පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය

හැඳින්වීම:
ජෛව විවිධත්වය යනු පෘථිවිය මත දක්නට ලැබෙන ජීව වස්තූන්වබේ (ශාක හා සතුන්ව)
විවිධත්වයයි. එය 'බ ෞමික, සමුද්රික සහ අබනකුත් පරිසර පද්ධතීන්ව, පාරිසරික සංකීර්ණ
ඇතුළු සියළුම මූලාශ්රයන්ව අඩංගු, සහ ඒවාබේ බකාටසක් වන ජීව වස්තූන්ව අතර ඇති බවනස්ත
ීබේ හැකියාව, සහ ශාක හා සත්ව විබේෂයන්ව තුළ ඇති විවිධත්වය බේ'. ශ්රී ලංකාව
ප්රමාණබයන්ව කුඩා වුවද ඉතා අගනා ජෛව විවිධත්වයකට හිමිකේ කියන රටකි. විවිධ
බද්ශගුණික තත්වයන්ව හා භූමි ලක්ෂණ නිසා ශ්රී ලංකාබේ පුළුල් පරිසර පද්ධති වයාප්තතියක්
දක්නට ලැබෙන අතර ජෛව විවිධත්වයද ඉහළ බේ. ලංකාබේ ජෛව විවිධත්වය උපරිම
වශබයන්ව දක්නට ලැබෙන එක් ස්තථානයක් බලස වනාන්වතර හැඳින්වවිය හැක්බක් ලංකාවටම
ආබේණික වු දුර්ල ශාක හා සත්ත්ව විබේෂයන්ව බමම වනාන්වතරවල දැකිය හැකි ෙැවිණි.
ශ්රී ලංකාබේ භූමි ප්රමාණබයන්ව 14% ක පමණ භූමි ප්රමාණයක් සංරක්ෂිත භූමි ප්රබද්ශ බලස
නීතයානුකූලව මායිේ කර තිබුනද, වනහරණයට එබරහිව වනාන්වතර සංරක්ෂණයකර
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෛාතික වනබේත්ර ප්රතිපත්තීන්ව හඳුන්වවා දී තිබුනද, විවිධ බේතුන්ව
නිසා පසුගිය දශක ගණනාවක් තිස්තබස්ත ශ්රී ලංකාබේ වනාන්වතර පද්ධතිය ක්රමක්ක්රමබයන්ව
අඩුබවමින්ව පවතී. බමබලස සිදුබවමින්ව පවතින වනහරණය රබේ ආරථික සහ සමාජීය
සංවර්ධනයට බමන්වම ස්තවා ාවික පරිසර පද්ධති වලට සහ ජෛව විවිධත්වයටද දැඩි ෙලපෑමක්
සිදුකර ඇත. එමනිසා තිරසාර සංවර්ධනබේ සහ සමාෛ ආර්ථික සංවර්ධනබේ අරමුණු ඉටු
කර ගැනීම සඳහාත්, ස්තවා ාවික සේපත් සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය කර ගැනීම
සඳහාත්, ජෛව විවිධත්වය රැකගැනීම සඳහාත්, මිනිසාබේ සු සාධනය උබදසාත් බසාොදහම
විසින්ව පරිතයාග කර ඇති පරිසර පද්ධතීන්ව ආරක්ෂා කරගැනීම ඉතා වැදගත්බේ.
වනබපත් සහ පරිසර පද්ධතීන්ව ආරක්ෂා කිරීබේ සංකල්පය ශ්රී ලංකාබේ ඈත අතීතබේ සිට
පැවත එන්වනකි. පරිසර පද්ධතීන්ව ආරක්ෂා කරගැනීබේ වැදගත්කම, සහ අවශයතාවය බමන්වම
එහි වගකීමද සැලකිල්ලට බගන ඊට බේතු සාධක වන මූලික ගැටළු කිහිපයට විසඳුේ
ලොදීමට, සහ විනාශ ී අභිබයෝගයට ලක්ී ඇති ඉතා වැදගත් පරිසර පද්ධතීන්ව සංරක්ෂණය
කර කළමනාකරණය කිරීබේ අරමුණින්ව රෛය විසින්ව “පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා
කළමනාකරණ වයාපෘතිය” ආරේ

කරන ලදී. බමම වයාපෘතිය තුලින්ව ෙලාබපාබරාත්තු වන්වබන්ව

පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය කිරීම සහ ප්රෛාවට ප්රතිලා

සැපයීම උබදසා ප්රමුඛතා මත හඳුනාගත්

පරිසර පද්ධතිවල කලමනාකරණය සහ ඒවාබේ බස්තවාවන්ව වැඩිදියුණු කිරීබේ කර්තවයන්ව සඳහා
උරදීමයි.

ෛාතික සහ ප්රාබද්ශීය මේටබමන්ව පාරිසරික සහ ප්රෛා ප්රතිලා

උත්පාදනය කිරීබේ

අරමුණින්ව වයාපෘතිය සැලසුේකර තිබෙන අතර මතු පරපුර උබදසා ජෛව විවිධත්වය සුබපෝෂණය
කිරීම සහ තිරසර පරිසර පද්ධති බස්තවාවක් සැපයීමද බේ තුලින්ව අබප්තක්ෂා බකබර්. එම අබප්තක්ෂාව
මුදුන්වපත් කරගැනීම සඳහා ප්රමුඛතා පදනම මත හඳුනාගත් වන සංරක්ෂණ බදපාර්තබේන්වතුවට
අයත් සිංහරාෛ, නකල්ස්ත, කන්වබනලිය, හුරුළු, ගැටදිවුල, වන්වනියාගම, ීරක්බකාඩිබ ෝබල්,
වවුනියාව, මාවිල්ු, ත්රිකුණාමලය සහ කැබිලිත්ත යන රක්ෂිත ප්රබද්ශ, සහ වනජීී සංරක්ෂණ
බදපාර්තබේන්වතුවට අයත් බුන්වදල, උඩවලව, ගල්ඔය, යාල සහ ුණුගේබවබහර ෛාතික උදයානද
බතෝරාබගන ඇත. පාරිසරික සහ සමාජීය ප්රමුඛතා මත පදනේව ඒකාෙද්ධ සැලසුේකරණය තුලින්ව
රක්ෂිත ප්රබද්ශ තුළ සංවර්ධන වැඩසටහන්ව බපළගැසීමට සහ තුලනය කිරීමට අවධානය බයාමු
කිරීම සඳහා වයාපෘතිය මගින්ව සැලසුේකර ඇති ක්රියාකාරකේ කිහිපයක්බේ.


කළමනාකරණ සැලසුේවලට සහ සංරක්ෂණ ප්රයත්නයන්වට අනුකූලව රක්ෂිත ප්රබද්ශතුළ
පිහිටි වාසස්තථානවල (habitats) ගුණාත්මකෙව සහ ප්රමාණාත්මක ෙව ඉහළ නැංීම.



ස්තව ාවික සේපත් මත පදනේ වූ ඵලදායී තිරසර ජීවබනෝපායන ක්රියාකාරකේ ප්රවර්ධනය
කිරීම (livelihood improvement).



රක්ෂිත ප්රබද්ශ ආසන්වනබේ ජීවත්වන ප්රෛාව මුහුණබදන අලි-මිනිස්ත ගැටුම, අලි-මිනිස්ත
සහජීවනයක් (co-existence) ෙවට පරිවර්තනය කිරීමට මැදිහත්ීම.



ඉතා සුවිබේෂ වූ පාරිසරික, සංස්තකෘතික සහ සමාෛ ආර්ථික ලක්ෂණ ඇති ජෛව
විවිධත්වය අතින්ව බපාබහාසත් බතෝරාගත් භූ-දර්ශක බදකක ක්රියාකාරකේ සැලසුේ කිරීම
සහ ඒවා අදාල සැලසුේවලට අනුකූලව ක්රියාත්මක කිරීමට සහය දැක්ීම.



වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලට සහය දැක්ීම සහ එම ආයතනවල
ආයතනික හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම.

බමම කර්තවයන්ව මුදුන්වපත් කරගැනීම සඳහා වයාපෘති කටයුතු ක්රියාත්මක කරනු ලෙන
ආයතනයන්ව බලස වන සංරක්ෂණ බදපාර්තබේන්වතුව, සහ වනජීී සංරක්ෂණ බදපාර්තබේන්වතුව
ක්රියා කරන අතර, අබනකුත් රාෛය ආයතන, පුද්ගලික අංශබේ ආයතන, සිවිල් සමාෛ, රාෛය
බනාවන සංවිධාන, සහ ප්රෛාවබේ දායකත්වය ලොගැනීම වයාපෘතිබේ අරමුණයි.
2017 සිට 2021 දක්වා බයෝජිත බමම වයාපෘතිබේ අබප්තක්ෂිත ප්රතිඵල වන්වබන්ව (outcomes):


වන ආවරණය ඉහළ නැංීම, පවත්නා වනාන්වතර සුබපෝෂණය කිරීම සහ රක්ෂිත ප්රබද්ශ
තුල ඇති ෛලාශ වැඩිදියුණු කිරීම තුළින්ව රක්ෂිත ප්රබද්ශවල ගුණාත්මකෙව ඉහළ නැංීම.



කෘෂිකාර්මික නිේපාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංීම සඳහා ෛලාධාර
සංරක්ෂණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම.



පරිසර පද්ධතිවලින්ව ලැබෙන ප්රතිලා

සහ පාරිසරික සං ාරක කර්මාන්වතය ප්රවර්ධනය

කිරීම තුළින්ව ස්තවාරක්ෂක කලාපය තුළ බවබසන ප්රෛාවබේ ජීවබනෝපාය ඉහළ නැංීම.


රක්ෂිත ප්රබද්ශ ආසන්වනබේ ජීවත්වන ෛනතාව මුහුණබදන අලි-මිනිස්ත ගැටුම අවම කිරීමට
සහයීම.



පාරිසරික

සං ාරක

කර්මාන්වතය

වැඩිදියුණු

කිරීම

තුළින්ව

වන

සංරක්ෂණ

බදපාර්තබේන්වතුබේ අදායේ උත්පාදනය ඉහළ නැංීම.


ස්තව ාවික සේපත් කළමනාකරණය සඳහා දායකවන ප්රධාන ආයතනවල (වන සංරක්ෂණ
බදපාර්තබේන්වතුව සහ වනජීී සංරක්ෂණ බදපාර්තබේන්වතුව) ආයතනික හැකියාවන්ව
වර්ධනය කිරීම.

ඉහත ප්රථිපල මුදුන්වපමුණුවා ගැනීම තුලින්ව නිතය රක්ෂිත වනාන්වතර පද්ධතියක් (permanent

protected area network) බගාඩ නැගීම, තිරසාර මේටමින්ව ඉඩේ

ාවිතයට ගැනීම, අලි-මිනිස්ත

ගැටුම සමථයකට පත් කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංීම වැනි කරුණු වලට අමතරව පරිසර
පද්ධතිවල ජීවය සුරකින සේපත්වලින්ව ලැබෙන ප්රතිලා

වර්තමාන සහ අනාගත පරපුරට

අඛණ්ඩව සැපයීමටද හැකිවනු ඇත.

බමම වයාපෘතිබේ බමබහවර ඇගයීමට බමන්වම, මීට අදාල පාර්ේවකරුවන්වට බමන්වම
අබප්තක්ෂිත ප්රතිලාභින්වට බමහි ඇති වැදගත්කම අවබෙෝධ කිරීමට සහ වයාපෘතිය
පිළිෙඳව කරුණු දැනුවත්කිරීම සඳහා වාර්තාමය වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා
ඉහත කරුණු පිළිෙඳව අවධානය බයාමු කිරීම අතයාවශය බේ.

