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විදුලි හා බලශක්ති ඇමති ෙටලි චම්පික රණවක
නිප ෝජ්ය ෙරිසර ඇමති වසන්ත අලුවිහාපේ
ෙරිසර අමාතයාාංශ
මධ්යම ෙරිසර අධිකාරි
වනජීවී සාංරක්ෂණ පෙොේතපම්න්තුව

ගරු ජ්නාධිෙති මමත්රිොල සිරිපසේන
ගරු අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිාංහ

ශ්රීපාද අඩවිය තුල කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම නිසා පරිසර විනාශය සම්බන්ධව
ශ්රීොෙ අඩවි තුල "ඇලි හත" දි ඇල්ල හරස් කරමින් ෙැනට ඉදිපකපරමින් ෙවතින කුඩා ජ්ල විදුලි බලාගාර ක් නිසා පමම සුන්ෙර ෙරිසර
ෙැඩි පලසින් විනාශ වී ඇති හැටි ඔබපේ අවධ්ාන පිනිස ප ොමු කරමු. වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා ෙනත එලිමහපන් උල්ලාංඝන
කරමින් කරපගන න පමම ක්රි ාවලි පහේතුපවන් පමම රක්ෂිතපේ "ඇලි හත" ෙද්ධ්තිපේ දි ඇලි පෙකක් සම්පූේණප න් හිඳි න
තත්ව ක් බිහිවී ඇත. ශ්රීොෙ අඩවි පිවිසුම් ස්ථානපේ සිට කිපලෝමීටර 2 ක් අඩවි ඇතුල පිහිටා ඇති සුන්ෙර "ඇලි හත" ශ්රීොෙ අඩවි
නැරඹීමට ෙැමිපනන සාංචාරකයින්පේ ජ්නප්රි ස්ථාන ක් පමන්ම මජ්ව විවිධ්ත්ව අතින් ඉතා වටිනා ෙරිසර ෙද්ධ්ති ක් පේ. පලෝක උරුම
වනාන්තර ක් පලස නම් කර ඇති ශ්රීොෙ අඩවි තුල ෙරිසර නීති උල්ලාංඝන කරමින් කර ඇති පමම හානි පිලිබඳව අොල බලධ්ාරීන්
නිහඬව සිටීම කණගාටුවකට කරුණකි.

ශ්රීොෙ අඩවි තුල "ඇලි හත" දි ඇල්ල අවට ඉදිකිරීම

ශ්රීොෙ අඩවි තුල "ඇලි හත" දි ඇල්ල අවට ඉදිකිරීම

සම්පූේණප න් සිඳී ාමට නි මිත පෙවැනි දි ඇල්ල

දි ඇල්ල හරස් පකොට ඇති බැම්ම

ශ්රීොෙ අඩවි තුල "ඇලි හත" දි ඇල්ල අවට ඉදිකිරීම

දි ඇල්ල හරස් පකොට ඇති බැම්ම

ඉහත ඡා ාරූෙ වලින් පෙනී න්පන් පමම අනවසර ඉදිකිරීම නිසා ශ්රීොෙ පලෝක උරුම අඩවි ට කර ඇති ොරිසරික විනාශ යි. පමම සුන්ෙර
දි ඇල්ල හරස් කර පේල්ලක් සෑදීමට අමතරව ඒ අවට සාංපේදී ෙරිසර තුල ඇති විශාල ආපේනික ශාඛ කිහිෙ ක්ම අනවසරප න් කො
ඉවත් පකොට තිපේ. පම 1937 වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා ෙනත ෙැඩි පලස උල්ලාංඝන කිරීමකි. "දින 100 කඩිනම් වැඩසටහන"
අනුව "සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා ෙනත පනොබි ව හා ෙක්ෂග්රාහී බවින් පතොපරොව ෙැඩි පලස ක්රි ාත්මක කිරීම" සම්බන්ධ්ප න් ගරු
ජ්නාධිෙති තුමා විසින් දුන් පෙොපරොන්දුව නිසි ෙරිදි පමහිදී ඉටු කල යුතුව ඇත.

ශ්රීොෙ අඩවි තුල පමම සාංපේදී ෙරිසර ෙද්ධ්ති විනාශ කිරීම නිසා ශ්රීලාංකාවට ආපේනික දුේලභ ෙක්ෂි කු වන "ලාංකා කැහිපබල්ලා"
(උෙග්රන්ථ 1) හා ආපේනික උරග කු වන "ලාංකා ෙලා පෙොලඟා" (උෙග්රන්ථ 2) පමම ප්රපද්ශප න් තුරන් වි හැකි අවොනම් තත්ව ක්
උොවී ඇත. ෙසුගි වකවානුව තුල ගත් ෙරිසර විනාශකාරී තීරණ පහේතුපවන් පනොප කුත් ප්රතිවිොක හටපගන ඇති සැටි පබොපහෝ පෙනකුට
පෙපනන කරුණකි. ශ්රීොෙ පලෝක උරුම අඩවි රැක ගැනීම සඳහා පමම වයාෙෘති වහා නතර කර මින් සිදුවී ඇති හානි පිලිබඳව
විමේශණ කිරීම සඳහා අෙක්ෂොතී විෙයාත්මක මණ්ඩල ක් කඩිනමින් ෙත් කල යුතු . ඊට අමතරව ෙසුගි වකවානුව තුල අනවසරප න්
පමවැනි වයාෙෘති සඳහා රක්ෂිත වනාන්තර පවන් කිරීම පිලිබඳව පසො ා බලා එම බලෙත්ර අවලාංගු කරන පමන්ෙ අෙ කාරූණිකව ඉල්ලා
සිටිමු.

වැසි වනාන්තර සුරකින්පනෝ
http://www.RainforestProtectors.org

උපග්රන්ථය
1. පමම ප්රපද්ශපේ පවපසන ශ්රීලාංකාවට ආපේනික දුේලභ ෙක්ෂි කු වන "ලාංකා කැහිපබල්ලා"

2. පමම ප්රපද්ශපේ පවපසන ශ්රීලාංකාවට ආපේනික උරග කු වන "ලාංකා ෙලා පෙොලඟා"

