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සිංහරාජ ල ෝක උරුම වන භුමිය තු  පිහිටි පැරණි මාර්ගයක් ඉදිකිරීම හා  

එහි සත්ය ත්ත්වය පැහැදිලි කිරීම 

 

සිංහරාජ වනාන්ත්රලේ ජාතික හා අන්ත්ර්ජාතික වශලයන් වැදගත් වන්ලන් ඇයි? 

සිංහරාජ වනාන්තරය හහක්. 11185 ක ප්රහේශයක් ආවරනය වන පරිදි රත්නපුර, ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්රි ක්ක  

තුල පැතිර ඇති හතත් ස්ත්දාහරිත වනාන්තරයකි. හමහි ඇති ජලහපෝෂක ප්රහේශයක් හලස්ත් ඇති වැදගත්කම, 

ජජව විදයාත්මක, ස්ත්මාජ ආර්ථික වැදගත්කම, හා එමගින් සදු හකහරන දැවැන්ත පාරිස්ත්රික පේධති 

හස්ත්රවාවන් ස්ත්ලකා වනස්ත්ිංරක්ෂණ හදපාර්ථතහේන්තුහේ නිර්ථහේශය මත UNESCO ආයතනය විසන් 1978 දී 

ජාතයන්තර මිනිස්ත්ා හා ජජව හගෝල රක්ිතයක් (International Man And Biosphere Reserve)හලස්ත් 

ප්රකාශයට පත්කරන ලද අතර පසුව එනේ 1988 දී, හමහි ඇති ජාතික වැදගත්කම හා දුර්ථලභ ස්ත්රවභාවික 

ස්ත්ේපතක් හලස්ත් ඇති වැදගත්කම ස්ත්ලකා  ජාතික උරුම වන භූමියක් (National Heritage)හලස්ත් ප්රකාශයට 

පත් කරන ලදී. 1989 දී තවදුරටත් එහි ඇති ජාතයන්තර වැදගත්කම ස්ත්ලකා හලෝක උරුම වන භූමියක් 

(World Heritage) හලස්ත් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. හේ හැරුණුවිට හමය රක්ිත වනාන්තරයක් හලස්ත්ද 

ප්රකාශයට පත්කර ඇත. හමම සයලුම කරුණු ස්ත්ලකා හමහි ආරක්ෂාව හා මනා කළමනාකරණය ස්ත්ලකා 

විහශරෂ කාර්ථයය මණ්ඩලයක්ද පත් කර ඇත. 

සිංහරාජලේ අතීත් දැව ලහලීම් හා මාර්ග ඉදිකිරීම පිළිබඳව ඔබ දන්ලන්ද? 

සිංහරාජ වනහේ ඉතිහාස්ත්ය විමස්ත්ා බලන විට එයතුල ප්රහේශ මාර්ථගයක් ඉදිකර ඇත්හත් 1963 දීය. ඒ 

වැේදාගල සට කුඩාව දක්වාය. පසුව හමහි ඇති දැව නිෂරපාදන හැකියාව පිලිබඳ අධයනයක් කරන ලද අතර 

එමගින් ලැබූ හතාරතුරු හා UNDP/FAO ස්ත්ිංවිධානය විසන් 1968 වර්ථෂහේදී කරනලද නිර්ථහේශ අනුව 

වරණීය දැව හහලීහේ (Selective Felling) ඇති හැකියාව පිළිගත් අතර එවකට පැවති රජය විසන් දැව 

හහලීම ස්ත්ඳහා අවස්ත්ර හදන ලදී. කැනඩාහේ රීඩ් හකාලින්්ස්ත්ර ඒකාබේධ ස්ත්මාගහේ (Canadian Reid 

Collings Associates (Ltd) ස්ත්හාය ඇතිව හකාස්ත්රගම තුනීලෑලි ස්ත්ිංස්ත්රථාව (Plywood Corporation) 

ස්ත්රථාපනයකර  ඒ ස්ත්ඳහා අවශය දැව ලබා ගැනීමට සිංහරාජ වනහේ උතුරු ප්රහේශහේ හහක්. 5000 ප්රහේශයක් 

හවන්කර දැව හහලීේ ආරේභ කරනලදී. දැව කඳන් ප්රවාහනය ස්ත්ඳහා විශාල යන්ර (Timber jack, Trucks, 

Backhoe හා Bulldozer ආදිය) භාවිතා කල අතර ඒ ස්ත්ඳහා අඩි 12 - 15 පලල් වූ දැව ප්රවාහන මාර්ථග 

ඉදිකරනලදී. හමහිදී දැවැන්ත පරිස්ත්ර හානියක් සදුවූ අතර එවකට ඇතිවූ මහජන විහරෝධය හහරතුහවන් දැව 

හහලීේ ස්ත්ේපුර්ථණහයන් නවතා දමන ලදී. හකහස්ත්ර වුවද 1971 සට 1978 වර්ථෂය දක්වා හහක්. 2500 ක පමණ 

ප්රහේශයක දැව හහලීේ කරනලදී. අද  කුඩව, වතුරාව හා හදාරණ ඇල ආදී ප්රහේශ වල අද දක්නට ඇති සයලු 

පුළුල් මාර්ථග පේධති එම දැව ප්රවාහනය කිරීම ස්ත්ඳහා ඉදිකරන ලද ඒවාය. 

විශා  ල ස පරිසර හානි සදු කරමින් මෑත්කදී සිංහරාජ වනය හරහා මාර්ගයක් ඉදිකරමින් 

තිලේද. 

හමහිදී කිසදු ආකාරයක නව මාර්ථගයක් ඉදිකර නැති අතර සදුව ඇත්හත් විහශරෂහයන් 2017 වර්ථෂහේ සදුවූ 

දැඩි වර්ථෂාව හා නාය යෑේ හහරතුහවන් විනාශයට පත්ව තිබු වතුරාව - හදාරණ ඇල මාර්ථගය සිංහරාජය 

නැරඹීමට පැමිහනන්නන් යාමට භාවිතාකල මාර්ථගය අලුත්වැඩියා කිරීම පමණි. 



2 
 

 

                 නාය හගාස්ත්ර ඇති ස්ත්රථාන                                                     ඇගිලි ඛාධනයට ලක්වූ ස්ත්රථාන 

    

        දැඩි හලස්ත් පාිංශු ඛාධනයට ලක්වූ ස්ත්රථාන                                  ප්රවාහනයට අපහසු ස්ත්රථාන                     

UNESCO හලෝකඋරුම වැඩස්ත්ටහන හමන්ම මිනිස්ත්ා ස්ත්හ ජජව හගෝල රක්ිත වැඩස්ත්ටහන් වල එක් 

අරමුණක් වන්හන් පාරිස්ත්රික අධයාපන හා පර්ථහේෂණ කටයුතු ස්ත්ඳහා අවශය පහසුකේ ස්ත්ලස්ත්ා දීමත් 

රක්ිතහයන් ස්ත්ැපහයන් පාරිස්ත්රික හස්ත්රවා උපරිම හලස්ත් ලබාගැනීම ස්ත්ඳහා අවශය පරිදි පවත්වා හගන යාමයි. 

වතුරාව - හදාරණ ඇල (1.5 km) ඇල මාර්ථගය සිංහරාජයට ප්රවිෂරට වන මාර්ථගය වන අතර වස්ත්රකට 100,000 

අධික හේශීය හා විහේශීය පිරිස්ත්ර හමම මාර්ථගය ප්රහයෝජනයට හගන වනය නැරඹ්ම ස්ත්ඳහා පැමිහණ්. හමම 

මාර්ථගය හලෝක උරුම වන භූමියට පිටතින් පිහිටා ඇත. තවද හමම මාර්ථගය ඉවුරු කඩා වැටීේ, නායයෑේ, 

ගස්ත්ර ඉදිරීම හා ඇගිලි ඛාධනය ආදී හහරතුන් නිස්ත්ා දැඩි හලස්ත් විනාශ වී තිබු අතර ගල් අතුරා හස්ත්ෝදා යන ස්ත්රථාන                

පැති බැමි බැඳ,  කානු ස්ත්කස්ත්රකර  අලුත්වැඩියා කරන ලදී. හමම අලුත් වැඩියා කටයුතු ස්ත්ඳහා පරිස්ත්ර පේධති 

කලමනාකරණ වයාපෘතිය (ESCAMP, හලෝක බැිංකු ආධාර යටහත් ) මගින් ප්රතිපාදන ලබාහදන ලද අතර, 

වනස්ත්ිංරක්ෂණ හදපාර්ථතහේන්තුව විසන් හතෝරාගත් හකාන්රාත් ස්ත්මාගමක් මගින් සයලු අලුත්වැඩියා 

කටයුතු සදුකර ඇත.  
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                   දැඩි හලස්ත් හස්ත්ෝදා පාලුවට ලක්වූ ස්ත්රථාන                                   

ලමම අලුත්වැඩියා කටයුතුව දී පාරිසරික හානි අවම කිරීමට ලගන ඇති පියවර කවලර්ද? 

අලුත්වැඩියා කටයුතු කරණු ලැබූ කාලය තුල ඇතිවිය හැකි පරිස්ත්ර හානි අවම කිරීම ස්ත්ඳහා විහශරෂ පියවර ගණනාවක් 

ගන්නාලදී. අධීක්ෂණ කටයුතු ස්ත්ඳහා හවනම නිලධාරිහයකු අනුයුක්ත කර තිබූ අතර ද්රවය ප්රවාහනය ස්ත්ඳහා කුඩා 

ප්රමාණහේ වාහන හයාදා ගැනීම, අවම ශබ්ද ඇතිවන හලස්ත් කටයුතු කිරීම, කැලිකස්ත්ල එක්ැස්ත්රකර ඉවත් කිරීම, පාිංශු 

කැනීේ අවම හලස්ත් සදුකිරීමට කටයුතු කිරීම ආදිය හමහිදී ගන්නා ලද මුලික පියවරයන්හේ. හේ අනුව පසුගිය ස්ත්ති 

කීපය තුල සයලුම මාධයන් මගින් සිංහරාජ වනය හරහා ප්රහේශ මාර්ථගයක් අලුතින් ඉදිකරනු ලබන බවට හදන ලද 

පුළුල්  ප්රචාරය ස්ත්ේපුර්ථණහයන්ම අස්ත්තය වන අතර ස්ත්ැබෑ තත්වය ඉහත විස්ත්රතර කරන ලද පරිදිහේ. 

 

                  මාර්ථගහේ පුනරුත්ථාපනය කල ස්ත්රථාන 
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මීට අමත්රව සිංහරාජ වනය සිංරක්ෂණය සඳහා පරිසර පද්ධති ක මනාකරණ වයාපෘතිය (WB) 

මගින් ඉටුලකලරන ලවනත් වැඩසටහන් කවහර්ථද? 

විවිධ ජන කණ්ඩායේ විවිධ  අරමුණු ඔස්ත්රහස්ත්ර වර්ථෂය මුළුල්හල්ම සිංහරාජ වනය කරා පැමිහණති. අධයාපන හා 

පර්ථහේෂණ කටයුතු ස්ත්ඳහා, පරිස්ත්රය නැරඹීම, පක්ීන් නැරඹීම, විහේකය ගතකිරීම හා විහනෝදය ස්ත්ඳහා ආදිය ඒ 

අතරහේ. ප්රහේශ මාර්ථගය අලුත් වැඩියා කිරීහමන් හමම සයලු කණ්ඩායේ ප්රහයෝජන ලබයි. 

හේ හැරුනු විට සිංහරාජය නැරඹීමට පැමිහණන ඉහත කණ්ඩායේ වලින් අඩක් පමණ නවාතැන් පහසුකේ අහේක්ෂා 

කරයි. හමම සයල්ලන්හ් අවශයතා ස්ත්පුරාලීමට වනස්ත්ිංරක්ෂණ හදපාර්ථතහේන්තුවට හැකියාවක් හනාමැති අතර 

පරිවාරක ගේමානවල හවහස්ත්න ජනතාවහගන් හතෝරාගත් පුේගලයින් ස්ත්ඳහා අවශය මුලයය පහසුකේ හා පුහුණුව 

ලබාදී එම අවශයතා ඔවුන් හරහා ලබාදීමටද වයාපෘතිය මගින් කටයුතුකර ඇත. හමය එම ජනතාවහ් ආර්ථික 

ස්ත්ිංවර්ථධනය ස්ත්ඳහා උපකාරීහේ. හමහිදී ඔවුන් හ් නිවාස්ත්වල නවාතැන් පහසුකේ (Homestay) වැඩිදියුණුකර 

ස්ත්ිංචාරකයින්ට ලබාදී යේ අදායමක් ලබාගැනීමට ඉඩ ස්ත්ලස්ත්රවනු ලැහබ්. කවහර්ථද? 

හේ හැරුණු විට පරිවාරක ගේමානවල හවහස්ත්න ග්රාමීය ජනතාවහ් ජීවන මට්ටම ඉහල නැිංවීම ස්ත්ඳහා හා ස්ත්මාජයීය 

කටයුතු ස්ත්ිංවර්ථධනය ස්ත්ඳහා කුඩව ගේමානහේ ග්රාමීය ස්ත්මිති ශාලාවක් ඉදිකිරීම, ග්රාමීය ජල ස්ත්ැපයුේ වයාපෘතියක් 

ක්රියාත්මක කිරීමේකිරීමටද ස්ත්ැලසුේ කර ඇත. 

සිංහරාජහේ ජජවවිවිධත්ව ස්ත්ිංරක්ෂණ වැඩස්ත්ටහන යටහත්, තුත්තිරිපිටිය හා කබරගල යන ප්රහේශවල (හහක්. 50) 

ආක්රමණශීලී ශාක ඉවත්කිරීහේ වයාපෘතියක්ද හමහිදී ක්රියාත්මක හකහර්ථ. හමහිදී ආක්රමණශීලී ශාක ඉවත්කර හේශීය 

ශාක වර්ථධනයට ඉඩ ස්ත්ලස්ත්රවනු ලබයි. 

හේ අනුව “පරිසර පද්ධති ක මනාකරණ වයාපෘතිය” මගින් 2018 හා 2019 වර්ථෂවල සිංහරාජහේ ක්රියාත්මක 

හකහරන ජජවවිවිධත්ව ස්ත්ිංරක්ෂණ,  ග්රාමීය ජනතාවහ් ජීවන මට්ටම ඉහල නැිංවීම හා පරිස්ත්ර අධයාපන 

වැඩස්ත්ටහන්  ස්ත්ඳහා යටිතල පහසුකේ ස්ත්ිංවර්ථධනය ආදිය ස්ත්ඳහා හවන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලි. 80 ක් පමණහේ.                                                                 


