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සවොබාදශමට ඉඩශවර වවන ජෛල විවිධත්ලය  

මේ උදහවී ඇත්මත් මඳොමොන් භහඹයි.   මොඵහදවභ ට ඉසභතු න්නට ඉඩවය රන ඳරිය භහඹයි. 

ඳරියඹ අන් යදහටත් ඩහ භලින් පලින් ඵය වී ඇත. මිහින්තරහමේ ඳරිය අසිරිඹ විඳින ඵළතිභතුන් මේ 

සිත් තන් විවිධ වළඩමඹන් ව ඳළවළමඹන් අරංෘත ව භල් සුඳින් සුත් වී ඇත.  

 

මිහිඳු භවයවතන් වන්මේ ශ්රී රංහට ළඩභ ශ අනුයපුය යුමේ දී වුද මිහින්තරහ ඳර්තඹ අර 

විදයහභහන ව ජජ විවිධත්මේ අසිරිඹ මොඵහ දවභට ඉඩවය ළරස ආහයඹ ශ්රී රංහමේ ඉතිවහඹ 

පිළිඵ ලිඹවුණු ග්රන්ථර ිටටුවන් වී ඇත. මිහිඳු භවයවතන් වන්මේ මේහනේපිඹතිස යජු මන් අහ 

දහශ “අම ඳළනඹ” ට අදහශ ප්රලසාහලිමඹන් යජය ඳහරඹහ තු තිබ ඳහරිරි විඥහිට ඵ 

මභොනට ඳළවළදිලි මේ. ශ්රී රංහමේ ජජ විවිධත්ඹ පිළිඵ හධනීඹ රුණු අඩංගු අම ඳළනඹට අදහශ 

ප්රලසාහලිමේ වන්ව ප්රලසන ව පිළිතුරු මත භදට අධහනඹ මඹොමු යමු. 

 

 “භවයජ, මේ මේ නභ කුභක් ද? ” 

“ස හමීිට, මභඹ අම කි”. 

“මේ  වළය තත් අම ස  තිමේද? ” 

“එමේඹ තත් මඵොමවෝ අම ස  ඇත”. 

“මේ අම ත් ඒ අම සුත් වළය තත් ස  තිමේද? ” 

“මඵොමවෝ ස  ඇත. එමවත් ඒහ අම ස  මනොමේ”. 

“යජතුභිට, ඒ අම සුත් අම මනොන සුත් වළය  

  මනත් ස  තිමේද? ” 

 “එමේඹ ස හමීිට, ඒ මේ අම යි”. 

 

අතීත ශ්රී රංහමේ ඳළළති ලහ විමලේ ර විවිධත්ඹ ව ඒ පිළිඵ මේහනේ පිඹතිස යජු තු තිබ 

දළනුභ මභභ පිළිතුරු ලින් ඳළවළදිලි මේ.  

 

මේ න විට මරෝ පුයහ ඳළතිරී ඹන මොමයෝනහ ංතඹ, තභ ිටමස තුශ සියත වී සිටින භහනඹහමේ 

මඵොමවෝ ඳරිය හිතහමී මනොන ක්රිඹහන් ඳහරනඹ ය පුනර්ජනනීඹ වියහභඹක් මොඵහදවභට රඵහ දී 

ඇත. මේ වියහභමේ දී අන් යදහටත් ඩහ ඵරත් වී ඇති ඳරියඹ, මොඵහදවමේ ිටදව ඉසභතු න්නට 

ඉඩ රමින් අඳහ, මදඳහ, සිවුඳහ සිඹළු ත්යින් වට තභ සීභහ භහයිේ ලින් මිදී ිටදවමේ සුඹ අත් 

විඳින්නට ඉඩ රහ ඇත. මරෝ පුයහ ඳළතිරී ඇති විවිධහහයමේ පුසඳ ලහ රට ිටදවමේ භල් පූදින්නට 

ඉඩ රහ ඇත.  

 

මිහින්තරහ ඳර්තඹ අර මොඵහ දවමේ අහලඹ 
ඳරිය ඳේධතිර විවිධත්මේ  අසිරිමඹන්  ළයසී 

ඇති අයුරු (මරහශ්රඹ - අන්තර්ජහරඹ) 
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හවන ව ර්භහන්තලහරහලින් පිට ව අඳුරු ළු දුේ ලින් ළසී ගිඹ උඩුගුන, ිටල් ඳළවළති රහ ළටි 

ලින් ළයමමින් ඳතී. සිදුරුව ඕමෝන් විඹන ඹළි ප්රතිසථහඳනඹ මමින් ඳතී. මේ ිටල් අව ඹට 

භලින් පලින් ඵය ව භනසහන්ත දසුිටන් ළයසීත් තුරු රතහ අතය ළරියන අමන්විධ ව ත්ත් 

ංවතිමේ ිටදව ඉසභතු න්නට ඉඩවය රන මභන් යුඹ මොඵහ දවමේ මෞන්දර්ඹඹ ව ජජ 

විවිධත්ඹ පිළිඵ රුණු රහ ඵළලීභ හමරෝචිත මේ.  

 

ර් 1972 දී ඳත්න රද භහන ඳරියඹ පිළිඵ සමටොක්මවෝේ මුළුට අදහශ ඳශමු දිනමේදී එක්ත් 

ජහතීන්මේ භවහ භණ්ඩරඹ විසින් “මරෝ ඳරිය දිනඹ” ප්රහලඹට ඳත් යන රදී. එහි ප්රතිපරඹක් මර 

භහන අන්තර්ක්රිඹහ වහ ඳරියඹ ඒහඵේධ කිරීභ පිළිඵ හඡාඡහ යන රදු ෆභ යභ ජුිට 5 න 

දින මරෝ ඳරිය දිනඹ භයනු රඵන අතය, ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ වහ මරෝළසි ජනතහ දළනුත් 

කිරීභ ව ඳරිය හිතහමී ක්රිඹහ කිරීභ දිරිළන්වීභ වහ මෝලීඹ ලමඹන් විවිධ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ යනු රළමේ. ර්තභහනමේදී මෝලීඹ ලමඹන් හඡාඡහට බහජනඹ න මඵමවවින්භ 

ළදත් ව භහතෘහ න්මන් “ඳරියඹ” මේ. 

 

එක්ත් ජහතීන්මේ ඳරිය ළඩටවන භඟින් ිටමේදනඹ යන රදු, ර් 2020 ට අදහශව මරෝ ඳරිය 

දිනඹ, මොමරොේබිඹහ ව ජර්භිටඹ භඟ එක් ඳත්නු රඵන අතය එහි මත්භහ නුමේ “ජජ 

විවිධත්ඹ” මේ. එඵළවින් මභය මරෝ ඳරිය දිනමේ ප්රධහන අධහනඹ ජජ විවිධත්ඹ මමයහි 

මඹොමුනු ඇත. 

 

එක්ත් ජහතීන්මේ ඳරියඹ වහ ංර්ධනඹ පිළිඵ ේමේරනඹ මවත් මිහිතර මුළු ේමුතිඹ භඟින් 

දී ඇති ිටර්චනඹ අනු ජජ විවිධත්ඹ ඹනු “මබෞමි, මුද්රි ව අමනකුත් ඳරිය ඳේධතීන් ව 

ඳහරිරි ංකීර්ා ඇතුළු සිඹළුභ මරහශ්රඹන්හි අඩංගු ව ඒහමේ මොටක් න ීව සතන් අතය ඇති 

මනස වීමේ වළකිඹහ ද, ඒ ඒ ීවවී (ලහ වහ ත්ත්) විමලේඹන් තුශ ඇති විවිධත්ඹ ද මේ”. ළමවින් 

කිමවොත්, ජජ විවිධත්ඹ ඹනු ඹේ ඳරිය ඳේධතිඹක් තුශ එකිමනහ භඟ අන්තර්ක්රිඹහ යමින්  

ීවත්න ීවවීන්මේ විවිධත්ඹ මේ. ජජ විවිධත්ඹ පිළිඵ වළදෆරීමේදී එඹ, ඳරිය ඳේධති විවිධත්ඹ, 

විමලේ විවිධත්ඹ ව ජහන විවිධත්ඹ ඹටමත් අධයඹනඹ මමර්. 

 

ඳෘථිවි සවොබා දම ජෛල විවිධත්ලය වශා ඉඩ වවා ඇති අයුරු 

 

මෝලීඹ ජජ විවිධත්ඹ ඹනු භසත ඳෘථිවිමේ ඳතින ජජ විවිධත්මේ මිනුභකි. එඹ ීව 

ආහයර භසත විචරයතහඹ මර අර්ථ දළක්මේ. ප්රහිතත දත්තඹන්ට අනු, ලහ, තුන් ව 

ක්ෂුද්රීවවීන් විමලේ මිලිඹන 50 ට ළඩි ප්රභහාඹක් මරෝමේ ඳතින ඵ දක්හ ඇත. නමුත් ඳෘථිවිමේ 
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ඳතින භසත ජජ ේඳත්ර තත්ත්ඹ මභමතක් ප්රහලඹට ඳත් ය ඇති ංයක්ා මතොයතුරුර 

ඩහත් මනස විඹ වළකි පුළුල් ංයුක්තඹකි.  

 

ඳෘථිවිඹ ටහ නළමනහිය  සිට ඵටහිය දිලහට මනස මේලගුාඹන් හිත ප්රමේල ඳළතිය ඇත. අදහශ 

ප්රමේලර ඳතින හභහනය මේලගුාඹ ව හභහනය ර්හඳතනඹ ළිට විවිධ මේලගුික ඳයහමිතීන් 

බහවිතහ යමින් විවිධ මේලගුික රහඳ ර්ගීයාඹ ය ඇත. මරෝමේ කිසිඹේ රහඳඹ ඳතින 

මේලගුික ඳයහමිතීන් අනු ඳෘථිවිඹ මේලගුික රහඳ ානහට මඵදිඹ වළකි මේ. ඒ අනු ධ්රළවීඹ, 

මෞභය වහ ිටර්තන රහීයඹ ලමඹන් ප්රධහන මේලගුික රහඳ තුනක් වඳුනහමන ඇත.  

 

මරෝමේ විවිධ මේලගුික රහඳරට රහක්ික ව මේලගුික ඳයහමිතීන්මේ  විචරයතහඹන් අනු 

ීවත්වීභට අනුර්තනඹ වී ඇති ලහ වහ ත්ත් විමලේ සබහවි භතුලිතතහමේ ඳතින මේලගුික 

රහඳ “ඵමඹෝභ” නේ ව විලහර ඳරිය ඳේධති ආහයඹට වඳුනහමන ඇත. ඒ අනු ධ්රළවීඹ, මෞභය වහ 

ිටර්තන රහීයඹ මේලගුික රහඳරට අනුරඳ සථහනතව “මෝලීඹ ඵමඹෝභ” මර වඳුන්හ ඇති 

ිටර්තන ළසි නහන්තය, මෞභය ඳතනීලලී නහන්තය, මෞභය ළසි නහන්තයඹ, ටයිහ / මඵෝරිඹල් 

නහන්තය, තුන්ද්රහ ප්රමේල, තෘා බිේ, හන්තහය ව චළඳයහල් ප්රමේලර අදහශ ඳරියඹට අනුරඳ 

එකිමනට මනස ව ඵමඹෝභ මඳෝාඹ කිරීභ වහ ජජ විවිධත්ඹට ඉඩ වය රඵහ දී ඇත.  

    
 

 ිටර්තන ළසි නහන්තය     ටයිහ / මඵෝරිඹල් නහන්තය       මෞභය රහීයඹ නහන්තය 

 (මරහශ්රඹ - අන්තර්ජහර ප්රබඹන් https://pxhere.com/en/photo/617455) 

 

ිටර්තන ළසිනහන්තය ජජ විවිධත්මේ ක්මේභ භූමි මේ. අමනකුත් සිඹළුභ ඵමඹෝභඹන් තුශ 

ීවත්න මුළු ීවවී විමලේ ංයහට ඩහ ළඩි ීවවී විමලේ ංයහක් ිටර්තන ළසිනහන්තය තුශ 

ීවත්මේ. මේ ීවවීන් අතය විලහර ස ව ඳඳුරු, තාමොශ ව අමනකුත් අහලසඨීඹ ලහ, ඳහසි, ඇල්ගී, 

දිලීය ළිට ලහ යහජධහිටඹ ිටමඹෝජනඹ යන ීවවීන් මේභ ෘමීන්, උයයින්, ඳක්ෂීන්, ක්ෂීයඳහයින් ව 

නහන්තය තුශ ඇති මතත්බිේ ආශ්රිත ීවත්න භත්යයින් ව උබඹීවවීන් ද ඳමහි ීවත්න ක්ෂුද්ර 

ීවවීන් ද එකිමනහ අතය මඳෝා ේඵන්ධතහ දක්මින් සබහවි භතුලිතතහඹකින් ීවත් මේ. ඒ 

අනු ආසිඹහනු ව අප්රිහනු ිටර්තන ළසි නහන්තයර ඉවශ ජජ විවිධත්ඹක් විදයහභහන මේ.  

https://pxhere.com/en/photo/617455
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උණුසුේ. ග්රීසභ. ව ීලත මේලගුාඹන් ඳතින මෞභය රහඳර ජජ විවිධත්ඹ. ිටර්තන රහීයඹ 

ජජ විවිධත්ඹට ඩහ අඩුන අතය ඳු මුදුන් ව හන්තහය ළිට සීතර මවෝ විඹළි තත්ඹන් ඇති 

රහඳර ජජ විවිධත්ඹ ඊටත් ඩහ අඩු මේ. විවිධ ඳරිය ඳේධතීන් අතය දක්නට රළමඵන විවිධත්ඹ 

ඳරිය ඳේධති විවිධත්ඹ මර වඳුන්නු රළමේ. 

 

ශ්රී ංකාසේ ජෛල විවිධත්ලය 

 

ශ්රී රංහමේ මොඵහ දේ දිිටතිඹ ජජ විවිධත්ඹ වහ ළරකිඹ යුතු ඉඩවයක් තිළිා මොට ඇත. 

ඉන්දිඹහනු හයමේ පිහිටහ ඇති දඳත් යටක් න ශ්රී රංහමේ උඳරිභ දි ළතපුේ 268 (කි.මී. 432 ව 

උඳරිභ ඳශර ළතපුේ 139 (කි.මී. 224) ක් මේ. ප්රභහාමඹන් කුඩහ වු ද ශ්රී රංහමේ විවිධ ප්රමේලර 

දළකිඹ වළකි මනස මේලගුික තත්ඹන් වහ භූමි රක්ෂා මවේතුමන් යට තුශ පුළුල් ඳරිය ඳේධති 

යහප්තිතිඹක් දක්නට රළ  මඵන අතය ශ්රී රංහ ඉතහ ඉවශ ජජ විවිධත්ඹට උරුභේ කිඹයි. 

නහන්තය වහ ඒ ආශ්රිත ඳරිය ඳේධති, යට තුශ ඇති මතත් බිේ ඳරිය ඳේධති, යට ටහ ඇති මයශඵඩ වහ 

හරි ඳරිය ඳේධති ව ෘෂිහර්මි ඳරිය ඳේධති, ශ්රී රංහමේ අසිරිභත් ජජ විවිධත්ඹට 

ඉඩවය රනුමේ දකුණු ආසිඹහමේ ඉවශභ ජජ විවිධත්ඹ ශ්රී රංහට උරුභ කීරීමභිට.  

 

ශ්රී ංකාසේ ලනාන්තර ශා ඒ ආශ්රිත ඳරිවර ඳද්ධතිල ජෛල විවිධත්ලය 

 

ශ්රී රංහමේ ජජ විවිධත්ඹ උඳරිභ ලමඹන් දක්නට රළමඵන සථහන මර නහන්තය ඳරිය ඳේධති 

වළඳින්විඹ වළකිඹ. නහන්තයඹක් ඹනු ඳළශෆටි, ඳඳුරු ව විලහර ස ඇතුළු විවිධ ර්මේ ළල් ව විවිධ 

අපිලහ ලින් භන්විත අධි ලහ කනත්ඹක් හිත විලහර ප්රමේලඹකි. නහන්තයමේ දක්නට රළමඵන 

විවිධ කුඩහ ඳරිය ඳේධතින් තුශ වුද අදහශ ඳරියඹට අනුර්තනඹ ව භමවේක්ෂීඹ මභන්භ අන්වීක්ෂීඹ 

ීවවීන් විලහර ංයහක් අපුරු විවිධත්ඹක් විදවහඳහමින් ීවත් මේ. 

 

   
මරෝ උරුභඹක් න සිංවයහජ නහන්තයඹ (මරහශ්රඹ - සුයකිමු සිංවයහජඹ මුහුණු මඳොත) 
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ශ්රී රංහමේ ආමේික ලහ විමලේ ලින් 90%ට ව ආමේික තුන් 75% ට ඳභා ිටජ භූමිඹක් 

මේ ළශමන මතත් රහීයඹ ළසි නහන්තය විලසභඹජන මර ජජ විවිධත්මඹන් මඳොමවොත්ඹ. 

මරෝ උරුභඹක් න සිංවයහජ නහන්තයඹ ශ්රී රංහමේ පිහිටහ ඇති ිටර්තන ර්හ නහන්තයඹට 

දිභ උදහවයාඹකි. සිංවයහජ නහන්තයඹටභ ආමේික ක්ෂීයඳහ හ වහ භනශ විමලේ 50% ටත් ඩහ 

ීවත් න අතය එඹටභ ආමේික ඳරිය රහඳඹකින් යුතුන ඵළවින් 1988 ර්ලමේ දී සිංවයහජ නඹ 

මරෝ උරුභඹක් මර ප්රහලඹට ඳත්යන රදී. 

  

සිංවයහජඹ, න්මනලිඹ, දළදිඹර, නහකිඹහමදිටඹ ංකීර්ාඹ, එයත්ත ව ගිනීභමල් ප්රමේලර ිටර්තන 

මතත් දහවරිත නහන්තය විහිදී ඇති අතය, භනර ඳුළටිඹ, පිදුරුතරහර, අග්රමඵෝඳත්තරහ, 

කිකිළිඹහභහන ව වේර ප්රමේලර විහිදී ඇති නහන්තය ඳුය නහන්තය මේ. ිටර්තන විඹළි මිශ්ර 

දහවරිත නහන්තය ශ්රී රංහමේ උතුරු නළමනහිය ප්රමේලර විලහර භූමි ප්රමේලඹ ඳළතිරී ඇති අතය 

ටු ඳඳුරු ව රඳු ළරෆ භන්නහයභ ව පුත්තරභ අතය ප්රමේලමේ ද, වේඵන්මතොට ව බන්දර අට 

ප්රමේලමේ ද දක්නට රළමේ. ශ්රී රංහමේ ළහනහ තෘා භූමි නළමනහිය විඹළි රහඳඹ තුශ ද අතයභළදි 

රහඳඹ තුශ ද ඳළතිරී ඇත. මවෝර්ටන් තළන්න, ඵන්තරහ ව මඵෝඳත්තරහ ප්රමේල ආශ්රිත මතත් 

ඳතන තෘා භූමි දක්නට රළමඵන අතය විඹළි ඳතන තෘා භූමි නල්ස, යක්හන ව මදිටඹහඹළිට 

ප්රමේල ර උස ඳු මුදුන් ආශ්රිත විහිදී ඇත. 

   
සිංවයහජඹ     මවෝර්ටන් තළන්න       නල්ස ඳු 

(මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: ප්රදීප්ති යහජමත්) 
 

ශ්රී ංකාසේ සතත් ම් හ ශා ඒ ආශ්රිත ඳරිවර ඳද්ධතිල ජෛලවිවිධත්ලය  

 

මතත්බිේ, ජජ විවිධත්මේ තිඹිරිමඹ මර ළරමක්. විවිධ ලහ ව ත්ත් වාඹන් මන් පිරි 

ජරහශ්රිත ප්රමේල න මතත්බිේ ඳරියඹට ඉටුයන මභමවඹ ඉභවත් මේ.  

 

ශ්රී රංහමේ ඇති ්වබහවි මතත් බිේ මර පිටහය තළිටතරහ, මොමවොරු බිේ, ඇශ, මදොශ, ංහ, ඔඹ, 

ජරහල, මඳොකුණු, ව විල්ලු ළිට මතත් බිේ වහ ඒ ආශ්රිත ඳරිය ඳේධති ිටරීක්ාඹ ශ වළ. දියිමන් 

මඵොමවෝ ප්රමේලර දක්නට ඇති මතත් බිේ ඇතළේ විට නහන්තය ඳරිය ඳේධතීන් තුශ වු ද පිහිටහ 

ඇත්මත් නහන්තයමේ අරංහයඹ ර්ධනඹ න ආහයඹටඹ.  
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ශ්රී රංහමේ තුයහන ප්රමේලමේ පිහිටහ ඇති ගුරු නහන්තයඹ ඳරිය ආයක්ා ප්රමේලඹක් ඵට ඳත්ය 

ඇත්මත් “සු” ව වී ගිඹ ඵට යතු දත්තමඳොතට ඇතුශත් තිබ “මවොයළල්” ඹන ඒ මේීලඹ ලහ 

ඇති මරෝමේ එභ මතත් බිභ එඹ න ඵළවිිට. ළු මේ අතු ංහක් ව කුඩහ මේ පිටහය තළන්මන් 

පිහිටහ ඇති තුයහන ගුරු නහන්තයඹ ඒමේිතඹ ලහ වහ තුන් විලහර ංයහට ිටවන ඳඹයි. 

 

තුයහන ප්රමේලමේ පිහිටහ ඇති ගුරු නහන්තයඹ (මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: ප්රදීප්ති යහජමත්) 

මතත්බිභ අසිරිඹ ඳරියමේ අරංහයඹ, භනසහන්ත ඵ මභන්භ මෞන්දර්ඹහත්භ ඵ ද ළඩි කිරීභට 

භත් මේ. විමලේ විවිධත්ඹ මඳෝාඹ යන්නහ ව විවිධ ලහ ව ත්ත් වාඹන් මතත්බිේ ඳරියඹ 

තභ ිටවන යමන ඇත්මත් විමලේෂිත මතත්බිේ ඳරියඹ, විමලේෂිත ව ඳහරිරි අනුර්තනඹන් ද 

ඇතිඹ. මොශම නයඹ තුශ පිහිටි ක්මේභ භූමිඹක් මර ළරමන තරංභ ළ, මතත්බිභ අසිරිඹ 

විදයහභහන න දිභ මතත්බිේ ඳරිය ඳේධතිඹකි. 

                

තරංභ ළ (මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: රුක්භල් යත්නහඹ) 

ඕ ළු, මනලුේ, භහමනල් ළිට ජරජ ලහ ලින් අනන තරංභ ළ ව ඒ අට ප්රමේල ිටවන යත් 

ඳක්ෂීන්, ඵයයින් ව තරමොයින් ළිට උයයින් මේභ ඵත් කුයන්, භනලුන් ව ඳුයන් ළිට මනත් 

තුන් ද විදවහ ඳහන අසිරිඹ ඳවත ඳදය ංල්ඳනහන්හි ප්රහල මේ. 

 

“දිඹෆනහ පිහිනහ නහ දිඹ ළඹුමර්, දිඹන්නහ කියලුන් මටිඹ අතමර් ,  

 තටු නහ ඳළසතුඩුන් ඇත තුමර්, විහිමදනහ විවගුන්මේ වඬ මිතුමර්” 

 

“භනරඹන් ඵත්කයන් අතයතුමර්, රටන්නන් දිඹ භත ඇමදනහ අතමර්,  

 ඵයමොයි ද පිහිනහ ඹති මවමින් ළමර්, ඵරන් සිටිති මොශ ඳුයන් තුරු අතමර්” 
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තරංභ ළ ව ආශ්රිත ප්රමේලමේ ඉවශ ත්ත් විමලේ විවිධත්ඹක් ඇති අතය කුරුල්රන් විමලේ 100 

ක් ඳභා ද (ංක්රභිකඹන් 13 ක්), උයයින් විමලේ 30 ක් ඳභා ද ක්ෂීයඳහයින් විමලේ 15 ක් ඳභා 

ව මිරිදිඹ භත්ය විමලේ 40 ඳභා ද ඒ අතය මේ. මභභ ප්රමේලමේ සුවිමලේත්ඹ වහ ළදත්භ 

වඳුනහත් භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ, තරංභ ළ වහ ඒ අට විමලේෂිත ව ඳරියඹ 2007 ර්මේ දී ඳරිය 

ආයක්ා ප්රමේලඹක් මර ප්රහලඹට ඳත් යන රේමේ එහි ඳතින අපූර් ජජ විවිධත්ඹ ද 

ළරකිල්රට ිටමිිට. 

 

ශ්රී රංහමේ මයශහන්න මතත් බිේ ඳරිය ඳේධති මර ං මභෝඹ වහ රපු, මුහුදු තෘා භූමි, රා 

ගුරු,මොයල්ඳය ව මඩොරහන ඳරිය ඳේධති වඳුනහත වළ. මභළිට මයශහන්න මතත් බිේ ද 

යටට විලසභඹ ජන මෞන්දර්ඹහත්භ ජජ විවිධත්ඹක් උරුභය මදන්මන් විවිධ විමලේර ලහ වහ 

තුන් වහ අපූරු හසථහන තිළිා යමිිට. 

 

  
 

රපු ව මඩොරහන මතත් බිේ ඳරිය ඳේධති (මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: රුක්භල් යත්නහඹ) 

 

මඩොරහන ඳරිය ඳේධතිඹ විමලේ විවිධත්ඹ ඳවත ඳදය ංල්ඳනහන්හි ප්රහල මේ. 

 

“කියර, භවමඩොල්, මතශ, ටුඉකිලිඹ ද - භණ්ඩ, භල්මඩොල්, ඵළරිඹ ද ගිංමඳොල් ද  

දිඹ දඟ,  දුරු,  අර ඇති ඉඳි ස ද -  උදමින නඹ යයි මනොභළති මේද” 

 

මභන් උදේ නහන්තයඹක් තභ ිටවන යත්  ................. 

“මඳොඩි මොක්කු ද සිලිටුමො ද ඇමදන විට - පිලිහුඩුමො ද දිඹ හමො ද ඇමදති  ඹට  

මඳොකිරිසමො ද මඳොඩි ඉසමො ද දකින විට - මඳොඩි භහළුමො දිඹ ඹට ළඟමති බිඹට” 

 

මයශ ආන්මන් දක්නට රළමඵන මොයල්ඳය ද ජජ විවිධත්මඹන් ඉතහ ඉවශ මතත්බිේ ර්ඹකි. 

ීවවීන් විමලේ ානහට ිටවන ඳඹන, මයශ හදනඹ ශක්මින් අනහ ඳහරිරි මේහක් ඉටු 

යන මොයල්ඳය ආශ්රිත ජජ විවිධත්ඹ ද ඳදය ංල්ඳනහන් ඇති යයි.  
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“මඳන බුබුළු විසිමර් යශ භඟ පිපිමර් - මොයල්ඳය අතමර් රයටහ ඳළතිමර්  

 යදිමඹහි යුමර් ළරියන මිතුමර් - ඔඵ විඳින මිහි මර් යඹ ිටති ඳළතිමර්” 

 

  “යක්ත න් ඇල්ගී,  දුඹුරු න් ඇල්ගී - අතය ඇති ළංගී ඩඹටභ ද භවළඟී 

  වරිත න් ඇල්ගී, යතු දුඹුරු ඇල්ගී - මුහුදු භල් භගී මදන දසුන අනගී” 

 

 “නළති කිසි ඳහරන මමින් වීවන - එකිමනහ ඳයඹන යටහට ළයමන         

  මුහුදු තෘා අතරින මන භසුන් පිහිනන - මොයල්ඳයඹට මදන අසිරිඹකි ළභතළන” 

 

මොයල්ඳය ආශ්රිත ජජ විවිධත්ඹ (මරහශ්රඹ - https://pxhere.com/en/photo/478304) 
 

මතත්බිේර බහවිතඹන්, අඹන් ව ගුාහංඹන් ඉතහ ඉවශ භට්ටභ ඳතින අතය ඳරියමේ 

සහබහවි භතුලිතතහඹ ඳත්හ ළනීභ වහ මතත්බිේ මඵමවවින් දහඹ මේ.  

 

ශ්රී ංකාසේ කෘකාකාමික ක ඳරිවර ඳද්ධති 

ශ්රී රංහ ෘෂිහර්මි මඵෝ හන් හිත යටකි. එශළු, ඳරතුරු, අර ර් මභන්භ කුළුඵඩු ඳඹන 

මඵෝ ළිට ෘෂිහර්මි මඵෝ හන් මවේතුමන් ද ත් ිටසඳහදන වහ තුන් ඇති කිරීභ 

මවේතුමන් ද ෘෂිහර්මි ඳරිය ඳේධතිර ජජ විවිධත්ඹ මඳෝාඹ මේ. 

 

ශ්රී ංකාසේ විස  විවිධත්ලය 

ඹේ ප්රමේලඹ ීවත්න විවිධ විමලේ රට අඹත් ීවවීන් (ලහ, තුන්) අතය දක්නට ඇති විවිධත්ඹ, 

විමලේ විවිධත්ඹ නමින් වළඳින්මේ. ීවවි විමලේ මිලිඹන ානක් මිහිපිට දක්නට රළඵන අතය ඹේ ඳරිය 

ඳේධතිඹ ීවත් න  ීවවි විමලේ අතය ඳතින විවිධත්ඹ විමලේ විවිධත්ඹ නේ මේ. 

 

ඳරියමේ දක්නට රළමඵන ඳහරිරි තත්ත්ඹන් අනු වළඩ ළසීභ වහ ීවවීන්මේ විවිධ අනුර්තන 

ඇතිවීභ මවේතුමන් ීවවීන් අතය විමලේ විවිධත්ඹක් දක්නට ඇත. ආවහය දහභ ව ආවහය ජහර ිටසි 

අයුරින් ක්රිඹහත්භ මමින් ඳරියමේ සබහවි තුරයතහඹ රැළනීභ වහ විමලේ විවිධත්ඹ ඉතහ 

ළදත් මේ. මොඵහ දවමේ දක්නට ඇති අරංහයඹ, ර්ාත්ඵ ව අපූර් විවිධත්ඹට ඉඩ රහ 

ඇත්මත් විමලේ විවිධත්ඹයි.  පිඹවි ඇසින් දළකිඹ මනොවළකි ලහ, ඵළක්ටීරිඹහ ව දිලීය ර් ද පිඹවි 
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ඇසින් දළකිඹ වළකි භල් වට මනොන්නහ මීන ව ඳහසි ර් ද, භල් වට න්නහ තෘා ර්, ටු ඳඳුරු 

ව ළල් ර් ද, දිමඹහි ළමඩන ඕලු, මනළුේ, භවමනල් ව මටිඹ ළිට අහඨීඹ ලහ ද, මොඩබිභ 

ළමඩන මොස, මදල් ආදි විලහර ළමඩන හඨීඹ ලහ ද, අපි ලහ ව ඕකිඩ් ර් ද,  භමඩහි ළමඩන 

වී, වඵයර ව ඳන් ර්ද ලහ යහජධහිටමේ විදයහභහන ඇති විමලේ විවිධත්ඹ වහ උදහවයා මේ.  

          

 

 

 

ඕකිඩ් ලහ විමලේ විවිධත්ඹ(මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: රක්මිණී යහධිහ නහයන්මදිකඹ) 
 

පිඹවි ඇසින් දළකිඹ මනොවළකි ක්ෂුද්ර ීවවීන් ත්ත්යින් ව මසු ීවවින් න අඳෘසඨංීලන්,   භත්යයින්, 

උබඹීවවීන්, උයයින්, ඳක්ෂීන් ව ක්ෂීයඳහයින් ළන් ත්ත් ර් ිටමඹෝජනඹ යන ෘමීන්, භහළුන්, 

මේඵන්, ඉේඵන්, උයයින්, ඳක්ෂීන්, මොටිඹන්, හවුන්, මුන්, මෝනුන්, හනයයින් ව මිිටසුන් ද 

ත්ත් යහජධහිටමේ විදයහභහන ඇති විමලේ විවිධත්ඹ වහ උදහවයා මේ. විවිධ ත්යින්ට 

රහක්ික ව ආවහය ළනීමේ ක්රභ, ංචයා ක්රභ, අභිජනන ක්රභ ව න්ිටමේදන ක්රභ දක්නට ඇත්මත් 

ත්ත් යහජධහිටමේ ඇති විමලේ විවිධත්ඹ මවේතුමිට.   

 

ලහ ව ලහ, ත්ත් ව ත්ත් මවෝ ලහ ව ත්ත් ඹන ීවවින් අතය ේදයභහන න විමලේ 

විවිධත්ඹ, ඳරිය ඳේධතිඹ ඇති මබෞති හධ අනු තීයාඹ මේ. ිටර්තන රහඳමේ දියිනක් 

මර හුදරහ පිහිටී යටක් වීභ මවේතුමන් ිටහ යටටභ ආමේික න ලහ වහ ත් විමලේ හිත ව 

ඉවශ විමලේ විවිධත්ඹක් ශ්රී රංහමේ දක්නට ඇත. ආසිඹහනු යටර ජජ විවිධත්ඹ වහ භසත 

මරෝමේ ජජ විවිධත්ඹ ද ළඳීමේදී ද ශ්රී රංහට ප්රමුසථහනඹක් හිමි න ළවින් ශ්රි රංහ 

මරෝමේ ජජ විවිධත්මඹන් ළඩි යටල් 25 අතය ද ටවන් මේ. එනමුත් ශ්රී රංහමේ ජජ 

විවිධත්ඹ තර්ජනඹට රක් වී ඇති ඵළවින් ජජ විවිධත් උණුසුේ සථහන 25 අතය ද ශ්රී රංහමේ නභ 

ටවන්  ඇත. 

 

ශ්රී රංහමන් හර්තහ න මිරිදිඹ කුළු විමලේ 51 න් විමලේ 50 ක් ද, භනර විමලේ 248 න් විමලේ 33 

ක් ද, මිරිදිඹ භසුන් විමලේ 100 ට අධි ප්රභහාමඹන්  විමලේ 50 ට ආන්න ප්රභහාඹක්ද, උබඹ 

ීවවීන් විමලේ 120 ට ආන්න ප්රභහාඹකින් විමලේ 105 ක් ඳභා ද , උය විමලේ 230 ට අධි 

ප්රභහාමඹන් විමලේ 145 ට ආන්න ප්රභහාඹක්ද, ඳක්ෂී විමලේ 500 ට අධි ප්රභහාමඹන් විමලේ 

33 ක්ද, ක්ෂියඳහයින් විමලේ 125 ට අධි ප්රභහාමඹන් විමලේ 18 ක් ඳභා ද , කයන් ^ඵත්කයන් ව 
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ඉයටුකයන්& විමලේ 130  ට ආන්න ප්රභහාඹකින් විමලේ 50 ට අධි ප්රභහාඹක්ද, පුසඳ ලහ 

විමලේ 3368 ට ආන්න ප්රභහාඹකින් විමලේ 875 ට අධි ප්රභහාඹක්ද ශ්රී රංහට ආමේික මේ.  

(මරහශ්රඹ - 2012 යතු දත්ත හර්තහ ව 2012 ර්මඹන් ඳසු ඳශව ඳර්මේා හර්තහ) 

ශ්රී රංහමේ විමලේ විවිධත්ඹ මොඵහ දවභ විචිත්රත් යන ආහයඹ ඳවත දළක්මන ඡහඹහරඳලින් 
ඳළවළදිලි මයි. 

  
සිංවයහජඹ යන ඒමේීලඹ ඳක්ෂීන් න ලිකුකුශහ ව ළහිමඵල්රහ 

 

         
ඵත්කයහ - Crimson Dropwing              භනරඹහ - Tawny Coster            මඳො මශොං මතලිසහ  

(මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: රුක්භල් යත්නහඹ) 
 
ශ්රී ංකාසේ ෛාන විවිධත්ලය 

 

එක්  ීවවිමඹක් තත් ීවවිමඹක්මන් මනසන්මන් ජහන විවිධත්ඹ මවේතුමිට. එක් එක් ීවවින්මේ 

ජර නයසටිමේ ඇති DNA ( ඩිමඹොක්සි යයිමඵෝ ිටයුක්ලික් ඇසිඩ්) නභළති නයසටි අේර මවත් ජහන 

අතය ඳතින විවිධත්ඹ ජහන විවිධත්ඹ මවත් ප්රමේික විවිධත්ඹ නේ මේ.  

 

එභ විමලේමේ ීවවින් අතය වුද  විවිධ මනසේ දක්නට පුළුන. එභ මභොමවොත එභ 

මදභේපිඹන් මන් බිහිවුණු ඵලු ඳළටවුන්, ඵශල් ඳළටවුන්, කුරු ළු ඳළටවුන්මේ රඳ විදයහත්භ මනසේ 

දක්නට රළබීභ ජහන විවිධත්ඹ ට උදහවයා මේ.  

 

එභ විමලේඹන්ට අඹත් ලහර විවිධ ර්ා හිත භල් වට න්නහ මඵෝන්වීලිඹහ, ඉක්මෝයහ ළිට 

ලහ ද ජහන විවිධත්ඹට  උදහවයා මේ.  

 

ශ්රී රංහ ජහන විවිධත්ඹ අතින් ඉතහ මඳොමවොත් යටකි. ඇතළේ ලහ විමලේඹන් ට අදහශ විලහර 

ප්රමේද ංයහක් දක්නට රළමඵන්මන් ශ්රී රංහ තු ඉවශ ජහන විවිධත්මේ ප්රතිපරඹක් මරසිිට. මටි 

රකින් ළඩි අසනු මදන ඳළිමඵෝධරට ඔමයොත්තු මදන මඵෝ ර් ිටඳදවීභට ව  ිටසඳහදන 
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වළකිඹහ ළඩි ත් ප්රමේද ඇති කිරීභට වළකි න ලහ වහ ත් ප්රමේද ළඩි දියුණු කිරීමේදී ජහන 

විවිධත්ඹ ප්රමඹෝජනත් මේ. 

 

ජෛල විවිධත්ලය ලැදගත්කම 

 

ඳරියමේ තියහය ඵ ආයක්හ කිරීභ වහ ජජ විවිධත්ඹ ඉතහ ළදත් මේ.  

 ඳෘථිවිමේ ළදත්භ ඳරිය ඳේධති ලින් එක් න නහන්තය, ීවවීන්ට ිටජ භූමිඹක් මර ද ජර 

චක්රඹ, හඵන් චක්රඹ, නයිට්රජන් චක්රඹ විධිභත් ක්රිඹහයවීභට ද ඳහංශු ංයක්ාඹට ද 

හයුමෝරමේ හතමඹහි ගුාහත්භබහඹ ඳහරනඹ කිරීභට ද දහඹ වී සබහවි ඳරිරි 

තුරයතහඹ ආයක්හ යයි.  

 ඳරියමේ ඳ, ජරඹ ව හතඹ ආයක්හ කිරීභට ද ජජ විවිධත්ඹ දහඹ මේ 

 ජජ විවිධත්ඹ, ඳරියමේ ආවහය ජහර ව ආවහය දහභ ඳත්හ ළනීභ වහ ද දහඹ මේ. 

 ජජ මෝරමේ හරගුා වහ මේලගුා තත්ත් ඳහරනඹට ද ජජ විවිධත්ඹ දහඹ මේ. 

 ංතුය, සුළි සුශං. නහඹ ඹෆේ. සුනහමි  ළිට භවය සබහවි ආඳදහන් ළශළක්වීභ වහ විවිධ 

ඳරිය ඳේධති විවිධහහයමඹන් දහඹ මේ. 

 ඳරතුරු,  එශළු ව කුළුඵඩු ළිට ආවහය, ඖධ, ටළිටන් ව ළමෂේන් ළිට විවිධ යහඹිට 

ද්රය, මඳි ර්, දළ ආදි විවිධ ජජ ිටසඳහදන ළඳ හභට ජජ විවිධත්ඹ දහඹ මේ.  

 ඇතළේ ීවවි විමලේර අභිජනන භධයසථහන මර ඇතළේ ඳරිය ඳේධති ළදත් මේ. 

      උදහ - මඩොරහන මතත් බිේ ඳරිය ඳේධති  

 ජජ විවිධත්මඹන් ළඩි යටල් මරෝ උරුභ ඵට ඳත් මේ. එඵළවින් ජජ විවිධත්ඹ යට 

භෘේධිභත්ඵ ළඩි දියුණු යයි.  

 ඳහරිරි ංචහය ර්භහන්තමේදී ජජ විවිධත්ඹට ඉවශ ටිනහභක් හිමි මේ. 

 ය ට අධයහඳිට, ංසෘති වහ මෞන්දර්ඹහත්භ ටිනහභ ළඩි යලීභට ජජ විවිධත්ඹ 

දහඹ මේ. 

 උග්ර න මරෝ ආවහය හිඟඹ වමුමේ ළඩි ිටසඳහදන වළකිඹහක් හිත මටි රකින් ළඩි 

අසනු මදන ඳළිමඵෝධරට ඔමයොත්තු මදන ජජ ප්රමේද බිහිකිරීභ වහ ීවවීන් තු ජහන 

විවිධත්ඹ බහවිතහ මේ.  

 ජජ විවිධත්ඹ තුළින් ඳරියමේ මෞන්දර්ඹහත්භ ටිනහභ ළඩි යයි 

 න්සුන් ඳරිය ඳේධතිඹකින් මිිටහ මත උරුභ යන අධයහත්මි සුඹ හයි ව භහනසි 

සුඳත් ඵ ර්ධනඹ යමින් අධයහත්මි දියුණු ඇති යයි. 

 

මභන් අනහ බහවිතඹන්, අඹන් ව ගුාහංන් උරුභ යමදන ජජ විවිධත්ඹට ද තර්ජන එල්ර 

මමින් තිමේ. එඵළවින් ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ ය ළනීභ වහ ඒ පිළිඵ දළනුත් වීභ ළදත් මේ. 
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ජෛල විවිධත්ලය සකසරහි බඳා ඇති තමිෛන 

ඇතළේ භහනුෂීඹ ක්රිඹහහයේ ව සබහවි මවේතන් ජජ විවිධත්ඹ මමයහි අහිතය ආහයඹට 

ඵරඳෆේ සිදුයන්මන් ඳවත දක්හ ඇති ආහයඹට මේ. 

 ජීවින්සේ ලාවවථ්ාන විනා වී යාම ශා සබදී යාම  

සථියහය මනොන ෘෂිහර්මි ටයුතු,  නහන්තය එළි කිරීභ, ගුරු බිේ මොඩ කිරීභ ව භූමිඹ 

මනසේරට රක් කිරීේ ළිට විවිධ ආහයමේ ංර්ධන ටයුතු මවේතුමන් එභ ඳරිය ඳේධතීන් තභ 

ිටවන යත් ීවවීන්මේ ඳළළත්භට ද තර්ජන එල්ර වී ඇත. මේ ආහයමේ හසථහන අහිමි වීභ 

මවේතුමන් ඇතළේ විමලේ මඵොමවෝ විට  වී ඹහභ ද සිදු වී ඇත. 

 ඳරිවර ඳද්ධතීන් තුෂ ආගන්තුක ආක්රමශීලී ජීවි විස  ලයාප්ත ත වීම  

 “වඳුන්හදීභකින් මවෝ අවේමඵන් තභ සහබහවි හසථහනමඹන් ඵළවළය ප්රමේලඹ යහප්තිත වී, එහි 

ජජ විවිධත්ඹට තර්ජනඹක් ඇතියන ීවවී විමලේ ආන්තු ආක්රභාීලලී විමලේ මර වළඳින්මේ”. 

මභභ ආක්රභිකමඹෝ, ලහ විමලේ මවෝ ත්ත් විමලේ විඹ වළ. ආක්රභාීලලී ීවවි විමලේ ඳරිය ඳේධති 

ලින්  මේීලඹ විමලේ ඉත් යයි.  මේීලඹ විමලේ  වි ඹහභට ද මවේතු මයි. මේීලඹ ජහන හයුතිඹ ද 

මනස යයි. ආක්රභික ත්ත් විමලේරට ෘෂිහර්මි ඳළිමඵෝධඹන් මර ක්රිඹහ ශ වළකියි. 

ආක්රභික ආන්තු ීවවි විමලේ යහප්තිතවීමභන් යට ඳහරිරි, ආර්ථි මවෝ මිිටස මෞයඹට 

අහිතය ඵරඳෆේ ඇති මේ. විමලේමඹන්භ දඳත් යටර ජජ විවිධත්ඹ අඩු වීභට ආන්තු ීවවි 

විමලේ මවේතු මේ.  

 ශ්රි රංහමේ ජජ විවිධත්ඹට වහිට යන ආක්රභාීලලී මර යහප්තිතන ආන්තු ආක්රභාීලලී 

ත් විමලේ 7ක් වහ ලහ විමලේ 20 ක් ඳභා වඳුනහමන ඇත.   

උදහවයා මර මඹෝධ ිටදිකුේඵහ, ටු ඳමතොක්, යූමරක්ස, ව යහබු , ඳහන, අ මුර නළති ළල්, 

ඉපිල් ඉපිල්, ටළු මඵෝවිටිඹහ, ඳහතීිටඹේ ල්ඳළශෆටිඹ ළිට ආක්රභාීලලී ලහ විමලේ ද, මේදුණු ට රවුට්, 

පුල්ලි භගුයහ / යට භගුයහ, ටළංකි සුේදහ,  භන්නඹහ, යතු න් ඉේඵහ, ඇඳල් මොළුමඵල්රහ, මඹෝධ අපි රහනු 

මොළුමඵල්රහ ළිට ආක්රභාීලලී ත් විමලේ ද දළක්විඹ වළිට මේ. 

 

   

තරංභ ළ ආශ්රිත ආක්රභාීලලී ලහ විමලේ ඳළතිරී ඹන ආහයඹ 

(මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: මක්. ඒ. ීය. මක් මඳමර්යහ) 
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 බැවට්් තමිෛනය 

ඵළරසට් ජරමේ හභහනයමඹන් ලහ, තුන්, ජයස ව ඵළක්ටීරිඹහ ඇතුළු විවිධ ීව විදයහත්භ ද්රය 

අඩංගු මේ.මරෝමේ මනත් ඳළතිලින් හයඹට ඵළරසට් ජරඹ ඵළවළය කිරීභ මවේතුමක් මනත් 

යටරට ආක්රභික විමලේ වඳුන්හ මදන අතය අදහශ යටර මේීලඹ විමලේඹන්  වී ඹහභට මවේතු මේ. 

 

 ජෛල ව හඳත් අධික සව ඳරිස ෝෛනය කිරීම 

භතු ඳයපුය පිළිඵ තියය වළඟීභකින් මතොය ජජ ේඳත් අලය ප්රභහාඹට ඩහ ඳරිමබෝජනඹ 

කිරීමභන් ඇතළේ ජජ ේඳත් ක්ඹ වී ඹහභ ජජ විවිධත්ඹට තර්ජනඹකි. 

උදහවයා මර ළඩි ඉල්ලුභක් ඇති ශ්රී රංහමේ දළ ලහ විමලේ අද න විට  වී ඹහමේ තර්ජනඹට 

මුහුණු ඳෆභද ඇතළේ තුන් සුයතරඹට ඇති කිරීභ වහ සහබහවි ඳරිය ඳේධතිලින් ඉත් කිරීභ ද 

විමනෝදඹ පිික තුන් දඩඹේ කිරීභ ද මවේතුමන්  ජජ විවිධත්ඹට ඵරඳෆේ ඇති වී තිබීභ දළක්විඹ 

වළ. 

 ඳරිවර දශය 

තියහය මනොන භහන ක්රිඹහහයේර ප්රතිපරඹක්  මර සිදුන ඳහරිරි ඵරඳෆේ මවේතුමන් ඳ, 

ජරඹ, හතඹ මමයහි ඇති යන අහිතය ඵරඳෆභ මොඩබිභ ව ජරජ ඳරිය ඳේධතිර ීවවීන්මේ 

ඳළළත්භට තර්ජනඹක් වී තිමේ. ෘෂිහර්මි ටයුතු රදී බහවිතහ මමයන ඳලිමඵෝධ නහල, 

යහඹිට මඳොමවොය ලින් ව මනත් යහඹිට  ද්රයලින් ඳරියඹට ිටකුත් යන අහිතය 

යහඹිට ීවවීන්මේ ඳළළත්භ මමයහි අහිතය මර ඵරඳහ ඇත. 

 කෘකාකමිමාන්තසේ දී සිදුලන ෛාන වංශාරය 

ර්තභහනමේ දී මෝලීඹ ෘෂිර්භහන්ත ටයුතු රදී අධි තයඟහරී තත්ඹන් ඳතින ිටහ ළඩි 

අසළන්නක් රඵහමදන,  මයෝරට ඔමයොත්තු මදන, ීවවීන් මන් රඵහන්නහ ජහන ංමඹෝජනඹ ය න 

ප්රමේද ිටසඳහදනඹ යනු රළමේ. ළදත් ජහනභඹ රක්ා ඇති ීවවින්ට ළඩි අහලඹක් රඵහදීභ 

මවේතුමන් ය දවස ානක් තිසමේ ඳරිාහභඹට රක් ව ීවවි වි මලේ මවෝ එභ ීවවි විමලේ තු රක්ා 

ඹටඳත් මමර්. මේ මවේතුමන් ඈත අතීතමේ ඳටන් ඳළළති උස ජහනභඹ රක්ා හිත ලහ ව 

තුන් ඳරිවහිටඹට රක් විඹ වළ. එඹ ජහන විවිධත්ඹ අඩු වීභ මමයහි ඵරඳහනු ඇත. 

ෘෂිර්භහන්තමේදී ප්රමඹෝජනත් රක්ා හිත ීවවින් ඳභාක් ප්රර්ධනඹ කිරීභ ජහන විවිධත්ඹ අඩු 

වීභට මවේතු වී ඇත. 

 ජෛල සවොරකම වශ ජෛල මංසකොල්ය 

ඹේ යට වමුන ලහ මවෝ තුන් මවෝ ඔවුන්මේ කිසිඹේ මොටක් නීති විමයෝධී ආහයමඹන් යටින් 

පිටතට මන ඹහභ වඳුන්නු රඵන්මන් ජජ මොයභක් මරසිිට. මභහි දී මොයභට රක්න්මන් 

ේපූර්ා මතක්, ේපූර්ා ලහඹක්, ඒහමේ මොටස, ිටසහය, ල රහඹන් මවෝ ඳ රමේික ද්රයඹක් 

ඹන  ඕනෆ භ මදඹක් විඹ වළකි ඹ. මේහ  බහවිතඹට ළනීභට ඹේ යටක් තු අයිතිහසිේ අහිමි කිරීභ, 
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සීභහ කිරීේ මවෝ ඵහධහ කිරීේ න අන්දභට මනත් යට ඳතින බුේධිභඹ මේඳශ ව නීති උඳමඹෝගී ය 

ළනීභ ජජ භංමොල්රඹ නේ මේ. මභළිට ක්රිඹහහයේ යට ජහන විවිධත්ඹට තර්ජනඹක් මේ. 

 

 ක නිසුන්සේ වමාෛ ශා ආමිථික ගැටළු 

සහබහවි ඳරියඹට අදහශ හේප්රදහයි දළනුභ මනොභළති වී ඹහමභන් එභ ඳරිය ඳේධති ආයක්හ ය 

මනොළනීභ, දිළිඳු මිිටසුන්මේ ීවමනෝඳහඹ හ ළනීභ වහ නහන්තය, මතත්බිේ ව මොයල් ඳය 

ආදී ඳරිය ඳේධතිලින් මනොමඹක් ආහයමේ සබහවි ේඳත් සථියහය මනොන ආහයඹට රඵහ 

ළනීභ, ඳරිය ඳේධතිර මේහන් ව ළදත් භ මනොරහ ිටසි ළරසුභකින් මතොය ව ංර්ධන 

ටයුතු සිදුකිරීභ ළිට භහජ වහ ආර්ථි ළටළු මවේතුමන් ද ජජ විවිධත්ඹට වහිට ඳළමිමණ්.  

 

 සද්ගුශසේ සිදුලන සලනව ්වී හ  

වරිතහහය ආචයාඹ ළඩිවීභ මවේතුමන් වටන්නහ මෝලීඹ උණුසුේ වීභ ඳරිය ඳේධති ර චියසථහයි 

බහඹ මමයහි ඵරඳහනු ඇත. ේරළසිඹය දිඹවී හය ජර භට්ටභ ළඩි වීමභන් දඳත් ජරමඹන් ඹටමේ.  

එඵළවින් ඳෘථිවි උසාත්ඹ ළඩි වීභ ිටහ සිදුන මේලගුික මනස වීේ මවේතුමන් ීවවි විමලේර 

ඳළළත්භ තර්ජනඹට රක්මේ. 

  

 වල්ා ාවික විඳත් 

රළේ ගිිට, සුළි සුශං, සුනහමි, ංතුය ළිට සහබහවි විඳත් මවේතුමන් හසථහන විනහල වීභ, යට 

ජජ විවිධත්ඹට වහිට ඳමුණුයි. 

 

මොඵහදවභ, ජජ විවිධත්ඹට අහලඹ ඳඹයි. ජජ විවිධත්ඹ, මොඵහදවමේ ඳළළත්භ වහ 

ඉඩවය රයි. එඵළවින් තියහය ඳරියඹක් ඳත්හ ළනීභ වහ ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභ 

අඳමේ යුතුභයි. ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභ ව ංයක්ාඹ කිරීභ ඳවත දක්හ ඇති ආහයඹට 

සිදු ශ වළකි මේ.   

 

 මුල් වථ්ානල සිදු සකසරන  වථ්ානීය  වංරක්ශය (In situ conservation) 

ීවවි විමලේ ඔවුන් ීවත් න ඳරිය ඳේධතිඹ තුශදීභ ආයක්හ ය ංයක්ාඹට රක් කිරීභ සථහනීඹ  

ංයක්ාඹ  නේ මේ. අබඹ භූමි, මනෝදයහන, ආයක් සථහන ව යක්ෂිත මර නේ ය ඇති 

ප්රමේලර ජජ විවිධත්ඹ ංයක්ාඹ කිරීභ සථහනීඹ  ංයක්ාමේ දී සිදු මේ. ඹහර මනෝදයහනඹ, 

සිංවයහජ යක්ෂිත නහන්තයඹ,  අබඹ භූමිඹ, තරංභ ළ ආශ්රිත ඳරිය ආයක් ප්රමේලඹ මීට ිටදසුන් 

මේ. 
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ඹහර මනෝදයහනඹ     න්හමරයි අබඹ භූමිඹ 

(මරහශ්රඹ - ඡහඹහරඳ එතු: රුක්භල් යත්නහඹ) 

 මුල් වථ්ානලලින් බැශැර ල සිදු සකසරන ඳරිබාහිර  වංරක්ශය ( Ex situ  conservation) 

 

ීවවි විමලේ ඔවුන් ීවත්න සහබහවි හසථහනලින් ඉතට මන මොස මනත් ආයක්ෂිත 

සථහනඹ ඳත්හ ිටමින් ආයක්හ කිරීභ ඳරිඵහහිය ංයක්ාඹ නේ මේ. උේභිද උදයහන, ත් 

උදයහන, ජහන ඵළංකු ව න උඹන් ර සිදු මමයන ංයක්ාඹ මීට අදහශ මේ.  

ඒ අනු මප්තියහමදිකඹ උේභිද උදයහනඹ, මදහිර ත් උදයහනඹ, ඹන සථහනර ඳරිඵහහිය ංයක්ා 

ක්රිඹහදහභඹන් සිදුමමයයි.. 

මෞතුහහයඹක් ළිට සථහනඹ සථහනත ය ඇති ලහ ව ත් මෂොසිර ිටදර්ල ආයක්හ කිරීභ 

තුළින් අතීතමේ ඳළති ජජ විවිධත්ඹ පිළිඵ මතොයතුරු ආයක්හ ශ වළ. 

 

ජෛල විවිධත්ලය ආරක්ා කිරීම වශ වංරක්ශය කිරීම 
 

ජජ විවිධත්මේ තියය ඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ වහ ටයුතු කිරීමේදී ජජ විවිධත්ඹ මමයහි 

ඵරඳහන තර්ජන භළඩ ඳළළත්වීභ වහ විවිධ ක්රිඹහභහර් ළනීභ ඉතහ ළදත් මේ. ඒ අනු ඳවත වන් 

ක්රිඹහභහර් අනුභනඹ කිරීභ තුළින් ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභ වහ ටයුතු ශ වළ. 

 

 ජීවින්සේ ලාවවථ්ාන අහික  වීමට වශ සබදී යාමට ඉඩ සනොදී ආරක්ා කිරීම 

විවිධහහයමේ ව ඳරිය ඳේධතින් ආයක්හ කිරීභ තුළින් අදහශ ඳරිය ඳේධතිඹ ිටවන ය ත් සිඹළු ීවවී 

විමලේ ර ඳළළත්භ තවවුරු මමර්. ඵළවින් න ංර්ධන ටයුතු සිදු කිරීමේදී ඳහරිරි ඵරඳෆේ 

ඇ හේ ළිට විදයහත්භ ක්රභමේද අනුභනඹ ශ යුතු මේ.  

 

 ඳරිවර ඳද්ධතීන් තුෂ ආගන්තුක ආක්රමශීලී ජීවි විස  ලයාප්ත ත වීම ලැෂැක්වීම 

ඹේ යටට ඳරිඵහහිය යටල් ලින් ලහ ව තුන් ආනඹනඹ කිරීමේදී මවෝ මනත් ආහයඹට 

වඳුන්හ දීමේ දී ඒ වහ ිටර්මේිතත ිටමයෝධහඹන ක්රභ අනුභනඹ ශ යුතු මේ. එතුළින් ආක්රභාීලලී 

ආන්තු ලහ වහ ත්ත් විමලේ ඳළතිය ඹහභ ළශළක්විඹ වළ. එමේභ  ඵළරහසට් ජරඹ ආිතත යටට 
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ප්රහවනඹ විඹ වළකි ආන්තු ආක්රභාීලලී ලහ වහ ත්ත් විමලේ පිළිඵ ඩහත් විදයහත්භ ඳදනභක් 

අනුභනඹ ශ යුතු මේ.  

 

 ජෛල ව හඳත් තිරවර සව ඳරිස ෝෛනය කිරීම 

භතු ඳයපුමර් බහවිතඹන් වහ ද ජජ ේඳත් ආයක්හ යමින් විඥහිට, තියය මර ජජ 

ේඳත් ඳරිවයාඹ කිරීභ තුළින් ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ මේ. 

 

 ඳරිවර දශය ලැෂැක්වීම 

ර්භහන්ත, ප්රහවන, ඉදිකිරීේ ළිට භහන ක්රිඹහහයේ තුළින් ඳ, ජරඹ, හතඹ ළිට ඳරියමඹහි 

මබෞති සබහවි ේඳත් මමයහි ඇති යන අහිතය ඵරඳෆභ ශක්හ ඳරිය හිතහමී ආහයඹට 

ංර්ධන ක්රිඹහහයේ සිදු කිරීභ තුළින් ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ ශ වළ. එහිදී තියය ංර්ධනඹට 

අදහශ මරධර්භ අනු ටයුතු කිරීභ ඉතහ ළදත් මේ.  

 

 ඳරිවර හිතකාමී කෘකාකමිමාන්තයක් වදශා සයොමුවීම 

මරෝ ආවහය හිඟඹ වමුමේ විලහර අර්බුදඹට මුහුා ඳහ ඇති ෘෂිර්භහන්තඹ වරිත ආර්ථිඹක් යහ 

මඹොමු වීභ ඉතහ ළදත් මේ. එහිදී සබහවි මඳොමවොය බහවිතඹ, හේප්රදහයි ක්රභ භගින් ඳලිමඵෝධ 

ඳහරනඹ, යහඹිට ද්රය බහවිතමඹන් දුයස වීභ ව මේීලඹ ලහ විමලේ හ කිරීභ ව ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

මමයහි ළඩි අධහනඹක් මඹොමු කිරීභ තුළින් ජජ විවිධත් ංයක්ාඹ වහ ෘෂිර්භහන්තමේ 

දහඹත්ඹ රඵහදිඹ වළ. 

 

 ජෛල සවොරකම වශ ජෛල මංසකොල්ය ලැෂැක්වීම 

අදහශ ිටමයෝධහඹන ටයුතු ිටසි ආහයමඹන් සිදු කිරීභ ව ඊට අදහශ නීති , මයගුරහසි ඉතහ තදින් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ජජ මොයභ ව ජජ භංමොල්රඹ ළශළක්වීභ වහ ළදත් මේ 

 

 වමාෛ ආමිථික සශ තන්ල අහිතකර බඳෑ හ ලැෂැක්වීම 

භහජ ආර්ථි මවේතන් භත ජජ ේඳත් මමයහි අහිතය ඵරඳෆේ සිදු වීභ ළශළක්වීභ දවහ ඳරිය 

හිතහමී ීවන ෘත්තීන් වදුන්හ දීභත් ඒ වහ අදහශ තහක්ික පුහුණු රඵහ දීභත් ඳරිය ංයක්ාඹ 

දවහ අදහශ භවජන වබහගිත්ඹ රඵහ ළනීභත් ඉතහ ළදත් මේ. 

 

 රුක් සරෝඳශය කර රැක ගැනීම  

ක් ඹනු ජජ විවිධත්මේ ේඳතකි. විවිධ න වනඹන් ආශ්රිත ඉතහ විලහර ජජ විවිධත්ඹක් 

වඳුනහත වළකින අතය රුක් මයෝඳාඹ තුළින් වරිත ආයාඹ ළඩි කිරීභ වහ දහඹ වීමභන් ලහ වහ 

ත්ත් විමලේර ඳළළත්භටත් ඔවුන් තුශ රැඳී ඇති ජහන විවිධත්ඹ රැ ළනීභටත් දහඹ විඹ වළකි මේ. 
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 ඳරිවර හිතකාමී ජීලන රටාලකට සයොමුවීම  

මඳොලිතින් ව ප්තිරහසටික් බහවිතමඹන් දුයස වී වරිත මරෝඹට ඳහ නළගීමේදී යර වත් ඳරිය හිතහමී 

වත් දිවිමඳමතට හුරුවීභ ඉතහ ළදත් මේ. ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ වහ ඳරිය දාඹ 

ළරළක්වීභටත් ඒ තුළින් මේලගුා විඳර්ඹහඹන් සිදු වීභ ළරළක්වීභටත් අනමප්තික්ෂිත සබහවි ආඳදහක් 

වීභ ළරළක්වීභටත් දහඹවීභ ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ ය ළනීභ වහ ෘජුභ ව ක්ර ඵරඳහ 

ඵරඳහනු ඇත. 

ශ්රී රංහමේ ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභට ළදත්න ජහති ඳනත් ව ප්රතිඳත්ති මර ජහති 

ඳහරිරි ඳනත, න ආඥහ ඳනත, න ත්ත් වහ තුරුරතහ ආයක්හ කිරීභ පිළිඵ ආඥහ ඳනත, මයශ 

ංයක්ා ඳනත, මුද්ර දා ළරළක්වීමේ ඳනත, ජහති මතත්බිේ ප්රතිඳත්තිඹ, ජහති ධීය ප්රතිඳත්තිඹ, 

ජහති නීව ප්රතිඳත්තිඹ, ජහති ෘෂිර්භ ප්රතිඳත්තිඹ ආදී ඳනත් ව ප්රතිඳත්ති දළක්විඹ වළ. 

ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභට  ළදත්න ජහතයන්තය ේමුතීන් මර ජජ විවිධත් ේමුතිඹ, 

රැේහර් ේමුතිඹ, තර්ජනඹට රක් ව ලහ වහ තුන් පිළිඵ අන්තර් ජහති ේමුතිඹ, ජජ ආයක්ෂාඹ 

පිළිඵ හටීවනහ මප්රොටමෝරඹ, න ීවවින්මේ ජහතයන්තය මමශහභ පිළිඵ ගිවිසුභ, මරෝ 

ංසෘති වහ ජහති උරුභඹන් සුරැකීභ පිළිඵ ේමුතිඹ, අන්තයහඹට රක් ව න ලහ වහ ලත්ත් 

විමලේඹන්මේ ජහතයන්තය මශහභ ේභඵන්ධ ේමුතිඹ, ංක්රභික න ත්ත් විමලේ ංයක්ාඹ 

පිළිඵ ේමුතිඹ, මුහුදු නීතිඹ පිළිඵ එක්ත් ජහතින්මේ ේමුතිඹ, ඕමෝන් සථයඹ සුරැකීභ ේඵන්ධ 

විඹහනහ ේමුතිඹ, මේලගුා විඳර්ඹහ පිළිඵ එක්ත් ජහතින්මේ යහමුත ේමුතිඹ, දළඩි ිටඹඟඹ / 

හන්තහයයාඹට මුහුා මදන විමලේමඹන්භ අප්රිහනු යටර හන්තහයයාඹ පිටු දළකීභ වහ න 

එක්ත් ජහතින්මේ ේමුතිඹ, ලහ සුරැකීමේ ජහතයන්තය ේමුතිඹ, මතල් භගින් හයඹ දාඹ වීභ 

ළශළක්වීභ ේඵන්ධ ජහතයන්තය ේමුතිඹ, මනෞහ භගින් සිදු න්නහ ව දාඹ ළශළක්වීභ වහ න 

ජහතයන්තය ේමුතිඹ ආදී ජහතයන්තය ේමුතීන්  දළක්විඹ වළ. 

ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභ පිළිඵ ජනතහමේ අධහනඹ මඹොමු කිරීභ වහ භළයි 22 න දින 

මරෝ ජජ විවිධත් දිනඹ මර නේ ය ඇත. ජජ විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභ වහ මේීලඹ ව 

මෝලීඹ ලමඹන් විවිධහහයමේ ේමුතීන්, ප්රඥප්තිතීන් ව මනත් නීතිභඹ අාඳනත් ඵහුර වුද ඒ 

වහ ප්රජහමේ දහඹත්ඹ ඉතහ ළදත් මේ.  

 

නහන්තය, මතත්බිේ, මොයල්ඳය, හන්තහය, ඳු, දඳත් ආදී විවිධ ඳරිය ඳේධතීන් තුශ ළරියන විවිධ 

විමලේර ලහ වහ තුන්මේ විවිධ ක්රිඹහහයේ ලින් ඔඳත් ව මෞන්දර්ඹහත්භ ඳරියඹ තියය 

ඳළළත්භ වහ දහඹ වීභ මරෝළසි ජනතහමේ යුතුභ ව කීභ නු ඇත.   
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සඳොතඳත, අන්තමිෛාය. දැනුම  ාවිතසයන් රචනා කරන ද්සද් 

          

 

ක්ක ණී රාධිකා නාරන්සදණිය 

වශකාර අධයක්  

ඳරිවර අධයාඳන ශා දැනුලත් කිරී හ අංය 

මධයම ඳරිවර අධිකාරිය 

 


