පාර්ශවකරුවන්ගේ ගෙවන සාකාච්ඡා වැඩසටහන
( සිංහරාජ කුඩව-දිනය 2020.01.07)
 පැමිණ සිටින සියලුම පාර්ශවකරුවන් පිළිගන්මින් පිළිගැනීමේ කතාව ධේමික
වත්මත්ගම මහතා ( වන පාලක, සිිංහරාජ) විසින් සිදු කරන ලදී.

P

 මහින්ද මෙනවිරත්න මහතා (වන ෙිංරක්ෂක,පරිෙර කළමනාකරණ අිංශය,
වන ෙිංරක්ෂණ මදපාර්තමේන්ුව) විසින් පැමිණ සිටින සියලුම
පාර්ශවකරුවන් මවනුමවන් වැඩෙටහමන් අරමුණ පහදා මදනු ලැබී ය. මමහිදී
පැමිණ සිටින සියලුම පාර්ශව කරුවන්හට සිිංහරාජ මදාරන ඇළ -වුරාව
පිවිසුේ මාර්ගමේ ඉතිහාෙය ෙහ එය පිළිෙකර කර ගැනීමේ අවශයතාවය
පැහැදිලි කරන ලදී. එමමනම ප්රශ්නගත මාර්ගය ෙේබන්ධව සිදු කරන ලද
අධයනයන්, ඔවුන්මේ නිර්මේශ, පවත්වන ලද මාධය ොකච්චා ආදිය පිළිබඳව
ෙවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමක් මමහිදී සිදු කරන ලදී.

AM

 මින් අනුරුව මමාරටුව විශ්වවිදයාලමේ මාහාචාර්යය මානවඩු මහතා හට
මාර්ගය නැවත ෙැලසුේ කිරීම සිදු කල යුු වන්මන් මකමස්ද යන්න පිළිබඳව
අධයනයක් කිරීමට ලබා දීමට මේු ොධක ආදිය පිළිබඳව විස්තර කරන ලදී.

ES

C

මමම ෙැලසුම 2019.05.13 පරිෙර ෙිංවිධාන විසින් එකඟතාවයට පැමිණි මයෝජනා
පාදක කරමගන ෙකස් කල බව ප්රකාශ කමේ ය.

මහාචාර්යතුමන්ගේ ඉදිරිපත්කිරීම
 නාය යෑම අවම කිරීම ෙඳහා කාණු පේධතියක (කළු ගල් බැේමක ආකාරයකින්
යුු කාණු පේධතියක්) අවශයතාවය මපන්නුේ කරන ලද අතර එය පසු
කාලීනව ඇල්ී ආදීන්මගන් යුක්තව ස්වභාවික පරිෙරයක් නිර්මාණය වන
ආකාරය පිළිබඳව මපන්වා මදනු ලැබීය.
 දැනට මයාදා ඈති මකාන්ීට් කාණු උසින් වැඩි බවත් මපන්වා මදන ලද අතර
මාර්ග ඉදිකිරීේ පසුව shoulders ෙඳහා පස් මයාදා ගන්නා බැවින් ස්වභාවික
පැළ ආදිය ඒ ුළ ස්වභාවිකව වර්ධන වන නිො මමම ගැටලුව අවම විය හැකි
බවට පහදා මදනු ලැබී ය.
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 මාර්මේ 500m- 550mඅතර මකාටෙ පස් මයාදා ( ඒ ආශ්රිතවම පවතින පස්)
ෙිංවර්ධන කළ යුු බවත් (shoulder ) මනා එමස්නේ නාය යෑේ ආදිය ඈති
වීමමන් interlock වලට හානි විය හැකි බවට මපන්වා මදන ලදී.
 650m - 750m අතර මකාටෙ මයාදා ඇති කාණු වල ජල ගලා යෑේ මේගය අඩු
කිරීම පිණිෙ කුඩා පාෂාණමකාටස් ඇුළත් කර සිදු කළ යුු බවට නිර්මේශ
කරන ලදී.
 1000m -1050mඅතර මකාටෙ කලින් පැවති ගල් ආදිය ඉවත් කර ඇති නිො එය
නාය යෑේ සිදු වීමට බලපෑ හැකි බවට පැහැදිලි කරන ලද අතර එවැනි මකාටස්
කළුගල් ආදිය මයාදා ෙේූර්ණ කළ යුු බවට මපන්වා මදනු ලැබී ය.

සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ කරුණු (මාර්ගය පිළිබඳව)

C

AM

P

 මාර්ගමේ ඉතිරි ඉදිකිරීේ වැඩකටයුු ෙඳහා එකඟවන නමුත් වැඩ කටයුු
අධීක්ශණය ෙහ සියලු මදනාමේ ෙහභාීත්වය (විමශ්ෂමයන් ප්රජා
ෙහභාීත්වය) යටමත් විනිවිද භාවමයන් යුුව අදාළ
මාර්ගය ඉදිකිරීේ කල යුු බවට සිිංහරාජ සුමිුමරෝ ෙිංවිධානමේ ෙභාපති
මපන්වාමදන ලදී.ඒ ෙඳහා වන ෙිංරක්ෂණ මදපාර්තමේන්ුව, මමාරටුව
විශ්වවිදයාලය,
IUCN
ආයතනය,
පරිෙර
ෙිංවිධාන
ෙහ
ග්රාමීය
නිමයෝජිතයන්මගන් ෙමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට මයෝජනා වූ අතර සියලු
පාර්ශවකරුවන් ඒ ෙඳහා එකඟත්වය පළලරන ලදී.

ES

කමිටුමේ ොමාජිකයන්  මහාචාර්ය ෙමිත මානවඩු (මමාරටුව විශ්වවිදයාලය )
 ටී.ජී. ශාලිත් (සිිංහරාජ සුමිුමරෝ )
 ෙනත් වෙන්ත (සිිංහරාජ සුමිුමරෝ )
 එේ.ටී.විේයාවරනී (ජාතික පාරෙරික පදනම)
 මක්.ඩී. තිලකසිරී (කුඩව සිිංහරාජ,එකමුු ප්රජා මූල ෙමිතිය)
 සුරිංග බුේික (ජාතික පාරෙරික පදනම)
 ඩිලානි ලක්මාලී (ජාතික පාරෙරික පදනම)
 ධේමික වත්මත්ගම (වන පාලක , සිිංහරාජ )
 ෙඳුන් බණ්ඩාර (ESCAMP)
 නාලීන් මපමර්රා(IUCN)
 සිිංහරාජ
මාර්ගය
ෙකස්
කිරීමේ
අරමුණ
ෙිංචාරකයන්මේ
පැමිණීම,ආකර්ෂණය වර්ධනය කර ගැනීම නේ එහිදී වන ෙේපත් (ශාක ෙහ
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ෙත්ව ප්රජාවට) සිදු වන බලපෑම පිළිබඳව ද අධයනයක් කළ යුු බවත් මයෝජනා
කරන ලදී.
 ස්වභාවිකව පවතින දිය ඇල්මේ ජලය ගලා යෑමේ මේගය අවම කිරීම උමදො
barriers මයදීම ප්රාමයෝගික මනා වන අතර එය මත්ෙයනමේ හැසීරීේවලට
බාධාකාරී විය හැකි නිො මමහිදී තවත් වඩා වැඩිමයන් පාරෙරික අිංශ
මකමරහි අවධානය මයාමු කරමින් සිදු කළ යුු බවට මයෝජනා විය. තවද කුඩා
ෙුන්මේ ෙන්චරණයට පහසු වන පරිදි ඇළ මාර්ගමේ පැති බැේම නිර්මාණය
කල යුුය. තවද එම මාර්ගමේ නාය ගිය ස්ථානය පිළිෙකර කිරීම ෙඳහා
ස්වභාවික ක්රම උපමයෝගික කර ගත යුු බව මයෝජනා විය. (නාලීන් මහතා
IUCN)

AM

P

 ආබාිතයන් ෙඳහා සිිංහරාජ රක්ිතය නැරබීමට අවස්තාව ෙලො දීමේදී
ඔවුන් හට විමශ්ෂ වූ පහසුකේ (මාර්ග පහසුකේ) විවෘත කර දිය යුු බවට
මයෝජනා විය.(අඩවි වන නිලධාරී, මමනෝජ් බණ්ඩාරනායක මහතා) ඒ අනුව
එක් තීරුවක් අඩි මදකක පළලකින් යුක්තව ඉදිකිරීේ සුදුසු බව තීරණය විය.
මමම මයෝජානව මහාචාර්යුමන් ෙහ වන ෙිංරක්ෂක මහින්ද මෙනවිරත්න
මහතා අගය කරනු ලබූ අතර එය ඉදිරි ෙැලසුේ වලදී අනිවාර්යය වශමයන්
ෙලකා බලන බවට පවෙන ලදී.
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 දැනට සිිංහරාජ රක්ිතය ආශ්රිතව ESCAMP වයාපෘතිය මඟින් සිදු කරනු ලබන
ක්රියාකාරකේ පිළිබඳව (NBTP) පැහැදිලි අවමබෝධයක් මනා වන බවට ජයන්ත
මහතා පවෙන ලදි. මමම NBTP මයෝජනා අතර සිිංහරාජය ුළ අලුත් ඉදිකිරීේ
මනාමැති බවත් එම වාර්තාව ලබා දීමට එකඟතාවය පළ කරනු ලැබී ය.
 සිිංහරාජයට පැමිමණන ෙිංචාරකයන් ෙඳහා සිිංහරාජ රක්ිතය පිළිබඳව
මතාරුරු ලබා ගැනීමට දැනට මතාරුරු මධයස්ථානමේ පවතින මතාරුරු
ප්රමාණවත් මනා වන බවට දන්වන ලද අතර වන ෙිංරක්ෂකුමන් ඒ පිලිබඳව
ඉදිරිමේදී වඩා වැඩි මතාරුරු ප්රමාණයක් ලබා ගත හැකි වන පරිදි මතාරුරු
මධයස්ථානය වැඩි දියුණු කරන බවට පවෙන ලදී.
 අදාළ ඉදිකිරීේ සිදු කරන ෙෑම ප්රමේශ වලට මවන් වූ පරිෙර නිලධාරීන් පත් කල
යුු බවට මයෝජනා විය. වයාපෘති අධයක්ෂකුමන් ෙහ පරිෙර ෙහ ෙමාජ
උපමේශකුමන් එම මයෝජනාව අගය කල අතර ඉදිර්මේදී එමස් සිදු කරනු
ලබන බවට පවෙන ලදී.
 සිිංහරාජ ආශ්රිතව සිදු කරනු ලබන සියලු ක්රියාකාරකම නිරීක්ෂණය කිරීම
ෙඳහා සිිංහරාජ අවට සියලු ප්රමේශ නිමයෝජනය වන පරිදි කමිටු පත් කල යුු

3

බවට මයෝජනා වූ අතර ඒ ෙඳහා සියලු ආයතන වල ෙේබන්ධීකරණමේ
අවශයතාවය ද මපන්වා මදන ලදී. මමහිදී පරිෙර ෙිංවිධාන ෙහ අමනකුත් අදාළ
පාර්ශවකරුවන්මේ මැදිහත් වීම, ෙහභාීත්වය මකමරහි අවධානය මයාමු කල
යුු බවට මයෝජනා වූ අතර සියලු පාර්ශව එකඟත්වය පළ කරන ලදී.
 ඉදිරි ෙිංවර්ධන කටයුු වලදී පරිෙර ෙිංරක්ෂණය පළමු මකාටත්
ෙිංචාරකයන්මේ ප්රවර්ධනය මදවනුවත් ෙලකා බලමින් සිිංහරාජය ුල සිදු වන
සියලු කාර්යයන් සිදුවිය යුු බවට මයෝජනා වූ අතර සියලු පාර්ශව එකඟත්වය
පළ කරන ලදී.

සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ ගවනත්ක කරුණු
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සිිංහරාජය ආශ්රිත අලි මදමදනා ෙිංරක්ෂණය ෙහ වයාප්තතිය ෙේබන්ධව
සිිංහරාජ වනාන්තර ෙිංකීර්ණමේ ආරක්ෂාව ෙඳහා ග්රාමීය ෙහභාීත්වමයන්
යුත් කමිටු පිහිටවීමේ අවශයතාව
හඳපාන් ඇල්ල ප්රමේශමයන් නව ප්රමේශ මාර්ගයක් ලබා මනාදීම ෙඳහා
එකඟවීම
ඉහත ප්රමේශමයන් වර්තමානමේ සිදු වන අනවෙර ඇුළුවීේ වැලැක්වීම
ෙඳහා ක්රමමේදයක් ෙැකසීම ෙඳහා වන ඉල්ලීම
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 මමම මාර්ගමේ වාහන ගමනාගමනය ෙඳහා අවෙර ලබා මනාමදන අතර
පර්මේෂණ කාර්යන් ෙහ මවනත් හදිසි අතයවශය (මරෝීන්) කටයුු ෙඳහා
පමණක් වාහන ගමනාගමනය ෙඳහා අවෙර ලබා දීමට තීරණය විය.
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