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සංකල්ප පත්රිකාව 

ජනජීවිතය  සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අලි මිනිස් සහජීවනය - උප සංරචක 2 b 

සඳහා රුපවාහිනී වාර්තාමය වැඩසටහනක්ෂ නිෂ්පාදනය කිරීම 

හැඳින්වීම: ල ෝකලේ වර්තමානලේ ලවලෙන අලි විල ේෂ ලෙක වන අප්රිකානු අලි හා ආසියානු අලි 

අතුරින් ආසියානු අලි, ආසියාතික රටවල් 13කට සීමා වී ඇති අතර ෙංඛ්යාලවන් 40,000කට අධික ලනාලේ. 

මින් වැඩිම ආසියානු අලි ගහණයට  ඉන්ියාව හිමිකම් කීවෙ වැඩිම වනඅලි ගහන ඝණත්වයට හිමිකම් 

කියනුලේ ශ්රී  ංකාවයි. 2011 දී සිදු කරන  ෙ දීපවයාප්ත වනඅලි ෙමීක්ෂණයට අනුව ලමරට වනඅලි 

ගහණය 5879ක් ල ෙ ඇෙේතලම්න්තු කර ඇත. ලගාඩබිමින් අන් කිසිදු රටකට ෙම්බන්ධ ලනාමැතිව වර්ග 

කි.මි. 65610ක භුමි ප්රලේ යක් ෙහිත දුපත් රාජ්යයක් වන ශ්රී  ංකාව තු  මිලියන 21ක් පමණ වූ මිනිෙේ 

ජ්නගහනයක් ෙමග ලමවැනි අලි ගහණයක් පවත්වා ගැනීම වි ා  අභිලයෝගයකි. ලමම අභිලයෝගය 

තවදුරටත් තීව්ර වන්ලන් ලමරට වන වැෙේම 29.7%ක් වීමත් එයින්ෙ ලතත් ක ාපීය වනාන්තරව  ජිවත්වන 

වනඅලි ඉතා කුඩා ෙංඛ්යාවක් හැරුනුලකාට 95%ක් පමණ වියලි ක ාපිය වනාන්තර ව ට සීමා විම 

ලහේතුලවනි. ෙේවභාවික ලහේතු මත මියයන අලි ෙංඛ්යාවට ොලප්ක්ෂව වි ා  අලි ෙංඛ්යාවක් අලි-මිනිෙේ  

ගැටුම ලහේතුලවන් වාර්ිකව මියයන අතර සියලු ආකාරලේ ලහේතු මත වාර්ිකව මියයන මුළු අලි ෙංඛ්යාව 

200 ඉක්මවයි. එලෙේම වනඅලි පහරදීලමන් වාර්ිකව මියයන මිනිසුන් ගණන 60-80 ක් පමණ ලේ. තවෙ 

වනඅලි පහරදීලමන් වාර්ිකව මිනිෙේ  ාරීරික හානි 70-80ක් පමණෙ ලේලපාළ හානි 1000කට අධිකව සිදු 

ලේ. වගා හානිෙ වි ා  ල ෙ සිදු වන අතර ඒ පිළිබඳ නිවැරි ෙංඛ්යාලල්ඛ්න පවා ලනාමැති නමුදු වියළි හා 

අතරමැි ක ාපලේ ලගාවියාට වනඅලින්ලගන් සිදුවන පීඩාව සුළුපටු ලනාලේ. ලමවැනි වාතාවරණයක් 

යටලත් වන අලි ෙහ මිනිසුන් එකිලනකාට එලරහිව බරපත  ගැටුමකට අවතීර්ණව සිටි.  ලමම තත්වය 

යටලත් අලි-මිනිෙේ ගැටුම වර්තමානලේ ඉතා බරපත  ෙමාජ් ආර්ික ගැටළුවක් ලමන්ම ෙංරක්ෂණ 

ගැටළුවක් බවටෙ පත්ව ඇත. 

අලි - මිනිෙේ ගැටුම අවම කිරීම පිණිෙ පසුගිය ෙ ක ලෙකක පමණ කා ය තු  ලගන ඇති 

උත්ොහයෙ, ෙරා ඇති පිරිවැයෙ අතිවි ා  වන අතර ඊට ොලප්ක්ෂව  බාලගන ඇති ප්රතිප  ලබාලහෝ 

අල්පය. ඊට බ පා ඇති කරුණු ලබාලහෝ ෙංකීර්ණ වන නමුදු ප්රධානම ලහේතු කිහිපයක් වනුලේ වනඅලි 

රක්ිත තු ට සීමා කිරීම තුලින් අලි - මිනිෙේ ගැටුම අවම ක  හැකිය යන ෙංකල්පයත්, පරිෙේථාපනය කරනු 

 බන වනඅලි ලවනත් රක්ිත ව ට නිෙහෙේ කිරීලමන් ගැටලුකාරී වනඅලින්ලගන් සිදුවන හානි වැ ැක්විය 

හැකිය යන පුර්ව නිගමනයත් වනඅලි ෙංරක්ෂණය හා අලි මිනිෙේ ගැටුම අවම කරලීම පිණිෙ ජ්නතා 

ෙහභාගිත්වය ෙක්රියව  බා ගැනීම පිණිෙ ප්රමාණවත් අවධානයක් ලයාමු ලනාවීමත් ෙමාන්තර ආයතන 

ෙමග අන්තර් ආයතනික ෙම්බන්ීකරණය දුර්ව  වීමත් යන කරුණුය. 

වනඅලි ෙංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය නව මානයක් කරා ලගන යන ෙ සුවිල ේෂී 

ෙන්ධිෙේථානයක් 2006 වර්ෂලේදී ෙනිටුහන් වන්ලන් වනඅලි ෙංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය අමාතය මණ්ඩ  අනුමැතිය ෙහිතව එළිෙැක්වීමත් ෙමගිනි. ලමම ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය තු  

වනඅලින්ලේ ිගුකාලින ෙංරක්ෂණය, අලි මිනිෙේ ගැටුම අවම කිරීම, වනඅලි ෙංරක්ෂණය තුලින් ෙමාජ් 

ආර්ික ප්රති ාභ  බා ගැනීම, වනඅලි හානි ප්රතිපුරණය හා වනඅලි ෙංරක්ෂණලේ පෙනම ල ෙ විෙයාත්මක 

පර්ලේෂණ ිරිමත් කිරීම යන වැෙගත් ප්රතිපත්තීන් අන්තර්ගත ලේ.  

විවිධ ලහේතු මත ලමම ජ්ාතික ප්රතිපත්තිලයහි අන්තර්ගත ප්රතිපත්ති පුර්ණ ව ලයන් ක්රියාත්මක 

කිරීමට ලනාහැකි වීම තු  අලප්ක්ෂා ක  පරිි ප්රතිප   බා ගත ලනාහැකි වුවෙ යම් පමණක ොර්ථක 

ප්රගතියක් ළඟාකර ගැනීමට හැකි විය. එලෙේම සිදු කරන  ෙ විෙයාත්මක පර්ලේෂණ මගින් වනඅලින්ලේ 

නිවාෙ පරාෙයන්, ෙංක්රමණික රටා  ඇතුළු ඔවුන්ලේ ෙංරක්ෂණයට ලමන්ම අලි මිනිෙේ ගැටුම අවම 

කරගැනීලමහි ා වැෙගත් ලතාරතුරු  රැෙක් අනාවරණය කර ගැනීමටෙ හැකිවිය. 
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අලි-මිනිස් සහජීවනය: අතීතලයන් උගත් පාඩම් හා විෙයාත්මක පර්ලේෂණ ඇසුරින්  ත් ලතාරතුරු පෙනම් 

කර ගනිමින් වනඅලින්ලේ ිගුකාලින පැවැත්ම තහවුරු කිරීමටත් අලි මිනිෙේ ගැටුම අවම කර මින් වනඅලි 

ෙංරක්ෂණය තුලින් ෙමාජ් ආර්ික ප්රති ාභ ෙහතික කිරීම හරහා වනඅලි, හානිකර ොධකයක් ලනාව ග්රාමීය 

ප්රජ්ාවලේ ආර්ික ෙම්පතක් බවට පත්කර ඔවුන් ෙංරක්ෂණය ෙඳහා ප්රජ්ාවලේ ඍජු ොයකත්වය  බා 

ගැනීමටත් හැකි වන පරිි අලි-මිනිෙේ ෙහජීවනය (Human Elephant Coexistence) නමින් නව ආකාරයක 

ෙංකල්පයක් හඳුන්වාදීමට ල ෝක බැංකු ණය ආධාර යටලත් ක්රියාත්මක වන පරිෙර පේධති ෙංරක්ෂණ හා 

කළමනාකරණ වයාපෘතිය (ESCAMP) යටලත් ෙැ සුම් කර ඇත. 

ලමහි මුලික සිේධාන්තය වනුලේ වනඅලි ෙහ මිනිසුන් ෙේිරවම ලවන් කර අලි මිනිෙේ ගැටුම අවම කිරීම 

ප්රලයෝගික ලනාවන බැවින් ලෙපාර් වය එකම භුමි ප්රලේ යක, පවතින සීමිත ෙේවභාවික ෙම්පත් ලබොහො 

ගනිමින්, ෙහජීවන ජිවන රටාවක් තු  එකිලනකාට සිදුවන හානි අවමකරගනිමින් ජීවත්වීමට කටයුතු 

ෙැ සීමයි. ඒ අනුව හැකිතාක් දුරට වනඅලින්ලේ වාෙභූමි ආරක්ෂා කරලෙමින් වනඅලින් මිනිෙේ ජ්නාවාෙ 

තු ට ඇතුල්වීම, ගම්මාන වටා ඉිකරනු  බන විදුලි වැට මගින් ව ක්වා, වනඅලින්ට ආහාර ෙහ ජ් ය 

ලොයාගැනීම පිණිෙ ඇති අවකා  හැකිතාක් දුරට පුළුල් කිරීම ෙඳහා වී වගා කරනු  බන කුඹුරු බිම්, අෙේවනු 

ලන ාගන්නාලතක් පමණක් තාවකාලික විදුලිවැට මගින් ආරක්ෂාලකාටදීමට පියවර ගනු ඇත. ලම් තුලින් 

පමණක් අලප්ක්ෂා කරනු  බන ෙහජීවන තත්වය නිර්මාණය ලනාවන අතර ගැටුමට පාත්රවූ ප්රජ්ාව ලමම 

නව ෙංකල්පය ලවත ිනාගැනීම පිණිෙ ෙැනුවත්කිරීම හා පුහුණු කිරීම, විවිධ පාර් වකරුවන් ෙැනුවත්කර 

ඔවුන්ලේ ෙහය ලමයට  බා ගැනීම, ප්රාලේශීය පරිපා නලේ මුලිකත්වලයන් පාර් වකරුවන්ෙ  ොයක කර 

ගනිමින් ආයතනික යාන්ත්රණයක් හරහා ලමම වැඩපිළිලව  තිරොරල ෙ ිගුකාලීනව ක්රියාත්මක කිරීම 

ලමන්ම ආර්ික ප්රති ාභ ඇතිකරදීම හා හානි ප්රතිපුරණය වැනි බහුවිධ ප්රලේ යක් තුලින් ලමකී ෙහජීවනය 

යථාර්තයක් කරගත හැකි වනු ඇතැයි අලප්ක්ෂා ලකලර්.  

ලමම වැඩෙටහන, එකවර මුළු ිවයිනම ආවරණය වන පරිි ක්රියාත්මක කිරීම ලවනුවට නියමු වයාපෘති 

මට්ටමින් අලි මිනිෙේ ගැටුම වඩාත්ම උග්ර  ිෙේික්ක ලෙකක් වන කුරුණෑග  හා අනුරාධපුර ිෙේික්ක ලෙක 

තු  නි ේිත නිර්ණායක මත ලතෝරාගන්න  ෙ ගම්මාන ව  ලමම වැඩෙටහන ක්රියාත්මකලකාට ඉන් 

 ැලබන ප්රතිප  අධයයනය කිරීලමන් පසු අලනකුත් ප්රලේ  ලවත ලමම “අලි-මිනිෙේ ෙහජීවන” වැඩෙටහන 

වයාප්ත කිරීමට  වයාපෘතිය ෙැ සුම් කර ඇත. 

ලමම වැඩෙටහන ආරම්භ කිරීම ෙඳහා ග්රාමීය  ප්රජ්ාව ඉතා ෙංලේදී ල ෙ සියුම්ව ෙැනුවත්කිරීම අතයව ය 

ොධකයක් වන අතර ලයෝජිත රුපවාහිනී වාර්තාමය වැඩෙටහන මගින් ඊට වි ා  ොයකත්වයක් අලප්ක්ෂා  

කරනු  ැලේ. ඊට පහත ඇතු ත් වීම අව යලේ. 

1. නිමාවක් ලනාවන අලි මිනිෙේ ගැටුලම් ෙමාජ් ආර්ික පිරිවැය. 

2. අලි ප වා හැරීම, අල් ා ඉවත් කිරීම, රක්ිතව ට වනඅලි සිමා කිරීම වැනි ෙම්ප්රොයික 

කළමනාකරණ ක්රමලේෙ ව  අොර්ථකබව හා අලි ලවඩි ව ට වන අලි හුරු වීම ලහේතුලවන් ඒ මත 

ිගින් ිගට වි ේවාෙය තැබීලම් ලනාහැකියාව. 

3. වනඅලි ෙංරක්ෂණලේ ඍජු හා වක්ර ප්රති ාභ.  

4. වනඅලි ෙංරක්ෂණලේ ලේශීය හා අන්තර්ජ්ාතික වැෙගත්කම. 

5. ෙේවභාවික ෙම්පත්ව  සිමාෙහිතබව හා වනඅලින්ලේ ආහාර හා ජ්  අව යතා ෙපුරාලීලම් අභිලයෝග 

ජ්යගැනීලම්දී win-win තත්ත්වයක අව යතාවය. 

6. අලි-මිනිෙේ ෙහජීවන අතීත අත්ෙැකීම් හා වර්තමාන භාවිතයන්  

අලි මිනිෙේ ෙහජීවනය වත්මන් මිනිෙේ ෙමාජ්යට නවමු ෙංකල්පයක් වුවෙ ඈත අතීතලේදී අලි ෙහ 

මිනිසුන් අතර අෙ පවතින ආකාරලේ ගැටුමක් ලනාතිබිණි. ෙැනුදු අිවාසී වැි ජ්නතාව වනෙතුන් 

ෙමග ගැටුමකින් ලතාරව ජිවත්වන ආකාරය ෙැකිය හැක. එලෙේම මෑතකාලීනව කුරුණෑග  

ිෙේික්කය තු  රාජ්ය ලනාවන ෙනවිධානයක් විසින් හඳුන්වා ලෙන  ෙ ග්රාමීය ප්රජ්ාව විසින්ම 
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නඩත්තු කරගනු  බන ග්රාමීය විදුලි වැට ක්රමය ෙහ වගා වැට ලයෝජ්නා ක්රමය අතුරින් ග්රාමීය විදුලි 

වැට ක්රමය පසුව වනජීවී ෙංරක්ෂණ ලෙපාර්තලම්න්තුව විසින්ෙ ක්රියාත්මක කර එහි ොර්ථකත්වයක් 

ඇති බවට තහවුරු වී ඇත. (එබැවින් අලි මිනිෙේ ගැටුම උග්රව පවතින අනුරාධපුර ෙහ කුරුණෑග  

ිෙේික්ක තු  ලමම වැඩෙටහන ආරම්භ කර අලනකුත් ිෙේික්කව ට වයාප්ත කිරීමට ෙැ සුම් 

කර ඇත.) 

7. ගැටුම නිමා කිරීම පිණිෙ පුළුල් ප්රජ්ා ෙහභාගීත්ව ප්රලේ යක ඇති වැෙගත්කම. 

8. අලි-මිනිෙේ ෙහජීවනය ෙඳහා ප්රජ්ාවලේ කාර්යභාරය. 

9. ිගුකාලින ෙංහිඳියාවකට පාර් වකරුවන්ලේ ොයකත්වය ලකලෙේ වියයුතුෙ? 

10. ෙහජීවන වැඩපිළිලව  තුලින් ජ්නතාවට  ැබියහැකි වක්ර ප්රති ාභ වැනි කරුණු හා අමතර ව ලයන් 

වැෙගත්වියහැකි ලවනත් කරුණු. 


