ව

අලි පු

රුත්ථාප භූමිගේ ප්රතිලලා
ප්රතිලලාීනන්

/



රක්ෂිත ප්රදේශවලට යාබදල ජීලත්ලන අලි-මිනිස්
ගැටුම මුහුණදේදන ප්රජාල



රක්ෂිත ප්රදේශව ුළ
ඇුළන්



දේයෝජිත පාරිහරික හංචාරක කර්මාන්තදේේ
හෘජු ප්රතිලටා අල ප්රජාල හිමිදේේ.

හ

අල

ජීලත්ලන අලි

වයාපිතිල කුයුතු ගමගහීමම



ම ලැලි හංලර්ධන ා පරිහර අමාතාංවය
තිලරහර හංලර්ධන ා ලනජීවී අමාතාංවය

වයාපිතිල කුයුතු රිීාත්මක කර
ආීත



ලන හංරක්ෂෂණ දේදපාර්තදේේන්ුළල
ලනජීවී හංරක්ෂෂණ දේදපාර්තදේේන්ුළල

පරිහර පශධතිල හංරක්ෂෂණ
ා කටමනාකරණ
ලාපෘතිලය (ESCAMP)
ම ලැලි හංලර්ධන

ා පරිහර අමාතාංවය

82 “හේපත්පාය” රජමල්ලත්ත පාර
බත්තරමුල්ට
දූරකෙන: 011– 2888426
ශේදුත් තැපෑට: escamp.project@gmail.com
දේලබ් අඩශේය: www.escamp.lk
මුහුණු දේපාත: Escamp Sri Lanka

කල යුතු හා ග

එකම දූපගත්

ාකලයුතු දෑ

 ලනඅලින් හක්රියලන කාටය ුළ

ිශේදේයෂදේයන්
රාත්රි කාටදේේඅ අනාරක්ෂිත මාර්ගලට ගමන්
බිමන් ලට
දේයදීදේේදී
ප්රදේේහේ ලන්න.
ශේදේයෂදේයන්ම පා ගමනින්, ත්රී දේරෝද රෙදේයන් දේ ෝ
යුළරුපැදිදේයන් ගමන් කිරීදේේදී ප්රදේේහේ ලන්න.

 ලිඳක ලැටී සිටින ලනඅලිදේයකු දේගාඩ ගන්නා

අලස්ොලක දේ ෝ අලි පටලා රින අලස්ොලක
අලටින් ඉලත් ලන්න.

අපි සහ අලි

්

 ලනඅලිදේයකු අහට

කිසිශේ දේනායන්න. අහිංහක
දේමන් දේපනුන ද ඔවුන්
යානක බල අමතක
දේනාකරන්න.

 ලනඅලිදේයකු තමන් පසුපහ

ඹා එන්දේන් නේ
තම අත ඇතිල යමක්ෂ දේ ෝ ඇඳිලත දේ ෝ ගටලා දමා
අලියා මුටාකර,
ැකි ඉක්ෂමනින් ආරක්ෂිත
ස්ොනයක යන්න.

 ගහක

නගින්දේන්
දේනා ැකි ගහක ඉ
අලියාදේේ වරීරය මත

නේ

අලියා
දේපරළිය
ම නගින්න. කිසිශේ
සුළුදිය ප දේනාකරන්න.

 ලනඅලි සිටින ප්රදේශවලට ජිලත්ලන පුශගටයින්

අලි ඇතුන් අපගේ පරම සතුරන්ද?

 අලි සිටින ප්රදේශවයකින් ගමන් කරන ශේ , ඔබ ඩු

දේමම කුඩා දුපත ුළ , අලි ඇුළන් නිහා අපි ද, අපි
නිහා අලි ඇුළන් ද පිඩාල
පත් වී ඇතිල බල
දේ ාඳින් දනිමු.

 අලියාදේේ ඇස් දේපනීම දුර්ලට වුලත් ඇසීම

දේමම පීඩාකාරී තත්ලය දේශපට
ානි හ
ලගා
ානි පමණක්ෂ දේනාල දේදපාර්යලය ම මරණය
කැඳලන ගැටුමක්ෂ දක්ෂලා අද දින දුරදිග දේගාස්
ඇත.

එලිම දේන්දී අඳුරු පැ ැතිල
කරන්දේන් නේ සුදුසුය.

ඇඳුේ

ාශේතා

සු ං දිවාදේේ දේනාසිටිය යුුළයි. ිඑනේ මා යන
සු ඟ ඔබ සිටින දිවාදේේ සි අලියා දේදහ යන
දේස් ගමන් දේනාකරන්නඅ
සුලඳ දැනීම ඉතා ඉ

යි.

ා ගඳ

 යේ අලස්ොලක තමන්

දේ ෝ දේලනත් අදේයකු
ආරක්ෂෂා වීම කිසිලක්ෂ කරගැනීම දේනා ැකි වූ
ශේ අලියා මුහුණ මුහුණ
මු වුලදේ ාත් දෑත්
ඉ
ඔහලා ම
ඬින් කෑගහා යේ දේදයක්ෂ
කියන්න.

 ලනඅලින්

වාරීරික ානි සිදුශේය ැකි ආකාරදේේ
ක්රියාලන් දේනාකිරීම කරුණාලන්ත දේලමු.

දේදපාර්යලය රැක ගැනීදේමහිටා ර ක්ෂ ලවදේයන්
අප දේයාදලනු ටබන ජාතිලක ධනය ද සුළු පටු
දේනාදේේ.
එබැශේන් දේමම අභිදේයෝගය ශේහදුේ දේහවීදේේදී අප
සියළු දේදනා
ම ශේවාට කාර්ය ාරයක්ෂ පැලරී
ඇත.

අප

හිහරදයක්ෂ ල පලතිලන දේමම ගැ ළුල

ක්රියාත්මක කරනු ටැ ව ලනඅලි පටලා

ශේහදුේ දේටහ

ැරීම ප්රතිලලට දායක

දේනාලන බල දැන් අපි සියළු දේදනාම දේ ාඳින් දනිමු. එබැශේන්
තලදුර ත් එම ක්රියාල සිදුදේනාදේකා

දේලනත්

ශේහඳුේ කරා

දේයාමුවීම අද දලදේස් අප හැමදේේ ලගකීමයි. එදේ ත් දේදපාර්යලය ම
රැදේකන ස්ිර ශේහඳුමක්ෂ දේහායාගන්නා දේතක්ෂ එදිදේනදා ඔබ
ානිකරන ඔබ අල

ප්රදේශවදේේ සිටින ලනඅලි හේබන්ධ ල යේ

ක්රියාමාර්ගයක්ෂ ගත යුුළම බල අපි දනිමු.

සෑම ව

හානි අවම කර ගැනීම සඳහා අපු කල
හැක්ගක් කුමක්ද?

අලිගීකුම ප්රචණ්ඩ  ග

ාගේ

දේටෝකදේේ ර ලල් කීපයක පමණක්ෂ ජිලත් ලන අලි
ඇුළන් අද ලන ශේ

ලඳවී යාදේේ තර්ජනය

ටක්ෂ වී

ඇතිල හදේතකි. අදේේ රදේේ ජිලත්ලන අලි ඇුළන් සීමිත
හංඛ්ාල අුළරින් ශේස්හක
දේතත් කටාපය ුළ

ි2 අ දේනාඅු ගණනක්ෂ

ජිලත් දේලයි. ඉතිලරි සියළු ම

ලනඅලි සිටින්දේන් ඔබ ජිලත්ලන හ
ශේයළි කටාපය ුළ
එය

දේේුළල

තත්ලයක්ෂ

ලගාකරන

පිහිටි ලනාන්තර මායිේලට ය.

ලනඅලින්

පලතිලනුදේේ

ලනාන්තර මායිේ ුළ

ගැටදේපන

ශේයළි

පාරිහරික

කටාපදේේ

පිහිටි

වීමයි.

ලනඅලි ශේසින් පුරාණදේේ සි

දේ ාඳින් දනී. ලනඅලිදේයකු ප්රචණ්ඩ ලන්දේන් ලැිවශේය
දේබෝකිරීදේේ කාර්යය හඳ ා නැලත රංචුල

පරි රණය කරනු ටැ ව

ක්රියා හඳ ා අත්පත් කරගනු ටැබි. .
අලව ආ ාර, ජටය හ

ුළළින්

ලන ආලරණය

ප්රමාණලත් පරිදි හපයා ගැනීදේේ ගැ ළු ඇතිල ශේය.

ව

අලි පු

රුත්ථාප

එමගින් අලින්දේගන් මිනිහා
කාට සීමාලක

සිදුලන

නැත. එුළට රඳලනු ටබන ලනඅලින්

වාරීරික
දේදපාර්යලය

ානි,

දේශපට

ානි

පමණක්ෂ

ම මරණය ටඟා කරයි.

දේනාල

දේනාසිතන්න

ැරීම

ලැිව
ගන්නා

ඇතිල.

ැකි අතර ම අලින් ද ආරක්ෂෂා කරගත

ැසිරීේ දේලනස් ලන්දේන් නේ පමණක්ෂ නැලත ලනය

ැකි දේේ. යේ

නිද ස් කරනු

ඇත.

ගමන් කිරීදේේදී ඔවුන් අපදේේ ලාහභූමි

පැමිදේණමින් සිටී. දේමහි ප්රතිලලටය ලගා ානි,

දේපර තම වරීර වක්ෂතිලය ලැිව කර ගැනීම

ානි අලම කරගත

පසුල ඔවුන්දේේ දරුණු

ව

ුළ

එක්ෂවීම

ැරීදේමන් පසු පැ වුන්

භූමිීක් යනු චණ්ඩ ලනඅලි අල්ටා තාලකාලිකල රඳලා තබන ස්ොනයකි.

ඉ ත කී මූලික අලවතා හපුරා ගැනීම හඳ ා
ා ලගාභූමි

පත් පිරිමි හුළන් රංචුදේලන් පටලා

දේපෝෂදාී  ආ ාර දේහායා යාදේේදී නිරුළරුලම ඔදේබ් ලගාලන් දේලත පැමිණීදේේදී ඔවුන් පටලා
ශේශේධ ඩපක්රම දේේුළදේලන් බල ඔබ ඇතැේශේ

ඔවුන්දේේ මුල් ලාහභූමි අප ශේසින් ශේශේධ හංලර්ධන
ඔවුන්

අලි රංචුලක සිටින හෑම ලනඅලිදේයකුම ප්රචණ්ඩ දේනාලන බලත්, ලඩා දරුණු තනි අලියා ිතනියාඅ බලත් ඔබ

අලි පු

රුත්ථාප

භූමිීකින් අවු ජීවත් ව
බැ ැර

ඉ
අල

පැමිණීදේේ කිසිදු අලකාවයක්ෂ දේනාමැතිල බල
දේබාදේ ෝ හෘජු ප්රතිලටා

කි සිදේස්ත් ම

ඇුළළු කරනු ටබන කිසිදු ලනඅලිදේයකු

ටඟාකර ගැනීම

නැලත

හ තිලක දේලමු. තලද, දේමම පුනරුත්ොපන භූමිය අල

මේ දේේ පාරිහරික හංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම
ප්රජාල

තාවු හානිීක් සිදුගේද?

යා දේනා ැකි ලන අන්දමින් ඉතා වක්ෂතිලමත් ආරක්ෂිත ලැ ලල්

මගින් පුනරුත්ොපන භූමිය ආලරණය කරන බැශේන් ඊ
පි ත

ජ

ද බටාදේපාදේරාත්ුළ දේලමු. එමගින් දේමම භූමිය

ැකිලනු ඇත.

