
වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 
 

 

 வனஜவீராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு  

 MINISTRY OF WILDLIFE AND FOREST CONSERVATION   
 

 

අංක 1090, ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය.   இல. 1090, சிற ீஜயவ ா்தனபுர வதீி, ர ஜகிரிய.    No. 1090, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya. 

 

 

  
                    අමාත්  ලේකම්  කාර්යාලය 

 அமைசச்ர் + 94 11 356 0016 சசயலாளர் + 94 11 287 9073 அலுவலகை் + 94 11 

367 1490 
 Minister  Secretary + 94 11 360 7039 Office 
 
 ෆැක්ස්  ෆැක්ස්  ෆැක්ස්   

 செக்ஸ் + 94 11 366 7338 செக்ஸ் + 94 11 287 9063 செக்ஸ் + 94 11 287 9051   

  Fax  Fax  Fax   

    
 විද්යුත් ත්ැපෑල  විද්යුත් ත්ැපෑල  විද්යුත් ත්ැපෑල  ලවබ් අඩවිය 

 மின் அஞ்சல் cbratnayake@gmail.com மின் அஞ்சல் secretary@msdw.gov.lk

 மின் அஞ்சல் info@msdw.gov.lk இமையை் www.msdw.gov.lk 

 E –mail   E –mail  E –mail  Website 

  
 
 

දුරකත්න අංක 

ச ாலம பெசி 
இல. 

Telephone Nos. 

මලේ අංකය ඔලබ් අංකය                                   දිනය 

 எனது இல.        MWFC/ADM/06/02/11 உைது இல.                                           திகதி         2020.11.04 
 My No.   Your No.                                            Date 

 
  

අමාත්ාංශ චක්රලේඛ අංක : MWFC/1/2020 
 

වන සංරක්ෂක ජනරාල් 

සියලු ම දිසරික් ලල්කම්වරුන් 

සියලු ම ප්රාලේශීය ලල්කම්වරුන් 
 

රජලේ අවලශ්ෂ කැලෑ කළමනාකරණය. 
 

1. එවකට වන සම්පත් හා පරිසර අමාතාංශලේ ලල්කම් විසින් නිකුත් කරන ලද රජයට අයත් සියලු ම 

අවලශරෂ කැලෑ කළමනාකරණය හා පාලනය කිරීම සඳහා වන සංරක්ෂකට පැවරීම සම්බන්ධලයන් වූ 

අංක 05/2001 දරණ 2001/08/10 දිනැති චක්රලල්ඛය සහ එම චක්රලල්ඛය සංලශෝධනයට ලක් කරමින් 

අවලශරෂ කැලෑ වශලයන් වන සංරක්ෂක ලවත පැවරී ඇති ඉඩම්වලින් කැලෑ ලනාමැති ඉඩම් ප්රාලේශීය 

ලල්කම්වරුන් ලවත පැවරීම සම්බන්ධලයන් වූ අංක 02/2006 දරණ 2006/05/17 දිනැති ව නැවතත් 

පරිසර අමාතාංශ ලල්කම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද චක්රලල්ඛය වන සංරක්ෂණය හා වනජීවී 

විෂය පැවරී ඇති ලමම අමාතාංශය විසින් වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කරනු ලැලේ. 

එලමන්ම ලමම චක්රලල්ඛ අවලංගු කිරීම  නිසා ඉහත කී 2001/08/10 දිනැති 05/2001 චක්රලල්ඛය 

මඟින් අවලංගු කරන ලද එවකට වන සම්පත් හා පරිසර අමාතාංශ ලල්කම්වරයා විසින් නිකුත් 

කරන ලද මලේ අංක 02/02/03/301 හා 1998/07/01 දිනැති අංක 05/98 චක්රලල්ඛය ද ලමයින් ම බල 

රහිත වන බව සැලකිය යුතුය. 
 
 

2. රජයට අයත් අවලශරෂ කැලෑ පරිපාලනය පිළිබඳව 2020 ජූලි මස 01 වැනි දින අමාත මණ්ඩලය දී 

ඇති මඟලපන්වීම් අනුව වන සංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුව කළමනාකරණය කරන සංරක්ිත 

වනාන්තර, රක්ිත වනාන්තර, ලයෝජිත රක්ිත වනාන්තර හා වනජීවී සංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුව 

කළමනාකරණය කරන ජාතික රක්ිත භූමී, අභය භූමී, වන අලි කළමනාකරණ රක්ිත හා නීතියකින් 

ලරගුලාසියකින් ලහෝ ලවනත් ලමානයම් වූ ලහෝ වවසරථාපිත කරුණකින් පරිසරය පිළිබඳව කටයුතු 

කරන රජලේ ලදපාර්තලම්න්තුවකට, ආයතනයකට, අමාතාංශයකට අයත් ලනාවන අවලශරෂ 

කැලෑවල අයිතිය තවදුරටත් රජය සතුව පවත්වා ගනිමින් පරිසරයට වනජීවී සම්පත්වලට හා 

කැලෑවලට හානියක් ලනාවන පරිදි ආර්ිකමය හා ලවනත් ඵලදායී කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමට 

දිසරික් ලල්කම්වරුන්ට හා ප්රාලේශීය ලල්කම්වරුන්ට හැකි වන පරිදි කටයුතු කිරීමට ලමයින් ඉඩකඩ 

ලැලබනු ඇත. 
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. 

 

  

3. ලමම චක්රලල්ඛය ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ ම ලමම අවලශරෂ කැලෑ ඉඩම් ලවනුලවන් වඩාත් සුදුසු 

ප්රාලයෝගික ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ උපලදසර මඟලපන්වීම් ඇතුලත් චක්රලල්ඛයක් ඉඩම් 

අමාතාංශ ලල්කම්වරයාලේ උපලදසර පරිදි ඉඩම් ලකාමසාරිසර ජනරාල්වරයා විසින් සියලු ම ප්රාලේශීය 

ලල්කම්වරුන්ට පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසරවරුන්ට/  ඉඩම් ලකාමසාරිසරවරුන් හා අන්තර් පළාත් 

සහකාර ඉඩම්  ලකාමසාරිසර වරුන්ට නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.  
 

4. ලමම චක්රලල්ඛලේ ඇතුලත් කරුණු පදනම් කරලගන ප්රාලේශීය ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව දිසරික් ඉඩම් 

පරිහරණ කමිටුව හා අන්තර් අමාතාංශ ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව ලම් වන ලතක් ලගන ඇති 

තීරණවලට හා ගරු අධිකරණය විසින් ලම් වන විට දී ඇති තීරණවලට බලපෑමක් ඇති ලනාවිය යුතු 

අතර වන වාපෘති වනාන්තර සංවර්ධනය සඳහා හා ආනතිය අංශක 30 ට වැඩි කඳු බෑවුම් සහිත ඉඩම් 

පාරිසරික වශලයන් දැඩි සංලේදීයැයි හඳුනාලගන ඇති ඉඩම් තවදුරටත් ආරක්ෂා කිරීමට ලමම 

චක්රලල්ඛය බාධාවක් ලනාවිය යුතු අතර 2020/08/09 දිනැති අංක 2187/27 දරණ අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිලේදනලේ සඳහන් ඒ ඒ අමාතාංශවල 

කාර්යභාරයන්ට අනුව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතාංශලේත් වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා 

අගල් ඉදිකිරීම් ඇතුලු ආරක්ිත වැඩපිළිලවලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන රාජ අමාතාංශලේත් විෂය පථයට ගැලනන කාර්යයන් හා කර්තවයන්වලටත් සුවිලශරෂ 

ප්රමුඛතාවලටත් “ලසෞභාගලේ දැක්ම” ප්රතිපත්ති ප්රකාශනලේ සඳහන් පරිදි ජාතික වන වැසරම 30% 

ක් දක්වා ඉහළ දැමීලම් ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අවශ ඉඩම් ප්රමාණය තබාගැනීමට ඇති 

කරුණුවලට ද බාධාවක් කර ලනාගත යුතුය. 
 

4.1. ලමම  චක්රලල්ඛය මගින් ආර්ිකමය හා ලවනත් ඵලදායී කටයුතුවලට භාවිතා කිරීමට ඉඩම් 

නිදහසර කිරීලම් දී පහත සඳහන් කාණ්ඩයන්ට අයත් භූමි ප්රලේශ ලමම කටයුතුවලට ලතෝරා 

ලනාගැනීමට සැලකිලිමත්විය යුතුය. 

I. ගංගා ඇළ ලදාළ ආදී පරිසර සංලේදී භූමි ප්රලේශ. 

II. අධික බෑවුම් සහිත ප්රලේශ. 

III. ජල ලපෝෂක ප්රලේශ. 

IV. වන අලි සංක්රමණ භූමි තීර. 

V. ඓතිහාසික, සංසරකෘතික ලහෝ පුරාවිදාත්මක වැදගත්කම් සහිත ප්රලේශ. 

VI. “ලසෞභාගලේ දැක්ම” ප්රතිපත්ති ප්රකාශනලේ ඇතුලත් පරිසර ප්රතිපත්තීන්ට අනුකූලව 

ජජව විවිධත්වය සුරක්ිත කිරීලම් කාර්ය සහ වන වැසරම ඉහල නැංවීලම් ඉලක්කයන් 

සපූරා ගැනීම සඳහා ලයෝජිත භූමි. 

VII. වඳවී යාලම් තර්ජනයට ලක්ව ඇති ශාක හා සත්ව විලශරෂ සුරක්ිත කිරීලම් කාර්යය සඳහා 

සංරක්ෂණය කළ යුතු ප්රලේශ. 

VIII. රජලේ අනාගත සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා හඳුනාලගන ඇති ප්රලේශ. 

IX. ලවනත් සුවිලශරෂී කරුණු මත සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්වලට භාජනය කිරීම සුදුසු ලනාවන 

ප්රලේශ. 

X. අනාගතලේ දී ප්රජා සහභාගීත්වය/ සමාජ වන විදාත්මක කාර්යයන්ට ලයාදා ගැනීම 

සඳහා ලයෝජිත ප්රලේශ. 
 

4.2. ලමම චක්රලල්ඛය ලහරතුලවන් ලම් වන විටත් ආරම්භ කර ඇති නීති කෘතයන් යමක් ලේ නම් ඒ 

සම්බන්ධලයන් තවදුරටත් ක්රියාත්මක වීමට ලමය බාධාවක් කර ලනාගත යුතුය. ලකලසර වුවද 

යම් නීතිමය ගැටළුවක් මතු වූ අවසරථාවක් ඇති වුවලහාත් ඒ සම්බන්ධලයන් ගරු නීතිපතිතුමා 

විමසා පියවරයන් ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසුය. 
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5. ලමම චක්රලල්ඛය ඉඩම් අමාතාංශය, පරිසර අමාතාංශය, වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් 

ඉදිකිරීම් ඇතුලු ආරක්ිත වැඩපිළිලවලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන 

රාජ අමාතාංශය, ඉඩම් ලකාමසාරිසර ජනරාල් ලදපාර්තලම්න්තුව, වන සංරක්ෂණ 

ලදපාර්තලම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුව යන අමාතාංශ හා ලදපාර්තලම්න්තුවල 

එකඟත්වය ඇති ව නිකුත් කරනු ලැලේ.  

 

 

 
එම්.ලක්. බන්දදුල හරිශ්චන්දර 
ලේකම් 
වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 
 

පිටපත් : 

1. ජනාධිපති ලල්කම් - කරු. දැ.ගැ.ස. 

2. අග්රාමාත ලල්කම් - කරු. දැ.ගැ.ස. 

3. අමාත මණ්ඩල ලල්කම් - කරු. දැ.ගැ.ස. 

4. පරිසර අමාතාංශ ලල්කම් - කරු. අ.ක.ස. 

5. ඉඩම් අමාතාංශ ලල්කම් - කරු. අ.ක.ස. 

6. අභන්තර ආරක්ෂක, සරවලේශ කටයුතු හා  

ආපදා කළමනාකරණ රාජ අමාතාංශ ලල්කම්  - කරු. අ.ක.ස.  

7. ලසසු සියලු ම අමාතාංශ ලල්කම්වරු - කරු. දැ.ගැ.ස. 

8. ලසසු සියලු ම රාජ අමාතාංශ ලල්කම්වරු - කරු. දැ.ගැ.ස. 

9. ඉඩම් ලකාමසාරිසර ජනරාල් - කරු. අ.ක.ස. 

10. ඉඩම් නිරවුල් කිරීලම් ලකාමසාරිසර ජනරාල් - කරු. අ.ක.ස. 

11. මැනුම්පති - කරු. අ.ක.ස. 

12. පළාත් ආණ්ුකාර ලල්කම්වරු - කරු. අ.ක.ස. 

13. පළාත් සභාවල ප්රධාන ලල්කම්වරු - කරු. අ.ක.ස. 

14. පළාත් සභාවල ඉඩම් අමාතාංශ ලල්කම්වරු - කරු. අ.ක.ස. 

15. පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසරවරු - කරු. අ.ක.ස. 

16. අධක්ෂ ජනරාල්, වනජීවී සංරක්ෂණ  ලදපාර්තලම්න්තුව - කරු. අ.ක.ස. 

17. අධක්ෂ ජනරාල්, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය - කරු. අ.ක.ස. 

18. අධක්ෂ ජනරාල්, ලවරළ සංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුව - කරු. අ.ක.ස. 

19. අධක්ෂ ජනරාල්, පුරා විදා ලදපාර්තලම්න්තුව - කරු. අ.ක.ස. 

20. අධක්ෂ ජනරාල්, භූ විදා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය - කරු. අ.ක.ස. 

21. අධක්ෂ ජනරාල්, ජාතික මැණික් හා සරවර්ණාභරණ අධිකාරිය - කරු. අ.ක.ස. 

22. අධක්ෂ ජනරාල්, වාරිමාර්ග ලදපාර්තලම්න්තුව - කරු. අ.ක.ස. 

23. දිසා වන නිලධාරීන් - කරු. අ.ක.ස. 

24. සභාපති, රාජ දැව සංසරථාව - කරු. අ.ක.ස. 

25. සභාපති, මධම පරිසර අධිකාරිය - කරු. අ.ක.ස. 

26. සභාපති, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - කරු. අ.ක.ස. 
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