා වගන, 
ඒො සමාජ-ආර්ථික, සංසකෘතික 
හා පාරිසරික ප්රතිලාභද ලැවබන 
අයුරින කළමනාකරණය කිරීම 
අලුත් පරිසර කළමනාකරණ 
වමෙලමකි. ඒ ෙනාහී සියලු 
පරිසර කළමනාකරණ වමෙලම් 
ඒකාබද්ධෙ වයාදා ගැවනන 
සංයුක්ත වමෙලමකි. පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශ යනුවෙන හඳුනා 
ගැවනනවන දැනට ක්රියාත්මකෙ 
පෙතින රකෂි්ත ප්රවදශ  ජාලයට 
පිටතින පිහිටා ඇති සුවිවේෂ 
ධජෙ විවි්ධත්ෙයක වහෝ පරිසර 
පද්ධති වසො පදනමක ඇති 
ප්රවදශය. ෙනජීවී සංරකෂණ 
වදපාර්්තවම්නතුෙ, ෙන 
සංරකෂණ වදපාර්්තවම්නතුෙ 
හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
එකෙ ශ්රී ලංකාවේ මුළු භූමි 
ප්රමාණවයන වහකටයාර් 
2,380,696ක ප්රමාණයක ආරකෂා 
කර ඇ්ත. ඒො අණ පණත් 
මඟින නියාමනය වෙයි. සිවිල් 
ජන්තාෙට රකෂි්ත ප්රවදශ තුළ 
සිය මනාපය අනුෙ ක්රියා කළ 
වනාහැකිය. රවේ මුළු භූමි 
ප්රමාණවයන 30%කට ආසනන 
ප්රමාණයක වමවලස ආරකෂා 
කිරීමට හැකි වීම අප ලද මහත් 
භාග්යයකි.

පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශ 
මඟින රකෂි්ත ප්රවදශ ජාලය 
තුළට අන්තර්්රහණය කිරීමට 
වනාහැකි වූ පරිසර පද්ධති හා 
සුවිවේෂ ධජෙ විවි්ධත්ෙයක 
ඇති වපවදස දිෙයින පුරා විසිරී 
පෙතී. ඒො තිරසාර අයුරින 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
නෙ ප්රවේශයක අෙශ්ය වේ. ඒ, 
වමයට වපර දකො ඇති ආර්ථික 
ඵලදායී ප්රවේශයකිනි. පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශ කළමනාකරණය 
කිරීම ආර්ථික ක්රියාකාරකමකි. 
ජන්තාෙ එහිදී කළමනාකරණය 
සඳහා සක්රීයෙ සම්බන්ධ කර 
ගැවන. එය හඳුනෙනවන 
සහකළමනාකරණය වලසයි. 
සැලසුම් සකස කිරීම, ඒො 
ක්රියාත්මක කිරීම විමධ්යග්ත 
ආකාරයකට සිදුවේ.

ධජෙ විවි්ධත්ෙය වමනම 
පරිසර පද්ධති වසොෙල 
ෙටිනාකම ඇත්වත් පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශවේ  ජීෙත් ෙන 
ජන්තාෙටයි. ඔවුනට තිරසාර 
අයුරින ඔවුනවේ ප්රජා දැනුම, 
පාරම්පරික සංසකෘතිකාංග 
ආදිය නිර්මාණශීලී අයුරින 
වයාදා ගනිමින ප්රතිලාභ ලැබිය 
හැකිය. ්රාමීය ආර්ථික ශකතිමත් 
කිරීමට තිරසාර ජීෙවනෝපාය 
පෙත්ො වගන යා හැකිය. 
ඒො වබාවහෝ විට සංරකෂණ 
ප්රතිලාභ වේ. පරිසර සංචාරක 
කර්මාන්තය, පරිසර හි්තකාමී 

ක ෘ ෂි ක ර් ම ා න ්ත ය , ප රි ස ර 
හි්තකාමී අත්කම් නිෂේපාදනය 
ඒොයින සමහරකි. පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශයක වහකවටයාර් 
කිහිපයකට සීමා වූ කුඩා බිම් 
වපවදසක වහෝ ෙඩා විශාල 
බිම් වපවදසක, ව්තත් බිමක, 
වෙරළබඩ පරිසරයක වහෝ 
සාමුද්රික ප්රවදශයක විය හැකිය. 
ඇ්තැම් විට එය පුදගලික අයිතිය 
යටවත් ඇති බිම් වපවදසක 
වුෙ ද විය හැකිය. ෙැදගත් 
ෙනවන එහි ඇති සුවිවේෂ 
ධජෙ විවි්ධත්ෙය, පාරිසරික 
ොසස්ාන, ආවේණික්තාෙ, 
ධජෙ සංසකෘතික පදනම හා 
ඒො ජන්තාෙට තිරසාර අයුරින 
සහකළමනාකරණය කරමින 
ආර්ථික හා වෙනත් ප්රතිලාභ 
ලැබිය හැකිද යන කාරණාෙයි. 
රජය ඒ සඳහා පසුබිම නිර්මාණය 
කරයි. සහකළමනාකරණයට ද 
සම්බන්ධවේ. පාරිසරික සංවේදී 
ප්රවදශෙල ජනයාට සිය සීමා 
තුළ ඉටු කර ගැනීමට අපහසු වද 
සඳහා රජය මැදිහත් වෙයි. එයට 
පසුබිම සකසයි. එය ඇ්තැම් 
විට පරිසර හි්තකාමී ද්රව්ය සඳහා 
වෙවළඳවපාළක වසායා ගැනීම 
විය හැකිය. එවමනම ්තාකෂණික 
ගැටලුෙකද වුෙ ද විය හැකිය.

දැනට දිෙයිවන ධජෙ 
විවි්ධත්ෙවේ ව්යාප්තිය ඇසුරින 
කරන ලද ගවේෂණ හා සිතියම් 
ග්ත කිරීම් අනුෙ එෙැනි පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශ ගණනාෙක 
හඳුනා වගන ඇ්ත. ඒො සෑම 
එකකම ආර්ථිකෙ ඵලදායී 
අයුරින සහකළමනාකරණය කළ 
හැකිය. මහෙැලි කලාපයක ෙන 
ෙැලිකනවද උණුදිය උල්පත්, 
වමාරගහකනද-කළු ගඟ 
රකෂි්තය ආසනනවේ පිහිටා 
ඇති කිරි අම්මා උල්ප්ත ආශ්රි්ත 
ප්රවදශ, මධ්ය කඳුකරවේ රකෂි්ත 
ප්රවදශෙලින පිට්ත පිහිටා ඇති 
ෙළාකුළු ෙනාන්තර, දිගටි ෙැෙක 
වමනම සංසකෘතික උරුමයක ද 
ෙන වයෝ්ධ ඇළ ආදිය නිදසුන 
කිහිපයකි. වියළි හා අ්තරමැදි 
කලාපවේ හමු ෙන කාලීන ෙැේ 
පද්ධති වදශගුණ විපර්යාසෙලට 
නිරතුරුෙම පාත්ර ෙන පාරිසරික 
සංවේදී වපවදස වේ.

ඒ හැරුණු විට ශ්රී ලංකාවේ 
103ක ෙන ගංගා හා ඒොට දිය 
වගවනන අතු ගංගා ආදිවේ 
ඉවුරු ආශ්රි්ත ගං ඉවුරු ෙනාන්තර 
සියල්ල ද පාරිසරික සංවේදී 
ප්රවදශවේ. රකෂි්ත ප්රවදශ 
ෙටා පිහිටි සොරකෂක කලාප 
පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශය. 
රකෂි්ත ප්රවදශෙල පකෂීන ෙැනි 
සතුන සොරකෂක කලාප ෙලට 
ද නිරතුරු සංක්රමණය ෙන 
බැවින, ඒො පරිසර සංචාරක 
කර්මාන්තවේ වයදීවමන 
ආදායම් ඉපද වීමට අගනා 
ව්තෝ්තැනනකි. සොරකෂක 
කලාප පාරිසරික සංවේදී 
ප්රවදශයක මී මැසි පාලනවේ 

වයවදන ගම්ෙැසිවයකුට රකෂි්ත 
ෙනාන්තරවේ පරාග හා මල් 
පැණිෙලට පරිසර හි්තකාමී 
අයුරින අගය එකතු කළ හැකිය. 
ප්රජාෙට සිය ොසස්ාන ආශ්රි්ත 
පාරිසරික සංවේදී ලකෂණ 
හඳුනා වගන ඔවුන විසිනම 
පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශයක  
ප්රකාශයට පත් කර ග්ත හැකි 
අ්තර, එයට ඇෙැසි රජවේ 
අනු්රහය හා ්තාකෂණික මඟ 
වපනවීම ලබා වදනු ඇ්ත.

ප්රජාෙට පමණක වනාෙ; 
ආර්ථිකවේ ගාමක බලවේගයක 
ෙන පුදගලික අංශයට ද පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශ සිය ආය්තනවේ 
නිෂේපාදන ෙටිනාකම් ෙැඩි කර 
ගැනීමට උපවයෝගී කරග්ත 
හැකිය. නිදසුනක වලස 
මධ්ය කඳුකරවේ ක්රියාත්මකෙ 
පෙතින වත් ෙගා කරන ෙැවිලි 
සමාගම්ෙලට සිය බිම් වපවදස 
මඟින සැපවයන පරිසර පද්ධති 
වසො හා ධජෙ විවි්ධත්ෙවේ 
ෙටිනාකම් ෙඩාත් වහාඳින 
ජාතික ආර්ථිකයට අනුකලනය 
කිරීමට පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශ 
මඟින අෙස්ාෙ සැලවස. 
දැනටමත් සිය අරමුදල් වයාදා 
ගනිමින විවි්ධ පරිසර සංරකෂණ 
ක්රියාකාරකම්ෙල වයවදන 
පුදගලික අංශවේ ආය්තනෙලට 
සිය කටයුතු ෙඩාත් විධිමත්ෙ 
කිරීමටත් සුදුසු අයුරින රජවේ හා 
වෙනත් පාර්ේෙකරුෙන සහභාගී 
කර ගැනීමට අෙස්ාෙ සැලවස. 

පුදගලික අංශයට සිය හරි්ත 
ප්රතිරූපය නියමාකාරවයන 
ප්රෙර්්ධනය කිරීමට වමය අගනා 
වමෙලමකි. ආර්ථිකයට එය 
මහත් අසෙැසිල්ලකි.

රජවේ පාර්ේෙවයන පාරිසරික 
සංවේදී ප්රවදශ ්රාමීය ආර්ථිකය 
ශකතිමත් කිරීමටත්, ්රාමීයෙ 
විරැකියාෙ හා ඌණ රැකියා 
නියුකතිය අෙම කිරීමටත්, 
ජන්තාෙවේ පාරිසරික රසඥ්තාෙ 
ඉහළ නැංවීමටත් අවප්කෂි්තය. 

ඒ ප්රතිලාභ කිහිපයක පමණි. 
පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශ පිළිබඳ 
ජාතික ප්රතිපත්තිය සම්පාදනය 
කර ඇති අ්තර, මාර්වගෝපවදශ 
හා සමස්ත දිෙයිනම ආෙරණය 
ෙනවස ජාතික පරිමාණ 
සැලැසම හා සිතියම් සැකසීම 
ද සිදුවේ.  සමස්තයක වලස 
අෙසානවේ වගෝලීය ධජෙ 
විවි්ධත්ෙ වකනද්රයක වලස ශ්රී 
ලංකාෙ ජනහි්තකාමී, තිරසර 
ආර්ථික ප්රෙර්්ධන වමෙලමක 
වයාදා ගැනීම ගැන සාර්්ක 
ජීෙමාන නිදසුනක ෙනු දැකීම 
රජවේ අවප්කෂාෙයි.

පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශ 
නියමු ව්යාපෘතිය කලාඔය 
නිම්නවේ ක්රියාත්මක විය. 
ගංගා්ධාර සංවේදී කලාපයක, 
පාරිසරික උද්යානයක, කලා 
ඔය මුහුදට ෙැවටන ගං වමෝය 
ප්රවදශවේ අධ්යාපන හා 
පාරිසරික විවනෝදාසොද සපයන 
පරිසර සංචාරක කලාපයක හා 
පුරාණ ෙැේ ගම්මාන ආශ්රි්ත 
එල්ලංගා පරිසර පද්ධතියක, 
පාරිසරික සංවේදී ප්රවදශ වලස 
හඳුනා වගන සහකළමනාකරණ 
සැලසුම් සකසා ක්රියාත්මක වේ.

වපර සඳහන කර ඇති 
ආකාරයට වමමඟින අත්හදා 
බැවලනවන නෙ ආර්ථික 
ආකෘතියකි. එය හුවදක පරිසර 
සංරකෂණය සඳහාම වෙනවූ 
ප්රවදශයක වනාවේ. 

ජන්තාෙ සක්රීයෙ 
කළමනාකරණයට දායක ෙන 
ධජෙ විවි්ධත්ෙවයන ෙර්ණෙත් 
වූ රටක වලස අවපන ගිලිහුණු 
ආර්ථික ෙටිනාකම් තිරසාර 
අයුරින ජාතික ආර්ථිකයට 
අනුකලනය කිරීම සඳහා ෙන 
නෙ ප්රවේශයකි. 

සියලු වදනා වමයින ප්රතිඵල 
ලබා, ආර්ථිකය ශකතිමත් 
කරමින පරිසරය ද රැක ගැනීම 
අපවේ අවප්කෂාෙය.

පාරිසරික සංවේදී ප්රවේශ:
ජාතික ආර්ථික සංවර්්ධනයට නව මෙවලෙක්
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2022 ජනවා� 02 වැ�� ඉ��4 2022 ජනවා� 02 වැ�� ඉ�� 5

�වෙ� ස�භවය ඇ� � � පට� 
ෙසාබාදහම හා ��සා අතර 
ගසට-ෙපා�ත�  ෙපා�තට-

ගස� ෙම� ෙව� කළ ෙනාහැ� ඉතා 
��ෙ�ෂ සබඳතාව� පව�. එෙහ�, 
18 වැ� ශත ව�ෂය� සමඟ ඇ� � 
කා��ක ��ලවෙ� ප්ර�එලය� ෙලස 
අද වන �ට ��තලය හා එ� ප�සර 
ප�ධ� �ශාල ත�ජනයකට ල�ව 
ඇත.

එබැ��, ෙ� වන �ට ෛජව 
��ධ�වයට ��ව ඇ� �නාශය�, 
එ් �සා ෙසාබාදහම හා මානව 
යහ පැවැ�මට ��ණ � ඇ� �� 
අවධානම� �සා හා�යට ප� ප�සර 
ප�ධ� නැවත �න��වනය ��ෙ� 
අ� කවර�ට� වඩා වැ� අවධානය� 
ඒ ෙව�ෙව� ෙයා� කළ ��ව ඇත.

ෙම��,  �ව�ෙ� ර��ත ප්රෙ�ශ 
ජාලය - එන� වන සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ���ෙ� වන ආ� 
පණත, වන ��  සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ���ෙ� වන ස��ව 
හා වෘ�ෂලතා ආ� පණත, ම�ම 
ප�සර අ�කා�ෙ� ජා�ක පා�ස�ක 
පණත, �රා��  ෙදපා�තෙ���ෙ� 
�රා�� පණත ඇ�� ��ධ අණ 
පණ� ම�� ෛජව ��ධ�වය, 
ප�සර ප�ධ� ෙ�වා හා සං�කෘ�ක 
ව�නාක� සංර�ෂණයට �යක � 
ඇත. එෙහ�, ඵල�� ආර�ෂණ හා 
සංර�ෂණ රා�ව� ම�� ආර�ෂා 
ෙනා� �� ත�ජනයට ල�ව ඇ� 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ  ෙබාෙහා 
ප්රමාණය� ෙ� ර��ත ප්රෙ�ශ 
ජාලෙය� �ටත � හ�ෙ�.

ෙ� ක�� සැල��ලට ෙගන,  
ප�සර අමා�ංශය ම�� �යා�මක 
කරන පා�ස�ක සංෙ�� �� ප්රෙ�ශ 
�ළ ෛජව ��ධ�ව සංර�ෂණය හා 
ප�සර ප�ධ� ෙ�වාවල �රසාර බව 
වැ� ��� ��ෙ� �ාපෘ�ය ම�� 
න� සංක�පය� වන පා�ස�ක 
සංෙ��  ප්රෙ�ශ සංර�ෂණය සඳහා 
� ද�ශන ම�ටෙ� ෛජව ��ධ�ව 
සංරචකය ද ඇ�ළ� වන ප�� ඉඩ� 
ප�හරණ සැලැ�ම� අ�ව සහ-
කළමනාකරණ ප්රෙ�ශය හ��වා ෙද� 
ලැ�ය.

ෙමෙලස � ද�ශ ම�ටෙ� ඉඩ� 
ප�හරණ සැලැ�ම� ම�� පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශ �ළ �ව� වන 
ජනතාවට ප්ර�ලාභ ලැෙබන අ��� 
�� ඵල��තාව පව�වා ග��� 
සංව�ධන �යාකාරක� සමඟ ෛජව 
��ධ�ව සංර�ෂණය සඳහා කලා 
ඔය ගංගා ෙ��ය ආ�තව �ය� 
�ාපෘ�ය� ෙලස පා�ස�ක සංෙ�� 

ප්රෙ�ශ පහ� හ�නා ෙගන ඇත.
��� පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශය

� ලංකාෙ� වයඹ�ග �ය� කලාපෙ� 
තැ�තලා ප්රෙ�ශවල ද�නට ලැෙබන 
��� ප�සර ප�ධ�ය ව�ෂා ජලෙය� 

ෙපාෂණය වන ෙත� ��ය. ���වකට 
ජලය සැපෙයන එකම ප්රභවය ව�ෂාව 
�සා  වා�ෂාව ලැෙබන ප්රමාණය හා 
ජල ම�ටෙ� �චලතාව අ�ව ෙ� 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශෙ� පව�න 
��ෙ�ෂ ෛජව ��ධ�වය හා එම 
ප�සර ප�ධ�ෙය� සැපෙයන ෙ�වා 
අ� මහ�ය.

��� ෙත� �� වැදග� ව�ෙ� 
ඇ�?

��� ප�සර ප�ධ�ය ම�� 
පෘ�ඨවං�� (��රපා��, ප���, 
උරග, උභය �� හා ම��ය�)  ෙම�ම 
අපෘ�ඨවං�� (���ය ක��ව�, 
���ය ෙමා��කා, බ��ර�, �ය 
����ය�, �ය �ට�න� වැ�) 
කා�ඩ රා�යකට වාස�ථාන සපයන 
අතර, ෙබාෙහා ���ෙ� ජල අව�තා 
ද ස�ර�. ජලජ ප��, ම��ය� 
රා�යකෙ� ආහාර �ම ෙම�ම ශාක 
හා ස��ව ප්රජාවනට වාස�ථාන 
සැප�මට ��� වැදග� ෙ�.

��� ප�සර ප�ධ�යක ශාක 
�� ෙරා�මඬ රඳවා, ��ය �ථාවර 
��ෙම� ��ය ඛාදනය �ම 
වැළැ��මට �යකෙ�. වා�ෙගාලෙ� 
කාබ�ඩෙයා�ස�� උරා ගැ�ම 
�සා ෙ�ශ�ණ �ප�යාස අවම ��මට 
�යක �ම ෙ� ප�සර ප�ධ�ෙය� 
සපයන ෙ�වාව අ� මහ�ය. 
ප්රාෙ��ය වශෙය� ප්රෙයාජනව� 
ජල ප්රභවය� ෙලස සහ �ගත ජල 
සං�තය ප්ර�ෙපාෂණය ��මට ද එය 
වැදග�ෙ�.

��� ප�සරෙය� ජනතාවට 
ආ�ා��ක සංව�ධනය, ප�සරය 
��බඳ ��ම සහ �ෙනා��වාදය 
ලබා ෙදන  ෙසෟ�ද�යා�මක    
ව�නාකම� ලබා ෙ�.

කලා ඔය ෙ��ෙ� �යා�මක � 
පාරස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ ��බඳ �ය� 
�ාපෘ�ය ම�� ��� 5� මැන 
මා�� සල�� ��ම �� කර ඇත. 
��� අ�යනය සඳහා පාස� ���ට 
පා�ස�ක �යාකාරක� මා�ෙගාපෙ�ශ 
ද සක� කර ඇත.

ග ෙ�වා�ය පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශය

ගෙ�වා�ය ��ක වශෙය� ගංගා 
ෙමාය ආ�ත ප�සර කලාපය�. 
���ය, ��� �ය යන ප�සර 
ප�ධ�ව�� සම��ත ෙ�. ෙ� 
පා�ස�ක කලාපය ��� ම�ටෙ� 
�ට �ට� 30ක උ�නතාංශය�� 
��ටා ඇත. ���ට� 800ක පමණ 
වා��ක ව�ෂාපතනය� ලැෙ�. �� 
පා�ෙභාජන රටාව ග� �ට වැ�ම 
�� ප්රමාණය� සම��ත � ඇ�ෙ� 
වනා�තර ද�ශව��. කෘ�කා��ක 
ප්රෙ�ශ ද බ�ලව හ�ෙ�. ෙ� ප�සර 
ප�ධ� ආ�තව, ග�වා�� සෘ� 
ප්රෙයාජනයට ග�නා ��ධ පා�ස�ක 
ස�ප�ව�� සම��තය. එම��  
අවට ජනතාවට  ආ��ක ප්ර�ලාභ 
�ස� ��ෙ�.

ගෙ�වා�ය පා�ස�ක සංෙ�� 
කලාපෙ� ෛජව ��ධ�වය

ගෙ�වා�ය පා�ස�ක සංෙ�� 
කලාපෙ� ඉතා ඉහළ ෛජව 
��ධ�වය� ද�නට ලැෙ�. ෙම� 
ශාක �ෙ�ෂ 360 ද ස��ව �ෙ�ෂ 
323� ද වා�තා � ඇත. එ� ප�සර 
ප�ධ� ��ධ�වය �ෙ�ෂ�වය� 
ග�.  ෙම� ප්රධාන ව�ෙ�, 

කෙඩාලාන ආ�ත ප�සර ප�ධ�ය�. 
ෙම� කෙඩාලාන �ෙ�ෂ 14� 
ද�නට ලැෙ�. ඉ� ��� කෙඩා� 
( X y l o c a r p u s g r a n a t u m ) , 
ම�කෙඩා� (Bruguiera 
cylindrica) සහ ග� �රල 
(Sonneratia alba) යන ශාක 
�ෙ�ෂ ත��ත ත��වයට ප�ව ඇත. 
�ට අමතරව �ය� �ශ්ර ස�හ�ත 
වනා�තර, ක� ප�� සහ ල� කැලෑ, 
����ක වනා�තර, මඩ තැ�, ලවන 
ව�� සහ ජලාශ යන  �වාභා�ක සහ 
අ�ධ �වාභා�ක ප�සර ප�ධ� ෙ� 
ම�� හ�නා ෙගන ඇත.

ගෙ�වා�ය පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශෙ� ඇ� වැදග�කම

ෙමය ෙමාය ආ�ත කෙඩාලාන  
ප�සර ප�ධ�ය� �සා, ඉතා 
ඉහළ ෛජව ��ධ�වය� ��ම�, 
ම�� �ෙ�ෂ රා�යකට ආර�ෂාව, 
වාස�ථාන සහ ආහාර සැප�ම�, 
ෙවරළ ඛාදනය වැළ�ම සහ 
වා�ෙගා�ය කාබ� �ර ��ම 
ම�� ෙ�ශ��ක �ප�යාස අවම 
��ම�, �වර ක�මා�තය, සංචාරක 
ක�මා�තය ම��  අවට ප්රජාව�ට 
��ධ ආ��ක ප්ර�ලාභ සැල�ම�, 
අ�ාප�ක, ෙසෟ�ද�යා�මක 
�ෙනා��මක ව�නාකම� ෙ� 
සංෙ�� ප�සර ප�ධ�ෙය� ලැ� ඇත.

ෙ�වැ�කැලය පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශය

��තලම ����කෙ� 
වනාත���ව ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨාසය �ළ ��ටා ඇ� 

ෙ�වැ�කැෙ� පාරස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශය අ�� එ�ව��ලම, පරණ 
එ�ව��ලම සහ රා�ම�ව යන 
ග්රාම �ලධා� වස� �නට අය� 
ෙ�. ෙ� ප්රෙ�ශය ප�සර ප�ධ� 
රා�ය�� සම��තය. පා�ස�කව 
වැදග� වන ශාක හා ස��ව �ෙ�ෂ 
ෙබාෙහාමයකට වාස�ථාන සපයන 
ප්රෙ�ශය�. ��� �යාකාරක� �සා 
ෙ� ප්රෙ�ශෙය� ඉ� වන පා�ස�ක 
ෙ�වා �ස� හායනයට ල�ව ඇත.  
ෙත� �� ප�ධ�ය ෙම� ප්රධාන 
�වාභා�ක ප�සර ප�ධ�ය  වන 
අතර, �� පා�ෙභාජන අ�� ෙම� 
ප්රධාන වශෙය� ��� වගා සහ 
ෙපා� ව� ෙ�. ෙ� කලාපය �ළ ල� 
කැෙ� වනා�තර පා�ස�ක ප�ධ� 
�ක ගත හැ�ය. ෙබාෙහාමය� ශාක 
හා ස��ව ප්රජාව� ෙ� වනා�තර 
සහ ෙත��� කලාපය �ළ �ා�තව 
ඇත.

ෙ�වැ�කැෙ� පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශෙ� ෛජව ��ධ�වය

ඉතා ඉහළ  ෛජව ��ධ�වය�� 
��  ෙම� පා�ස�ක ප�ධ� ��ධ�වය 
සැල� �ට �� තැන� ග�ෙ� ෙත� 
�� පා�ස�ක ප�ධ�ය, වනා�තර, 
ල� කැලෑ, ගංගාධාර වනා�තර, 
ජලාශ සහ තෘණ ��ය. ව�� ස�ත 
ෙත��� ප�සර ප�ධ�ය සැල� 
�ට එ� එ� ප්රෙ�ශය� කෙඩාලාන 
ආ�ත ශාකය� වන අතර, ෙතල��ය 
(Excoecariaagallocha) ව�� 
ප්ර�ඛ � ඇත. තව� ප්රෙ�ශ ෙ�වැ� 
(Calamus rotan) ව�� ප්ර�ඛ � 
ඇත. එෙ�ම  ශාක �ෙ�ෂ 125� හා 
ස��ව �ෙ�ෂ 219� ෙම�� හ�නා 

ෙගන ඇත.

ෙ�වැ�කැෙ�  පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශෙ� වැදග�කම

ෙ�වැ�කැෙ� ඉතා ව�නා පා�ස�ක 
ෙ�වා �ස� ඉ� කර�. ගංව�ර 
පාලනය සහ ජල ෙපාෂක ප්රෙ�ශය� 
ෙලස �යා ��ම ඒ අ��� ඉතා 
වැදග� ෙ�. ෙ� ෙත��� පා�ස�ක 
ප�ධ�ය �ගත ජල ම�ටම ප්රශ�ත 
ම�ටෙම� පව�වා ගැ�මට�,  
ෙ�ශ�ණ සහ කාල�ණ ත��ව 
පාලනයට� �යක ෙ�.

ෛජව ��ධ�වයට ඇ� �යක�වය

 ආෙ��ක සහ ත�ජනයට ල� � 
��� ප්රමාණයකට වාස�ථාන ලබා 
�ම �සා ෙ� සංෙ�� ප්රෙ�ශය ඉතා 
වැදග� ෙ�. 

එෙ�ම, වන ස��ට අව� ආහාර 

සහ ජල අව�තා ෙබාෙහාමය� ෙ� 
කලාපෙය� ස�රා ග�. එම�සා 
වනස�� සහ ���� අතර ගැ�� 
අවම කර ගැ�මට වැදග� ෙ�.

අවට ග�වැ�ය� ෙ�වැ� 
ක�මා�තෙය� අමතර ආ�යම� 
ලබා ග�නා අතර, ෙම� ඇ� ෙ�වැ� 
ඒ සඳහා ෙයා� ග�.

කලා වැව - අ�කන ගංගා�ත 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශය

කලා වැව - අ�කන පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශය අ�රාධ�ර ����කෙ� 
ඉපෙලාගම, ග�නෑව සහ කලා වැව 
යන ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙකා�ඨාසවලට 
මා�� ෙ�. ෙ� සංෙ�� ප්රෙ�ශය කලා 
වැව �ට �.�.4� පමණ කලා ඔය 
ඉ�� ප්රෙ�ශය ඔ�ෙ� ��� යන, �� 
පා�ෙභාජනය අ�ව සැල�ය �� 
ප්රෙ�ශය� ෙ�� සහ � වගා සඳහා 
ෙව�� ඇත. ෙම� බ�තර ප්රෙ�ශය� 
ජනාවාස � ඇ� �සා �වභා�ක 
වනා�තර ප්රෙ�ශ ෙබාෙහාමය� 
ප�හා� � ඇත.ෙමය ප�සර 
���මක ෙම�ම �රා���මක 
වශෙය� ද වැදග� �ථානය�.

කලා වැව - අ�කන පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශෙ� ෛජව ��ධ�වය

ෙ� කලාපෙ� ඉතා ඉහළ ෛජව 
��ධ�වය� පව�. ප�සර ��ධ�වය 
සැල� �ට ෙම� ප්රධාන ව�ෙ� 
ගංගාධාර වනා�තර ප්රෙ�ශය�. ෙ� 
සංෙ�� ප�සර ප�ධ�ය �ළ ශාක 
�ෙ�ෂ 170�  සහ ස��ව �ෙ�ෂ 
264� වා�තා � ඇත. ෙභෟ�ක ප�සර 
ප�ධ� සැල� �ට �ය� �ශ්ර ස�හ�ත 
වනා�තර, ����ක වනා�තර සහ 
කෘ�කා��ක �� හ�නා ගත හැ�ය. 
ජලජ ප�සර ප�ධ� සැල� �ට ප්රධාන 
ජලජ වාස�ථාන ෙදක� හ� වන 
අතර, ඉ� එ� වාස�ථානය� ක�ග� 

ස�ත සැඩ �ය පහර ස�ත ප්රෙ�ශ 
වන අතර, අෙන� �ථානවල වල මඩ 
ප�ල ෙහා ක�ග� ප�ල ස�ත �වෘත 
ජල තටාක ෙ�. �ශාල ��ධ�වය�� 
�� ශාක හා ස�� ��ධ අ�ව�තන 
දර�� ෙම� �ව� ෙ�.

කලා වැව - අ�කන පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශෙ� වැදග�කම

ෛජව ��ධ�වය සහ පා�ස�ක 
ෙ�වා අ�� ඉතා වැදග� ප්රෙ�ශය�. 
ඉහළ ෛජව ��ධ�වයකට; 
�ෙ�ෂෙය�ම ආෙ��ක සහ 
ත�ජනයට ල�ව ඇ� ���ට 
වාස�ථාන �ම �සා ෙමයට පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශය� ෙලස ඉහළ 
ව�නාකම� ඇත.

ගංව�ර පාලනය, �ගත ජල 
සං�තය ෙපාෂණය ��ම, ප්රාෙ��ය 
කාල��ක හා ෙ�ශ��ක ත��වය 
යාමනය, පාං� ඛාදනය පාලනය වැ� 
සෘ� පා�ස�ක ෙ�වා රා�ය� ලබා 
�මට �යක ෙ�. අවට ජනතාව ජල 
පහ�ක�; �ෙ�ෂෙය�ම කෘ� කා��ක 
ජල අව�තා ස�රා ගැ�ම සඳහා ෙ� 
සංෙ�� ප්රෙ�ශය භා�ත කරන බැ��, 
ඔ��ෙ�  �වෙනාපාය�ෙ� පැවැ�ම 
ෙකෙර� ෙම� සෘ� බලපෑම� 
ඇත. ෙ� ප්රෙ�ශය �රා���මක 
ව�නාකම�� ෙහ�,  ධා�ෙ�න රජ 
සමය ද�වා ඉ�හාසයට ��� ය�.

මානෑවක�ද පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ

මානෑවක�ද, උ�� මැද  පළාෙ� 
අ�රාධ�ර ����කෙ� ඉපෙලාගම 
ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙකා�ඨාසෙ� 
��ටා ඇ�, ඉහළ ෛජව ��ධ�වය� 
ස�ත ප්රෙ�ශය�. ෙමය �ෙදකලා 
ක�වැ� කලාපය�. �රා���මක 
ව�නාකම� ද පව�. ෙ� පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශෙ� වනා�තර ස�ත 

කලාපෙ� �ා��ය ෙහ�ටයාර 600� 
පමණ ෙ�. �ට අමතරව ෙ� ප්රෙ�ශෙ� 
��ධ �� පා�ෙභාජන රටා හ�නා ගත 
හැ�ය. ෙ� අතර �ය� �ශ්ර ස� හ�ත 
වනා�තර, කෘ�කා��ක ��, ���, 
ජලා�ත ප්රෙ�ශ, ප�වත ස�ත ප්රෙ�ශ, 
ෙ�� වගා, ප�� වනා�තර සහ 
ෙගව� වගා ප්ර�ඛ  �ථානය� ග�.

මානෑවක�ෙ� ෛජව ��ධ�වය
මානෑවක�ද පා�ස�ක සංෙ�� 

ප්රෙ�ශෙ� ශාක සහ ස��්ව �ෙ�ෂ 
620� හ�නා ෙගන ඇත. ෙම�� ශාක 
�ා��ය ග� �ට බ�තරය �ය� �ශ්ර 
ස�හ�ත වනා�තරවල හ� වන �ෙ�ෂ 
ෙ�. ෙම� ශාක �ෙ�ෂ 265� හ�නා 
ෙගන ඇත. ආෙ��ක �ෙ�ෂ 10� 
සමඟ එ� ත��ත �ෙ�ෂය� ද, ක�වර 
(Diospyros ebenum) අව�න� 
ත��වෙ� පව�න �ෙ�ෂ නවය� ද 
(09) ඇ�ළ� ෙ�. ස��ව �ෙ�ෂවල 
�ා��ය ග��ට මානෑවක�ෙ� �� 
ත��ත �ෙ�ෂය� වන ෙමාර �� 
ස�ප�ර�වා (Nessiahickanala) 
යන උරග �ෙ�ෂය හ�ෙ�. ෙ� �සා 
ෙම� ෛජව ��ධ�වයට �ශාල 
ව�නාකම� ලැෙ�.

මානෑවක�ද පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශෙ� ඇ� වැදග�කම

ෙම� ඇ� ඉහළ ෛජව ��ධ�වය, 
ආෙ��ක ෙම�ම ත�ජනයට ල�� 
ශාක හා ස�� �ශාල ප්රමාණයකට 
වාස�� සැප�ම ෙ��ෙව� ජා�ක 
වශෙය� �ශාල වැදග�කම� 
ඇත. �ට අමතරව ප්රෙ�ශෙ� 
ප�සර උ�ණ�වය පාලනය, පාං� 
ඛාදනය වැළැ��ම, කෘ�කා��ක 
ප�ෙබාධකය� පාලනය, � මැ�ස� 
වැ� පරාගවාහකය�ෙ� ආර�ෂාව 
සහ පැවැ�ම වැ� පා�ස�ක ෙ�වා 
රා�ය�ම ෙ� ම�� ලබා ෙ�.

��ෙසන ෙ�ව�ර ගසක සෑම ���ත� ම , වැ� තලාව�� �� �ය සෑම ෙවරළ� ම අ�� වනා�තරවල �ෙබන සෑම ���� වලාව� ම, ��� හ�� � ගයන සෑම �ඩා 
ප්රා�ෙය� ම මෙ� ����ෙ� මතකෙ� අ���� ස��යය� �ජ�ය � ව��� ව�ෙ�ය. එෙම�ම අප ��තලෙ� ම  ෙකාටස� වන අතරම, ��තලය ද  අපෙ� ෙකාටස�.” - 

ෙ��ඨ ර� ඉ��යා� නායක �යැෙට� ෙසාබාදහම හා ��සා අතර ඇ� ස�බ�ධතාව ��තර කර�ෙ�  අ��ව�වෙය�.

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ දල වපස�ය 
(ha)

ESA 1- ��� 2187

ESA 2 - ගෙ� වා�ය 3748
ESA 3 - ෙ�වැ� කැෙ� 47

ESA 4 - මානෑවක�ද 856

ESA 5 - කලා ඔය 
ගංගා�ත

49

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ 
සංර�ෂණෙ� ඉ�� මාවත
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ කළමනාකරණෙ�� ලබාග� අ���� 

හා සා�� පදන�  කර ග��� පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ න� ��ම 
සහ කළමනාකරණය ��ම සඳහා ජා�ක රා�ව ශ��ම� ��මට 
කට��  කර ඇත.

ඒ අ�ව, �ව�ෙ� ර��ත ප්රෙ�ශ ජාලෙය� �ටත හ� වන 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ සංර�ෂණය ��ම සඳහා � � ලංකාෙ� 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ ��බඳ ජා�ක ප්ර�ප��ය ප�සර 
අමා�ාංශය ම�� ��ධ පා��වකාර ආයතන, සං�ධාන හා 
ප්රජාව�ෙ� සහභා��වෙය�, එම  සංෙ�� ප්රෙ�ශ පදන� කර ග� 
��ෙ�ෂ සංර�ෂණ හා කළමනාකරණ ප්රෙ�ශය� ෙයාජනා ��ෙ� 
අර��� ස�පාදනය කර ඇත.

ෙම��, සංව�ධන �යාකරක� සමඟ ප�සර  සංර�ෂණ 
�යාකාරක� ඒකාබ�ධ ��ෙම� ප්රජාවෙ� �වෙනාපාය සංව�ධනය 
උස� ත��වයකට ෙගන එ්මට  පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශයක 
ජනතාව සංර�ෂණ කට�� සඳහා ස�යව �යක කර ගැෙ�. 
ප්රාෙ��ය ප්රජාව�ෙ� අෙ��ෂා හා අව�තා සඳහා අව�ථාව 
සැලෙසන ෙ� සහ-කළමනාකරණ සැල�� සකසා �යා�මක 
��ම�, එම�� ප�සර �තකා� �රසාර �වෙනාපාය ප්රව�ධනය, 
ප�සර සංචාරක ක�මා�තය වැ� නව ඉඩ ප්ර�ථා සලසා ඇත. 
��ය� ප්රජාවකට ඔ��ෙ� ජනාවාස ආ�තව ඇ� ��ය� ��ෙ�ෂ 
ෛජව ��ධ�වය� ඇ� ප්රෙ�ශය�, රජය ම�� සපයන ��ණායක 
හා මා�ෙගාපෙ�ශවලට අ�ව සංර�ෂණය ��ම සඳහා ෙ� පා�ස�ක 
සංෙ�� ප්රෙ�ශ කළමනාකරණය ම�� අව�ථාව සැලෙ�.

��ෙ�ෂ සංෙ��  ප්රෙ�ශ කළමනාකරණයට අ�ළ ජා�ක ආයත�ක 
රා�ව �ළ ��ම�ව අ�කලනය ��ම සඳහා ����ල අ�යන  
ම�� � ලංකාව �රා ��� පව�න පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ සඳහා 
ජා�ක  ප�මාණ සැලැ�ම හා උපායමා��ක කළමනාකරණ රා�ව 
සක� කර�� ඇත. ෙ� �ාපෘ�ය �ය� ම�ට�� �යා�මක �ෙ�� 
ලද අ���� හා උග� පාඩ� ද ජනතාව සමඟ ෙබ� හ� ගැ�ම 
හා මා�ගගත ���ව� භාවය ඇ� ��ම හා පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ ��බඳ සංක�පය �යා�මක ��ම සඳහා ඔ��ෙ� ස�ය 
�යක�වය ලබා ගැ�ම අර�� කර ග��� මා�ගගත ක්රමයට 
අ�ාපනය ලබා �ම සඳහා පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ කළමනාකරණය 
��බඳ සහ�ක පත්ර  පාඨමාලාව� ද ��මාණය කර ඇත. https://
elearn.env.gov.lk ෙව� අඩ�යට ප්රෙ�ශ �ෙම� ඔබ සැමට 
ෙ� පාඨමාලාව මා�ගගත ක්රමයට  හැ��ම සඳහා �වෘත අව�ථාව� 
සලසා �ෙ�. �ාපෘ� කාල �මාෙව� ප�ව ද, � ලංකාව �රා 
හ�නා ග� පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ කළමනාකරණය සඳහා ජා�ක 
ම�ටෙ� ෙමෙහ�� ක��ව, ���� ප�සර ක�� හා ප්රාෙ��ය ප�සර 
ක�� ඔ�ෙ� පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ කළමනාකරණය සඳහා 
�යක�වය� ���මට බලාෙපාෙරා��ෙ�.  පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ කළමනාකරණෙ�  ඉ�� කට�� ජා�ක පා�ස�ක �යාකා� 
සැලැ�මට ඒකාබ�ධ කර �යා�මක ��මට අව� කට�� සැප��  
කර ඇත.

�ෙරාෂා �මා�
�ෙයා� �ාපෘ� කළමනාක�, 

පා�ස�ක සංෙ�� �� ප්රෙ�ශ �ළ ෛජව ��ධ�ව සංර�ෂණය හා 
ප�සර ප�ධ� ෙ�වා නඩ�� ��ෙ� �ාපෘ�ය, ප�සර අමා�ාංශය.

මානෑවක�ද පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ ෙ� �ථා�ත පා�ස�ක උ�නය

කලා ඔය ෙ��ෙ� හ�නා ග� 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ හා සංර�ෂණෙ� වැදග�කම
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යම ප්රෙ�ශය�  පා�ස�ක සංෙ�� 
කලාපය� �මට බලපෑ හැ� ක�� 
ෙබාෙහාමය�. 2021 ව�ෂය වන �ට � 
ලංකාෙ� ෙහ�ටයාර 2,380,696,ෙගාඩ�ම 
සහ සාගර ප්රෙ�ශ සංර��ත ප්රෙ�ශ  ෙලස 
හ�නාෙගන ගැස�  ම�� ප්රකාශයට 
ප� කර කළමනාකරණයට න� කර 
ඇ�ෙ�ද එම �සාෙව�. එන�� �නට 
සංර��ත ප්රෙ�ශව�� බැහැරව තව� 
ෙබාෙහා පා�ස�ක සංෙ�� කලාප ��ටා 
�ෙ�. ෙ�  ප්රෙ�ශ හ�නා ගැ�මට භා�ත 
කරන  �යාව�ය පැහැ�� ��ම ෙ� 
��ෙ� අර�ණ ෙ�.
ජා�ක ම�ටෙම� ෙම�ම ග�මාන 
ම�ටෙම� ද පා�ස�ක සංෙ�� කලාප 
හ�නා ගත හැ�ය. ��ෙ� වපස�ය 
�මන ආකාරයක �ව ද භා�ත කළ �� 
ක්රමෙ�දය එකම �ය ��ය. ඒ සඳහා 
සැකෙස�� පව�න ක්රමෙ�දය �නට 
�ටපත (version– 01) ෙලස න� කර 
ඇත. එෙලස ෙ� ක්රමෙ�දයට අංකනය� 
ෙයා� න� ��මට ෙ��ව ව�ෙ�, 
�නට ඇ� ප්රමාණා�මක  ��ෙම� 
��ෙ�ෂණය කරන �සාෙව�. 
ෙ� ��ෙ�ෂණය තව �රට� ��� 
කර�� එ�� ලැෙබන ෙතාර�� 
වල �ව්රතාව වැ� ��� ��මට බලා 
ෙපාරා�� වන අතර, ඒ අ�ව ඉ��ෙ�� 
ෙ� ක්රමෙ�දයට නව �ටපත� ��� 
�ය හැ�ය. එබැ�� පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ  හ�නා ගැ�ෙ� ක්රමෙ�දය 
�ර�තරෙය� නව ද�ත, නව 
ෙතාර�� සහ තා�ෂ�ක ක්රමෙ�ද මත 
��� �ය ��ය.
2020 – 2021 කාලය �ළ ෙභෟ�ක හා 
සාගර ප්රෙ�ශ  අලලා සංෙ�� ප්රෙ�ශ 
හ�නා ගැ�ෙ� ක්රමෙ�දය සැක�ෙ�� 
ය� �� ද�ශයක සංෙ��තාව සඳහා 
අගය� ලබා �මට ඇ� හැ�යාව පහත 
ප්ර�ඛතා කා�ඩ  04� ඔ�ෙ� සලකා 
බැ��.

1. ෛජව ��ධ�වය 
ෛජව ��ධ�වයට ��ධාකාර ��වචන 
ඇත. සරල ��වචනය� ව�ෙ� 
ෙභෟ�ක ස�ද්ර සහ අෙන�� ජලජ 
ප�සර ප�ධ� �ළ ��ය හැ� ස�� 
���ෙ� ��ධ�වය �ච��වය සහ 
එම �ච��වයට ෙ��පාදක වන 
ජානමය ��ධ�වය ෙ�. � ලංකාෙ� 
ඉතා ඉහළ ෛජව ��ධ�වය� පව�. 
ෙබාෙහා ස�� හා ශාක � ලංකාෙ� 
පමණ� ��ය හැ� �ෙ�ෂෙ�. එබැ�� 
එබැ��, පා�ස�ක සංෙ��තාව ෛජව 
��ධ�වය සමඟ සබැ� පව�.

 2. ප�සර ප�ධ� ��ධ�වය
 ��� �ර�තරෙය�ම තම� අවට ඇ� 
ෙභෟ�ක ප�සරය සමඟ අ�ත� �යා 
කර�. ෙමෙලස 
� � ෙ � ෂ 
� � � 

ස�හය� ය� ප්රෙ�ශයක ෙභෟ�ක 
ප�සරය සමඟ බ�ධ �ම ඔ�ෙ� ප�සර 
ප�ධ� ඇ�ෙ�. ෙ� අ�ව ��ධාකාරෙ� 
ප�සර ප�ධ� ��මාණය වන අතර, එ� 
��ධ�වය ප�සර සංෙ��තාවෙ� එ� 
ෙකාටස�.

3. පා�ස�ක ෙ�වා
 පා�ස�ක ෙ�වා ය�, ප්රජාව ප�සර 

ප�ධ��ෙග� ලබා ග�නා ප්ර�ලාභෙ�. 
සමහර ප්ර�ලාභ ��මාන වන 
අතර ( උ� -  ජලය, ආහාර, ඖෂධ) 
ෙබාෙහාමය� පා�ස�ක ෙ�වා 
අ��මාන ෙ�. (උ� -  �වසනයට 
අව� කරන ඔ��ජ�, කාබ� �ර 
��ම, උ�ණ�ව යාමනය). පා�ස�ක 
සංෙ��තාව සංර�ෂණය ��ෙ�� 
ෙමවැ� පා�ස�ක ෙ�වා  සපයන ප්රෙ�ශ 
හ�නා ෙගන කළමනාකරණය ��ම 
ඉතා වැදග�ෙ�.

4.  කාල��ක හා ආප� 
කළමනාකරණය සඳහා ඇ� 

වැදග�කම
 ෙගා�ය පා�ස�ක ෙවන�ක� සහ 
ෙගා�ය පා�ස�ක ෙවන�ක� �සා �� 
වන කාල��ක අාප� කළමනාකරණය 
සඳහා අ�ව� වන ප�සර ප�ධ� ඇත. 
කාබ� �ර ��ම, වලා�� ආක�ෂණය 
කර ජාල ස�පාදනය ��ම, බෑ��වල 
�ය හැ� පාං� හායනය වැලැ��ම 

වැ� ��ෙ�ෂ �යාකාරක� කළ 
හැ� කෙඩාලාන, ක�කර වැ� 

වනා�තර සහ තෘණ �� 
වැ� පා�ස�ක ප�ධ� 

සංෙ�� වන අතර, 
ෙමවැ� �� භාග 
කළමනාකරණය 
අ�ව� ෙ�.
ෙම�� භා�ත 
කරන ලද ��කම 
�ලධ�ම ව�ෙ� 
පා�ස�ක සංෙ�� 
කලාප හ�නා 

ගැ�ම, න� ��ම 
සහ කළමනාකරණය 

ඔ�ෙ� 
1.  � ලංකාෙ� �ය�ම 

ප�සර ප�ධ� �ෙයාජනය 

වන ෙලස සංෙ�� කලාප හ�නා 
ගැ�ම, වන වැ�ෙම� ප�භා�රව ��ධ 
ආකාරෙ� ප�සර ප�ධ� � ලංකාව 
ස�ව ඇත. උ�හරණය� ෙලස ��� 
තෘණ �� වන වැ�ම� ෙලස වනා�තර 
සඳහා ලබා� ඇ� අ�ථකථනෙය� 
ෙනාසලකන අතර, ප�සර ප�ධ�ය� 
ෙලස ඉතා වැදග� පා�ස�ක සංෙ�� 
කලාපය� ෙ�.

2. � ලංකාෙ� ආෙ��ක �ෙ�ෂ සහ 
වඳ�ෙ� ත�ජනයට ��ණ පා ඇ� 
�ෙ�ෂ ප�යටනය වන �ෙ�ෂ සහ 
ආ��ක ව�නාකම� ඇ� �ෙ�ෂවල 
ප්රශ�ත ගහනය� පව�වා ෙගන 
යෑමට අ�ව� වන ��භාග 
කළමනාකරණය වනා�තර යන 
��වචනයට ඇ�� ෙනා�ම �සා 
අවත�ෙ��වට ල� � ඇ� ෙමවැ� 
ප�සර ප�ධ��ෙ� �ෙයාජනය.

3 මානව අ�වෘ��ය සහ පැවැ�ම 
සඳහා අ�ව� වන පා�ස�ක ෙ�වා 
සපයන �� ඛ�ඩ කළමනාකරණය, 
කෘ�ක�මා�තය, ���බල 
��පාදනය වැ� �යාකාරක� �� 
��මට � ලංකාෙ� ගංගා ප�ධ�ය 
�� කරන පාරස�ක ෙ�වාව ෙ� 
�ලධ�මයට උ�ත �ද�න�.

4 �ලංකාෙ� මානව �කාශනය, 
�යාකාරක� සහ වැදග� 
ස���ථාන ස��හ� කරන 
ෙම�ම මාන�ක සහ අා�ා��ක 
අ�වෘ��ය ෙව�ෙව� වැදග� වන 
�� භාග කළමනාකරණය. ප්රා� 
ඓ�හා�ක �ගෙ� �ට ෙ� ද�වා 
��ධ ප්රජාව�ට වැදග� වන ප්රෙ�ශ 
අප අන�තාව ���� කර�. 
එවැ� �� ඛ�ඩ ෙ� සඳහා වැදග� 
�ද�න�.

5. ෙගා�ය උ��� �ම හා බැ�� 
�ප�යාස ෙම�ම �වාභා�ක සහ 
මානව �යාකාරක� �සා �ව්ර � 
ඇ� ආප�ව�� �ය හැ� හා�ය 
අවම කර ගැ�මට අව�  ��භාග 
කළමනාකරණය. ෙකාළඹ අගනගරය 
ජා��තර ර�සා සාගර ෙත� �ම� 
�ව ද, අද ෙකාළඹ නගරෙ� ජලය 
�මට ���� ෙ�. එවැ� ත��වය� 
හ�ෙ� ෙකාළඹ අග නගරයට සහ 
ත�ස�න ප්රෙ�ශවලට ජලය සපයන 

�ලාශ්ර සංෙ�� කලාපය� ෙලස 
කළමනාකරණය අ�ාව� ෙ�.

 ප්රථම වරට ෙමවැ� සංෙ�� කලාප 
හ�නා ගැ�ෙ� �යාකාරක� �� 
��ෙ�� ද�තවල �වැ��තාව, 
ප්රමාණා�මක බව සහ එම ද�ත එ��� 
��ෙ�� අ�ළ අ�ෂාංශ, ෙ�ශාංශ 
ල�� කර එක� කරන ලද ද�ත ද 
ය�න ඉතා වැදග� ෙ�. ��ව�� සහ 
රා� ආයතන ෙමවැ� සංෙ�� කලාප 
හ�නා ගැ�මට භා�ත කළ හැ� ද�ත 
�� කර ඇ� න��, ෙබාෙහා ද�ත 
එ��� කළ ��ෙ� �වැ�� ෙතාර�� 
ර�තව ��ම ෙපා� ප්ර�නය�. ෙගා�ය 
�ථානගත ��ෙ� ප�ධ�ය (GPS) වැ� 
තා�ෂ�ක ක්රමෙ�ද ෙයා� ග��� 
ද�ත �� ��ම�, �� ද�ත ගබඩා 
කර තැ�ම� ෙමවැ� හ�නා ගැ�ෙ� 
ක්රමෙ�දයක� ඉතා වැදග� ෙ�. සංෙ�� 
කලාප හ�නා ගැ�ෙ�� � ලංකාෙ� 
ෙගාඩ�ම සහ සාගර කලාපය �.�.1 
x 1 ෙකා�වලට ෙව� කර එවැ� එ� 
ව�ග �ෙලා�ටරයක වපස�ෙය� ඇ� 
ෛජව ��ධ�වය, පා�ස�ක ��ධ�වය, 
පා�ස�ක ෙ�වා සහ කාල��ක 
සහ ආප� කළමනාකරණෙ� ඇ� 
වැදග�කම ෙව�ෙව� අගය� �ය 
හැ�ෙ�. ෙමවැ� අගය� �ෙ�� එක 
එක �ච� ෙවන ෙවනම මැ�ය �� 

වන අතර, ෙ��ගත ��ම ඔ�ෙ� එක 
�ච�� �ළ වැදග�ක�� ඉහළම 
ෙදයට වැ� ව�නාකම� �ය හැ�ෙ�. 
උ�හරණය� ෙලස ���ය ම��ය� 
ග� කල � ලංකාවට ආෙ��ක, � 
ලංකාව �ළ ද එකම  �ඩා �� භාගයකට 
පමණ� �මා � ඇ� බ��ල ෙප�යා 
ම��ා වාසය කරන ප�සර ප�ධ�ය 
ඇ� ව�ග �ෙලා�ටර ප්රමාණයට වැ� 
ව�නාකම� �ය ��ෙ�.
 ම�ද එම ��කඩ ය� ආකාරය�� 
හායනයට ප� �වෙහා� �� 
ෙලාකෙය�ම  ෙ� ම��යා වඳ� යන 
බැ��.
පා�ස�ක සංෙ�� කලාප හ�නා 
ගැ�ම ඔ�ෙ� අපට ඇ� වන වා� 
ෙබාෙහාමය�.

1.      සංෙ��තාවට ෙ�� වන සාධකය 
�ය�ත කළමනාකරණෙය� එ� 
ෙ�වා  නැවත නැවත ලබා ගත හැ� 
�ම. එම සාධකය ආ��ක කට�� 
සඳහා ෙ��පාදක ෙ�න�; ෙමෙලස 
කළමනාකරණය ��ම ආ��ක 
අ�වෘ��යට ෙම�ම �රසර බවට 
ද වැදග�ෙ�. උ�හරණය� ෙලස 
��ක�ව ප්රෙ�ශෙ� ෙකාර�පර 
හ��වා �ය හැ�ය. එම ෙකාර�පරය 
ආ�තව ෙඩාල� ��යන ගණනක 
සංව�ධන කට�� �� කරන ලද 
න��, එම ෙකාර�පරය හායනයට 
ල� �ම �සා අද වන �ට සංචාරක 
ෙම�ම �වර ක�මා�තයට ද 
බලපෑ� එ�ල � ඇත.

2. පා��වක�ව� හ�නා ගැ�ෙ� 
හැ�යාව සහ �ය�ම පා��වක�ව� 
ස�බ�ධ කර ග���, වග�ම ෙබ� 
ග��� කළමනාකරණයට ඇ� 
හැ�යාව.

3. නව සංව�ධන ක්රෙමාපාය, ඉල�ක 
සහ සංව�ධනය සඳහා ෙමෙත� 
භා�ත ෙනාකළ �වාභා�ක ස�පත 
ෙයා� ග��� � ලංකාවට ��ෙ�ෂ 
� හ�ත �� ක්රම හ��වා �මට හැ� 
�ම.

4. ෙමවැ� ද�ත ඇ� �සා සංව�ධන 
කට��තකට ෙපර ද�ත 
��ෙ�ෂණෙය� එම සංව�ධන 
කට��ත බාධාව�� ෙතාරව 
කර ෙගන යා හැ� ප්රශ�ත ��ය 
ෙතාරා ගත හැ� �ම. ෙ� �සා 
ආෙයාජකය�ට �ය�ත �රණ 
ගැ�මට�, සංෙ�� කලාපව�� 
බැහැරව සංව�ධන කට�� ��මට� 
හැ�ෙ�.

5.  ප්රජා ��ක කළමනාකරණයට 
ඇ� ඉඩකඩ, ��� සං�ධානවලට 
ප්රජා ��ක ආෙයාජන �පෘ� 

වැ� කට��, පාරස�ක සංෙ�� 
කලාපවල ආර�භ කළ හැ�ය. 
ඒ ඔ�ෙ� සාමා�ක අ�වෘ��ය 
ළඟා කර ගත හැ�ෙ�. පා�ස�ක 
සංෙ�� කෘ�ක�මා�තය, ෙගා� �� 
ආ�ත සංචාරක �ාපාර කට�� 
උ�හරණෙ�.

6. � ලංකාෙ� සංව�ධනය 
සංර�ෂණය ��ක කර ග� �රසාර 
සංව�ධනයකට ෙයා� කළ හැ� �ම.

එබැ��, � ලංකාවට ෙ� ෙමාෙහාෙ� 
ඇ� ඉතාම වැදග� නව ��ම පා�ස�ක 
සංෙ�� ��ම ෙ�.
 

මහාචා�ය ෙස�ව�� ජයෙකා�
වයඹ ��ව��ලය 

� � ෙ � ෂ 
� � � 

වැ� ��ෙ�ෂ �යාකාරක� කළ 
හැ� කෙඩාලාන, ක�කර වැ� 

වනා�තර සහ තෘණ �� 
වැ� පා�ස�ක ප�ධ� 

සංෙ�� වන අතර, 
ෙමවැ� �� භාග 
කළමනාකරණය 

කලාප හ�නා 
ගැ�ම, න� ��ම 

සහ කළමනාකරණය 
ඔ�ෙ� 

1.  � ලංකාෙ� �ය�ම 
ප�සර ප�ධ� �ෙයාජනය 

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ 
හ�නා ගැ�ෙ� ක්රමෙ�දය
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හැඳින්වීම
ශ්රී ලංකාවේ භූ ඉතිහාසය අනුව ජුරාසික, 

මවයෝසීන, පලයිසවටාසීන සහ වහාවලාසීන 
අවධි හමුවේ. වමහි, මවයෝසීන අවධිය 
වර්තමානවේ සිට වසර මිලියන 23 සහ 5.3 අ්තර 
කාල වකවානුවේ හමුවේ. මවයෝසීන ව�ාසිල නිධි 
යා�න අර්ධද්වී�වේ සිට පුත්තලම වවරළාසනන 
ප්රවද්ශය දකවා විහිවදයි. දකුණු වවරළ තීරවේ 
යාල වවනෝද්යානවේ  වදවැනි කලා�වේ පිහිටි 
මිනිහාගලකනද ප්රවද්ශවේ දී වමාවයෝසීන වැලිගල 
හමුවේ. වේ මවයෝසීන නිධි දැක ග්ත හැකි සුවිවේෂ 
ස්ානයක වනවන, පුත්තලම දිස්රිකකවේ වයඹ 
දිග වවරළ තීරවේ පුත්තලේ කලපුව හා සේ්බන්ධ 
වන වමෝය කවේ සිට දකුණට වනන විහිදී ඇති 
අරුවකකාලු කඳු ගැටයයි.

වේ ප්රවද්ශවේ ව්බාවහෝ ප්රමාණයක වියළි මිශ්ර 
�්තනශීලී වනාන්තර හා දැකිය හැකිය. ලුණු   

ඔයට මායිේව කව�ාලාන �රිසර �ද්්ධතියත, 
ලවණ වගුරුත දැකිය හැකිය. එවමනම,  ‘උරු වී’ 
(Oryza nivara) සහි්ත වසත්ත විලලු සහ ඉරණ 
විලලු දැකිය හැකිය. වේ ස්ාන වදක ‘�ාරිසරික 
සංවේදී කලා�යක’ වලස වයඹ �ළාත මධ්යම 
�රිසර අධිකාරිය මඟින ගැසේ කර ඇ්ත. 2012 
රතු දත්ත වාර්තාව අනුව දැඩි ්තර්ජනයට ලක 
වූ රනිල කුලවේ ශාකයක වන Rhynchosia 
velutina / භූ වකාලලු, වේ ප්රවද්ශවයන  හමුවේ.
වමහි අලියා, දිවියා, නරියා, සර� විවේෂ, ඉබ්බන, 
ව්බෝදිලිමා සහ වියළි කලා�යට විවේෂි්ත වූ වවනත 
සතතවයන ද, සතතව විවේෂ 220ක වාර්තා වී 
ඇ්ත. වේ අ්තර, ආවේණික �ෘෂ්ඨවංශීන 20ක හා 
්තරජි්ත සතුන 9ක ඇ්ත.

භූ විද්යාතමක වටිනාකම
අරුවකකාලු ප්රවද්ශවේ හරස කැපුමක ගතවිට එහි 

�හළ ස්රය අර්ධ ව�ාසිල හා ව�ාසිල ්බවට �ත වූ 
සමුද්ර අ�ෘෂ්ඨවංශීන සහ �ෘෂ්ඨවංශීනවගේ සැකිලි 
හමුවේ. වේ සැකිලිවල ඉහළ කැලසියේ ප්රතිශ්තයක 
ඇති ්බැවින, වේවා සිවමනති නිෂ�ාදනයට ගැවන. 
ඉන ඉහළ ස්රවේ දිරා�ත වූ �ස හා වකාරල වන 
අ්තර, ඉහළ අඩි 50-150 ගණකමින යුත ස්රය 
‘රතු �ස’ ස්රයක වේ. වේ ‘රතු�ස’ යක� සහ 
ඉලමනයිේ ඉහළ ප්රතිශ්තයකින යුක්ත වේ.

අරුවකකාලු පුරා ජෛව විවිධතව වටිනාකම
අරුවකකාලු කඳුවැටිවේ ප්රාගේ ඓතිහාසික, 

පුරව ඓතිහාසික සහ ඓතිහාසික යුගවලට අයත 
සා්ධක හඳුනා ග්ත හැකිය. වමහි භූග්ත හුණුගල 
නිධිය ඇසුවර ඉහළ ඔලිවගාසීන (Upper 
Oligocene) සහ මවයෝසීන (Miocene) 
යුගයට අයත සමුද්රික ජීවීන රැසකවගේ ව�ාසිල 
සා්ධක මතුවී ඇ්ත. එනේ, අ�ෘෂ්ඨවංශී ව�ාසිල 

වන වකාරල, වමාලුසකාවන සහ ක්රසවටශියාවනට 
අයත ව�ාසිල හා �ෘෂ්ඨවංශී ව�ාසිල වලස කරදිය 
මත්යයන, කරදිය මුලලන (Dolphin), මුහුදු 
ඌරන(Dugong), ්තලමසුන (Whale), කරදිය 
කැස්බබෑවකු හා ඉබ්බකුවගේ ව�ාසිලිකරණය වූ 
වකාටස හමු වී ඇ්ත. වේ ප්රවද්ශවේ්,පලයිසවටාසීන 
යුගයට අයත පුරාණ මානවයා වේ �රිසරවේ 
ද�යේ කරමින ජීවත වූ ්බවට සා්ධක වන ගලින 
සබෑදු අවි ආයු්ධ හා කාලරක්ත වළං කැ්බැලි ඔවුන 
නැවතී සිටි ළැගුේ ව�ාලවල විසිරී �ැවතුණි. 
වේ අ්තර, ඓතිහාසික කාල වකවානුවට අයත 
ලනවද්සි වහෝ ඉංග්රීසි කාලවේදී ්තනනන ඇති 
්රිවකෝණමිතික මිනුේ ස්ානය ද අරුවකකාලු 
ප්රවද්ශවයන හමු වන විවේෂ සා්ධකයකි.

අරුවකකාලු හා පරිසර සංවේදී ප්රවේශවල 
ජෛව විවිධතවය සංරක්ෂණය ප්රවරධනය 
කිරීම හා පරිසර පේධති වේවා නඩතතුව 

(ESA ව්ාපෘතිය)
පුරා ජ්ජව විවි්ධතව වටිනාකමට අම්තරව ඉ්තා 

සුවිවේෂ ජ්ජව විවි්ධතවයකින යුක්ත �රිසර 
�ද්්ධතියකට උරුමකේ කියන අරුවකකාලු, 
විවේෂ විවි්ධතවය, ලවණ  වගුරුබිේ, කව�ාලාන 
�රිසරය, අද්විතීය රතු �ස, මවයෝසීන නිධිය 
හා විවේෂි්ත වූ ප්රාගේ ඓතිහාසික  වටිනාකම, 
�ාරේ�රික ධීවර ක්රම භාවි්ත කරන ප්ර්ජාව වකනද්ර 
කර වගන �රිසර සංවේදී ප්රවද්ශයක වලස වේ 
ESAව්ා�ෘතිය මඟින හඳුනා වගන ඇ්ත. වේ 
�ාරිසරික සංවේදී   ප්රවද්ශ,  සංකල�යකට �මණක 
සීමා වනාවී සංරකෂණ ක්රියාදාමයක දකවා ගමන 
කරයි. එවසම, රාජ්ය අංශය, ව�ෞද්ගලික අංශය, 
ප්ර්ජාව හා සිවිල සංවි්ධාන වැනි විවි්ධ �ාරේව වේ 
සංවේදී ප්රවද්ශය සංරකෂණය හා කළමනාකරණය 
සඳහා දායකවේ.

අරුවකකාලු සංරක්ෂණය කිරීම
තිරසාර සංවර්ධනය හා සංරකෂණය අතින්ත 

යා යුතුවේ. �රිසර අමාත්ංශවේ ජ්ජව විවි්ධතව 
වලකේ කාරයාලය යටවත පුරා ජ්ජව විවි්ධතව 
උ�වද්ශක කමිටුව ස්ාපි්තව ඇ්ත. ඉහ්ත සඳහන 
වූවේ එම කමිටු සාමාජියන විසින වකරුණු මතු 
පිට ගවේෂණවයන හමු වූ ව්තාරතුරුය. වේවා 
සා්ධක වකාට �රිසර අමාත්ාංශය, පුරාවිද්යා 
වද�ාර්තවේනතුව හා ESA ව්ා�ෘතිය එකව 
ස්ාන කිහි�යක (මවයෝසීන ව�ාසිල හමුවන 
වවඩිපිටිය, ප්රාගේ හා පුරව ඓතිහාසික සා්ධක 
සහි්ත වවේබු �රිසරය හා ්රිවකෝණමිතික මිනුේ 
ස්ානය) මතු �රේ�රාවට දායාදයක වලස  හා 
අධ්යයන සඳහා අංක 2215/48-2021 ව�්බරවාරි 
19 අති විවේෂ ගැසේ �්රිකාව මඟින පුරාවිද්යා 
වද�ාර්තවේනතුව යටවත පුරාවසතු ආඥා �න්ත 
මඟින� ් රකාශයට �ත කරණ  ලදි.

හසුලා වික්රමසිංහ
පුරා ජජව විවිධතව උපදේශක කමිටු 

සාමාජික, ජජව විවිධතව දේකම් කාර්ාල්/ 
වැඩසටහන් සහකාර, දේශගුණ විපර්ාස 

අංශ්, 
පරිසර අමාත්ංශ්.

අරුවකකාලු පාරිසරික හා පුරා ජෛව විවිධතව වටිනාකම

අරුවකකාලු මද්ෝසීන නිධිදේ හරස් කැපුමක 
(ජා්ාරූප: මදනෝජ් ප්රසන්න)

මද්ෝසීන යුගදේ ජීවත වූ  සමහර කෂීරපායි 
සතුන්දගේ චිත්ර (පී.ඊ .පී. දැරණි්ගල, 1969)  දමහි, 

මද්ෝසීන කැස්්බෑවා, තේමසා හා මුහුදු ඌරා දිස්දවේ.

“සුරකිමු ගංඟා” ශ්රී ලංකාවවි ගංඟා 
සහ ගඟ ආශ්රි්ත ව්තතබේ �රිසර �ද්්ධති 
සංරකෂණය සඳහා දියත වන දැවැන්ත 
�ාරිසරික සතකාරයකි. “වසෞභාග්යවේ 
දැකම” අතිගරු ්ජනාධි�තිතුමාවගේ දස 
වැදෑරුේ සංකල�වේ නව වැනන වූ 
තිරසර �රිසර කළමනාකරණයට අනුව 
“සුරකිමු ගංඟා” ්ජාතික වැ�සටහන 
එළිදකවා ඇ්ත. 2021 සිට �රිසර 
අමාත්ාංශවේ ප්රමුඛ්තම කාරයය වලස 
ක්රියාතමක කිරීමට සැලසුේකර ඇති වේ 
දැවැන්ත �රිසර සතකාරවයන, වමරට 
පිහිටි ගංඟා 103 ම පුනරුත්ා�නය කර, 
ආරකෂා කිරීමට කටයුතු වයාදා ඇ්ත.

අතිගරු ්ජනාධි�තිතුමාවගේ උ�වදස 
අනුව, ගරු �රිසර අමාත් මහිනද අමරවීර 
මැතිතුමා විසින ඉදිරි�ත කරන ලද 
අමාත් මණ�ල සංවද්ශයකට අනුව 2020 
වසවර සිට “සුරකිමු ගංඟා” වැ�සටහන 
ආරේභකරන ලදි. වේ කාරයවේ මූලික 
පියවර වශවයන ශ්රී ලංකාව තුළ ඇති 
ගංඟා 103ම මධ්යම �රිසර අධිකාරිය 
විසින මූලික නිරීකෂණයකට භා්ජනය කර, 
එමඟින අවශ්ය මූලික ව්තාරතුරු වාර්තා 
කරන ලදි.  වමහිදී ගංඟා 103ට අදාළව 
ස්ාන 10,377 ක ්ජලවේ ගුණාතමය 
පිළි්බඳ වමනම අවනකුත හානි  සහ එම 
හානි ඇති කරන ප්රභවයන ද වාර්තා කර 
ඇ්ත. 

වසර දහස ගණනක පුරා අ� විසින 
අවිධිමතව භාවි්ත කිරීවේ ප්රතිඵලයක 
වලස  වර්තමානවේ ව්බාවහෝ ගංඟාවල 
්ජලය දූෂි්ත ්තතතවයට �තව ඇ්ත. 
වර්තමානවේ දී, වේ වේතුවවන �ානීය 
්ජලය වලස වමනම වවනත කටයුතු 
සඳහා ද වේ ්ජලය භාවි්ත කළ වනාහැකි 
මේටමට �තව ඇ්ත. 103ක �මණ 
වන ගංඟා අතුරින 80%ක �මණ වියළි 
කළා�වේ හමු වන අ්තර, ගංඟා 16ක 
�මණක කි.මී. 100ට ව�ා දිගුවේ. වියළි 

කලා�වේ  ව්බාවහාමයක ගංඟා (ඔය සහ 
ආරවල ද ඇතුළතව) වියළි කලා�වයනම 
ආේභ වන වකටි ගංඟාවක වන අ්තර, 
නියං කාලවේ දී ඒවා සිඳී යයි. මානව 
�රිණාමවේ වැදගත සංධිස්ානයක වස 
සලකන ශිෂටාචාර බිහි වීම ගංගා නිේන 
ආශ්රි්ත ්ජලා්ධාර වකනද්ර කර ගනිමින 
සිදු විය. වේ ්බව මානව �රිණාමය සහ 
වලෝක ඉතිහාසය අධ්යයනවේ දී �ැහැදිලි 
වේ. වලාව �ැරැණිම ශිෂටාචාර වලස 
සලකන වමසව�ාවතමියා, ඉනදු, ඊජිපතු 
හා චීන ශිෂටාචාර පිළිවවළින යුප්රටීස හා 
ටයිග්රීස, ඉනදු, නයිල හා වහෝවැංවහෝ යන 
ගංගා ආශ්රි්තව බිහි වී ඇ්ත. වමවලස මුල 
මානව ්ජනාවාස ගංගා ආශ්රි්තව බිහි වූවේ 
්ජලය මිනිසාවගේ �ැවැතමට අවශ්ය මූලික 
සා්ධකය වන නිසාය.

වලාව අවනකුත ශිෂටාචාර වමනම අවප 
රවේ ද ආදිම මානවයන ද ශිෂටාචාරග්ත 
වූවේ ගංගා හා ඔයවල ආශ්රි්තවය. අවප 
රවේ ශිෂටාචාරවේ මුල බිේ වදස ්බලන 
විට මුලම මානව ්ජනාවාසකරණය සිදු 
වූවේ එවකට මහා වාලුකා නදී වලස 
සැලකූ මහවැලි ගඟ, වගෝන නදී , කල්ාණ 
නදී (කැලණි ගඟ) වළවේ ගඟ (වනවාහිනී) 
වලස සැලකූ කලා ඔය, ්ජජ්ජර නදී වලස 
සලකන ලද දැදුරු ඔය, කිරිඳි ඔය, මැණික 
ගඟ ( කප�කනදර නදී) හා ගල ඔය (ගාලහ 
නදී) හා අඹන ගඟ (කාර නදී) වැනි ගංගා 
�ද්්ධතිය ඇසුරු කර වගනය.

අනුරා්ධ ඇමැතිවරයාවගේ මූලිකතව- 

වයන මලවතු ඔය ආශ්රි්තව බිහි වූ ‘අනුරා්ධ 
ග්ාම‘ වේ සඳහා ්තවත උදාහරණයකි. �සු 
කලක එනේ වමරට මුලම රා්ජ්ධානිය වූ 
අනුරා්ධපුර රා්ජ්ධානිවේ සිටම වැේ සහ 
ඇළ මාරග �ද්්ධති නිරමාණය කරමින 
වාරි ්තාකෂණය ම්ත �දනේ වූ ්ජනාවාස 
බිහි විය.

ආගමික �සුබිම අනුව ්ජලය පූ්ජනීය 
වසතුවකි. ්ජලය දුෂණයට ලක කිරීම 
කුමන ආගමකට දහමකට අනුව වුවත 
වරදකි. ව්බෞද්්ධ දරශනය තුළ දැකිය 
හැකි විනය නීති තුළ ්ජලය අ�විත්ර වීමට 
වේතු විය හැකි ක්රියා  සිදු වනාකරන 
වලස �ැහැදිලිව දකවා ඇ්ත. එවසම 
අ� සතු සංසකෘතිකමය �සුබිම තුළත, 
�ාරේ�රික දැනුම තුළත ්ජලය පූ්ජනීය 
වසතුවක ්බවත, එය කිසි විවටක අපිරිසුදු 
වනාකළ යුතු ්බවත අව්ධාරණය කර 
ඇ්ත. ්ජලය මිනිසාවගේ �ැවැතමට අවශ්ය 
මූලික අවශ්ය්තා තුවනක එකකි. ්ජලය 
වනාමැතිව එක දිනක වහෝ මිනිසකුට 
ජීවත වීමට හැකි ද? යනන ගැටලුවකි. 
්ජලවයන ව්තාර මානව �ැවැතමක නැ්ත. 
වමය අවනකුත සියලුම ජීවීනට ද වලංගු 
සා්ධකයකි. එවහත වර්තමාන වලෝකවේ 
්තාකෂණ දියුණුවත සමඟ සිදු වන 
අවිධිමත මානව ක්රියා වේතුවවන  ්ජලයට 
වමනම ්ජල ප්රභවවලට සිදු කරන හානිය 
අතිමහත ය. වේ ්බර�්තළ හානිය වදස 
්බලන විට අනාග්තවේ බීමට දිය බිඳක 
වහෝ වනාමැතිව අ� විනාශය කරා ගමන 

කරමින සිටින ්බව �ැහැදිළිය.
ගංගාවක ්ජලවේ ගුණාතමක ්බව මඟින 

අ� විසින වගා�බිම සිදු කරන විවි්ධ 
හානිකර මානව ක්රියාකාරකේහි ්තතතවය 
දැක ග්ත හැකි දරශකයකි. වගා�බිම සිදු 
කරන මානව ක්රියාකාරකේ නිසි අයුරින 
සැලසුේග්තව සිදු කරනවන නේ, ගඟ එය 
ආරේභවේ ව�නවන ගුණාතමක ්බවින 
යුත ්ජලවයන පිරී ඇ්ත.මානවයා විසින 
සිදුකරනු ල්බන විවි්ධාකාර අකටයුතුකේ 
වේතුවවන වර්තමානවේ ගංගා දූෂණයට 
ලකව ඇ්ත. ගංගාවල සිදු වන දූෂණය 
සැලකීවේ දී ප්ර්ධාන වශවයන කාරමික, 
කෘෂි කාරමික අ� ්ජලය එකවීම, ඝණ 
අ�ද්රව් සහ උ�ද්රවකාරී අ�ද්රව් ගංගාවලට 
එක වීම, �ාංශු ඛාදනය සහ ඉවුරු ඛාදනය, 
අවිධිමත සහ අනවසර ඉදිකිරීේ, ගංගා 
රකෂි්ත නිත්ානුකූල වනාවීම වමනම, 
අවනසර සහ �ාලනයකින ව්තාරව සිදු 
වන ඛණි්ජ කැණීේ හඳුනා වගන ඇ්ත. 
වේ වේතු මඟින සිදු වන ගංගා ්ජලය 
දූෂණය �ාලනය කිරීමට, ‘සුරකිමු ගංගා‘ 
්ජාතික �ාරිසරික වැ�සටහන මඟින 
ප්ර්ධාන අරමුණු කිහි�යක ඔසවස ගංගා 
සංරකෂණ වැ�සටහන ක්රියාතමක කරයි. 
වේ අරමුණු, වසර ගණනාවක තිසවස සිදු 
වූ මානව ්බල�බෑේ වේතුවවන හායනයට 
�ත වූ ගංගා ය්ා ්තතතවයට �ත කිරීම, 
ගංගා සහ ඒ ආශ්රි්ත ජ්ජව විවි්ධතවය 
සංරකෂණය, ්ජන්තාවවගේ �ානීය ්ජල 
සුරකෂි්ත්තාව ආරකෂා කිරීම, ්ජලය 

තිරසර වලස රවේ සංවර්ධනය සඳහා 
සහ ්ජල ව�ෝෂක ප්රවද්ශ සංරකෂණය, 
ගංගා රකෂි්ත හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා 
නිසි ක්රමවේදයකට අනුව සංරකෂණය 
කිරීම ආදිය වේ. ‘සුරකිමු ගංගා‘ ්ජාතික 
�ාරිසරික වැ�සටහන මඟින යව්ෝක්ත 
අරමුණු සමඟ ගංගා සංරකෂණය කිරීවේ 
දී ගඟ වමනම ගංගා්ධාර �රිසර �ද්්ධතිය 
වකවරහි ද විවේෂ අව්ධානයක වයාමු කර 
ඇ්ත. වේ මඟින ගංගා ආශ්රි්තව ඇති ්ජල්ජ 
වමනම ආසනන වභෞමික �රිසර �ද්්ධති 
ද සංරකෂණය සඳහා ක්රියා කරයි. වමයට 
එක සුවිවේෂ කරුණක වලස, ගංගා 
ආරේභක ප්රවද්ශවේ සිට ක්රමවයන �හළ 
ප්රවද්ශය කරා ගමන කිරීවේ දී ආවේණික 
මත්්යයන, මිරිදිය කකුළු විවේෂ වමනම 
වකකටිය, අතිඋ�යන විවේෂ වැනි දුල්බ 
ශාක ඇතුළු ව්බාවහෝ ්තර්ජනයට �ත 
ශාක විවේෂයනට මනා වාසස්ානයක 
වී ඇ්ත. ගංගා වද�ස විශාල �කෂි, උභය 
ජීවීන වමනම උරඟයනට ද ජීවත වීමට 
අවශ්ය වටපිටාව සකසා ඇ්ත. එවහත 
ගවඟහි අවසාන 1/3 ප්රවද්ශය වන විට 
විවි්ධාකාර අ�ද්රව් එක වීම වමනම, 
අධික මානව ක්රියාකාරකේ වේතුවවන  
්ජලවේ ගුණාතමක ්බව වමනම එහි ජ්ජව 
විවි්ධතවය ද අධික වලස හායනයට ලකව 
ඇ්ත. ‘සුරකිමු ගංගා‘ ්ජාතික �ාරිසරික 
වැ�සටහන ක්රියාතමක කිරීවමන 
ගංගාවල ්ජලවේ ගුණාතමක ්බව වමනම,  
ගංගා ආශ්රි්ත සුවිවේෂ �රිසර සංවේදී 
කලා� සංරකෂණය කිරීමට අවශ්ය �සුබිම 
සකසා ඇ්ත. 

 ආචාර්ය මන�ෝජ් ප්රසන� 
(PhD, C.Env.P), 

තාක්ෂණික සම්්න්ධීකාරක
සුරකිමු ගංගා ජාතික පාරිසරික 

වැඩසටහන, පරිසර අමාත්ාංශ්.

රැක ගනිමු ගංඟාධාර පාරිසරික සංදවේදී කලාප  
සුරකිමු ගංඟා ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණ වැඩසටහන
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2022 ජනවා� 02 ඉ�� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.

පෘ��ය �රා ��� පැ�� 
ඇ� ෛජව ��ධ�වය 
සැල� කල අෙ� රට 

��ෙ�ෂ �ථාන 36�� එක�. 
ෙගා�ය පා�ස�ක �ව�ථතාව සඳහා 
එම ෙ��ද්ර ආර�ෂා � පැව�ය 
��ෙ�. පා�ස�ක සංෙ��  ප්රෙ�ශය� 
ෙල�� අප හ�නා ග�ෙ� ෛජව 
��ධ�වෙය� ස�, ෙපාෙහාස� 
තැන�. එය ආෙ��කතාවට 
ෙ�� වන ඒක ෙ��ක ���ෙ� 
වාස�ථානය� ව�න ��ව�. 
ඇතැ� �ට එම ෙපෙදස ආෙ��ක 
ෙහා ප�යටන ස��ව �ෙ�ෂවල 
අ�ජනනයට ෙයෙදන තැන� ද �ය 
හැ�ය. පා�ය ජලය සැපෙයන �ය 
උ�ප� ම�වන තැන� �ය හැ�ය. 
අනා�ම� කාලයක �ට ජනතාව �ය 
�වෙනාපාය අව�තා සඳහා එ��� 
� ෙපා� �ථානය� �ය හැ�ය. 
එතැන හා බැ�� රසව� ජන කතා 
�ළ �වෙ� ��ධ�වය සැඟව ��ය 
හැ�ය.

ෙනාෙපෙනන ෙලාකෙ� ඇතැ� 
ඔ�� ��වාස කළ, ඔ��ෙ� 
��ටට එන �����ත�ෙ� 
කාලෙ� �ට ආර��තව පැව�යා � 
වන�ප��ෙග� ෙහ� �ජ�ය �� 
ෙගා�ව� ද �ය හැ�ය. �තන ප�සර 
��වට අ�ව ල�ෂණ පර�පරාෙව� 
පර�පරාවට ෙගන යන ප්රෙ��ක 
ද්ර� ඇ� ව�නා ජාන ස�ප�; එන� 
ජාන ��ව� �ව ද �ය හැ�ය. 
ෙ� �ම� �ව� ඒ හැම තැනකම 
ෙපා� සාධකය ෛජව ��ධ�වය�. 
ප�සර ප�ධ� ෙ�වා පදනම�. 
����ට ෛජව ��ධ�වෙ� �ෙබන 
උපෙයා�තාවය�. සරලව ද�වෙතා� 
ව�නාකම�.

එවැ� �� ෙපෙද�, ජනතාවෙ� 
ස�ය සහෙයාගය ලබා ග��� 
කළමනාකරණය ��ෙ� අව�තාව 
පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ ම�� 
සැ�ෙ�.  එෙලස ප්රෙ�ශ ෙහා �� 
ද�ශන පදන� කර ග�  ෙමවලම� 
ප�සරයට ද එ� පැවැ�මට� 
�තකරය. එ� ෙම��ර ��ධ ප�සර 
ප්ර�ප�� අර�� ඉ� කර ගැ�මට 
ප්ර ෙ�ශ පාදක සං��ත ෙමවලම� 
ෙල�� පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ 
��මාණ��  අ���  ෙයා� ගත 
හැ�ය. සහකළමනාකරණය එයට 
අ�ළ ෙ�. ෙ� ��ෙ� සාක�ඡා 
��මට අදහ� කර�ෙ� එවැ� එ� 
��මාණ�� ෙප්ර�ශය�. ඕනෑම 
රටක ජනතාවට තම සං�කෘ�යට 
අන� � ෙ��ය ��ම� ඇත. එය 
උපත ලබ�ෙ� ප්රජාෙ� ජනතාවෙ� 
අ���� ඇ���. ෙබාෙහා�ට 
�ය �වෙනාපාය අව�තා සඳහා 
�වාභා�ක ස�ප� ෙයා� ගැ�ෙ�� 
ඓ��ය ��ම� ෙලස ඔ��ට ෙ��ය 
��ම උ�ම ෙ�. �තන ��ම ෙම� 
��තකාල වැ� �ථානවල ම�ගතව 
එ��� � ෙනාමැ� ෙ��ය ��ම 
��� පව�.ෙබාෙහා �ට එය ෙසායා 
ගෙ�ෂණය කළ ��ෙ� ජනශ්ර්රැ�ය�. 
එ� ෙ��ය ��ම �වමානව පව�. 
මානව ��ඥෙයා එය හ�නා ග�ෙ�, 
�ඛ පර�පරාෙව� ස�ෙ�ෂණය වන 
�ප�ශ කළ ෙනාහැ� (අ�පෘ�) 
සං�කෘ�ක උ�මය� (intangible 
Cultural Heritage) ෙලස�. 

� ලංකාව එවැ� ෙ��ය ��� 
ස�භාරය� ඇ� රට�. ෙ��ය ��ම 
හා බැ�� ෛජව ��ධ�වය� ඇත. 
පාර�ප�ක අ�ෙ��වලට අව� වන 
 ඖෂධ පැලෑ� හා ඒ  ඖෂධ ව�ෙටා� 
සරල �ද�න�. ෙ��ය ��ම ආර�ෂා 
ෙ� න� එය හා ඇ� ෛජව ��ධ�වය 
ද ආර�ෂා ෙව�.

�ව�ෙ� �වාභා�ක වාස�ථාන 
ෙබාෙහාමය� �ථා�යව සංර�ෂණය 
කර ඇ� ර��ත ප්රෙ�ශ ජාලය 
සමඟ සසඳන �ට පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශවල ඇ� ��ෙ�ෂතාව න�, එ� 
�යාකාරක� වලට ස�බ�ධ �මට 
ජනතාවට වැ� අව�ථාව� �� �ම�. 
එ�� ෛජව ��ධ�වය සංර�ෂණය 
��ම පමණ� ෙනාව; එය �රසාර 
අ��� ප්රෙයාජනයට ගැ�ම හා 
සංර�ෂණය �සා ලැෙබන ඵල 
ප්රෙයාජන සාධාරණ හා සමාන අ��� 
��� ��මට ද ඔ�නට අව�ථාව 
ලැෙ�. පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ ��බඳ 
�ාපෘ�ෙ� අවස� ඇගැ�� වා�තාව 
ම�� ෙයාජනා � ඇ� අ��� 
ප්රජාවට “ ප්රජා ප�සර කළමනාකරණ 
ප්රෙ�ශ” �ව ද ��මාණය කර ෙගන 
කළමනාකරණය ��මට අව�ථාව 
උ� කර ගත හැ�ය.

 � ලංකාව අ�ත�ජා�ක ෛජව 
��ධ�ව ස���ෙ� පා��වකාර 
රා�ය�. ම�ම රජෙ� එකඟ�වය 
ඇ�ව තම වාස��වල ෛජව 
��ධ�වය හා බැ�� ෙ��ය ��ම 
සංර�ෂණය සඳහා �යාවට නැං�ය 
හැ� �යාකාරක� ෙබාෙහාමය� 
එම ස���ෙය� ෙයාජනා � ඇත. 
(biocultural community 
protocols) ඉ� එක�. (people’s 
biodiversity register) එවැ� 
තව� ප්රජා පාදක ෙමවලම�. ගැ� �� 
රටා ෙකෟ�කාගාර (rural lifestyle 
museum) ය�ෙව� ද ප්රජා 
ෙමවලම� ඇත. තව� එවැ� ෙබාෙහා 
ෙමවල� ස���ය ම�� පා��වකාර 
රා�ය�ට ෙයාජනා � ඇත. ඒවා 
�යාවට නැං�මට මාරෙගාපෙ�ශ 
ඉ��ප� � ඇත.

ෛජව ��ධ�වය හා බැ�� ෙ��ය 
��ම ���ත ෙලස ෙගන එය 
දරන ෙ��ය ජනතාවට තම වාස�� 

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ ෙලස පව�වා 
ෙගන යෑමට ඔ�� බලග�ව�ෙ� 
ෙකෙ� ද? ය�න ෙම�� සලකා බැෙ�. 
එවැ� කළමනාකරණ ආකෘ�ය� 
සැක�ෙ�� කළමනාකරණ අව�තාව 
එම ��ම දරන ප්රජාව ���ම 
ම�� ඒම ��ක අව�තාව�. එ�� 
ජනතාව ස��කරණය සඳහා ය� 
කා�ය භාරය� රජයට ඉ� කළ හැ�ය. 
ජා�ක ෛජව ��ධ�ව උපායමා��ක 
�යාකා� සැලැ�ම එම අව�තාව 
හ�නා ෙගන ඇත. ෙ��ය ��ම 
ප්රජාෙ� එය ආර�ෂා � ඇ� අ���ම 
ප්රජාෙ� සා��ක ආචාරධ�මවලට 
ග� කර�� ප්රජාව �ළම එ��� කළ 
��ය. එය ෙ��ය ��ම ��ය�ගත 
��ම ය�ෙව� හැ��ෙ�. ඒ සඳහා  
ජනතා ෛජව ��ධ�ව ෙර��ටරය හා 
ප්රජා ෛජව සං�කෘ�ක ප්රඥ��ය� 
සැක�ම අගනා ෙමවල� ෙ�. 
ෙ��ය ��ම �තන ෙගා�ය ��ම 
ෙම� ෙනාව; සාක� ප්රෙ�ශය�� 
(holistic approach) උප� 

��ම� බැ�� පාර�ප�ක ව� 
��ෙව�, අ�චාර ��, චා�ත්ර වා�ත්ර, 
ෙක� පහ� ආ� සම�තයම ��ය� 
ගත ��මට සැල��ම� �ය ��ය. 

බා�ර ආයතන ආ�ෙය� උද� 
උපකාර අව� න�, ප්රජාව ��� 
��මාණය කර ග� ක්රමෙ�දයකට 
අ�ව ඒවා ලබා ගැ�මට පහ�ක� 
සැල�ය ��ය.  සා��කව එකඟ �ය 
හැ� ආකාරෙ� සහකළමනාකරණ 
සැලැ�ම� සක� කර, ��ම� 
අ��ෂණයකට හා ප� �පර� ��ම� 
හා යාව�කා�න ��ම� කළ�� ෙ�. 
ෙ� ආකාරෙය� පා�ස�ක සංෙ�� 
ප්රෙ�ශ ෙ��ය ��ම හා බැ�� 
ෛජව ��ධ�වය සංර�ෂණය සඳහා 
��මාණ�� අ��� ෙයා� ගැ�මට 
හැ�ෙ�. 

�� ර�ෙද�
�ෙයා� �ාපෘ� අ��ෂ,

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ 
�ාා පෘ�ය, 

ප�සර අමා�ාංශය.

පා�ස�ක සංෙ�� ප්රෙ�ශ 
ෛජව ��ධ�වය හා සබැ� ෙ��ය 

��ම සඳහා නව ප්රෙ�ශය�
රාජ�ථානෙ� රා�කාව�, �ය පාර�ප�ක ෙගා�ෙපාළ ස��ව 

��ධ�වය සංර�ෂණය සඳහා ප්රජා ෛජව ��ධ�ව ස�ධාන ෙයා� ග��. 

ෙ�පාලෙ� �ඩා ��ය� ජනතා ෛජව ��ධ�ව ෙර��ටරය� සඳහා 
වැ���ය�ෙග� ෙතාර�� �මස�.

පා�ස�ක සංෙ�� �� ප්රෙ�ශ �ළ ෛජව ��ධ�ව සංර�ෂණය හා ප�සර 
ප�ධ� ෙ�වා නඩ�� ��ෙ� �ාපෘ�ය අ�ග්රහෙය�
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Ministry of Environment
උපෙ�ශක�වය:

�ෙ�ෂඥ ෛව� 
අ�� ජා�ංහ 

ෙ�ක�,
ප�සර 

අමා�ාංශය.

වස�ත �සානායක
අ�ෙ�ක ෙ�ක�,
(ප�සර ප්ර�ප�� 

සහ සැල��)

අ��ෂණය : �ලා� එ�.ඩ��� ක�ණාර�න �ය
�ාපෘ� අ��ෂ,

පා�ස�ක සංෙ�� �� ප්රෙ�ශවල ෛජව ��ධ�ව 
සංර�ෂණය ප්රව�ධනය ��ම හා ප�සර ප�ධ� 

ෙ�වා නඩ�� ��ෙ� (ESA) �ාපෘ�ය.

�� ර�ෙද� මහතා 
�ෙයා� �ාපෘ� අ��ෂ,

පා�ස�ක සංෙ�� �� ප්රෙ�ශවල ෛජව ��ධ�ව 
සංර�ෂණය ප්රව�ධනය ��ම හා ප�සර ප�ධ� 

ෙ�වා නඩ�� ��ෙ� (ESA) �ාපෘ�ය.

�ව�ප� අ�ෙ�කය සක� ��ම
ෙ�මා ක���ආර�� �ය - �ෙයා� 

�ාපෘ� කළමනාකාර - ESA 
�ාපෘ�ය.

�ෙරාෂා �මා� �ය
�ෙයා� �ාපෘ� කළමනාක�,

ESA �ාපෘ�ය.

හ�� ප්ර ෙබා්ධා �ය
�ාපෘ� සහකාර - ESA �ාපෘ�ය.
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White 

Black   - 50

Magenta  -  100
Yellow  - 100

Cyan  - 100
Magenta   - 20
Yellow   - 100
Black  - 10

Cyan  - 100
Magenta   - 75

Logo appearance with relevant background colours
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