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ගරු ජනාධිපති මෛත්රිපාල සිරිස ේන 

ගරු අග්රාෛාත්ය රනිල් වික්රෛසිිංහ 

ෛාර්ග  ිංවර්ධන අධිකාරිය 

පරි ර අෛාත්යාිංශය 

ෛධයෛ පරි ර අධිකාරිය 

 

පාරිසරිකමය වශයයන් තිරසාර නගර සැළසුම් සහ මහා මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා අත්යවශය යයෝජනා 

 

නිවර්ත්න කලාපීය දිවයිනක් වශසයන්  ශ්රි ලිංකාව අතිශය ඉහළ ගණසේ මජව විවිධත්වයකට උරුෛකම් කියනුසේ, ඉන් 

ස ොසහොෛයක් ශාක හා  ත්ව  ම්පත් දිවයිනට පෛණක් ආසේණික වීසම් ආශිර්වාදය ද  ෛඟිනි. සෛෛ අතිශය සපොසහො ත් 
මජව විවිධත්වයක උරුෛය දිවයිසනහි  ප්රධානත්ෛ  ිංචාරක ආකර්ශකයක් වනවා ස ේෛ පාරි රික  ිංචාරක වයාපාරය උසද ා 

වන විශිෂ්ටත්ෛ ශක්තියකි. සකස ේ වුවද දිවයිසනහි ඉදිවන ෛහා ෛාර්ග පද්ධතිය සහේතුසකොටසගන  සෛෛ අද්වීතීය ශාක හා 

 ත්ත්වෛය ගහණය  ්වකීය නිජබිම් අහිමි වීසම් භයානක ත්ර්ජනයට මුහුණ පා  සිටින අත්රෛ ෛහා ෛාර්ග වල අධික සේගයට 

ල ා දී ඇති නිදහ  වන ජීවීන්ට ෛාරක උගුලක්  වට පත් වී ඇත්. ෛාර්ග පද්ධතිසයහි වර්ධනය වන විශාලත්වය  හ ඉහළ 

ෛාර්ග ඝනත්වය ලාිංසක්ය ශාක  ිංහතිය සකසරහි අධික  රක් පටවා ඇති අත්රෛ සලෝක ෛට්ටසම් පාරි රික  ිංචාරක 

ගෛනාන්ත්යක් සල  දිවයින විසින් රඳවා සගන ඇති  විශිෂ්ට නාෛය ද සෛෛ කරුණු සහේතුසකොට සගන ක්රෛ ක්රෛසයන් ප්ර ල 

සල  හානියට ලක්සවමින් පවතී.  

 

නවීකරණය වන ෛාවත් සහේතුසවන් ඇතිවන සෛවැනි ඍණාත්ෛක  ලපෑම් අවෛ කිරීෛ  ඳහා, නාගරික  ැලසුම්  ක ් කිරීෛ 

 ඳහා වන  ිංවාදයන්හිදී තිර ාර  ිංවර්ධනය සකසරහි වන මූලික පියවරයන් සවනුසවන් වඩාත් ප්ර ල අවධානයක්  හ 

මුලිකත්වයක් ල ා දිය යුතුය. එසෛන්ෛ, ෛහා ෛාර්ග  ැලසුම්  ක ් කිරීසම් අදියරයන්හිදී වනාන්ත්රයන්  හ වන ජීවින් 

සකසරහි ඇතිවන  ලපෑෛ ඉත්ාෛත් අවෛ වන  ව ත්හවුරු කිරීෛ උසද ා ගත් හැකි  ෑෛ පියවරක්ෛ ගත් යුතුය. නව ෛහා 

ෛාර්ගයක්  ඳහා  ත්ය වශසයන්ෛ අවශයත්ාවයක් පැන  නැසෙන අව ්ථාවක දී, එය  ැලසුම් කළ යුත්සත් මජව විවිධත්වය 

අතින් සපොසහො ත් වූ ප්රසද්ශයන් ෛෙ හරිමින්ය. ආරක්ෂිත් ජාතික වසනෝදයානයන්, අසනකුත් වනාන්ත්ර  හ සත්ත් බිම් හරහා 

ෛහා ෛාර්ගයන් ඉදි කි 

රීෛ සනොකළ යුතු අත්රෛ,  ත්ය වශසයන්ෛ සලෝක උරුෛයක් වන සිිංහරාජය වැසි වනාන්ත්රය හරහා කිසිස ේත් ෛාර්ග ඉදි කළ 

යුතු සනොසේ. එවැනි ෛහා ෛාර්ගයන් ඉදි කිරීෛ කිසි දිසනක නැවත් නිවැරදි කළ සනොහැකි වරදක් ස ේෛ උග්ර  හ භයානක සල  

හානිදායක ද වනු ඇත්. ෛෑත්ක දී විල්පත්තු ජාතික වසනෝදයානය හරහා ඉදි කරන ලද ෛහා ෛාර්ගය වඳවීසම් ත්ර්ජනයට ලක් වූ 

වන ජීවින් සකසරහි දැනටෛත් අධික භාරයක් පටවා ඇත්සත්, වසනෝදයානසේ ෛායිෛ අ ල ෛහා ෛාර්ගසේදී සේගසයන් ගෛන් 

කල වාහනයක ගැටීසෛන් වඳ වී යාසම් ත්ර්ජනයට මුහුණ පා සිටින ගැහැණු වලස ක් (Sri Lanka Female Sloth Bear - 
Melursus ursinus ) ෛරුමුවට පත් වීසෛනි. 
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සෛෛ දුර්ලභ වල ා  යනු, දිගින් දිගටෛ හීනවන වන ජීවී ගහණසයහි  දිවයින තුළ ඉතිරි වූ එක්  ාෛාජිකසයකි. සෛවැනි 

 ම්පුර්ණසයන්ෛ වැළැක්විය හැකි ෛරණයන් අපසේ පරි ර පද්ධති වලට වටිනා ජීවී වර්ගයන්හි, අනාගත් පැවැත්ෛට ඇති 

අව ්ථාවන් සකසරහි ඉත්ා  තියුණු  ලපෑෛක් ඇති කරනු ඇත්. වල ා යනු පරි ර පද්ධතියක ඇති ස   ඛ යෛත් භාවය සපන්නුම් 

කරන දර්ශකයක් වන අත්ර ශ්රි ලිංකාසවහි දැනට පටු තීරයන්  වට පත් සවමින් ඇති, අතීත්සයහි ඔවුන්සේ වා භූමි   වට පත්ව 

තිබූ වනාන්ත්රයන් තුළින් අතුරුදන් වී ඇත්සත් ඍජුවෛ එල්ල කරන ලද වධ හිිං ාවන් නි ා පෛණක් සනොසේ. වැඩි වශසයන්ෛ 

නිරන්ත්රසයන් සිදු වන මිනි ්  ාධා කිරීම් නි ාය. ඇත්ැම් විට, තිර ාර  ිංවර්ධනය උසද ා අප විසින් අපසේ සුවපහසුසවන් 

ෛඳක් කැප කළ යුතුය. සෛෛ ප්රශ්නසයහි දී, විල්පත්තු ජාතික වසනෝදයානය හා එය  ාහිර පරි රසයන් සවන් සකසරන ෛායිෛ 

හරහා ෛහා ෛාර්ගයක් ඉදි කිරීෛ  කිසි දිසනක සනොකළ යුතුව තිබුණකි. සෛෛ වල ාසේ ෛරණය  හ සෛෛ ෛාර්ගසයහි සිදු වූ  
අසනකුත් වන ජීවී ෛරණයන් එෛ කරුණ  නාථ කරයි. 

 

ශ්රි  ලිංකාසවහි ස ොසහොෛයක්  ්වභාවික වා  ්ථානයන් දැනටෛත් ඉත්ා කුඩා වන අත්රෛ වැනසී යාසම් සීෛාව සවත්ටෛ ළිංවී 

ඇත්. සෛෛ කුඩා වනාන්ත්ර සකොට ් ඒවාසේ ජීවත් වන වන ජීවීන් උසද ා ප්රෛාණවත් ත්රම් ආහාරයන්සගන් සත්ොරය. 

ආක්රෛණශීලී ශාකයන්ට  හ මිනි ්  ාධාවන් ට සගොදුරු වීමී අවදානසෛන් යුක්ත්ය. එසෛන්ෛ ජීවී ගහණය වර්ධනය වීෛට 

ඉඩකඩ ල ාසදන ජානෛය විවිධත්වසයන් ද හිෙය. නිරන්ත්රසයන් ඇකිසළමින්  පවතින සෛෛ වා භූමීන්හි ජීවත් වන  තුන් 

ඒවා තුළින් ඉදි වන ෛහා ෛාර්ගයන් හරහා ගෛන් කිරීෛ පිණි  අතිශය භයානක උත් ාහයන් දරනුසේ අහර ස වීෛ පිණි ය. 

ෛහා ෛාර්ග  හ අධිසේගී ෛාර්ග වල වනජීවීන්සගන් සිදුවන හදිසි ආක්රෛණ ෛාරක වනුසේ සෛෛ  තුන්ට පෛණක් සනොසේ. එෛ 

ආක්රෛණ වාහන පදවන්නන්ට හා වාහන වල ගෛන් ගන්නා  ෛගීන්ටද අතිශයින් අනතුරුදායකය. සම්  ඳහා සහොඳෛ 

උදාහරණයක් සල , දක්ෂිණ අධිසේගී ෛාර්ගසයහි දී ත්ෛා ගෛන් ගත් වාහනය වල් ඌසරකු (Wild boar- Sus scrofa ) හා ගැටීෛ 

සහේතුසවන් ශ්රි ලාිංකික ක්රිකට් වීරසයකු වන  නත් ජයසුරිය ෛහත්ා  හ ඔහුසේ රියැදුරා මුහුණ පෑ අනතුර සපන්විය හැකිය. 

අනතුසරහි  ලපෑෛ සහේතුසවන් ඔවුන් ගෛන් ගත් වාහනය  ම්පුර්ණසයන් සපරළී ගිය අත්ර අනතුරට සහේතු වූ වල් ඌරා (Wild 
boar- Sus scrofa ) එත්නදීෛ ෛරණයට පත් විය. සෛෛ අනතුර වාහනසයහි සිටි අයට ද ෛාරාන්තික වීෛට ඉඩ තිබුණි. 

  

 

 
(කටුනායක අධියේගී මාර්ගය හරහා ගමන් කරන ත්ලයගොයයක්) 

   

  

  

  

 

 

 



 
 

(සංයේදී වැසි වනාන්ත්ර වාසභූමි හරහා ඉදිකිරීමට 2030 ජාතික ය ෞතික සැලැස්යමහි යයෝජිත් අධියේගී මාර්ගය) 

 

2030 ජාතික සභ තික  ැලැ ්සෛහි සයෝජනා කර ඇති සකොළඹ - හම් න්සත්ොට අධිසේගී ෛාර්ගය සිිංහරාජ- කන්සනළිය වැසි 
වනාන්ත්රසයහි මජව විවිධත්ව සකොරිසඩෝව  ෛච්සේදනය වන සල   ැලසුම් කර ඇති අත්ර සෛෛ ප්රසද්ශය ශ්රි ලිංකාසවහි 

වැඩිෛ මජව විවිධත්වයකින් යුතු ප්රසද්ශ කිහිපසයන් එකකි. සෛවැනි ඉහළ මජව විවිධත්වයකින් යුතු ප්රසද්ශයක් හරහා 
අධිසේගී ෛාර්ගයක් ඉදි කිරීෛ අතිශයින් දරුණු වැරදීෛක්  හ ෛහා විනාශයක්  වට පත් වනු ඇත්සත් වන ජීවීන්ට පෛණක් 

සනොසේ. එය වාහන පදවන්නන් සකසරහි ද ප්ර ල ත්ර්ජනයක්  වට පත්වනු ඇත්. සෛෛ සහේතුන් නි ා ජාතික සභ තික  ැලසුම් 

සල්ඛනය ප්රති ිංසශෝධනය කිරීෛට අවශය වනුසේ සෛෛ සයෝජිත් අධිසේගී ෛාර්ගය සිිංහරාජ - කන්සනළිය  වැසි 
වනාන්ත්රසයන්  හ   රගමුව පළාසත්හි ෛධය ෛ පාරි රික  ිංසේදී ප්රසද්ශයන් තුළ පවතින වනාන්ත්ර සීෛාවන් සකසරන් 

වැළැක්වීෛට ය. දක්ෂිණ අධිසේගී ෛාර්ගය හම් න්සත්ොට දක්වා දිගු කිරීෛත්  ෛෙ, සෛෛ සයෝජිත්  ෛාන්ත්ර අධිසේගී ෛාර්ගය 
දැඩි අවශයත්ාවයක් සපන්නුම් සනොකරයි.  

  

පාරි රික වශසයන් ආරක් ෂිත් ප්රසද්ශයන් හරහා නව ෛාර්ග ඉදි සනොකිරීෛ ත්හවුරු කිරීෛට ගත් හැකි  ෑෛ පියවරක්ෛ ගත් යුතු 

ස ේෛ, දැනටෛත් ඉදි කර ඇති ෛාර්ග  ඳහා ඇති ඍණාත්ෛක  ලපෑම් අවෛ කිරීෛ ද ඉත්ා වැදගත් ය. සෛෛ ෛාර්ගයන්හි ගෛන් 

කරන්නන්සේ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීෛ උසද ාත්, වන ජීවීන් ආරක්ෂා කිරීෛ  හ ප්රධානත්ෛ පාරි රික -  ිංචාරක ගෛනාන්ත්යක් 

සල  ශ්රි ලිංකාව රඳවාසගන ඇති නාෛය පවත්වාසගන යාෛ උසද ාත්, වන ජීවීන්ට ෛහා ෛාර්ග හරහා යා හැකි වන පරිදි ෛහා 

ෛාර්ග වලට ඉහළින් සහෝ පහළින් වනජීවී ආරක්ෂිත් පාලම් (wildlife overpasses / underpasses ) නිර්ෛාණය කිරීෛට අවශය 
පියවරයන් ගත් යුතු අත්රෛ වන ජීවී වා භූමි හරහා දිසවන ෛහා ෛාර්ග වල සේගය අඩාල කිරීෛ  ඳහා සයොදන කුඩා  ැමි 

(speed humps) සයදීෛටද අවශයය. ඇසෛරිකා  එක් ත් ජනපදය, යුසරෝපා  ිංගෛය, සිිංගප්පූරුව වැනි ඉහළ  ිංවර්ධිත් රටවල් 

පෛණක් සනොව චීනය, ඉන්දියාව, ත්ායිවානය, දකුණු අප්රිකාව, සෛොන්සගෝලියාව හා සකන්යාව වැනි රටවල් පවා වර්ත්ෛානසේදී 

සෛෛ වනජීවී ආරක් ෂිත් පාලම් (wildlife overpasses / underpasses ) වල ඇති වැදගත්කෛ අවස ෝධ සකොටසගන ඇත්සත් 

හුසදක් සලෝක පාරි රික අවධානයන් නි ා සනොව, ෛාර්ගවල සිදුවන වාහන අනතුරු හා   ැඳි ඉත්ා ඉහළ  පිරිවැය  හ අහිමි 

වන වන ජීවී ගහණය ද සහේතුසවනි. 

  

කටුනායක අධිසේගී ෛාර්ගය සහේතුසවන් මුතුරාජසවල සත්ත් බිෛ  ෛච්ේදනය සකසරන සකොට  සෛවැනි වනජීවී ආරක්ෂිත් 

පාලෛක අත්යවශයත්ාවය සපන්වන වැදගත්ෛ  ්ථානයකි.  ත්ය වශසයන්ෛ, පාරි රික වශසයන් අතිශය  ිංසේදී සෛෛ සත්ත් 

බිෛ හරහා අධිසේගී ෛාර්ගසයහි සෛෛ සකොට  ඉදි කිරීෛ සනොකළ යුතුව තිබුණකි. රථ වාහන හා වන ජීවීන් එකිසනක 
ගැටීසෛන් සිදුවන අනතුරු හා පරි ර පද්ධතියට සිදුවන හානි අවෛ කිරීෛ  ඳහා දැනට අපට ගත් හැකි එකෛ පියවර වනජීවී 

ආරක් ෂිත් පාලෛක් ඉදි කිරීෛයි. 

 

 



 
 

(යනදර්ලන්ත්යේ  A50 මහා මාර්ගයට ඉහළින් ඉදි කර ඇති  වනජීවී ආරක්ෂිත් පාලම) 

 

සකස ේ වුවද ෛාර්ගයට ඉහළින් සහෝ පහළින් වනජීවී ආරක්ෂිත් පාලම් ඉදි කළසහොත් ආරක්ෂිත් පාරි රික ප්රසද්ශයන් හරහා ෛිං 

ෛාවත් ඉදි කිරීෛ පිළිගත් හැකියයි කිසි දිසනක සනොසිතිය යුතුය. සෛෛ වනජීවී ආරක්ෂිත් පාලම් වල  ැ ෑ ඵලදායී  ලපෑෛක් 
තිසේද යන්න ස ොසහෝ රටවල ප්රශ්න කිරීෛට  ඳුන්ව ඇති අත්ර ශ්රි ලිංකාසවහි සම් සවනුසවන් අව න් නිගෛනයකට එළඹීෛ 

උසද ා අවශය වන විද්යාත්ෛක දත්ත්යන් ප්රෛාණවත් පරිදි සනොෛැත්. එපෛණක් සනොව,  ම්පුර්ණසයන් ප්රතිඵලදායී වීෛට නම් 

සෛෛ වනජීවී ආරක්ෂිත් පාලම්  ෛාන දුරින් යුතුව අදාළ ප්රසද්ශය අව න් වන සත්ක් ඉදි කළ යුතු අත්ර, සම්  ඳහා අති විශාල 

පිරිවැයක් දැරීෛටද සිදුසේ. ක්රෛවත් අද්යනයක් සනොෛැති වීෛ  හ සෛවැනි ේයාපෘති සකසරහි අවශය වන ඉහළ පිරිවැය 
සහේතුසකොටසගන ප්රධාන ෛාර්ගයන්  හ අධිසේගී ෛාර්ගයන් ඉහළ මජව විවිධත්වසයන් යුතු ප්රසද්ශයන් වළක්වමින් ඉදි කිරීෛ 

ආර්ථිකෛය  හ විද්යාත්ෛක වශසයන් වඩාත් සහොඳින්  ිංසේදී වනු ඇත්.   

  

අපසේ වන ජීවීන් සකසරහි මුල්ය ෛය වටිනාකෛක් සයදීෛට හා, ඔවුන්සේ අනාගත්ය සවනුසවන් ආසයෝජනය කිරීෛට සුදුසුෛ 

කාලය එළඹි තිසේ. වනජීවීන් යනු අමිල  ම්පත්කි. වරක් අහිමි වී ගිය පසු , සකොපෛණ විශාල ප්රෛාණයක මුදලකට සහෝ ඔවුන් 

නැවත් සගන ඒෛට සනොහැක.  ිංේලාසද්ශය හා ත්ායිවානය වැනි රටවල රයිසනෝ (Diceros bicornis)  තුන් ජීවත් වූහ. නමුත්, 
එෛ රටවල් වර්ත්ෛානසයහි දී මිලියන ගණනින්  ිංචාරක මුදල් ල ාගැනීෛට තිබූ  ්වර්ණෛය අව ්ථාව අහිමි සකොට සගන 

ඇත්සත්, අවශය කාලසයහි දී සෛෛ සුන්දර  ත්ත්වයින් වඳ වී යාසෛන් ආරක්ෂා කර ගැනීෛට ගත් යුතු ක්රියා ෛාර්ග 

සනොගැනීසෛනි. දියුණු වූ  හ දියුණු සවමින් පවතින රටවල සෛවැනි වැරදීම් තුළින් අප ඉසගන ගත් යුතුය. ඉත්ා ප්රෛාද වීෛට 

සපර අප විසින් තිර ාර  ිංවර්ධනය ආදර්ශනය කිරීෛ උසද ා  ැලසුම්  ක ් කළ  යුතුය. ශ්රි ලිංකා වල ා (Melursus ursinus 

inornatus), ශ්රි ලිංකා දිවියා (Panthera pardus kotiya)  වැනි  වඳ වී යාසම් ත්ර්ජනයට මුහුණ පා සිටින  ත්ත්වයින් අප විසින් 

ආරක්ෂා කර ගත් යුතු අත්ර, අපසේ ෛහා ෛාර්ග හා අධිසේගී ෛාර්ගයන් ඔවුන් වඳ වී යාෛ සවත් ත්ල්ලුකර දෛන ෛාරක උගුල් 
 වට පත් සනොවිය යුතු  ව ත්හවුරු කළ  යුතුය. 

 

සෛෛ  ැලකිල්ලට ගත් යුතු කරුණු සිසත්හි ත් ාසගන, අප විසින් 2030 ජාතික සභ තික  ැලසුෛ  ිංසශෝධනය කළ යුත්සත්, 

ෛහා ෛාර්ග හා අධිසේගී ෛාර්ග ආරක්ෂිත් ජාතික වසනෝදයානයන්, අසනකුත් වනාන්ත්ර , ඒවාසේ ෛායිම්  හ සත්ත් බිම් හරහා 

ඉදි සනොවන  ව ත්හවුරු කිරීෛ උසද ා ය. එසෛන්ෛ, පවතින ෛිං ෛාවත් වල වනජීවීන් හා වාහන එකිසනක ගැටීෛ වැළැක්වීෛ 

සකසරහි ඉත්ා ඉක්ෛන් පියවර ගැනීෛ කළ යුතුෛය. එපෛණක් සනොව, අනාගත් ෛාර්ග  හ නාගරික  ිංවර්ධන  ැලසුම් 

නිර්ෛාණය කිරීසම්දී සෛෛ කරුණු  ැලකිල්ලට ගැනීෛ ත්හවුරු කළ යුතුය.  

 

අපි 21 වන සියවස හි පාරි රික වගකීසෛන්  හ තිර ාර  ිංවර්ධනසයන් යුතු ප්රධානත්ෛ ආදර්ශීය සද්ශයක්  වට ශ්රි ලිංකාව 
පත් කරමු. 

 

වැසි වනාන්ත්ර සුරකින්යනෝ 

http://www.RainforestProtectors.org 
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