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ප්රවෘත්ති කර්තෘ/කළමණාකාර/අධ්යක්ෂක 

 

සිංහරාජය අවට මහාපරිමාණ LRC ඉඩම් මිංකකාල්ලයක්. 

යුනෙස නකෝ න ෝක උරුම නෙත් ක ාපීය වැසි වොන්ෙරයක් වෙ සිිංහාරජ රක්ිෙනේ ෙැනෙෙහිර බෑවුමට මායිම්ව පිහිටි 
නකාන ාන්ෙ ප්රානේශීය න කම් නකාට්ඨාසය තු  පිහිටා ඇති නබානහෝ ඉඩම් ප්රමාණයක් අයිති වන්නන් ඉඩම් අමාෙයිංශයට 

අයත් ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ නකාමිෂන් සභාව(LRC) යටෙටයි. නමම ඉඩම් අතුරින් නබානහෝ ඒවා වොන්ෙර නහෝ ජ  
න ෝෂක ඉඩම් න ස  වතිෙ ඉඩම් කැබලි වෙ අෙර එම ඉඩම් කැබලි සිිංහාරය වොන්ෙරයට  වරා ෙැනීමට කටයුතු 

සිදුනවමින්  වතී. එන ස  වතිෙ ඉඩම් කැබලි වර්ෙමාෙය වෙ විටදී ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ නකාමිෂන් සභාව(LRC) විසින්ම 
මිංනකාල්  කමින්  වතී. 

මීට වසර 50 කට ආසන්ෙ කා යකට න ර සිරිමානවෝ බණ්ඩාරොයක මහත්මිය විසින් (LRC),  පිහිටුවෙ  ේනේ එවකට 

 වුල් 6000කට අයිතිව තිබු, ඉඩම් අක්කර  ක්ෂ 15කට ආසන්ෙ ඉඩම් ප්රමාණයක්  වරානෙෙ රජය යටෙට  ත්ිරීම 

සඳහාය.එවකට එනස  පිහිට වූ එම ආයෙෙය වර්ෙමාෙය වෙ විට අමාෙයවරුන් හට,දූිෙ නි ධාරීන් හට මුදල් උ යා ෙැනීම 
සඳහා ක්රියාත්මක  වෙ නකාමිෂන් සභාවක් බවට  ත්ව ඇෙ. 

LRC විසින් ඉඩම්  වරාෙත්  ාර්ශ වයන්ට හි ව් ඉඩම්  බාදීම  වා සම්ුර්ණ කරනොමැති  සුබිමක, ඉඩම් නොමැති දුප් ත් 
මිනිසුන්නේ ඉඩම් අවශයොව සඳහා ඉඩම් නවන්කර නොමැති  සුබිමක ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ නකාමිෂන් සභාවට හිනෙෙ 

හිනෙෙ ආකාරයට නේශ ා ෙ, වය ාරික, න ෞේෙලික ආදී විවිධ  ාර්ෂවයන් හට  ාභ නහෝ නේශ ා ෙ අවශයො මෙ 
අක්රමවත් අයුරින් ඉඩම් බැහැරිරීම මහා අ රාධයි. 

යම් යම්  ාර්ශව විසින් නමනස   බාෙන්ො ඉඩම් වෙසා මුදල් උ යා ෙැනීමත්, එනස  නොමැතිෙම් නවෙත්  ාර්ෂව ව ට 

අධික  ාබහයකට ෙැවෙ බදුදීමත් නමන්ම නමවැනි ඉඩම්ව   ස කැපීම, කළුෙල් කැඩීම නමන්ම නවෙත් ඛනිජ කැනීම්ද, 

LRC න්  බාදිය යුතු ඉඩම් නවනුවට ජෙො වතුසිංවර්ධෙ මණ්ඩ ය (JEDB) වටිො ඉඩම්  බාදීමට/විිණීමට උත්සාහ 

ිරීම, යම් යම් ප්රනේශව  LRC ඉඩම් එහි නි ධාරීන් විසින් කූඨ න ස විිණීම ඇතුළු විංචා දුෂණ අක්රමිකො නමම 
ආයෙෙනයන් විශා  න ස වාර්ොනව්. නම්වාට වෙිවයුතු වන්නන් ඉඩම් අමාෙයතුමා ඇතුළු ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ 
නකාමිෂන් සභානව් දූිෙ නි ධාරීන්නව්. 

ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ නකාමිෂන් සභාව LRC , ජොධි ති කාර්යා ය, අ රාධ  රීක්ෂණ නද ාර්ෙනම්න්තුව, අල් ස  හා දුෂණ 
විමර්ශෙ නකාමිෂන් සභාව ඇතුළු ආයෙෙ විශා  ප්රමාණයකට අ  විසින් නමම ඉඩම් අවභාවිොවන් සහ නකාල් යන් 
සම්බන්ධව  ැමිණිලි නම් වෙ විටත් ඉදිරි ත් කර අති අෙර ඒ අනුව  ළමු ඉඩම් නකාල් ය වනුනේ රත්ෙුර දිස ික්කනේ 
නකාන ාන්ෙ ප්රානේශීය නල්කම් නකාට්ඨාසනේ උල්ලිදුවාව ග්රාමනස වා වසනම් ඇඹිලිපිටිය ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ නකාමිෂන් 
සභා කාර්යා යට අයත් ප්රනේශනේ (අධයක්ෂ රිංජන් වීරසිිංහ සහ ක්නෂත්ර නි ධාරී සමන්ෙ) යෙ අය විසින් අයුතු න ස ඉඩම් 
අල් ාෙැනීමට යම් යම්  ාර්ශ වයන්ට අවසර  බාදීමයි. ෙම්මුන් අ  නවෙ  බාදුන් ප්රකාශ අනුව නමන ස ඉඩම්  බාදීනම්දී 

සන්නෙෝෂම් න ස දශ  ක්ෂ ෙණෙක් (ඔවුන්ට අනුව  ක්ෂ 60 ත් - 70ත් අෙර මුද ක් මුද ක්)  බානෙෙ ඇති බව  වසයි.  

සිිංහරාජ රක්ිෙයට න නෙෙ මායිම පිහිටි නමම ප්රනේශය ගින් ෙනෙහි  න ෝෂක ක ා යක් වෙ අෙර වෙ සිංරක්ෂණ 
නද ාර්ෙනම්න්තුවට  වරාදී වොන්ෙර න ස  වත්වානෙෙ යාම විො නවෙත් කටයුත්ෙක් සිදුකළ හැි භූමියක් 
නොවන්නන් නමම බෑවුම ොය යානම් අධි අවධාෙම් ක ා යක් න ස ෙම් කර අවදාෙම් නිනව්දෙ  වා නිකුත් කර ඇති 
නිසාය. 

එනස ම, අ  විසින් කළ නසායාබැලීනම්දී ඇඹිලිපිටිය ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ කාර්යා නයන් දැෙෙැනීමට  ැබුනන් ප්රධාෙ 

කාර්යා නයන් එවෙ  ද  ැයිස තුවකට අනුව ඉඩම්  බානදන්නන්ට කටයුතු කළ බවත්, එය නම් වෙ විට අක්කර 100 ක 

 මණ ප්රමාණයක් බවත්, ෙමන් නම් සම්බන්ධව තීරණ නොෙත් බවත්ය. නකනස  ෙමුත් ප්රනේශවාසීන්  වසන්නන් නම් 

වෙවිටත් එක් එක් අය විසින් ෙමානේ යයි ස කුණු කර ඇති ප්රනේශය අක්කර සිය ෙණෙක් බවයි. එනස ෙම්, නමනස  ඉඩම් 

අවභාවිොකර නකාල් කෑමට හැරීනමන් මුදල් ෙරන්නෙෝ කවරහුද? ඉඩම්  බාදීමට අනුෙමෙය කළ ක්රමනව්ද නමාෙවාද? 

 ැයිස තු සැකසුනව් කවුරුන්ද? එනස ම ඇඹිලිපිටිය ෙෙරනේ වයා ාරිකයින්ට ඉඩම්  බාදුන්නන් නකනස ද? යන්ෙ විශා  
ෙැටළුවි. 

LRC සතුව සිිංහරාජය වටා සහ අවනශ ෂ ක ා  වෙ නමම ප්රනේශනේ වොන්ෙර සහ අධි සිංනව්දී ඉඩම් විශා  ප්රමාණයක් 

ඇෙ. නමම ඉඩම් ආශ්රිෙව  සුගිය දිෙක "ඉත්ෙෑකන්නේ" හිමිද LRC ඉඩමක් අ ාෙන්ෙෙට කරක් ෙසෙ  ද අෙර එය ඉො 

නහාඳින් වැඩුණු ඝෙ වොන්ෙර නකාටසින්ද යුතු ඉඩමක් වූ අෙර ෙම්මුන්නේ විනරෝධය හමුනව් LRC ය  හැරීගිය ෙමුත් 

එක් එක් අයනේ අවශයොවන්ට LRC ඉඩම් වැෙසීම සහ LRC වොන්ෙර ඉඩම් වැෙසීම දිගින් දිෙටම සිදුනවමින්  වතී. 



සිිංහාරජ රක්ිෙ වොන්ෙරයට  වාරා ෙැනීම සඳහා කටයුතු සිදුනකනරමින්  වතිෙ ඉඩම් ප්රතිසිංස කරණ නකාමිෂන් 

සභාව(LRC) සතු වොන්ෙර ප්රනේශ එම නකාමිශන් සභානව් නි ධාරීන් විසින්ම අවිධිමත් න ස භාහිර පිරිස  නවෙ  බා දීම 
සහ අෙවනරන් ඉඩම් අල් ා ෙන්ො ුේෙ යන් හට නීතිය ක්රියාත්මක නොකර සිටීම බර ෙ  ෙැටළුවක් නව්.  සිිංහාරජ 
රක්ිෙ වොන්ෙරනේ නප්රණ ක ා   භූමිය නමන ස වීොශ ිරීම න ෝක උරුම වොන්ෙරයකට ිසිනස ත් උචිෙ ක්රියාවක් 
නොවෙ අෙර අදා  නි ධාරීන් නම් පිලීබඳව නසායා බ ා නමම විොශ සිදූනවමින්  වතිෙ ප්රනේශය සිංරක්ෂණය ිරීම 
සඳහා කඩිෙම් ක්රියා මාර්ෙයක්  ෙන්ො න ස වැසිවොන්ෙර සුරින්නෙෝ සිංවිධාෙය බ ධාරීන්නෙන් ඉල් ා සිටී.  

 

නම් පිළිබඳ වැඩිදුර නොරතුරු  0777771348 (ජයන්ෙ විනේසිිංහ, කැඳවුම්කරු, වැසිවොන්ෙර සුරින්නෙෝ සිංවිධාෙය) 

ඇමතීනමන්  බාෙෙ හැක. 

 

ජයන්ෙ විනේසිිංහ  

කැඳවුම්කරු  

වැසිවොන්ෙර සුරින්නෙෝ සිංවිධාෙය 

 


