
 

 

 

වන අලි ඇතුනේෙගනේ සිදුවන 
හානි සඳහා ජීවෙනෝපායනේ 
රක්ෂණය කිරීම (LIFE):  

ශ්රී ලංකාව සහ ෙකනේයාව. 
 

අලි මිනිස් ගැටුම් මගිනේ කුඩා පරිමාණ ෙගාවීනේට 
සිදුවන හානි සඳහා ෙපෟදේගලික සමාගම් මගිනේ 
රක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම.  

 



 

 

ව්යාපෘතිය පිලිබඳ ෙකටිෙයනේ  

 ෙමම ව්යාපෘතිය මගිනේ අලි මිනිස් ගැටුම් ෙහ්තුෙවනේ කානේතා සහ පිරිමි, කුඩා පරිමාණ ෙගාවීනේට සිදුවන හානි 
උෙදසා ෙපෟදේගලික සමාගම් මගිනේ රක්ෂණය කිරීමට ඇති ඉඩ කඩ පිළිබඳව විමරේශනය ෙකාට, එයට අදාල 
පහසුකම් සැපයීම අරමුණු ෙකෙරේ.  

ශ්රී ලංකාව සහ ෙකනේයාව යන රටවලේ ෙදෙකහි ෙමම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක වන අතර ෙදරෙට්ම අලි මිනිස් 
ගැටුම් ෙහ්තුෙවනේ ග්රාමීය ජීවෙනෝපායනේ සහ ෛජව විවිධත්වය බරපතල තරේජනයට ලක්ව ඇත. ෙමයට අදාළ 
අවදානම පියවීම සඳහා ෙපෟදේගලික රක්ෂණ සමාගම් උනනේදුවක් ෙපනේනුම් කර ඇත. 

 
ව්යාපෘතිෙයේ කාලීන අවශ්යතාවය 
 වනජීවී-මිනිස් ගැටුම් ෙලෝකෙයේ ෙබාෙහෝ ප්රෙදේශ වල 
ෙවෙසන දුගී ෙගාවි ජනයා හට ජීවිත සහ ආරේථික 
හානි පමුණුවයි. විෙශ්ෂෙයනේම වනසංරක්ෂණ 
කලාප ආසනේනෙයේ ෙවෙසන ෙගාවි ජනතාව 
නිරතුරුව ෙමම හානි වලට ෙගාදුරුවීම සුලභ 
කරුණකි. ෙබාෙහෝවිට, අප්රිකාෙවේ සහ ආසියාෙවේ 
සිදුවන වනජීවී-මිනිස් ගැටුම් සදහා ප්රධාන මූලාශ්රය 
ෙලස අලිඇතුනේ හදුනාෙගන ඇත. වන අලිඇතුනේ 
විසිනේ වගා හානි, ෙභෝග ආහාරයට ගැනීම, ෙදේපල 
හානි, ඇතැම්විට තුවාල සහ ජීවිත හානි ද සිදුකරයි. 
සෑම වසරකම ෙකනේයාෙවේ මිනිස් ජීවිත 35 ක් සහ ශ්රී 
ලංකාෙවේ මිනිස් ජීවිත 80 ක් පමණ වන අලි ප්රහාර 
වලට ලක්ව අහිමිෙවයි. 

ෙමම තත්වය යටෙත්, ෙබාෙහෝ අවස්ථාවලදී, 
ප්රාෙදේශීය ජනතාව ස්වකීය ආරක්ෂාව සදහා ෙහෝ 
පළිගැනීෙම් අදහසිනේ වන අලිනේ ජීවිතක්ෂයට පත් 
කිරීමට ෙපළෙඹයි. ඒෙස් නැතෙහාත් ඔවුනේ, 
නීතිවිෙරෝධී දඩයම් කරුවනේට තම සහය ලබා දීම සිදු 
කරයි. සෑම වසරකදීම ෙකනේයාෙවේ වනජීවී 
බලධාරීනේ විසිනේ ගැටලුකාරී වන අලිනේ 50 -120 
අතර ප්රමාණයක් ෙවඩි තබා ජීවිතක්ෂයට පත් කරයි. 
ශ්රී ලංකාෙවේ වාරේෂිකව වන අලි ඇතුනේ 230 ට අධික 
ප්රමාණයකට අලි මිනිස් ගැටුම් ෙහ්තුෙවනේ ජීවිත 
අහිමි ෙවයි. ශ්රී ලංකාෙවේ අලියා වඳවී යාෙම් 
අවධානමට ලක්වූ සත්වෙයකු ෙලස නම් කර ඇති 
අතර පසුගිය වසර 60-75 තුලදී වන අලි ගහනය 
සියයට 50 ක අඩු වීමක් පිළිබිඹු කරයි. දැනට ශ්රී 
ලංකාෙවේ වනානේතර වල සිටින අලිනේ සංඛ්යාව 
2500-4000 ක් පමණ වන බව වාරේතා ෙවේ. 

ෙගෝලීය වශෙයනේ, වනජීවී-මිනිස් ගැටුම් අවම කිරීම 
සඳහා විවිධ ෙභෟතික සහ මූල්යමය 

මැදිහත්වීම් සිදු කර ඇතත් එම උත්සහයනේ සීමිත 
සාරේථකත්වයක් ෙපනේනුම් කරයි. සීමිත අවස්ථා 
ගණනකදී පුදේගලික රක්ෂණ විකලේප උපාය 
මාරේගයක් ෙලස භාවිතා කර ඇති නමුත් ෙම් දක්වා 
වාණිජ රක්ෂණ සමාගම් සම්බනේධ කර ගැනීමට 
උත්සහයක් දරා ඇත්ෙත් අවම මට්ටමකිනි. ෙමම 
ව්යාපෘතිය මගිනේ, ශ්රී ලංකාව සහ ෙකනේයාව ආශ්රිතව 
එවැනි රක්ෂණ ක්රමයක් සඳහා ඇති ශක්යතාව 
පිළිබඳව අධ්යයනය ආරම්භ කර ඇත. ෙමම 
ව්යාපෘතිෙයේ ප්රධාන අරමුණු ෙලස නියමු 
අධ්යයනයක් මගිනේ නව රක්ෂණ ෙයෝජනා ක්රම 
ස්ථාපනය සඳහා ෙදරෙට් රජයනේ හට ආධාර කිරීම, 
අධ්යයනෙයේ දැනුම හුවමාරු කරගැනීම සහ 
කාරේයක්ෂම ජාතික ප්රතිපත්තියක් නිරේමාණය කිරීම 
සදහනේ කල හැක. 

ෙමම පරේෙයේෂණය අලි මිනිස් ගැටුම උෙදසා 
රක්ෂණාවරණ සැපයීෙම්දී මුහුණපාන ප්රධාන 
අභිෙයෝග හතරක් ෙකෙරහි අවධානය ෙයාමු කරනු 
ඇත: 

• පිරිවැය ඵලදායී ෙලස හානිය තහවුරු කර 
ගැනීම 

• කාෙලෝචිත හා සාධාරණ ෙගවීම් 
• ගැටුම් උත්සනේන කරන හානිකර 

ෙපළඹවීම් වළක්වා ගැනීම උෙදසා ෙගවීම් 
නිවැරදිව ෙයාමු කිරීම  

• වාරික ෙගවනේෙනේ කවුරුනේ විසිනේද යන 
කරුණට අදාලව වූ මූල්ය තිරසාරභාවය 
තහවුරු කිරීම 

ෙමම පරේෙයේෂණය මගිනේ අලි මිනිස් ගැටුෙමනේ 
පීඩාවට පත් ජනතාව සිටින අෙනකුත් රටවලද මීට 
සමාන ෙයෝජනා ක්රම ඇති කිරීමට අවශ්ය දැනුම 
ජනනය කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙරේ.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අපෙගේ අභිලාෂයනේ 
අලි ඇතුනේෙගේ වාසස්ථාන සහ සංක්රමණික මාරේග 
කරා මානව ක්රියාකාරකම් ව්යාප්ත වීෙම් සෘජු 
ප්රතිඵලයක් ෙලස ක්රමෙයනේ උත්සනේන වන අලි 
මිනිස් ගැටුම අවම කිරීමට ෙමම ව්යාපෘතිය මගිනේ 
අෙප්ක්ෂා ෙකෙරේ.  

ෙමම ව්යාපෘතිය අවසනේ වන විට ෙදරෙට් 
ව්යාපෘතියට සහභාගී වූ රක්ෂණ ක්රමෙයනේ 
ආවරණය වන පිරිමි සහ ගැහැණු ෙගාවීනේ සඳහා 
අලි මිනිස් ගැටුම ෙහ්තුෙවනේ සිදුවන පාඩු හා හානි 
අවම වශෙයනේ 20% කිනේ අඩු වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
ෙකෙරේ. තවද ෙපෟදේගලික රක්ෂණයක් හඳුනේවාදීම 
මගිනේ අලි මිනිස් ගැටුෙමනේ ශ්රී ලංකාෙවේ හා 
ෙකනේයාෙවේ අලි මරණ 10% කිනේ පමණ අඩු කිරීමට 
හැකිවනු ඇතැයි බලාෙපාෙරාත්තුෙවේ.   

ක්රියාකාරකම් වල කාල නියමය 

පළමු වසර 

ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී ලංකාෙවේ ආරම්භක රැස්වීම් 
ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී ලංකාෙවේ අලි මරණ හා 
ෙගාවීනේට සිදුවන හානි හා අලාභ පිලිබඳ මූලික 
ෙතාරතුරු ජනනය කිරීම සඳහා සමීක්ෂණ / 
දත්ත විශ්ෙලේෂණය 
IIED සමාෙලෝචන සමඟ AB උපෙදේශක 
ආයතනය (ෙකනේයාව) සහ IPS (ශ්රී ලංකාව) 
විසිනේ රක්ෂණ ක්රමයක් සැලසුම් කිරීම 
වනජීවී-මිනිස් ගැටුම් සදහා වන රක්ෂණ සහ 
වනේදි ෙයෝජනා ක්රමවල පවත්නා අත්දැකීම් 
පිලිබඳ පරේෙයේෂණ ෙතාරතුරු සමාෙලෝචනය 

 

ෙදවන වසර 

ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී ලංකාෙවේ රක්ෂණ ක්රමයක් 
සැලසුම් කිරීම 
ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී ලංකාෙවේ ජාතික සංවාද 
පැවැත්වීම 
ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී ලංකාෙවේ රක්ෂණ ක්රමය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
ෙතවන වසර 

ගෘහස්ත සමීක්ෂණ සහ ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී 
ලංකාෙවේ රක්ෂණ සමාගම් සමඟ සම්මුඛ සාකචේඡා 
තුළිනේ රක්ෂණ ක්රම හඳුනාගැනීම, ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ ඵලදායීතාවය අධීක්ෂණය කිරීම 
ෙකනේයාෙවේ සහ ශ්රී ලංකාෙවේ හවුලේකරුවනේ විසිනේ 
ලබාගත් අත්දැකීම්, දැනුම සහ නිරේෙදේශයනේ 
ෙලේඛනගත කිරීම 
ජාතික සංවාදය 
ෙමම ෙයෝජනා ක්රමය ජාතික මට්ටෙමනේ හා 
රක්ෂණ සමාගම් විසිනේ ක්රියාත්මක කරවීම සදහා 
රජෙයේ කැපවීම තහවුරු කර ගැනීම 
ජාතික වාරේතාව පදනම් කරෙගන ෙදරෙටනේ ලබා 
ගනේනා ලද අත්දැකීම් වල සංසනේදනාත්මක 
විශ්ෙලේෂණය (සංශ්ෙලේෂණය) 
අවසාන ජාත්යනේතර වැඩමුළුව 
ෙතාරතුරු ව්යාප්තිය හා දුරස්ථ ක්රියාකාරකම් 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රතිදානයනේ ප්රතිඵල 
2013 වනජීවී හා සංරක්ෂණ හා 
කළමනාකරණ පනත මත පදනම්ව 
ෙකනේයාෙවේ මානව-වනජීවී ගැටුම් රක්ෂණය 
කිරීෙම් ජාතික ෙයෝජනා ක්රමයකට තාක්ෂණික 
සහාය ලබා දීම. 

ව්යාපෘති අවසානෙයදී ෙකනේයාෙවේ, පුදේගලික 
රක්ෂණ සමාගම් විසිනේ ගැහැණු සහ පිරිමි 
ෙගාවීනේ සඳහා නිරේමාණය කරන ලද මානව-
වනජීවී ගැටුම් රක්ෂණය සඳහා වූ ජාතික 
ෙයෝජනා ක්රමයක් පැවතීම 

ශ්රී ලංකාෙවේ මානව-වනජීවී ගැටුම් සඳහා නියමු 
රක්ෂණ ක්රම සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම 

ශ්රී ලංකාෙවේ, ෙතෝරාගත් ස්ථානවල කානේතා හා 
පිරිමි ෙගාවීනේ සඳහා ෙපෟදේගලික රක්ෂණ 
සමාගම් සමඟ එකාබදේධව ජාතික රක්ෂණ 
ෙයෝජනා ක්රම සැලසුම් කර තිබීම 

මානව-වනජීවී ගැටුම් විසඳීෙම්දී පුදේගලික 
රක්ෂණ ක්රමවල කාරේයභාරය පිළිබඳ ෙගෝලීය 
යහභාවිතයනේ (good practices) සාකචේඡා 
කිරීම 

මානව-වනජීවී ගැටුම් අවම කිරීම සඳහා 
පුදේගලික රක්ෂණෙයේ කාරේයභාරය පිළිබඳව 
ෙගෝලීය යහභාවිතය  පිළිබඳ එකගත්වයකට 
පැමිණීම 

 

ප්රතිදානයනේ ප්රතිඵල 
2013 වනජීවී, වනජීවී සංරක්ෂණ හා   
කළමනාකරණ පනත මත පදනම්ව ෙකනේයාෙවේ 
මානව-වනජීවී ගැටුම් රක්ෂණය කිරීෙම් ජාතික 
ෙයෝජනා ක්රමයකට තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම. 

ව්යාපෘතිය අවසානෙයේදී  ෙකනේයාෙවේ පුදේගලික 
රක්ෂණ සමාගම් විසිනේ ගැහැණු සහ පිරිමි ෙගාවීනේ 
සඳහා නිරේමාණය කරන ලද මානව-වනජීවී ගැටුම් 
රක්ෂණය සඳහා වූ ජාතික ෙයෝජනා ක්රමයක් 
පැවතීම 

ශ්රී ලංකාෙවේ මානව-වනජීවී ගැටුම් සඳහා නියමු 
රක්ෂණ ක්රම සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම 

ශ්රී ලංකාෙවේ, ෙතෝරාගත් ස්ථානවල කානේතා හා 
පිරිමි ෙගාවීනේ සඳහා ෙපෟදේගලික රක්ෂණ සමාගම් 
සමඟ එකාබදේධව ජාතික රක්ෂණ ෙයෝජනා ක්රම 
සැලසුම් කර තිබීම 

මානව-වනජීවී ගැටුම් විසඳීෙම්දී පුදේගලික රක්ෂණ 
ක්රමවල කාරේයභාරය පිළිබඳ ෙගෝලීය 
යහභාවිතයනේ (good practices) සාකචේඡා කිරීම 

මානව-වනජීවී ගැටුම් අවම කිරීම සඳහා පුදේගලික 
රක්ෂණෙයේ කාරේයභාරය පිළිබඳව ෙගෝලීය 
යහභාවිතය පිළිබඳ එකඟත්වයකට පැමිණීම 

 

ප්රතිදානයනේ සහ ප්රතිඵල 
 



 

 

 

IIED විසිනේ සමස්ත තාක්ෂණික අධීක්ෂණය, 
ව්යාපෘතිය සම්බනේධීකරණය කිරීම, හවුලේකරුවනේ 
සමග ගිවිසුම්ගත වීම සහ පරේෙයේෂණ ක්රියාකාරකම් 
කළමනාකරණය කිරීම සහ මුල්ය දායකයනේට 
වාරේතා කිරීම සිදුකරනු ඇත. IIED තාක්ෂණික 
අධීක්ෂණය මත ව්යාපෘතිය ආරම්භෙයේ දී දැනට 
ෙගෝලීයව පවත්නා රක්ෂණ ෙයෝජනා ක්රම පිළිබඳව 
සහ ව්යාපෘතිය අවසානෙයේ දී ෙදරෙටනේ උගත් පාඩම් 
සමාෙලෝචනය කිරීම සිදු ෙකෙරේ. තවද ෙකනේයාෙවේ 
සහ ශ්රී ලංකාෙවේ ජාතික මට්ටෙම් ආයතන, ෙගෝලීය 
විෙශ්ෂඥයනේ හා වෘත්තිකයනේ සමඟ සම්බනේධ කිරීම 
ද සිදු කරයි.  

IIED යනු ප්රතිපත්ති අධ්යන හා පරේෙයේෂණ 
සංවිධානයකි. එමගිනේ ජීවෙනෝපායනේ වැඩිදියුණු 
කිරීම සහ එම ජීවෙනෝපායනේ ආශ්රිත පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තිරසාර සංවරේධන මාරේගයනේ 
ප්රවරේධනය කරනු ලැෙබේ.  තවද ෙදේශීය ප්රමුඛතා 
ෙගෝලීය අභිෙයෝග සමඟ සම්බනේධ කිරීම පිළිබඳව 
විෙශ්ෂඥතාවක් සහිත ආයතනයකි. IIED 
ලනේඩනෙයේ පිහිටා ඇති අතර අප්රිකාව, ආසියාව, 
ලතිනේ ඇමරිකාව, මැද ෙපරදිග සහ පැසිෆික් 
කලාපෙයේ ක්රියාත්මක ෙවමිනේ ෙලෝකෙයේ වඩාත්ම 
අවදානමට ලක්විය හැකි ජන ප්රජාවනේ සමඟ කටයුතු 
කරයි. 

AB උපෙදේශක සමාගම, ෙකනේයාව 

ෙකනේයාෙවේ රක්ෂණ ෙයෝජනා ක්රමය සැලසුම් කිරීම 
සඳහා AB උපෙදේශක සමාගම නායකත්වය ෙදනු 
ලබයි.  

 

පරිසර හා සංවරේධන ජාත්යනේතර ආයතනය 
(IIED) 

 

අපි කවුද? 

AB උපෙදේශක සමාගම යනු ෙකනේයාව සහ උප 
සහරා අප්රිකාෙවේ ෙසසු ප්රෙදේශවලට රක්ෂණය 
ප්රචලිත කිරීමට උත්සාහ කරන ස්වාධීන 
ආයතනයකි. 

ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධ්යයන ආයතනය (IPS) 

ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධ්යයන ආයතනය විසිනේ ශ්රී 
ලංකාෙවේ ක්ෙෂ්ත්ර කටයුතු ෙමෙහයවනු ඇත. 
1988 ෙදසැම්බරෙයේ පාරේලිෙම්නේතු පනතක් 
මගිනේ පිහිටුවන ලද අතර 1990 අප්රිෙයලේ 
මාසෙයේදී නිල වශෙයනේ නීතිමය ආයතනයක් 
ෙලස පිහිටුවන ලද ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධ්යයන 
ආයතනය රෙට් ප්රමුඛතම ප්රතිපත්ති පරේෙයේෂණ 
ආයතනය ෙලස ස්ථාපිත වී ඇත. IPS ආයතනය 
එහි පරේෙයේෂණ වල ස්වාධීනත්වය සහ 
විශිෂ්ටත්වය සම්බනේධෙයනේ දකුණු ආසියානු 
කලාපෙයේ පිළිගැනීමක් ලබා ඇත. පාරිසරික හා 
ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ 
ෙදේශගුණික විපරේයාස පිලිබඳ ප්රතිපත්තිමය 
පරේෙයේෂණ, ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධ්යයන 
ආයතනෙයේ ප්රමුඛතා අතරෙවේ. ෙගෝලීය 
සංවරේධන ජාලෙයේ (GDN) අරමුදලේ 
ආධාරෙයනේ ශ්රී ලංකාෙවේ වියළි කලාපීය 
ෙගාවීනේ සඳහා ෙදේශගුණික රක්ෂණ ක්රමයක් 
තක්ෙස්රු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති 
අධ්යයන ආයතනය විසිනේ අධ්යයනයක් සිදු 
කරන ලද අතර වනජීවී- මානව ගැටුම සඳහා 
රක්ෂණෙයේ අවශ්යතාව පිළිබඳ නිරීක්ෂණ 
ගණනාවක් ද ෙමයට ඇතුළත් විය. 

 



 

ඔබත් සම්බනේධ වනේන 

 අපෙගේ ෙවබේ අඩවියට පිවිෙසනේන 

ව්යාපෘති ෙතාරතුරු අනේතරේජාලය මගිනේ ලබා ගත හැකි අතර ඒ 
සඳහා පිවිසුම පහත පරිදි ෙවේ.  
https://www.iied.org/livelihoods-insurance-elephants-life-
kenya-sri-lanka 
 
නිරතුරුව සම්බනේධ වනේන 
 
පරිසර හා සංවරේධන ජාත්යනේතර ආයතනය (IIED) - ෙපෝලේ ස්ටීලේ 

paul.steele@iied.org 

IIED - ඩිලිස් ෙරෝ dilys.roe@iied.org 
 
IPS - අතුල ෙස්නාරත්න athula@ips.lk 
 
AB Consultants - බාබරා චබේබාගා 
barbara.chabbaga@abconsultants.co.ke 
 

අෙප් අරමුදලේකරුවනේ ගැන යමක් 
 
අරමුදලේ සපයනේෙනේ එක්සත් රාජධානිෙයේ Darwin 
Initiative විසිනි 
 
Darwin Initiative යනු එක්සත් රාජධානිෙයේ රජය 
මගිනේ පවත්වාෙගන යනු ලබන ව්යාපෘති හා මුල්ය ප්රදාන 
ෙයෝජනා ක්රමයක් වන අතර එය ෙලාව පුරා ෙදේශීයව 
පදනම් වූ ව්යාපෘති හරහා ෛජව විවිධත්වය සහ 
ස්වාභාවික පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී ෙවේ. ෛජව 
විවිධත්වෙයනේ ෙපාෙහාසත් නමුත් මූල්ය සම්පත් 
ෙනාමැති දුප්පත් රටවලට ෛජව විවිධත්ව සම්මුතීනේ 
එකක් ෙහෝ වැඩි ගණනක් යටෙත් ඔවුනේෙගේ අරමුණු ඉටු 
කර ගැනීමට උපකාර වන ව්යාපෘති සඳහා අරමුදලේ 
සපයයි. 
 

ව්යාපෘති විෂයනේ 
ආරේථික විද්යාව; ෛජව 
විවිධත්වය 
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ජීවෙනෝපායනේ 
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