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1. ප්රතිපප්තතිපනනමම

ශ්රී ලංකාවේ ක ලංව ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංසාපෂණෂ
ජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස

 ලංහේ ලං සපසප ලංබේවිත  ලංපිළිඵ ලංව ලං

2. බලම්තමකනදින න

3. හැඳින්වීමන
I. පසුබිම
අන්තර් ලං උදම් ලං වකේඳ ලං තුළ ලං රීවුඛදි  ලං ඳසරසප
ස්තව ලංහේ ලංශේව න් ේ ලංඑවතුවෂණ ලංනි

හි ලං නානැසී ලං ඳැවතීභට ලං අනුවර්තන  ලං වී ලං ඇ ස සුවි ශේෂිත ලං

ෝජන  ලංවපන ලං ව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස  ලං ශ්රී ලංකාවේ ක ලංපිහිටේ ලං

ඇ ස ලංවිවිධ ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලං අතසරන් ලං වි ශේෂ ලංස්ථේන ෂණ ලං ගනී. ලං වන සාපෂණෂ  ලං දඳේර්ත ම්න්තු ක ලං2010 ලං
වර්ෂ ේ ලං සානේ

ඛනන ලං අනුව ලං ම් ලං වන ලං විට ලං හෂණට ේප ලං 15,669 ලං ව ලං භූමි ලං ප්රභේ

වේප්ත ත ලං ලංවී ලංඇතැ ග ලංග

න් ලංඵකේ ලංඇත. ලංශ්රී ලංකාවේව ලංතුළ ලංසත ලංව

ව ලං ව

ාකේන ලං

ාකේන ලංවි ශේෂ ලං21 ෂණ ලංහේ ලංව

ාකේන ලං

ආශ්රිත ලංශේව ලංවි ශේෂ ලං ඵා හාභ ෂණ ලංදැනට ලංහඳුනේ ගන ලං ස ේ. ලං භහිදී ලංව ේ්ත ලංවැදග්ත ලංවරු
කෝව ලං ව

ාකේන ලං වි ශේෂ ලං විවිධ්තව

ඳධතධ ස ලංතුළ ලංනි

න් ලං තු නන් ලං ඳාගුවෂණ ලං ඳභ

 ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං ව

ෂණ ලංවනු ේ ලං

ාකේන ලං ඳසරසප ලං

ෝජන  ලංවීභ ග.

වපළඵ  ලං වකේ ලංඳ ේ ලං ඳේසරසසරව ලං සභතුලිතතේව ලං ඳව්තවේ ගන ේ භහිකේ ලං ව

ාකේන ලං වැදග්ත ලං

වේර් බේප ෂණ ලංසපුපේක ග. ලං භභ ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංභඟින් ලංසැඳයුම්, නි ේභන, සහේ ව ලංහේ ලංසාස්වෘ සව ලංආදී ලං
ඳේසරසසරව ලං

සේවේවන් ලං සපුපේකමින් ලං

දේ ව්තව  ලං කඵේ ලං ද ග.

වපළඵ  ලං අ නකු්ත ලං ඳසරසප ලං ඳධතධතීන් ේ ලං ඳැවැ්තභ ලං සහේ ලං

ගා බිභ ලං හේ ලං සමුද්රී  ලං භේ ග ම් ලං අතපභැද ලං පිහිටීභ ලං හේතු වන් ලං ගාගේ ලං මුව දාප ලං

හපහේ ලංඅධිව ලං කස ලංගකේ ලංඑන ලං පාන්භ  ලං භන්භ ලංඅ නකු්ත ලංවේඵනිව ලංහේ ලංඅවේඵනිව ලංඅඳද්රව ලංව
ඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංභඟින් ලංමුහුදට ලං ේභ ලංඳේකන  ලංවප ග. ලංඒ ලංඅනුව ලංව

ාකේන ලං

ාකේන ලං වපළඵ  ලංහේ ලං ගා බිභ ලංඳසරසප ලං

ඳධතධ ස ලං අතප ලං ස්වේපෂණෂව ලං වකේඳ ෂණ ලං කස ලං ්රි ේ ලං වපන ලං අතප ලං දඳන්න්භ ලං ස්වබේවිව ලං ඳපහන ෂණ ලං
කසද ලං ්රි ේවප ග. ලං භභගින් ලං මුහුදුතෘ

 ලං භූමි ලං හේ ලං වාපඛඳප ලං වැනි ලං සා කදී ලං වපළඵ  ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං

තුළට ලංඅවසේදිත ලංහේ ලං ඳෝෂව ලංද්රව ලංජජුවභ ලංනිකු්ත ලංවීභ ලංවළව ග. මුහුද ලං දන්න් ලංඑන ලංඋදම්, ලංසුලිසුකා, ලංසුනේමි ලං
හේ ලංකව  ලංජක  ලංභගින් ලංමිසරදි  ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංවකට ලංන්දුවන ලංඵකඳෑභ ලංව

ාකේන ලංභඟින් ලංඳේකන  ලංවපන ලං

අතප ලං ඒ ලං ආශ්රිත ලං ජන ලං ජීවිත ලං සහ ලං ධතඳළ ලං ආපෂණෂේ ලං රීමභට ලං දේ ව ලං ක. ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං භඟින් ලං

වේඵන් ලං  සප ලං රීමභ ලං සහ ලං පවේ ලං ගැනීභට ලං ඇ ස ලං සුවි ශේෂී ලං හැරී ේව ලං නිසේ ලං ධතශගු
සහේ ලං දේ ව ලං වන ලං අතප, ලං එ  ලං ව
වශ

ාකේන ලං සාපෂණෂ

න් ලං ඳන්වේ ලං දී ලං  ස ේ. ලං ජජවවිදේ්තභව ලං වශ

 ලං විඳර් ේස ලං අවභ ලං රීමභ ලං

 ලං සහේ ලං ඇ ස ලං ප්රමුන ලං හේතුවෂණ ලං කස ලං ගෝලී  ලං
න් ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස, එහි ලං ස්ථිප ලං කස ලං

වේස  ලංවපන ලංසහ ලංඳර් ටන  ලංවපන ලංජීවී ලංවි ශේෂ ලංසහේ ලංආහේප ලංහේ ලංආපෂණෂේව ලංසැඳයීභ, ලංඅභිජනන  ලංරීමභ, ලං
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හේ ලංනවේතැන් ලංසහේ ලංද ලංඅවවේශ ලංසඳ ේ ලං ද ග. ලං ලංතවද ලංආර්ථිව ලංවශ

න් ලංධීවප ලංවර්භේන්ත  ලංහේ ලංඳේසරසසරව ලං

සාචේපව ලංවටයුතු ලංසහේ ලං වපළඵ  ලංප්රජේවට ලංඅවස්ථේ ලංකඵේ ලං දමින් ලංඔවුන් ේ ලංජීව නෝඳේ  ලංඉහළ ලංනැාවීභ ලං
සහේ ලං ලංදේ ව්තව ෂණ ලං ලංකඵේ ලං ද ග. ලංව

ාකේන ලංඳසරසප

න් ලංකඵේ ලංගන්නේ ලංභ්තස ගන් ලංහේ ලං වන්ත ලංආහේප ලං

වර්ග ලං වපළඵ  ලංප්රජේව ේ ලංආහේප ලංහේ ලං ඳෝෂ  ලංඅවශතේ ලංසපුපේ ලංගැනී ම්දී ලංද ලංවැදග්ත ලංවේර් බේප ෂණ ලංඉටු ලං
වප ග.
II. අවශ්යතාමව
ව

ාකේන ලං වනේන්තප ලං එළි ලං රීමම්, ලං අනවසප ලං අඛකේ ලං ගැනීම්, ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං ජකජීවී ලං වගේ ලං

වේඳෘ ස ලං වකට ලං සහ ලං ලුණු ලං නිස්සේප  ලං බිම් ලං ඵවට ලං ඳසරවර්තන  ලං රීමම්, ලං ඉ ම් ලං ගා රීම ම් ලං වේඳෘ ස ලං සහ ලං
වන්ත ලං වපළඵ  ලංසාවර්ධන ලං්රි ේ ලං හේතු වන් ලංව

ාකේන ලංභූමි ලංඅහිමි ලංවීභ ලං භන්භ ලංඒ ලංභඟින් ලංසැඳ

ඳේසරසසරව ලං සේවේවන්ද ලංඳසරහේනි ට ලංඳ්ත වමින් ලංඳවතී. ශ්රී ලංකාවේ ක ලංව
ප්රභේ

 ලං 0.23% ලං ෂණ ලං ඳභ

 ලං වන ලං අතප ලං ව

ාකේන ලං සාපෂණෂ

ාකේන ලංභගින් ලංආවප

න ලං ලං

 ලංවන ලංභූමි ලං

 ලං හේ ලං  සපසප ලං බේවිත  ලං පිළිඵව ලං ජේ සව ලං

ප්ර සඳ්ත ස ෂණ ලං සබීභ ලංභඟින් ලං භභ ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස  ලංතවදුපට්ත ලංඳසරහේනි ට ලංඳ්තවීභ ලංවළෂණවේ ලංගත ලංහැරීවනු ලං
ඇත. ලංජේ සව ලංවන ලංප්ර සඳ්ත ස , ලංජේ සව ලංඳසරසප ලංප්ර සඳ්ත ස , ලංජේ සව ලං ත්තබිම් ලංප්ර සඳ්ත ස  ලංවැනි ලංප්ර සඳ්ත ස ලං
රීහිඳ ෂණභ ලං සබු

ද, ලංව

ාකේන ලංසහේ ලංඅවශ ලංවන ලංන් ලුභ ලංප්ර සඳ්ත ස ලංඅවශතේ ලංආවප

 ලංරීමභට ලංඑභ ලං

ප්ර සඳ්ත ස ලංප්රභේ ව්ත ලං නා ක.
III. අරමුණනහමනසන්දර්භ න
ශ්රී ලංකාවේ ලංප්රජේතේන්්රිව ලංසභේජවේදී ලංජනපජ ේ ලංආඩුක්රභ ලංවවස්ථේ ක ලං27 ලං(14) ලංඅනු ලංවවස්ථේවට ලංඅනුව,
“ජනතේව ේ ලං හඳත ලං තවේ ලං පජ  ලං වින්න් ලං ඳසරසප  ලං ආපෂණෂේ ලං වාට ලං සුපෂණෂිත ලං වාට ලං වැඩි ලං දියුණ ලං වළ ලං
යු්ත ්ත ” ලං නු වන් ලංඅවධේප
සාපෂණෂ

 ලංහේ ලං සපසප ලංබේවිත  ලංපිළිඵ ලංජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස ” ලංපිළි

ඳධතධ ස ලං සාපෂණෂ
භගින් ලං ව
වි ශේෂ

 ලංවප ලංඇත. ලංඒ ලංඅනුව ලං මින් ලං ලං “ශ්රී ලංකාවේ ක ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලං

ළ ලං ව පනු ේ ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලං

 ලං රීමභ ලං හේ ලං  සපසේප ලං කස ලං බේවිතේ ලං රීමභ ලං අපමුණු ලං වප ලං ගනිමිනි. ලං භභ ලං ප්ර සඳ්ත ස  ලං

ාකේන ලං සාපෂණෂ

 ලං හේ ලං  සපසප ලං බේවිත  ලං සහේ ලං පජ ට ලං අවශ ලං භේර් ගෝඳ ධතශන  ලං

න් ලංඳසරසප  ලංවිෂ  ලංබේප ලංඅභේතේාශ ට, සහ ලංඅන් ලංන් ලු ලංඳේර්ශ්වවරුවන්ට ලංකඵේ ලංදීභ ලං ලංඅ ප්ත ෂණෂේ ලං

ව ර්.
භභ ලං ප්ර සඳ්ත ස  ලං ්රි ේ්තභව ලං රීම ම්දී ලං ඳහත ලං දෂණවේ ලං ඇ ස ලං අපමුණු ලං ව පහි ලං අවධේන  ලං  ලං

ාමු ලං වළ ලං

යුතු .
1. ව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංසාපෂණෂ

 ලංහේ ලං සපසප ලංබේවිත  ලංසහේ ලංව ලංජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස  ලංවනේහි ලං

ශ්රී ලං කාවේ ලං ප්රජේතේන්්රිව ලං සභේජවේදී ලං ජනපජ ේ ලං ආඩුක්රභ ලං වවස්ථේ ක ලං 27 ලං (14) ලං
අනුවවස්ථේ වහි ලංඳවපේ ලංඇ ස ලංඳසරසප  ලංපිළිඵ ලංජේ සව ලංවැඳවී භහි ලංවගකී භන් ලං වාටසරී. ලං
2. ව
ව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංසාපෂණෂ
ාකේන ලංආවප

 ලංහේ ලං සපසප ලංබේවිත  ලංසහේ ලංව ලංජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස  ලංභගින් ලං

වේප්ත ත ලංරීමභට්ත, ලංව්තභන් ලංදැනුභ ලංහේ ලංසමුච්චිත ලංඅ්තදැකීම් ලංවක ලංඳව සන ලං
4

අක්ඳේක් ලං සම්පර්  ලං රීමභට්ත ලං අ ප්ත ෂණෂේ ලං ව ර්. ලං එ  ලං ඇමුණු ම් ලං දී ලං ඇ ස ලං ආශ්රිත ලං ප්ර සඳ්ත ස ලං භත ලං
ගා නගනු ලංවිනේ ලංඒවේ ලංඉව්ත ලංරීමභ ලං නාවප ග.
3.

භභ ලං ප්ර සඳ්ත ස
ඇ සරීමභ, ලං

භගින් ලං ජේ සව ලං හේ ලං ජේතන්තප ලං වශ

න් ලු ලං

ඳේර්ශ්වවරුවන් ලං

අත ර් ලං

න් ලං අන්තර්-ආ තනිව ලං සම්ඵන්ධතේ ලං

හවුඛවේසර්තව ෂණ ලං

නිර්භේ

 ලං

රීමභ, ලං

ඳේර්ශ්වවරුවන් ේ ලං ලංසේමූහිව ලංඑවඟතේව න්හි ලංඉකෂණව න් ලංසපුපේගැනීභ ලංඅ ප්ත ෂණෂේ ලං ව ර්.
4.

භභ ලං ප්ර සඳ්ත ස  ලං භගින් ලං එ  ලං ්රි ේ්තභව ලං රීම ම් ලං හැරී ේව ලං ඇ ස ලං වපන්නේ ලං ව ලං නව ලං ආ තනිව ලං
ේන්ත්ර

 ලං ඇ සරීමභ, ලං ඳව්තනේ ලං ේන්ත්ර

සභේ කෝචන  ලං රීමභ ලං භන්භ ලං නී ස ලං සම්ඳේදන  ලං සහ ලං

සා ශෝධන  ලංරීමභ ලංසහේ ලංද ලංඳහසුවම් ලංසැකැස්වීභ ලංඅ ප්ත ෂණෂේ ලං ව ර්.
IV. සමධමරණීකරණ
වේර් ෂණෂභව ලං ව

ාකේන ලං වළභනේවප

 ලං සහේ ලං නිවැපදි ලං භේර් ගෝඳ ධතශ න් ලං සඳ න ලං නී ස ලං සහ ලං

ප්ර සඳ්ත ස ලං පේමු ලං වැඩි ලං දියුණු ලං රීමභ ලං භභ ලං ප්ර සඳ්ත ස  ලං භඟින් ලං දිසර ලං ගැන්වීභ ලං න්දු ක. ලං භභගින් ලං ජේ සව ලං
භට්ට භන් ලං ව

ාකේන ලංසහේ ලංව ලංවවස්ථේපිත ලංනී ස ලංස්ථේඳන  ලංරීමභ්ත, ලංඊට ලංඅදේළ ලං නී ස ලං සහ ලං පගුකේන් ලං

ඳැනවීභ්ත ලංසහ සව ලංවළහැරී ලං ක.
තවද ලංව

ාකේන ලංවන ලංගහන න්හි ලංහිමිවභ, ලංඒවේ ලං වත ලංප්රවිශ්ය  ලංහේ ලංබේවිත , ලංනිපවුඛ ලං කස ලංනිර්වචන  ලං

රීමභ ලං හේ ලං පිළිගැනීභ්ත, ලං විවිධ ලං භට්ටම්හිදී ලං ව

ාකේන ලං වළභනේවප

තේෂණෂණිව, ජන සව ලංහේ ලංමූක ලංධේසරතේව ලංවර්ධන  ලංරීමභ්ත, ලංව

 ලං රීමභ ලං සහේ ලං ඇ ස ලං භේනව, ලං

ාකේන ලංහේ න  ලං හෝ ලංවිනේශ ලංරීමභට ලං

භගඳේදන ලංඕනෑභ ලංආවප ව ලංප්රවිශ්ය න් ලංඉව්ත ලංරීමභ්ත ලංමින් ලංඅ ප්ත ෂණෂේ ලං ව ර්. ලං
ව්තභන් ලං ඳසරසප ලං සාපෂණෂ

 ලං අපමුණු ලං වපග්ත ලං ප්ර සඳ්ත ස ලං තුළ ලං ව

බේවිත  ලං සම්ඵන්ධ ලං ප්ර සඳේදන ලං සීමිත ලං වන ලං අතප, ලං ව
පේමුවෂණ ලං නාභැත.

ාකේන ලං සාපෂණෂ

 ලං හේ ලං  සපසප ලං

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං ෂණන්ද්ර ලං වපග්ත ලං ප්ර සඳ්ත ස ලං

භභ ලං අක්ඳේක්ව ලං හේතු වන් ලං උචිතන නජන සව විධිවිධේන ලං සහ ලං ස් කච්ඡේ ලං වැඳවීම්

තුළින් ලංඇ සවක ලංයුතු ලංවේර් ෂණෂභ ලංඳේකන  ලංසීභේ ලංවී ලං ස ේ. ලංඑ ට ලංඅභතපව ලංජජවවිවිධ්තව , ලං ලං ත්තබිම්, ලං ලං
 සපසප ලං සාවර්ධන  ලං සහ ලං

ධතශගු

එවඟතේව න් ලංඅතසරන් ලංවි ශේෂ

 ලං විඳර් ේස ලං ෂණ ෂේත්ර න්ට ලං අදේකව ලං ශ්රී ලං කාවේව ලං ඳළවප ලං ඇ ස ලං

න්භ ලං ධතශගු

 ලංවිඳර් ේස ලංපිළිඵ ලංපේමුගත ලංසම්මු ස , ලංරැම්සේ ලංසම්මු ස , ලං

සහ ලං ආඳදේ ලං අවධේනභ ලං අවභ ලං රීමභ ලං සහේ ලං සවස් ලං වපන ලං කද ලං  ලං සන්දේ ග ලං පේමුව ලං වැනි ලං අන්තර්ජේ සව ලං
ප්ර සඳ්ත ස ලංසම්ඵන්ධීවප  ලංවටයුතු ලංසහේ ලංද ලං භභ ලංප්ර සඳ්ත ස  ලංබේවිතේ ලංවළහැරී ලං ක. ලං
වපළඵ  ලං ප්රජේවන් ේ ලං ආහේප ලං සහේ ලං වන ලං පිසරවැ  ලං පකදේයී ලං කස ලං වළභනේවප
සුපෂණෂිතතේව ලංසහ සව ලංරීමභට ලංඋඳවේම ලංවන ලංභඟෂණ ලං කස ලංව

 ලං වපමින් ලං ආහේප ලං

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංවළභනේවප

 ලං

හේ ලං පුනරු්තථේඳන  ලං හැඳින්වි  ලං හැව. ලං වපළඵ  ලං සහ ලං වපදි  ලං ධීවප ලං වර්භේන්ත ට ලං භන්භ ලං ජක ලං ජීවී ලං
5

වගේවටද ලං උඳවේම ලං වමින්, ලං හාඳින් ලං වැක්නු ලං ව

ාකේන ලං වනේන්තප ලං භඟින් ලං ආහේප ලං හේ ලං ඳෝෂ

සුපෂණෂිතතේව ලං භන්භ ලංආර්ථිව ලංවටිනේවම් ලංකඵේ ලංදීභ ලංසහේ ලං ලංදපන ලංදේ ව්තව  ලංඅග  ලං ව ර්. ලං
4. දැක්මන

ජජු ලං හේ ලං වර ලං සේවේවන් ලං අනඩු ව ලං සඳ න ලං  ලං ජජවවිවිධ්තව

න් ලං අනන ලං  ලං සුවදේ ව ලං ව

ාකේන ලං

ඳසරසප ලංඳධතධ ස ෂණ.
5. ප්රතිපප්තතිපනඅභිමතාමර්ථ
1.

සාපෂණෂ

 ලං හපහේ ලං ජීවී ලං හේ ලං අජීවී ලං සම්ඳ්ත ලං ද ලං ඇතුළු ලං ව

අන්තර්්රි ේ ලංප්රශස්ත ලං කස ලං්රි ේ්තභව ලංවීභ ලංතුළින් ලංව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං හේ ලං ඒවේ ේ ලං

ාකේන ලංප්ර ධතශ න්හි ලංභේනව ලංහේ ලංඳේසරසසරව ලං

හඳැවැ්තභ ලංස්ථේපිත ලංවී ලං සබීභ
2.

ප්ර සඳ්ත ස, නී ස/වවස්ථේ ලං සම්ඳේදන, සැකසුම්, වැ සටහන් ලං හේ ලං වේඳෘ ස ලං සවස් ලං රීම ම්දී ලං / ලං
්රි ේ්තභව ලංරීම ම්දී ලං ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංසම්ඵන්ධ

න් ලංසැකරීලිභ්ත ලං වමින් ලංව

ාකේන ලං

ඳසරසප ලංඳධතධ සවකට ලංන්දුවන ලංඵකඳෑභ ලංඅවභ ලංවපමින් ලංවේර් ෂණෂභ ලංසම්ඳ්ත ලංබේවිත .
3.

ප්ර ධතශ ේ ලං ජනතේව, පේජ ලං ආ තන, විධතව්ත ලං හේ ලං ඳර් ේෂ  ලං ප්රජේව, ආ
ඵහු-ඳේර්ශ්විව ලං හේ ලං ධතවී-ඳේර්ශ්විව ලං සාවර්ධන ලං හවුඛවරුවන් ලං අතප ලං අ නෝන ලං වශ
කඵන ලං ඵහුඳේර්ශ්වී  ලං හවුඛවේසර්තව න් ලං හපහේ ලං ව

ාකේන ලං සාපෂණෂ

ෝජව ගන් ලං සහ ලං
න් ලං ප්ර සකේබ ලං

 ලං සහේ ලං සභේජ ලං ප්රේේධන  ලං

ඵකගැන්වීභ ලංහේ ලංසේම්ප්රදේ ගව ලංදැනුභ ලංආපෂණෂිතව ලං සබීභ ලංභගින් ලංවර්තභේන ලංහේ ලංඅනේගත ලංඳපපුප ලං වත ලං
ව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලං වත ලංප්රවිශ්ය ලංවීභට ලංඇ ස ලංහැරී ේව ලංස්ථේපිත ලංවී ලං සබීභ.

4. ලං  ලං සම්ඳ්ත ලං බේවිතේ ලං වපන්නන් ලං භන්භ ලං ඳාදු ලං ජනතේව ලං අතප ලං දැනුව්තබේව  ලං හපහේ ලං ව
සාපෂණෂ

 ලංසහේ ලංදීඳවේප්ත ත ලංසහ

ාකේන ලං

ෝග  ලංඇ සවීභ.

6. ප්රතිපප්තතිපනප්රකමශ්
1. ව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලං“අසභ” ලංවටිනේවම් ලංසහිත ලංසම්ඳතෂණ ලං කස ලංපිළිගැනීභ ලංතහවුරු ලංරීමභ.

2. ජජු ලං හෝ ලංෂණෂණිව ලංආර්ථිව ලංප්ර සකේබ ලංපිළිඵව ලංසකවේ ලංඵැලී භන් ලං තාපව ලංව

ාකේන ලංසාපෂණෂ

 ලං

සහේ ලංආර්ථිව ලංහේ ලංසභේජී  ලංසම්ඳ්ත ලං වන්රීමභ ලංසහේ ලංප්රමුන්තව  ලංදීභ ලංදිසරගැන්වීභ. ලං
3. ඉ ම් ලංහිමිවේසර්තව  ලං නාසළවේ ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංපේජ ලං ධතඳළ ලං කස ලංසැකකීභ ලංස්ථේපිත ලං

රීමභ ලංහේ ලංඑභගින් ලංඒ ලංසභේන ලංජන සව ලංආපෂණෂේව ලංහේ ලංවේසභූමි ලංවළභනේවප

 ලංසහ සව ලංරීමභ.
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4. අනවසප ලං ඳදිාචිවීම් ලං වලින් ලං හේ ලං නීතේනුකක ලං නාවන ලං සාවර්ධන න් ලං ගන් ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං

ඳධතධ ස ලං මුදේ ලං ගැනීභ ලං හේ ලං තවදුපට්ත ලං අනවසප ලං අඛකේගැනීම් ලං හපහේ ලං වන ලං හේ න න් ලං වැළැෂණවීභ ලං
දිසරගැන්වීභ.
5. ව

ාකේන ලං ආවප

ේ ලං භූමි ලං ප්රභේ

, ලං ශේව ලං හේ ලං ස්තව ලං වි ශේෂ ලං විවිධ්තව , ලං ගහන න් ලං සහ ලං ජේන ලං

විවිධ්තව  ලංවැනි ලංද්තත ලංවේකේනුරූපීව ලං ේව්තවේලීන ලංරීම ම් ලංවැදග්තවභ ලංහඳුනේ ලංගැනීභ.
6. ව

ාකේන ලංසාපෂණෂ

 ලං ලංහේ ලං සපසප ලංබේවිත  ලං ලංසහේ ලංසහ ලං තාපතුරු ලංරැස්රීමභ ලංහේ ලං ඵදේහදේ ලංගැනීභ ලං

සහේ ලංආ තනිව ලං භන්භ ලංඅන්තර්- ලංආ තනිව ලංසම්ඵන්ධතේ ලංදිසරගැන්වීභ.
7. ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං වළභනේවප

දිසරගැන්වීභ ලංහේ ලංඅ නෝන ලංවශ
8. ව

 ලං රීම ම් ලං පේජ- ඳෞධතගලිව ලං හවුඛවේසර්තව න් ලං

න් ලංප්ර සකේබ ලංකැබී ම් ලංරභ කද ෂණ ලංප්රවර්ධන  ලංරීමභ.

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ සවක ලං ස්වබේවිව ලං ජක ලං වහන  ලං හේ ලං ජක ේ ලං ගු

ේ්තභවතේව ලං ඳව්තවේ ලං ගන ලං

ේභ ලංහේ ලංවැඩිදියුණු ලංරීමභ ලංසහ සව ලංවීභ.
9. ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං වින්න් ලං මිනිසේ ේ ලං ඳැවැ්තභ ලං සහේ ලං සඳ නු ලං කඵන ලං සේවේවන් ලං සුපෂණෂිත ලං

රීමභ ලංහේ ලංඒවේ ේ ලංඅනේගත ලංඳැවැ්තභ ලංහේ ලං සපසේප්තව  ලං ලංසහ සව ලංරීමභ.
10. නිවැපදි ලංව
11. ව

ාකේන ලංවි ශේෂ ලංවගේ ලංරීමභ ලංප්රවර්ධන  ලංරීමභට ලංඳේර්ශ්වවරුවන් ලංදිසරගැන්වීභ.

ාකේන ලංවක ලංවේඵන් ලං වළ ඳාළ ලංවැඩිදුපට්ත ලංවර්ධන  ලංරීමභ ලංසහ සව ලංරීමභ ලංසහේ ලංව

ාකේන ලං

සහිත ලං භූමිදර්ශ න් ලං ඇ ස ලං වපනු ලං පිණිස ලං ව ේ ලං පුළුඛ ලං ඳාදුජන ලං ප්ර සකේබ ලං පිළිබිඹු ලං වපන ලං  ලං වේඵන් ලං
ආ

ෝජන ලංමූකේශ්ර ලංතවදුපට්ත ලංසාවර්ධන  ලංරීමභ.

12. දැනුව්ත ලං රීමභ, ලං ඳේර්ශ්වවරුවන් ලං ඵකගැන්වීභ ලං හේ ලං  සපසපබේව ට ලං තර්ජන  ලං වපන ලං ැපුම් ලං රභ ලං අක් ලං
රීමභ ලංහපහේ ලංව

ාකේන ලංසාපෂණෂ

 ලංසභේජගත ලංරීමභ.

13. වේඵනිව ලංහේ ලංඅවේඵනිව ලංද්රව ලංඅඳද්රව, ලංඅවකම්බිත ලංඝ
වේත ට ලං පිවිසීභ ලං වළෂණවමින් ලං ව
පිළිගැනීභ ලංභගින් ලංව

ද්රව, ලංඝ

 ලංඅඳද්රව ලංහේ ලංවිෂ ලංවේයු ලංඳසට ලංහේ ලං

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං ඳව්තවේ ගන ලං

ේ ම් ලං වැදග්තවභ ලං

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ සවක ලංසේපව්ත ලංඵව ලංසහ සව ලංවීභ.
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14. නිවැපදි ලං විදේ්තභව ලං රභ කද ලං බේවිතේ ලං වපමින්, ලං අහිමි ලං ව ලං ඳේසරසසරව ලං සේවේ ලං ලි ලං ගා නැගී ම් ලං
ඳපභේර්ථ  ලං ඇ සව ලං ඳේසරසසරව ලං හිකකවප

 ලං (ගැකපීභ) ලං හේ ලං හේ න ට ලං  ලං කෂණ ලං ව ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං

ඳධතධ ස ලංපුනරු්තථේඳන  ලංප්රවර්ධන  ලංරීමභ.
15.  ලංව

ාකේන ලංහේ ලංඒවේ ේ ලං්රි ේවේසර්තව ට ලංහේනි ලං නාවන ලං කස ලං ලංනිවැපදි ලංරභ කද ලං ලංබේවිතේ ලංවපමින් ලං

ව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ සවක ලං සෞන්දර් ේ්තභව අකාවේප  ලංවිදීභ ලංසහේ ලංඒවේ ලං වත ලංප්රවිශ්ය ලංවී ම් ලං

අ ග ස  ලංසහ සව ලංරීමභ.
16. ඳේසරසසරව ලං සාපෂණෂ
වාටසෂණ ලං වශ

 ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං තුළ ලං ව පන ලං සාවර්ධන ේ ලං අන්තර්ගත ලං

න් ලං සකවමින් ලං  සපසේප ලං සාවර්ධන  ලං

වත ලං ඇ ස ලං අ ග ස  ලං පිළිගැනීභ ලං සහ ලං

සාවර්ධන  ලං ව පන ලංභූමිවක ලංවිශේක්තව  ලංහේ ලංස්වබේව  ලං නාතවේ ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංතුළ ලං

න්දුවපන ලංසාවර්ධන ලංවටයුතු ලංසහේ ලංඳේසරසසරව ලංඵකඳෑම් ලංතෂණ සේරු ලංරීමම් ලංන්දු ලංවළයුතු ලංඵවට ලංවගඵකේ ලං
ගැනීභ.
17. විදේ්තභව ලංද්තත ලං නාභැ ස ලංවුවද ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ සවකට ලංඑඛක ලංවන ලංතර්ජන ලංහේ ලංඅප්ර සවර්තී ලං ලං

හේනි ලං න්දුවීභ ලං පිළිඵව ලං විශ්වේස ලං වළ ලං හැරී ලං තාපතුරු ලංඇ ස ලං විට ලං පර්ව-ආපෂණෂව ලං්රි ේභේර්ග ලංගැනීභ ලං
සහ සව ලංරීමභ.
18.  ලං ලංඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං සාපෂණෂ

, ලං පුනරු්තථේඳන , ලං  සපසප ලං බේවිත  ලං සහ ලං ඒවේ ේ ලං ත්තව න් ලං ස්ථේපිත ලං

රීමභ ලං සහේ ලං සුදුසු ලං භවකම්, ලං රභ කද ලං හේ ලං තේෂණෂ

 ලං

ාදේගනිමින් ලං ඳර් ේෂ

 ලං න්දුරීමභට ලං

අවශ ලං ලංවේ කෝචිත ලංමූක ලංහේ ලංඅ නකු්ත ලංඳහසුවම් ලංසහ සව ලංරීමභ.
19. භේනව ලං හේ ලං බෞ සව ලං ධේසරතේවන් ලං සාවර්ධන  ලං වපනු ලං පිණිස ලං ව
වළභනේවප

 ලං ලංසහේ ලංජේතන්තප ලංසහ

ාකේන ලං සාපෂණෂ

 ලං  ලං හේ ලං  සපසප ලං ලං

ෝගී්තව  ලංකඵේගැනීභට ලංසහ සව ලංවීභ.
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7. විෂ නපථ නහමනඅදමළ්තව
විෂ නපථ
ශ්රී ලංකාවේ ක ලංව

ාකේන ලංසාපෂණෂ

, ලංඳර් ේෂ

, ලංඉ ම් ලංඳසරහප

, ලංභූමි ලංඳසරවර්තන , ලං සපසප ලංසම්ඳ්ත ලං

බේවිත  ලංහේ ලංප්ර සස්ථේඳන  ලං තෂණ ලං භභ ලංප්ර සඳ්ත ස ේ ලංවිෂ  ලංඳථ  ලංවිහි ලං ද ග.
අදමළ්තව
භභ ලංප්ර සඳ්ත ස  ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංපිළිඵව ලංජජුව ලං හෝ ලංවරව ලංවටයුතු ලංවපන ලංපේජ ලංහේ ලංපේජ ලං ලං

නාවන ලං සාවිධේන න්හි ලං පගුකේන්, ලං ඳපභේර්ථ, ලං අපමුණු, ලං උඳේ භේර්ග, ලං ්රි ේභේර්ග ලං හේ ලං වේර් බේප න් ලං
භ හ වනු ලං හේ ලං ශෂණ සභ්ත ලං වපනු ලං ඇත. ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං ව

ාකේන ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං සාපෂණෂ

 ලං හේ ලං

 සපසප ලං ලං බේවිත  ලං සහේ ලංව ලංජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස , ලංදැනටභ්ත ලංආපෂණෂිත ලං සහ ලංආපෂණෂිත ලං ප්ර ධතශවලින් ලංපිටත ලං
ඇ ස ලංව

ාකේන ලංඳසරසප ලංඳධතධ ස ලංපිළිඵ ලංඅදේළ්තව ෂණ ලංඇ ස ලංන් ලුභ ලංආ තන ලංවකට ලංඅදේළ ලං ක. ලං ලං

8. ප්රතිපප්තතිපන්රි ම්තමකනරීමම
I.

උපම මමර්ග

1. ඳේර්ශ්වවේප ලංආ තන න්හි ලංවවස්ථේදේ ව ලංපේමු ලංසහ ලංනි ේභන ලංරභ කද ලංසා ශෝධන  ලංරීමභ.
2. දැනුව්තබේව  ලංකඵේදීභ ලංහපහේ ලංප්ර සඳ්ත ස ලංසම්ඳේදව ගන් ේ ලංන්ට ලංබිම් ලංභට්ට ම් ලංප්රජේව ලංදෂණවේ ලංන් ලු ලං
භට්ටම්වක ලංඳේර්ශ්වවරුවන් ේ ලංධේසරතේව ලංනැාවීභ. ලං
3. ප්රවිශ්ය  ලං හේ ලං අනඩු  ලං

ේව්තවේලීන ලං රීම ම් ලං ඳහසුවම් ලං සහිත ලං ද්තත ලං ඳධතධ ස ෂණ ලං හේ ලං

ඳසර ඛනන ෂණ ලංස්ථේඳන  ලංරීමභ ලංහපහේ ලංද්තත ලං වත ලංව ේ්ත ලංදියුණු ලංප්ර කශ ෂණ ලංඇ ස ලංරීමභ.
4.

හේතු-පක ලං විශ් ඛෂ

 ලං ආ තනගත ලං වාට, ලං ව ේ්ත ලං සුවි ශේෂී ලං හේ ලං වැදග්ත ලං තර්ජන ලං හේ ලං ගැටළු ලං

හඳුනේ ලංගැනීභ ලං භන්භ ලංජීවී ලංවි ශේෂ න් ේ ලංහේ ලංඳසරසප ලංඳධතධ සවක ලංසාපෂණෂ  ලංත්ත්තව  ලංනැාවී ම් ලං
ේන්ත්ර
5. ව

න් ලංහඳුනේ ලංගැනීභ.

ාකේන ලංවළභනේවප

ව ලංආ තනිව ලං ේන්ත්ර
6.

 ලංරීම භහිකේ ලංප්රමුන ලංඳේර්ශ්වවේප ලංආ තනවක ලං ලංසහබේගි්තව  ලංසහේ ලං

 ලංඇ සරීමභට ලංඳහසුවම් ලංසැකැස්වීභ.

භභ ලං ප්ර සඳ්ත ස  ලං ්රි ේ්තභව ලං රීම ම්දී ලං කැ ඵන ලං ප්ර සපක, ලං  ලං ප්රභේ ේ්තභව ලං , ලං ප්රමි සගත ලං දර්ශව ලං
භගින් ලං ලංඅධීෂණෂ

 ලංහේ ලංඇගැයීම් ලංසහේ ලංරභ කද ලංස්ථේපිත ලංරීමභ.
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II.

වගකීමනහමනඅධිකමරි

ඳසරසප ලංවිෂ  ලංඅදේළ ලංඅභේතේාශ හි ලංවගකීභ ලංවනු ේ ලං ලංඳේර්ශ්වවේප ලංආ තන න්හි ලංවිවිධ ලංනී ස ලංහපහේ ලං භභ ලං
ප්ර සඳ්ත ස හි ලං අ ාගු ලං ප්ර සඳේදන ලං ්රි ේ්තභව ලං රීමභ ලං පිණිස ලං අදේළ ලං දඳේර්ත ම්න්තු ලං හේ ලං ඳේර්ශ්වවේප ලං
ආ තන ලංනි ෝජන න් ලංයු්ත ලංජේ සව ලංභට්ට ම් ලංවමිටුවෂණ ලංසම්ඵන්ධීවප
 ලංන්දු ලංරීමභ ලං ක. ලං
III. අධීක්ෂණ නනහමනඇගයීම
වන ලං සාපෂණෂ  ලං දඳේර්ත ම්න්තුව, ලං වනජීවී ලං සාපෂණෂ  ලං දඳේර්ත ම්න්තුව, ලං වපළ ලං සාපෂණෂ  ලං හේ ලං
වපළ සම්ඳ්ත ලං වළභනේවප  ලං දඳේර්ත ම්න්තුව, ලං ධීවප ලං හේ ලං ජකජ ලං සම්ඳ්ත ලං දඳේර්ත ම්න්තුව, ලං සමුද්රී  ලං
ඳසරසප ලංආපෂණෂ  ලං අධිවේසර  ලංසහ ලංභධභ ලංඳසරසප ලංඅධිවේසර , ලංඅදේළ ලං විධතවතුන් ලංසහ ලංප්රජේ ලංමූලිව ලංසාවිධේන ලං
නි ෝජන  ලං වන ලං සේ ලං නින් ලං කස ලං ඳ්ත ලං වපන ලං කද ලං ජේ සව ලං භ හයුම් ලං වමිටුවෂණ ලං හපහේ ලං අධීෂණෂ
 ලං  ලං හේ ලං
ඇගයීභ ලංන්දුරීමභට ලංඳසරසප ලංවිෂ  ලංසහේ ලංවගරීවයුතු ලංඅභේතේාශ ට ලංහැරී ලං .
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9. වදන්නමමලමව

අජෛවික:නජීවි කු ේ ලංඳසරසප ව ලං බෞ සව ලංහේ ලංපසේ නිව ලංඅාගවකට ලංඅදේළ ලංවන ලංජීවී ලං නාවන ලං වාටස්  ලං
(Townsend, Begon, & Harper, 2008)
බහුලතාමව:නජජව ලංනේමිත ව ලංමුළු ලංසේභේජිව ලංසානේව ලං(Hassan, Scholes, & Ash, 2005)
අනුවර්තාන :නස්වේබේවිව ලං හෝ ලංභේනව ලංඳධතධ ස ලංනව ලං හෝ ලං වනස් ලං වමින් ලංඇ ස ලංඳසරසප වට ලංඅනුගත ලංවීභ ලං
(Hassan et al., 2005)
මමනව-ෛනනිකනබලපෑම්:නභේනව ලං්රි ේවේපවම් ලං ව සන් ලංඇ ස ලංවන ලංඵකඳෑම් ලං(TEEB, 2016)
ජෛවවිවිධ්තවන හිලව්කමරක: ලං උචිත ලං නිවේප  ලං හේ ලං හේනි ලං අවභ ලං වපන ලං ්රි ේභේර්ග ලං ගැනී භන් ලං අනතුරුව ලං
වේඳෘ ස ලං සාවර්ධන  ලං භගින් ලං ඳැන ලං නගින ලං සැකරී  ලං යුතු ලං අව ශේෂ ලං අහිතවප ලං ජජවවිවිධ්තව ලං ඵකඳෑම් ලං
සහේ ලං හේනිපප

 ලං වපනු ලං පිණිස ලං නිර්භේ

 ලං වී ලං ඇ ස ලං ්රි ේභේර්ග ලං ව පන් ලං ඇ ස ලං වන ලං භැනි  ලං හැරී ලං

සාපෂණෂ  ලංප්ර සපක න් ලං . ජජවවිවිධ්තව ලංහිකකවේපව න්හි ලංඳපභේර්ථ  ලංවන් න් ලංෂණ ෂේත්ර  ලංතුළ ලංදී ලංජීවී ලං
වි ශේෂ ලං සායු ස , ලං වේසභූමි ලං වූහ  ලං හේ ලං ඳසරසප ලං ඳධතධ ස ලං ්රි ේවේසර්තව  ලං සහ ලං ජජවවිවිධ්තව  ලං ආශ්රිත ලං
සාස්වෘ සව ලං සේපධර්භ ලං හේ ලංජනතේ ලං බේවිත  ලං සම්ඵන්ධ

න් ලං ශුධතධ ලංඅකේබ ෂණ ලං අ්ත ලංවප ලං නා ගන, ලං හැරී ලං

නම් ලංශුධතධ ලංජජවවිවිධ්තව ලංකේබ ෂණ ලංඅ්තවප ලංගැනීභ ග. ලං(BBOP, 2012)
ජෛවවිවිධ්තව :නජජවවිදේ්තභව ලංවිවිධ්තව  ලං න් නන් ලං බෞමිව, ලංසමුද්රී  ලංහේ ලං වන්ත ලංජකජ ලංඳසරසප ලං
ඳධතධ ස ලං ද ලං ඇතුළු ලං න් ලු ලං මූකේශ්රවක ලං ජීවීන් ලං අතප ලං සහ ලං ඔවුන් ලං
ඳසරසප කදේ්තභව ලංසාකීර්

වාටසෂණ ලං වශ

න් ලං ඳව සන ලං

න්හි ලංවිචකතේව ලංඅදහස් ලං ව ර්. ලං භ ට ලංජීවී ලංවි ශේෂ ලංතුළ, ලංජීවී ලංවි ශේෂ ලංඅතප ලං

හේ ලංඳසරසප ලංඳධතධ සවක ලංවිවිධ්තව  ලංද ලංඇතුළ්ත ලං . ලං(CBD, 1992)
සංස්කෘතිපකනසසේවම: ආධේ්තමිව ලං ඳෝෂ

, ලංඥේනේ්තභව ලංසාවර්ධන , ලංආවර්ජන , ලංප්ර සනිර්භේ

 ලංසහ ලං

සෞන්දර් ේ්තභව ලං වින්දන  ලං හපහේ ලං ජනතේව ලං කඵේ ලං ගන්නේ ලං දැනුභ ලං ඳධතධ ස, ලං සභේජ ලං සඵතේ ලං හේ ලං
සෞන්දර් ේ්තභව ලංවටිනේවම් ලංවැනි ලං ධත ලංඇතුළු ලංඅ බෞ සව ලංප්ර සකේබ ලං(Hassan et al., 2005)
පරිසරන පද්ධතිප : ජීවීන් ලං ප්රජේවව ලං න්  ලං ඳසරසප  ලං සභග ලං ව ලං අන්තර් ලං ්රි ේවේසර්තව  ලං භගින් ලං ඇ ස ලං වන ලං
අන්තර්-සම්ඵන්ධිත ලංසාපචව න් ලංසමූහ ෂණ ලං නා හා්ත ලංඳධතධ ස ෂණ.
වමසභූමින හම න :න ගහන ව ලං නානැසී ලං ඳැවැ්ත ම් ලං සහ/ හෝ ලං ප්රජනන ලං සේර්ථව්තව ේ ලං අක්වීභවට ලං
භගඳේදමින් ලං න්දුවන ලං ජීවී ලං වි ශේෂ න්ට ලං වි ශේෂිත ලං වේසභූමිවක ලං ත්ත්තව

හි ලං ඳසරහේනි ෂණ. ලං (Sodhi &

Ehrlich, 2010)
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වමසභූමින ඛණ්ඩණ : අනඩු  ලං වේසභූමි ෂණ ලං වනභ ලං වැඵලි ලං ඵවට ලං “ව ේ ලං වන් ලං රීමභ” ලං (Sodhi &
Ehrlich, 2010)
කනසඩොලමන:න ව

ාකේන ලං වනේහි ලං සමුද්රී , වපළඵ  ලං හේ ලං භෝ  ලං භේ ගම් ලං අතප ලං ව ලං අන්තර්-උදම් ලං වකේඳ  ලං

තුළ ලං පිහිටි, ලං එහිභ ලං වේස  ලං රීමභට ලං වි ශේෂ

න් ලං හැ ගැසී ලං ඇ ස ලං වෘෂණෂකතේ ලං හේ ලං වන්ත ලං ජීවීන් ගන් ලං

සභන්විත, ලංඋදම් ලංවේසභූමි  ග. ලං
තිපරසරන පරිහරණ : ජජවවිවිධ්තව  ලං දීර්ඝවේලීන ලං ඳසරහේනි ට ලං භග ලං නාඳේදන ලං ආවේප
කග රීන් ලං එහි ලං සාඝටව ලං හෝ ලං වාටස් ලං ඳසරහප

න් ලං හේ ලං

 ලං රීමභ ලං සහ ලං එභගින් ලං වර්තභේන ලං හේ ලං අනේගත ලං

ඳපම්ඳපේවන්හි ලං අවශතේ ලං හේ ලං අභිකේෂ න් ලං සපුපේලීභට ලං එ ට ලං ඇ ස ලං විබව  ලං ඳව්තවේ ගන ලං ේභ ලං  සපසප ලං
ඳසරහප

 ලං න් නන් ලංඅදහස් ලං ව ර්. ලං{Article 2 of Convention on Biological Diversity (CBD,

1992)}
ශ්කයනගහන :න නානැසී ලංඳැවැ්ත ම් ලංඉහළ ලංසම්බේවිතේවෂණ ලංසහ සව ලංරීමභට ලංප්රභේ ව්ත ලංවන ලං සේ ලං හාඳින් ලං
ඳැ සප ලං ගාස් ලංන්ටින ලංඅභිජනන ලංයුගක න් ලංඅතප ලංහේ ලංනී පෝගී ලංතනි ලංසේභේජිව ගන් ලංඅතප ලංජේනභ  ලංවිවිධ්තව  ලං
හේ ලංප්රභේ ව්ත ලංසානේවෂණ ලංසහිත ලංස්ව ා-ආධේසරත ලංජනගහන රී.
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ඇමුණුම:නආශ්රිතානප්රතිපප්තතිපනසඛඛන න
1. ජේ සව ලංවන ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(1995)
2. ජේ සව ලංවනජීවී ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2000)
3. ජේ සව ලංඳසරසප ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2003)
4. ජේ සව ලංවැලි ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2005)
5. ජේ සව ලං ත්තබිම් ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2006)
6. ජේ සව ලංධීවප ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2006)
7. ජේ සව ලංඳේාශු ලංහේ ලංනනිජ ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2007)
8. ඳසරසප ලංවිඳර් ේස ලංපිළිඵ ලංජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2012)
9. ජේ සව ලං වපළ සම්ඳ්ත ලංවළභනේවප  ලංසැකැස්භ ලං(2016) ලං
10. ආරභ

ීලලී ලංආගන්තුව ලංජීවීන් ලංපිළිඵ ලංජේ සව ලංප්ර සඳ්ත ස  ලං(2016) ලං
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