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සිංහ  පරිෙතාතනයාව - චිරලන් වීරරත්න  
 
 

1. ගල්කිස්ස මුහුදු වෙරවේ ෙැලි වපෝෂණ ක්රියාවලෙලිවන යතයාවත ප්රතිඵල  වනලැැතිඵ වෙ 
ෙයලපිතිඵවන මරමුු  හල සැසමේවී ප වප ය යාවයි. වැැ ක්රියාවලෙලියාව ප්රැලණෙත් 
සැ සුීරරණයාවින් හල සවිස්තරලත්ැර මධායනයාවින් වතලරෙ සදු රර තිඵවවන මතර 
මූලිර වෙරළ ඉන්ිවන්ුණ මූ ධාතාැ වනලතරල ක්රියාවලත්ැර රර තිඵවවන වෙ වප ය යාවයි. 
 

2. වෙරළ සිංරක්ෂණ වදපලතාතවීන්ුෙ පෙසන ආරරයාවට ෙයලපිතිඵවන මරමුණ ෙන්වන් 
ෙැබඳ වපලීප ිරීවී (sand engine) ක්රියාවලෙලියාවක් ැන්න් ටරටර 15ර වෙරළ තීරයාවක් 
ෙැල්ක ෙත්වත් යතතාැලණයාව ිරීැයි. වී ස හල ෙැබඳ ඝන ටරටර 150,000ක් ගල්කිස්ස 
වෙරවේ තවල තිඵවවන මතර එයාව මුහුදු රළ ැන්න්  ෙැල්ක ෙත්ත වෙරළ වෙත ගැන් 
ිරීැට මවේක්ිතයි. 

 

3. වී ස හල සැ ියාව යුු මුද ක් වියාවදී රර තිඵවවන මතර ෙයලපිතිඵවන සැ සුැට ම වෙ 
වහෝ වනලැැතිඵෙ වැවස් ළිරවූ ෙැබඳ ෙලින් සැ ියාවයුු ප්රැලණයාවක් යතරිතිගග වැෝසැත් 
සැඟ ගල්කිස්ස වෙරවළන් ගසලවගන යාවලැට හැියි. 

 

4. ගල්කිස්ස හල ෙැල්ක ෙත්ත මතර වෙරළ තීරයාව විවිධා වැෝසී වේශගුණ තත්ෙයාවන් 
යාවටවත් දශර ගණනලෙර සට සලවේක්ෂෙ ස්ථලයි ව සන් පැෙතිඵණි. 

 

5. ගල්කිස්ස වෙරවේ තැන්පත් රර තිඵවවන ෙැබඳ ස්ෙලභලවිර හල රිතිඵැවලධාර ුනක් 
පසුරර යුුයි: මවපලන්සු ැලෙවත් තිඵවවනල ගල්කුළ හල වද ෙ  හල ෙැල්ක ෙත්ත ළළ 
ැලතාගයාවන්  ළිටෙලන සැඟ තිඵවවනල ඛලදන ෙලරර වදර. 

 

6. ගල්කිස්ස වෙරවේ තැන්පත් රර තිඵවවන ෙැබඳ සිංචිතවයාවන් ෙැල්ක ෙත්ත වෙරළ ෙැයත 
දුරරට ගැන් ර  හැක්වක් ඉතල සුළු ප්රතිඵශතයාවක් ෙන මතර එයාව ටරටර 15ර වෙරළක් 
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යතතාැලණයාව ිරීැට තරී විශල  වනලවේ. ඊට මැතරෙ දැනට වෙරවේ ෙලතාිර වෙරළ 
වෙනස් වීැත් ටරටර 15ට ෙඩල ෙැඩි වීැත් සැ ියාව යුුයි. 

 

7. මැතර ෙැබඳ සිංචිත ිරීැ වෙරළලශ්රිත ගල්කපර පරිසර පේධාතිඵයාවට ව පුී ළතිඵ රළ 
හැි මතර ෙැල්ක ෙත්ත හල වද ෙ  ළළ ැලතාග විෙරයාවන්   වරලන් ැඩ තැන්පත් වීවී 
රටලෙටද ව පුී ළතිඵ රළ හැියි. 

 


