
 

 
ENVIRONMENT POLICIES FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

 
ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  
පරිසර ආරක්ෂණය 
 
දැක්ම : පරිසර හිතකාමී නීතී රීති, සමාජ පුරුදු හා භාවිතාවන්, ඇදහිලි හා විශ්වාස සහ වර්තමාන සහ අනාගත 

පරම්පරාවල ආකල්පමය වවනස් කම් උපවයෝගී කරගනිමින්, ස්වභාවික සම්පත්ත තිරසාර වලස ප්රවයෝජනයට 

ගන්නා ජජව විවිධත්තවයට හානි වනාකරන, වගෝලීය කාළගුණ වවනස්කම් වලට යහපත්ත වලස අනුගත වන 

පුද්ගලික හා රාජය වැඩපිළිවවලවල් වලින් සමන්විත රටක් වගාඩනැඟීම.  
 
Protect and improve the environment as a valuable asset which is supporting a 
sustainable society and economy of better Sri Lanka! 

 
  

1. සංවර්ධිත සහ සංවර්ධධනය කළ හැකි ග ොඩබිම, අභ්යන්තර ජලොශ, වගුරු බිම්, පතන බිම්, නිසරු බිම්, අති 
සංගේදී පරිසර කළොප, භූ ත පරිසරය, වොයුග ෝලය, ගවරළ සහ සො රය ඇතුළු සියළුම පරිසර කලොපයන් 
හො එහි ඇති ජජව විවිධත්වය ගමහි පහත දැක්ගවන ප්රතිපත්ති වලින් ආවරණය ගේ. ඒ අනුව, මධයම රජය 
සහ පළොත් පොලන ආයතන වලින් ගකගරන සියළුම් සංවර්ධධන කටයුතු දිසරික් ගේකම් කොර්යොල මට්ටමින් 

පිහිටුවන පරිසර කමිටු වලින් අනුමත විය යුතු ය.  
  

3. එම පරිසර කමිටු පිළිබඳ උනන්ුවක් දක්වන දිසරික් මට්ටගම් (නිසි අධයොපන සුුසුකම් සහිත ) රජගේ 
නිළධොරීන්, අදොල ප්රොගදෂීය ගේකම් කොර්යොලයගේ සංවර්ධධන නිළධොරී, වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කරන 
ප්රගේශගේ සිවිේ සංවිධොන නිගයෝජිතයින්, ප්රොගේශීය සභ්ො මන්ී, ප්රගේශගේ පොසේ වල ගතෝරො ත් සොමනය 
ගපල ගහෝ උසසර ගපළ සිසුන් ගදගදගනක් හො සිසුවියන් ගදගනක් යන අයග න් සමන්විත විය යුතු යැයි 

ගයෝජනො කරමු.  
  

4. මිනිසුන්ට අවශය ගනොගවන, දැනට පවතින ගහෝ ඉදිරි අවුරුු 25 තුළ ඇතිගවතැයි සොධනීයව 
බලොගපොගරොත්තු ගනොගවන කිසිු  ැටළුවක් ආමන්රණය ගනොගේ නම්, කිසිු කුඩො ගහෝ මහො සංවර්ධධය 
වයොපෘති ආරම්භ් ගනොරකමු. ජනප්රිය රැේගේ පොගවමින්, හුගදක් ජනතොවගේ ඇස පිනවීම පිණිස විගේශ 

වලට ණය ගවමින්සංවර්ධධන කටයුතු  සිු කරන සම්ප්රදොය වහොම නතර කරන්ගනමු. අනවශය පරිසර 
විනොශය අවම කිරීම ගමහි අරමුණයි.  

  
5. වහොම ක්රියොත්මක වන පරිදි ශ්රී ලංකොව තුළ කටුගපොේ ව ොව තහනම් කරමු.  

  
6. බෑවුම් සහිත ප්රගේශ වල ව ො කට්යුතු කිරිගම්දී (විගශරෂගයන් ගත්, කුරුඳු, රබර්ධ,  ම්මිරිසර ආදී ව ොවන් ) 

දැනට ප්රචලිත ක්රමය වන සියළු  සර හො පැළෑටි ඉවත් ගකොට ඉඩගමහි මතුපිට පසර තට්ටුවුව ඍජුව 

නිරොවරණය වන ක්රමගේදය නතර කිරීමට පියවර  න්නො අතර ඒ සඳහො ගත් සංවර්ධධන නිළධොරීන්, ගපොේ 
සංවර්ධදන නිළධොරීන් ආදී වයොප්තති ගසරවකයින් ගේ දැනුම හො ආකේප ගවනසර කිරීමට පියවර  නු ලැගේ.  ඒ 
හරහො ව ොකරුවන් ගේ සිතිවිලි හො වැරදි විශරවොස ආදිය ුරු ගකොට, වඩොත් පරිසර හිතකොමී ව ො ක්රම සහ 
පුරුු ඇති කිරීමට පියවර  නු ලැගේ.  

  



7. වනජීවී හො වන සම්පත් යන ගදපොර්ධතගම්න්තු, ගවරළ සංරක්ෂණ හො තවත් අවිිමත් ගලස ගබදී ඇති එවැනි 

ගදපොර්ධතගම්න්තු සහ මන්ඩල, අිකොරි, සංසරථො ආදිය එකම අමොතයොංශයක් යටගත් පොලනය වන ගලස 
ප්රතිවුහ ත ගකගරනු ඇත.  එමගින් එම ආයතන වල අන්තර්ධ සබඳතොවය වඩො ශක්තිමත් ගකොට, ප්රතිපත්ති 
හො තීරණ පරසරපර ගනොගවන ගසර ක්රියොත්මක කිරීමට අවශය පරිපොලනමය වටපිටොව සකසර කරමු.   

  
8. ගපොේ ඉඩම් කැබලි කිරීම වඩො විිමත් ගලස හො ශක්තිමත් ගලස තහනම් ගකගරනු ඇත.  දැනට මීට 

සම ොමී නීති පැවතුණද, ඒවොගේ අඩුපොඩු නිසො පුේ ලික දීපළ ගවළඳොම් සමො ම් විසින් සිු කරන ගපොේ 
ඉඩම් විනොෂය වහොම නතර කරමු.  දැනට දිවයිගන් ඉතිරි වී ඇත්ගත් ඉතො අඩු ගපොේ ඉඩම් සන්යොවක් 
නිසො ගමම නීතිය ඉක්මනින් ක්රියොත්මක කරනු ලැගේ.  

  
9. ඉඩම් ග ොඩකිරීගම් පණත අගහෝසී ගහෝ සන්ගශෝධනය කරනු ලැගේ. දැනට පහත් බිම් ග ොඩ කිරීම නිසො 

ඇතිවී තිගබන සුවිශොල පරිසර  ැටළු සහ ආපදො තත්වයන් ට පිළියම් ගසවීම සඳහො නව (කඩිනම්) 
වැඩපිළිගවලක් සකසර කරමු.  

 
10. කෘෂිකර්ධමොන්තය හැකි තරම් ුරට සරවභ්ොවිකව කිරීමට සහ, කොබනික ක්රම යටගත් සිු කිරීමට අගප්තක්ෂො 

කරමු.  ගත්, ගපොේ, රබර්ධ, උක් වැනි වොණිජ ගභ්ෝ  ගමන්ම, වොණිජ අරමුණු ගවනුගවන් ව ො කරන එළවළු 

පළතුරු ආදිය කොබනික ක්රමයට ව ො කිරීම වහොම ආරම්භ් කර, ඉදිරි වසර 10 තුළ ශ්රී ලංකොගේ ව ො 
කටයුතු වලින් අවම වශගයන් 70% ක් වත් කොබනික ව ොවට පරිවර්ධතනය කිරීමට කටයුතු කරමු.  

  
11. භූ ත ජල මූලොශ්ර අනවශය ගලස ගපොම්ප කරමින්, පගසර උශරණත්වය, ආම්ලිකතොවය සහ තැන් තැන් වල 

ගිලො බැසීම් හො නොය යොම් වලට පවො තුඩුගදන, භූ ත ජලය ගයොදොග න කරන පොනීය ජල ගබොතේ 
කර්ධමොන්තය වහොම තහනම් කරනු ලැගේ. වොණිජ අරමුණු මුේකරග න පිරිසිු ජලය පිළිබඳව  ජනතොව 
තුළ ගම් වනවිට ඇතිකර ඇති හුඹසර බිය තුරන් කරන අතර එවැනි වැරදි පණිවිඩ සහිත ගවළඳ දැන්වීම් 

තනම් ගකොට, ගබෝතේ ජලය පිළිබඳ අති මිතයො භ්ක්තිය තුරන් කිරීමට කටයුතු කරමු.  
  

12. එහිදී ගමම කර්ධමොන්තය ගවනුගවන් දැනට ආගයෝජනය කර ඇති වයවසොයකයින් සහ එම කර්ධමොන්තය 
ආශ්රිතව ඍජු සහ වක්ර රැකියො මොර්ධ  අහිමි වන සියළු ගදනො ගවනුගවන් විකේප වැඩපිළිගවලක් සකසර 

කරමු.  
  

13. දිවයිගන් ඇති කුඩො සහ විශොල  ලොයන දිය පහරවේ පිළිබඳ ජී.පී.එසර (G.P.S) තොක්ෂණය ගයොදොග න 

සමීසරක්ෂරණයක් වසර 2 ක් තුළ සිු කර, එම සියළු ජල පහරවේ වල ගදපස ඇති මීටර්ධ 200 ක් තුළ ඇති 
සියළු ඉඩම් රක්ෂිත වශගයන් ප්රකොශයට පත් ගකොට, ඒවොගේ ව ො කටයුතු, ඉදිකිරීම් වැනි මිනිසර 
ක්රියොකොරම් අවම කිරීමට කටයුතු කරමු.  එම නීතිය ක්රියොත්මක කිරීගම්දී දීශීය හො විගේශීය සංචොරක 
කර්ධමොන්තයට හොනියක් ගනොගවන පරිදි, මිනිසුන්ට සරවභ්ොවික පරිසරය වින්දීමට බොදො ගනොගවන ගලස, 
නමුත් විගශරෂ නීති ගරගුලොසි යටගත් ගමම වැඩලිළිගවල ක්රියොත්මක කරමු.  

  
14. ගපොලිතීන් හො ප්තලොසරටික් භ්ොවිතය අවම කිරීම සඳහො තිරසොර විකේපයක් පිළිබඳව පගර්යරෂරණ කිරීමට 

ඉදිරිපත් වන සිසු සිසුවියන්ට, පුේ ලයින්ට සහ වයවසොයකයින්ට රජගයන් මූලයමය සහ අත්දැකීම 
ලබො ැනීම සඳහො අනුග්රහය දක්වනු ලැගේ.  

  
15. නො රික හො අර්ධධ නො රික කසල බැහැර කිරීම ක්රමවත් කිරීම සඳහො ජනතොව දැනුවත් කිරීගම් ඉතො 

කඩිනම් වැඩපිළිගවලක් දියත් කරන අතර, ගවන් කරන ලද කසළ පමණක්, ගවන ගවනම වර්ධණ සහිත 

වොහන වල ගවනමම සරථොන ගවත ප්රවොහනය කර, ප්රතිචක්රීකරණ කටයුතු සඳහො ගයොමු ගකගර්ධ.  ගමම 
වර්ධණයන් සම්මත වර්ධණයන් වන අතර, කසළ බඳුගන් සිට, එක් එක් කසළ වර්ධ ය එකතු කරන්නට 
ගයොදො න්නො ගසරවක ගසරවිකොවන් ගේ ඇඳුගම් වර්ධණගේ සිට, වොහන සහ ප්රතිචක්රී රන කර්ධමොන්තශොල 
දක්වො ක්රියොදොමගේ සියළුම ගදවේ වර්ධණ  ැන්වීම තුළින් ජනතොවගේ, විගශරෂගයන් දරුවන්ගේ සිත් තුළ 
කසළ වර්ධීකරණය පිළිබඳව හැඟීම ජනිත ගකොට එය ජීවන පුරුේදක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරමු.  

  



16. ජලය අපවිර වන සියළු මිනිසර ක්රියොකරකම් වලට මනස ගවනසර කිරීම, තොක්ෂණය ගයොදො  ැනීම, 
භ්ොවිතයන් ගවනසර කිරීම වැනි සියළු ක්රමගේද හරහො වසර 5 ක් තුළ නතර කරමු.  එහිදී කර්ධමොන්ත ශොලො 
වල යම් ගවනසක් සිු කිරීම සඳහො අවශය ආගයෝජන කිරීමට රජගයන් සහනොධොර ලැගබනු ඇත.  

  
17. සියළුම සුලු හො මධ්ය පරිමොණ කර්ධමොන්ත ශොලො සහ, විශොල කර්ධමොන්ත ශොලො ISO 14001, ISO 50001, 

COC වැනි පරිසයට අදොලව ඇති ජොතයන්තර තත්ව සහතික ලබො ැනීම වසර 5 ක් තුළ අනිවොර්ය 
ගකගර්ධ.  එහිදී වැය වන මූලික පිරිවැය ගවනුගවන් රජගයන් සහන ක්රමයක් ක්රියොත්මක කරනු ලැගේ.   

  
18. සියළුම කර්ධමොන්ත ශොලො විසින් භ්ොවිතො කරන සරවභ්ොවික සම්පත් (දැව, කර්ධමොන්ත්ය සඳහො ජලය, 

බලශක්තිය වැනි ) නැවත ප්රතිසරථොපනය කිරීම සඳො කර්ධමොන්ත ශොලො හිමියන් සහ සමො ම් යම්කිසි විිමත් 
වැඩපිළිගවලක් සකසර කළ යුතු අතර, සියළු නව කර්ධමොන්ත වලට ආරම්භ්ගේදීම එම නීතිය බලපොනු 
ලැගේ.  දැනට පවතින කර්ධමොන්ත ශොලො වසර 5 ක් තුළ එම සැළැසරම රජයට ඉදිරිපත් ගනොකරන්ගන් නම්, 
ඒ සඳහො දඩමුදේ අය කර රජය මඟින් එම වැඩ සටහන් ක්රියොත්මක කරනු ලැගේ.  ගම් සඳහො වැයව 
පිරිවැගයන් 50% කට සමොන මුදලක් ආදොයම් බු වලින් නිදහසර ගකගරනු ඇත.  

  
19. දැව කර්ධමොන්ත ශොලො විසින් නව වන ව ොවන් පවත්වො ත යුතු අතර, ඒ සඳහො දැනට රජයට අයිති නිසරු 

ඉඩම් ලබොගදනු ලැගේ (රජගේ අයිතියට යටත් ).  එවැනි සහතික සහිත නිෂරපොදන ගතෝරො ැනීම සඳහො 
ජනතොව දිරි ැන්ගවනු ඇත.  තවද එවැනි සත්කොර්යයකට සම්බන්ධ වන කර්ධමොන්තශොලො අ ය කිරීගම් වැඩ 
සටහන්, ප්රවර්ධධනය කිරීගම් වැඩසටහන් ආදිය රජගයන් ක්රියොත්මක කරනු ලැගේ.  

  
20. පුේ ලික ඉඩම් වල ඇති විශොල ශොක රැකබලො ැනීම ගවනුගවන් රජගයන් ආධොර මුදලක් ආර්ධික මට්ටම් 

සැළකිේලට ගනො මිනිම් සියළු ගදනොට වොර්ධෂිකව ලබොගදනු ලැගේ. ඒ අනුව සිය ග වත්ගත් එක් ගකොසර 
 සක් අඹ  සක් පමණක් ගනොව පල ගනොදරන  සක් පවො තිගේ නම් (අවශය වට ප්රමොණය තිබිය යුතුය ) 
ඉහත කී දීමනොව ලැගේ.  එහිදී, එම මුදල පවුගේ දරුවන් ඇත්නම් ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් වලට ඍජුවම 

බැර කරනු ලැගේ.    
 
21. ගමම ශොකයන්ගේ දත්තයන් ගවනමම  බඩො කර ශොකයන් සදහො ජොතික අංකයක් ලබොගදනු ඇත. 

ගතෝරො ත් ශො වල  බඩො වී ඇති කොබන් ප්රමොණය  ණනය කිරීම සඳහො සැටලයිට් තොක්ෂණය ගයොදො 

 ැගන්.  
  

21. දැනට  සර කැපීම පිළිබඳව ඇති සියළු ප්රතිපත්ති නැවත විමසො බලො, කිසිු  සක් තම හිතු මතයට කැපීමට 
ගනොහැකි ගලස නීති පණවමු.  ගමහිදී ජනතො අවශයතොවයන් සපුරො ැනීමට කිසිු බොධොවක් ගනොගවන 
අයුරින් ගමම නීතිය ක්රියොත්මක කරමු.  ග වත්ගත් තිගබන ශොක වලට රජගයන් ආදොයමක් ලැගබන්ගන් 
නම්, ජනතොව නිකරුගේ  සර කැපීම පිළිබඳ ගදවරක් සිතනු ඇතයි අපි අගප්තක්ෂො කරමු.  

  
22. ප්රොථමික පන්ති වල, 5 ශිෂත්ව විභ්ො ය අගහසි කිරීම වැනි ප්රතිසංසරකරණ වේදී, පරිසර විෂය 

පරිසරොඅනුබේධ ගලස සකසර ගකොට වඩො විගනෝදොත්මක හො ප්රොගයෝගික අත්දැකීමක් ගලස සහ පරිසර 

දැනුම මැනීම පැවරුම් ආකොරයට සිු කරන්නට කටයුතු කරමු.  
  

23. විකේප බලශක්ති ක්රම, විගශරෂගයන් සූර්ය බලශක්තිය, සුළං බලය, ජීව වොයු සැපයුම් ආදිය ගකගරහි විගශරෂ 
අවධොනය ගයොමු ගකොට, ජල විුලිය හො  ේ අඟුරු භ්ොවිතගයන් බලශක්තිය නිපදවීගම් පැරණි ක්රම 

ක්රමක්රමගයන් ඈත් කරමු.  
  

24. අති සංගේදී පරිසර කළොප හඳුනොග න ඒවො සංරක්ශණය කිරීගම් වැඩපිළිගවලක් තරුණ තරුණියන් ගේ 

සහභ්ොීත්වගයන් තිරසොර ගලස ක්රියොත්මක කරමු. දැනට ශ්රී ලංකො රජය යම්කිසි රටක් ගහෝ ආයතනයක් 
සමඟ ඉඩම් සම්බන්ධව ගිවිසුම් වලට එළඹී ඇත්නම්, ඒ ගිවිසුම් සියේලම නැවත විමසො බලො, යම් පරිසර 
හොනියක් ගව අයැයි අවදොනමක් ඇති සියළු වයොපෘති අත්හිටවනු ලැගේ.  

  
25. ජජව විවිධත්වය හො වඳවීග න යන සතුන් ආරක්ෂො කිරීම සඳහො විේවතුන්ගේ මැදිහත් වීම වඩො 

කොර්යක්ෂම ගලස ගයොදො  නිමු, දැනට ඇති වැඩපිේළිගවලවේ තවුරටත් ශක්තිමත් කරමු.  



  
26. සිංහරොජය, ගදේලව, බඹරගකොටුව, ගකොට්ටව, බඩ මුව, රිටි ල, මින්ගන්රිය, උඩවලව වැනි රක්ෂිත වල 

මොයිම් වල ගවගසන  ැමියන් ගේ ක්රියොකොරකම් යම් පොලයනයකට නතු කළ යුතු අතර රක්ෂිත වල සිුවන 

අනවසර  සර කැපීම්, සතුන් දඩයම් කිරීම් ආදිය නතර කිරීම සඳහො ගතොරතුරු තොක්ෂණයද උපගයෝී 

කර නිමින්,  ැම් වැසියන්ග  ජීවගනෝපොය සංවර්ධධන වැඩපිළිගවලක් ක්රියොත්මක කරනු ලැගේ.  ඒ වගේම, 
ඔවුන් වනය එළිගපගහළි කර ගහරන් ව ො කිරීම වැනි කටයුතු වහොම නතර කර ඔවුන් ව දැනුවත් කිරීම සන 

විකේප සැපයීම සිු ගකගර්ධ.  
  

27. රට පුරො විසිරී පවතින වන අලින්ගේ  මන් මොර්ධ  පිළිබඳ විිමත් අධයනයක් සිු ගකොට සිතියම්  ත කර, 
හැකිතරම ුරට එම  මන් මොර්ධ  ප්රතිසරථොපනය ගකොට, වන අලින්  ම් වැදීම අවම කිරිම්ම සඳහො පිළියම් 
සකසර කරනු ලැගේ.  විගශරෂගයන්, මහො මොර්ධ  සහ ුම් රිය මොර්ධ  එවැනි අලි මන්කඩවේ හරහො වැටී ඇති 
සරථොන වල අවම වශගයන් මීටර 500 ක් ුරට පොළම් ඉදි කර වන අලින් රිය අනතුරු වලින් මිය යෑම නතර 
කිරීමට කටයුතු කරමු.  

  
28. දිවයින වටො ඇති සංචොරක ගහෝටේ සහ කර්ධමොන්ත ශොලො, කොර්යොල වැනි සරථොන සියේගලහි අපද්රවය බැහැර 

කිරීම අධීක්ෂණය කර සො රවල හො ගනො ැඹුරු සො ර දූෂණය අවම කරමු.  
29. සුනොමි වයරසනය නිසො සහ, වොණිජ අරමුණු සඳො හිරි ේ කැඩීම, අික ගලස ගමෝටර්ධ ගබෝට්ටු භ්ොවිතය නිසො 

මැරී ඇති ගකොරේ පර ප්රිසරථොපනය කිරීමට විගශරෂඥ සහොය ඇතිව සුුසු වැඩපිළිගවලක් ක්රියොත්මක 

ගකගර්ධ.  අවදොනමට ලක්වී ඇති සො ර කළොප වල මිනිසර ක්රියොකොරකම් නත කිරීගම් වැඩපිළිවලක් දියත් 
කරනු ලැගේ.  

 
30. මත්සය කර්ධමොන්තගේ දැනට සිුගවතැයි වොර්ධතො වන වැරදි ආම්පන්න භ්ොවිතය සහ වැරදි ක්රමගේද භ්ොවිතය 

නතර කර තිරසොර මතය කර්ධමොන්තයක් සඳහො වැඩපිළිගවලක් සකසර කරනු ලැගේ.  
 
31. ගවරළ තීරගේ සුනොමිය නිසො සිුවූ ගවරළොසන්න ශොකයන්  ඇතුළු පරිසර පේධතිය ක්රමවත් ගලස 

ප්රතිසරථොපනය ගකගර්ධ.   
 
32. මනජනතොවගේ පුේ ලික ආර්ධිකය සඳහො රජගයන් විශොල උපදීශණ මොලොවක් ඇරඹීමට අදහසර කරන 

අතර ඒ හරහො නො රික ප්රගේශවල සහ කර්ධමොන්ත පුරයන් පිහිටි ප්රගේශවල ජීවත් වන අයී සහ අගනකුත් 

ප්රජොව අතර පවතින 'සගෂර' සංසරකෘතිය තරමක් ුරට ගහෝ ඈත් ගකොට, පරිසරය සිුවන හොනි අවම කිරීමට 
පියවර  ැගන්.  

 
33. සියළුම සුපිරි ගවළඳ සැේ වල සහ අගනකුත් ගතො  සහ සිේලර ගවළඳ සැේ වල 'ගපොලිගප්රොපිලීන්' සහ 

'ප්තලසරටික්' අමුද්රවය ගයොදො නිපදවන මළු තහනම් වන අතර, එම කර්ධමොන්තගේ නි යගලන අයට සරවභ්ොවිකව 
දිරොපත් වන ඕනෑම අමුද්රවයයකින් මළු නිෂරපොදනය කිරීමට, පගර්යරෂණ කිරීමට රජගයන් සහගයෝ ය 

ලැගේ.  සිය නිෂරපොදනය මොරු කරන කොල සීමොව තුළ කර්ධමොන්ත කරුවන්ට සිුවන ආර්ධික පොඩුව නිවැරදි 
ගලස තක්ගසරරු කර එම මුදල (යම්කිසි නිසරි ත කොලසීමොවකට යටත් ව )රජගයන් ග වනු ලැගේ.  එවැනි 
විකේප පිළිබඳ පගර්යරෂණ කරන සිසුන්ට සහ වයවසොයකටින්ට ද රජගේ මූලය සහ ගවනත් අනුග්රහ 

ලැගේ.  සුපුරුු 'සිලි සිලි' මළු භ්ොවිතගයන් ඈත් වීමට ජනතොවගේ ආකේපමය ගවනසක් ඇති කිරීමට 
පියවර  නු ලැගේ.  

 
34. වන විනොශය ගහවත් වනහරණය (deforestation) යන වචනගයහි වර්ධතමොන නිර්ධවචනය පරිසර නීතියම 

අවශයතොවයන් සඳහො තවුරටත් පුළුක් ගකොට, මහො පරිමොණ ජලොශ වලට යටවන ප්රගේශය ද 
(deforestation) යන වචනගයහි අර්ධථනිරූපණයට ඇතුළත් කරනු ලැගේ.  එවිට ජලොශ ඉදි කිරීමට අපගේ 
රජගයන් ගහෝ අනො තගේදී ගවනත් රජයකින් සැලසුම් සකසර කොළගහොත්, ඒවොගේ පරිසර වොර්ධතො සකසර 
කරීගම්දී වඩොත් පුළුේ ද්රිෂරි ගකෝණයකින් ශකයතො වොර්ධතො සකසර කිරීමට හැකි වනු ඇත.  

 
35. පරිසරයට දීර්ධඝකොලීන ගලස සහ අහිතකර ගලස බලපෑම් එේල කරන, මෑත ඉතිහොසගේ අනු මනය කරන 

ලද යුධ උපක්රම ගකගරහි අවධොනය ගයොමුගකොට, යුධ උපක්රම විගශරෂඥයින් ගේ සහභ්ොීත්වගයන් විකේප 
උපොය මොර්ධ  හඳුවො ගදන අතර, එවැනි අවශයතොවයන් සඳහො ගකගරන වන සංහොරය මුළුමනින් ම නතර 



කරනු ලැගේ.  වනයක් එළිගපගහළි කර හමුදො කඳවුරක් ඉදි කිරීම කරනු ලබන්ගන්  ගවනත් විකේප නැති 
අතයොවශය අවසරථොවකදී පමණි. තවද සතුරො විසින් මහො මොර්ධ  ගදපස සැඟවී සිට පහර ගදන (Ambush) 
අවසරථො අවම කිරීමට දැනට භ්ොවිතො වන සරළ ක්රමය වන මොර්ධ හ ගදපස අඩි 100 ක පමණ කැළෑ ගරොද 
එළි කිරීම ගවනුවට තොක්ෂණය ගයොදොග න එවැනි පහරදීම් කළින් හඳුනො ැනීමට ඇති ඉඩකඩ ගසොයො 

බලනු ලැගේ.  

 

ගලොව කිසිු ප්රතිපත්තියක් නෑවත සංගශෝධයන කළ ගනොහකි ගසර ගහෝ සංවර්ධධනය කිරීමට අවශය ගනොවන 
ගසරනිර්ධමොණය කළ ගහොනැක. නමුත්, පුරවැසියන් හො බු ග වන්නන් ගලස ඔබ අප සියළු ගදනො මුහුණ ගදන 

අවහිරතොවයන් හො අපහසුතොවයන් පිළිබඳ අපට ඉතො ගහොඳ අවගබෝධයක්ඇත. එම නිසො, ගම් පිළිබඳව වඩො දැනුවත් 
අගයක් ගවගතොත් ඔවුන්ගේ අදහසර හො ගයෝජනො අපගවත ඉදිරිපත් කරන්ගන් නම් රට ග ොඩ නැීගම් මහන්ඟු 
කර්ධතවයයට ඔබගේ දොයකත්ව දැක්වීගම් ග ෞරවය ඔබට හිමිවනු ඇත. 
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