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උපායමාර්ගික ව්යාපි ස හා ා කාර්ය නිර්ණය හට න 

 

1. ව්යාපි ස විහ්තරය  

A. මැදි ත්වීමේ හන්දර්භය පිළිබාව් මපොදු පසුබිේ මතොරතුරු: 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන ක්රියාතාත් ක කරන ලද ජගත් පරිසර පහසුකම් (GEF), සුළු 

මූලයාධාර වැඩසටහන (SGP), 1992 දී එහි ආරම්භගේ පටන් රටවල් 33ක ප්රජා  ට්ටගම් සිවිල් ස ාජ 

සංවිධාන ඉලක්ක කරගත් නවය අරමුදල් සම්පාදන කවුළුවක් ගලස බිහිවූ නියාතමු වයාපියකයාතක සිට රටවල් 

130ක ග්රාමීයාත ප්රජාවන් සවිබල ගැන්වී  සඳහා මුලු නින්   ඈදුන අරමුදල් සම්පාදන යාතාන්ත්රණයාතක් බවට 

වර්ධනයාත වී  යකගේ.  

 

SGP වැඩසටහගන් 6 ගවනි ක්රියාතාකා අ අයරයාතර ළදීදී (OP-6), SGP අධිගරේණිගත රටවල් වල වැඩසටහන් 

(UCP)  ඟින් ප්රජා පාදක භූ දර්ශන ප්රගශශයාත වඩාත් ුළළුල් ගලස ගයාතොදාගැනී ට අවස්ථාවක් ලබාගේ. එ  

රටවල් වල ස හර ක්ග ේත්රයාතන් සහ භූ ගග ීයයාත ප්රගේශ ළදී SGP අත්දැකීම්, එ  රටවල් වල ගහොඳින් 

යරයුණු වූ සිවිල් ස ාජයාතන් සහ ගවීඳගපොල ප්රගශශයාතන් සහ GEF වැඩසටහන හරහා  හා පරි ාණ 

වයාපියක අරමුදල් ලබාගැනී ට ඇයක හැකියාතාව ග හිදී වාසිදායාතක ගශ. 

 

අධිගරේණිගත වන රටවල් ළදී ක්රියාතාත් ක SGP වැඩසටහන් වල ග   අයරයාතර ගග ීයයාත පාරිසරික සහ 

ගේශීයාත යකරසාර සංවර්ධන ප්රයකලාභ වලින් සවිගැන්වූ සහ ඒ  ත පදනම් වූ අනුවර්තීයාත කී නාකරණ 

වයාපිතීන් සැකමට ට සහ ක්රියාතාත් ක කි අ ට ප්රජා සංවිධාන වලට සහගයාත ගයාත දැක්වීග න් ස ාීයයාත 

ආර්ථික සහ පාරිසරිකව ඔගරොත්ළද දී  වර්ධනයාත කි අ  ගකගරහි අවධානයාත ගයාතොමුකරනු ඇත. ගේශගුණික 

විපර්යාතාස සඳහා අනුවර්තනයාත වී  සහ අව  කි අ , කිෂි-පාරිසරික කී නාකරණයාත සහ ඒකාබේධ ජල 

සම්පත් කී නාකරණයාත, ජජව විවිධත්ව සංරක් ණයාත ඇළදළුව යකරසාර භූමි කී නාකරණයාත 

ප්රවර්ධනයාත කරන ප්රජා සංවිධාන වල ක්රියාතාකාරකම් වලට භූ දර්ශන ළදල ප්රයකඑල ලබාගැනී  සඳහා 

සග  ධායාතනයාත හා සහගයාත ගයාත ලබාගදනු ඇත. 

 

B. ශ්රී ලංකාමේ හන්දර්භය පිළිබා පසුබිම: 

 

ග   වයාපියකගේ අරමුණ වන්ගන් ගේශීයාත සහ ගග ීයයාත ක්රියාතාකාරකම් ස   සහගයාත ගගයාතන් ක්රියාතාත් ක 

වන ප්රජා සහ ගේශීයාත විසදුම් හරහා ගග ීයයාත පරිසරයාත ආරක් ා කරගැනී ට සහ ගග ීයයාත ප්රයකලාභ 

ලබාගැනී ට උපකා අ වී යි. ඒ සඳහා ග   වයාපියකගේ පර ාර්ථයාත වන්ගන් ස ාීයයාතව හා පාරිසරිකව 

ඔගරොත්ළද දී  සඳහා සාමුහික ක්රියාතා ාර්ග ළදළින් අනුවර්තීයාත භූ දර්ශන කී නාකරණයාත සඳහා ප්රජා පාදක 

සංවිධාන වලට හැකියාතාව ලබාදී  ගශ. ඒ සඳහා නකල්හ් හංරක්ෂණ ව්නාන්තරය හ  එහි හ්ව්ාරක්ෂක 

කලාපය (Buffer Zone) ක්රියාතාත් ක වයාපියක හරහා සා ාජයීයාත සහ පාරිසරිකව ඔගරොත්ළදදීගම් හැකියාතාව 

වර්ධනයාත කි අ ට ගයාත ජනා කරන ලද  ැයරහත්වීම් ඉලක්ක කරනු ඇත. 

 

OP6 උපායාත ාර්ගික වයාපියක යාතනු SGP හි උපරි  වශගයාතන් ඇ.ගඩො 90,000 ක් දක්වා උපරි යාතකට 

යාතටත්ව අරමුදල් ලබාගදන්නාවූ වයාපියක ගශ. උපායාත ාර්ගික වයාපියක වලට පූර්ව ආදර්ශයාතන් ගලස           

(I) ඵලදායී අගලවිකරණයාත උගදසා එකිගනක ස ානවූ යකරසාර ජජව විවිධත්ව පාදක නි ්පාදන ප්රජා 

වයාපියක ස ග සම්බන්ධ කි අ . (II) විගශේ ගයාතන්  ස්වාභාවිකව මට ා  ායිම් ගනො ැයක (එනම් ජජව 

විවිධත්ව ගකොරිගඩ ) පාරිසරික වශගයාතන් තීරණාත් ක ප්රගේශ භූ ගග ීයයාතව ඒකාබේධ කි අ  සහ වයාප්ත 

කි අ  (III) ප්රයකපත්යක සහ දැනු  කී නාකරණයාත යාතන ක්ග ේත්රයාතන්හි වැඩි බලපෑ ක් ඇයකකි අ  සඳහා 

ගත් ානුගත ඒකාබේධ කි අ  සහ ුළළුල් කි අ  (උදා: SGP ප්රජාපාදක වයායාතා යාතන් ගබොගහ  නව සහ 

සාර්ථක නගව ත්පාදනයාතන් බිහිකර ඇයක අතර, ඒවා ප්රජාවන් අතරට ගගන යාතා යුළදයාත.) උපායාත ාර්ගික 

වයාපියක රාජය  ට්ට  ළදී උපායාත ාර්ගිකව ස්ථානගත කල යුළදයාත. ගම් අනුව උපායාත ාර්ගික වයාපියක 

සැකමටගම්දී පහත කරුණු සැලකී ට ගත යුළදයාත. (I) රගට් පරිණතභාවයාත සහ රට ළදී ගගන ඇයක 
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ප්රයාතත්නයාතන් (II) රාජය ගනොවන සංවිධානවල (NGO) සහ ප්රජා පාදක සංවිධාන (CBO) හි සූදාන ; (III) 

විසිරුණු ප්රයාතත්නයාතන් වල සිට ඒවා ඒකාබේධ කර සම්ුළර්ණ භූ දර්ශනයාත  ආවරණයාත කි අ ට හැකිවන 

ආකාරගේ  සහගයාත ගයාත ලබාගදන සාර්ථක ප්රගශශයාතන් පැවතී ; (IV) නව සහ නවයකරණ ප්රයකපත්තීන් 

සහ වැඩසටහන් ුළළුල් ගලස ක්රියාතාත් ක කි අ ට සහ නායාතකත්වයාත ගැනී ට පවා හැකිවන අයුරින් සිවිල් 

ස ාජගේ ධාරිතාවයාත තවදුරත් වර්ධනයාත කි අ  හා ඔවුන්ගේ ධාරිතාවයාත ගපන්වී  හරහා උපායාත ාර්ගිකව 

ස්ථානගත කි අ .   

 

C. තර්කානුකුලබව් 

 

හයාතවන ක්රියාතාකා අ වැඩසටහගන්දී (OP6) උපායාත ාර්ගික වයාපිතීන්හි (SP) හි වි යාත පථගේ අරමුණ 

වන්ගන් ශ්රී ලංකාගශ සුදුසුකම්ලත් ජායකක පාර්ශවකරුවන්ට පහත දැක්ගවන කාර්යාතයාතන් ඉටු කි අ ට ඉඩ 

සලසා දී යි: 

 

 පරිණත සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන් වල ප්රයකපත්යක යරයුණු කි අ  සඳහා ගත් ානුගත ඒකාබේධ කි අ  

සහ/ ගහ  වඩාත් ුළළුල් භූගග ීයයාත ආවරණයාත සඳහා සහගයාත ගයාත දැක්වීග න් ගේශීයාත උත්සාහයාතන් සහ 

ගග ීයයාත පාරිසරික ප්රයකලාභ (GEBs) අතර සමීප සබඳතා ඇයකකි අ  සහ වඩා වැඩි බලපෑ ක් ඇයක 

කි අ ;  

 සාර්ථක නගව ත්පාදනීයාත තාක් නයාතන් සහ ප්රගශශයාතන් අනුකරණයාත සඳහා ගේශීයාත රාජය ගනොවන 

සංවිධාන සහ ප්රජා මුලික සංවිධාන වල ධාරිතාවයාත ඵලදායි ගලස භාවිතා කි අ ; 

 වඩාත් ඉහල හැකියාතාවන් සහිත හවුල්කරුවන් සහ අරමුදල් ප්රදානයාත කරන්නන්ගගන් විශාල අරමුදල් 

සපයාතා ගැනී ට, සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන (SGP) සහ එහි හවුල්කරුවන්ගේ ධාරිතාව වැඩියරයුණු 

කි අ ; 

 සුළු මූලයාධාර වයාපියක වල යකරසාරභාවයාත සහ අනුකරණ හැකියාතාව ශක්යක ත් කි අ ;  

 SGP වැඩසටහන ක්රියාතාත් ක ගනොවන රටවල් වල විගශේ ඥ දැනු  සහ/ ගහ  හුව ාරු වලින් ප්රයකලාභ 

ලබාගැනී ට කුඩා දූපත් රාජය වලට හා ගගොඩබිග න් වටවූ ඌන සංවර්ධිත රටවල් ගවත සහායාත වී . 

 නගව ත්පාදනීයාත ගවීඳගපොල යාතාන්ත්රණයාතන් සහ මූලය ග වලම් (එනම්, පරිසර පේධයක ගසේවා සඳහා 

ගගවීම් (PES), පරිසර හිතකාමී ණයාත, චක්රීයාත අරමුදල් සහ/ගහ  පිරිසිදු බලශක්යක තාක් ණයාතන් සඳහා 

යකරසාර ගලස මුදල් ගයාතදවී ) සඳහා නියාතමු වයාපියක සිදුකි අ .  

 වඩා විශාල ආවරණයාතක් සහිත වයාපියක සැකමට  සහ ක්රියාතාත් ක කි අ  පිළිබඳ ජායකක සහ ගග ීයයාත 

අත්දැකීම් එක්රැස් කරගැනී   ඟින් සුළු මූලයාධාර වැඩසටහනට, ජගත් පරිසර පහසුකම් හි  ධය  

සහ ුළර්ණ පරි ාණ වයාපියක ආකිතීන් ස ග ග න්  අගනකුත් අරමුදල් ප්රදානයාත කරන්නන්ගගන් 

සහ රජයාතන් වල ආකිතීන් ස ග වඩාත් ඵලදායි ගලසින් සම්බන්ධ වී ට හැකියාතාව ලබාදී .  

 GEF ගනොවන අරමුදල් හරහා ක්රියාතාත් ක වන නව හා නගව ත්පාදන ප්රයකපත්යක හා වැඩසටහන් ළදී 

උපායාත ාර්ගික ගලස සිවිල් ස ාජගේ සහභාගීත්වයාත සහ නායාතකත්වයාත ගැනී ට ඉඩ සැලමට . (එනම්, 

ප්රජා මූල අනුහුරුවී  (CBA) ුළළුල්ව ක්රියාතාත් ක කි අ , පරිසර පේධයක  ත පදනම් වූ අනුහුරුවීම් 

(EBA), ප්රජා පාදක REDD+, සියාතලු ගදනාට  සුනිතය බලශක්යකයාත (SE4ALL), අනුහුරු අරමුදල 

(Adaptation Fund) සහ හරිත ගේශගුණ අරමුදල  (Green Climate Fund)  වැනි අරමුදල් යාතාන්ත්රණ 

සඳහා ඍජු පිවිසුම් ශක්යක ත් කි අ .) 
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D.  එක් එක් භූ දර්ශන ව්ල ව්ැඩිදියුණු කිරීේ හා ා ව්යාපි ස හංකල්ප  

 

නකල්හ ්භූ දර්ශනය (Knuckles Landscape)  

 

නකල්ස් සංරක් ණ වනාන්තරයාත ශ්රී ලංකාගශ  ධය  පීාගත්,  හනුවර සහ  ාතගල් යරස්ත්රික්කයාතන්  ළදල 

පිහිටා ඇයක අතර, එයාත ආසන්න වශගයාතන් ගහක්ටයාතාර් 21,000ක ප්රගේශයාතක් ුළරා පැයක අ පවතී. නකල්ස් 

සංරක් ණ වනාන්තරයාත (KCF), ශ්රී ලංකාගශ නම් කරන ලද ගල ක උරු යාතක් වන  ධය  කඳුකරගේ 

ගකොටසක් වන අතර,  ධය  කඳුකරයාතට ශ්රී පාද අභයාතභුමි සංරක්ෂිත ප්රගේශයාත සහ ගහොර්ටන්තැන්න ජායකක 

වගන දයානයාත ද ඇළදීත් ගශ. එ  වැදගත්ක  ගනොසලකමින්, නීයක විගර ධී ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම්, 

නීයකවිගර ධී ගස් කැපී , භුමියාත එලිගපගහළි කි අ , අත්හැරදැමූ ගත් සහ කරදමුංගු වගාවන් වැනි  ානව 

ක්රියාතාකාරකම් ගහේළදගවන් නකල්ස් කලාපගේ විශාල භුමි ප්රගේශයාතක් හායාතනයාතට ලක්ව ඇත. ග   ප්රගේශයාත 

ස්වාභාවික විපත් වලට ගගොදුරු වන අතර, ගේශගුණික විපර්යාතාස ගහේළදගවන් ඇයකවන අධික ගංවළදර 

තත්වයාතන් හා නායාතයාතෑම්ද ඊට අයාතත් ගශ. නකල්ස් සංරක් ණ වනාන්තරයාත ළදී සහ අව ට ගවගසන ජනයාතා 

ප්රධාන වශගයාතන්  වී ගගොවිතැන, එීවලු වගාව සහ ගහේන් ගගොවිතැන ප්රමු  කිෂිකර් යාත  ත යාතැගප්. මීට 

අ තරව, අවට ප්රජාවන් ගත් සහ ගපොල් වගාවන් සහ සුළු පරි ාණ අපනයාතන ගභ ග නි ්පාදනගේ නිරතව 

සිටි. දැනට ග හි ජජව විවිධත්වයාත සහ අගනක් භුමි සම්පත් වල ට ඉතා අඩු අවධානයාතක් ලබාගදන අතර, 

ග ොරගහකන්ද සහ කළුගග වැනි ජායකක වශගයාතන් වැදගත් වාරි වයාපියක සඳහා පහසුකම් සැපයී ට 

පරිසර පේධයකන් වල ගසේවාවන් සහ ආරක් ක විධි ගැන ගසොයාතාබැීයගම් අවශයතාවයාතක් පවතී.   

 

පරිසර සංරක් ණයාත සඳහා භූ දර්ශන  ට්ටගම්දී ගකගරන  ැයරහත්වීම් වලදී ස ාජ-පාරිසරික රඳා පැවැත්  

ගවනුගවන් අනුහුරු භූ දර්ශන කී නාකරණයාත  ඟින් යකරසාර සංවර්ධනයාත ගකගරහි ඇයක පාරිසරික, 

සා ාජයීයාත සහ සංස්කියකක දුර්වලතා වලට විසඳුම් ගසවී ට සාමුහික ක්රියාතා ාර්ග ගැනී ට ප්රජා සංවිධාන 

වලට හැකියාතාව ලබාදී  අගප්ක්ෂිතයාත.  

 

මාතමල් දිහ්ත්රික්කම  ප්රා.මල්. මකොට්ඨාශ: ලග්ගල- පල්මල්ගම, රත්මතොට, උකුමව්ල  ා පන්විල  

ම නුව්ර දිහ්ත්රික්කම  ප්රා.මල්. මකොට්ඨාශ: පාත දුේබර, මැද දුේබර, උඩ දුේබර හ  මිණිමේ 

 

ව්ැඩිදියුණු කිරීමේ මැදි ත්වීේ හා ා ප්රමුඛතතා ක්මෂේත්රයන්: වන ආවරණයාත වැඩිකි අ , කිෂි ජජව 

විවිධත්වයාත, පස සංරක් ණයාත සඳහා පිළිගත් පස සාරවත් කි අගම් ක්ර ගශද හා භාවිතයාතන් ගයාතොදාගැනී , 

ජලාශවල අවසාදනයාත අව  කි අ , පාරිසරික සංචාරක වයාපාරයාත, විගන දාස්වාද කටයුළද, සංස්කියකක 

ගසේවා සහ නිර් ාණශීීය නව අවස්ථාවන්  ඟින්  ස්වාරක් ක කලාපගේ  ප්රජාවන්ගේ ීයවගන පායාත 

සංවර්ධනයාත කි අ . 

 

ප්රගේශගේ විශාලත  ඉඩම් හිමික  රාජය සහ අර්ධ රාජය වයවසායාතන් අතර පවයකන බව සැලකිල්ලට 

ගනිමින් යකරසාර සංරක් ණ ආදර්ශනයාතක් සැකමට ට රාජය වැවිලි අංශයාත, රාජය බලධා අන්, ස්වාරක් ක 

කලාපගේ ප්රජාවන්, සංරක් ණ කණ්ඩායාතම් සහ ගපෞේගලික අංශයාත වැනි ප්රධාන පාර්ශවකරුවන් ස   

ශක්යක ත් සබඳතා ගගොඩන ා ගැනී ට ගයාත ජිත වයාපියකයාත අගප්ක් ා කී යුළදයාත. වයාපියකයාත සිජුව 

(ආගයාත ජන හා බලපෑ  හරහා) පහත දැක්ගවන දර්ශකයාතන්ට දායාතක වියාත යුළදයාත. 

 ගහක්ටයාතාර 1000ක් ළදී නැවත වනවගාව ගහ  ගගොවියාතන් විසින් කී නාකරණයාත කරනු ලබන 

ස්වභාවික වනාන්තර ුළනර්ජනනයාත වී යකබී . 

 ගහක්ටයාතාර 2000ක භුමියාත වඩාත් උචිත පාංශු සංරක් ණ ක්ර  සහ කිෂි වනවගා  ගින් 

ුළනරුත්ථාපනයාත වී යකබී .   

 අව  වශගයාතන් ගහක්ටයාතාර 500ක වන වැස්  කාබන් යකර කි අ  සඳහා ගවන්වී යකබී .   

 අව  වශගයාතන් ගහක්ටයාතාර 500ක තණබිම් පේධයකයාතක් ඇයකවී යකබී . 

 අව  වශගයාතන් කිෂිකාර්මික ඉඩම් ගහක්ටයාතාර 500ක කිෂි-පාරිසරික ක්ර ගශද භාවිතා කි අ   ඟින් 

ගභ ග ජාන යාත සම්පත් සංරක් ණයාත වී  සහ/ගහ  එලදයීතාවයාත සහ යකරසාරත්වයාත වර්ධනයාත වී . 
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මන්නාරම භූ දර්ශනය (Mannar Landscape) 

 

 න්නාර  උපායාත ාර්ගික වයාපියකයාත  න්නාර  සිට යාතාපනයාත දක්වා  ාන්ගතයි බටහිර,  ඩු, 

නානාත්තාන්,  න්නාර  ( න්නාර  යරස්ත්රික්කගේ) සහ පූගන්කරි (කිළිගනොච්චියාත යරස්ත්රික්කගේ) යාතන 

භූගග ීයයාත ප්රගේශවල පිහිටා ඇත. ග   භූ දර්ශනයාත ග  යාත, කලුළව,  ඩතැනි, ගවරී තීරයාත, වැලිකඳු , 

වනාන්තර (නිවර්තන වියාතලි-මිර සදාහරිත වනාන්තර, නිවර්තන කටු පඳුරු හා ලඳු කැලෑ) වැනි විවිධාකාර 

විචිත්රවත් පරිසර පේධයකවලින් ස න්විත ගශ. තවද, සාගර ප්රගේශයාත (seascape) ගකොරල්පර, මුහුදු පැලෑටි 

තණබිම්, මුහුදු තිණ ග න්  ලවණ වගුරුබිම් හා අන්තර් උදම් ප්රගේශ වල සැලකියාතයුළද ජජව 

විවිධත්වයාතක් ඇයක කගඩොලාන වලින්ද ස න්විත ගශ. විවිධ පරිසර පේධයක හා ඉහී ජජව විවිධත්වයාත 

හැරුණු විට ග   ප්රගේශයාත ආහාර, ජලයාත, දැව, ගප  ක චක්රීයාතකරණයාත, පාංශු හා ජල සංරක් ණයාත, 

ගංවළදර පාලනයාත ග න්  සංස්කියකක හා විගන දාස්වාද කටයුළද සඳහා උපකාර ගවමින් වැදගත් පරිසර 

ගසේවාවන් සපයාතනු ලැගේ. වසර 30ක යුධ ස ගේදී පීඩාවට පත්වූ ප්රජාවන්ගේ ීයවගන පායාතන් සහ 

යකරසාරත්වයාත සඳහා ග   පරිසර පේධතීන්  හත් රුකුලක් ගශ. එබඳු බාධාවන් නිසා ගබොගහ  පර්ගේ ණ 

හා සංවර්ධන කටයුළද ග න්  ජජව විවිධත්වයාත, ඉඩම් භාවිතයාත ආයරයාත පිළිබඳ අධයයාතනයාතන් සිදුකි අ ට 

ගනොහැකි වී ඇත. රගට් අඩුගවන්  ගවනස්කම් වලට භාජනයාත වූ පරිසර පේධයක කිහිපයාතක් ග   ප්රගේශගේ 

හමුවන අතර ඒවා කිෂිකාර්මික,  ානව ජනාවාස හා වාණිජ කටයුළද සඳහා අවැසි වන ඉඩම් සඳහා 

වැඩිවන ඉල්ලු  ගහේළදගවන්  තර්ජනයාතට ලක්ව ඇත. 

 

පරිසර සංරක් ණයාත සඳහා භූ දර්ශන  ට්ටගම්දී ගකගරන  ැයරහත්වීම් වලදී ස ාජ-පාරිසරික රඳා පැවැත්  

ගවනුගවන් අනුහුරු භූ දර්ශන කී නාකරණයාත  ඟින් යකරසාර සංවර්ධනයාත ගකගරහි ඇයක පාරිසරික, 

සා ාජයීයාත සහ සංස්කියකක දුර්වලතා වලට විසඳුම් ගසවී ට සාමුහික ක්රියාතා ාර්ග ගැනී ට ප්රජා සංවිධාන 

වලට හැකියාතාව ලබාදී  අගප්ක්ෂිතයාත.  

 

මන්නාරම දිහ්ත්රික්කම  ප්රා.මල්. මකොට්ඨාශ: මන්නාරම,මාන්මතයි බටහිර, මුඛහලි, නානාත්තාන්, 

කිලිමනොච්චිය දිහ්ත්රික්කම  ප්රා.මල්. මකොට්ඨාශ: පූමන්කරි 

 

ව්ැඩිදියුණු කිරීමේ මැදි ත්වීේ හා ා ප්රමුඛතතා ක්මෂේත්රයන්: ජල සුරක්ෂිතතාවයාත වැඩියරයුණු කි අ , කුඩා 

එල්ලංගා පේධයක/ ඇල  ාර්ග ුළනරුත්ථාපනයාත/ අලුත්වැඩියාතාව, පාංශු සංරක් ණයාත, පාංශු හා ජලගේ 

ගුණාත් කභාවයාත වර්ධනයාත කි අ , පාංශු කාබනික තත්වයාත වැඩියරයුණු කි අ , වැසි ජලයාත එකළද කි අ , කිෂි 

පරිසරයාත සහ තණබිම් ුළනරුත්ථාපනයාත සහ පාරිසරික විවිධත්වයාත සංරක් ණයාත කි අ . 

රාජය බලධා අන්, ප්රජාවන්, සංරක් ණ කණ්ඩායාතම් සහ ගපෞේගලික අංශයාත වැනි ප්රධාන පාර්ශවකරුවන් 

ස   ශක්යක ත් සබඳතා ගගොඩන ා ගැනී ට ගයාත ජිත වයාපියකයාත අගප්ක් ා කී යුළදයාත. වයාපියකයාත සිජුව 

(ආගයාත ජන හා බලපෑ  හරහා) පහත දැක්ගවන දර්ශකයාතන්ට දායාතක වියාත යුළදයාත. 

 

 අව  වශගයාතන් හායාතනයාතට ලක්වූ ගතත්බිම් ගහක්ටයාතාර 1000ක් ුළනුරුත්ථාපනයාත වී යකබී . 

 අව  වශගයාතන් ගහක්ටයාතාර 500ක් ළදී නැවත වනවගාව ගහ  ගගොවියාතන් විසින් කී නාකරණයාත 

කරනු ලබන ස්වභාවික වනාන්තර ුළනර්ජනනයාත වී යකබී . 

 අව  වශගයාතන් ගහක්ටයාතාර 500ක භුමියාත වඩාත් උචිත පාංශු සංරක් ණ ක්ර  සහ කිෂි වනවගා  ගින් 

ුළනරුත්ථාපනයාත වී යකබී .   

 අව  වශගයාතන් කිෂිකාර්මික ඉඩම් ගහක්ටයාතාර 500ක ගභ ග ජාන යාත සම්පත් සංරක් ණයාත සහ/ගහ  

එලදයීතාවයාත සහ යකරසාරත්වයාත වර්ධනයාත කරන කිෂි- පාරිසරික භාවිතයාතන් සිදුවී . 

 අව  වශගයාතන් ගහක්ටයාතාර 500ක තණබිම් ප්රගේශ ඇයකවී යකබී . 
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මකොළඹ භූ දර්ශනය (Colombo Landscape) 

 

ගකොීඹ යරස්ත්රික්කයාත කිතී  ජලාශ, ඇී  ාර්ග, කුඹුරු, ුළරන්ව ඇයක කුඹුරු ඉඩම් සහ වගුරු බිම් ඇළදීත් 

විවිධ ගතත්බිම් වලින් ස න්විතයාත. ග   ගතත්බිම්  ගින් ගප  ක චක්රියාතකරණයාත හා විගශේ ගයාතන්  අධික 

ග  සම් වැසි තත්වයාතන්හි දී ගංවළදර තත්වයාතන් වැීැක්වී  වැනි වැදගත් පරිසර පේධයක ගසේවාවන් රාශියාතක් 

සපයාතන අතර, ආහාර, දැව ඉන්ධන, විගන දාස්වාදයාත සඳහා අවසථ්ා ලබාදී  සහ ජලජ වික් ලතා සඳහා 

වාසස්ථාන ලබාදී  වැනි දෑ ග  ගින් සිදුගශ. ගකොීඹ ගතත්බිම් වල පිරිසිදු හා නිගර ගී පරිසර පේධයක 

සුරක්ෂිත කරන අතර  ජජව විවිධත්වයාත, ස්වභාවික සම්පත් සහ විවිධ පරිසර දූ ක සාධක අව  කි අ  

පිලිබඳ අවගබ ධයාත ද අවශයයාත. 

 

මකොළඹ දිහ්ත්රික්කම  ප්රා.මල්. මකොට්ඨාශ: කඩුමව්ල, ම ෝමාගම, ම රගම, මකොමළොන්නාව්, මකෝට්මට් 

 

ව්ැඩි දියුණු කිරීමේ මැදි ත්වීේ හා ා ප්රමුඛතතා ක්මෂේත්රයන්: ප්රජාාව්මග් හ භාගිත්ව්මයන් ගතත්බිම් පරිසර 

පේධයක වල ජජව විවිධත්වයාත කී නාකරණයාත කි අ , වත් න් වයාපියක ක්රියාතාකාරකම් වයාප්ත කි අ  

ගකගරහි අවධානයාත ගයාතොමුකරන අතර , ගතත්බිම් ප්රගේශ වයාප්යකයාත ග න්  ඒකාබේධ ගතත්බිම් 

කී නාකරණ ප්රගශශයාත ගයාතොදාගැනී ට වගබලා ගත යුළදයාත. වයාපියකගේ අවසන් ප්රයකඑලයාත වියාත යුත්ගත් 

“ගකොීඹ නගරයාත ආදර්ශ ගතත්බිම් නගරයාතක්” ගලස හඳුනාගැනී යි. ගකොීඹ ගතත්බිම් ළදී SGP 

අරමුදල් ලබන ප්රධාන මුලරම්භයාතන් කකට වඩා පවතී. ගයාත ජිත උපායාත ාර්ගික වයාපියකයාත  ගින් එ  

වයාපිතීන් වල තත්වයාත ඉහල නැංවී ට, වැඩියරයුණු කි අ ට හා ුළළුල් කි අ ට අගප්ක් ා කී යුළදගශ. ඊට 

අ තරව ගකොීඹ ගතත්බිම් ළදී ප්රමු තාවයාත ලබායරයාත යුළද වැදගත් අගනකුත් භුමි ප්රගේශයාතන් හඳුනාගන්නා 

අතර  ප්රජාවන්ගේ සහභාගීත්වගයාතන් පරිසර පේධයකයාත සාරවත් කි අ  සහ ස්වාභාවික සම්පත් වඩාත් 

යකරසාරව භාවිතා කි අ  කල යුළදගශ. සලකා බැලියාත යුළද SGP අරමුදල් ලබන වයාපියක ලැයිස්ළදවක් 

ඇමුණු ක් ගලස ලබා දී ඇත (ඇමුණු  1). 

 

ගයාත ජිත වයාපියකයාත යකරසාර සංරක් ණ ආකියකයාතක් සකසා ගැනී  සඳහා රාජය බලධා අන්, ප්රජාවන්, 

සංරක් ණ කණ්ඩායාතම් සහ ගපෞේගලික අංශයාත වැනි ප්රධාන පාර්ශවකරුවන් ස   ශක්යක ත් සබඳතා 

ගගොඩන ාගැනී ට අගප්ක් ා කී යුළදයාත. වයාපියකයාත සිජුව (ආගයාත ජන හා බලපෑ  හරහා) පහත 

දැක්ගවන දර්ශකයාතන්ට දායාතක වියාත යුළදයාත. 

 අව  වශගයාතන් හායාතනයාතට ලක්වූ ගතත්බිම් ගහක්ටයාතාර 500ක් ුළනුරුත්ථාපනයාත සහ ප්රධාන 

පාර්ශවකරුවන් ගේ සහභාගීත්වගයාතන් නගව ත්පාදනීයාත විකල්ප ීයවගන පායාතන් නිර් ාණයාත වී යකබී . 

 ගතත්බිම් වලින් බුේධි ත් ගලස ප්රගයාත ජන ලබාගැනී  ඉස් ළද කරන වඩාත් උචිත මුලාරම්භයාතන් 

ප්රදර්ශනයාත කරන පර්ගේ ණ සහ අධයාපනික සම්පත්  ධයසථ්ානයාතක් ගලස වයාපියකයාත ගයාතොදාගත 

හැකි ආකාරයාත අවධාරණයාත වී යකබී . 

  

E.  රාජාය මනොව්න හංවිධාන/ ප්රජාා මුඛලය දායකත්ව්ය නිර්මේශ මකමර්.  

 

රාජය  සහ ගපෞේගලික අංශවල සහගයාත ගිතාව සහ ස්ථිර වූ මුලය යාත දායාතකත්වයාතන් ලබාගැනී  

උපායාත ාර්ගික වයාපියකගේ වැදගත් අංගයාතකි. 
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ඇමුඛණුම 1 - ජාගත් පරිහර ප සුකේ, සුළු මූලයාධාර ව්ැඩහට න (OP VI) ප්රජාා පාදක ව්යාපි ස  
 

මකොළඹ නගරාශ්රිත මතත්බිේ 
 

ප්රමේශය  ව්යාපි ස මයෝජානාමේ දක්ව්ා ඇ ස ක්රියාකාරකේ  

 

ගහ  ාග  

ප්රා.ගල්  

(වල්පිට) 

අත්හැරද න ලද කුඹුරු වල රසායාතන ද්රවය වලින් ගතොරව සිදුකරන සාම්ප්රදායික වී 

ගගොවිතැන, ගකොරටු වල එීවළු වගාව, වාරි ඇල  ාර්ග ුළනුරුත්ථාපනයාත, ආක්ර ණික 

ශාක ඉවත් කි අ , පැල තවාන් ඇයක කි අ  සහ පැල සිටුවී , ගකොම්ගප ස්ට් ගපොගහොර 

සෑදී , පාංශු සංරක් ණයාත, ගගොවියාතන් ුළහුණු කි අ  සහ දැනුවත් කි අ , එීවළු බීජ, 

කිෂි උපකරණ, ජල ගපොම්ප ප්රයකලාීනන් ගවත ලබාදී , ශාක සහිත කුඩා දුපත් හරහා 

පක්ෂී වාසස්ථාන සුගප  ණයාත කි අ , ප්රජාගශ කාන්තාවන්, තරුණ තරුණියාතන් හා 

ආබාධිත ුළේගලයාතන් සඳහා ීයවගන පායාත සංවර්ධනයාත සහ පාදක දත්ත සමීක් ණයාතක් 

සිදුකි අ .  

 

ගහ  ාග  

ප්රා.ගල්  

(කටුවන, 

පනාගගොඩ සහ 

 ාවතග ) 

හායාතනයාතට ලක්වූ කුඹුරු ඉඩම් වල වල රසායාතන ද්රවය වලින් ගතොරව සිදු කරන  

සාම්ප්රදායික වී ගගොවිතැන, නියාතරවල එීවළු වගාව, ආක්ර ණික ශාක ඉවත් කි අ , 

වාරි ඇල  ාර්ග ුළනුරුත්ථාපනයාත, හායාතනයාතට ලක්වූ ගතත්බිම් වල ජජව විවිධත්ව 

සංරක් ණයාත, දැනුවත් කි අ  සහ ුළහුණු කි අ   ගින් ගගොවියාතන් ගේ ධාරිතා වර්ධනයාත, 

යකරසාර ගතත්බිම් ගභ ග  ත පදනම් වූ වයවසායාතන් ඇයකකි අ , අලවි  ධයසථ්ානයාතක් 

පිහිටුවී , සාම්ප්රදායික ගගොවිතැන් ක්ර  සහ ගතත්බිම් සංරක් ණයාත පිලිබඳ ගපොතක් 

එලි දැක්වී , ගවේ අඩවියාතක් එලි දැක්වී  සහ පාදක දත්ත සමීක් ණයාතක් සිදුකි අ . 

 

ගහ  ාග  

ප්රා.ගල්  

( ත්ගත්ගගොඩ 

වැව සහ අවට 

ගතත්බිම්, 

ඔලුපට්ටාව වැව 

සියකයාතම් ගතකි අ , ජජව විවිධත්වයාත ලැයිස්ළද ගත කි අ , අනවසර ඉඩම් අල්ලාගැනී  

පිලිබඳ අධයයාතනයාතක් කි අ , දැනට පවයකන කණ්ඩායාතම් ළදනක් එක්කර ප්රජා සංරක් ණ 

කණ්ඩායාත ක් බිහි කි අ ,  ත්ගත්ගගොඩ ජලාශයාත සහ ආසන්න ගතත්බිම් පාරිසරික 

සංරක් ණ කලාපයාතක් ගලස නම් කි අ  සඳහා  ධය  පරිසර අධිකාරියාත ස   එක්ව 

කටයුළද  කි අ  සහ පාදක දත්ත සමීක් ණයාතක් සිදුකි අ . 

 

ගකොගීොන්නාව 

ප්රා.ගල් 

(ගගොතටුව, 

 ායරන්නාගගොඩ, 

සාලමුල්ල සහ 

විජයාතුළර) 

ජලගේ ගුණාත් කභාවයාත නි අක් ණයාත කි අ , PRA ග වලම් ගයාතොදාගනිමින් දු ණයාතට 

ලක්වූ ප්රගේශ සියකයාතම් ගත කි අ , ර දාන වැඩසටහන්  ගින් ඝන අපද්රවය ඉවත් 

කි අ , ඝන අපද්රවය එකළද කි අ  සඳහා යාතාන්ත්රණයාතක් ස්ථාපිත කි අ , ස නී උයාතන්, 

බත්කූරන් සඳහා ගපොකුණු, පන් වගාවන් සහිත ඉවුරු, පාගවන ගතත්බිම් සථ්ාපිත 

කි අ , ගතත්බිම් පිළිබඳ දැනුවත් කි අගම් වැඩසටහන් සඳහා ජංග  ප්රදර්ශන 

කට්ටලයාතක් සැකමට , තරුණ කණ්ඩායාත ක් ස්ථාපිත කි අ , තරුණ තරුණියාතන්ගේ 

ධාරිතා වර්ධනයාත, ගතත්බිම් සහ ඉගලක්ගරොනික අපද්රවය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් 

කි අ , චකීයාත අරමුදල් හරහා පරිසර හිතකාමී ස ාජ වයවසායාතන් සඳහා උපකාර කි අ , 

වයවසායාතකයාතන් සඳහා ුළහුණු වැඩසටහන් කි අ  සහ ගවීඳගපොී යරයුණු කි අ , පාදක 

දත්ත සමීක් ණයාතක් සිදුකි අ .   

 

ගක ට්ගට් 

ප්රා.ගල් ( හීන් 

ඇල වගුරුබි ) 

ජජව විවිධත්වයාත ඉහී නැංවී  සඳහා නාගවොත්පාදනීයාත වාසස්ථාන සුගප  ණයාත 

කි අගම් ක්රියාතාකාරකම් සිදුකි අ  (වවුලන්, කුරුල්ලන්, සර්පයාතන්, රිීවුන්, ඉත්තෑවන් 

සහ හඳුන් යරවියාතන් ආදී සළදන් සඳහා), ආක්ර ණික ශාක ඉවත් කි අ , ගේශීයාත ශාක 

ගර පණයාත කි අ , ගතත් බිම් සහ සර්පයාතන් පිළිබඳව ප්රජාව දැනුවත් කි අ ,  ානව- 

සර්ප ගැටුම් අව  කි අ  සඳහා තරුණ තරුණියාතන්ට සර්පයාතන් හැසිරවී ට ුළහුණු 

කි අ , වාර්තා වැඩසටහනක් නි ්පාදනයාත කි අ , වගුරු බිම් අවට පාරිසරික සංචාරක 

කර් ාන්තයාත ප්රවර්ධනයාත කි අ , ගබ ට්ටු චාරිකා ආරම්භ කි අ , ස්වභාවික  ංගපත්, 

නි අක් ණ කුටි ස්ථාපිත කි අ , සංචාරක  ගගපන්වන්නන් ුළහුණු කි අ  සහ පාදක 

දත්ත සමීක් ණයාතක් සිදුකි අ .   
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ගකොීඹ ප්රා.ගල් 

(තලංග  වැව)  

ජලගේ ගුණාත් කභාවයාත නි අක් ණයාත කි අ  සහ දූ ක ප්රභවයාතන් හඳුනාගැනී  සහ 

 ත්සයයින් ගේ/ ගනළුම් මුල් සහ අගනකුත් කෑ ට ගත හැකි ගතත්බිම් ශාක වල 

රසායාතනික සංයුයකයාත විශ්ගල් ණයාත කි අ . අනවසර ඉඩම් අත්පත් කරගන්නන්, 

දඩයාතක්කරුවන්, පරිසරයාත දු ණයාත කරන්නන් සහ සිසුන් දැනුවත් කි අ , ඕවිටි වල 

එීවළු වගාව, ඕවිටි වල ගගොවිතැන් කරන ගගොවියාතන් හට රසායාතන ද්රවය වලින් 

ගතොරව සිදුකරන ගගොවිතැන් පිළිබඳව දැනුවත් කි අ , ඕවිටි වල ගගොවිතැන් කරන 

ගගොවියාතන් හට PGS සහයකකකරණයාත, කුරුළු අභිජනන වාසස්ථාන වලට  සුදුසු ගේශීයාත 

ශාක සහ පන් වර්ග ගර පණයාත, කුරුල්ලන් නැරඹී ට ගශයරකාවක් ස්ථාපිත කි අ , 

දැනුවත් කි අගම් ුළවරු සවිකි අ , දඩයාතම් කි අම් නි අක් ණයාතට හදීසි ප්රයකචාර 

කණ්ඩායාත ක් ස්ථාපිත කි අ , ගගවළද වගාව, පර්ගේ ණ කටයුළද සඳහා ගබ ට්ටුවක් 

මිීදී ගැනී , ගිහසථ් අප ජල පිරිපහදු ඉයරකි අ , ප්රයකලාීනන් සඳහා ගකොම්ගප ස්ට් 

බඳුන් ලබාදී , එීවළු සහ කිරි ගගොවියාතන්ගේ ීයවගන පායාත සංවර්ධනයාත, වී සහ කිරි 

ගගොවියාතන් සඳහා ුළහුණුව සහ ගවීඳගපොල යරයුණු කි අ , ගතත්බිම් සංරක් ණයාත 

පාදක ගකොටගත් පාසල්  චිත්ර තර යාතක් පැවැත්වී , පාසල් සඳහා ගතත් බිම් දු ණයාත 

වන ආකාරයාත ගපන්වී ට ආදර්ශනයාතක් සැකමට , තලංග  ජලාශගේ ඓයකහාසික සහ 

පාරිසරික වැදගත්ක  පිලිබඳ ගපොත් පිංචක් සකස් කි අ , ගතොරළදරු  ධයසථ්ානයාතක් 

පිහිටුවී , ගගොවි නි ්පාදන සඳහා විකිණුම්  ධයස්ථානයාතක් ස්ථාපිත කි අ , දැනුවත් 

කි අගම් ුළවරු ස්ථාපනයාත, තලංග  ජලාශයාත පිළිබඳ ගවේ අඩවියාතක් සැකමට , ගගො  

සහ ගව මුත්රා වලින් ක්රියාතාත් ක ීයව වායුව ජනන ඒකක ස්ථාපිත කි අ ට චකීයාත 

අරමුදලක් සථ්ාපිත කි අ , ීයව වායුව පිළිබඳ දැනුවත් කි අ , ගවන්ගේ ආහාර 

වැඩිකි අ ට ගගොවියාතන්ට සහයාත වී  සහ පාදක දත්ත සමීක් ණයාතක් සිදුකි අ .      

 

 

ගකොගීොන්නාව 

ප්රා.ගල් 

( ායරන්නාගගොඩ 

ගතත්බි ) 

ජලගේ ගුණාත් කභාවයාත නි අක් ණයාත කි අ , ජලගේ ගුණාත් කභාවයාත නි අක් ණයාත 

කි අ ට විදයාගාරයාතක් ස්ථාපිත කි අ , ගතත්බිම් උදයානයාතක් ස්ථාපිත කි අ , ජල 

පිරිපහදු පේධයකයාතක ගකොටසක් ගලස කැස්ගක්ඩ් ඉයරකි අ , පරිසර සංචාරක කටයුළද 

සඳහා දැව ගශයරකාවන්, කුටි, සහ පක්ෂී නි අක් ණ ගශයරකාවන් ඉයරකි අ ,  අධයාපන 

 ධයස්ථානයාතක් ස්ථාපිත කි අ , ගතත්බිම් කලාපකරණයාත, සම්පත් කී නාකරණ 

ගැටළු පිළිබඳ වාර්තා සැකමට , ආක්ර ණික ශාක ඉවත් කි අ ,  ඩ කැණී , භුමියාත 

සැකමට  සඳහා පස් වැඩ කි අ , ප්රජාව  ගින් පාලනයාත වන ගතත්බිම් තවාන් සැකමට , 

දැනුවත් කි අගම් ුළවරු සවිකි අ , ගේශීයාත ශාක වර්ග ගර පණයාත, ජලගේ 

ගුණාත් කභාවයාත සහ ජල විදයාත් ක ගතොරළදරු හුව ාරුව සඳහා ගවේ අඩවියාතක් 

සැකමට , ගතත්බිම් පිළිබඳ අධයාපනයාත සඳහා අන්තර්ජාල පාදක ගශයරකාවක් 

සැකමට , වාර්තා වැඩසටහන් නි ්පාදනයාත කි අ , පාර්ශවකරුවන් සඳහා දැනුවත් 

කි අම් සහ පාදක දත්ත සමීක් ණයාතක් සිදුකි අ . 

 

 

ගකොගීොන්නාව 

ප්රා.ගල් (යරයාතසරු 

උයාතන සහ 

ගකොගීොන්නාව  

වගුරුබි ) 

කැ රා සහ GPS කරපටි ගයාතොදාගගන හඳුන් යරවියාතන්ගේ හැසි අම් රටා අවගබ ධ 

කරගැනී , හඳුන් යරවියාතන් පිළිබඳ එකළද කරගත් විදයාත් ක දත්ත ප්රයකපත්යක තීරණ 

ගැනී ට බීධා අන්ට ලබාදී , හඳුන් යරවියාතන් ුළනුරුත්ථාපන  ධයස්ථානයාතක් පිහිටුවී , 

 හජන දැනුවත් කි අගම් වැඩසටහන්, ගතත්බිම් රැකවලුන් වී  සඳහා තරුණ 

තරුණියාතන්ගේ ධාරිතා වර්ධනයාත,  ානව- හඳුන් යරවි ගැටළු අව  කි අ , ගතත්බිම් 

වලින් එකළද කරගන්නා ප්ලාස්ටික් සහ ගපොලිතීන් අපද්රවය පාදක කරගගන අඩු 

ආදායාතම් ලාීන ප්රජාවන් සඳහා ීයවගන පායාත සංවර්ධන අවස්ථා ඇයක කි අ , පාදක දත්ත 

සමීක් ණයාතක් සිදු කි අ . 

 


