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2021-2030 ශ්රී ලංකා වන කවෂේත්ර මහා සැලැසේම පිළියෙළ කිරීම   

ඉදිරි අභිවයෝගාත්මක දශකය තුළ දී වන ක වෂේත්රයට මගවෙන්වන වකටුම්ෙත  

 

2021 සැප්තැම්බර් 9, ක ොළඹ, ශ්රීලං ොව: කලෝ කේ ඉහළම ජන ඝනත්වයක් ඇති රටක් කලස ශ්රී ලං ොකේ ඉඩම් සඳහො වන 

ඉල්ලුම පසුගිය වර්ෂ ගණනොවක් තිසේකසේ අඛණ්ඩව කේගකයන් වර්ධනය වී ඇත. කමය ඇතුළුව වනොන්තර විනොශයට කහේතුවන 

කවනත් සොධ  ගණනොවක් කම් රකේ වනොන්තර හොයනයට කහේතු වී ඇත. එකසේම කම්  ොලය තුළ වනොන්තර කපෝෂණය කිරීම 

පිළිබඳව වන අවධොනය ද ක්රමොනුකූලව වි ොසනය වී ඇත. 1983-1986 දක්වො වූ ශ්රී ලං ො වන මහො සැලැසේම    සමසේත 

කලෝ කේම වන ක්කෂේත්රකේ ස සේ  රන ලද මුල්ලම සවිසේතරොත්ම  සැලැසේමක් කලස සැලකක්. 

 

එම මහො සැලැසේම කවනුවට 1995-2020  ොලය සඳහො වන ක්කෂේත්ර මොහ සැලැසේමක් අුතින් ස සේ  රන ලද අතර, එමගින් 

එකතක්  ලක් දැව පිළිබඳම ප්රමුඛතොවය දී සල ො බලන ලද වනොන්තර යනු, කවනත් විවිධ මොනයන් ඇති අංශයක් කලස 

වර්ී රණය  රන ලදි. වනොන්තර පොද  පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය හො ශ්රී ලං ොකේ කපොකහොසත් ජජව විවිධත්වය ආරක්ෂො 

කිරීම පිළිබඳව අවධොනය කයොමු  ර  ටයුතු  ළ කම් නව සැලැසේම මගින් ශ්රී ලං ොකේ වන  ළමනො රණය සඳහො ප්රජො 

සහභොගිත්වය යන සං ල්ලපය හඳුන්වො කදන ලදි. කම් සමඟ, 1995 වර්ෂකේ දීම ශ්රී ලං ොකේ වන ක්කෂේත්ර ප්රතිපත්තිය ද 

යොවත් ොලීන  රන ලදි. එකහත් අද වන විට ශ්රී ලං ොකේ කමන්ම ජගත් මේටකම් ද පවත්නො භූමිකේ යථොර්ථය කවනසේ වී ඇති 

බැවින් ද, පවතින වනොන්තර සංරක්ෂණය හො තිරසර  ළමනො රණය සඳහො පැහැදිලි හො අදොළ මොර්කගෝපකද්ශ පවත්නො බව 

තහවුරු කිරීම පිණිස කම් වන විට ක්රියොත්ම  වන ක්කෂේත්ර මහො සැලැසේකම් අවධොනය යළිත් ස සේ  ර යොවත් ොලීන කිරීම 

අවශයතොවයක් තිකේ.  

කම් තත්ත්වය හමුකේ, කලෝ  බැංකුකේ පරිසරපද්ධති සංරක්ෂණ හො  ළමනො රණ වයොපෘතිකේ (ESCAMP) සහොකයන් වන 

සංරක්ෂණ කදපොර්තකම්න්තුව, ක්කෂේත්රයට අවශය මොර්කගෝපකද්ශනය හො සම්පත් ලබොදීම සඳහො වූ 2021-2030 වන ක්කෂේත්ර මහො 

සැලැසේම ස සේකිරීකමි ක්රියොවලිය ආරම්භ  රයි. කම් නව වන ක්කෂේත්ර මහො සැලැසේම සංවර්ධනය  රනු ලබන්කන් සියු ප්රධොන 

පොර්ශේව රුවන්කේ කයදවුම් ලබොගනිමිනි. එමගින් කද්ශගුණ විපර්යොසයට අනුහුරුවීම හො ඔකරොත්තු දීම, තිරසර වන 

 ළමනො රණය, වනොන්තර භූදර්ශන ප්රතිසේථොපනය, ප්රජොවට සහොය දීම හො ප්රජො වන  ළමනො රණය, පරිසරපද්ධති කසේවො 

තක්කසේරු කිරීම, පරිසර සංචරණය සඳහො වූ පරොමිතීන් ස සේ කිරීම, ජජව විවිධත්වය දියුණු කිරීම, වසංගතකයන් 

යථොතත්වයට පත්වීම ආදි වර්තමොන ගැටු රැසක් ආමන්ත්රණය  රනු ඇත.  

කමම නව වන ක්කෂේත්ර මහො සැලැසේම සංවර්ධනය දැනුම් දීම හො ඉදිරි ගමන්මග පැහැදිලි කිරීම සඳහො, වන සංරක්ෂණ 

කදපොර්තකම්න්තුව හො වනජීවී හො වන සංරක්ෂණ අමොතයොංශය එක්ව අමොතයොංශකේ කල්ල ම්තුමොකේ උපකද්ශ ත්වකයන් 

මොර්ගගත වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි. කම් දියත්කිරීකම් උත්සවයට ශොසේත්රඥයින්, පුද්ගලි  අංශය, සිවිල්ල සමොජ සංවිධොන, 

රොජය කනොවන සංවිධොන, එක්සත් ජොතීන්කේ ආයතන හො තවත් ආයතන ද කමන්ම මහජනතොවද 150 ට අධි  පිරිසක් 

සම්බන්ධ වූහ.    

 



 

කමම ඉහළ මේටකම් රැසේවීම අමතමින්, වන ක්කෂේත්රකේ කවනසේ ම් ඇති කිරීම සඳහො ‘2021-2030 වන ක්කෂේත්ර මහො සැලැසේකම්’ 

වැදගත් ම පිළිබඳව  තො  ළ වනජීවි හො වන සංරක්ෂණ අමොතයොංශකේ කල්ල ම් කසෝමරත්න විදොනපතිරණ මහතො පැවසුකේ 

“වන ක්කෂේත්ර මහා සැලැසේවම් අරමුණ වන්වන්, වර්තමාන ප්රවණතා හා සංසිද්ධ් සලකාබලමින්, ෙවත්නා හා නව ජාතික වන 

ක්කෂේත්ර ප්රතිෙත්ති, වන කවෂේත්රවේ ආයතනික හා ආවයෝජන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ෙහසුකම් සැෙයීම හා 

අනුගමනය කළ යුතු උොයමාර්ික දිශාව හඳුනාගැනීම” බවයි.   

 

නව වන ක්කෂේත්ර මහො සැලැසේම ස සේකිරීකම් ක්රියොවලිය විසේතර  රමින් වන සංරක්ෂ  ජනරොල්ල ආචොර්ය බණ්ඩොර පැවසුකේ 
“වන ක්කෂේත්රකේ ඇති අභිකයෝග හො අවශයතො අවකබෝධ රගැනීම සඳහො ප්රධොන පොර්ශේව රුවන් අතර සවිසේතර සමීක්ෂණයක් 

පවත්වනු ලබන අතර, තොක්ෂණි  විකශේෂඥයන් ඇතුළත් ක්රියො ොරී  ණ්ඩොයම් පිහිටුවනු ලැකේ. ජොති  මේටකම් වැඩමුළු 

පවත්වන අතර වන මහො සැලැසේම ස සේ කිරීකම් දී මහජන අදහසේ සල ො බැලීම ද සිදු  ළ හැකිය.” තවදුරටත් අදහසේ දැක්වු ඔහු 

සහභොගිවූවන්ට පැවසුකේ නව වන ක්කෂේත්ර මහා සැලැසේම මගින් වන සංරක්ෂණ කදපොර්තකම්න්තුකේ ධොරිතොව නවය රණය 

කිරීම සඳහො උපොයමොර්ග හො සම්පත් ලබොකදනු ඇති බවයි. එකසේම ශ්රී ලං ොකේ සංකේදී පරිසර පද්ධතිවලට ඇති පීඩනය අඩු 

කිරීකම් අරමුණින් හො ප්රොකද්ශීය ප්රජොවට ප්රතිලොභ ලැකබන ආ ොරකයන් භූමිය තිරසර කලස  ළමනො රණය කිරීම සඳහො 

භුදර්ශන ප්රකේශයක් අනුගමනය  රනු ඇති බව ද කහකමත පැවසුකේය. 

කලෝ  බැංකුකේ ශ්රී ලං ොව හො මොලදිවයින භොර  ළමනො ොර චිකයෝ  න්ඩො මහත්මිය හරිත, ඔකරොත්තු හො අන්තර්රොහී 

සංවර්ධනයක් (GRID) සඳහො අවසේථොව සලසන සංවර්ධනය සඳහො වන නව කගෝලීය ප්රකේශයක් විසේතර  ළොය. එමගින් 

COVID-19 නිසො අහිත ර කලස බලපෑමට ලක්ව ඇති දරිද්රතොවය හො සමොජ අසමොනතොවය පිළිබඳව  ටයුතු  රන අතර, 

කද්ශගුණ විපර්යොස සම්බන්ධ දිගු ොලින අභිකයෝගවලට ද ආමන්ත්රණය  රයි. “ශ්රී ලං ොකේ ආර්ි ය හො රොමීය දරිද්රතොවය 

සම්බන්ධ වනොන්තරවලින් ඉටුවන වැදගත්  ොර්යභොරය කලෝ  බැංකුව වටහොකගන ඇති අතර, කම් නව උපොයමොර්ය දියුණු 

කිරීමට සම්ූර්ණ සහකයෝගය ලබොකදයි. එහි ශ්රී ලං ොකේ වනොත්තර  ළමනො රණය සම්බන්ධව නව සුසමොදර්ශයක් ඇතුළත් 

වන අතර,  වනොන්තර භූදර්ශනය වඩොත් කහොඳින් සංරක්ෂණය හො ප්රතිසේථොපනය හො එමගින් මොනව යහපැවැත්ම දියුණු කිරීමට 

හො ආර්ි කේ අවශයතො සපුරොලීම සඳහො  ටයුතු  රයි” යනුකවන් පැවසුවොය.  

 

වන ක්කෂේත්රකේ බිම් මේටකම් අභිකයෝග ජයගැනීම සඳහො වූ ගති  සැලැසේම  අවශයතොවය පිළිබඳ අදහසේ දැක්වූ වනජීවි හො 

වනසම්පත් රොජය අමොතයොංශකේ කල්ල ම් පොලිත ප්රනොන්දු මහතො පැවසූකේ “වනොන්තර මත යැකපන ප්රජොවට, ඔවුන් අවට ඇති 

වනොන්තරකේ වඩොත් කහොඳ ආරක්ෂ යන් වීම සඳහො සහකයෝගයක් විය හැකි ක්රම කසවීම වැදගත් කේ. එකසේම ජ්රජො-කක්න්ීය 

වන  ළමනො රණය කලෝ කේ කබොකහෝ ප්රකද්ශවල ඵලදොයී බව කපනීකගොසේ ඇති අතර, කම් සං ල්ලපය දැන් ශ්රී ලං ොකේ ද 

භොවිතයට ගැකනමින් තිකේ. කම් නව වන ක්කෂේත්ර මහො සැලැසේම මගින් ඉහත  රුණු ආමන්ත්රණය  රනු ලැබීම සතුටට 

 රුණකි.  

වම් නව වන කවෂේත්ර මහා සැලැසේම මහා ෙරිමාණ සැලසුමක වන අතර, එහි ෙළමු වසර ෙහ ඇතුළත සිදුවන අවයෝජන 

වැඩසටහන් සඳහා වූ සවිසේතර ප්රවේශයක ද ඇතුළත්ය. වන කෂේත්ර මහා සැලැසේම දියුණු කිරීවම් අරමුණ වන්වන් වර්තමාන 

ප්රවණතාවලට ගැලවෙන ෙරිදි උොයමාර්ික දිශාවක හඳුනාගැනීම හා ෙවත්නා හා නව ජාතික වන ප්රතිෙත්ති ක්රියාත්මක 

කිරීමට හා ශ්රී ලංකාවේ වන කවෂේත්රවේ ආයතනික හා ආවයෝජන දැලසුම් සඳහා ෙහසුකම් සැෙයීමයි. 

 

** නිමාව ** 

 
 

වන සංරකෂණ වදොර්තවම්න්තුව: වන සංරක්ෂණ කදපොර්තකම්න්තුකේ කමකහවර වන්කන් ජොතිකේ කසෞභොගයය තහවුරු  රමින් ජොති  වන 

සම්පත සංරක්ෂණය හො සංවර්ධනය කිරීමයි. පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හො  ළමනො රණ වයොපෘතිකේ (ESCAMP) ක්රියොත්ම  කිරීකම් 

ආයතනය කලස වන සංරක්ෂණ කදපොර්තකම්න්තුව, වනජීවි සංරක්ෂණ කදපොර්තකම්න්තුව සමඟ එක්ව  ටයුතු  රයි. වයොපෘතිකේ අරමුණ 

වන් කන්, ශ්රී ලං ොකේ සේවොභොවි  සම්පත්, විකශේෂකයන් වන හො වනජීවි සම්පත, සංරක්ෂණය කිරීම හො ජොති  සංවර්ධන ක්රියොවලිකේ 

තිරසරභොවය තහවුරු කිරීමයි.  

 

වන සංරකෂණ වදොර්වම්න්තුයේ යෙබ් අඩවිෙ  ESCAMP වයෘෙෘතියේ යෙබ් අඩවිෙ  ESCAMP ව ේසේුක පිටුව 

http://forestdept.gov.lk/index.php/en/
http://www.escamp.lk/
https://www.facebook.com/Environmentally-Sensitive-Areas-2300032753584961

