
This two-year project seeks to protect, preserve and restore biodiversity
clusters in Sri Lanka, namely the Knuckles Conservation Forest (KCF), the Bar
Reef Marine Sanctuary (BRMS) and the Kayankerni Marine Sanctuary (KMS). The
project will safeguard these fragile forest and coral reef ecosystems by
strengthening civil society’s capacity to promote the sustainable use of
natural resources and improve livelihoods. The project will also conduct new
research, consolidate scientific resources online for the wider public and
leverage findings for policy advocacy and post-project forward planning.

To contribute to the recovery of community livelihoods and biodiversity through civil society's effective
engagement in and management of the protection and preservation of natural resources in Sri Lanka.

Objective

Support the socio-economic well-
being of approximately 3,675
households dependent on KCF,
BRMS and KMS for their livelihoods.

Project Brief
COLIBRI: Community Livehood and Biodiversity Recovery

 

Planned Results
Area of
intervention 

Contribute to the protection and
sustainable management of 50,240
hectares of forest containing 1,357
species of flora and fauna.

Contribute to the protection and
sustainable management of 406km
of marine ecosystems and at least
355 species of flora and fauna.

www.acted.org www.blueresroucestrust.org www.efl.lk www.gmsl.lk

Develop three joint policy
submissions to improve intra-agency
cooperation in line with national goals
and international commitments.

ACTED and the Green Movement of Sri Lanka will help protect KCF's ecology via
community-led monitoring and response that minimise illegal and harmful
activities, such as logging and mining. Sustainable agricultural practices for
farmers, dependent on the KCF's natural resources for their livelihoods, will
also be promoted through improved public-private-civil collaboration.

ACTED, the Blue Resources Trust and the Environmental Foundation Ltd. will
work closely with coastal communities to ensure data-driven community
management of resources in BRMS and KMS. The project will promote the
sustainable growth of fisheries and tourism by developing monitoring
mechanisms and livelihood activities that conserve marine ecosystems.
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ප්රජා ජීවන ෝපාය සහ ජජව විවිධත්වය යථාවත් කිරීම 

 

ජීවන ෝපායන් සහ ජෛව විවිධත්වය  යථා තත්වයට පත්කර ගැනීම සඳහා සිවිල් සමාෛනේ ඵලදායී මැදිහත්ීම සහ 

කලම ාකරණය දායක කරගැනීම තුලින් ශ්රී ලංකානේ ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම. 

wfmalaIs; m%:sm, 
 

www.acted.org  www.gmsl.lk www.blueresourcestrust.org  www.efl.lk   

ACTED, Blue Resources Trust සහ Environment Foundation Limited  (පාරිසරික පද ම) 

බාධක ගල්පර iuqo% අභයභූමියේත්, සහ කානයන්කර්නි iuqo% අභයභූමියේත් දත්ත 

පද ම් කරගත් සම්පත් කලම ාකරණය සඳහා නවරළ ප්රෛාව සමඟ සමීපව කටයුතු 

කරනු ඇත. සමුද්රීය පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය අධීක්ෂණයට යාන්ත්රණයක් 

සකස්කිරීම සහ ජීවන ෝපාය ක්රියාකාරකම් සංවර්නධ ය කිරීම තුලින් නමම වයාපෘතිය 

ධීවර සහ සංචාරක වයාපාරනේ තිරසාර සංවර්නධ යට දායක වනු ඇත. 

නමම වසර නදකක වයාපෘතිනයහි අරමුණ වනුනේ  ශ්රී ලංකාව තුල පිහිටි  කල්ස් 

සංරක්ිත ව ාන්තරනේත්, බාධක ගල්පර iuqo% අභයභූමියේත් , කානයන්කර්නි iuqo% 

අභයභූමියේත්  ජජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමටත්, සංරක්ෂණය කිරීමටත්, 

 ැවත  ඟාසිටුවීමටත් උරදීමයි.  සිවිල් සමාජනේ හැකියාවන්ත් ශක්ිමත් කර 

ජීවන ෝපායන්ත් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර නලස 

භාවිතාකිරීම ප්රවර්නධ ය කිරීම තුලින් නමම වයාපෘතිය සංනේදී ව ාන්තර සහ නකාරල් 

පර පරිසර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කරනු ඇත.  ව පර්නේෂණ සිදුකිරීම, නපාදු 

මහජ තාව සඳහා අන්ත්තර්ජාලය හරහා විදයාත්මක සම්පත් ඒකාබද්ධ කිරීම, 

ප්රිපත්ිමය නව ස්වවීම් සඳහා සහනයෝගය ලබාදීම, සහ පසුකාලි  වයපෘි 

සඳහා ඉදිරි සැලසුම් සැකසීම නමම වයාපෘතිය මගින් සිදු කරනු ඇත. 

ACTED සහ ශ්රී ලංකා හරිත වයාපාරනේ ප්රජා මූලික අධීක්ෂණය  කල්ස් සංරක්ිත 

ව ාන්තරනේ පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී ව  අතර, දැව කැපීම සහ පතල් 

කැනීම වැි නීති විනරෝධී සහ හාිකර ක්රියාකාරකම් අවම කරනු ඇත. නගාීන් සඳහා 

ිරසාර කෘෂිකාර්ික පිළිනවත් සහ  කල්ස් සංරක්ිත ව ාන්තරනේ ස්වභාවික 

සම්පත් මත රඳා පවති  ඔවුන්නේ ජීවන ෝපායන්  ංවාලීම සඳහා රාෛය-නපෞද්ගලික-

සිවිල් සහනයෝගීතාවයද ප්රවර්නධ ය නකනර්න. 

 ජීවන ෝපාය සඳහා  කල්ස් සංරක්ිත 

ව ාන්තරය, බාධක ගල්පර iuqo% අභයභූමිය, 

සහ කානයන්කර්නි iuqo% අභයභූමිය මත යැනප  

පවුල්  3,675ක පමණ සමාෛ ආර්නික 

යහපැවැත්ම සඳහා සහය ීම. 

 අභයන්තර ිනයෝජිත ආයත  සහනයෝගිතාව 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා  ෛාතික අරමුණු සහ 

ෛාතයන්තර එකඟතාවයන්ට අනුකූලව ඒකාබද්ධ 

ප්රිපත්ි ත්රිත්වයක් සකස්කිරීම. 

 ශාක සහ සත්ව විනේෂ 1,357 කින් නහබි 

ව ාන්තර නහක්ටයාර 50,240 ක් ආරක්ෂා 

කිරීම සහ තිරසාර නලස කළම ාකරණය කිරීම 

සඳහා දායක ීම. 

 406 km තුල සමුද්ර පරිසර පද්ධතිය සහ අවම 

වශනයන් ශාක සහ සත්ව විනේෂ 355 ක් 

ආරක්ෂා කිරීම සහ තිරසාර නලස 

කලම ාකරණය කිරීම සඳහා දායක ීම. 
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இ�த இர�� ஆ���த��ட� இல�ைகய�� உ�ள உய�� ப�வைகைமைய
பா�கா�க ம��� ��ெட��க �ய�க�ற�, அதாவ� ந�க��� பா�கா��
வன�(ேக.ச�.எ�), பா� �� கட� சரணாலய�(ப�.ஆ�, எ�,எ�) ம��� காயா�ேக�ணி கட�
சரணாலய�(ேக.எ�.எ�). இய�ைக வலய�களி� ந�ைலயான பய�பா�ைட
ஊ��வ��பத��� வா�வாதார�கைள ேம�ப���வத��� ச�வ�� ச�க�த��
த�றைன வ��ப���வத� �ல� இ�த அழிவைடய� ��ய கா� ம���
பவள�பாைற �����ழ� அைம���கைள இ�த த��ட� பா�கா���. இ�த த��ட�
ெபா� ம�க��கான �த�ய ஆரா�ச�கைள, ந�க�ந�ைல வ��ஞான ஆதார�கைள
ஒ��க�ைண�த�ட�, ஆதரி�� பரி��ைரயாட� ம��� த��ட�த��� ப��ைதய
��ேனா�� த��டமிட��கான பத��கைள க�டைடவத��� ெச�வா��
ெச����.

ச�வ�� ச�க�த�� பய��ள ஈ�பா� ம��� �காைம��வ� �ல� ச�க வா�வாதார�க� ம��� உய��
ப�வைகைம ����� இல�ைகய���ள இய�ைக வள�கைள ேப�வத��� பா�கா�பத���
ப�களி��� ெச�த�. 

�ற��ேகா�

ேக.ச�.எ�, ப�.ஆ�.எ�,எ� ம��� ேக.எ�.எ�
ஆக�யவ�ைற� சா��த �மா� 3,675
���ப�களி� ச�க – ெபா�ளாதார
ந�வா�ைவ அவ�களி�
வா�வாதார�த��காக
ஊ�கமளி�பத�காக��.

த��ட ���க�
ேகா��ற�: ச�க வா�வாதார� ம��� உய�� ப�வைகைம ���

 

த��டமி�ட ெப�ேப�க�தைல����
ப�த�க�

1,357 வைகயான தாவர�க� ம���
வ�ல�க�ன�கைள ெகா�ட 50,240
ெஹ�ெடய� கா�களி� பா�கா��
ம��� ந�ைலயான ந��வாக�த���
ப�களி��� ெச�த�.

406 Km கட� �����ழ� அைம���களி�
பா�கா�� ம��� ந�ைலயான
ந��வக��த��� ப�களி�� ெச�வ�ட�
�ைற�த� 355 வைகயான தாவர�க�
ம��� வ�ல�க�ன�களி� பா�கா��
ம��� ந�ைலயான பா�கா�ப����
ப�களி��� ெச�த�.

www.acted.org www.blueresroucestrust.org www.efl.lk www.gmsl.lk

ேதச�ய இல��க� ம��� ச�வேதச
கடைமக��� ஏ�ப உ� ந��வன
ஒ��ைழ�ைப ேம�ப��த  ���
���� ெகா�ைக சம��ப����கைள
உ�வா��த�. 

ACTED ம��� இல�ைகய�� ப�ைம இய�க� ேக.ச�.எ� இ� ���� �ழைல ச�க
தைலைமய�லான க�காணி�� ம��� பத�லளி�� �ல� பா�கா�க உத��, இ�
மர� தற��த� ம��� கனியவள அக�� ேபா�ற ச�ட வ�ேராத ��� வ�ைளவ����
ெசய�கைள �ைற���. ெபா� - தனியா� - ச�வ�� ஒ��ைழ�பான�
வ�வசாய�க��கான ந�ைலயான நைட�ைறகள அவ�களி�
வா�வாதார�க��கான  ேக.ச�.எ� இ� இய�ைக வள�கைள சா��த,
ேம�ப��த�ப��தைல ஊ��வ����.

ACTED, �ல வள அற�க�டைள ம��� �����ழ� அற�க�டைள �மி�ெட� ஆக�யைவ
கடேலார ச�க�க�ட� ெந��கமாக இைண�� ப�.ஆ�.எ�,எ� ம��� ேக.எ�.எ�
ஆக�யவ�ற�� வள�கைள தர� சா��த ச�க ந��வாக�ைத உ�த� ெச��ம. கட�
�����ழைல பா�கா��� க�காணி�� வழி�ைறக� ம��� வா�வாதார
நடவ��ைககைள உ�வா��வத� �ல� இ�த த��ட� ��வள ம��� ���லாவ��
ந�ைலயான வள��ச�ைய ஊ��வ����.
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