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අමතක නනොවන  

වන ගත මතක 

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 
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නවළුම  
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වනජීවී නිලධොරීන්නේ අත්දැකීම් 

තුළ අමතක නනොවන මතකයන් 

පිළිබඳ ආවර්ජනයන් හො  වනජීවී 

සංරක්ෂණ නදපොර්තනම්න්තුවට 

අයත් සියළු භූමීන් පිළිබඳ    

      විස්තරොත්මක  

       සමොනලෝචනයන් 

       අන්තර්ගතය. 
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පිදුම 

 

අමතක නනොවන වනගත මතක නැමැති 

නමම විදුත් ස්ස්තකය දැනද දු දවනවන් සහ 

සුවහසක් නපොදු ජනතොව නවත පිනදන වගයි.  
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වනජීවී හො වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමොතොංශයේ නද නවඅඩ අයවිනද 

පළවන අමතක නනොවන වනගත මතක කථො මොලොනේ 1-10 

දක්වො නවළුම  

https://www.mwfc.gov.lk/wild-life-stories/ 
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නපරවදන 
 

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුව යටත්ට ගැදනන දහක්ටයාර් 1,258,997.55ක භූමි ප්රමාණය 

යටදත් පවතින ෙැඩි ස්වාභාවික රක්ිත් 3කි. ජාතික වදනෝොන 2ිකි. ස්වභාව රක්ිත් ක9කි. කැ   

දකාරිද ෝවන්ත ක2කි. සමුද්ර ජාතික වදනෝොන ක1කි. සමුද්ර සංිතත් ක1කි. මදමන්තම අභයභූමියක් දහෝ 

ක මණාකරණය කරන ලෙ අලි රක්ිත්යක් දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ ස්ාාන ි8කි. දම් ියයුමම 

වනාන්තත්ර සුන්තට ආරක්ෂාව සපයන ඔවුන්තදේ සංරක්ෂණය සඳහා දවන්ත කර ඇති ප්රදශශයන්ත 

දේ.දබාදහාමයක් වනාන්තත්ර සුන්තෙරත්වය නැරඹීම උදෙසා සංචාරකයන්තට විවෘත් බැවින්ත ජාතික 

ආොයමට ඍජු ොයකත්වයක් සපයයි. මදමන්තම ජජව විවිධත්වදයන්ත සපිරි දමම වනාන්තත්ර 

පර්දේෂණයන්තට සහ අධාපනයට මුලාරයන්ත සපයන විනනා දත්ෝත්ැි  දේ.  

1937 වසදර් දනා (ක2) ෙරන සත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ ආඥා පනදත්න්ත සුරක්ිත් වුන වනජීවී 

දෙපාර්ත්දම්න්තුවට අයත් දම් මනරම් වනාන්තත්ර රැක ගැනීම උදෙසා මහි දස්වය කරන සමස්ා දස්වක 

මණ් ලය දෙොහක් පමණ දේ. ඔවුන්ත විියන්ත වනාන්තත්රදේ හා මහි වසන වන සුන්තදේ ආරක්ෂාව 

ත්හවුරු ක  යුු අත්ර ඒ දවනුදවන්ත ඔවුනට කරන්තනට ියදුවන කාර්ය ප්රමාණය අපමණය. වන සුන්ත 

අනුරට ලක් වීම අවම කිරීම, අනුරට ලක්වු වන සුන්තට අවශ ප්රතිකාර ලබා ීමම, වියි  කාලදේීම 

ඔවුන්තට අවශ ජලය හා දවනත් පහසුකම් සැපීමම, වන සුන්ත ගම් වැීමම වැලැක්වීම. වන අලින්ත ගම් 

වැදුණු අවස්ාාදේීම ඔවුන්ත ආපසු පලවා හැරීම, වන සත්ව ෙ යම් නැවැත්වීම, වනාන්තත්ර මලි දපදහලි 

කිරීම වැලැක්වීම, වනාන්තත්ර භූමි දහාර රහදස් අල්වා ගැන්තම වැලැක්වීම හා භූමි මායිම් ආරක්ෂා කිරීම, 

සත්ව ගහණය අඩුවන අවස්ාාදේීම සුදුසු ප්රතිශ්ාාපනයන්ත කිරීමට කටයුු කිරීම දමන්තම නැරඹීම සඳහා 

පැමිදණන සංචාරකයන්ත සඳහා අවශ පහසුකම් සැපීමම වැි  කාර්යයන්ත වනජීවී ි ල ෙරුවන්ත විියන්ත 

සපුරා ඉටු ක   යුු කාර්යයන්ත අත්දරන්ත අත්දලාස්සකි. 
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දමවැි  විදශ්ෂ වු කාර්යයන්ත ඉටු කිරීදම්ීම වනජීවී ි ලෙරුවන්ත මුහුණ දෙන අනදේක්ිත් ියදුවීම් විටක 

රසවත්ය. ත්වත් විටක ත්රාසජනකය. ඒ දකදස් දවත්ත් ඒවා අමත්ක දනාවන සුන්තෙර මත්කයන්ත දේ. 

ත්ම දස්වා කාලය වනාන්තත්ර හා මහි සත්ා ියවුපාවුන්ත රැක ගැන්තම සඳහා විදටක දිවි දනාත්කා ක්රියා 

කරන දම් ි ල ෙරුවන්ත ත්ම මත්කය අවදි කර වීම ුලින්ත අන්ත අයට මම ි ල ෙරුවන්ත සැබ  ජිවිත්ය අත් 

විීමදම් අවසා්ාව උො දේ. අමත්ක දනාවන වනගත් මත්ක කත්ා දපල මවැන්තනකි. විවිධ ත්නුරු ෙරණ  

වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ කාර්ය මණ් ලය ත්ම කාාවන්ත ඒ පවසන අයුරින්තම දම් ුලින්ත ඔබට 

අත්විඳිය හැක. ඔවුන්ත  මම අත්ෙැකීම විඳීදම්ීම ියදුවන ක්රියාොමයන්ත ුලින්ත ඔවුන්තදේ ජීවිත්ය පිි බඳව 

ඔබට වටහා ගත් හැකිය. වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශදේ දවඅඩ අ විය හරහා දම් 

කත්ා මාලාවෙ මයට අනුබශධව අොල වනාන්තත්රය පිි බඳව සංක්ිේත් විස්ත්රයක්ෙ ඔබ දවත් ලබා දෙනු 

ලබනුදේ ඒ ුලින්ත ඔදඅඩ ෙැනුම වර්ධනය කිරීදම් අරමුණයි.  

ත්ම අත්ෙැකීම් ඒ දලියන්තම විස්ත්ර කරමින්ත දමයට ොයක වු ොයක වන ියයුමම වනජීවී ි ලෙරුවන්ත දම් 

කත්ා මාලාවන්ත දවඅඩ අ විදේ භාෂා ත්රිත්වදයන්ත ප  කිරීම සඳහා මුල් අදියදර් ියටම මය මනාව 

හසුරවමින්ත ස ම පිටුවක්ම ි වැරදිව ප  කිරීමට දවදහස වන අමාත්ාංශ වාපෘති අංශදේ රින්නා 

රිනායි මියත් කත්ා මාලාවන්ත සඳහා අවශ වන දස් විස්ත්රය දලස ලබා දෙන වනජීවී 

දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ ප්රචාරක ි ලධාරිනී හියි  සරත්චන්තද්ර මහත්මිය හා සහාය ි ලධාරිනී මදහ්ෂා 

චුරාි  දපදර්රා  මහත්මියත් දනාවන්තනට දමය ප  කිරීමට දනාහැකි වනු ඇත්. ඔවුන්තදේ කැපවීම 

හා උත්සහය අගය ක  යුුය. මදමන්තම ඡායාරූප රාශියක්ම ලබා දෙමින්ත කත්ා මාලාව සුන්තෙර ක  

වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ නැසීගිය දරෝහිත් රාජපක්ෂ මහත්ාෙ දගෞරවදයන්ත ියහිපත් කරමු. කත්ා 

මාලාදේ ඉංග්රීසී පරිවර්ත්නය කරන වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ භාෂා පරිවර්ත්ක අදශෝක පි හව න 

මහත්ාෙ දෙම  පරිවර්ත්නය කරන රින්නා රිනායි මහත්මියෙ මම කාර්යයන්ත ි වැරදිව කාර්යක්ෂමව 

කිරීම ුලින්ත දමහි භාෂා පරිවර්ත්නයන්ත ියත් ගන්තනා අයුරින්ත ඔබ දවත් ලබා ීමමට ොයක වී ඇත්.  
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මදමන්තම කත්ා මාලාව දවඅඩ අ විදේ ප  කිරීමට ොයකත්වය ෙැක් වු සැලසුම් අංශදේ මන්ත.අයි.ගයාත්රි   

මහත්මිය හා දිමුු අසංක දකාල්ුදර් මහත්ා දේ කාලීන දස්වය අගය ක  යුුය.  දපාත්ක් දලස 

කත්ා මාලාව මි  ෙැක්වීමට කතිකා කර ගත්ත්ෙ මය මිල අධික කාර්යයකි. කත්ා මාලාව අන්තත්ර්ජාලීය 

දපාත්ක් දලස මුද්රණය ක  හැකිය යන අෙහස ලබා දුන්තදන්ත වාපෘති අංශදේ රුිති  දසනවිරත්න 

මහත්මියයි. රුිති , රින්නා හා වාපෘති අංශදේ ුෂාරා විදතරත්න මහත්මිය මක්ව ප දපාත් ි ර්මාණය 

කරන්තනට දවදහදසි . වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශදේ දල්කම්ුමිය වන චන්තද්රා 

දහ්රත් මහත්මියදේ දිරිගැන්තවීම ි සා ප දපාත් මි  ෙැක්වීම ියදු විය. 

දමම ප දපාත් භාෂා ුදනන්තම ලබා ගත් හැකි ි සා ඒ ඒ භාෂාදවන්ත පරිශීලනය කරන්තනට අවශ අයට 

ත්මන්තට රිිය භාෂාදවන්ත පරිශීලනය කිරීදම් අවස්ාාව ඇත්. මක් දපාත්ක පරිච්දේෙ 1කක් වන අත්ර මහි 

විස්ත්ර වනුදේ වනාන්තත්ර භූමි 1කක් පිි බඳවය. දමය මක් දවුමමකි. දම් වසදර් ප මුවන දවුමම 

ි කුත් කරනු ලබන අත්ර ලබන වසර මැෙ භාගදේීම දෙවන දවුමමෙ ලබන වසදර් අග භාගදේීම 

දත්වැි  දවුමමෙ දලස ියයුමම වනාන්තත්ර පිි බඳව අමත්ක දනාවන වනගත් මත්ක හරහා ඔබ 

ෙැනුවත් කිරීමට අප බලාදපාදරාත්ු වන්තදනමු. දමහි මකුව බාගත් කිරීම ුි න්ත ඔබට පහසුදවන්ත 

ලංකාදේ වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුවට අයත් වනාන්තත්ර පිි බඳව දත්ාරුරු ලබා ගත් හැකි වනු ඇත්. 

 

 

       ෙම්මිකා මල්ියංහ 

       අතිදර්ක දල්කම් (වාපෘති) 

       වනජීවි හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය         
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පණිවුයය 

 

 

 

 

 

“ ජාතිදේ ජීවනාලිය ෙරුවන්තය. මදමන්තම ජීවදේ පැවැත්මට වනජීවීන්ත හා වනාන්තත්ර අත්ාවශය. 

වනජීවීන්ත හා වනාන්තත්ර ඉදිරි පරපුර සඳහා රැක ගැනීම වූ කලී ෙැදේ මූලික වගකීමකි. මම අරමුණ 

සාක්ෂාත් කරනු වස් ෙැදේ දූ ෙරුවන්තදේ වනජීවීන්ත හා වනාන්තත්ර පිි බඳ ෙැනුම වැඩි දියුණු  කිරීම 

සඳහාත්, දමම වනජීවීන්ත හා වනාන්තත්ර සුරැකීම සඳහා ත්ම දිවි පරදුවට ත්බා රාජකාරී ඉටු කරන 

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ ි ලධාරීන්තදේ ියයුම් වූත්, සුවිදශ්ෂී වූත්, රසවත් දමන්තම භයානක 

වූත් අත්ෙැකීම් ඉදිරිපත් කිරීදමන්ත ඔවුන්තදේ කාර්යභාරය සම්බන්තධව පාාක සැම ෙැනුවත් කිරීම 

සඳහාත්, වනජීවී ි ලධාරීන්ත උශදයෝගිමත් කිරීම සඳහාත් දමම ‘ අමත්ක දනාවන වනගත් මත්ක ’  

කත්ා මාලාව අප අමාත්ාංශ දවඅඩ අ විය මගින්ත ප  කරනු ලබයි. මය පහසුදවන්ත මක් ත්ැනකින්ත 

පරිශිලනය කිරීම සඳහා දවුමම් කිහිපයකින්ත භාෂා ත්රිත්වදයන්ත දමම කෘති අන්තත්ර්ජාල දපාත්ක් ( ප- 

බුක් ) දලස මලි ෙක්වනු ලබයි. අෙ ඔබ අත්ට පත්වනුදේ දමහි ප මු දවවමයි. වනජීවීන්ත හා වනාන්තත්ර 

සම්බන්තධ ක්දෂ්ත්රය පිි බඳ ියයුම පුරවැියයන්තදේ ෙැනුම පුුමල් වීම යනු ඒවා සංරක්ෂණය කිරීමට හැකි 

ඉත්ා උිතත් මගක් බැේ විශ්වාස කරමි.  

දමම කත්ා මාලාවන්ත හා කෘති මි  ෙක්වන්තනට ොයක වන අප අමාත්ාංශදේ කාර්ය මණ් ලදේ 

දමන්තම වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ කාර්ය මණ් ලදේෙ උත්සාහය හා කැපවීම අගය 

කරමි. 

දමම කෘතීන්ත වනජීවීන්ත හා වන සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකීය ජාතිදේ අනාගත් පරපුරට 

උෙේවක් වනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා කරමි. ’’  

ගවන මහින්ද අමරවීර  

    වනජීවී හො වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමොත  
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පණිවුයය 

 

 

 

 

 

“මාදේ රාජකාරී ජීවිත්ය ු  ගුරුවරියක දලසත්, රාජ ි ලධාරිි යක දලසත් මා ලෙ අත්ෙැකීම් 

දමදනහි කරමි. දනාදයක් ත්ැන දනාදයක් පුශගලයින්ත ඇසුරු කද මි. ශ්රී ලාංකීය වනජීවීන්ත හා 

වනාන්තත්රවල පහස ලදිමි. දමවන්ත දසාඳුරු විශ්මයජනක දසාබාෙම් මැවීමකින්ත දහබි දිවයිනක් ලෙ බව 

ියත්න්තනටත් ආ ම්බර දවමි. මවන්ත දසාඳුරු උරුමයන්ත දහබි රටක වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ 

අමාත්ාංශදේ දල්කම් දලස මා ලෙ භාරදුර වගකීම දමදනහි කරන්තදන්තෙ ුිනි . විවිධ කාර්යයන්ත 

ඔස්දස් මම වගකීම ඉටු කරමින්ත ියිනන අත්ර මම වගකීමම සාක්ෂාත් කරනු වස් අප ි ලධාරීන්තදේ 

අත්ෙැකීම් ග්රන්තාාරූ  කරමින්ත මලි ෙැක්දවන  ‘අමතක නනොවන  වනගත මතක’ කත්ා මාලාව දවත් 

මාදේ සුභාශිංසන දගන මන්තදනමි. මා ආෙරණීය දුවා ෙරුවි , ඔබ දම් ලක් දපා දේ ඉපිෙ, හැීම වැඩී 

දපාෂණය වී, ත්ම මාත්ෘ භූමියට ත්ම යුුකම ඉටු කිරීමට නම් ගහදකා , සත්ා සීපාවා සුරැකීම ුි න්ත 

ි බඳ කෘත් ගුණ සැලකිය යුු වන්තදන්තය. ම් දවනුදවන්ත දමවන්ත කෘති ුි න්ත ලබා දෙන අමිල 

ෙැනුදමන්ත දපෝෂණය වනු මැනවි. 

දමම කත්ා මාලාවන්ත හා කෘති මලි ෙක්වන්තනට දවදහස වන අප අමාත්ාංශදේ කාර්ය මණ් ලදේ 

දමන්තම වනජීවි වන සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ කාර්ය මණ් ලදේෙ කැපවීම මමෙ ුටු ියතින්ත 

අගය කරමි. 

දමවන්ත කෘතීන්ත ුි න්ත අප අමාත්ාංශදේ අරමුණක් වන වනජීවීන්ත හා වන සම්පත්  සංරක්ෂණය 

කිරීදම් කෘත්යය ඉටු වනු ඇත්ැයිෙ විශ්වාස කරමි.”  

   ආර්.එම්.සී.එම්.නහ්රත් 

   නල්කම් 

   වනජීවී හො වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමොතොංශයේ ය  
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3. කවුඩුල්ල ජාතික උොනය ..............................................31 

4. යාල ජාතික උොනය ......................................................38 
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විල්පත්තු  

 ජොතික උදොනය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අත්දැකීම  - හැල කිඹුලො පස්නසන් පැන්ුවො 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො - නවහොන්   

        සහන්ජිත් නේරගම  

 විල්පත්තු උදොනනද විස්තරය 

01 
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හැල කිඹුලො පස්නසන් පැන්ුවො 
 

දම් ියශධිය වුදන්ත මාව රස්සාවට බඳවා ගත්ත් කාදල්.  

විල්පත්ු වනය අ වි අටකට දබෙලා තිදයනවා. මට රැකියාව ලැබුදණ් ‘දපාම්පරිේපුව’ කියන 

අ විදේ, 3 දර්ණිය ය වන අ වි ආරක්ෂක වරදයක් විදිහට.  

දම් කාදල් ක්දෂ්ත්ර වැ  වලට අපට රජදයන්ත වාහන ලැබුදණ් න . අපි ගමන්ත කද ් පයින්ත නැත්නම් 

පා පැදි වලින්ත. 

දම් මාර්ගදේ පරණ දවල් යායක් තිබුණා. ඒ හරහා දකාදහාමටවත් වාහන යන්තන බැහැ. පට අමත්රව 

කිදලෝමිටර් විස්සක් ත්රම් දුරට වැල්ල. 

අපි වැටලීමක් කද ාත් වරෙකරුවන්ත උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ෙවස්වල වරෙකරුවන්ත උසාවියට 

ොන්තන අපිට විල්පත්ු ප්රධාන දොරටුදවන්ත වාහනයක් ගන්තන පුුමවන්ත. උසාවි ෙැම්මට පස්දස් උසාවි 

දින වලට අපි යන්තදන්ත පයින්ත. 

මම වැ  කරපු දපාම්පරිේපුව අ විදේ ඉඳලා විල්පත්ු ප්රධාන දොරටුවට කිදලෝීටටර් හත්ලිස් හයක් 

දුර තිදයනවා.  

උසාවි යන ෙවසට අපි පාන්තෙරින්ත නැගිටලා කිදලෝීටටර් හත්ලිස් හයක් පයින්ත යන්තන අරඹනවා. 

බ ගයක අපිට අවශ ලිපිද්රවත් අදනක් උවමනා කරන ජාතිත් ොලා පිද  මල්ලා ගන්තනවා.  

දපාම්පරිේපුදේ ඉඳලා කිදලෝීටටර් හත්කට දුරින්ත ත්ලවිල බංගලාව තිදයනවා. මත්ැන ිනකක් විදේක 

අරගන්තන පුුමවන්ත. ඉන්ත පස්දස් කිදලෝ ීටටර් තිස්නවයක් පයින්ත යනවා විල්පත්ු ප්රධාන දොරටුවට. ඒ 

හරියට කියන්තදන්ත හුණුවිලගම කියලා.   
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ත්ලවිල බංගලාව පහු කරලා මනදකාට වැලි තිදයන ප්රදශශදේ ‘ දකාක්කාරිය ’ විල හමු දවනවා. 

දම් විදල් තිදයන්තදන්ත කලපු වුර. විල ලඟින්ත යන වැලි පාර මදරනවා. 

ෙවසක් මම උදශ පාන්තෙර ආවා උසාවි යන්තන. දවලාව උදශ හයට විත්ර ඇති. යාන්තත්මින්ත ඉර මි ය 

වැටී තිබුණා. මදේ අදත් ආයුධයක් තිබුදණ් න . වල් සුන්ත භය කරන්තන පාවිච්ිත කරන ආදලෝක 

දවඩි (ත්න්ත  ේල ෂ්) දෙක ුනක් විත්රක් තිබුණා ආරක්ෂාවට. පැත්ත් පලාත්ක කවුරුත් දේනන 

හිිනදේ න .   

මම විල ලඟින්ත මනදකාට මකපාරටම විශාල කිඹුදලක් විල ගැ ද  ඉඳලා මං ඉස්සරහට පැන්තනා. දම් 

හැල කිඹුදලක්. අඩි පහද ාවක් විත්ර දිගයි. වාසනාවට මාව අහුවුදණ් න , මම පැන ගත්ත්ා, පස්දස් 

දුවන්තන පටන්ත ගත්ත්ා. වැලි පාර මදරනවා. නමුත් අමාරුදවන්ත දිේවා. පස්දස් හැරිලා බලනදකාට 

කිඹුලා මදේ පස්දසන්ත ම වනවා. මාව දවේලන්තන ගත්ත්ා. නමුත් මට දුව ගන්තන පුුවන්ත වුනා. 

කිඹුලා මදේ පස්දසන්ත මිටර් අටක් විත්ර දුරට මදලේවා. 

ඉන්තපස්දස් මම දම් පාදර් යනදකාට කිඹුදලෝ ගැනත් විදශ්ෂදයන්ත බැුවා. 
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                                         නවහොන් සහන්ජිත් නේරගම 

 
 

වයස අවුරුදු විස්සටත් අඩු ත්රුණයකුදස් 1981 දනාවැම්බර් දෙවැි ො 3 වන දර්ණිය ය වන අ වි 

ආරක්ෂක වරයකු දලස වනජීවි දෙපාර්ත්දම්න්තුවට බැදුණු සහන්තජිත් දේරගම මහත්ා අෙ වන විට 2 

දරණ්ිය ය හා 1 දර්ණිය ය කාර්යක්ෂමත්ා ක ඉම් පසු කර අනුරාධපුර කලාප සහකාර අධක්ෂවරයකු දලස 

දස්වය කරනු ලබයි. 

 

බිරිඳදගන්තෙ, දියණිය යකදගන්තෙ පුත්නුවන්ත දෙදෙනකුදගන්තෙ සමන්තවිත් දේරගම මහත්ාදේ ආෙරණීය පවුල 

නුවර දිස්ීක්කදේ ගලදගෙර ප්රදශශදේ පදිංිතව ියිනන අත්ර ඔහු අනුරාධපුර ි ල ි වදස් ියට රාජකාරී 

කටයුු කරනු ලබයි. 
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විල්පත්තු  ජොතික උදොනය 
 

ශ්රී ලංකාදේ  වනජිවි රක්ිත්  ප්රදශශ 1938 දි  වනසත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂක ආඥා පනත් යටදත් 

ප්රකාශයට පත් කර ඇත්. වනජීවි රක්ිත්ය දකාටස්  කිහිපයක් දේ.      

ජාතික උොනය 

ෙැඩි ස්වාභාවික රක්ිත්ය. 

ස්වභාවික රක්ිත් 

අභය භුමි     

 

මින්ත ප මු දකාටස් ුන රජදේ ඉ මි පමණක් ඇුලත් වන අත්ර  ඒවා “ජාතික රක්ිත් භූමි” දලස 

හැදින්තදේ.අභය භූමියකට රජදේ ඉ ම් හා දපෞශගලික යන දෙවර්ගදේම ඉ ම් ඇුලත් විය හැකිය. 

ෙැනට දිවයිදන්ත මුුම භූමි ප්රමාණදයන්ත  ියයයට  ෙහ හත්රක පමණ “වනජීවී රක්ිත්” දලස ප්රකාශයට 

පත් කර ඇත්. 

 

දමම රක්ිත් ප්රදශශ වලින්ත මහජනත්ාවට ව ාත් සීටප වන්තදන්ත “ජාතික උොනයි” . ඒ ඒවාදේ ජිවත් 

වන සුන්ත ෙැකබලා විදනෝෙ විමට මහජනත්ාවට අවශ පහසුකම් සලසා ඇති බැවිි . ශ්රී ලංකාදේ 

ජාතික උොන විිය හයක්දේ. රජදේ ඉ ම් පමණක් ඇුලත් වන බැවින්ත විල්පත්ු උොනයෙ “ජාතික 

රක්ිත් භූමියක්”  දලස සැලදක්. දකා ඹ  ියට විල්පත්ු ජාතික උොනයට  ඇති දුර කිදලෝීටටර්ම 

18ක ක් පමණදේ. 

 

 

 

 

 

 

                 උදොන පිවිසුම 
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         උදොන ලසලස්ථොනය 

 

වගා ක  දනාහැකි ත්රමටම වගුරක්ව පවතින භූමිය “විල්ුව”  දේ. උස් බැම්මක් දමන්ත පිහිටා ඇති 

මැෙ පහත් වු දමම විල්ු ප්රදශශය වැිය කාලයට ජලදයන්ත පිරි පවති. “පත්ුව” යනු ගම් කිහිපයක්, 

ුලාන්ත කිහිපයක් දහෝ වසම් කිහිපයක් මකු සැදෙන සීමා ි යාමය . ඵ් අනුව දබාදහෝ විල්ු පැවතිම 

ි සා දම ප්රදශශයට  “විල්පත්ුව” යන නම දයදශ. 

 

 

   

 

 

 

 

  

       කොල  විල්ු 

 

ක මණාකරන පහසුව සෙහා විල්පත්ුව දකාටස් දෙකකට දබො දවන්ත කර ඇත්. 

I. විල්පත්ු ජාතික උොනය 

II.  විල්පත්ු උුරු අභයභුමිය           

 

විල්පත්ු ජාතික උොනදේ ප්රදශශ දභක්ටයාර් 131ිි7.1 ක් දේ. විල්පත්ු උුරු අභයභුමියට 

දහක්ටයාර් ි2  අයත් දේ. 
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දමම භූමියන්ත දපාදුදේ ගත් ක  ත්ෘණ භුමි , ලදූකැ ැ ,වැලිපර, ජලාශ, වැේ සහිත් වනාන්තත්රයකි. 

ජනවාරි දපබරවාරි මාසවල වියි  දශශගුණිය ක ත්ත්වයක් පවතින අත්ර මාර්ු අදේල් ෙක්වා අන්තත්ර් 

දමෝසම් වැිය ලැදඅඩ. මැයි මස ියට  සැේත්ම්බර් මුල් කාලදේ දත්ත් වියි  දශශගුණිය ක ත්ත්වයක් 

හටදගන දිගු ි යන්ත සමයක් ඇති දේ. පසුව සැේත්ැම්බර් දෙසැම්බර්  ෙක්වා කාලයම වර්ෂාව පවති. 

සමාන වාර්ික උෂ්ණත්වය දසල්ියයස් අංශක 27.2 කි. වාර්ික වර්ෂා පත්නය මිලි මිටර් 1කකක කි.   

 

 විල්පත්ු  උොනයට විල්ු හත්ලිහක් පමණ අයත්ව තිදඅඩ. දම්වා වැඩි වශදයන්ත මිරිදිය දේ. 

මුපිිනන්ත මුහුෙ හා සම්බන්තධ නැති  වුවෙ මින්ත සමහරක් ලවණ ගතිදයන්ත යුක්ත්ය. විවිධ වර්ගදේ 

ජලාශ්රිත් පක්ෂීන්ත හා ක්ෂීරපායින්ත  ඵ්කරාශි වි ියිනන විල්ු වටා පිහිටා ඇති ප ල් බ වුම් සහිත් දවර  

වැි  තීරු අගනා “ දපෝෂක ප්රදශශ” දලස නමි කරනු ලැදඅඩ. දම්වා ප්රධාන  විල්ු  දලස හදුනා ගි . 

 

විල්පත්ු ජාතික උොනය ු  ඇති වගුරු බිම් කාලයකට වියි  යන ගංගා වලින්ත දවන්ත වු පිටාර ත්ැි   

ි දයෝජනය කරයි.  දමහි දවරද ් ියට ආසන්තන වශදයන්ත කිදලෝමිටර් විිය හත්රක් පමණ ප්රදශශයක 

පවතින හුණුගල්  යාපන අර්ධශවීපදේ  පවතින හුණුගල් වලට ව ා දවනස් බවෙ හදුනාදගන ඇත්. 

පහත් බිමි බටහිර තීරුවෙ මුහුදු වැල්දලන්ත සමන්තවිත් වන අත්ර  ඵහි අවසාදිත් පාෂාණ ෙ බහුලය.  

පලගුරායි සහ කුදිරමදලයි අත්ර පිහිින වැලි සහ රු පස් පර්වත්ෙ ශ්රී ලංකාදේ දවනත් ප්ර දශශයන්තහි  

පහසුදවන්ත හමු දනාවන ඒවාය. දමහි මධ ප්ර දශශදේ ස්වභාවික දිය වලවල් වලින්ත හා විල්ු වලින්ත 

ගහණය.  

 

බටහිර තීරදේ පස දබාදහෝ ි සරු අත්ර ඵහි ත්ැි න්ත ත්ැන රතුකහ ලක්ෂණ ෙැකිය හැකිය. ඵ්වා 

කාබි ක හා ඛණිය ජ ද්රවන්තදගන්ත නනය. නැදගනහිර ප්රදශශදේ පස සරුසාර අත්ර ඵහි ඛණිය ජ ද්රච 

අ ංගු දේ. ඵ්වා වර්ණදයන්ත රුපාට හා දුඹුරු පාට දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

කුදිරමනල් තුඩුව  
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භුදගෝලීය පිහිිනම දලස  දමය අනුරාධපුරදේ  ියට කි.මි 3කක් බටහිරින්ත වයඔ දිග දවර  තීරදේ පිහිටා 

ඇත්. ඵදස්ම  වයඹ ප ාත් හා උුරු මැෙ ප ාත් අත්ර මායිම් පුරාෙ පැතිර පවති. උුරින්ත දමෝෙරගම් ආරු 

මගින්තෙ  ෙකුදණන්ත ක ා ඔදයන්ත ෙ  බටහිදර්න්ත පෘුගීිය හා ලන්තදශිය දබාකු වලින්ත ෙ  විවෘත් මුහුදෙන්තෙ  

මායිම් දේ.  

 

අභයභූමිය  දවරද ් ියට  අභන්තත්රය  සම්පූරර්ණදයන්තම උුරු ප ාදත් පිහිිනයකි. මය උොනයට යාබෙ 

ව දමෝෙරගම් ආරු මගින්ත දවන්ත වි තිදඅඩ.  

 

විල්පත්ුව  ශ්රී ලාංකිකයන්තදේ ිතිහාියක භූමියක් දලස ෙ සැලදක්.  ඵ්  විජය කුමරු  විල්පත්ුදව  ඵක්  

මායිමක් වන ත්මිබපණ්ණී  දනාදහාත් කුදිරමදලයි  වරායට අහම්දබන්ත දගා  බැියමත් සමගය. ඵ් අනුව  

දිවයිදන්ත ජනාවාස ආරම්භදේ දත්ෝත්ැන්තනට  පමණක් දනාව රාජ සංස්කෘතිදේ පෙනමෙ වැින ඇත්දත්ෙ 

දම් ප්රදශශදේ විය හැකිය. අනුරාධපුරය, පුත්ත්ලම හා මන්තනාරම  දිස්ත්රික්ක වලට අයත් විල්පත්ුව ු  

බහුලව  පුරාණ නටබුන්ත  පූරරාවෘත්ත් හා ජනරැති දබාදහෝ දේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  කුනේණි මොලිගොනේ නටබුන් 

 

පුරාවෘත්ත්යන්තට අනුව විජය කුමාරයා අවාහ කරගත්  කුදේණිය යදේ මාලිගදේ නටබුන්ත අෙ “කාලි විල්ු“ 

ප්රදශශදේ  ෙක්නට ලැදඅඩ. ඵදස්ම ීටට වසර  දෙෙහාසකට  දපර දුටුගැමුණු රජුදේ පුත් සාලිය කුමරු හා 

මනාලිය වු     අදශෝකමාලා ජීවත් වුදේ යැයි කියන  රජමාලිගය , දියදපාකුණු, රාජසභා මණ් ප වල 

නටබුන්ත ආදිය ෙ ත්වමත් මරෙන්තමඩුව පසාන දිග දපදෙදස්  පිහිින වීරන්තදගා  හා ගල් බැදි තිරය දපදෙස්  
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වලට අයිතිව පවතින බව පූරජ මල්ලාවල දම්ධානන්තධ හිමිදේ කෘතියක සෙහාන්ත දේ. මනම් ක්රි:පූපූර 1ි1-

131  පමණ ඉදිකරණ ලෙ විලොදගා රාජධාි ය ඇත්දත් දමම ප්රදශශදේය. පුත්ත්ලම අනුරාධපුර පාදර් 

සැත්පුම් 17 ක් පමණ ගිය විට හමුවන අුත්ගම හංදිදයන්ත  විල්පත්ු අභයභුමි මායිදම් රාජධාි ය  පිහිටා 

ඇත්. සාලිය කුමරු විියන්ත සාෙවන ලෙ “වි ොදගා ” “විහාරමන්තදිරය” ඇුු ිතිහාියක දබෞශධ 

නෂ්ටාවදශ්ෂ දබාදහාමයක් දමහි ඇති බැවින්ත දමය සුවිදශ්ි ස්ාානයක් දේ. ත්වෙ දමම ප්රදශශදයහි  

ගල්කණු, විවිධ ප්රමාණදේ ගල්දලන්ත, දලන්ත කටාරම්, ්ාහ්ීට අක්ෂරයන්ත පිහිටුවන ලෙ ශීලා ලිපි  ආදියෙ 

ෙක්නට ලැදඅඩ. 

 

විල්පත්ු ප්රදශශයට අයත් දපාම්පාරිේපු ප්රදශශයෙ  පුරා විොත්මක වැෙගත්කමින්ත යුක්ත් වු ප්රදශශයක්  

දේ.දමම ප්රදශශය කැණීමි සෙහා දත්ෝරා ගැි මට  මුලික දලස බලපාන ලශදශ, 

 

I. දමය  ඉන්තදියානු භුමියට ඉත්ා ආසන්තනව පිහිිනමත් මමි සා වරාය හා උුරු ඉන්තදියානු දවර ද ් ියට ඵ් 

දපදෙස් දෙක අත්ර ි රන්තත්රදයන්ත පැවුනා වු සංස්කෘතික හා දව ෙ සබෙත්ාව ි සා දිවයිදන්ත 

සංස්කෘතිදේ ඵ් ඵ් කාලපරිේෙයන්ත ුල ියදු වු ෙැ පිි බෙ විශ්වාසනීය ෙත්ත් ලබා ගැි මත් සඳහා. 

II. කෘිකාර්මික ප්රඡා සං්රමණය විම හා පදිංිත විමට ි රන්තත්රදයන්ත දහ්ු වු පාරිසරික විොත්මක 

සමාන බවක් දපන්තන විමත්ය. 

 

දමම ප්රදශශය, දිවයිදන්ත උුරු දපදෙස් බටහිර දවර  ආසන්තනදේ පිහිින ප්රාේ ිතිහාියක  සුසාන 

භුමියක් දලසට ප්රකටය. දමය මකම වියි  කලාපයක පිහිටා ඇති ෙැනට වන ආරක්ෂක ස්ාානයකි. 

පුත්ත්ලදම්  ියට ඉලවන්තකුලම ෙක්වා වැින ඇති මාර්ගයකින්තෙ දමම ස්ාානයට ලගා විය හැක. දමහි 

ෙකුණිය න්ත කලා ඔයත්   නැදගනහිරින්ත පුරාත්න ගල්දේ විහාරයත් දේ. දපාම්පාරිේපු හි දබාදහෝ දුරට 

සුසාන භූමි වාේත් වි තිදඅඩ. දමහි කරණ ලෙ කැණිය ම් වලින්ත අුමබදුන්ත ආදි වැ ුණු ද්රවෙ දසායාදගන 

ඇත්. දමදලස කරන ලෙ පර්දේෂණ ුලින්ත මකල ියින ජනත්ාවදේ ත්ාක්ෂණිය ක ෙැනුම පිලිබෙව යම් 

අෙහසක් ලබා ගැි මට හැකි වි තිදඅඩ. ත්වෙ කුදිරමදලයි ුඩුදේ ඉපැරණිය  දකෝවිලක නටඹුන්ත තිබි හමු වි 

ඇති අත්ර නාවික ගමනාගමනය සෙහා දයාො ගන්තනා ලෙ ප ගුදරයි වරායක නටඹුන්තෙ හමු වි ඇත්. 

වාර්ික පූරජා පවත්වන ඉපැරණිය  පල්ලියක් අෙෙ ෙක්නට ලැදඅඩ.ඉහත් දත්ාරුරු අනුව දපනී යන්තදන්ත  ඉත්ා 

වැෙගත් ිතිහාියක වාර්ත්ා හා මුල අිලදල්ඛන හා පුරාණ ක්දෂ්ත්ර , ස්මාරක සහ මානව සංස්කෘතිකාංග 

රුසක් විල්පත්ුව ප්රදශශදේ සැගවි ඇති බවය. මම ි සා ශ්රී ලංකාදේ පැරණිය ත්ම හා ව ා වැෙගත්ම රක්ිත් 

ප්රදශශ අත්ර  විල්පත්ු ජාතික උොනයට ප්රමුඛස්ාානයක් ලැදඅඩ.  
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ත්වෙ දමහි වෘක්ෂලත්ා හා සත්ත්වයින්ත පිි බෙව සලකා බැුව දහාත් , බටහිර පවතින වනාන්තත්ර , 

ලැහැබ, ත්ණබිමි, සහ උොන මධ දේ පවතින විල්ු සහ කාණු පශධති ි සා  දමවැි  පරිසර වල 

ජජවී විවිධත්වය හා පාරිසර විොත්මක අතින්ත ඉහල අගයක් ගි . දමහි ක්ෂීරපායි විදශ්ෂ 31ක් 

හදුනාදගන ඇති ඒ අත්ර ීට සහ වවුල් විදශ්ෂෙ ඡිවත් දවති.දමහි ත්ර්ජනයට ලක් වි ඇති ක්ිරපායි 

විදශ්ෂ වන්තදන්ත අලියා, ව සා, දිවියා සහා කුුම හරකා යන සත්ත්වයින්තය. ශාක භක්ෂකයින්ත අත්රින්ත 

සංඛා දවන්ත  අඩුම ඝනත්වයක් දපන්තවන්තදන්ත  “අලියා“ වන අත්ර ප්රාම ස්ාානයට  සලකන්තදන්ත “තිත් 

මුවා” දව. තිත් මුවන්ත සංඛාත්මක වශදයන්ත  3,5කකක් පමණ දේ. දම් අත්ර ජාතික වදනෝෙනදේ 

අභය භූමි ක මණාකරණය යටදත්, ම ත්කදි ත්ණදකා  වැවිම ආදිය මගින්ත අලින්තදේ වාසභූමි ඒ 

සුනට සුදුසු වාසභූමි බවට පත්කිරිමට උත්සාහ දගන ඇත්. ත්වෙ දශශිය දමන්තම සාං්රමණිය ක 

පක්ින්තදේ ගහණෙ දමහිදි ෙැක ගත් හැක. 

 

 

 

 

 

 

   දිවියො (Panthera pardus kotiya)  

 

 

 

 

 

       වලහො (Melursus ursinus)       නගෝනො (Sambar rusa unicolor) 
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දමම ප්රදශශදේ ඇති වෘක්ෂලත්ා පිි බෙව සලකා බැලිදම්දි , දවර  තිරයට යාබෙව පිහිින කරදිය 

ත්ණබිම , පහත් ලැහැබ සහ දවර ාශ්රිත් වෘක්ෂලත්ා  දලස  වෘක්ෂ ලත්ා වර්ග  3කි. උොනදයන්ත 73්ක් 

පමණ වනාන්තත්රදේ දහෝ ලැහැබ වලින්ත සමන්තවිත් වන අත්ර ඉතිරිය විවෘත් වාසභුමියක් දලස පවති. 

කිදලෝීටටර් 5-10ක්  අත්ර වු දවරල තීරය අඩු උසකින්ත යුක්ත් වන අත්ර  භූමිය අභන්තත්රයට වත්ම වෘක්ෂ 

සහිත් වැිය වනාන්තත්ර හමු දේ. 

උොනදේ බටහිර අශ්රිත් ප්රමුඛ ශාක විදශ්ෂ දලස වල්ඉදි, උංිත, දත්ල්කදුරු, දකා ං, ව වරණ, හල්මිල්ල, 

බුරුත්, දලෝු, කුමවර, ෙුමක්, වීර, පු, දකෝන්ත, මහෙන්ත, මිල්ල, කිරිදකාන්ත වන අත්ර, 

පදුරු ශාක දලස හීරස්ස, ෙමි ය, බූ දකාම්බ ,කරපිංචා, දනල්ලි, උල්දකන්තෙ , කුකුරුමාන  ෙ, ත්ෘණ හා 

පැ ැින ශාක දලස  දත්ෝර, මයුර ත්ණ, හීන්ත ත්ණ ආදිය හදුනා ගත් හැක. 

 

දමදලස දසෞන්තෙර්යාත්මක ිතිහාියක විනනාකමින්ත යුක්ත් වු විල්පත්ු උොනය  අතීත්දේ ියදු වු 

ත්රස්ත්වාදි කටයුු ි සාත්, යුධමය දහ්ුන්ත මත් ත්නවා ඇති වැඩි දියුණු කරන ලෙ මාර්ග ි සාත්,  ඉත්ාම 

සංවිධානාත්මකව කරනු ලබන නීති විදරෝධි ෙැව කැපීමි සහා ෙ යම් කිරීම් ආදිය ි සාත් යමි ත්රමක 

හාි යකට ලක් විය. ඒදස්ම උොනය ආශ්රිත් ගම්බිම් වාේත් විමෙ වදනෝොනදේ ඒකීයකරණයට 

ත්ර්ජනයක් වු අත්ර ප්රතිසංස්කරණය කරවන ලෙ මහා අන්තෙරදගාල්ල ව හා මහාවැව ජලාශ වල 

ආ්රමණිය ක ශාඛ  වර්ධනය වීමත්  වනජිවියනට අයහපත්ක්ම වි ඇත්. 

 

මදස්ම විල්පත්ු ජාතික උොනය හුණුවිල ගම පිහිින උොන මුලස්ාානදයන්ත පාලනය කරන අත්ර 

පාරිසරික  සංචාරක කටයුුෙ සාර්ාකව ක්රියාත්මක දකදර්. 
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කහල්නල් පල්නල් කැනල් 

අභය භූමිය 
 

 

 

 

 

 අත්දැකීම  -  අලියො පැන්නන මනේ ඇඟට උඩින් 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො - නවහොන් සහන්ජිත් 

           නේරගම  

 කහල්නල් පල්නල් කැනල් අභය භූමිනද විස්තරය 
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අලියො පැන්නන මනේ ඇඟට උඩින් 
 

මට මත්ක හැිනයට දම් ියදුවීම ියශධ වුදන්ත මක්ෙහස් නවියය අසූ හත්ර අවුරුශදශ දපබරවාරි මාසදේීම 

අලි ඇල්ලීදම් දමදහයුමක් තිබුණා ගල්ගමුව රැස්දවදහර ප්රදශශදේ. අලි ඇල්ලීදම් දමදහයුමක් 

කියන්තදන අලි අල්ලලා වාහනයක පටවලා ගිහින්ත ි ෙහස් කිරීමක්. දම් දවන දකාට මම දස්වයට 

බැඳිලා අවුරුදු දෙකක් විත්ර ඇති. මම අලි පලවා හරින දමදහයුම් වලට සම්බන්තධ දවලා තිබුණට අලි 

අල්ලන දමදහයුම් වලට සම්බන්තධ දවලා තිබුදණ් න . 

 

රැස්දවදහර කහල්ල පලදල් කැදල් රක්ිත්දේ කත්දනෝරුව වැව ඉස්මත්දත්යි අලියා අල්ලන්තන 

තිබුදණ්. ඒ කාලදේ  දම් ප්රදශශය රක්ිත්යක් දලස නම් කර තිබුදණ් න . මහවැලියට අයිති අභය 

භූමියක් විදිහටයි තිබුදණ්. 

 

අල්ලන්තන ගියපු අලියා මිි සුන්ත ුන්ත හත්ර දෙදනක් මරපු, දගවල් ක පු, ප්රදශශ පිිනන්ත විනාශ කරපු 

ෙරුණු අලිදයක්. අල්ලන්තන ගියපු කණ් ායදම් මාත් මක්ක විිය දෙදනක් විත්ර හිිනයා. අදේ 

කණ් ායදම් බහමන්ත, මන්තසුර් කියන ප පුරුදු ි ලධාරීනුත් හිිනයා. 

 

දම් ෙවදස් අලියා ගම්මාදනකට ගිහින්ත වගා පාු කරලා කැ යට ඇුු දවලා. අපි අලියාදේ අඩිපාර 

දිදේ ගියා. දම් වන දකාට අලියා මඳ කිපිලා හිිනදේ කියලා අපි ෙැන දගන හිිනයා. මෙ කි දපන  

කාදලට අලි හරි ෙරුණුයි. 

 

අපි අඩි පාර දිදේ කැ යට ඇුු වුනා. කැ යට ඇුුම දවලා කිදලෝීටටර් භාගයක් විත්ර යනදකාට 

ත්ි  අලියා විත්රක් දනදමයි අලි රංචුවක් ඉන්තනවා කියලා අපට ෙැනුනා, ඒ පැත්ත් අන්තෙර කැ  වක්, 

දමානවත් පැහැදිලි න .මකපාරටම මන්තසුන්ත මහත්ත්යා කිේවා අන්තන අලියා ඉන්තනවා කියලා. දමන්තන 

අලියා ීටටර් පනහක් හැටක් විත්ර දුර ඉඳලා අපි ඉසස්රහට දුවදගන මනවා. දමාකෙ හුලං පාර දවනස ්

දවලා අලියාට ෙැි ලා තිදයනවා අපි ඉන්තන බව. අදේ අය අලි දවඩි ගැහුවා. නමුත් අලියා නැවුදන්ත 

න . ඉස්සරහටම දුව දගන ආවා. අපි දමදහයුමට ගිහින්ත හිිනදේ මක මක්දකනා අත්ර අඩි ෙහයක  
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පහද ාවක විත්ර පරත්රයක් තියාගන. මම ත්මයි ඉසස්රහින්තම හිිනදේ. මට දුවන්තන ත්ැනක් තිබුදන්ත 

න . අදනක් අය කියනවා  “ පැනලා දුවන්තන පැනලා දුවන්තන කියලා ” පි න්තන ත්ැනකුත් න . මට 

මරණ භය ෙැනුනා. 

 

මම හිටපු ත්ැන කි ටුව තිබුණා දලාකු පු ගහක්. මකපාරටම මම පු ගහ අයිදන්ත බිම දිගා වුනා. 

මත් මක්කම දුවදගන ආපු අලියා මදේ ඇඟට උඩින්ත පැන්තනා. මට ෙැනුනා  දලාකු හුලඟක් ගහනවා 

වදේ. අලියාදේ ඇදේ ග විලා තිබුණු  පස ්දගා ක්  මදග ඇඟට  වැටුණා. ඒ දවලාදේ මම අත්දිග 

කමිසයක්  අඳලා හිිනදේ. මට ෙැනුනා මදේ කමිස අයිදන්ත දකාටසක් අලියට ප ගිලා ත්ෙ දවනවා.  

නූදලන්ත මදේ පණ දඅඩරුදන්ත. 

 

ප ඟ දමාදහදත් මට ඇහුනා ක ිනය කියනවා “අදන්ත සර් අහුවුනා වදේ ” කියලා. නමුත් ජීවිත්ය 

දඅඩරා ගන්තනට මම වාසනාවන්තත් වුනා. 

 

අපිට අලියට මන්තනත් විදින්තන හම්බවුදණ් පට පහුවො. 
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නවහොන් සහන්ජිත් නේරගම 

 
 

වයස අවුරුදු විස්සටත් අඩු ත්රුණයකුදස් 1981 දනාවැම්බර් දෙවැි ො 3 වන දරණ්ිය ය වන අ වි 

ආරක්ෂක වරයකු දලස වනජීවි දෙපාර්ත්දම්න්තුවට බැදුණු සහන්තජිත් දේරගම මහත්ා අෙ වන විට 2 

දර්ණිය ය හා 1 දර්ණිය ය කාර්යක්ෂමත්ා ක ඉම් පසු කර අනුරාධපුර කලාප සහකාර අධක්ෂවරයකු 

දලස දස්වය කරනු ලබයි. 

 

බිරිඳදගන්තෙ, දියණිය යකදගන්තෙ පුත්නුවන්ත දෙදෙනකුදගන්තෙ සමන්තවිත් දේරගම මහත්ාදේ ආෙරණීය 

පවුල නුවර දිස්ීක්කදේ ගලදගෙර ප්රදශශදේ පදිංිතව ියිනන අත්ර ඔහු අනුරාධපුර ි ල ි වදස් ියට 

රාජකාරී කටයුු කරනු ලබයි. 
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කහල්නල් පල්නල් කැනල් අභය භූමිය 
 

කහල්දල් පල්දල් කැදල් අභය භූමිය උුරුමැෙ ප ාදත් අනුරාධපුර දිස්ත්රිකයට අයත් කලගම් පලාත්, 

පලාගල සහ කැකිරාව ප්රාදශශිය දල්කම් දකා ාාශය සහ වයඹ පලාදත් රුරුණ ගල දිස්ත්රිකදේ 

ගල්ගමුව සහ දපාල්පිතිගම ප්රාදශශිය දල්කම් දකා ාාශය පුරා පැතිර තිදඅඩ. දමම අභය භූමිදයහි 

ගිණිය දකාණ දිශා දවන්ත මධම පලාදත් මාත්දල් දිස්ත්රිකදේ මායිම පිහිටා ඇත්.  

 

දමහි මුුම භූමි ප්රමාණය වර්ග කිදලෝීටටර්  21ි.9 නැත්දහාත් දහක්ටයාර්  2ිි9ක දලස 198ක ජුලි 

ප මු වන දින ප්රකාශයට පත් කර ඇත්. දමහි පිහිිනම අනුව අභය භූමිය වටා ජනාවාස පිහිටා ඇති අත්ර 

හක්වටුනා ඔය සහ ියයඹලාංගමුව වැව දම් ආශ්රිත්ව පිහිටා තිදඅඩ. ඉඅඩබන්තගමුව ියට දපාල්පිතිගම හරහා 

දමාරදගාල්ලාගම ෙක්වා දිදවන මාර්ගයෙ ගදල්දවල ියට න ගම ෙක්වා දිදවන මාර්ගයෙ අභය භූමිය 

දවත් ලගා විය හැකි ප්රධාන මාර්ග දේ. ම ාටු ගම, කලා වැව හරහා කැකිරාව මාර්ග සම්බන්තධ කර 

අුරු මාර්ග රාශියක් දමම අභය භූමිය වටා දිදවයි. රිිනගල රක්ිත්යෙ දමම අභය භූමියට ආසන්තනව 

පිහිටා ඇත්. 

 

දමම ප්රදශශදේ මහවැලි “ එච් ” කලාපය යටදත් ජනාවාස බිහිවීමත්, කෘිකාර්මික කටයුු සහ 

සංවර්ධන කටයුු ියදු විම දහ්ුදවන්ත වාසස්ාාන අහිමි වු වන අලි ඇුුම වනජිවින්තට වාසස්ාාන 

ලබාදිදම් අරමුණිය න්ත හක්වටුනා ඔය, කලා වැව සහා බලු ඔය ආශ්රිත්ව දමම අභය භූමිය ප්රකාශයට 

පත් දකරිි . 

 

කහල්දල් පල්දල් කැදල් අභයභූමිය මහි ප්රමාණය හා සැලකිදම්දි ඉත්ා විශාල ජජව විවිධත්වයකට 

හිමිකම් කියයි. වනසත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂක ආඥා පනත් යටදත් ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන 

අභය භූමියක් ුල රජදේ ඉ ම් දමන්තම පුශගලික ඉ ම්ෙ පිහිටා තිබිය හැකිය. මදහත් මම පුශගලික 

ඉ මි ුල ඉදිකිරිමක් දහෝ යම් සංවර්ධන ක්රියාවක් ියදු කරන්තදන්ත නම් ඒ සෙහා වනජිවි අධක්ෂ 

ජනරාල්දේ අනුමැතිය ලබා ගත් යුු දේ. කහල්දල් පල්දලකැදල් අභයභූමිය ුල ගම්මාන 5ක ක් 

පමණ පිහිටා ඇති අත්ර අභයභුමි මායිම වටා ෙ ගම්මාන රාශියක් පිහිටා තිදඅඩ.   දම් ියයුම ගම්මාන,  

අභය භූමිය ප්රකාශයට පත් කිරිමට දපර ියටම පැවති ගම්මාන දේ.  දමම පැරණිය  ගම්මාන කු ා වැේ 

ආශ්රිත්ව පිහිටා ඇති අත්ර  දපාල්, දකදසල්, පලුරු ආදි දගවු වගාවන්ත ෙ දමහිදි ියදු දේ. 
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වසර පුරා වියි  දශශගුණයක් ෙක්නට ලැදබන අත්ර , දමම අභය භූමිදේ වාර්ික උෂ්ණත්වය  

දසල්ියයස් අංශක 32 ක් පමණ දේ. වර්ෂදේ අදේල්-මැයි සහ ඔක්දත්ෝබර්-දනාවැම්බර් මාස වලදි 

වර්ෂාපත්නය ලැදබන අත්ර  ජුි  ියට සැේත්ැම්බර් අග ෙක්වා දිගු වියි  දශශගුණයක් පවති. 

දනාවැම්බර් -ජනවාරි ෙක්වා දමෝසම් වර්ෂාව ලැදඅඩ. වාර්ික වර්ෂාපත්නය මි:පූමි 1 5ක ියට 1ි5ක ත් 

අත්ර දේ.  

කහල්දල් පල්දල්කැදල් අභය භූමිය ුල ප්රධාන දිය පහර හත්රක් ෙකින්තනට ලැදඅඩ. කහල්දල් 

නැදගනහිර බ වුදමන්ත දමාරදගාල්ල ඔය  කලොවැව දවත් ගලා බිය. ෙකුණු බ වුදමන්ත හක්වටුනා 

ඔය ගලා බියන අත්ර පල්දල්කැදල් බටහිර බ වුදමන්ත ීට ඔය ගලා බිය. දමහි ප්රධාන ජල ප්රභවය 

ියයඹලාන්තගමුව ඔයයි. දමයට අමත්රව බලු වැව, දබෝගහපත්ුව වැව, ආඩියාගල වැව, දිවුල් 

වැව, උල්පත් වැව, රම්බ ව වැව, මිල්ලදගා  වැව ආදි වැේ රාශියක් කෘිකාර්මික කටයුු සෙහා 

ඉදිකර තිදඅඩ. 

  

   

   

 

 

  

      කලො වැව 

දමම අභය භූමිය ුල ශාඛ විදශ්ෂ 25ි ක් ෙක්නට ලැදබන අත්ර දමහි උස් වියන්ත සහිත් ප්රාාමික 

වනාන්තත්ර , පහත් වියන්ත සහිත් කදු වැින , මධම ස්ාර සහිත් වනාන්තත්ර , පදුරු බිම්, දත්ත් බිම්, 

කුඹුරු, කදුවැින ආදි පරිසර පශධති ෙක්නට ලැදඅඩ.  දමම පරිසර පශධති ඇසුරු කර ගත් විශාල 

සත්ත්ව විදශ්ෂ රාශියක් දමහිදි ෙක්නට ලැදඅඩ. දමම අභයුල ඖෂධ ශාඛ රාශියක් පවති. ඒ අත්ර 

සුදු හදුන්ත, අරුම, බුුම,ීට, ඔලිෙ, මලබටු, මලනැදුන්ත, වෙ කහ ,රසකිෙ, දකාදහාඹ, දකෝමාරිකා, 

ආ දත්ෝ , කපු කිි ිය, දවි වැල්, වැටදක් සහ වල් කදුරු ආදි ඖෂධ ශාඛ ප්රධාන දේ. 

  

 

 

 

                     දඩු නල්නො (Ratufa macroura)  
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ක්ෂීරපායි විදශ්ෂ, උරගවිදශ්ෂ, උභයජිවින්ත, පක්ි විදශ්ෂ, සමන යින්ත, කෘීටන්ත, දගාුමදබලි විදශ්ෂ 

රාශියක් ෙක්නට ලැදඅඩ. අලියා, වලහා, කුම වදුරා, දකාිනයා, ීට මින්තනා උණහපුුමවා, කලවැශො, 

කබල්ල වා දමහි ත්ර්ජනයට ලක්වි ඇති ජිවි විදශ්ෂ දලස වාර්ත්ා දේ. මුවා, දගානා, කුුමහරක්, රිලවා, 

නරියා, දහෝත්ම්බුවා, ඉත්ත් වා, ෙඩුදල්නා ආදිසත්ව විදශ්ෂ දමහි ජිවත් දවති. කහල්දල් පල්දල් 

කැදල් අභය භූමිය ුල අලි 15ක - 2කක ක් පමණ ජිවත් වන අත්ර ෙ  ඇුන්තෙඒ අත්ර දේ.  අත්හරින ලෙ 

දහ්න්ත , වැේ ත්ාවුු සහ දත්ක්ක වගාවන්ත අලින්තදේ ප්රියත්ම වාසස්ාාන දේ. දිවා කාලදේදි අලි, ලදු 

කැ   ආශ්රිත් ගස් දසවදන්ත ි ෙහදස් ගත් කරයි.     

                                                          

 

 

 

 

 

 

          ළය රන් බටනගොයො (Treron bicinctus)  

සවස් කාලදේදි වැේ ත්ාවුුම වල පිහිින ත්ණ බිම් කරා පැමිදනණිය  ඔවුන්ත වැේ වලින්ත ජල අවශත්ා සපුරා 

ගි . ත්ණ බිම් දමන්තම දත්ක්ක වගාවන්තෙ ඔවුන්තට කදිම ආහාර සපයයි. 

දමම අභය භූමිය ුල විශාල මුව ගහණයක් ෙ දගෝන්තනු රංචු කිහිපයක්ෙ ෙැකිය හැකිය. ඔවුන්ත පහල 

ස්ාර සහිත් වනාන්තත්රදේ දමන්තම ඉහල ස්ාර සහිත් වනාන්තත්ර වලදිෙ ෙැකිය හැකිය. දකාින හත් අට 

දෙදනකු දමන්තම වලසුන්ත කිහිප දෙදනකු දමහි ජීවත් දවති. ශ්රි ලංකාදේ කුරුුමවිදශ්ෂ  27 ක් පමණ 

වාර්ත්ා වන අත්ර ඉන්ත 189 ක් පමණ පර්යටන පක්ින්ත දේ. ශ්රි ලංකාදේ බිජුලන පක්ි විදශ්ෂ 23ි ක් 

පමණ ජිවත් වන අත්ර ඉන්ත 3  දෙදනකු ශ්රි ලංකාවට ආදේණිය ක දේ. කහල්දල් පල්දල් කැදල් අභය 

භූමිදේදි දශශිය දමන්තම පර්යටන පක්ින්ත රාශියක් හදුනා ගත් හැකිය. දමම පක්ි විදශ්ෂ අත්රින්ත 

රාශියක් ඉහල ප්රාාමික වනාන්තත්ර ුලදි ෙැකිය හැකි දේ. දහ්න්ත භූමි, ලදු කැ  , දත්ත් බිම් සහ ජලාශ 

ඔවුන්තදේ වාසභූමි දේ. 

 

ශ්රි ලංකාදේ උරග විදශ්ෂ 171 ක් පමණ වාර්ත්ා වන අත්ර ඉන්ත 75 ක් පමණ ආදේණිය ක දේ. කහල්දල් 

පල්දල් කැදල් අභය භුමිදේදි උරග විදශ්ෂ රාශියක් ෙැක ගත් හැකි අත්ර මහි දි අදේණිය ක උරග විදශ්ෂ 

රාශියක් ත්ර්ජනයට ලක් වි තිදඅඩ. ශ්රි ලංකාවට අදේණිය ක ියයුම සත්ත්ව විදශ්ෂ අත්රින්ත  5් ක් උරග 

විදශ්ෂ දේ. ත්ාරකා ඉඅඩබා, ත්ලදගායා, කබරදගායා, කිරි ඉඅඩබා, කටුසු විදශ්ෂ, කිඹුලා දමන්තම හූනු 

විදශ්ෂ රාශියක් දමහිදි ෙැකිය හැකිය. මදස්ම වැලි දපා ගා , පිඹුරා, නාගයා ආදි සර්ප විදශ්ෂෙ දමහි 

දබාදහෝ දවති.  
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ශ්රි ලංකාදේ  මත්සයවිදශ්ෂ 82 ක් වාර්ත්ා දේ. දම් අත්රින්ත විදශ්ෂ 2ක ක් කහල්දල් පල්දල් කැදල් 

අභය භූමිදයන්ත වාර්ත්ා  වන අත්ර ඉන්ත විදශ්ෂ   ක් ආදේණිය ක විදශ්ෂ දේ. සමනල විදශ්ෂ  7 ක් 

කහල්දල් පල්දල් කැදල්දි හමු දේ. ඉන්ත 5 ක් ආදේණිය ක විදශ්ෂ වන අත්ර විදශ්ෂ 3 ක් අන්තත්රයට 

ලක්ව ඇත්. අඩූ දමෝමන්ත , දකාමන්ත බැන්ත ඩ් පීදකාක්, අඩූඅශමිරාල් දමදස් අන්තත්රායට ලක් වු 

විදශ්ෂ දේ. දකාමන්ත ඉන්තදියන්ත ද්රෝ, බුෂ් ්වුන්ත දමහිදි හමුවන ආදේණිය ක විදශ්ෂ දේ. දමවැි  

සමනල විදශ්ෂ රාශියක් අභය භූමිය ුල ලදු කැල  ආශ්රිත්ව ෙැකගන්තනට ලැදඅඩ. 

 

කහල්දල් පල්දල් කැදල් අභය භූමිය වයඹ සහ උුරු මැෙ පලාත් අත්ර පිහිින ඉත්ා විනනා අභය 

භූමියකි. විදශ්ෂදයන්තම අලි ඇුුම සත්ව විදශ්ෂ රාශියකට වාසස්ාාන සපයන දමම අභය භූමිය මම 

ප්රදශශදේ වන ජිවින්ත සෙහා වු හිත්කර පරිසර පශධති රාශියකින්ත සැදුම් ලත් අභය භූමියකි. 

 

 

 

 

 

 

 

දමම අභය භූමියට පවත්නා ප්රධානත්ම ත්ර්ජනය නම් , දමහි භූමිය කෘිකර්මාන්තත්ය සෙහා භාවිත්ා 

කිරිමයි. ඒ සඳහා වනය මලිදපදහලි කිරිමට පදිංිතකරුවන්ත ක්රියා කිරිම ි සා වන සුනට වාසස්ාාන 

අහිමි වීදම් ත්ර්ජනයක් පවත්නා අත්ර මමගින්ත අලි මිි ස් ගැටුමෙ උග්ර දේ. මදස්ම කිරිගවයින්ත ඇුුම 

ගව ප ිනන්ත අභය  භූමි ුලට යැවිම දහ්ුදවන්ත අලි ඇුන්ත ඇුුම අදනකුත් වන සුන්තට ආහාර 

හිගයකට මුහුන දිමට ියදුදේ. මදස්ම අභය භූමිය ුල සත්ත්ව ෙ යම  වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා 

ආරක්ෂ ආඥා පනත්ට අනුව ත්හනම් ක්රියාවක් වුවත් අඩුවැඩි වශදයන්ත සත්ත්ව ෙ යම ත්වමත් දමහිදි 

ඉෙහිට දහෝ ියදුවනු ෙක්නට ලැදඅඩ. මදස්ම නීති විදරෝධි දලස ගස් කැපිමත්, ඖෂධ සෙහා ශාඛ ලබා 

ගැි මත් දහ්ුදවන්ත පරිසර පශධතියට හාි  පැමිණිය ම ියදු දේ. අනවසරදයන්ත වැලි දගා  ෙැමිම , ෙර 

සඳහා ගස් කැපිම ආදි වන සත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂක ආඥා පනත්ට විදරෝධි ක්රියා ියදු කිරිම 

දහ්ුදවන්ත අභය භූමිය ුල පවත්නා ස්වභාවික සම්පත්ට හාි  පැමිණිය මත් ඒවා හීන වි යාමත් ියදු දේ. 

අභය භූමිය විවිධ සංවර්ධන ක්රියා සඳහා දයාො ගැනීමට උත්සාහ කිරීමත් , දමහි භූමිය අනවසරදයන්ත 

අත්පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කිරිමත් දමම අභය භූමියට පවත්නා ත්වත් ත්ර්ජනයකි.  



30 

 

ජාතික උොන වල දමන්ත අභය භූමිය ුල සංචාරක ක්රියාවලිය ියදුකිරිමට වන සත්ව හා වෘක්ෂලත්ා 

ආරක්ෂක ආඥා පනතින්ත ප්රතිපාෙන දනාමැත්. අභය භූමියක් යනු මුුමමි න්තම වන සුන්තදේ වාසස්ාාන 

ආරක්ෂා කරන ස්ාානයකි. අභය භූමියක් ුල වන සුන්තදේ වාසභූමි වලට හාි  පමුණුවන ආකාරදයන්ත 

යමක් ියදුකිරිම, කැෙලි විනාශ කිරිම , පැටවුන්ත සහා බිත්ත්ර විනාශ කිරිම , සුන්ත ඝාත්නය කිරිම 

මුුමමි න්තම ත්හනම් දේ. 

 

 

 

 

 

 

       

           මයුර රොජ නීලයො (Tajuria cippus) 
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කවුඩුල්ල  

ජොතික උදොනය   

 

 

 

 

 

 

 
 අත්දැකීම - අනතුවන නදකක් එකට 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො  -  ඩී.එම්.වීරසීංහ 

 කවුඩුල්ල ජොතික උදොනනද විස්තරය 
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අනතුවන නදකක් එකට 

 

දම් ියශධිය වුදන්ත 2කක  අවුරුශදශ සැේත්ැම්බර් මාදස් දපෝය ෙවසක, කවුඩුල්ල වන උොනයට අයිති 

කිුල් උුව කියන ප්රදශශදේ . මත්දකාට මම වැ  කද ් කවුඩුල්ල ජාතික උොදේ 

දපාද ාන්තනරුව වන සත්ව අධිකාරි විදිහට. මට රෑ 12. 5 ට විත්ර ඔත්ුවක් ලැබුණා අුමත් ඔය ඉඳලා 

මැදිරිගිරියට කවුඩුල්ල උොනය හරහා ලී ප්රවාහනයක් ියශධ දවනවා කියලා. වනජීවී 

දෙපාර්ත්දම්න්තුව දහෝ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුව අසල ඉ ම් වල තිදබන කැල  කපලා ම් ලී 

ඉරලා ත්මයි දමදහම ප්රවාහනය කරන්තදන්ත. මම අදේ ක ිනයත් මක්ක මත්ැනට ගියා. 

 

කිුල් උුව දුම්රිය පාර ලඟ අපි අට දෙදනක් විත්ර රැකලා හිිනයා. මට මත්ක හැිනයට මත්ැන සුරංග 

රත්නායක, පුෂ්පකුමාර කියන වන අ වි ආරක්ෂකවරුන්ත දෙන්තනත් හිිනයා. අපි මත්ැනට ගිදේ කැඅඩ  

මදකන්ත. කැඅඩ මක පැෙවූදේ රියදුරු තිලකරත්න. 

 

සාමානදයන්ත ලී ඡාවාරම් කරුවන්ත ගස් කපලා ලී ඉරනවා වදේම සුන්ත ෙ යම් කිරීමත් කරනවා. 

ඔවුන්ත ලඟ අවි ආයුධ තිදයනවා. ‘මක පාරට පි න්තන මපා. ප්රදේශදමන්ත ඉන්තන කියලා’ ක ිනයට 

උපදෙස් ීමලා මම මත්ැි න්ත අයින්ත දවලා මත්නට ීටටර් ුන්තසීයක් හාරසීයක් විත්ර දුරින්ත තිබුණු දකාටු 

අු ලඟට යන්තන ආවා. දකාටු අු කියන්තදන්ත දපාලදේ මිි ස්සු හැංගිලා ඉන්තන හොගත්ත් ත්ැනක්. 

පැල වර්ග සහ අුවලින්ත දකාටුවක් වදේ හෙලා මැෙට දවලා හැංගිලා ඉන්තනවා වුර දබාන්තන මන 

සත්ු ෙ යම් කරන්තන. 

 

සාමානදයන්ත ජලාශයකට යාබෙවයි දකාටු අු හෙන්තදන්ත. දමත්ැන ඇලක් තිබුණා. ඇලට යාබෙව 

දකාටු අු කිහිපයක් හෙලා තිබුණා. 

 

මම පාදර් වාහනය නවත්ත්ලා දකාටු අු  ලඟට ඇවිෙදගන ගියා. මදේ පස්දසන්ත රියදුරාත්, ක්දෂ්ත්ර 

සහායක වරයාත් ආවා. හඳ මි ය තිබුණට ඒ පැත්ත් ගස් ි සා අඳුරු දවලා තිබුදණ්. දකාටු අු 

තිදයන පැත්දත් විශාල කුඹුක් ගහක් තිබුණා. 
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මම කුඹුක් ගහ ලඟට ගියා. මම ෙන්තදන්ත න  මත්න අලිදයක් හිටදගන ඉන්තනවා. මකපාරටම අලියා මම 

ඉන්තන පැත්ත්ට හැරුණා. ම්ත් මත්දකාට මදේ පස්දසන්ත හිටපු  රියදුරාත්, ක්දෂ්ත්ර සහායක වරයාත් 

ක ගහපු ි සා මමත් පැත්ත්ට පැනගත්ත්ා. අලියා පැනලා දිේවා. 

 

ම් සශදෙට ලී ඡාවාරම් කාරදයා අපි ඉන්තන පැත්ත්ට දවඩි තිඅඩබා. ඒත් මක්කම රැකලා හිටපු අදේ 

ක ිනයත් අපි ඉන්තන පැත්ත්ටම දවඩි තිඅඩබා. කන්ත දෙෙරන්තන දවඩි හුවමාරුවක් ියශධ වුනා. 

 

වාසනාවකට අපිට දවඩි වැදුදන්ත න . අන්තතිමට බලනදකාට ලී ඡාවාරම් කාරදයා බයිියකල් අත්හැරලා 

පැනලා ගිහින්ත තිබුණා. කැදල් ඉඳලා ඉරපු ලී දගදනන්තදන්ත බයිියකල්වල බැඳදගන. මක  

බයිියකලයක ල ලි නැතිනම් පරාල අටක් නවයක් බැඳදගන දේනවා. 

 

ඔවුන්ත ෙමලා ගියපු බයිියකල් අටක් ලී පරාලත් මක්ක අපට හම්බ වුනා. ඡාවාරම් කාරයන්තව නම් අල්ල 

ගන්තන බැරි වුනා. 

 

මො අලියා ගැහුවා නම් මම ඉවරයි. ඒ වදේම දෙපැත්දත්න්තම ආපු දවඩි වරුසාදවනුත් දඅඩදරන්තන 

පුුමවන්ත වුණා. 
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ඩී. එම්. වීරසිංහ 

 

 

දපාද ාන්තනරුව වන සත්ව අධිකාරි ප මු දරණ්ිය ය, මාණ් ලික ි ලධාරී වරදයකු දලස 1998 ීම වනජීවී 

දෙපාර්ත්දම්න්තුවට බැඳුනු ඩී. මම්. වීරියංහ මහත්ා 2ක13 වර්ෂදේ ියට සහකාර අධක්ෂ ( නීති) දලස 

දස්වය කරනු ලබයි. 

ඔහු ශ්රී ලංකා විවෘත් විශ්වවිොලදයන්ත විො උපාධිය ලබා ඇති අත්ර ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිොලදයන්ත 

වන හා පරිසර විො පිි බඳව ශාස්ත්රපති උපාධිය හොරා ඇත්. මයට අමත්රව කැ ණිය ය 

විශ්වවිොලදයන්ත පුරා ජජව විවිධත්වය පිි බඳ ඩිේදලෝමාවක් ෙ, ඉන්තදියාදේ වනජීවී  පාලනය 

සම්බන්තධ පාාමාලාවක් ෙ, ත්ායිලන්තත්ය හා පිලිපීනය යන රටවල දකින කාලීන වනජීවී පාාමාලාවන්ත ෙ 

හොරා ඇත්. 

දම් වන විට ඔහු ශ්රී ලංකා පෙනම් ආයත්නදේ අපරාධ විොව පිි බඳව උසස් ඩිේදලෝමාව හොරමින්ත ියින. 

බිරිඳදගන්ත ෙ, දියණිය යකදගන්ත හා පුත්නුවන්තදගන්ත ෙ සමන්තවිත් වූ වීරියංහ මහත්ාදේ ආෙරණීය පවුල ඔහු 

සමග බත්ත්රමුල්දල් පදිංිත වී ියින.                         
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කවුඩුල්ල ජොතික උදොනය 
 

ආියයානු අලින්තදේ (Elephas maximus) ස්වභාවික හැියරිම් රටාවන්ත කදිමට නැරඹිය හැකි ස්ාානයක්  

දලස මින්තදන්තරිය සහ කවුඩුල්ල ජාතික උොන දලෝ ප්රචලිත්ය. කවුඩුල්ල ජලාශය වටා පිහිින ත්ණ බිම් 

අලින්තට දත්ෝත්ැන්තනකි.  අවුරුශෙ පුරාවටම දමහිදි අලි රංචු නැරඹිය හැකි වන අත්ර අදගෝස් -ු 

සැේත්ැම්බර් වියි  කාලදේදි අලින්ත දෙියයයක් ුන්තියයයක් පමණ ියිනන රංචු වැේ පිිනදේ සුලබ ෙසුනකි. 

 

 

 

 

 

 

 

ආසියොු අලියො ( Elephas maximus ) 

 

වනජීවින්තට පූරර්ණ ආරක්ෂාව සපයමින්ත පරිසරදලෝලින්තට, වනජීවින්ත හා ස්වභාවික පරිසර පශධතිය 

නැරඹීමට හා අධයනය කිරිමට ඉ  සලසන රක්ිත් භුමි වර්ගය ජාතික උොනයි. 1938 වර්ෂදේ 

ප්රකාශයට පත් කල වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලත්ා  ආරක්ෂක ආඥා පනත්ට යටත්ව ශ්රී ලංකාදේ ප්රකාශයට 

පත් කර ඇති මුුම ජාතික උොන ගණන 2ි කි. 

 කවුඩුල්ල ජාතික උොනය දපාද ාන්තනරුව දිස්ත්රිකයට අයත් මැදිරිගිරිය සහ හිගුරක්දගා  ප්රාදශශිය 

දල්කම්  දකා ාාශ වලට අයත්ව  පිහිටා ඇත්. දමය දහක්ටයාර් ි9කක කින්ත යුක්ත් භුමි ප්රමාණයකින්ත 

සමන්තවිත් වන අත්ර  2කක2  අදේල් මස ක1 දින ජාතික  උොනයක්  දලස ප්රකාශයට පත් දකරිණිය . 
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කවුඩුල්ල ජලාශය ආශ්රිත්ව දමම ජාතික උොනය ප්රකාශයට පත් කර ඇති බැවින්ත දමය කවුඩුල්ල 

ජාතික උොනය දලස හැදින්තදේ. වසදර් මාස කිහිපයක්ම මුුම බිම් ප්රමාණදයන්ත ුදනන්ත දෙකක 

පමණ ප්රමාණයක් ජලදයන්ත යට වී ඇත්ත්ා වු දමම ජාතික උොනදේ ීටටර් ික ියට ීටටර් 5කක ෙක්වා 

උසකින්ත යුක්ත් කදුපන්තතියක් උුරු මායිදම්දි ෙැක ගත් හැකිය. කවුඩුල්ල ජලාශය ුන්ත වන ශත් 

වර්ශදේ මහදසන්ත රජසමදේ මින්තදන්තරි වැවට යාබෙව ඉදිකරවන ලශෙකි. දමම ජලාශය 

කෘිකර්මාන්තත්ය හා සංස්කෘතික උරුමයන්ත පෙනම් කර ගත් ශිෂ්ටාචරයකට හිමිකම්  කියන්තනා වු මො 

දමන්තම අෙටත් දබදහවින්ත වැෙගත් වන ජලාශයකි.  

 

 

 

 

 

 

 

කවුඩුල්ල ජාතික උොනදේ වාර්ික වර්ෂාපත්නය මිලිීටටර 15කක ත් 2කකක ත් අත්ර දේ. වැඩිම 

වර්ෂාපත්නය දනාවැම්බර් ියට දපබරවාරි ෙක්වා පසාන දිග  දමෝසමින්ත ඇෙ හැදලයි. අදේල් ියට 

ඔක්දත්ෝම්බර් ෙක්වා වියි  කා ගුණයකි. උෂ්ණත්වය දසන්තිනදග්ර ් අංශක 2ක ියට 3 .5 ෙක්වා දවනස් 

දේ. 

කවුඩුල්ල ජාතික  උොනය මින්තදන්තරි ජාතික උොනයටත්, දසෝමාවති ජාතික උොනයටත් යාබෙව 

පිහිටා ඇත්. දමම උොනය ුල වියි  හා දත්ත් මිර සොහරිත් වනාන්තත්ර,  ත්ෘණ භුමි, ලදු කැ   හා 

කදුවැින ආදි පරිසර පශධතීන්ත ෙක්නට ලැදඅඩ. 

දමම ජාතික උොනය ුල, කවුඩුල්ල ජලාශය ඔලමඩු ජලාශය, දවදහරගල ජලාශය සහ 

පුලියන්තකැදල් වැව පිහිටා  තිදඅඩ. ීටට අමත්රව මින්තදන්තරිය-කන්තත්දල් දයෝධ ඇල සහ හත්රුස් දකාටුව 

ඔය, අුත් ඔයෙ දම් ඇසුදරන්ත ගලා බියයි. 
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 මදස්ම දමම පරිසර පශධතිය ඇසුරු කර ගත් සත්ත්ව විදශ්ෂ රාශියක් ෙැක ගන්තනට ලැදඅඩ. දමම 

උොනදේ විවිධ වර්ගදේ ත්ෘණ භුමි සහ දත්ත් බිම් පරිසර පශධතිය ු  අලි ,දගෝන, තිත් මුව රංචුෙ, 

ීටමින්තනන්ත, වල් නරන්ත ආදි සත්ත්වයින්ත ෙ  ෙැක ගත්හැක. මදස්ම දකාිනයා, වලසා, හැල කිඹුලන්ත, 

ජලජ පක්ි විදශ්ෂ හා විවිධ වර්ගදේ මත්ස විදශ්ෂ ෙ දේ. ත්වෙ උොනය ආශ්රිත්ව දශශිය දමන්තම 

පර්යටන පක්ින්ත රාශියක්ෙ හදුනා ගත් හැක. දමහි කු ා ජලාශ හා ඇ  මාර්ග  ආශ්රිත්ව ජලජ පක්ි 

විදශ්ෂ වන දිය කාවූන්ත, දස්රුන්ත, දකාක්කු ආදින්ත ෙැක ගත් හැකි දේ. 

වියි  කාලවලදි රුස්වන අලිරංචු සහ ඔවුන්තදේ හැියරිම් උදෙසා දවන්තවු භුමියක් දලස හදුනා ගත් 

කවුඩුල්ල උොනය, විවිධ කාලවලදි අලි සං්රමණ මාර්ග පහසුකම්ෙ සපයනු ලබයි. ඒ රිිනගල ෙැඩි 

ස්වභාවික රක්ිත්දේ  ියට දසෝමාවති  ජාතික උොනය  දවත්  ගමන්ත කිරිම සෙහා අලින්තදේ ගමන්ත 

මාර්ගය දමම ජාතික උොනය හරහා වැින තිබිම ි සාදවි . 

 

 

 

 

 

 

සත්ාියවුපාවුන්තට , වෘක්ෂලත්ාවන්තට වාසස්ාාන සපයමින්ත  දශශිය විදශශිය සංචාරකයින්තදේ මන දොල 

සපුරන දමම අගනා ජාතික උොනය අෙ වන විට විවිධ ත්ර්ජනයන්තට නු දවමින්ත පවති. නීති විදරෝධි 

ගස් කැපීම, සත්ත්ව ෙ යම, කැ   ගිි  ත්ැබිම, නීති විදරෝධී ඉ ම් අත්කර ගැනීම, උොනයට ගවයන්ත 

මුො හැරිම, වැලි හ රීම ආදි කටයුු මැ ලිම සෙහා දමම ජාතික උොනදේ වනජිවි ි ලධාරිහු 

ි රන්තත්ර දමදහයක දයදි ියිනති.  
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යොල  

ජොතික උදොනය 
 

 

 

 

 

 

 

 අත්දැකීම  - ත්රස්තවොීනන්නේ නවඩි 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො  - දිලීප් ඩිලන්ත  

         සමරනොයක 

 යොල ජොතික උදොනනද විස්තරය 
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ත්රස්තවොීනන්නේ නවඩි 
 

මම 199ි ීම වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුවට සම්බන්තධ වුදණ් වන සත්ව ි යාමක වරදයක් විදිහට. දම් 

ියශධිය වුදණ් 2කක7 ඔක්දත්ෝබර් පහද ාස් දවි ො. මත්දකාට මම දස්වය කද ් යාල වන උොනදේ 

ප මුවන මූලස්ාානදේ වන හා සත්ව අ වි ආරක්ෂක 2 දරණ්ිය දේ ි ලධාරි වරදයක් විදිහට. 

යාල ජාතික වන උොනය ස ම අවුරුශෙකම මාස මකහමාරක  කාලයක් සැේත්ැම්බර් ප මු දවි ො 

ඉඳලා ඔක්දත්ෝබර් පහද ාස් දවි ො ෙක්වා ි යං සමයට වහනවා. ඒ කාලය ුල කාර්යමණ් ලය නීති 

විදරෝධී  ෙ යක්කරුවන්ත ඇල්ලීමට මුර සංචාර කරනවා. උොනය ුල දියවලවල්, පාරවල් ආදිදේ 

න ත්ු වැ  කරනවා. සංචාරක බංගලාවල අුත්වැඩියාවන්ත කරනවා. සංචාරක බංගලාවලට අවශ 

ද්රව සපයනවා. 

 

2007 ඔක්දත්ෝබර් ෙහසය දවි ො යාල වදනෝොනය නැවත් නරඹන්තනන්තට විවෘත් කරන්තන තිබුණු 

ෙවස. 2කක7 ඔක්දත්ෝබර් පහද ාස් දවි ො අපි සංචාරක බංගලාවල අවශත්ාවයන්ත ලබා ීමමට උොන 

මූලස්ාානදයන්ත පිටත් වුනා. අපි පස් දෙදනක් ගියා. වන සත්ව අ වි ආරක්ෂක ි ලධාරි අසංක 

ගුණවර්ධන, වන සත්ව ි යාමක මදහ්න්තද්ර ගමදේ, මූල සහකාර ඩී.දත. ලක්මාල්, රියදුරු මච්. ඒ. ී.. 

චන්තෙන, මාත් සමග හිිනයා. අපි 57-1 ි2 කියන ඩිදපන්ත ර් රාදයන්ත ගිදේ. 

මො හවස සාමාන වර්ෂාවක් තිබුණා. අපි ‘මහසීලව’ සංචාරක බංගලාවට ගියා. ප ඟට ‘නව බුත්ව’ 

සංචාරක බංගලාවට ගියා. ඉන්ත පස්දස් ‘ත්ල්ගස්මංක ’ සංචාරක බංගලාවට පිටත් වුනා. දම් 

බංගලාවලට යාල උොනයට ඇුදලන්තමයි යන්තන තිදයන්තදන්ත. 

 

පාදර් තිදයනවා ‘ෙර්ශන වැව’ නමින්ත හඳුන්තවන වැවක්. ඒ වැවට කියනවා ‘දකාටා බැඳි වැව’ කියලත්. 

ඒ වැව ආසන්තනයට යනදකාට දත්ාරුරක් ආවා ත්ල්ගස්මංක  සංචාරක බංගලාවම ‘මල්.ටී.ටී.ප’* ය 

වටකරදගන  ගහනවා යන්තන මපා කියලා. ඒත් මක්කම අපි ජීේ රාය හරවාදගන ආපහු හැරුණා. නමුත් 

මනදකාටම වදේ ‘මල්.ටී.ටී.ප’* ය ක  ගහහා ුන්ත පැත්ත්කින්ත දවඩි තියන්තන ගත්ත්ා. මත්දකාට දවලාව 

හවස හයට විත්ර ඇති. මඳ අඳුර තිබුදණ් වැහි අඳුරත් මක්ක. ඒ පැත්ත් කැද ් වදේ. ‘මල්.ටී.ටී.ප’* දේ 

ෙහයක් දො හක්  විත්ර ඉන්තන බව දපනුණා. ඔවුන්ත දවඩි වරුසාවක් තිඅඩබා. 

අපි දවඩි කාදගනම දේගදයන්ත ප මුවන මූලස්ාාන කාර්යාලයට ආවා. පට පස්දස් බලනදකාට 

වාහනයට දවඩි ෙහුනක් වැදිලා තිබුණා. 
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අපිට ෙැනගන්තන ලැබුණා ඒ දවලාදේ ත්ල්ගස්මංක  කඳවුදර් යුධ හමුො භටයන්ත අට දෙදනකු මරා 

ෙමලා ඔවුන්තදේ ආයුධ දස්රම මල්.ටී.ටී.ප.* මක පැහැර දගන ගියා කියලා. 

 

පට අමත්රව අදේ ත්ල්ගස්මංක  බංගලා භාරකරුදේ ි වසට ගිි  තියලා තිබුණා. ඒ දවලාදේ 

බංගලාදේ හිටපු බංගලා භාරකරු දක්.මල්. චන්තද්රියරි හා සහකාර බංගලා භාරකරු ජගත් දත්මියපාල 

කැ  වට පැනලා හැංගිලා දඅඩරිලා තිබුණා. 

 

අපි මො වාසනාවට ජීවිත්ය දඅඩරා ගත්ත්ත් මල්.ටී.ටී.ප* මක සැදරන්ත සැදර් උොනයට ප්රහාර මල්ල 

කලා. 2කක9 මැයි මාදස් යුශධය අවසන්ත දවනකම්ම මම ියශධිය ියශධ වුනා. 

2009 මුලීම මට දකා ඹ ප්රධාන කාර්යාලදේ නීති අංශයට ස්ාාන මාරුවක් ලැබුණා. 

 

* මල්.ටී.ටී.ප* යනු ශ්රී ලංකාදේ ක්රියාත්මක වූ භයානක ත්රස්ත් සංවිධානයකි. වසර තිහක ියවිල් 

යුශධයකින්ත පසු 2කක9 මැයි 1ි දින ශ්රී ලංකා රජදේ හමුොවන්ත විියන්ත මල්.ටී.ටී.ප* සංවිධානය 

පරාජයට පත්දකරිි . 
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දිලිප් ඩිලන්ත සමරනොයක 

 

දිලිේ ඩිලන්තත් සමරනායක මහත්ා කුමන ජාතික උොනදේ උොන භාරකරු දලස ෙැනට දස්වය 

කරමින්ත ියටී. ඔහු ශ්රී ලංකාදේ විවිධ ජාතික වදනෝොන වල දස්වය කර ඇත්. යාල, උ වලව, 

ුණුගම්දවදහර, වස්ගමුව, ප්රධාන කාර්යාලදේ නීති අංශය, වලේ වම් ඉවුර (Walawa left bank) 

වැි  දස්වස්ාාන ඔහු දස්වය කර ඇති විවිධ ස්ාාන අත්දරන්ත සමහරකි. 

 

දිලිේ සමරනායක මහත්ා පුත්නුවන්ත දෙදෙදනකුදේ ආෙරණීය පිදයකි. දහාරණ වැල්ල පිිනදේ 

පදිංිතව ියටී. 
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යොල ජොතික උදොනය 
 වනජීවී පාරාදිසයක් දලස හැදින්තදවන යාල උොනය  ශ්රී ලංකාදේ වියි  කලාපදේ පිහිටා ඇති 

ලංකාදේ පැරණිය ත්ම වනජීවී රක්ිත් අත්රින්ත මකකි. බිම් ප්රමාණය දහක්ටයාර් 12ි78ි ක් වන දමම 

උොනය විල්පත්ු උොනයට ව ා භුමි ප්රමාණදයන්ත අඩු වුවත් ජජව විවිධත්වදයන්ත ඉත්ා අගනා 

භුමියකි. ශ්රී ලංකාදේ ගිණිය දකාණ දිග පිහිටා ඇති යාල ජාතික උොනය  උුරු දෙියන්ත නව 

කදුවැිනදයන්තෙ, නැදගනහිර සහ ෙකුණු දෙියන්ත ඉන්තදියන්ත සාගරදයන්තෙ, බටහිරින්ත මැණිය ක් ගදඟහි අු 

ගංගාවකින්ත හා කත්රගම කඳු යායදයන්තෙ  මායිම්ව ඇත්.   යාල අභය භුමිය වන සත්ව හා වෘක්ෂලත්ා 

ආරක්ෂක ආඥා පනත් යටදත් 1938 දපබරවාරි 25 වන දින ජාතික උොනයක් බවට පත් විය.   

 

දමම ජාතික උොනය පරිපාලන පහසුව ත්කා  කලාප ක5 කට දබො ඇත්.  

 1    දකාටස දහක්ටයාර්   1 1ක1      -  හම්බන්තදත්ාට දිස්ත්රිකයට අයත් දේ.  

 11  දකාටස දහක්ටයාර්     9931      -  හම්බන්තදත්ාට දිස්ත්රිකයට අයත් දේ. 

 111දකාටස දහක්ටයාර්    ක775      -  දමාණරාගල දිස්ත්රිකයට අයත් දේ. 

 1V  දකාටස දහක්ටයාර්   2ි 18      -  දමාණරාගල දිස්ත්රිකයට අයත් දේ. 

  V   දකාටස දහක්ටයාර්     ිි5ි      - දමාණරාගල දිස්ත්රිකයට අයත් දේ. 

 

දමම දකාටස් 5 ට අමත්රව යාල ෙැඩි ස්වභාවික රක්ිත්ය දහක්ටයාර 289ක5 කින්ත සමන්තවිත් දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      යොල බුතව බංගලොනේ සිට නපනනන දර්ශයේ නයක් 
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දිස්ත්රික්ක දෙකකට අයත් වන දමම ජාතික උොනදේ දශශගුණිය ක  විවිධත්වයක් ෙක්නට ලැදබන 

අත්ර දමාණරාගල දිස්ත්රිකයට අයත් ුන්තවැි , හත්රවැි  සහ පස්වැි  කලාපවල වාර්ික වර්ෂාපත්නය 

මිලි ීටටර් 55ක-775ත් අත්රෙ උෂ්ණත්වය දසන්තිනදග්ර්ඩ් අංශක 23 ියට 32 අත්රෙ දේ. හම්බන්තදත්ාට 

දිස්ත්රිකයට අයත් ප දවි  සහ දෙදවි  කලාපයන්ත වාර්ික වර්ෂාපත්නය මිලි ීටටර්  කක-5කක ත් අත්ර 

ප්රමාණයක් ගනී. 

 

මැයි ියට සැේත්ැම්බර් ෙක්වා මාසවල වියි  දශශගුණිය ක ත්ත්වයක් පවතින අත්ර මම කාලය සුන්තට 

ජලය හා ආහාර හිඟ වන කාලයයි. දම් කාලය ුල වන සුන්තට විදේකය ෙැඩි දලස අවශ වන අත්ර 

ි යගදේ උග්ර අවස්ාාව වන සැේත්ැම්බර් හා ඔක්දත්ාම්බර් මාසයන්තහි උොනය සංචාරකයින්ත සෙහා 

වසා ත්ැබිමට පියවර ගනු ලැදඅඩ. 

 

දමම උොනය දපාදුදේ ගත් කල දත්ත් දමෝසම් හා වියි  දමෝසම් වනාන්තත්ර හා කටුපඳුරු. පරිසර 

පශධතීන්තදගන්තෙ, මිරිදිය හා සමුද්ර දත්ත් බිම්, කද ාලාන බිම් පරිසර පශධතීන්තදගන්තෙ දකාරල්පර වැි  

සාගරික පරිසර පශධතීන්තදගන්තෙ සමන්තවිත්ය. දිවයිදන්ත පහත්ම ත්ැි ත්ලා ප්රදශශ පිහිටා ඇති දමම 

උොනදේ ඇත්ැම් ස්ාාන මුහුදු ම ටමින්ත ීටටර් 1කක ියට ීටටර් 125 ක් ත්රම් උස් දේ.  ශ්රී ලංකාදේ 

ජලප්රවාහ අත්රින්ත දිගින්ත 11 වැි  සහ 12 වැි  ත්ැන ලැබි  ඇති මැණිය ක් ගඟ සහ කුඹුක්කන්ත ඔය ෙ යාල 

උොනය හරහා ගලා බසී. විලපලා වැව, දගෝනගල වැව, මණ් ාගල වැව, නරණිය ය වැව, මහාසීලව 

වැව, හීන්තවැව සහ  දකාරවක්කා වැව  ඇුුම වැේ රාශියක්ෙ දේ.  

 

යාල  ජාතික උොනදේ ක්ිරපායි විදශ්ෂ  1 ක්ෙ, දශශිය පක්ි විදශ්ෂ 133ක්ෙ, සංචාරක පක්ි විදශ්ෂ 

27 ක්ෙ  වාර්ත්ා වි ඇත්.දමම ජාතික උොනය දෙස් විදෙස් වනජීවී දලෝලීන්ත අත්ර ජනප්රිය වන්තදන්ත 

විශාල සුන්ත පහසුදවන්ත ෙැක ගත් හැකි ජාතික උොනයක් බැවිි . වල් අලින්ත, කුුම ීට හරකුන්ත, තිත් 

මුවන්ත දමහිීම පහසුදවන්ත ෙැක ගත් හැකිය. වන සුන්ත වැඩි වශදයන්ත නැරඹිය හැක්දක් ප මු කලාපදේ 

සමුද්ර ආශ්රිත් ප්රදශශයන්තහිය. උොනදේ 1 වන හා 11 වන කලාපය දිවියන්තදේ පාරාීමසයයි. ත්වෙ 

වලසුන්ත, දගෝනුන්ත, ීටමින්තනන්ත, උරල වන්ත, හිවුන්ත, වල් බ ලන්ත, වඳුරන්ත,  ක වැශෙන්ත, ඉත්ත් වන්ත 

දමම උොනදේ දි ෙක්නට ලැදබන ත්වත් සුන්ත දේ. සමුද්ර තිරයට ආසන්තනව ත්ාරකා ඉඅඩබන්ත හා ගරා 

කටුස්සා, පලා කටුස්සා  ආීම කටුසු වර්ගෙ  දිය කඩිති හා ගංගා අසල හැල කිඹුලන්ත හා ගැට කිඹුලන්තෙ  

ෙක්නට ලැදඅඩ.  
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 අලින් (Elephas maximus)   තිත් ලසවන් (Axis axis ceylonensis) 

 

 

 

 

 

 

 

                                      වලහො  (Melursus ursinus ) 

වරින්ත වර පැමිදණන සංචාරක පක්ෂීන්තට කරෙරයකින්ත දත්ාරව කැෙලි ත්ැි මට සුදුසු පරිසරයකින්ත 

දහබි දමම වනදපත් ජලදයන්තෙ අඩුවක් දනාමැත්. ජලාශ්රිත් පක්ෂීන්තට සහ අදනකුත් සුන්තට 

පරිදභෝජනය සඳහා වැේ සහ ක පු 2ක ක් පමණ දමහි ඇත්. වසදර් සැේත්ැම්බර් ියට ඉදිරි වසදර් 

මාර්ු ෙක්වා පර්යටන පක්ෂීන්ත දම් අවට සහ ආසන්තනදේ ඇති අභය භුමිය ුල ලැගුම් ගනී. ඇත්ැම් 

සංචාරක පක්ි විදශ්ෂ දමහි ස්ිර වශදයන්ත නත්ර වන අත්ර අලිමානාවා  මවැි  පක්ිදයකි. ශ්රී 

ලංකාදේ ප්රකාශයට පත් කල ‘Top 7 Wild Sri Lanka’ සුන්ත අත්ර විශාලම පක්ියා වන්තදන්ත 

අලිමානාවයි. පක්ි සං්රමණ සමදේදි දපාදු ියලිබිල්ලා, වන හැලදපන්තො, ියයක්කාරයා, දපෙ කුම 

දගාදහාදු විත්ත්ා, අවිච්ිතයා, බිඟුහරයා, මහාරන්ත ඔදලවියා ෙක්නට ලැදඅඩ. අුම පැස්ුඩුවන්ත, වි  

කුකුලා, හබන්ත කුකුලා, බහුරු මානාවා, සැවුල්දපෙ දියස නා, පාදිලිමානාවා, අලිමොනොවො ලුවැකියා 

හා දකාකුන්ත විදශ්ෂ කිහිපයක්ෙ දමහිදි ෙැක ගත් හැක.  

 

                               

 

       අලිමොනොවො ( Ephippiorhynchus asiaticus) 
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නිල් නපඳ බිඟුහරයො (Merops philippinus)                              නමොණරො  (Pavo cristatus)  

 

උොනදේ දෙදවි   කලාපදේ අඩුම වනාන්තත්ර ප්රමාණයක් ෙක්නට ඇති නමුත් අදනක් ියයුමම 

කලාප වනාන්තත්ර වලින්ත වැසී පවති. යාල උොනය ුල ඇති ශාක පශධතීන්ත අත්ර වියි  දහෝ අර්ධ 

සොහරිත් දහෝ කටු පඳුරු සහිත් වනාන්තත්ර, දත්ත් පත්නශීලි වනාන්තත්ර, කද ාලාන ශාක ආදිය 

ෙක්නට ලැදඅඩ. පු, වීර, ුණුවරණ ප්රමුඛ ශාක වන අත්ර ඇහැල, රණවරා, දකාදහාඹ, දිවුල් ශාකෙ 

වාේත්ව පවති.  අන්තෙර, කුකුරුමාන්ත, හීන්ත කරඹ, මරමිි යා, හිරැස්ස, කිරි වැල්, වල් පිච්ච, හාත්වාරිය 

ආදි විදශ්ෂෙ දේ. උොනදේ ප මු කලාපදේ පමණක් ශාක විදශ්ෂ 3කක ක් පමණ හදුනාදගන ඇත්.  

 

අතීත්දේ දමම වනාන්තත්රය ආශ්රිත්ව ජනාවාස පැවති බව ත්හවුරු වි ඇත්. ෙැනට භාවිත්ා වන දපාත්න, 

පලටුපාන, හැලව, ඕකන්තෙ ආදි නම් අතීත්දේ මිි සුන්ත ජිවත් වු ගම් දේ. කාලයත් සමග දමම ජනාවාස 

වනාන්තත්ර බවට පත් වි වනසුන්තදේ රජෙහනක් බවට පත් විය. පලටුපාන ආසන්තනදේම මඟුල් මහා 

විහාර භුමියට අයත් කදු මුදුදන්ත ගල් දලනක් ුල බුදුරජාණන්ත වහන්තදස්දේ බුශධ ප්රතිමාවක් දේ. ත්වෙ 

පැරණිය  මැින භාණ්  සුන්තබුන්ත, ්ාහ්ීටය අක්ෂර, ශිලාලිපි, බුශධ ප්රතිමා ආදිය අනුව මවකට දබෞශධ 

ියශධාස්ාාන ඉත්ා දියුණු අයුරින්ත තිී. ඇති බවට සාක්ි හමු දේ. දුටු ගැමුණු රජ සමය ආශ්රිත් දසල්ලිපි,  

ියුල් පේව පුෙ බිම ආශ්රිත්ව හමු වි ඇත්. පිඹුරාගල කන්තෙ, දගෝන ගල, ආකාශ ජචත්ය, විහාර 

දගා ැල්ල, රහුන්ත වැ  ියින ියුල් පේව රජමහා විහාරය හා ගල් ගුහා හා මඟුල් විහාරය උොන 

සීමාදේ පිහිටා ඇති අෙටත් දබෞශධයින්තදේ වැදුම් පිදුම් ලබන ස්ාාන දේ. යාල හා බැඳුනු ඉතිහාස 

කත්ා හා ජනප්රවාෙ රාශියක් පවති. ඒ අත්ර අන්තෙදර් හා බැඳුනු කත්ා ඉත්ා රසවත් දේ.  
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යොල ඇතුළු වීම පලටුපොන සිට    නව බුතව බංගලොව 

 

පාලන පහසුව ත්කා දකාටස් කර ඇති යාල උොනය සංචාරකයින්තට නැරඹිම සෙහා මාර්ග 

පහසුකම් සහිත්ය. යාල ප මු දකාටස නැරඹිමට පලටුපාි න්ත ඇුල් විය යුුය. දමම උොනය 

පාලනය කරනු ලබන්තදන්ත පලටුපාන පිහිින උශයාන මුලස්ාාන කාර්යාලය මඟිි .දකා ඹ කත්රගම 

ප්රධාන මාර්ගදේ පිහිින තිස්සමහාරාම නගරදේ ියට කිරින්තෙ පසුකර කිදලෝ ීටටර් 9 ½ ක් ගිය විට 

පලටුපාන ප්රධාන පිවිසුම හමුදේ. ත්වෙ කත්රගම ියට කටගමුව, ියුල්පේව බැඹව හරහා පලටුපාන 

ෙක්වා කිදලෝ ීටටර් 40 ක් පමණ දේ. සංචාරකයින්ත සෙහා ියයුම පහසුකමින්ත යුත් සංචාරක ි වාස 

ඉඳි කර ඇති අත්ර දමහි නවාත්ැන්ත ගැනීම සෙහා දකා ඹ පිහිින වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්ත්දම්න්තුදවන්ත දවන්ත කර ගත් යුුය. සංචාරකයින්තට දත්ාරුරු ෙැනගැි ම සෙහා සංචාරක 

මධස්ාානයක්ෙ යාල ජාතික උොනය පිවිසුදම් පිහිටා ඇති අත්ර මහි උොනය ුල ජිවත් වන 

දකාිනන්ත හදුනා ගැි දම් මධස්ාානයක්ෙ ම ත්කදි ආරම්භ දකරිණිය . 
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ජීවිතයයි මරණයි අතර අත්දැකීමක් 
 

 

දම් ියශධිය උදන්ත මම මින්තදන්තරිය ජාතික උොනදේ දස්වය කරන කාදල්. මදේ වල්ගමුව 

කාර්යාලයට පණිය වු යක් ආවා ුවාල වුනු අලිදයක් ගැන. මම, ගැමුණුයි, ජීවකයි කියන මාදේ 

සහායකයන්ත දෙන්තනත් මක්ක අලියාට දබදහත් කරන්තන ගියා. අපිට යන්තන වුදන්ත මින්තදන්තරිය වැේ 

දේල්ල ලඟට. 

 

මින්තදන්තරිය වැේ දේල්ල  ප්රතිසංස්කරණය කරලා තිදයන්තදන්ත ලඟ ීම. මත්න ෙහස ් ගණි න්ත ගස ්

වුරට යට දවලා තිදයනවා. වියි  කාලයට වුර ම ටම යටට ගියාම දම් ගස ් දහාඳින්ත දේනවා. 

මාුම ආහාරයට ගන්තන කුරුල්ලන්තට දම් ගස ්වසා ියිනන්තනත්, රුඩු හෙන්තනත් දහාඳම ත්ැන්ත. ත්ව දුරටත් 

වුර ම ටම අඩු දවනදකාට දම් ප්රදශශය, ත්ණ භූමි බවට පත් දවනවා. අක්කර ෙහස් ගණන්ත පුරා 

දිදවන මිය ගිය ගස් තිදබන, දම් ත්ණ භූමිය කුරුල්ලන්තට රැඳී ඉන්තන වදේම අලියන්තට ත්ණ උලා 

කන්තන දහාඳ දත්ෝත්ැන්තනක්. 

 

මො අපි යනදකාට අලි රංචු, රංචු ඒ ප්රදශශදේ ඉන්තනවා ෙැක්කා. මුුම ප්රදශශය පුරාම වදේ 

වාහනදයන්ත ගිහින්ත දහේවාට පස්දස් වැදේ දකානකට දවන්තන හිටපු ඒ විශාල අලියව අපි ෙැක්කා. 

අපිට ලැබුණු දත්ාරුරු අනුවත්, අලියදේ ප්රමාණය අනුවත් දම් අපි දසායන අලියාම බව අපිට 

දත්රුණා. ත්ව දුරටත් ලඟට යනදකාට ෙැක්කා අලියා උදේ බදඩ් පැත්ත්ක තිදයන ුවාලයකට ම  

ගහ ගන්තනවා. ඒක විශාල ුවාලයක්. දකාදහාමෙ දම් ුවාදල වුදණ් කියන මක හිත්ා ගන්තනත් 

අමාරුයි. ුවාලය නරක් දවලා මැසද්සා වහමින්ත තිබුදණ්. ඒ ුවාලයට අමත්රව අලියදේ ඉසස්රහ 

වම් කකුදල් ෙණහිසට උඩින්ත දවඩි පාරක ුවාලයකුත් තිදයන බව දපනුණා. බදඩ් ුවාලය ත්රම් 

ෙරුණු දනාවුනට දම් ුවාලයත් නරක් දවලා තිබුදණ්. දම් අලියදේ මක ඇහැක් අන්තධ බවත්, අලියා 

ෙැඩි දේෙනාවකින්ත ඉන්තන බවත් දත්රුණා. 
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අලියාව ියහි නැති කරලා දබදහත් කරන්තන ඕන  කියලා මං තීරණය කලා. අපි දපාඩ් ක් දුරට ගියා 

ියහි නැති කරන උපකරණ ල ස්ති කරගන්තන. දම් දවලාදේ අලියා වුදරන්ත අයින්ත දවලා ත්ණ 

පි ටි ය  ප්රදශශයට ඇවිත් හිිනයා. අපිට උවමනා කද ් අලියව ත්ණ පි ටි දේ ීම  ියහි නැති කර ගන 

මත්න දිගා කරවගන්තන. නමුත් අලියා වැව ලඟ වුර තිදයන  අයිදන්ත හිටපු ි සා වාහනදයන්ත ගිහින්ත 

ියහි නැති කරන්තන අමාරුයි.  මත්නට පයින්ත ගිහින්ත දබදහත් කරන මකත් අනුරුොයකයි.  

 

ඒ ි සා අලියාදේ අන්තධ ඇහැ ප්රදයෝජනයට ගන්තන මම හිුවා. වාහනදයන්ත බැහැලා අපි දහමින්ත 

දහමින්ත අලියා ලඟට අන්තධ ඇහැ පැත්දත්න්ත ගියා ියහි නැති කරන දබදහත් විදින්තන. මදේ පිිනපසද්සන්ත 

ුවක්කුවත් අරදගන ජීවක ආවා. 

 

යාර පනහක් විත්ර දුරක ඉඳලා මම ි වැරදිව ඉලක්ක කරලා අලියාට දබදහත් විශො. දනාරිසස්ුම් 

සහගත් වුනු අලියා  අපි හිටපු පැත්ත්ට හැරුණත් අපි බිම දිගාදවලා හිටපු ි සා අපිව ෙැක්දක න . 

 

අනුරක් කියලා ෙැි ලා වදේ අලියා කැල ව පැත්ත්ට දිවුවා. අපි වාහනයට දුවලා ගිහින්ත වාහනය ඒ 

පැත්ත්ට මදලේදේ අලියා දුවන මක වලක්වන්තන. අදේ උත්සාහය අසාර්ාක වුනා. අලියා කැ  වට 

දුවන අදනක් අලින්ත මක්ක මකු වුනා. අපි වැටුදණ් හරි අනුරුොයක ත්ත්වයකට. 

 

ඒ පැත්ත්  ත්රමක් ඝන කැ  වක්. හැම පැත්දත්න්තම අලින්තදේ ගමන්ත මාවත්. ඒවා මක උ  මක වැිනලා 

තිබුදණ්. මක අලිදයකුදේ පා සලකුණු පස්දස් යන මක ඉත්ා අපහසුයි. 

 

උපකරණත් උස්සාදගන භයානක කාර්යයක් අපි ආරම්භ ක ා. අදේ කණ් ායදම් හිිනදේ ුන්තදෙනයි. 

ුන්ත දෙදනක් දම් වදේ වැ කට දකාදහත්ම ප්රමාණවත් නැහැ. ඒ වදේම මදේ සහායකයන්ත දෙන්තනා 

ීටට ඉස්සර අත්ෙැකීම් ලබපු අයත් දනදවයි. 
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අපිට ියශධ වුදණ් අලින්ත පිරුණු ප්රදශශයක, ත්මන්තදේ පස්දසන්ත පන්තනනවා කියලා ෙැන ියිනය, කුලේපු 

වුන අලිදයකුව දසායා දගන යන්තන ි සා ආරක්ෂාව ව ාත් වැෙගත් වුනා. වාසනාවට වදේ ීටටර් සීයක 

විත්ර දුරින්ත කැ  දේ ගියාට පස්දස් අපිට පුුමවන්ත වුනා දබදහත් විඳපු අලියා ගිය මාර්ගය හඳුනා ගන්තන. 

ඇදිලා ගියපු අඩි ස කුණු වලින්ත අපි ඒ මාර්ගය හඳුනා ගත්දත් . ඒ දබදහත් වැ  කරන බව දපන්තවන 

ස කුණක්. ියහි නැතිව ඉන්තන අලිදයකු ෙකින බලාදපාදරාත්ුදවන්ත අපි ඉසස්රහට ගියා. අපි දුටුවා 

අලියා වැිනලා ඉන්තනවා. වාසනාවට වදේ අලියා වැිනලා හිිනදේ උදේ සාමාන හුසම් ගැනීමට 

ප්රශ්නයක් දනාදවන විදියට. 

 

සමහර ුවාල ශුශධ කරලා අවශ ියයුමම ප්රති ජීවක ඖෂධ සහ උපකාරක ඖෂධ විඳින්තන අපට පුුමවන්ත 

වුනා. නමුත් අලියදේ ෙකුණු පැත්දත් බ  ප්රදශශදේ ුවාලය දහාඳින්ත ශුශධ කරන්තන බැරි වුනා. ඒ 

අලියා ුවාලය පැත්ත්ට වැිනලා හිටපු ි සා. දකදස් වුනත් දම් දබදහත් වලින්ත පණුවන්ත ෙැීටම 

වලක්වලා අලියාට තිදයන දේෙනාව අඩු කරනවා.මම ියහිනැතිව හිින අලියා දෙපැත්දත් සහායකයන්ත 

දෙන්තනව හිටවලා පිංතූරයක් ගත්දත් ඔවුන්ත සහභාගි වුන අලියකු ියහිනැති කිරීදම් ප මු අත්ෙැකීම මය 

ි සා. 

 

අලියාට නැවත් ියහිය ලැදබන මන්තනත් විෙලා ආරක්ිත් දුරකින්ත අපි රැඳී ියිනයා. නමුත් අු ක ල්ලකින්ත 

ඇන්තනත් අලියා නැගි ද  න . ඒ ගැන අපි කණගාටු වුනා. ිනක දවලාවකට පසද්ස ් අලියා නැවත් ියහි  

ගැන්තදවන ලකුණු දපනුණා. අදේ ආරක්ෂාවට අපි ත්වත් ිනකක් ඈත්ට ගියා. නමුත් අලියා හිට ගත්දත් 

න . උදේ පපුවට බර ීමලා වැතිරලා හිිනයා. දම් ඉරියේදවන්ත හුසම් හිරවීම ි සා අලිදයකු මිය යන්තන 

පුවවන්ත.  

 

මට අවශ වුනා අලියාව දකලින්ත හිටුවන්තන. 

දම් වදේ අවස්ාාවක ීම සාමානදයන්ත කරන්තදන්ත අලි දවඩිල්ලක් පත්ු කරලා නව බය කරලා 

නැගි ටවන මක. නමුත් දමත්න ීම ත්ණ පිිනදේ ඉන්තන අදනක් අලි කලබල දවලා කැ  ව ඇුලට 

රිංගන්තන පුුවන්ත ි සා දවඩි පත්ු කරන්තනත් බ . 
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ෙැන්ත දවලාව සවස හයට විත්ර ඇති. වනය අඳුරු දවමින්ත තිබුණා. ශඅඩෙ කරමින්ත, අඩිදයන්ත අඩිය, 

දසලවීමක් නැතිව ඉන්තන අලියට අපි කි ටු කලා. උදේ ඇහැ අපි දිහාව මල්ල දවලා තිබුණත් කිියම 

දවනසක් දපනුදණ් නැහැ. 

අපි නැවත්ත් අු ක ල්ලක් අරදගන අලියාට ඇනලා බාධා කලා.  

 

දමන්තන මක පාරටම හිට ගත්ත් අලියා අදේ පැත්ත්ට හැරිලා පටන්ත ගත්ත්ා අපිව ම වන්තන. ජීවිදත් දඅඩර 

ගන්තන අපි දුවන්තන ගත්ත්ා. අලියාදේ දහාඬවැල මට ඉත්ාම ලඟින්ත ෙැනුනා. දම් මදේ ජීවිදත් අවසාන 

දමාදහාත් කියා මට හිුණා. මරණ බය ි සාම කැ  දවන්ත ඔඅඩබටම දුවන්තන අපට පුුවන්ත වුනා. ත්ණ 

පි ටි යට ආපු ගමන්තම මදේ කකුල පැටලිලා බිම වැිනලා මාව කීප සැරයක් දපරලිලා ගියා. කම්පනය 

ි සා මම ත්ේපර ගාණක් මදහමම වැතිරිලා හිිනයා. 

 

කැ  දවන්ත මි යට පි න්තන පුුමවන්ත වුදනත්, අලියා විවෘත් දපදෙසට මන්තන අකමැති වුදනත් අදේ 

පූරරුදේ පිනට. ත්වත් පියවර කීපයක් අලියා ඉස්සරහට ආවා නම් මාව පහසුදවන්තම ත්ලා දපාඩි කරලා 

ොන්තන ඉ  තිබුණා. දකදස් නමුත් අපි ආරක්ෂා වුනා. 

 

පස්දස් මම ජීවකදගන්ත ඇහුවා ‘අලියා ම වනදකාට ශඅඩෙ මන්තන ුවක්කුව පත්ු කද ් නැත්දත් ඇයි’ 

කියලා. ඔහු කිේදේ උත්සාහ ක ත් ුවක්කුව වැ  කද ් න  කියලා. පරීක්ෂා කරලා බලනදකාට 

ුවක්කුදේ දකාක්ක දවනස් දවලා තිබුදණ්.  

 

සතියකට විත්ර පස්දස් අපි නැවත් මින්තදන්තරිය උොනදේ ීම ඒ අලියාව දුටුවා. අලියාදේ ුවාල දහාඳින්ත 

සුව දවමින්ත තිබුණා. ඒ ි සා මදින ියදුවීම ජීවිදත් මරණාසන්තන භයානක අත්ෙැකීමක් වුනත් ියත්ට දගන 

දුන්තදන්ත සුටක්. 
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පශු වවද විජිත නපනර්රො 

 

පශු ජවෙ විජිත් දපදර්රා මහත්ා වනජීවී පශු ජවෙ වරදයකි. මදමන්තම ආියයානු අලින්ත පිි බඳ 

විදශ්ෂඥ වරදයකි. දේරාදෙණිය ය විශ්ව විොලදේ පශු ජවෙ විොව පිි බඳව උපාධිධාරීවරදයකු 

වන ඔහු ත්ම පශ්චාත් උපාධිය ලබා ගත්දත් මක්සත් රාජධාි දේ, ලන්ත න්ත අගනුවර රාජකීය පශු 

ජවෙ පීාදයි . පශු ජවෙ විජිත් දපදර්රා මහත්ා මක්සත් රාජධාි දේ ‘ රල්’ වනජීවී 

සංරක්ෂණ අධාපන ආයත්නදයන්ත හා ටැන්තසාි යාදේ අප්රිකානු වනජීවී විොලදයන්ත පුහුණුව 

ලබා ඇත්. ත්ාග දිනා ගත් කුවරදයකු වන ඔහු වනජීවීන්ත සම්බන්තධ දපාත් රාශියක්ම මි  ෙක්වා 

ඇත්. 

 

වසර 23 ක්ම අලි සංරක්ෂණය දවනුදවන්ත දස්වය කර ඇති පශු ජවෙ විජිත් දපදර්රා මහත්ා දම් 

වන විට අනාා අලි පැටවුන්ත පුනරුත්ාාපනය කිරීදම් මධස්ාානදේ (ඇත් අුරු දසවදණ්) 

පාලක වරයාය. මදමන්තම ඔහු ශ්රී ලංකාදේ ෙකුණු ප්රදශශය භාර ප්රධාන පශු ජවෙ වරයාය. 
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මින්නන්රිය ජොතික උදොනය 
 

අතීත්දේ ශ්රී ලංකාව කෘිකර්මාන්තත්දයන්ත ස්වයංදපෝිත් වු  භූමියකි . අනුරාධපුර රාජධාි දේ මැෙ 

භාගදේ ියට දපාද ාන්තනරු රාජධාි  යුගය ෙක්වා ශ්රී ලංකාදේ ජලාශ දගා නැගීදම් ත්ාක්ෂණය උපරිම 

ම ටමක පැවැති අත්ර රද  විශාලත්ම ජලාශ දබාදහාමයක් ඉදිකරන ලශදශ දමම කාලය ුලය. 

 

 මහදසන්ත රජ විියන්ත කරවන ලෙ දපාද ාන්තනරු දිස්ත්රිකදේ පිහිින මින්තදන්තරි ජලාශයට අෙටත් අශවීතීය 

ස්ාානයක් හිමිවන්තදන්ත මබැවිි . මින්තදන්තරි වැව දපාද ාන්තනරුව ුල පිහිටා ඇති විශාල වැවක් වන 

අත්ර මය ක්රිස්ු වර්ෂ 28ි ීම මහදසන්ත රජුමා විියන්ත මින්තදන්තරි නදිය හරස් දකාට ඉදිකරන ලශෙකි. 

දමම ජලාශදේ ජල දපෝෂක ප්රදශශය  වර්ග කිදලෝ මිටර් 2 9 ක පුුමල් වපසරියක පැතිර පවතින අත්ර 

මහි කිදලෝ මිටර් 2 ක දුරක් දිදවන ීටටර් 13 ක් උස දේල්ලක් දේ. මින්තදන්තරි ජාතික උොනයට 

ආසන්තනම නගරය වන දපාද ාන්තනරු දිස්ත්රිකදේ සැලකිය යුු ප්රදශශයකට ජලය සපයන 

අුත්වැඩියා කරන ලෙ පුරාණ මින්තදන්තරිය වැව ,මින්තදන්තරිය ජාතික උොනදේ දක්න්තද්රස්ාානයයි. 

 

විියවන ියයවදස් දි ඇති වු අහිත්කර මිි ස් ක්රියාකාරකම් දහ්ුදවන්ත  මහි දවදසන සුන්ත දිගුකාලීනව 

ආරක්ෂා කර ගනු පිණිය ස වනසත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂක ආඥා පනත් යටදත් 1938 වර්ෂදේදි දමය 

අභය භූමියක් දලස ප්රකාශයට පත් දකරිණිය . නමුත් වනාත්ත්රය මි කිරිම් දනානැවුනු බැවින්ත  දමම 

ප්රදශශදේ දිගු කාලීන ආරක්ෂාව පිණිය ස වනසත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂක ආඥා පනත් යටදත් 1997 

වසදර් අදගෝස්ු මස 12 වන දින ජාතික උොනයක් දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ අත්ර 1998 

වසදර්දි මහි පාරිසරික සංචාරක කටයුු ආරම්භ කරන ලීම. 
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දමම ජාතික උොනය උුරු මැෙ ප ාදත්, දපාද ාන්තනරුව දිස්ත්රිකදේ, හිගුරක්දගා  ප්රාදශශිය 

දල්කම් දකා ාාශදේ, දහක්ටයාර් 8,889. 11 ක භුමි ප්රදශශයක පැතිර පවති.  මුහුදු ම ටමින්ත  ීටටර් 

ික ියට ීටටර් 5කක පමණ උසට  විහිදෙන කදු වලින්ත සහ ලදු කැල , ඝන කැල  සහ ත්ණබිම් උොනය 

පුරා ෙැකගත් හැක. මින්තදන්තරිය ප්රදශශදේ වාර්ික වර්ෂාපත්නය මිලි ීටටර් 15කක-2කකක අත්රෙ  

සාමාන උෂ්ණත්ව පරාසය දසන්තිනදග්ර්ඩ් අංශක 2ක.ි ියට 3 .5 ත් අත්ර ෙ දේ. ඔක්දත්ෝම්බර් ියට 

ජනවාරි ෙක්වා පසාන දිග දමෝසම් වැිය ලබන දත්ත් සමය වන දමම ජාතික උොනදයහි අදේල් ියට 

ඔක්දත්ෝම්බර් ෙක්වා පවතින්තදන්ත වියි  කාලගුණයකි. දමම භුමිය ප්රධාන වශදයන්ත රු දුඹුරු හා 

දරාන්තම  සහිත් පසකින්ත යුක්ත් දේ. 

 

මින්තදන්තරි ජාතික උොනය ුල ඇති මින්තදන්තරිය ජලාශයට ප්රධාන ජල සැපයුම වන්තදන්ත දයෝධ ඇල 

මගින්ත ගලා මන මහවැලි ජලයයි. බටු ඔය, පරිදේ ඔය, ත්ල්දකාද  ඔය, කිරි ඔය, ම යම්පල ඔය යන 

ඔය දවතින්ත ගලා මන ජලය මින්තදන්තරිය ජලාශදේ ජල දපෝෂක ප්රදශශයට මක්වන අත්ර ජලාශයට 

මකු වන්තදන්ත ඉත්ා සුුම වශදයි . 

 

දමම උොනය ආශ්රිත්ව ෙක්නට ලැදබන ශාක ප්රජාව වියි  මිර සොහරිත් වනාන්තත්ර වර්ගයට අයත් 

දේ. වෘක්ෂලත්ා හා වාසස්ාාන වර්ග දලස පහත් වියනක් සහිත් මිින වෘක්ෂලත්ාවන්තදගන්ත යුත් කදුවැින 

වනාන්තත්ර, මධස්ා වියනක් සහිත් ශවිතීය වනාන්තත්ර, කටු පදුරු වනාන්තත්ර, අත් හැර ෙමන ලෙ දහ්න 

වගා ඉ ම්, ත්ණ බිම් සහ දත්ත් බිම් දස්ම ඝර්මකලාපීය වියි  මිර සොහරිත් වනාන්තත්රෙ ෙැක ගත් හැක. 

ත්වෙ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුදවන්ත වගාකරන ලෙ දත්ක්ක හා යුකැලිපිේටස් වගාවන්ත 

අඹගස්වැව හා කහිනදවමුල්ල යන ප්රදශශවල ඇත්.  

 

දමහි ඇති ශාක ප්රජාව පිි බෙව සැලකිදම්දි පු,  බුරුත්, මිල්ල, කුමැදිරිය, හල්මිල්ල, වීර, වැි  ශාක 

බහුලව ෙක්නට ලැදඅඩ. වියි  කලාපීය වනාන්තත්ර වල ෙක්නට ලැදබන  කටු උණ, වල්ඉදි, දපාදහාන්ත 

ආදි ත්ෘණ වර්ගෙ අත්හැර ෙමන දහ්න්ත හා ලදු කැ ැවන්තහි කුකුරුමාන, කැේදේ ිනය  හා වරා ආදි 

විදශ්ෂෙ ෙැක ගත් හැකි දේ. 
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ජාතික උොනදේ වෘක්ෂලත්ාවන්තදේ දමවැි  විවිධත්වය ි සා දමහි ජිවත් වන සුන්තට ආහාර, 

දසවණ හා රැකවරණය දනාවඩුව ලැදබනු ඇත්. වියි  කාලය 

ම ඹීමත් සමඟ මින්තදන්තරි ජලාශදේ ජල ම ටම ශීඝ්ර දයන්ත පහ  

ගියෙ වැේපිිනදේ වැද න ත්ෘණ පදුරු හා පැ ැින ි සා අවට 

වනදපදත් ියට විවිධ වන සුන්ත ත්ම ආහාර සහ ජලය දසායා 

දමහි ඇීම මති. ෙැඩි ි යං සමය වැඩිවීමත් සමගම අදගෝස්ු - 

සැේත්ැම්බර් මාසවලදි   වස්ගමුව, මාදුරු ඔය, දසෝමාවතිය ආදි  

විවිධ ප්රදශශ වලින්ත පැමිදණන අලි රංචු වැේ පිිනය අවට  සවස් 

භාගදේදි ෙැකගත් හැකි වීම සුලභ ෙර්ශණයකි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

වනඅලින්ත මකවර 5කක ක් පමණ ෙැක බලා ගැි මට ලැදබන 

දමම දුර්ලභ අවස්ාාව නැරඹීමට දශශිය හා  විදශශීය 

පරිසරදලෝලීන්ත  දබාදහෝ පිරිසක් දමහි පැමිණිය ම ෙ විදශ්ෂ 

දේ.කවුඩුල්ල සහ වස්ගමුව උොනය සමග සම්බන්තධ වන අලි 

දකාරිද ෝදේ දකාටසක් වන මින්තදන්තරිය ජාතික උොනය 

වසර පුරා අලි රංචු ෙැක බලා ගැි මට අවස්ාාව ලබා  දෙන 

දමන්තම විශාල අලි රංචු න ත්ු කිරිමට ොයක වන 

උොනයකි. 
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මින්තදන්තරිය උොනය ආශ්රිත්ව ක්ිරපායි විදශ්ෂ 2  ක්ෙ, පක්ි විදශ්ෂ 1ික ක්ෙ , උරග විදශ්ෂ 25 ක්ෙ, 

මත්සය විදශ්ෂ 2ි ක් හා සමන යින්ත විදශ්ෂ 75 ක් පමණ ෙ හදුනා දගන ඇත්. දමහි ජිවත් වන 

වනසත්ව ප්රජාව දලස වනඅලින්ත, වදුරන්ත, රි වුන්ත, දගෝනුන්ත, තිත් මුවන්ත ආදි   ශාකභක්ෂකයින්ත බහුල   

වශදයන්තෙ   දකාිනයන්ත හා ව සුන්ත ආදි මාංෂභක්ෂකයින්තෙ  ජිවත් දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

දුම්නබොන්නො (Coracias benghalensis) 
 

 

 

මින්තදන්තරිය ජලාශය සහ ඒ අවට ඇති දත්ත් බිම් පරිසරය ආශ්රිත්ව දශශිය දමන්තම සං්රමණිය ක පක්ෂීන්තෙ 

සැරිසරන අත්ර  දියකාවුන්ත, කලපු දකාකුන්ත, ලු වැකියන්ත, මහ සුදු පැස්ුඩුවන්ත, ආදි දශශිය පක්ින්තෙ  

ශ්රී ලංකාවට ආදේණිය ක වු වි  කුකු ා, ගිරා මලිත්ත්ා, ලංකා මුදුන්ත දබාර දෙමලිච්චා, අුම ක ෙැත්ත්ා, 

ඔුව රු දකා දටෝරුවා, හිස කුම දකාණ් යා ආීමන්තෙ ෙැක ගත් හැකි දේ. උොනදේ ජිවත් වන 

උරග විදශ්ෂ අත්ර දත්ාල විියුරු කටුස්සා, හීරුමවා, හැල කිඹුලා, පිඹුරා, ත්ලදගායා, කබරදගායා 

ප්රධාන දේ. සමන  විදශ්ෂ රාශියක් ෙ දමහිෙ ෙැකිය හැක. 
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මහදසන්ත රජු විියන්ත ඉදිකල විශාල ජලාශ 1ි අත්රින්ත විශාලත්ම ජලාශය  මින්තදන්තරි ජලාශය වන  

අත්ර  මහදසන්ත රජු මියගියත් ඔහු දවනුදවන්ත කැප කල දශවාලයක් ත්වමත් මින්තදන්තරිය දේල්ල මත් 

පවතිනදස්ම  රජුමා මින්තදන්තරි දෙවිදයෝ දලස අෙටත් බුහුමන්ත ලබති.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

රඹවිල සංචොරක නිවොසය  

 

 

මින්තදන්තරිය ජාතික උොනයට පැමිණිය දම්දි දකා ඹ ියට හබරණ හරහා දපාද ාන්තනරුව මාර්ගදේ 

කිදලෝ මිටර් 182 ක් දුරින්ත අඹගස්වැව පිහිින උොන මුලස්ා කාර්යාලය දවත් ලගා විය හැකිය. 

දපාද ාන්තනරුදේ ියට  කිදලෝ මිටර් 3ි ක් දුරින්ත පිහිින දමම උොන පිවිසුම් කාර්යාලය මගින්ත 

ප්රදේශ පත්ර ි කුත් කරනු ලැදඅඩ.  සංචාරකයින්තදේ  නවාත්ැන්ත පහසුව සෙහා රඹවිල සංචාරක ි වාසය 

ඉදිකර ඇති අත්ර මය දවන්ත කරවා ගැනීම  දකා ඹ පිහිින වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තු ප්රධාන 

කාර්යාලදයන්ත ියදු කරනු ලැදඅඩ. 
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වස්ගලසව  

ජොතික උදොනය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 අත්දැකීම - දයයක්කොරයන් ලසහුණට ලසහුණ 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො - දිලීප් ඩිලන්ත  

        සමරනොයක මහතො 

 වස්ගලසව ජොතික උදොනනද විස්තරය 

06 
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දයයක්කොරයන් ලසහුණට ලසහුණ 
 

දම් ියශධිය වුදන්ත 2ක17 අවුරුශදශ ජනවාරි මාදස් 17 වැි ො. මවිට මම උොන භාරකරු විදියට  

වස්ගමුව වදනෝොනදේ වැ  කලා. ඒ දවනදකාට වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ දස්වයට ඇවිත් 

අවුරුදු ුනක්. 

 

වනජීවි දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ දස්වය කරනදකාට අපිට ි ත්රම මක මක ආකාරදේ ඔත්ු ලැදබනවා. 

ගස් කැපීම්, සුන්ත ෙ යම, මැණිය ක් ගැරීම මම ඔත්ු අත්ර  ප්රමුඛයි. දම් කියන ෙවදස් අපිට 

දත්ාරුරක් ලැබුදණ් මිි ස්සු ක ිනයක් සංස්ාාපිිනය කියන ප්රදශශයට ෙ යදම් ඇවිත් කියලා. 

සංස්ාාපිිනය වස්ගමුව ඇුදල්ම ප්රදශශයක්. දමදහම දවලාවට අපි සුන්ත ෙ යම් කිරීම හැකි 

ඉක්මි න්ත වලක්වන්තන ඕදන්ත. නැත්නම් විවිධ විදශ්ෂ වල සුන්ත මරා ෙමන්තන පුුමවන්ත. ඒ ි සා 

ඉක්මි න්ත අපි කණ් ායමක් මත්නට යන්තන සුොනම් වුණා. මාත් ඇුුව වන සත්ව අ වි ආරක්ෂක 

ිතන්තත්න බණ් ාර, වන සත්ව ි යාමක ිතත්රලාල් බණ් ාර, ක්දෂ්ත්ර සහායක සාලිය බණ් ාර, ක්දෂ්ත්ර 

සහායක ශාන්තත් ශ්රියානන්තෙ යන අය කණ් ායමට මකු වුණා. අපි වස්ගමුව ප්රධාන කාර්යාලදේ ියට 

සංස්ාාපිිනය ප්රදශශයට වාහනදයන්ත ගියා. දම් වදේ වැටලීම්වලීම පහරීමම් ියශධදවන්තන පුුවන්ත ි සා 

අපි  යනදකාට ආයුධ අරදගන යන්තදන්ත. 

 

මො අපි ප්රධාන කාර්යාලදයන්ත පිටත් දවනදකාට හවස ුනහමාරට විත්ර ඇති. අපි සංස්ාාපිිනය 

ප්රදශශදේ රැකවල් ො ගත්ත්ා. දම් දවනදකාට දවලාව  හවස හයයි හත්ලිස් පහට විත්ර ඇති. ඒ හරිය 

ඝණ කැල ව. අඳුර වැඩිදවමින්ත තිබුණා. අපි ෙැක්කා ෙ යක්කාරදයෝ කිහිපදෙදනක් මනවා. මත්න 

ඔවුන්ත පස්දෙදනක් ඉන්තන බව දපනුනා. ඔවුන්ත  අපි රැකවල් ලා ියින පැත්ත්ට මමින්ත ියිනදේ. ඔවුන්ත අත් 

ුවක්කු දෙකක්ෙ දටෝච් වදේ ආම්පන්තනෙ තිදයන බවත් දපනුණා. 

 

සාමානදයන්ත  වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුදවන්ත වැටලීම් කරන දකාට ෙ යක්කාරයන්ත බයයි. 

පැකිලිමක් නැතිව වහාම යටත් දවනවා. 
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මො අපි මකපාරට ඉස්සරහට පැනලා "අපි වනජීවි දෙපාර්ත්දම්න්තුදවන්ත. නත්ර දවන්තන" කියලා 

ඔවුන්තට අණ කලා. යටත් දවනවා දවනුවට ක්ෂණයකින්ත ඔවුන්ත අපි දෙසට දවඩි තිඅඩබා. මය 

බලාදපාදරාත්ු දනාවුණු ියදුවීමක්. අදේ ජීවිත් අනුදර් බව අපට වැටහුණා. 

 

ඒත් මක්කම අදේ පැත්දත්නුත් ෙ යක්කාරයින්තට දවඩි තිඅඩබා. මක ෙ යක්කාරදයකුට දවඩි වැදුනා. 

දවඩිල්ල වැදුදන්ත ඔහුදේ ඔුවට බව දපනුණා. දවඩි වැීමමත් මක්ක දෙපැත්දත්ම දවඩි ත්ැී.ම නත්ර 

වුණා. දවඩි වැදුන පුශගලයාට අමාරු බව දපණුනා. ඉක්මි න්තම අදනක් ෙ යක්කාරයින්තව 

අත්අ ංගුවට අරදගන දවඩි වැදුන දකනාව  ලඟම තිබුණු දරෝහලට අරදගන ගියා.  

 

දරෝහදල් ීම රෑ අට හමාරට විත්ර ඔහු මිය ගියා. දම් දමාදහාදත් දවඩි වැදිලා අපිත් ුවාල වන්තනට 

දහෝ  මිය යන්තනට ඉ  තිබුණා. 

 

දම් ියශධිය සම්බන්තධදයන්ත  වනජීවි දෙපාර්ත්දම්න්තුදවන්ත නඩුවක් ොලා තිදයන්තදන්ත. ෙැනට මම 

නඩුව විභාග දවනවා. 

 

(නඩුවක් පවතින ියශධියක් බැවින්ත දවඩි ත්ැී.ම පිි බඳ සංක්ිේත් විස්ත්රයක් සඳහන්ත දනාදේ. ) 
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දිලිප් ඩිලන්ත සමරනොයක 

 

දිලිේ ඩිලන්තත් සමරනායක මහත්ා කුමන ජාතික උොනදේ උොන භාරකරු දලස ෙැනට දස්වය 

කරමින්ත ියටී. ඔහු ශ්රී ලංකාදේ විවිධ ජාතික වදනෝොන වල දස්වය කර ඇත්. යාල, උ වලව, 

ුණුගම්දවදහර, වස්ගමුව, ප්රධාන කාර්යාලදේ නීති අංශය, වලේ වම් ඉවුර (Walawa left bank) 

වැි  දස්වස්ාාන ඔහු දස්වය කර ඇති විවිධ ස්ාාන අත්දරන්ත සමහරකි. 

 

දිලිේ සමරනායක මහත්ා පුත්නුවන්ත දෙදෙදනකුදේ ආෙරණීය පිදයකි. දහාරණ වැල්ල පිිනදේ 

පදිංිතව ියටී. 
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වස්ගලසව ජොතික උදොනය 
 

 

දපාද ාන්තනරුව සහ මාත්දල් දිස්ත්රික්කවලට අයත්ව  පිහිටා ඇති වස්ගමුව ජාතික උොනය ශ්රී 

ලංකාදේ උුරු මැෙ හා මධම ප ාත්වල විහිදි ඇත්. වනජීවී විදශ්ෂ 3කක කට ආසන්තන සංඛාවකට 

වාසස්ාාන සපයන දමම ජාතික උොනදේ නැදගනහිර මහවැලි ගදඟන්තෙ, බටහිර ියට උුර ෙක්වා 

කුම සහ අඹන්ත යන ගංගා වලින්තෙ මායිම් වි ඇත්. 1977 ීම කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන දයෝජනා ්රමය 

දියත් කිරීදම්ීම වනාන්තත්ර සහ වන සුන්තදේ ස්වාභාවික වාසස්ාාන විශාල වශදයන්ත අහිමි විය. මදස ් 

මහවැලි සංවර්ධන වාපෘතිදේීම අවත්ැන්ත වූ වන සුන්තදේ ආරක්ෂාව  සහ රුකවරණය සැලියම සඳහා  

මම වාපෘතිය යටදත් 198  දි ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ ජාතික උොන හත්දරන්ත මකකි. වස්ගමුව 

ජාතික උොනය. මාදුරු ඔය,දසෝමාවතිය සහ මින්තදන්තරිය ජාතික උොන මදස් ප්රකාශයට පත් කල 

අදනකුත් ජාතික උොන දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

වස්ගලසව ප්රධොන නදොරටුව 
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වස්ගමුව ජාතික උොනය 198  අදගෝස්ු 7 වන දින ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ අත්ර දමහි වර්ගඵලය 

දහක්ටයාර් 37,කි2.9 කට ආසන්තන දේ. දකා ඹ ියට  කිදලෝීටටර් 225ක දුරකින්ත පිහිටා ඇති 

වස්ගමුව ජාතික උොනය පාරිසරික හා ජජව විවිධාත්මක විනනාකමින්ත යුත් මනස්කාන්තත් 

ස්ාානයකි. 

 

ජලදයන්ත දපෝෂණය දනාඅඩුව ලබන වස්ගමුව ජාතික උොනය ුල ක්රි.ව. 1153-118ි ප මුවන 

පර්රමබාහු රජු සමදේ  ඉදිකරන ලෙැයි සැලදකන කාලිංග දයෝධ ඇ , මාලගමුව, විල්මිිනය, 

ොස්දත්ාට වැි  ඇ  මාර්ගයන්තහි නටබුන්තෙ ත්වමත් ෙැක ගත් හැකිය.  මදමන්තම දුටුගැමුණු රජු සහ 

ම ාර රජු  අත්ර ියදු වු සටදන්ත කෙවුරු බදින ලෙැයි සැලදකන යුධගනාපිිනයෙ, මම සටන ශාසනදේ 

ඉදිරි පැවැත්මට බාධාවක් දේ යැයි සැකකල රහත්න්ත වහන්තදස්ලා මය වැලැක්විමට මවා ඇති කන්තෙ 

වන රහත්න්තමැවු කන්තෙ ෙ පිහිටා ඇත්දත් වස්ගමු ජාතික උොනය ුලය . වසර 18කක ක් පමණ 

පැරණිය  බුශධ ප්රතිමාවක් වන බුදුරුවායාය ප්රතිමාවෙ , පැරණිය  ගල් කණු කිහිපයක්ෙ ඇති බැවින්ත දමම 

උොනය ප්රියශධ සංස්කෘතික ස්ාානයක් දලසෙ සැලදක්. 

 

 

දශශගුණිය ක ත්ත්වයන්ත වියි  සහ අත්රමැදි කලාපයට අයත් වන අත්ර දබාදහෝ දුරට ඔක්දත්ෝබර්-

දපබරවාරි මාසවල පසානදිග දමෝසම් වැිය බලප ම් කරනු ලැදඅඩ. අන්තත්ර් දමෝසම් වැිය මාර්ු-මැයි 

මාසවලීම ියදු වුවෙ වර්ෂාව අඩු ජුි -සැේත්ැම්බර් කාලය සංචාරය සෙහ සුදුසුම කාලය දේ. වාර්ික 

වර්ෂාපත්නය උුදර් මිලිීටටර් 1,75ක ියට ෙකුදණ් මි.ීට. 2,25ක ෙක්වා ඉහ  යයි. අත්ර සාමන 

වාර්ික උෂ්ණත්වය දසල්ියයස් අංශක 27 ක් පමණ වන අත්ර වසර පුරා සුුම දවනස්කම්ෙ ඇත් . 

ි රිත්දිග දමෝසම් සමදේීම (මැයි - අදගෝස්ු) සු ං දේගය ඉහ  සහ වියලි බවක් ගන්තනා අත්ර 

උුදර්- නැදගනහිර දමෝසම් සු ං දේගය අඩු හා දත්ත් බවක් ෙැකිය හැක. 

 

මහවැලි ගඟ, අඹන්ත ගඟ සහ කුම ගදේ ජලාප්රවාහන දද්රෝණිය  ුනක් ු  දමම උොනය පිහිටා ඇති 

අත්ර ත්වෙ කරාපන ඇ , කිරුදල් ඇ , වැශදිදේ ඇ , පුගහ ඇ , මිදිරදන්ත ඇ , නවගහ ඇ , 

වස්ගමු ඔය ආදි දිය පහර වලින්තෙ දපෝෂණය ලබයි. සාමානදයන්ත මුහුදු ම ටදම් ියට ීට. 7ක ක් 

පමණ උස් වන ෙර්ශනීය සුදු කන්තෙ ආශ්රිත්ව ගලා බියන දිය ෙහරින්ත උොනය ුල ගංගා ඇ  දො  

දපෝෂණය දේ.  
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උොනදේ ඉහ  ජල දපෝෂක ප්රදශශවල රු පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දපාද ාවක් දමන්තම 

දරාන්තම  පිරුණු පියන්තෙ යුක්ත්ය. මම ප්රදශශ දකාන්ත ලයි  ,තිරුවාන සහ කිරිගරු  වැි  ඛි ජ 

සම්පත් වලින්තෙ දපෝිත් දේ. ජාතික උොනදේ ඉහ  ජජව විවිධත්වයට දහ්ු වි ඇත්දත්ෙ 

උොනය හත්ර විනන්ත ගලා යන ගංගා දහ්ුදවන්ත පදසහි සාරවත්භාවය හා විවිධත්වය ඉහ  යාමය.  

 

වස්ගමුදවහි වනාන්තත්ර ශ්රී ලංකාදේ වියි  කලාපදේ වියි  සොහරිත් වනාන්තත්ර ි දයෝජනය කරන 

අත්ර දමම උොනය ු  ප්රාාමික වනාන්තත්ර, ශවිතීයික වනාන්තත්ර, ගංගාධර වනාන්තත්ර , ත්ෘණ බිම්, 

කටු පදුරු සහ ගල් සහිත් ප්රදශශ වලින්තෙ සමන්තවිත් වු  ශ්රී ලංකාදේ ආරක්ිත් ප්රදශශ අත්ර ඉහ ම  

 

ජජව විවිධත්වය  ප්රෙර්ශනය කරනු ලබන උොනය. ශාක විදශ්ෂ 15ක කට වැඩි ප්රමාණයක් 

උොනදයන්ත වාර්ත්ා වී ඇති අත්ර ජලජ පැ  ිනයක් වන  Cryptocoryne walker සහ Munronia pu-

mila යනු ආර්ික විනනාකමක් ඇති දුලබ ශාකවර්ග දෙකකි. වනාන්තත්රය ස්ාර කිහිපයකින්ත 

සමන්තවිත් වන අත්ර ඉහල ස්ාර ශාක දලස  බුරුත්, පු, දවලන්ත, කුමවර, මිල්ල, වීර සහ හල්මිල්ල 

ශාකෙ ලදු කැල  ආශ්රිත්ව දිවුල්, රු වා, කටුපිල ආදි අදනකුත් ස්ාරවල ශාකෙ ඉස්මු දේ. 

 

ජලාශ සහ ගංගාධාර වනාන්තත්ර විශාල සත්ව විදශ්ෂවලට සහාය වන අත්ර වස්ගමුව උොනදේ 

හිමිකරුවන්ත දලස   ක්ෂීරපාීම විදශ්ෂ 23 ක්, පක්ෂීන්ත විදශ්ෂ 1 9ක්, උභයජීවී විදශ්ෂ 8 ක්, උරගය 

විදශ්ෂ 17 ක්, මත්සය විදශ්ෂ17ක් සහ සමනල විදශ්ෂ 5ක ක් පමණ ජිවත් දේ. දමහි ියිනන 

ක්ිරපායි විදශ්ෂ අත්ර විදශ්ෂ 2 ක් ආදේණිය ක වන අත්ර  විදශ්ෂ ි ක් වෙ විදම් ත්ර්ජනයටෙ , පක්ි 

විදශ්ෂ 8 ක් ආදේණිය ක වන අත්ර 9 ක් වෙ විදම් ත්ර්ජනයටෙ උරග විදශ්ෂ 5ක් ආදේණිය ක වන අත්ර 

විදශ්ෂ 8ක් වෙ විදම් ත්ර්ජනයටෙ  මුහුණ දි ඇත් .  

 

 

 

 

 

 

වලසො -  වලසුන් නැරඹීමට හැකි නහොඳම වනනෝදොනයකි වස්ගලසව      
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ජාතික උොනදේ  ශ්රී ලාංකීය  වල් අලි 15ක ක රංචුවක්  මහවැලි ගංගා ප්රදශශදේ සැරිසරන අත්ර 

දමම අලින්ත, විල් අලීන්තෙ දලසෙ හඳුන්ත වනු ලැදඅඩ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

උදොනනද බහුලව වල් අලින් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය                                                                                                                             

 

ශ්රී ලංකාවට ආදේණිය ක මහ වදුරා හා රි වා, හිවුන්ත, උනහපුුවා, වල් නරා, ත්ණ බිම් උලා කමින්ත 

සැරිසරන වල් ීට හරකුන්ත සහ තිත් මුවන්ත වැි  සුන්ත සමානදයන්ත ි රීක්ෂණය වන අත්ර දුර්ලභ 

දිවියා සහ වලසා කලාුරකින්ත ි රීක්ෂණය ක  හැක.  

 

 

 

 

 

 

         තිත් ලසවන් (Axis axis ceylonensis )                            උනහස්ුවො (Loris lydekkerrianus ) 

 

ශ්රී ලංකාදේ පක්ි විදශ්ෂ 1 3 ක්ම උොනය ු  ෙැක ගත් හැකි අත්ර  ගංගාධර වනදපදත් හමුවන 

වුරු මල්දකාහා, වලි කුකු ා, බහුරුමානාවා, රන්ත න ල් දකා දටෝරුවා, ශ්රී ලංකා ියුම මහාකවු ා, 

හබන්ත කුකුලා, අුම ක ෙැත්ත්ා දම් අත්ර විදශ්ෂ ත්ැනක් ගි . 
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අළු කෑදැත්තො (Ocyceros gingalensis ) 

 

දමහි වසන ආදේණිය ක හා වෙවිදම් ත්ර්ජනයට ලක් වි ඇති සත්ව  විදශ්ෂ අත්රට  උභය ජිවිදයක් වන 

ලංකා බැදි මැඩියා, උරග විදශ්ෂයක් කිහිපයක්ෙ මක් දේ. මම උරගයන්ත අත්ර හීරුම විදශ්ෂයන්ත වන 

ලක්හීරුමවා, කටුසු විදශ්ෂයන්ත වන දත්ාල විියුරු කටුස්සා හා පිණුම් කටුස්සා, සර්ප විදශ්ෂයක් වන 

ෙගර ෙණ් ා, ත්ලදගායා, හැල කිඹුලා හා කබරදගායා අයත් දේ. දමහි ඇති ජලාශයන්තහි  ආදේණිය ක 

මත්ස විදශ්ෂයක් වන ගල්පාඩියාෙ  ියටී. සමනුන්ත රාශියක්ෙ උොනය වටා පියාසර කරන අයුරු 

ෙැකගත් හැකි අත්ර සමනල් විදශ්ෂ 5ක ක් වාර්ත්ා වී ඇත්. 

 

දන්තවාියක පහසුකම් සෙහා උොන ු  කදුරුපිිනය, වවුල්ඇදඅඩ හා මහවැලි යන (ගග අසබ ) 

සංචාරක ි වහන්ත ුනක්ෙ හත්රමං හන්තදිදය, මහවැලි 1, මැෙපිිනය1/2, වවුල්මදඅඩ සහ උල්පත්  හත් 

ආදි කෙවුරු බිම්ෙ උොන ුල පිහිටා ඇති අත්ර ඒවා දවන්ත කරවා ගැනීම දකා ඹ පිහිින වනජීවී 

සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තු ප්රධාන කාර්යාලදයන්ත ියදු කරනු ලැදඅඩ.  

 

 

 

 

 

 

 

         

 මහවැලි බංගලොව            වවුල්ඇනඅඩ බංගලොව 

 

 

දුම්නබොන්නො (Coracias benghalensis ) 
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වස්ගලසව ජොතික උදොනනද සිතියම 

Map of the Wasgamuwa National Park 

வஸ்கமுவ தேசிய பூங்காவின் வரைபடம் 
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මොදුවන ඔය  

ජොතික උදොනය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අත්දැකීම  - අපි රැවටුණො 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො - ස්බුදු සුරංග  

         රත්නොයක මහතො 

 මොදුවන ඔය ජොතික උදොනනද විස්තරය 

07 
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අපි රැවටුණො 
 

මදේ ප මුවන පත්වීම මාදුරුඔය ජාතික උොනයට වනසත්ව අ වි ආරක්ෂක දෙවන දර්ණිය දේ 

ි ලධාරිදයක් විදියට 1998 ීම. මට නවතින්තන ලැබුදණ් මාදුරුඔය උොන මූලස්ාානදේ. 

 

ඒ කාලදේ මහි උොන භාරකරු විදියට හිිනදේ රංජිත් ජයියංහ මහත්ා. ඔහු ෙකුණු අප්රිකාදේ විදශ්ෂ 

පුහුණුවක් ලැබූ අත්ෙැකීම් බහුල ි ලධාරිදයක්. ත්වත් ි යාමකවරු පස්දෙදනක් විත්ර මහි හිිනයා. මම 

මත්න දස්වයට ගිහින්ත  මාස දෙක ුනක් යනදකාට අපිට පාන්තෙර හයට විත්ර වන සත්ව ි යාමක පීටර් 

ියංද ෝ මූලස්ාානයට  පැමිණ පණිය වි යක් දුන්තනා උොනදේ ප්රධාන මාර්ගය ආසන්තනදේ අලිදයකු 

මැරිල ඉන්තනවා කියලා. 

 

ඉන්තපසු උොන භාරකරු රංජිත් මහත්ා  මම ස්ාානයට යන්තන සූොනම් වුණා. මමත් කැමැත්දත්න්තම ඒ 

ගමනට සූොනම් වුණා. රංජිත් මහත්ායි මමයි පීටර්  ියංද ෝයි පයින්තම යන්තන  පිටත් වුණා. ප්රධාන 

පාදර් කිදලෝීටටර් ුනක් විත්ර පයින්ත ගිහින්ත අුරු පාරකට හැරිලා කැදල් ඇුදල් පඳුරු සහිත් 

ප්රදශශයකින්ත ීටටර් දෙසීයක් විත්ර කැදල් ඇුලට ගියා.  

 

කැදල් ඇුදල් ීම අපි දුටුවා දසවණ සහිත් ගසක් යට  පෘෂ්ිනමත් ත්රුණ අලිදයක් වැිනලා ඉන්තනවා.  

නට අවුරුදු 25 ක් විත්ර ඇති කියලා රංජිත් මහත්ත්යා කිේවා.  දම් පැත්දත් තිබුදණ් පඳුරු සහිත් 

කැල වක්. 

අලියා මැරිලා කියා ෙැනදගන ියින ි සා අපි අලියා අත්ගාන ත්රමටම  ං වුණා. මමයි රංජිත් 

මහත්ත්යයි හිිනදේ අලියා පිිනපස්දස්. පීටර් අලියාදේ දහාඬ පැත්ත්ට ගියා.  

 

රංජිත් මහත්ත්යා කිේවා "දමයා මැරිලා ෙවසකට ආසන්තන කාලයක් දවනවා, ඒකයි දමච්චර බ  

පිරිලා තිදයන්තදන්ත, ත්ව ිනක දේලාවකින්ත බ  පුපුරාවි." කියලා. ඔහු මට දිගටම අලියාදේ ත්ත්වය 

කිේවා.  
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දම් අත්රුදර් පීටර් අලියාදේ ඉස්සරහට ගිහින්ත අලියාදේ කණ ඇල්ුවා. ඒත් මක්කම අලියා 

කන්තපට ගැහුවා. පීටර් ක  ගැහුවා සර් මූ මැරිලා න  කියලා. ඒත් මක්කම කිියවක් ියදු දනාවුණා වදේ 

අලියා මක පාරටම නැගි ටා. හිත්ාගන්තන බ , හරියටම ියශධ වුදණ් දමාකක්ෙ  කියලා. අපි ුන්තදෙනා 

ුන්ත පැත්ත්කට දුවලා.  බය වුණ පාරට අන්තදුන්ත කුන්තදුන්ත දවලා. පැය භාගයකට විත්ර පස්දස් ක  

ගහලා හූ කියලා ත්මයි මකත්ැනකට මකුදවලා අපි ආපහු ආදේ.  

 

අලියාදේ බ  පිරිලා තිබිලා තිදයන්තදන්ත හු ං ි සා දනදවයි ක ම ි සා. දම් අලියා කලින්ත ෙවදස් රෑ 

කි ත්තිගල කියන ආසන්තන ගමට රිංගලා කුඹුරු යාය කාලා ත්මයි සැපට ි ොදගන ඉඳලා 

තිදයන්තදන්ත. 

 

දම් මදේ ජීවිත්දේ ප මුවන රැකියාදේ, ප මුවන දස්වා ස්ාානදේ ප මුවන අත්ෙැකීම. මත්දකාට 

මදේ වයස අවුරුදු ෙහ නවයක් විත්ර ඇති. දම් ියශධිය මට කවොවත් අමත්ක දවන්තදන්ත න  . 
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ස්බුදු සුරංග රත්නොයක මහතො  

 

පුබුදු සුරංග රත්නායක මහත්ා ෙැනට විල්පත්ු ජාතික උොනදේ උොන භාරකරු දලස කටයුු 

කරයි. 1998.11.ක9 දින වනසත්ව අ වි ආරක්ෂක දෙවැි  දර්ණිය දේ ි ලධාරිදයකු දලස ත්ම ප මු 

පත්වීදමන්ත  මාදුරුඔය ජාතික උොනයට පැමිණිය  ඔහු දම් වනවිට වස්ගමුව, උ වලව, කුමන, යාල 

හා විල්පත්ු වදනෝොනවල හා වික්දටෝරියා, රන්තදෙි ගල, රන්තටැදය යන අභය භූමි ප්රධාන 

මූලස්ාානවලත්  දස්වය කර ඇත්. 

 

අ.දපා.ස. උසස් දප  විො අංශදයන්ත සම්මාන සහිත්ව සමත්ව ත්රඟ විභාගයකින්ත වනජීවී 

දෙපාර්ත්දම්න්තුවට ඇු ත් වූ ඔහු මම අවස්ාාදේ දත්ෝරාගත් 2  දෙනා අත්රට ඇුලත් වීමට 

භාගවත් විය. දම් වනවිට සුරංග රත්නායක මහත්ා  ඉන්තදියාදේ වනජීවී කලමනාකරණ පුහුණුවවක් 

හොරා ඇති අත්ර ඉන්තදුනීියයාව, මැදල්ියයාව, පිලපීනය වැි  රටවල ෙ පුහුණු ලබා ඇත්. 

වර්ත්මානදේ සුරංග රත්නායක මහත්ා ආෙරණීය දියණිය යකදේ පිදයකු වන අත්ර කඩුදවල, බියගම 

ප්රදශශදේ වාසය කරයි.  
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මොදුවනඔය ජොතික උදොනය 
 

 

කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වාපාරය යටදත් සංවර්ධනය කරන්තනට දයදුනු ජලාශ පහක ජල දපෝෂක 

ප්රදශශ ආවරණය කරමින්ත 1983 දනාවැම්බර් මස ක9 වැි   දින ශ්රී ලංකාදේ පස් දවි  ජාතික 

උොනය දලස මාදුරු ඔය ජාතික උොනය  ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. මාදුරුඔය, මන්ත.ඩි.දක්, 

උල්හිිනය, රත්කිෙ සහ දහන්තනාි ගල ජලාශ සංවර්ධනය කිරීදම්දි  අවත්ැන්ත වන සත්ව ප්රජාවට 

වාසස්ාාන සැපීමම සහ මම ජල මුලාරයන්තහි දපෝෂක ප්රදශශ ආරක්ෂා කිරිම මාදුරු ඔය ජාතික 

උොනය බිහිවීදම් මුලික අරමුණයි . මාදුරු ඔය ජාතික උොන  භුමිය වපසරිදයන්ත දහක්ටයාර්  

58‚85ක  ක් දේ. උුරු මැෙ, නැදගනහිර සහ නව ප ාත්ට අයත් දමම වන දපත් දපාද ාන්තනරුව, 

අම්පාර සහ බදුල්ල දිස්ත්රික්කයන්ත ු  පිහිටා ඇත් . මුුම වන දපත්ම වාේත්ව ඇත්දත් වියි  කලාපය 

ුලය. දමම උොනය දකා ඹ ියට කිදලෝීටටර්  288   (සැත්පුම් 179) ක් පසාන දෙියන්ත පිහිටා ඇත් . 

මහවැලි  සංවර්ධන වාපෘතිය යටදත් බිහිවු  ජාතික උොන  වන  වස්ගමුව, දසෝමාවතිය, ජලගැුම් 

ි ම්න  සහ මාදුරුඔය  අත්රින්ත මාදුරුඔය ජාතික උොනය සුවිදශ්ෂත්වයක් උසුලයි. 
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මාදුරුඔය ජාතික උොනදේ අරමුණ ත්වදුරටත් පැහැදිලි කරනු ලබනවා නම්,  දශශීය ස්වාභාවික 

සම්පත් හා පාරිසරික ක්රියාවලීන්ත ආරක්ෂා කිරීම ෙ, උොනය ු  ජලදේ ගුණාත්මකභාවය සහ 

ජලාශවල ප්රමාණය සහතික කිරීම ෙ, පාරිසරික සංචාරක අවස්ාා උො කරීමම  සහ  උොනය අවට 

ප්රදශශවල ප්රාදශශීය ජනත්ාවට ප්රතිලාභ ලබා ීමදම් පරමාර්ාදයන්ත  බිහිවුණු උොනයකි. 

 

මාදුරු ඔය පිහිටා ඇත්දත් මහවැලිදේ ගැුම් රටාදවන්ත දුර බැහැරය. මහවැලි දියවරින්ත දපෝෂණය 

ලබන ි වුන්ත සදහෝෙරියන්ත බදු වු උල්හිිනය සහ රත්කිෙ ජලාශයන්ත දෙක දමහි ීම මුලික වී ඇත්. 

මහවැලි ජලය උල්හිින ඔය ඔස්දස් ගලාවිත් උල්හිිනය ජලාශයත්, උල්හිිනය ි වුන්ත ජලාශය වන 

රත්කිෙ ජලාශදේ දකලවර ත්නා ඇති සැත්පුම් හත්රක් දිග උමගක් ඔස්දස් මාදුරු ඔය ජලාශය දවත් 

ජලය රුදගන යයි. ජලාශදේ රැදිවිය හැකි ජල කෙ ඝන ීටටර් හත්ලිස් හයයි දකෝින හැත්ත්  ලක්ෂයක් 

පමණ දේ ( ි7,කකක‚000) 

 

 

 

 

 

මොදුවන ඔය ජලොශයේ ය නවත ජලය වනනගන යන උමගක්                  නසොනරොේව  

 

අම්පාර සහ බදුල්ල දිස්ත්රික්කයට දමන්තම දපාද ාන්තනරු දිස්ත්රික්කයට මායිම්ව පිහිටා ඇති මාදුරු ඔය 

ජාතික උොනය වියි  කලාපයට අයත්  ඔක්දත්ාම්බර්  දපබරවාරි මාසවල පසාන දිග දමෝසම් 

වර්ෂාදවන්ත හා මාර්ු මැයි මාස වල ගිණිය දකාණ දිග දමෝසම් වර්ෂාදවන්ත දපෝෂණය වන්තනා  වු ෙ, 

සාමාන වර්ෂාපත්නය මිලිීටටර් 2කකක ක් පමණ වන, සාමාන උෂ්ණත්වය  දසන්තිනදග්ර්  අංශක 27 

ක් පමණ වන්තනා වු ප්රදශශයකි. දමහි ප්රධාන භූ විෂමත්ා ලක්ෂණය වන්තදන්ත උොනදේ ි රිත් දෙියන්ත 

කිදලෝීටටර් 8  (සැත්පුම් 5.ක)  ක් දිග පාෂාණ කඳු ය. රු පස ප්රමුඛ වන අත්ර උොනය පුරා මක දලස 

පැතිරි නැති අත්ර  කාබි ක  ද්රව සහිත් දමහි පස ඉත්ා ඉක්මි න්ත වියලීමට පාත්ර දේ. කිේල ඇල්ල 

ප්රදශශදේ ඇති උණුවුර බුබුල සංචාරකයින්තදේ ියත් ගන්තනා ස්ාානයක් දලසෙ නම් කල හැක . 
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මාදුරුඔය  ස ීම ඇත්දත් ස්වාභාවික හා මානව යන දෙපාර්ශවදේම  පරිසර පශධති සංකීර්ණයකින්ත වන 

අත්ර මවැි   විශාල ප්රදශශ කු ා ඒකකවලට දහෝ ක මනාකරණ කලාපවලට දවන්ත කිරීම අි වාර්ය 

දේ. ඒ ස ම මකක්ම මහි පරිපාලනය, ක මනාකරණය  සහ භාවිත්ය අනුව දවනස් දේ. අවසර ීම ඇති 

මානව ක්රියාකාරකම් මක් කලාපයකින්ත ත්වත් කලාපයකට සැලකිය යුු දලස දවනස් විය හැකිය. 

පරිපාලනදේ පහසුව සඳහා, මාදුරුඔය පහත් ක මණාකරණ කලාපවලට දබො ඇත්. ඒ 

 

1) ස්වාභාවික කලාපය 

2)  සංස්කෘතික සම්පත් කලාපය 

3)  සංවර්ධන කලාපය 

4) කැල  දකාරිද ෝව දහෝ ස්වභාව රක්ිත්ය 

5) දේරක  කලාපය    දලස ය. 

 

ජනප්රවාෙ හා පුරාණ ලිපි දල්ඛන වලට අනුව දමම ප්රදශශය ඈත් ඉතිහාසදේ ියටම වනගත් 

රක්ිත්යක් දලස හදුන්තවන්තනට  ඇති වන බිමකි . මහාවංශයට අනුව ක්රි:පූව 273 දි මහදසන්ත 

රජුමාදේත්  ක්රි.ව 1ක55 - ක්රි.ව 111ක ෙක්වා රාජ කල 1 වන විජයබාහු රජුමාදේත් දනාඅඩු පුෙ 

සත්කාර  මාදුරු ඔය දවත් ලැබි ඇති බව සෙහන්ත ය. අතීත්දේ මහාොරගල්ල යනුදවන්ත වහරනු ලැබු 

දමම ප්රදශශය පසු කාලිනව දහ  බසට රිිය අයුරින්ත මාදුරු ඔය නමින්ත හදුන්තවා තිදඅඩ. මාදුරු ඔය 

ජලාශදේ පදසකට වන්තනට පිහිටා ඇති දපෞරාණිය ක දසාදරාේව අතීත් වාපි ත්ාක්ෂණිය ක ෙැනුදම් ි හ  

සාක්ියකට සමාන ය.  

 

මදස්ම ෙැනට ශ්රී ලංකාදේ ජිවත් වන ආීම වාසී ජනත්ාව මාදුරුඔය ජාතික උොනය අවට ජිවත් වන 

අත්ර, ඔවුන්ත සහ ජාතික උොනය අත්ර සහජීවනයක් ෙ  පවති.
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  මොදුවනඔය ජොතික උදොනය අවට ජිවත් වන ආීන වොසී ජනතොවනේ කිරිනකොරහ නැටුනම් අවස්ථොවක් 

 

ප්රදශශදේ ප්රමුඛ පරිසර පශධතිය වන්තදන්ත ි වර්ත්න වියි  මිර සොහරිත් වනාන්තත්ර දේ. 

මහවැලිදයන්ත දුරස්ව පිහිිනයා වු මාදුරු ඔය ත්මන්තට ම අනන වු සුන්තෙරත්වයකින්ත යුක්ත් වු 

වනදපත්ක් දස් සෙහන්ත කල හැකි ය. ජලාශය වටා ෙැවමය ශාක ගණනාවක් ෙක්නට ලැදඅඩ. වියි  

කලාපීය වනාන්තත්ර දලසට වීර, පු, බුරුත්, දවලන්ත,  ශාක ප්රමුඛයි. නමුත් ජලාධාර ආසන්තනදේදි 

ගංගාධාර ලක්ෂණ සහිත් වනදේ කුඹුක්, තිඹිරි, ීට ආදි ශාකත්, දත්ත් - වියි  ලක්ෂණ ෙරන උණු 

කිරිගල ආශ්රිත්ව කිුල්, නා, ආදි වු ශාකත්, ගල් දගා ැලි කටු පදුරු වලින්ත සමන්තවිත් ශවීතියික වනය 

සහ ත්ෘණ භුමිත් ෙැක ගත් හැකි දේ. 

සශෙන්තත් අලි-ඇත් පරපුදර්  ියට  කු ා කුහුඹුවා ෙක්වා වු වියි  කලාපය ුල වාේත් සත්ව 

විවිධත්වයක් මාදුරු ඔය සුය. ලංකාවට ආදේණිය ක ඉත්ාමත් දුර්ලභ කුරුල්දලකු  දස්   ප්රකට 

වත්රු මල් දකාහාටත් මාදුරු ඔය උණුකිරිගල ආශ්රිත් වනය දහාෙ ගැවසුම් බිමකි .  

 

 

 

 

 

 

 

 

   වත රතු මල් නකොහො ( Phaenicophaeus pyrrhocephalus ) 
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දයෝධ අලිපනාව සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගත් ස්ාානයකි . මනම් මම ස්ාානදේ ඇති නුග ගස් 

දෙකක් අත්රින්ත වන අලින්ත ි රන්තත්රවම ගමන්ත කිරිම සහ මුල් අගිියවලින්ත පිට කැියම දහ්ුදවන්ත 

පනාවක ෙැති හා සමානව නුග වැල් රාශියක් මක දපලට පිහිටා ඇත්දත් දයෝධ පනාවක් ියහිපත් 

කරමිි .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           නයෝධ පනොවක් නලස පිහිටො ඇති ුග වැල් 

 

 

ක්ෂීරපායි විදශ්ෂ, උරග විදශ්ෂ, උභයජිවින්ත විදශ්ෂ, සමන  විදශ්ෂ හා  කෘමි විවිධත්වය ෙ යහපත් 

ආකාරයක වාේතියක් ෙක්නට ඇත්. ත්ර්ජනයට ලක් වූ ක්ෂීරපායින්ත, උරගයින්ත සහ මසුන්ත විදශ්ෂ 

උොනදේ බහුලව ෙක්නට ලැදඅඩ. ත්ර්ජනයට ලක් වි ඇති සත්ත්ව කාණ් ායම් වන්තදන්ත අලියා,  

දකාිනයා, රු මුහුණැති මල්දකාහා, කබරදගායා, හැල කිඹුලා සහ පිඹුරා ය. ත්වෙ බහුරුමානාවා, 

පාදිලි මානාවා , ්හ්මන උකුස්සා  ලු , දපාදරෝ ෙ කැත්ත්ා ආදි පක්ෂීන්තෙ, දගෝනා, හිවලා, කුුම 

හරකා, තිත් මුවා,  වල් නරා, ඉත්ත් වා, වල් බ ලා වැි  ක්ෂීරපාීමන්ත ෙ, ත්ාරකා ඉඅඩබා, කටුසු විදශ්ෂ 

සහ විෂකුරු සර්පයින්ත දලස නාගයින්ත,  දපාදලාන්ත විදශ්ෂ වැි  උරගයින්ත ෙ  දමහි ජිවත් දවති. 
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  ලතු වැකියො (Mycteria leucocephala)          වල් ඌරො  (Sus scrofa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   බ්රොහ්මන උකුස්සො (Haliastur indus )              රජ අළු හිස් මසුකුස්සො (Ichthyophaga ichthyatus ) 

 

දකා ඹ ියට පහසුම හා ව ාත්ම ප්රාදයෝගික මාර්ගය වන්තදන්ත කුරුණ ගල, ෙඹුල්ල, හබරණ, 

දපාදලාන්තනරුව සහ මනම්පිිනය හරහා පැමිණීම ය. දපාද ාන්තනරුව - ම කලපුව මාර්ගදයන්තෙ, 

මහියංගනය - පදියත්ලාව මාර්ගදයන්ත දම් ජාතික උොනයට  ගාවිය හැක. 

 

අම්පාර, බදුල්ල සහ දපාද ාන්තනරුව ප්රදශශදේ සංචාරය කරන්තනකුට පහසුදවන්ත  ගාවී පාරිසරික  

දසෞන්තෙර්ය විෙගැි මට හැකි අගනා ජාතික උොනයක් දලස හදුන්තවන මාදුරුඔය ජාතික උොනදේ, 

වර්ත්මානදේ  සැලසුම් සහගත්ව ජනපෙකරණය කිරීම වැඩි වීමක්ෙ දපන්තනුම් කරයි. දමය උොනදේ 

වන ජීවීන්තට සැලකිය යුු බාධාවක් වී තිදඅඩ. මාදුරු ඔය ජලාශය ඉදිරිපිට පිහිින මඬරු ඇටමුල්ල 

දපදෙදස්   බංගලා දෙකක් සහ මක් දන්තවාියකාගාරයක් ඇත්. දසාබාෙහමට ආෙරය කරන්තනන්ත සඳහා 

උල්හිිනය කඳවුරු භූමිය ලබා ගත් හැකි අත්ර උොන පිවිසුදම් මනාව සකසන ලෙ වනජීවී 

දකෞුකාගාරයක්ෙ දේ. 
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 අත්දැකීම  - බුන්දල උදොනනද මරණයක්  

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො - එම්. රත්නසිරි   

          නපනර්රො මහතො 
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බූන්දල උදොනනද මරණයක් 

 

මට හිදත්න හැිනයට දම් ියශධිය වුදණ් 2කක  වසදර්දි විත්ර. මත්දකාට මම ඇවිත් අවුරුදු දෙකයි.මම 

හිිනදේ වන සත්ව ි යාමක ත්නුදර්  බූන්තෙල ජාතික වන උොනදේ. මය මදේ දෙවැි  පත්වීම.  

 

බූන්තෙල ජාතික වන උොනය දපාඩියි. නමුත් ස ම අංශයකින්තම පාරිසරික වශදයන්ත පරිපූරර්ණ 

පර්දේෂණාගාරයක් වදේ. දමත්නට පර්යටන පක්ෂීන්ත මනවා. බුන්තෙල උොනදේ මක පැත්ත්ක් මුහුෙට 

මායිම්ව තිදයන්තදන්ත. ඒ ි සා අනුරට ලක්වුණ කැස්බ  විදශ්ෂ පහක් දවර  තීරයට මනවා.  

ආගන්තුක ආ්රමණිය ක ශාක විදශ්ෂත් තිදයනවා. 

 

දමම උොනදේ වැ  කරන විට දමම සත්ව හා ශාක විදශ්ෂ ගැන දමන්තම ඒවාට සම්බන්තධව 

සංරක්ෂණ කලමනාකරණ නීති පිි බඳවත් දහාඳ අවදබෝධයක් ගන්තන පුුමවන්ත. 

 

ගැස  මඟින්ත රක්ිත් වන උොනයක් දලස ප්රකාශ කරපු  බුන්තෙල වන උොනයට යාබෙව විල්මැන්තන 

අභය භූමිය තියනවා.  

 

බුන්තෙල ජාතික  වන උොනදේ ෙ යම් කිරීම දබාදහාම අඩුයි. නමුත් 2කක  වර්ෂදේ දි අපිට 

දත්ාරුරක් ලැී. තිබුණා යම් පුශගලදයකු ි රුරුවම උොනදේ  ෙ යම් කරන බවක්. පට අමත්රව 

ඔහු වනජීවී ි ලධාරීන්තට අිලදයෝග කරන බවටත් දත්ාරුරු ලැී. තිබුණා.  

 

දම් පරිසර විදරෝධී කාර්යය නවත්ා ෙැීටමට වැටලීම් කරන්තන අපි තීරණය ක ා. ඒ අනුව මක ෙවසක් රෑ 

අට හමාරට විත්ර අපි බුන්තෙල කලපුදේ මුර සංචාරදේ රැඳී ියිනයා. පැයක් මක හමාරක් විත්ර මත්න රැීම 

ඉෙලා දහෝඩුවාවක් නැති ත්ැන මත්ි න්ත  පිටත් වුණා. අදේ කණ් ායම අ වි ආරක්ෂක චමත් 

ලක්ෂ්මන්ත, වන සත්ව ි යාමක ි හාල් රත්නපාල, වන සත්ව ි යාමක වයි.ඩී. කරුණාරත්න, වන 

සත්ව රැකවල්දේදි මච්. කරුණාරත්න සහ මම ඇු ත් වුණා.  
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අපි මත්ි න්ත මන්තන පිටත් දවනදකාට යාබෙව තිදයන විල්මැන්තන අභය භූමිදයන්ත දවඩි ශඅඩෙයක් 

ඇසුණා. අපි ක්ෂණිය කව පාදරන්ත මහා පැත්ත්ට පැනලා දවඩි සශදෙ පැත්ත්ට කි ටු ක ා. ක ිනය 

මදහට යනදකාට දවලාව රෑ ෙහයට විත්ර ඇති. වද ම කුමවරයි. ලඳු කැල වක් ත්මයි තිබුදණ්. අපි 

ඉස්සරහට යනදකාට මකපාරටම ට්රැක්ටරයක් පණ ගන්තවනවා ඇහුණා.  ට්රැක්ටරදේ විදුලි ලාම්පුත් 

මක පාරට පත්ු වුණා. අපි ක ිනය හිටපු ත්ැන්තවලම මදහමම පාත් වුණා. ට්රැක්ටරදේ මන්තජිම 

දකාටස පමණක් අදේ ඉදිරියට මනවා දපණුනා. ත්වත් පරීක්ෂා කරන දකාට ට්රැක්ටර මි යට 

ඉදිරිදයන්ත පුශගලදයක් ුවක්කුවකුත් අදත් අරන්ත වටපිට බල බලා මනවා. ඔහු ෙ යදම් මන බව 

දපනුණා. මිි හා හැඩිෙැඩි පුශගලදයක් බවත්  දපනුණා. 

 

ඒ දවලාදේ ට්රැක්ටරය පෙවාදගන ත්ව දකදනක් ඉන්තන බවක් දුටුවා. 

 

මමයි රැකවල්කරු කරුණාරත්නයි ට්රැක්ටරදේ පිටුපස පැත්ත්ට යමු කියලා පිිනපස්ස පැත්ත්ට හිමින්ත 

හිමින්ත ගියා. මදහම ගිදේ පිිනපස්දසන්ත ගිහින්ත ුවක්කුව ගන්තන දල්ිය ි සා වදේම ආරක්ෂා සහිත් 

ි සා. දකාදහාම වුණත් ට්රැක්ටරය ඉස්සරහට මනදකාට අදේ  අි ත් ක ිනය පුශගලයා ඉස්සරහට 

පැනලා ුවක්කුව ගන්තන උත්සාහ ක ා. අපි ඔහුව ි රායුධ කරන්තනයි හැදුදේ. ඒ දවලාදේ මම 

දුටුදේ මයා ුවක්කුව දනාීම අි ත් අය මක්ක දපාර බදිනවා.  

 

ත්ත්පර ගණනක දි 'බුම්' ගාලා ුවක්කුවක් පත්ුදවන ශඅඩෙය ඇසුණා. මදේ අත්ෙැකීමට අනුව 

ුවක්කුවකින්ත ශඅඩෙයක් පිටවී දවඩිල්ල කිියවක දනාගැදටන මකයි දවඩිල්ල යමක ගැදටන මකයි 

අඳුන ගන්තන පුුමවන්ත.  ඒ දවලාදේ මට දත්රුණා කාටහරි දහෝ ලඟ කුමකට දහෝ දවඩිල්ල වැදුන 

බව. ඒ දවලාදවම ට්රැක්ටරදේ  මන්තජිම නත්ර වුණා. ඇවිත් බලන දකාට ුවක්කුව අරන්ත ආපු 

මනුස්සයා බිම වැිනල හිිනයා. දල් ගලාදගන යනවා. කණ  ඟින්ත දල් ගලන බවත්  දපනුණා. ඔහුදේ 

කණ ලඟින්ත දවඩිල්ල බැහැලා තිබුදණ්. ඒ අනුව ඔහුට මාරාන්තතික ුවාල ියදු වී ඇති  බව මට හැඟී 

ගියා. අපි ියයු දෙනාම විනාඩි දෙක ුනක් ෙැඩි ි ශ්ශඅඩෙත්ාවයකට පත් වුණා.  

 

වන සත්ව අ වි ආරක්ෂක ආඥා පනත් ගැන මට අවදබෝධයක් තිබුණත් දමවැි  දේලාවක 

ක්රියාකරන ආකාරය ගැන අවදබෝධයක් තිබුදණ් නැහැ.  නමුත් ඒ ගැන හිත්න්තදන්ත නැතිව අපි මම 

පුශගලයාව අදේ වාහනදයන්ත වහාම හම්බන්තදත්ාට දරෝහලට දගි ච්චා. ට්රැක්ටරය පැෙ වූ පුශගලයාව 

අත්අ ංගුවට ගත්ත්ා.  
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මමයි චමත් මහත්ත්යයි ත්ව දකදනකුයි දල ාව අරන්ත දරෝහලට ගියා. අි ත් අය අි ත් 

පුශගලයාව රැදගන කාර්යාලයට ගියා.  

 

දරෝහලට දල ාව ඇුු කරනදකාට ඔහු මිය ගිහින්ත කියලා අපට ෙැනුම් දුන්තනා. පට පස්දස් අපි 

ියශධිය සම්බන්තධදයන්ත හම්බන්තදත්ාට දපාලිියයට ෙැනුම් දුන්තනා. මදහ්ස්ත්රාස්වරයා පැමිණ ියශධිය 

වූ ස්ාානදේීම ම විභාගයක් පැවැත්වූවා. කට උත්ත්රත් ගත්ත්ා.  

 

පසු ො ආරංිත වුණා දමාහු ප්රදශශදේ නමගිය ෙ යක්කාරදයක් බවත් අපරාධවලට සම්බන්තධ 

කල්ලියක සාමාජිකදයක් බවත්.  ඒ අනුව දින දෙක ුනක් පුරා කාර්යාලීය දුරකත්නයට ත්ර්ජන 

ලැබුණා. නමුත් අපි ඒවාට බදයන්ත දස්වා ස්ාානය හැර ගිදේ න . ත්ව දුරටත් අපි මහි රාජකාරිය 

ක ා.  

 

දම් ියශධිදයන්ත පස්දස් අපි වන මනම් වනජීවී කාර්ය මණ් ලයට විමර්ශනයක් හා විමර්ශනයකීම 

අවධානය ක  යුු ියයුම කටයුු පිි බඳව දලාකු අත්ෙැකීමක් ලැබුණා.  ි ෙසුනක් විදියට  

වැටලීමකට යනවා නම් වාහනය ලඟම තිදයන්තන ඕන  වදේ දශවල්. 

 

අධිකරණ කටයුු දපාලිියදයන්ත ියදු ක ා. අපි විත්ති පාර්ශවය වුණා. පසුව ි ිය දලස සත් හා 

ි වැරදි දලස සාක්ි ලබා ීමම හා අදනකුත් කරුණු ි වැරදිව කිරිම මත් අපි ි ෙහස් වුණා. දමම 

ියශධිදයන්ත පස්දස් ප්රදශශදේ ෙ යම් කිරීම් ගැන වාර්ත්ා වීම් දබාදහෝ දුරට අඩු වුණා.  

 

මට දපෞශගලිකව හිදත්න්තදන්ත  ඔහු සත්ු ෙ යම් ක  දලසටම ඔහුටත් මිය යන්තනට ියදු වුණාදෙෝ 

කියලයි. 
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එම්. රත්නසිරි නපනර්රො මහතො 

 

මම්. රත්නියරි දපදර්රා මහත්ා දම් වනවිට වනසත්ව අ වි ආරක්ෂකවරදයකු දලස හේගල අ වි 

ආරක්ෂක කාර්යාලදේ දස්වය කරයි. වසර 2000 ීම වන සත්ව ි යාමකවරදයකු දලස දස්වයට 

බැදුණු ඔහු අ වි සහකාරවරදයකු දලස ෙ අනුරුව වන සත්ව අ වි ආරක්ෂකවරදයකු දලස ෙ 

උසස්වීම් ලැී. ඇත්.  

 

රත්නියරි දපදර්රා 2017 වසදර් ීම දකා ඔ විශ්වවිොලදේ වනජීවී කලමනාකරණ ඩිේදලෝමා 

පාාමාලාව හොරා මහාචාර්ය සරත් දත්ාටගම නමින්ත ප්රධානය දකරුණු විශිෂ්ා ක්දෂ්ත්ර රන්ත 

සම්මානය (Best Field Performance) ෙ  දිනා ඇති ෙක්ෂ ප පුරුදු වනජීවී ි ලධාරිදයකි. ම ත්කීම 

කදුකර දිවියාට ඇති වූ ත්ර්ජන වලින්ත දිවියා ගලවා ගැනීම සඳහා විසඳුම් දසායමින්ත සාර්ාක 

වැ පිි දවලක් ක්රියාත්මක  කරමින්ත ියිනයි.  

 

රත්නියරි දපදර්රා මහත්ා බිරිඳ සහ පුත්ණුවන්ත සමඟ සාර්ාක විවාහ ජීවිත්යක් දගනයනු ලබයි. 

ඔහුදේ බිරිඳ මිල්ලි ය ප්රාදශශීය සභාදේ දස්වය කරන අත්ර මකම පුත්ණුවන්ත දකා ඹ 

විශ්වවිොලදේ දභෞතික විො අංශදේ දත්වැි  වසදර් උපාධි අදේක්ෂකදයකු දේ. ඔහු දහාරණ 

ප්රදශශදේ පදිංිතව ියිනයි.  

ත්ව ෙ ඔහු ියයුම අො  කලමනාකරණ පාාමාලා සම්පූරර්ණ කර ඇත්. වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුව 

මඟින්ත 2001 වසදර්ීම පිරිනැමුණු වනජීවී විශිෂ්ා කුසලත්ා සමමානය ෙ දිනා ඇත්.  
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බූන්දල ජොතික උදොනය 
 

ඉන්තදු ආියයා පක්ි සං්රමණිය ක මාර්ගදේ අවසන්ත නවාත්ැන්ත කිහිපදයන්ත මකක් වන බූන්තෙල හා ඒ 

ආශ්රිත් කලපු පශධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීදම් මුලික අරමුණ ඇතිව 19ි9 වර්ෂදේ දෙසැම්බර් මස ක5 

වන දින අභය භුමියක් දලස ප්රකාශයට පත් දකරුණු බූන්තෙල වනජීවී රක්ිත්ය, 1993 වර්ෂදේ 

ජනවාරි ක  වන දින ජාතික උොනයක් බවට පත්ව ව ාත් ෙැඩි ආරක්ෂාවක් ලශදශය. ශ්රී ලංකාදේ 

ගිණිය දකාණ දිග ශුෂ්ක කලාපයට අයත් දමහි පිහිටා ඇති දනාගැඹුරු කලපු වන දකාදහාලංකල, 

මලල, ඇඹිලිගල සහ බූන්තෙල යන දත්ත් බිම් සමුහය ඉහල පක්ි විදශ්ෂ විවිධත්වයක් උසුලන අත්ර 

මයට සං්රමණිය ක පක්ෂීන්තෙ අයත්ය. දමම දහ්ුව ි සා බුන්තෙල දත්ත් බිම්, විදශ්ෂදයන්තම 

සං්රමණිය ක ජලජ පක්ෂීන්ත හට වැෙගත් වන ශ්රී ලංකාදේ ප මු ජාත්න්තත්ර රම්සා දත්ත් බිම් දලස 

රම්සා අන්තත්ර්ජාතික සම්මුතිය යටදත් 199ක වර්ෂදේ ඔක්දත්ෝම්බර් මස 15 වන දින ප්රකාශයට පත් 

දකරිණිය . ප්රමාණදයන්ත දහක්ටයාර් ි21ි ක් පමණ වන දමම ජාතික උොනය අදනකුත් ජාතික 

උොන වලට සාදපක්ෂව කු ා ජාතික උොනයක් වුවෙ දමහි ඇති සුවිදශ්ෂීත්ා රැසකි.  

 

 

 

 

 

          බූන්දල ජොතික උදොනනද පිවිසුම 

 

ප්රාේ ිතිහාියක යුගයට අයත් මානවයකුදේ දපාියල සාක්ි හමුවීදමන්ත පසු උොනය ුල ඇති 

පතිරාජ දපදෙස පුරා විොත්මකව  අතිශය වැෙගත් වු  දපදෙසක් දලසට හදුනා දගන ඇත්. පතිරාජ 

ප්රදශශදයන්ත හමු වු සුවිදශ්ෂී දබාරුම හා පස් ස්ාර  අවුරුදු 7 ,කකක -ි , කකක ත් අත්ර පැරණිය   ඒවා බව 

ත්හවුරු වී ඇත්. කාබන්ත 1  පර්දේෂණ වලට අනුව දමම දබාරුම ස්ාර චාුර්ා යුගදේ ඉරණමඩු 

නම් සංයුතියට අයත් බවට හා දමම දබාරුම ත් ටු අත්ර තිබි හමු වු ක්ුද්ර ගල් දමවලම් අනුව ශිලා 

යුගදේ දම් ප්රදශශදේ මනුෂ ජනාවාසයක් තිබු බවට සාධක පුරා විොඥයින්ත විියන්ත දසායා දගන 

ඇත්.  
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ත්වෙ බූන්තෙල ප්රදශශදේ වැලි කඳු ආශ්රිත්ව අ සොකාර හා ත්රිදකෝණාකාර ගල් දමවලම් හමු වීදමන්ත  

දිවයිදන්ත මානව ඉතිහාසය පිි බෙව වැෙගත් දත්ාරුරු රාශියක් අනාවරණය කර ගැි මට හැකිව 

තිදඅඩ. මක්සත්ජාතීන්තදේ අධාපන විොත්මක සහ සංසක්ෘතික සංවිධානය (UNESCO) මගින්ත මිි සා 

සහ ජජව දගෝලීය රක්ිත්යක් දලස (Man Biosphere Reserve)බූන්තෙල ජාතික උොනය ප්රකාශයට 

පත් කර ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

පතිරොජ නපනදස පැතිරී වැලි කඳු 

 

බූන්තෙල ජාතික උොනය පිහිටා ඇත්දත් හම්බන්තදත්ාට දිස්ත්රිකදේ මාගම්පත්ුවට අයත් ප්රදශශදේය. 

පහත්රට වියි  කලාපයට අයත් දමහි වාර්ික වර්ෂාපත්නය මිලිලීටර් 1ක7.  ක් සහ  සාමාන 

උෂ්ණත්වය 27°C ක් පමණ වන  නමුත් අදේල්, මැයි, ජුනී මාසවල උෂ්ණත්වය දබාදහෝ වැඩි  අත්ර 

දපබරවාරි ියට සැේත්ැම්බර් ෙක්වා වියි  කාලගුණිය ක ත්ත්වයක් පවතී.  

 

උොනදේ 1/3 ක් පමණ ප්රධාන කලපු ආශ්රිත් ජලදයන්ත යට වී ඇත්. දමයට අමත්රව ලවණ හැල්, වැලි 

කදු, කද ාලාන, ත්ෘණ භූමි වලින්ත සමන්තවිත් දේ.දමම උොනදේ පිහිටා ඇති ප්රධාන පාරිසරික කලාප 

වන්තදන්ත කටු පදුරු සහිත් ලදු කැල  සහ කලපු දේ. දමම පාරිසරික පශධතීන්ත වලට අමත්රව දමහි 

හමුවන අදනක් පාරිසරික පශධතීන්ත වනුදේ ශුක්ෂ කලාපීය වනාන්තත්ර (පු ශාකය ප්රමුඛ දේ), වැලිුඩු 

ආශ්රිත් ශාක ප්රජාවන්ත, දවර ාසන්තන ශාක ප්රජාවන්ත, දවර බ  ත්ෘණ භූමි, ගංගාධර වනාන්තත්ර, කලපු 

අන්තෙර ලදු කැල , ලවණ වගුරු, කද ාලාන සහ වරින්ත වර ජලදයන්ත යටවන වැේ සහ දපාකුණුය.  

උොනදයන්ත ෙකුණු සීමාදවන්ත මුහුෙට වැදටන කිරිඳි ඔය දෙපස ගංගාධර වනාන්තත්ර ෙැකිය හැක.  
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දමම පාරිසරික පශධති වලින්ත සපුෂ්ප ශාක විදශ්ෂ 383 ක් පමණ වාර්ත්ා වි ඇත්. ඒ අුරින්ත ශාක විදශ්ෂ 

කි ක් ඒකදශශීය වන අත්ර විදශ්ෂ ක7 ක් වඳවීදම් ත්ර්ජනයට මුහුණපා ඇත්. ඒකදශශීය ශාක දලස ප ,ු 

මලිත්ත්න්ත, කටුපිල, රණවරා, වීර ප්රමුඛ ශාඛ දේ. දවර බ  ශාක  දලස මහා රාවණ රුවුල, මුහුදු බිම් 

ත්ඹුරු සහ විශ්ණු්රාන්තති දේ. ආ්රමණිය ක ශාක දලස පරිසර පශධතිය පුරා පැතිරි යන කලපු අන්තෙර සහ 

පදත්ාක් උොනදේ ස්වභාවික ශාක සහ සත්ත්ව ප්රජාදේ පැවැත්මට ත්ර්ජනයක් වී ඇත්. 

සත්ත්ව විදශ්ෂ සලකා බැලීදම්දි ආියයානු අලියා ප්රධාන ත්ැනක් ගනී. ස්ිර දන්තවාියක අලින්ත 1ක-15 ත් 

අත්ර සංඛාවක් ියිනන අත්ර, වසදර් වරින්ත වර උොනය ුලට පිටතින්ත පැමිදණන සංචාරක අලි 

කණ් ායම් 25-5ක ත් ෙක්නට ලැදඅඩ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ආසියොු අලියො (Elephas maximus) 

 
 

දවනත් ක්ෂීරපායි සුන්ත දලස තිත් මුවා, වල් නරා, හිවලා, රිලවා, හාවා  සහ අුම වදුරා, දකාිනයා සහ 

ඉත්ත් වා ෙ උරගයන්ත  දලස හැ  කිඹුලා, ගැට කිඹුලා යන කිඹුල් විදශ්ෂ දෙකෙ සර්පයන්ත වන පිඹුරා, 

නයා ෙ සුවිදශ්ෂී දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

කු වඳුරො (Semnopithecus vetulus)   හැළ කිඹුලො (Crocodylus palustris) 
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උරගයන්ත වන දලෝකදේ ජිවත් වන කැස්බ  විදශ්ෂ ක7 න්ත ක5 ක්ම බූන්තෙල දවර  තීරදේ වාර්ත්ා වී 

ඇත්. දකා  කැස්බ වා, බටු කැස්බ වා, ොර කැසබ් වා, ඔුදගඩි  කැස්බ වා සහ  දපාු  කැස්බ වා 

යන දමම කැස්බ  විදශ්ෂයන්තදේ බිත්ත්ර සහ පැටවුන්ත සුරැකීමට විදශ්ෂ කැස්බ  සංරක්ෂණ 

වාපෘතියක්ෙ බූන්තෙල ජාතික උොනදේ ක්රියාත්මක දකදර්. බූන්තෙල ජාතික උොනදේ වාර්ත්ා වී ඇති 

මත්ස සංඛාව 32 ක් වන අත්ර සමනුන්ත විදශ්ෂ 52 ක් ියිනන බවට වාර්ත්ා වී ඇත්.  

 

දමම කලපු සහ ඒ ආශ්රිත් වගුරු අඩම් ජලාශ්රිත් පක්ෂීන්ත සෙහා උිතත් ආහාර බිම් සහ ලැගුම් දපාලවල් 

දේ. පක්ෂීන්ත විදශ්ෂ දලස ශ්රී ලංකා වලි කුකු ා, ලු වැකියා, වත් ි ල් මල් දකාහා, තිත් දහාට 

පැස්ුඩුවා  උොනය ුල ෙැකිය හැකි දශශීය පක්ි දේ. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දර්ශයේ නීය රජ සියක්කොරයන් (Phoenicopterus ruber) 

 

රජ ියයක්කාරයා, කුම දපෙ දගාදහාදු විත්ත්ා උොනයට පැමිදණන සං්රමණිය ක පක්ෂීන්ත කිහිප 

දෙදනක් දේ. රජ ියයක්කාරයන්තදේ පරාීමසයක්ව පැවැති දමම භුමි ප්රදශශය වර්ත්මාන මානව 

ක්රියාකාරකම් දහ්ුදවන්ත  කලපු ුලට මිරිදිය ජලය මුසුවීදමන්ත ඇති වු ආහාර හිඟය දමම පක්ෂීන්තදේ 

පැමිණීම අඩු විමට බලපා ඇත්. 
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                     ත්වත් ජලජ පක්ෂීන්ත                            හීන්ත ත්ඹ දස්රුවා (Dendrocygna javanica ) 

 

 

 

 

කහ යටිමල් කිරලො (Vanelius malabaricus ) 

දකා ඹ ියට ගාල්ල, ත්ංගල්ල  හරහා කත්රගම මාර්ගදේ කි.ීට. 25ි ක් පමණ දගවා වැලිගත්ත් 

මංසන්තධිදයන්ත ෙකුණට හැරී කි.ීට .1.ි ක් අවසානදේ උොන මුලස්ාාන කාර්යාලය හමු දේ. ීටට 

අමත්රව  දකා ඹ, රත්නපුර මාර්ගදේ, ඇඹිලිපිිනය, දනෝනගම හන්තදිය හරහා කත්රගම මාර්ගය ඔස්දස ්

කි.ීට. 2 5 ක් දුර දගවා බූන්තෙල ජාතික උොනයට ලඟා විය හැකිය. 

සංචාරක මධස්ාානයක්ෙ, ියහිවටන අදලවි සැලක්ෙ පිහිටුවා ඇති  බූන්තෙල ජාතික උොනය ු  

කුරුල්ලන්ත නැරඹීම සෙහා ඉදි කරණු ලැබු විදශ්ෂ කුරුුම අංගනයක් ෙ දේ. බංගලා පහසුකම් සලසා 

දනාමැති  අත්ර කඳවුරු බිම් කිහිපයක් ඇත්.  

 

 

 

 

 

                    සංචොරක මධස්ථොනනද දදිරිපස නපුම සහ ඇතුලතින් 
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උයවලව  

ජොතික උදොනය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අත්දැකීම  - සුවිනශයේ ්ෂි හලසවීමක් 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො - අනිල් චන්ර   

         විතොනනේ මහතො 

 උයවලව ජොතික උදොනනද විස්තරය 

09 
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සුවිනශයේ ්ෂි හලසවීමක්  
 

මම 199ි වනජීවී ි යාමකවරදයක් හැිනයට වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුවට බැඳුදණ්. මම අවුරුදු 1ක ක් 

12ක් විත්ර   වනජීවී ි යාමකවරදයක් විදියට ත්ණමල්විල අ විය හඳපානගල අ විය නුවරමි ය ශ්රී පාෙ 

අ විය වදේ ස්ාාන රැසක දස්වය ක ා. පස්දස් අ වි සහකාරවරදයක් විදියට මට උසස්වීමක් ලැබුණා. 

ඉන්තපසුව උ වලව ජාතික වන උොනදේ මම ස දහන කාලයක් දස්වය ක ා 2ක1ි මුල්කාලදේ 

ඉඳලා. උ වලව ජාතික වන උොනය ප්රියශධ දකා ඹ ආසන්තනදේ තිදයන වල්අලි බලන්තන පුුමවන්ත 

ස්ාානයක් විදියට. දමහි විශාල ජජව විවිධත්වයක් තිදබනවා. වල් බ ල්ු මදහම දගා ක් ඉන්තනවා. 

නමුත් දිවියන්ත මදස්ත් නැත්නම් දකාින දුර්ලභයි. අපිට මදහ් දකාින ගැන වැඩි හැඟිමක් තිබුදණ න . 

 

 නමුත් මට අරුම පුදුම ියශධියක් වුණා 2ක1ි වසර අවසානදේ. මට  හැමොම දෙසැම්බර් 31 වනො 

දගෙර ගිහින්ත ජනවාරි ප මුවැි ො වැ ට මන පුරුශෙක් තිබුණා. නමුත් දම් අවුරුශදශ මම හිුවා වැ  

අධිකව තිබුණ ි සා දගෙර යන්තදන්ත නැතිව උොනදේම ඉන්තනවා කියලා. මදහම හිත් හොදගන ඉශීම 

මට බාල ෙරුවාදගන්ත දකෝල් මකක් ආවා ත්ාත්දත් අයියා වැිනලා අත් දමානවෙ දවලා දලාකු දගඩියක් 

ඇවිත් කියලා. ඒත් මක්කම මට පුත්ාව බලන්තන යන්තන ඕන වුණා. ඒ ි සා මම පිටවීම අත්සන්ත කරලා 

බ ේ මකත් අරන්ත පාරට බැස්සා දගෙර යන්තන. කාර්යාලයයි මහපාරයි  අත්ර තිදයන්තදන්ත   ීටටර් 75ක් 

1කකක් වදේ දකින දුරක්. දම් පාර දෙපැත්දත්ම මහා දමහා දේන්තදන්ත නැති ඝණ දත්ක්ක කැලයක් 

තිබුදණ්. ඉඳලා හිටලා අලිදයක් ඉන්තනවා ඇදරන්තන දවන කිියම සදත්ක් ඒ ප්රදශශදේ ෙැකලා න . 

 

 මම දගෙර ගැන හිත් හිත්ා ඉස්සරහට ගියා. මට පිිනපස්දසන්ත ජීේ මකක සශෙයක් ඇහුණා. ඒ දවලාදේ 

සංචාරකදයෝ උොනය නරඹලා ආපහු මි යට යන දවලාව. මත්ි න්ත ජීේ මකකට නැේදගාත් ත්ත්පර 

ගණනකින්ත හරි බස් මකක් අල්ලගන්තන තිදයන අවස්ාාව වැඩිදවන ි සා මම පස්ස හැරිලා බැුවා ජීේ 

මදක් ඉ  තියනව ෙ හිස් මකක් ෙ කියලා. නමුත් ජිේ මක සම්පූරර්ණදයන්තම විදශශිකයන්තදගන්ත  පිරිලා  

තිබුදන්ත. නමුත් මම ජිේ මක දිහා බලන දකාට දුටුදේ ජීේ මදක් රියදුරු මහත්ත්යා අත්ක් මි යට 

ොදගන ක  ගහනවා. ඒ වදේම විදශශිකදයාත් දලාකු බයකින්ත ක  ගහනවා. ක්ෂණිය කව මම ඉස්සරහ 

බලනදකාට මදේ කකුලට අඩි දෙක හමාරක් විත්ර දුරින්ත ෙැවැන්තත් දකාිනදයක්. න අඩි පහමාරක් 

හයක් විත්ර දිගයි. මදේ කකුල ිනකක් දික් ක ානම් දකාිනයාදේ ඇදේ වදින ගානට. මට ඒ  

දමාදහාදත් බියක් ඇති වුණා ෙ දමාකක් ෙ හිුදණ් කියලා කියන්තන බැරි හැඟීමක් ඇති වුදණ්.  
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මම දකාින ඈත් ෙැකලා තිබුණාට දමත්රම්ම  ඟින්ත ෙැකල තිඅඩදඅඩ න  කවොවත්ම. හැබැයි ඒත් 

මක්කම දකාිනයා දේගදයන්ත පැනලා ගියා. ජීේ මදක් හිටපු අය හිත්න්තන ඇත්දත් දකාිනයා මට 

පැන්තනා කියලා දවන්තන ඇති. මම ඇතිවුණ හැඟීම අඩුදවලා ත්වත් පියවර ුනක් විත්ර ඉස්සරහට 

ගියා. නැවත්ත් ජීේ මදකන්ත දලාකු දඝෝෂාවක් ඇසුණා. මම පස්ස හැරිලා බැුවා දමාක ෙ දම් 

මිි ස්සු ආදය ක  ගහන්තදන්ත කියලා. බලනදකාට මදේ පිිනපස්දසන්ත අඩි පහක් විත්ර දුරින්ත ත්වත් 

දකාිනදයක්. නත් කලින්ත දකාිනයා දුවපු පැත්ත්ටම පාර පි නවා.  

 

මට ඒ දවලාදව හිුදණ් බැරිදවලාවත් දම් දකාින මදග ඇඟට පැන්තනා නම් දමාක ෙ ියශධ 

දවන්තදන්ත කියලා. නමුත් මදහම ියශධියක් දනාවුණ මක ගැන මම සුටු දවනවා.  

ඒ දවලාදේ ජීේ මදක් හිටපු විදශශිකදයෝ නම් දගා ක් සුටු දවන්තන ඇති උොනදේ සීමා 

මායිදමන්ත බැහැරව දකාින දෙන්තදනක්ව ෙැකපු මක ගැන. 
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අනිල් චන්ර විතොනනේ මහතො 

 

අි ල් චන්තද්ර විත්ානදේ මහත්ා උපත් ලබා ඇත්දත් 

අවිස්සාදේල්ල ප්රදශශදේ ය. ක ගල්ල ත්ල්දූව දබෞශධ 

විොලදයන්ත මූලික අධාපනය ලබා  ඇහැි යදගා  මධ මහා 

විොලදයන්ත  ීම උසස්දප  සමත් විය.  ඔහු ියවිල් ඉංජිදන්තරු 

ක්දෂ්ත්රයට අො  පාාමාලාවක් හොරා ඒ ආශ්රිත් රැකියාවක 

ි රත් වූ අත්ර ඇත්  ඔහු ු  වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ 

රැකියාවක් සඳහා තිබූ ෙැඩි කැමැත්ත් ි සාම රැකියාව කරන 

අත්රීම ම ජාතික සත්දවෝොන දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ ත්රුණ සත්වදේීමන්තදේ සංගමයට බැඳී මහි 

අධයන කටයුුවල ි රත් විය. සුන්ත සම්බන්තධ මූලික ෙැනුම ඔහු ලබා ඇත්දත් ඒ ුි ි . සර්පයන්ත 

සම්බන්තධ ව ා පුුමල් ෙැනුමක් ෙ ලබා ගත්දත් ය. දම් අවධිදේ ීම ඔහු පුස්ත්කාලාධිපති පාාමාලාව ෙ 

හැෙ රුදේ ය.  

1996.06.24 වැි  දින ත්ම ආසාව මුදුන්තපත් කර ගි මින්ත අි ල් විත්ානදේ මහත්ා වනජීවී 

ි යාමකවරදයකු දලස වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුවට දස්වය කිරීමට වාසනාවන්තත් විය. ප මු වරට 

හඳපානගල අ විදේ රැකියාව කිරීමට අවස්ාාව ලෙ ඔහු ත්ණමල්විල නුවර මි ය වැි  දුෂ්කර 

ප්රදශශයන්තහි ෙ රාජකාරී ියදුකර ඇත්.  

ගදේෂණාත්මක සහ පර්දේෂණාත්මක කටයුු සම්බන්තධව වැඩි උනන්තදුවක් ෙැක් වූ විත්ානදේ 

මහත්ා ියරිපාෙ අ විදේ කුරු අලින්ත, සුදු දගෝනුන්ත හා  ආදේණිය ක පක්ෂීන්ත සම්බන්තධදයන්ත පර්දේෂණ 

ියදුකර ඇති අත්ර ි ල් දවරුම ශාකදේ පැහැය ි ල් බව සනාා කිරීමට ෙ ොයක වී ඇත්.  

සමනල අ විදේ ියට උසස්වීමක් ලබා රන්තටැදය අභය භූමියට දස්වය කිරීමට ඔහුට අවස්ාාව 

ලැබිණිය . මහි ීම ඔහු ලංකාවට හඳුන්තවා ීම තිබූ ඉත්ා ෙරුණු ආ්රමණශීලී ශාකයක් වන Polonia saman-

tose ශාකය දපෞශගලික අංශය මඟින්ත  පැතිරවීම වැ ැක්වීම සඳහා වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුව මඟින්ත 

නීති මඟට පිි පන්තදන්ත ය. ත්වමත් මම නඩුව අවසන්ත වී නැත්. දම් දහ්ුදවන්ත නකල්ස් රක්ිත්ය 

ු ට ෙ මම ශාකය ඇුුවීම ව ක්වා ගත් හැකි වී ඇත්.  

විත්ානදේ මහත්ාදේ බිරිඳ ගුරු මවක් වන අත්ර දියණිය යකදේ සහ පුත්ණුවකුදගන්ත ෙ ඔවුන්තදේ 

කැෙැල්ල සමන්තවිත්ව ඇත්. ත්මා දමන්ත ම ත්ම ෙරුවන්ත ෙ වනයට සහ වන සුන්තට ආෙරය කරන බව 

විත්ානදේ මහත්ා පවසයි. වර්ත්මානදේ ඔවුහු අවිස්සාදවල්ල මාදුුමදේ  පදිංිතව ියිනති. 
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උයවලව ජොතික උදොනය 
 

නව ප ාදත් දමාණරාගල දිස්ත්රික්කයට හා සබරගමුව ප ාදත් රත්නපුර දිස්ත්රිකයට මායිම් වන පරිදි 

පිහිටා ඇති උ වලව ජාතික උොනය, වලදේ ගඟ සංවර්ධන දයෝජනා්රමය දහ්ුදවන්ත වාසස්ාාන 

අහිමි වු වන ජීවීන්තට රැකවරණය සැලසීම පිණිය ස සහ උ වලව ජලාශදේ ජලාධර ප්රදශශය ආරක්ෂා 

කිරීමත්  අරමුණු කර දගන  1972 ජුි  මස 3ක වන දින වනසත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂක ආඥා පනත් 

යටදත්  ප්රකාශයට පත් කරන ලීම.  

 

 

 

 

 

      උයවලව ජොතික උදොනනද සිතියම 

ශ්රී ලංකාදේ පිහිටා ඇති ජාතික උොන අත්රින්ත දකා ඹට ආසන්තනව පිහිටා ඇති ජාතික උොනයක් 

දලස සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා දගන ඇති දමහි  මුුම භූමි ප්රමාණය දහක්ටයාර් 3ක821 ක් දේ. 

දබාදහෝ විට ත්ැි ත්ලා භූමි ප්රදශශදයන්ත  යුත් දමහි අත්රින්ත පත්ර පැන නැගුණු කදු ෙැකිය හැකි ය. 

උුරින්ත පිහිටා ඇති කල්දත්ාට කඳු වැිනය සහ  දියවින්තන ඇල්ල උොනදේ දසාභා දසෞන්තෙර්ය ත්වත් 

වැඩි කරනු ලබයි.  

 

 

 

   

                         උයවලව ජොතික උදොනනද පිවිසුම  
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උ වලව ජාතික උොනය පිහිටා ඇති භූමිය දිගු  ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියයි. ගජබා රජු විියන්ත 

නීලමහ දයෝධයාට ලබා දුන්ත ගම්වරයක් දලියන්ත වලව මිිනයාවදත් පිහිින ඉත්ා සුන්තෙර  කල්දත්ාට 

ප්රදශශය ප්රචලිත් ය. නීල මහ දයෝධයා දමම ප්රදශශදේ කෘිකර්ම කටයුු කල බවට සාක්ි .ෙ දේ.  

 

උ වලව ජාතික උොනය ුල පිහිින සීනුේගල, මුවංපැලැස්ස හා න බ  අතීත්දේ ීම සරුසාර ගම්මාන 

දලස පැවැති  ඇත්. දවදහරමංක  හා දවදහරදගාල්ල ප්රදශශදයන්ත හමු වු දපෞරාණිය ක ගල්කණු හා 

නටබුන්ත මගින්ත මම ප්රදශශදේ  ජානාවාස පැවති බවට ත්හවුරු දේ. 

 

උොනය ුලින්ත ගලා බියන ශ්රී ලංකාදේ ප්රධානත්ම ගංගාවක් වන වලදේ ගඟ   හරස් දකාට 

උ වලදේ ජලාශය  ඉදි කර ඇත්. වර්ග කිදලෝීටටර් 1,155 ක් පුරා වාේත්ව ඇති වලදේ ගඟ, 

සමන  අ විදයන්ත  ආරම්භ වී ත්වත් දියෙහරා රාශියක් මක්කර ගි මින්ත උ වලව ජාතික උොනය 

හරහා ගලා බියමින්ත මහි ජිවත්  වන සුන්තට අපූරර්ව වු පරිසර පශධතියක් ි ර්මාණය කර ඇත්. 

උ වලව ජලාශයට අමත්රව වලදේ ගංගාධාර සංවර්ධන වාපාරය යටදත් ඉදි වු  චන්තිකා වැව, 

සමන  වැව සහ මවු ආර ජලාශය   බිහි වීදම්දි අවත්ැන්ත වු වන සුන්තට ෙ දමම ජාතික උොනය 

මගින්ත  වාසස්ාාන හිමි විය. 

 

වියි  හා අන්තත්ර් දශශගුණිය ක කලාපයන්තට අයත්ව පිහිටා ඇති දමම උොනයට ගිණිය දකාණ දිග 

දමෝසම් මගින්ත ප්රධාන වශදයන්ත වැිය ලැදඅඩ. දමහි වාර්ික වර්ෂාපත්නය ෙ  වශදයන්ත මි.ීට 152  ක් 

සහ සමාන උෂ්ණත්වය දසන්තිනදග්ර්ඩ් අංශක 32 ක් පමණ දේ. උොනදේ බටහිර දපදෙදස් 

දකාටසක් අන්තත්ර් කලාපයට අයත් වන අත්ර, සාදේක්ෂව වැඩි වර්ෂාපත්නයක් දමම ප්රදශශයට 

ලැදඅඩ. රත්නපුරයට ආසන්තන මායිම් කලාපදේ දත්ත් කලාපීය ලක්ෂණත්, දමාරණාගලට අයත් 

මායිම් කලාපදේ වියි  කලාපීය ලක්ෂණත් දපන්තවයි. වර්ෂදේ දපබරවාරි මාර්ු මාසවල දකින වියි  

කා ගුණයක් පවතින අත්ර, ඇත්ැම් විට දමම වියි  කා ගුණිය ක ත්ත්වය මැයි මැෙ ියට සැේත්ැම්බර් 

අග ෙක්වා පවති. සැේත්ැම්බර් වන විට අන්තත්ර් දමෝසම් මගින්ත වර්ෂාපත්නය ලැදඅඩ. දනාවැම්බර් ියට 

ජනවාරි මැෙ ෙක්වා කාලය ුල පසාන දිග දමෝසම් සු ං මගින්ත වැිය ලැදඅඩ. ීටට අමත්රව අදේල් ියට 

මැයි ෙක්වා කාලය ුල සංවහන වැිය ෙ ලැදඅඩ. මැයි ියට ජුලි ෙක්වා සුලං හමන දේගය පැයට 

කිදලෝීටටර් 5.9 ියට ි.3 ෙක්වා විචලනය දේ. වැඩිම සු ඟ ජුි  මාසදේ ීම ෙැකිය හැකි ය. 
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උ වලදේ ජාතික උොනදේ ප්රාාමික ශවීතියික වනාන්තත්ර දමන්ත ම  විවෘත් ත්ෘණ භුමි , සැවනා ත්ෘණ 

භුමි, පඳුරු වනාන්තත්ර හා දත්ක්ක වගාවන්ත ෙ  හමුදේ. ජාතික උොනයක් දලස ප්රකාශයට පත්කිරිමට 

දපර දමම ප්රදශශදේ පැවැුණු දහ්න්තදගාවිත්ැන්ත  දහ්ුදවන්ත ස්වභාවික වෘක්ෂලත්ා මි දපදහලි වීම 

ියදු විය. දම් දහ්ුව ි සා අෙ වන විට උොනය ුල විවෘත් ත්ණ බිම් රාශියක් ෙැක ගත් හැකි දේ. 

උොනදේ පවත්නා ශාක විදශ්ෂ සැලකීදම්දි  උස් ශාක දලස බුරුත්, හල්මිල්ල, කුමවර, දකාලං, 

මිල්ල, දකෝන්ත, කුණුමැල්ල ආදිය ෙැකිය හැකි අත්ර ඖෂධීය විනනාකමක් ඇති ශාක දලස දනල්ලි හා 

බුුම හමු දේ. වලදේ ගඟ දෙපස කුඹුක්  හා මැන්තද ෝරා  යන ශාක ප්රමුඛ දේ. ත්ෘණ භූමි ප්රදශශ වල 

මාන, ඉුක්, දපාදහාන්ත, වැි  ත්ෘණ වර්ග ෙ ෙමනීය  වැි  පදුරු ශාක ෙ දේ. වනසුන්ත සෙහා දයෝග 

දනාවන ගෙපාන  හා කුරිනය  යන ආ්රමණිය ක ශාක උොනයට ත්ර්ජනයක්ව  ඇත්. 

 

උ වලදේ ජලාශය සහ වලදේ ගඟ වසදර් මුුමල්දල් වනසුන්තට  අවශ ජලය  ලබා ීමමත් මම පරිසර 

පශධතිදයහි පවත්නා ආහාර සුලභත්ාවයත් දහ්ුදවන්ත උ වලව ජාතික උොනය ුල ෙ  වශදයන්ත 

ආියයානු අලි   25ක ක පමණ ගහණයක්  ෙකින්තනට ලැදබන අත්ර අදනකුත් සත්ව විදශ්ෂ රාශියක් ෙ  

දමහි ජිවත් දවති.  

 

 

 

 

ආසියොු අලීන් (Elephas maximus) 

 

 

උොනය ුල හමුවන විශාල ක්ෂීරපාීමන්ත අත්රින්ත  දගෝනා, තිත් මුවා, වල් නරා, වල් ීට හරකා ප්රධාන 

වන අත්ර, හිවලා, කලවැශො, රිලවා, හාවා,  වැි  කු ා ක්ිරපායි සුන්ත ෙ  ජිවත් දවති. බ ල් පවුලට 

අයත් දිවියා, දකා  දිවියා, හඳුන්ත දිවියා යන සුන්ත ෙ  වලහා ෙ උොනය ුල හමු දේ. නමුත් දමහි 

වලසුන්ත අඩු සංඛාවක් ියිනන බැවින්ත ෙැක ගැනීමට ඇති අවස්ාා ඉත්ා විරල ය. ීටයන්ත වර්ග ක5ක්, සර්ප 

විදශ්ෂ 3ක ක්, මුගින විදශ්ෂ ක3 ක් සමන  විදශ්ෂ 5ක ක් පමණ ෙ උොනය ු  දි හමු දේ. උරග 

විදශ්ෂ අත්ර  කටුසු විදශ්ෂ කිහිපයක් සහ හැල කිඹුලා, කබරදගායා  හා ත්ලදගායා දේ. 
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උොනය ුල හමුවන පක්ි විදශ්ෂ අත්ර ශ්රී ලංකාවට ආදේණිය ක පක්ින්ත වන හබන්ත කුකු ා, රු 

මුහුණැති මල් දකාහා, අුම ක ෙැත්ත්ා, වලි කුකු ා විදශ්ෂත්වයක් ගන්තනා අත්ර දපාදරෝ ෙ ක ත්ත්ා, 

ත්ඹදස්රුවා,  ය රන්ත බට දගායා  හා දපරි  දකාණ් කුස්සා යන පක්ින්තෙ ෙක්නට ලැදඅඩ. උ වලව 

හා මේආර ජලාශයන්ත ආශ්රිත්ව දියකාවුන්ත  වැි  ජලජ පක්ින්ත සුලබව ෙැකිය හැකි දේ. 

                                                

                                                                                                                           

 

 

 

   පක්ීන් සිටින දර්ශයේ නයක්   

          නපරළි  නකොණ්යකුස්සො  

          (Nisaetus cirrhatus)    

දමම ජාතික උොනදේ පිවිසුමට දකා ඹ ියට ඇති දුර කි.ීට. 1ි5 ක් පමණ දේ. උොනයට 

දකා ඹ ියට  ගා විය හැකි පහසුම මාර්ගය වන්තදන්ත, දකා ඹ ියට රත්නපුර පැල්මඩුල්ල හරහා 

පැමිණ, පැල්මඩුල්ල - ඇඹිලිපිිනය මාර්ගදේ තිදඹාල්කැිනය හංදිදයන්ත වමට ඇති ත්ණමල්විල 

මාර්ගය ඔස්දස් උොන පිවිසුමට පැමිණීම දේ.  උොන පිවිසුම ත්ණමල්විල මාර්ගදේ ක7 වන 

කිදලෝීටටර් කණුව ආසන්තනදේ පිහිටා ඇත්. 

 

උ වලව ජාතික උොනදේ ත්වත් සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගත් ස්ාානයකි “ඇත් අුරැ දසවණ”. 

කැලදේ ීම මව මගහැරීදමන්ත දහෝ  මව මරණයට පත් වීදමන්ත දහෝ රංචුදවන්ත මග හැදරන කු ා අලි 

පැටවුන්ත දගනවිත් හො ව ා කැ දේ ත්ි වම ජිවත් වීමට හැකි වන දලසට පරිණත් වන ුරු අලි 

පැටවුන්ත රැක බලා ගන්තනා ස්ාානයක් දලස 198ි දි උ වලව ජාතික උොනයට ආසන්තනදේ  “ ඇත් 

අුරු දසවණ” බිහි විය. උ වලව ජලාශය මත්දත්හි  පිහිටා ඇති “අත් අුරු දසවදණහි” හැීම 

වැද න අලි පැටවුන්තදේ දකි  දසල්ලම් දමහි පැමිදණන ඕන ම අයකුදේ දනත් ියත් පැහැර ගනු 

ඇත්. 
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ඇත් අතුවන නසවනණ් අලි පැටවුන් 

 

උ වලව ජාතික උොනය නැරඹිමට මන සංචාරකයින්තට පිවිසුම් කාර්යාලදයන්ත ප්රදේශ පත්ර ලබා ගත් 

හැකි අත්ර  සංචාරකයින්තදේ පහසුව සෙහා උොනය ු   වැඩි දියුණු කරන ලෙ මාර්ග පශධතියක්  පිහිටා 

ඇත්. වනාන්තත්රදේ රැීම ියට  කඳවුරු බිමක රාත්රිය ගත් කර වනාන්තත්රයක අියරිමත් වු අත් ෙැකීම් විෙ 

ගැනීමට කැමැත්ත්ක් ෙක්වන සංචාරකයින්ත දවනුදවන්ත ප්රංශොර, අලිමංක , පිි මශොර රෑනගල, 

අලිකටුපැලැස්ස, හෙගිරිය යන  ප්රදශශයන්තහි කඳවුරු බිම් ස්ාාපිත් කර ඇත්. දමවැි  කඳවුරු බිම් 

ස්ාාපිත් කර ඇත්දත් සුවිදශ්ි භූමි භාගයක් ුල වීදමන්ත නරඹන්තනන්තට  වනජීවී සම්පත් විීමදම් උපරිම 

අවස්ාාවත්, වනාන්තත්රයක ජිවත් වීදම්  අශවිතීය අත්ෙැකීමත් ත්ම ජිවිත්යට මක්කර ගත් හැක. 

සංචාරකයින්ත සෙහා ියයුම පහසුකමින්ත යුත් සංචාරක ි වාස තිඹිරියගස්මන්තක , දවදහරදගාල්ල, 

සීනුේගල,  දගෝනවිශෙගල සහ දපාකුණුත්ැන්තන ප්රදශශදේ ඉදි කර ඇති අත්ර දමහි නවාත්ැන්ත ගැනීම 

සඳහා දකා ඹ පිහිින වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ ප්රධාන කාර්යාලදයන්ත දවන්ත කරවා ගැනීම 

කලින්ත කරගත් යුු දේ.

     

    නගෝනවිද්දගල සංචොරක නිවොස        තිඹිරියගස්මන්කය සංචොරක නිවොස 

 

      

        

                  සංචොරක ජීප් රියක් 
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කුමන  

ජොතික උදොනය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අත්දැකීම  - නහොවන විසිපස් නදනයි 

 අත්දැකීම අත්දුටු නිලධොරී මහතො  - රංජිත් සිසිර  

          කුමොර මහතො 

 කුමන ජොතික උදොනනද විස්තරය 
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නහොවන විසිපස්නදනයි  
 

මම වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුවට බැඳුදණ් 1981 දනාවැම්බර් මාදස් වන ි යාමකවරදයක් විදියට. 

විල්පත්ුදේ ත්මයි ඉස්දසල්ලාම වැ  කද ්. ඉන්තපස්දස් 1983 දපබරවාරි ප මු වැි ො කුමන ජාතික 

උොනයට ආවා. කුමනට ඒ කාදල් කිේදේ යාල නැදගනහිර ජාතික  උොනය මදහම නැත්නම් 

දහෝකන්තෙ ජාතික උොනය කියලා. මත්න තිබුදණ් හරි දුෂ්කර දස්වයක්. මම නත්ර දවලා හිිනදේ ි ල 

ි වාසදේ. දගෙර ගාල්දල්. පාදර් බස් න . ියකුරාෙට විත්රක් බස් මකක් මනවා ඕකන්තෙ දශවාදලට. බස ්

මක අහුවුදණ් නැත්නම් හැත්ැම්ම දො හක් පානම ඉඳල දහෝකන්තෙ ජාතික මූලස්ාානයට පයින්ත යන්තන 

ඕන . නැත්නම් ට්රැක්ටරයක් හරි කුදබෝටා ට්රැක්ටරයක් හරි හමුවුදණාත් නැඟලා යනවා. 

 

1985 අවුරුශෙ මල්.ටී.ටී.ප.* ත්රස්ත්වාීමන්ත බලවත්ව හිටපු කාලයක්. 1985 මාර්ු ුන්ත දවි ො 

මල්.ටී.ටී.ප* මක දහෝකන්තෙ උොනයට පහර දුන්තනා. ඉන්තපස්දස් අපි දස්රම ත්ාවකාලිකව යාල ජාතික 

උොනයට අනුයුක්ත් දකරුණා.  

 

1988 අවුරුශදශ මුල් කාලදේ අපට ආරංිත වුණා දහෝකන්තෙ ජාතික උොනය ධීවරදයෝ ආ්රමණය 

කරලා කියලා. ධීවරදයෝ කුමන විල්ුදේ දමෝය ගඟ දිදේ වාඩි හොදගන ඉන්තනවා, කද ාලාන 

පුච්චලා වුර පාොදගන ධීවර කර්මාන්තත්ය කරනවා, පට අමත්රව කලපුවලත් ධීවර කර්මාන්තත්ය 

කරනවා වදේ දශවල්. දම් සම්බන්තධදයන්ත අපිට දුක හිුණා.  අපි කුමනට හරි ආෙදරන්ත හිිනදේ. 

දකාදහාමහරි කුමන පරීක්ෂා කරන්තන ඕන  කියලා අපි හිුවා. ප්රශ්න දනාතිබුණු කාදල් අපි බඩු මු ටු 

අරදගන දසෝදිිය කිරීම්වලට යනවා. නත්ර දවලා උයාදගන කාලා දසෝදිිය කරනවා. ඒ දස්රම නත්ර 

දවලා. 

 

දම් වනවිට මල්.ටී.ටී.ප * බලප ම වදේ ම දත.වී.පී.** බලප මත් ත්දින්ත ම තියනවා. ඒ දවනදකාට 

යාල ජාතික වන උොනදේ ුවක්කු දත.වී.පී**. මදකන්ත අරදගන තිබුදණ්. රජය අපට කියලා 

තිබුදණ්ත් ත්මුන්තදේ ආරක්ෂාව ත්මුන්ත ම  සපයගන්තන කියලා. ඉහ  ි ලධාරීන්ත කාටවත් බල 

කරන්තදන්ත න .  ඒ කාලදේ යාල වන උොනදේ උොන භාරකරු දලස හිිනදේ මඩ්මන්තඩ්  විල්සන්ත 

මහත්ත්යා. අපි මයාට කිේවා අපිට කුමන මිි සුන්තදේ ක්රියාකාරකම් බලන්තන යන්තන ඕන  කියලා. අපි 

අදේ කැමැත්දත්න්ත ම විල්සන්ත මහත්ත්යාදගන්ත ඉල්ුවා කුමන දමෝය පරීක්ෂා කරන්තන ඕන  කියලා. 

ුවක්කු දමානවත් තිබුදණ් න .  
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මො ගමනට අපි මදකාද ාස් දෙදනක් ියිනයා. අපට ස්ිර කාර්ය මණ් ලය විදියට හිිනදේ අ වි 

සහකාර ආර්.පී. කරුණාදස්න, අදනක් අ වි ි යාමකවරයා මැණිය කා මම්. ගුණොස සහ මම පමණයි. 

ගමනට අි යම් කම්කරුදවෝ අටදෙදනක් මක්වුණා. සරත් ඉන්තද්රපාල,  අඩලිේ. රූපියංහ, මස්.මම්.අනුර 

බණ් ාර, නාලක වීරුංග, දසෝමරත්න දහ ිනදගා , දේමරත්න මනම්දේරී, දස්පාල මනම්දේරී හා 

දක්. කරුණාදස්න ඒ අටදෙනා. අපට යන්තන ලැබුදණ් 3ි ශ්රී 2 9ක TMT ට්රැක්ටරය යි.  

 

මො උදශ පහට විත්ර අපි ප ටුපාන මූලස්ාානදයන්ත පිටවුණා. අපි අත්දර් ප්රදශශය ෙන්තන 

කිහිපදෙදනකුත් හිිනයා. අපි මැණිය ක් ගදඟන්ත මදගා  වුණා. දපාත්ත්න, පහ  දපාත්ත්න මාර්ගය 

හරහා වැිනච්ච අු අයින්ත කර කර ට්රැක්ටරදයන්ත ගියා. ගජබාව කි ටුවට යනදකාට ට්රැක්ටරදේ 

ඉස්සරහ දරෝෙයක හු ං ගියා. ට්රැක්ටරයට ලී දකාටයක් ගහදගන ත්ව කිදලෝ ීටටර ුනක් විත්ර ගියා.  

 

අපි උදශ ක ම හොදගන ගිදේ. ඒවා කාලා පයින්ත යන්තන පටන්ත ගත්ත්ා. ගජබාදේ ඉඳලා ම මදත්ාටට 

කිදලෝීටටර පහක් විත්ර තිදයනවා. අපි යනදකාට පාදර් වැිනල තිබුණ දිවුල් දගඩි කකා ගියා. අපි 

ම මදත්ාටට යනදකාට මත්න වාඩි ගහදගන හිටපු අය පැනලා දිේවා.  

 

ම මදත්ාට ඉඳලා කැබලිත්ත්ට යන පාර දිදේ කිදලෝීටටර ුනක් විත්ර යනදකාට ශඅඩෙයක් ඇසුණා. 

යක වල ශඅඩෙයක්. බලනදකාට ුන්ත දෙදනක් මැණිය ක් ගරනවා. ඒ ුන්තදෙනා අල්ලාදගන අත් 

පිිනපස්සට කරලා ගැට ගහලා ගමන යන්තන මකු කර ගත්ත්ා.  

 

අපි ත්වත් සැත්පුම් පහක් විත්ර දුරින්ත ගඟ දිදේ පාදර් ඉහ ට ගල්වංදගඩි දප  හරියටම ගියා. ෙැන්ත 

මිි ස්සු කත්ා කරන සශදෙ ඇදහනවා. බලනදකාට මිි ස්සු වාඩි දෙකක් ගහදගන ඉන්තනවා. ඒ 

දවලාදේ ෙවල්ට කන්තන හය දෙදනක් විත්ර ඇවිත් හිිනයා. අපි ඒ අයවත් අත්අ ංගුවට ගත්ත්ා. අදේ 

දෙන්තදනක්ව මත්න ආරක්ෂාවට තියලා ආදයත් ගමන පටන්ත ගත්ත්ා. අල්ලගත්ත් මිි සුන්තදේ අත් 

පිිනපස්සට කරලා ගැට ගැසුවා. ත්ව දුරටත් යනදකාට ෙැක්කා ගඟ දිදේ පාදර් මිි ස්සු මනවා 

බයිියකල් වල බඩුත් බැඳදගන. මත්න මදකාද ාස් දෙදනක් අල්ලගත්ත්ා. බයිියකල් නවයක් තිබුණා. 

බයිියකල් ෙ අත්අ ංගුවට ගත්ත්ා. කිහිපදෙදනක් කැල වට පැනලා දිේවා.   
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ත්වදුරක් යනදකාට ෙැක්කා මිි දහක් ුවක්කුවක් අරන්ත ගස් උ ට මල්ල කර කර මනවා. දම් රිලේ 

දවඩි තියන්තන. අදත් තිබුදණ් මසල් දලෝඩින්ත ුවක්කුවක්. මං හැංඟිලා බලන්ත හිිනයා. මිි හා ගං ඉවුරට 

නඟින දකාටම පයින්ත මකක් ගැහුවා. ඒ කාදල් මදේ වයස අවුරුදු විියහයක් විත්ර. මට දහාඳට ශක්තිය 

තිබුණා. මිි හා වැටුණා. ඒ ගමන්ත ම මම පැනලා අල්ල ගත්ත්ා. මිි හට කියන්තදන්ත ඇත්මදල් සුදු රජා 

කියලා. ත්හනම් පක්ෂයක දකදනක්. මයාවත් බැඳදගන ගමනට ගත්ත්ා.  

 

දම් වනවිට බ ගිි යි. මත්න කවුරුත් නැති වාඩියක් තිබුණා. ඒදක දෙහියි සීනීයි තිබුණා. අපි දෙහි හෙල 

සීි  ොදගන බිේවා.  

නැවත් ගමන යනදකාට දගාන්ත දෙන්තදනක් බැඳපු ත්රත්ත්යක් ඉස්සරහට මනවා. බඩු පුරවදගන මිි ස්සු 

හත්ර දෙදනක් වාඩියට මනවා. අපි අල්ල ගත්ත්ා. සති හත්රකට විත්ර බඩු කරත්ත්වල තිබුණා. 

කරත්ත්යත් අත්අ ංගුවට ගත්ත්ා. ෙැන්ත දේලාව හවස ුනට විත්ර ඇති. අපි ආපසු මන්තන පිටත් වුණා. ගඟ 

දිදේ පාර දිදේම මද ාල්දත්ාටට  ආවා. අල්ලගත්ත් මිි ස්සු විියපස් දෙනයි අපි මකද ාස් දෙනයි. ෙැන්ත 

බ ගිි යි. මත්නීම ම බුයි දපාල් සම්දබෝලයි පරිේපුයි හෙල ක වා.   

 

පිටත් දවන්තන හෙනදකාට දවලාව හවස ුනට විත්ර ඇති. හත්රදෙදනක් පැනලා ගිහින්ත. අි ත් අයව අපි 

කඹයකින්ත ගැට ගහ ගත්ත්ා. මක් දකදනක්දේ වම් අත් අි ත් මක්දකනාදේ ෙකුණු අත් විදියට. අපි 

කුමවදර් ත්වත් හැත්ැම්ම හත්රක් විත්ර ආවා ගජබා පිිනදේ ට්රැක්ටරය නවත්ත්පු ත්ැනට.  

විදුලි පන්තෙමක්වත් නැතිව මල්.ටී.ටී.ප* ය ගැන බදයන්ත ඉන්තනදකාට දහලිදකාේටරයක් අහදස් 

කරකැවිලා ගියා. පස්දස් ඉන්තදියන්ත ආමි මක කියලා ෙැන ගත්ත්ා.  

 

පහුව ො හවස හය දවනදකාට දසනඟත් ොදගන අපි මූලස්ාානයට ආවා. ගජබා පිිනදේ ීම අපිට හරක් 

දෙන්තනා මාරු කරන්තන වුණා.  

 

වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුව මඟින්ත බර කරත්ත්යක් අත්අ ංගුවට ගත් ප මු සහ මකම ියදුවීම දමයයි. 

මො අපි ලබපු අත්ෙැකීම රසවත් අමත්ක දනාවන මත්කයක්.   

 

*    මල්.ටී.ටී.ප. - ත්හනම් කරන ලෙ  ත්රස්ත්වාීම කණ් ායමකි. 

** දත.වී.පී.     - මම යුගදේ ත්හනම් කරන ලෙ දශශපාලන පක්ෂයකි. 
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      රංජිත් සිසිර කුමොර මහතො   

 

1981 දනාවැම්බර් 25 වන දින අි යම් සහකාර බංගලා භාරකරුවු දලස දස්වයට පැමිණිය  රංජිත් 

ියියර කුමාර මහත්ා මවකට වනජීවී අ වි ආරක්ෂකවරදයකුදේ සුදුසුකම් සපුරා තිබිණිය . විල්පත්ුව 

ජාතික උොනදේ වසරක පමණ දස්වයකින්ත පසු කුමන ජාතික උොනයට වනජීවී ි යාමකවරදයකු 

දලස උසස්වීම් ලැබූ ඔහු මහි වසර ුනක පමණ  කාලයක් දස්වය කර යාල ජාතික උොනදේ වසර 

හත්ක් ෙ  දස්වය කද ්ය. රන්තදෙණිය ගල, ඉගිි යාගල, කත්රගම අ විය, හික්කඩුව සමුද්ර ජාතික 

උොනය, කල්පිිනය ආීම ස්ාාන ඔහු දස්වය ක  අදනකුත් ස්ාාන අත්දරන්ත සමහරකි.  

 

රංජිත් ියියර කුමාර මහත්ා ෙක්ෂ වනජීවී අ වි ආරක්ෂකවරදයකු දමන්ත ම ෙක්ෂ කිමිදුම්කරුදවකි. 

මදමන්තම ඔහු අත්අ ංගුවට ගැනීම් 12කක ක් පමණ ියදුකර ඇත්. වනජීවී නඩු දමදහයවීම් කටයුු වල 

ීම සාර්ාකව ක්රියාකර  නඩු රාශියකින්ත ම වනජීවී දෙපාර්ත්දම්න්තුව දිනවා ඇති අදයකි. මය ඔහු ඉත්ා 

කැමැත්දත්න්ත කරනු ලබන කාර්යයකි. 

  

ශ්රී ලංකා විවෘත් විශ්වවිොලදේ වනජීවී කලමනාකරණ සහතික පත්ර පාාමාලාව සමත් ව ඇති රංජිත් 

ියියර කුමාර මහත්ා දෙපාර්ත්දම්න්තුව මඟින්ත පවත්වන ලෙ සහතික පත්ර හා ඩිේදලෝමා පාාමාලාවන්ත 

ුනක ප්රාමයා දලස සමත්ව රන්ත පෙක්කම් දිනා ඇත්. මදමන්තම පිහිනුම් හා කිමිදුම් සඳහා  ජාත්න්තත්ර 

'පැඩි' සහතිකය දිනා ඇති අත්ර ෙක්ෂ දවඩික්කරුවකු දලස ෙ ශ්රී ලංකා විදශ්ෂ කාර්යය බලකාදයන්ත  

(STF) සහතික පත්ර දිනා ඇත්.  

 

රංජිත් ියියර කුමාර මහත්ාදේ කැෙැල්ල බිරිඳ සහ දියණිය යන්ත තිදෙදනකුදගන්ත සමන්තවිත් ය. ඔහුදේ 

පදිංිතය ගාල්ල හබරාදූව ප්රදශශදේ ය.  
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කුමන ජොතික උදොනය 

 

වියලි කලාපය වු කලී ශ්රී ලංකාදේ තිදබන දශශගුණිය ක කලාප අුරින්ත සුවිදශ්ි  වූ කලාපයකි. ඒ, මහි 

පටම ආදේණිය ක වු ජජව විවිධත්වයක් පැවතීමයි. ජජව විවිධත්වදයන්ත දපාදහාසත් රටවල් අත්රින්ත 

ප්රමුඛ ස්ාානයක් හිමි කර ගැි මට ශ්රී ලංකාවට හැකි වී තිදබන්තදන්ත දිවයින පුරා විියරි පවතින විවිධ 

පාරිසරික දශශගුණිය ක ලක්ෂණයන්තදගන්ත යුත් වනාන්තත්ර පශධතිය දහ්ුදවි  . 

 

යාල ජාතික උොනයට සමාන ජජව විවිධාත්මක ලක්ෂණ , කුමන ජාතික උොනදේීමෙ ෙක්නට 

ලැදඅඩ. දමම ජාතික උොන දෙක සසෙන විට කුමන ජාතික උොනය දගා බිම්  පරිසර පශධතියක ීම 

ෙක්නට දනාලැදබන ජලාශ්රිත් පරිසර පශධති රාශියකින්ත සමන්තවිත්ය. මබැවින්ත උභයජීවීන්තදේ දමන්තම 

ජලාශ්රිත් ජිවින්තදේ වැඩි විවිධත්වයක් කුමන ජාතික උොනදේීම ෙැකිය හැකිය.  නැදගනහිර ියට  

ගිණිය දකාණ දෙසට විහිදුනු සුන්තෙර මුහුදු තීරයන්ත සහිත් දවර ට යාබෙව පිහිින ි ල්දලන්ත පිරුණු කුමන 

මහා කැල ව කුරුු පාරාීමසයක්  දලස ප්රකටය . ශ්රී ලංකාදේ කුරුල්ලන්ත සෙහා ඉත්ා වැෙගත් අිලජනන 

ස්ාානයක් වු බැවින්ත කුමන 1938 ීම  අභය භූමියක් දලස ප්රකාශයට පත් විය. 

 

කුමන ජාතික උොනය අම්පාර  සහ  දමාණරාගල දිස්ත්රික්කයන්තටන්ත දෙකටම ෙ, දපාුවිල් මැතිවරණ 

දකා ාාශයට හා  පානම ප්රාදශශීය බල ප්රදශශයට අයත් දේ. වසර 19ි9 දි  දහක්ටයාර 2ි5.3 ක් 

දලියන්තෙ, 197ක දි දහක්ටයාර 17,8ි3.  ක් ෙක්වා පුුමල් දවමින්තෙ ජාතික උොනයක් බවට පත් විය. 

2කකි ජුලි ක5 වැි  දින වන විටදි දහක්ටයාර 35,ිි5 ක් ෙක්වා පුුමල් වි ඇත්.  

 

දසාබා සුන්තෙරත්වය රැදි යාල ජාතික උොනදයන්ත දභෞතික වශදයන්ත කුමන උොනය දවන්ත වන්තදන්ත 

කුඹුක්කන්ත ඔදයි . කුඩුම්බිගල ඔකෙ ියට ආරම්භව කුඹුක්කන්ත ඔය ෙක්වා කුමන ජාතික උොනය 

විහිදෙන අත්ර, මත්ැි න්ත ඔඅඩබට පැතිර පවතින්තදන්ත යාල ජාතික උොනදේ අංක දෙක දකාටසයි. 

මබැවින්ත, කුමන ජාතික උොනය යාල නැදගනහිර උොනය දලසෙ හදුන්තවනු ලබයි. 
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දමහි උස් කදු මුදුන්ත නැති මුත්, ත්ැන ත්ැන සුන්තෙර ගල් කදු ෙැකිය හැක. කුඩුම්බිගල, බඹරගසත්්ලාව, 

බාගුර, දකෝන්තගල, කිරිදපාකුණු දහ  වැි  ගල් කදු වනයට දගන මන්තදන්ත අමුුම චමත්කාරයකි. 

ත්ණපිින, දවර ාශ්රිත් ශාක පශධති, ගංගාධාර, වනබිම්, දමෝය හා කටු පදුරු වලින්ත ගහණ කුමන ජාතික 

උොනයට පසාන දමෝසමින්ත වැඩිම වර්ෂාපත්නයක් ලැදබන අත්ර මමගින්ත දමහි පිහිින ඕකන්තෙ, 

ුන්තමුල්ල, දිවුල්පල්ලම, මරමිණිය යා වැව, අුත් වැව  හා බක්ීට වැව ආීම වැේ පිරී ඉතිරි යයි. කුඹුක්කන්ත 

ඔය දමෝය ආශ්රිත්ව ි ර්මාණය වි ඇති කුමන විල්ුව අක්කර 5කක ක් පම් ණ වන දලාව ප්රකට 

විල්ුවකි. කුමන විල්ු මුහුදු ජලදයන්ත විිනන්ත විට යටවීමට ලක් වන අත්ර උොනය ුල කුරුුම විදශ්ෂ 

වල පැවැත්මට ඉත්ා උිතත් දලස ි ර්මාණය වු  වැේ කලපු 2ක ක් පමණ සහ  වනන්තත්ර රැසක් පිහිටා 

තිදඅඩ. කලපුවල  ගැඹුර ීටටර් 2 කටත් අඩුය. 

 

 

 

 

 

      කලස්ව 

දකා ඹ ියට කිදලෝීටටර් 391 ක් දුරින්ත ගිණිය දකාණ මුහුදු තීරයට වන්තනට පිහිටා ඇති කුමන ජාතික 

උොනදේ  සාමාන වාර්ික උෂ්නත්වය දසල්ියයස් අංශක 27.3ක ක් පමණ වන අත්ර සමාන 

වාර්ික වර්ෂාපත්නය මිලිලීටර් 1,3කක ක් පමණ දේ. 

 

ුන්තවන ශත් වර්ෂයට පමණ අයත් පුරාණ ශිෂ්ටාචාරයකට හිමිකම් කියන දමහි ආරම්භය මාගම 

රාජධාි  සමයටත් දපර අවදිදේ ියට පැවත් මයි. 1වන හා 2වන ශත්වර්ෂයන්තට අයත් ශිලා දල්ඛණ 

දමම ප්රදශශදේ අවිනන්ත දසායා දගන ඇත්. කුමන ජාතික උොනය පිහිටා ඇත්දත් වාර්ිකව හා 

සම්ප්රොයිකව හින්තදු බැතිමුන්ත  පාෙ යාත්රාව දයදෙන කත්රගම හින්තදු දකෝවිල පිහිින මාර්ගදේමය. 
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දමහි ජජව විවිධත්වය විමසා බැු විට ශාක විදශ්ෂ 223 ක් පමණ ෙක්නට ලැදඅඩ. දකෝන්ත, හල්මිල්ල,  

මලිත්ත්,  තිඹිරි, පුස්වැල්,  ි යගල, පු, බුරුත්, නුග, දබෝ විශාල ශාක  දලසෙ, දවර  ආසන්තන 

භූමිදේ වරා, කටු ඉකිි , බිං ත්ඹුරු ශාකෙ මිරිදිය ජලාශ්රිත් ප්රදශශ වල සරුවට වැඩුණු ඕු, දනුමම් වැි  

ජලජ ශාක ෙක්නට  ලැී.ම ෙ සුවිදශ්ි ෙසුනකි. 

 

කුමන ජාතික උොනය ශ්රී ලංකාදේ වැෙගත්ම හා ජනප්රිය කුරුු ජාතික උොනයක් දලස  කීර්තිමත් 

වන්තදන්ත ප්රධාන වශදයන්ත මහි පැමිදණන විවිධ සං්රමණිය ක පක්ෂීන්ත ි සාය.  ආදේණිය ක, දන්තවාියක  

සහ සං්රමණිය ක පක්ින්තදගන්ත සමන්තවිත් පක්ි විදශ්ෂ  3ක කට වැඩි ප්රමාණයක් ශ්රී ලංකාදවන්ත 

වාර්ත්ාදේ. දමහිදි කුරුු ි රීක්ෂකයින්තට  කුරුුම විදශ්ෂ 2කක කට අධික සංඛාවක් පහසුදවන්ත 

නැරඹිය හැකිය. 

 

අදේල් - ජූලි කාලදේදි කුමදනහි වගුරු බිම් ප්රදශශයට දමරට දවදසන කුරුල්ලන්ත ෙස ෙහස් ගණනක්  

බිත්ත්ර ෙැමිමට විල්ු කරා දරාක් වන අත්ර  , විශාල රංචු වශදයන්ත පැමිදණන දශශිය ජලචර පක්ිහු 

දලස  කරවැල් දකාකා, දලාකු සුදු දකාකා, කණ දකාකා ෙැකිය හැක .සැේත්ැම්බර් ියට මාර්ු ෙක්වා 

සංචාරක පක්ිහු විශාල සංඛාවක් ලංකාව  කරා පියාසර කර පැමිදණන්තදන්ත උෂ්ණත්වය ලබා ගැි ම 

හා ආහාර දසායා ගැි ම සෙහාය. පර්යටන පක්ින්ත දමහි පැමිදණන නමුදු උන්ත දමහි බිත්ත්ර 

දනාෙමයි. දමහිදි දපාදුදේ  ෙැකගත් හැකි පක්ින්ත අත්ර දුර්ලභ පක්ියකු වන අලිමානාවා, 

හීන්තමානාවා, ලු වැකියා, අුම දකාකා, දපාදු ෙම් කිත්ලා, පාෙලි මානාවා, පුංිත දිය කාවා, තිත් දහාට 

පැස්ුඩුවා, මහා දියකාවා වැි  ජලජ පක්ි විශාල සංඛාවක්ෙ මාංශ පක්ින්ත දලස  කුරුුම දගායා, 

්හ්මණ උකුස්සා වැි  උකුසු විදශ්ෂ කිහිපයක්ෙ හමුදේ. 

 

 

 

 

 

  අලිමානාවා (Ephippiorhynchus asiaticus)             කස්බියොු ලසහුදු ලිහිණියො  

         (Hydroprogne caspia) 
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      නපොනරෝුවො (Upupa epops)        වල් දපාල්කිච්චා   (Copsychus malabaricus ) 

         

කුමන ජාතික උොනය දකාිනන්ත (දිවියන්ත)  සෙහා ප්රකට ජාතික උොනයකි.  යාල, විල්පත්ු ත්රම්ම 

දකාින ෙැක බලා ගන්තනට කුමන උොනදේදි හැකි ි සාම සංචාරකයින්තෙ, වනසත්ත්වදලෝලීන්තෙ, වනජීවී 

ජායාරූප ශිල්පීහුෙ ි රන්තත්රදයන්ත කුමන ජාතික උොනයට පැමිදණතිවනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ මැදිහත් වීදමන්ත කුමන ජාතික උොනය අෙ දකාටීන්තදේ පරාීමසයක් බවට පත්ව 

ඇත්. අතීත්දේ කුරුු පාරාීමසයක් දලස ප්රකට දමම උොනය අෙ දකාටීන්ත දහාදින්ත ෙැක ගත් හැකි 

ප්රකට උොනයකි.   

 

 

 

 

 

          

නකොටියො (දිවියො) (Panthera pardus kotiya ) 

 

අලියා, වලහා, දහෝත්ම්බුවා, මුගිනයා, ඉත්ත් වා, හිවලා, වල් නරා, මුවන්ත, වල් ීට හරකා ආීම 

සත්ත්වයින්තෙ  ෙැකබලා ගත් හැක.   
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     අලියො (Elephas maximus )  තිත් ලසවො (Axis axis ceylonensis ) 

 

 

 

 

 

 

            වල් හොවො  (Lepus Nigricollis)        සමනළ රංචුවක්  

 

දමම උොනදේ මිරිදිය කලපු පරිසර පශධතිය ුල මත්සය විවිධත්වය අතිමහත්ය. දමාරැල්ලා, 

උඩුේපුවා, ගංආරා, කනයා, මස් දපතියා  දම් අත්ර දේ. දමහි ඇති කද ාලාන පශධති ආශ්රිත්ව රුි ස්සන්ත, 

ඉස්සන්ත විදශ්ෂ ෙ, කලපු කකුුමවන්ත සහ ඇලි දකාකා වැි  මාංශ පක්ෂීන්තෙ දගබි විදශ්ෂ කිහිපයක්ෙ ෙැකිය 

හැක . 

 

ශ්රී ලංකාදේ ෙැකිය හැකිය හැකි ප්රමුඛ ජීවීන්ත 7 දෙදනකු   (Top 7 Wild Sri Lanka) නම් කරන ලෙ ි ල් 

ත්ල්මසා, අලියා, දකාිනයා, ගැට කිඹුලා, ොර කැස්බ වා සහ අලි මානාවා ,  යන සුන්ත 7 දෙනාට දමම 

ජාතික උොනදේදි ෙැක ගැනීමට හැකි වීම විදශ්ෂත්වයකි.  
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    නපොතු කැස්බෑවො  (Eretmochelys imbricata) 

කුමන දවර  තීරයට පැමිදණන කැස්බ  විදශ්ෂ සංරක්ෂණය සෙහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුව 

විියන්ත ජාතික උොනය ුල කිරිගල්දඅඩ ප්රදශශදේ කැස්බ  සංරක්ෂණ මධස්ාානයක් පිහිටුවා ඇත්. 

මමගින්ත කැස්බ  පැටවුන්ත ෙසෙහස් ගණනක් බිහි කර සාගරයට මුො හැරිමට කටයුු කර ඇත්. 

 

දපාුවිල් නගරයට ෙකුණු පැත්දත්න්ත සැත්පුම් 21 ක් පමන දුරින්ත පිහිටා ඇති දමහි පිවිසුම් මර්ගය 

දකා ඹ රත්නපුර, උ වලව, වැල්ලවාය, දමාණරාගල,  ියයඹලාණ්ඩුව, ලාහුගල හරහා දපාු විල් පානම 

ඕකන්තෙ කුඩුම්බිගල ඔස්දස් දයදි ඇත්. උොන පිවිසුම ඇත්දත් පානමය, උොන කාර්යාලය පිහිටා 

ඇත්දත් පානම  ියට කිදලෝීටටර් 22 ක් දුරිි . සංචාරකයින්තදේ  නවාත්ැන්ත පහසුව සෙහා ුම්මුල්ල සහ 

කිරිගල්දඅඩ  සංචාරක ි වාස දෙකක් ඉදිකර ඇති අත්ර මය දවන්ත කරවා ගැනීම  දකා ඹ පිහිින වනජීවී 

සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තු ප්රධාන කාර්යාලදයන්ත ියදු කරනු ලැදඅඩ.දසාබා දසෞන්තෙර්ය රසය ි ෙහදස් 

විෙ ගැි ම සෙහා දහරලිගසආ්ර, කුඹුක ක1, කුඹුක ක2,  ගල්අමුණ, දමෝයකට හි කෙවුරු බිම්ෙ පිහිටුවා 

ඇත්. 

 

 

 

 

 

 කැස්බෑ මධස්ථොන අසල බංගලොවක්       තුම්ලසල්ල සංචොරක නිවොස  
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සතුන්නේ විදොත්මක නම් ලැයිස්තුව 

Sinhala name Tamil name English name Scientific name 

අලියා யானைகள் Asian Elephant Elephas maximus 

වලසා கரடிகள் Sloth Bear Ursus ursinus 

දගෝනා மனரகள் Sambar Rusa unicolor 

ීටමන්තනා சருகு மாை்கள் Mouse Deer Moscheola meminna 

ක වැශො ஆசிய மர நாய்கள் Palm Civet Hermophroditus species 

උරල වා புனுகுப் பூனைகள் Ring Tailed Civet Viverid species 

හිවලා 
பபாை்ைிற குள்ள 
நரிகள் 

Golden Jackal Canis aureus 

වල්බ ලා காட்டு பூனைகள் Jungle Cat Felis chaus 

රි වා குரங்குகள்  Toque Macaque macaca sinica 

ඉත්ත් වා முள்ளம்பை்றிகள் Porcupine Hystrix indica 

කුම වදුරා குரங்குகள் Purple Faced Langur Semnopithcus Vetulus 

තිත් මුවා புள்ளி மாை்கள் Spotted Deer Axis axis ceylonensis 

ි ල්ත්ල්මසා நீலத் திமிங்கிலம் Blue Whale Balaenoptera musculus 

දකාිනයා (දිවියා) புலிகள் Leopard Panthera pardus kotiya 

උනහපුුවා ததவாங்கு Gray Slender Loris Loris lydekkerrianus 



109 

 

Sinhala name Tamil name English name Scientific name 

වල් නරා காட்டுப் பை்றிகள் Wild Boar Susscrofa 

වල් ීට හරකා காட்டு எருனமகள் Water Buffalo Bubalus bubalis 

හාවා / වල්හාවා 
இந்திகுழி முயல் / 
இந்திய முழி முயல் 

Indian Hare / Black 
Naped Rabbit 

Lepus nigricollis 

අුම වදුරා சாம்பல் முகக் குரங்கு Common Langur Semnopithecus entellus 

කලවැශො ஆசிய மரநாய் Toddy Cat Paradoxurus hermaphroditus 

දකා  දිවියා துரும்பை் பூனை Rusty– Spotted Cat Felis rubginosa 

හඳුන්ත දිවියා மீை்பிடிப் பூனை Fishing Cat Prionailurus viverrinus 

මුගිනයා 
இந்திய சாம்பல் 
கீரிப்பிள்னள 

Mongoose Herpestes edwardsil 

දහෝත්ම්බුවා சிவந்த கீரி Ruddy Mongoose Herpestes smithii 

අලිමානාවා கருங்கழுதத்ு நானர Black-Necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus 

කැ  හැලදපන්තො 
பகாட்டிக்கால் 
வாலாட்டி 

 Forest Wagtail Dendronanthus indicus 

ියයක්කාරයා பபரும் பூநானர Greater Flamingo Phoenicopterus ruber 

අුමපැස්ුඩුවා / තිත් 
දහාට  පැස්ුඩුවා 

சாம்பல் நானர Spot-Billed Pelican Pelecanus philippensis 

දපෙ කුම දගාදහාදු 
විත්ත්ා 

கருவால் மூக்கை் Blak Tailed Godwit Limosa limosa 

අවිච්ිතයා 
இந்திய ததாட்டக் 
கள்ளாை் 

Indian Pittah Pitta brachyura 
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Sinhala name Tamil name English name Scientific name 

බිඟුහරයා நீலவால் பஞ்சுருட்டாை் Bee Eater Merops species 

මහාරන්ත ඔදලවියා கல்பபாறுக்கி Golden Plower Pulvialis fulva 

පාදිලිමානාවා பவண்கழுத்து நானர Woolly Necked Stork Ciconia episcopus 

ලු වැකියා மஞ்சள் மூக்குநானர Painted Stork Mycteria leucocephala 

දකාකා විදශ්ෂ சாம்பல் நானரவனக Heron Species Ardea species 

දකාකා විදශ්ෂ பபரிய பகாக்கு வனக Egret Species Egretta species 

දකාකා විදශ්ෂ மஞ்சள் குருகு வனக Bittern Species Ixobrychus species 

සැවුල්දපෙ දියස නා 
நீளவால் இனலக் 
தகாழி 

Pheasant Tailed  Jacana Hydrophasianus chirurgus 

බහුරු මානාවා சிறிய பபரு நானர Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus 

වි  කුකුලා 
இலங்னகக் காட்டுக் 
தகாழி 

Ceylon Jungle Fowl Gallus lafayetti 

හබන්ත කුකුලා 
சிை்ைக் காட்டுக் 
தகாழி 

Sri Lanka Spur Fowl Galloperdix bicalcarata 

ියලිබිල්ලා 
பபாதுவாை புள்ளிச ்
பசங்கால் உள்ளாை் 

Shanka and Sand  Pipers Tringa Species 

කලපු දකාකා சாம்பல் நானர Grey Heron Ardea cinerea 

මහ සුදු පැස්ුඩුවා 
பபரிய பவள்னள 
நானர 

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus 

ගිරා මලිත්ත්ා 
இலங்னக பதாங்கும் 
கிளி 

Sri Lanka Hanging    
Parrot  

Loriculus beryllinus 
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Sinhala name Tamil name English name Scientific name 

ලංකා මුදුන්ත දබාර 
දෙමලිච්චා 

பழுப்புத் தனலச ்
சிலம்பை் 

Brown-Capped Babler  Pellorneum fuscocapillum 

අුම ක ෙැත්ත්ා 
இலங்னக சாம்பல் 
இருவாய்சச்ி 

Sri Lanka Grey Hornbill ocyceros  gingalensis 

ඔුව රු දකා දටෝරුවා 
கிரிம்ஸை் ப்பரை்டட் 
குக்குறுவாை் 

Crimson-Fronted Barbet Megalaima rubricapilla 

හිස කුම දකාණ් යා 
பசந்பதாண்னடச ்
சிை்ைாை் 

Black- Crested Bulbul Pycnonotus melanicterus 

දුම්දබාන්තනා பைங்கானட  Indian Roller Coracias benghalensis 

වත්රු මල්දකාහා பசை்முகப் பூங்குயில் Red– Faced Malkoha Phaenicophaeus pyrrhocephalus 

රන්ත න ල් 
දකා දටෝරුවා 

குக்குறுவாை் Yellow-Fronted Barbet Megalaima flavifrons 

ශ්රී ලංකා ියුම මහාකවු ා தீக்காக்னக Sri Lanka Trogon Harpactes fasciatus 

්ාහ්මන උකුස්සා  பசம்பருந்து Bhaminy Kite Haliastur indus 

දපාදරෝ ක ෙැත්ත්ා 
மலபார ்சாம்பல் 
இருவாசச்ி 

Malabar Hornbill Ocyceros griseus 

රජ අුම හිස් මසුකුස්සා 
சாம்பல் தனல 
மீை்பிடிக் கழுகு 

Grey Headed Eagle Ichthyophaga ichthyaetus 

වත් ි ල් මල් දකාහා நீல முகச ்பசண்பகம் Blue – Faced Malkoha Phaenicophaeus viridirostris 

හීන්ත ත්ඹ 
දස්රුවා                       

சிறிய சீழ்க்னகசச்ிரவி Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica 

කහ යිනමල් කිරලා 
மஞ்சள் மூக்கு 
ஆள்காட்டி 

Yellow Wattled        
Lapwing 

Vanelius malabaricus 

දපාදරෝ ෙ ක ත්ත්ා 
மலபார ்கறுப்பு 
பவள்னள இருவாய்சச்ி 

Malabar Pied Horn Bill Anthracoceros coronatus 

 ය රන්ත බට දගායා 
பசம்மஞ்சள் 
மாரப்ுனடய 
பசன்சப்புறா 

Orange Breast Edgreen 
Pigeon 

Treron bicinctus 
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දපරි  දකාණ් කුස්සා குடுமிப் பருந்து 
Changeable Hawk  
Eagle 

Nisaetus cirrhatus 

කරවැල් දකාකා பசந்நானர Purple Heron Ardea purpurea 

දලාකුසුදුදකාකා பபரிய பகாக்கு Great Egret Casmerodius albus 

කණ දකාකා 
இந்திய குளதத்ுக் 
பகாக்கு 

Indian Pond– Horon Ardeola grayii 

හීන්තමානාවා சிறுதத் பபரு நானர Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus 

අුම දකාකා சாம்பல் நானர Grey Heron Ardea cinerea 

දපාදු ෙම් කිත්ලා நீலத் தானழக் தகாழி Purple Swamp Hen porphyrio porphyrio 

පුංිත දිය කාවා சிை்ை நீரக்்காகம் Little Cormorant Phalacrocorax niger 

මහා දියකාවා பபரிய நீரக்்காகம் Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

කුරුුම දගායා னவரி Shikra Accipiter badius 

දපාදරෝුවා பகாண்டலாத்தி Common Hoopoe Upupa epops 

කස්බියානු මුහුදු 
ලිහිණිය යා 

கஸ்பியை் ஆலா Caspian Tern Hydroprogne caspia 

වල් දපාල්කිච්චා தசானலபாடி White Rumped Shama Copsychus malabaricus 

ඇලි දකාකා சிை்ைக் பகாக்கு Little Egret Egretta garzetta 

ි ල් දපඳ බිඟුහරයා  நீலவால் பஞ்சுருட்டாை் Blue Tailed Bee Eater Merops philippinus                          

දමාණරා   இந்திய மயில் Indian Pea Cock Pavo cristatus 
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ත්ාරකාඉඅඩබා நடச்த்திர ஆனமகள் Star Tortoise Testudo elegans 

හැලකිඹුලා சதுப்பு நில முதனல Mugger Crocodile Crocodylus palustris 

ගැටකිඹුලා உவர ்நீர ்முதனல Estuarine Crocodile Crocodylus porosus 

ගරා කටුස්සා ததாட்டப் பல்லிகள் 
Oriental Garden       
Lizard 

Calotes versicolor 

පලා කටුස්සා  
பபாதுவாை பசன்ச 
வை பல்லி 

Common Green       
Forest Lizard 

Calotes calotes 

දත්ාල විියුරු කටුස්සා சிவப்பு உதடட்ுப் பல்லி Red Lipped Lizard Calotes ceylonensis 

හිරුමවා அரனண Skink Lankascinicus fallax 

පිඹුරා மனலப் பாம்பு Python  Python molurus 

ත්ලදගායා உடும்பு Land Monitor Lizard Varanus bengalensis 

කබරදගායා நீர ்உடும்பு Asian Water Monitor Varanus salvator 

ලක්හීරුමවා இலங்னக அரனண Sripada Forest Skink Lankascincus sp 

පිණුම් කටුස්සා 
பபரிய காது இல்லாத 
பல்லி 

Earles’s Lizard Otocryptis wiegmanni 

නාගයා நாகம் Cobra Cobra cobra 

දපාලඟා புனடயை் பாம்பு Viper Sps   

දකා  කැස්බ වා ததாணியானம Green Sea Turtle Chelonia mydas 

බටු කැස්බ වා ஒலிவ நிறச ்சிற்றானம, 
Olive Ridley Sea     
Turtle 

Lepidochelys olivacea 
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ොර කැස්බ වා தபரானம 
Leather Backed Sea 
Turtle 

Demochelys coriacea 

ඔුදගඩි  කැස්බ වා 
பபருந்தனலக் 
கடலானம 

Logger Head Caretta caretta 

දපාු  කැස්බ වා அழுங்கானம Hawks Bill Eretmochelys imbricata 

ලංකා බැදි මැඩියා இலங்னக மரத் தவனள Sri Lanka Wood Frog Rana gracilis 

දගබි විදශ්ෂ தவனள வனககள் Frog and Toad Frog and toad species 

ෙගර ෙණ් ා 
இலங்னக பறக்கும் 
பாம்பு 

Sri Lanka Fling Snake Chrysopelea taprobanica 

ගල්පාඩියා கல்பாடியா Ceylon Logsucker garra ceylonensis 

දමාරැල්ලා பமாபரல்லா Morella Zenarchopterus dispar 

උඩුේපුවා உடப்புவா Uduppuwa Butis butis 

ගංආරා பூவிரால் Ganara Channa ara 

කනයා கையா Kanaya Channa gachua 

මස්දපතියා மஸ்பபதியா Maspethiya Puntius sarana 

රුි ස්සා 
தசக்காலி ஓட்டு 
மீை்கள் 

Shrimp Shrimp species 

ඉස්සා இறால் Prawn Prawn species 

කලපු කකුුමවා களப்பு நண்டு Lagoon Crab Lagoon crab species 
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පු பாலை  Ceylon Iron Wood Manilkara hexandra  

වීර வீரை  Hedge Box Wood Drypetes sepiaria  

ුණුවරණ மாவிலங்கம்   Crateva adansonii subsp. odora  

ඇහැල ககான்ரை 
Indian Laburnum, Shower 
of Gold 

Cassia fistula 

රණවරා ஆவாைம் Matara Tea 

Senna auriculata     

(Synonym- Cassia          auriculata) 

දකාදහාඹ வவப்பம் Margosa, Neem Azadirachta indica  

දිවුල් விலா 
Wood Apple, Elephant  
Apple 

Limonia acidissima 

අන්තෙර பரன       – Many species under family Fabacea 

කුකුරුමාන්ත மரல மாதுரை 
Spiny Randia ,            
Emetic – nut, False Guava 

Catunaregam spinosa  

හීන්තකරඹ சிறு கிைா  – Carissa spinarum 

මරමිි යා இலந்ரை        – Ziziphus species 

හිරැස්ස வசச்ிைவல்லி Veld(t)  Grape Cissus quadrangularis 

කිරිවැල් கவண் நுனா  – 
Families Apocynacea and Rubiacea 
species 

වල්පිච්ච காடட்ு மல்லிரக       – Jasminum species 

හාත්වාරිය சாைாவாைி       – Asparagus racemosus 

බුරුත් முதினர Satin Chloroxylon swietenia 

මිල්ල காடட்ு கநாசச்ி Milla Vitex altissima 
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කුමැදිරිය பதுரை்பகாலி Kalumediriya Diospyros aquaesita 

හල්මිල්ල சாவண்டரல மைம் Halmilla Berriya cordifolia 

කටු උණ மூங்கிலிைிசி katuUna Bambusa bambos 

වල් ඉඳි காடட்ு ஈசர்ச walindi Phoenix  zeylanica 

දපාදහාන්ත கினியா புல் Pohon Panicum maximum 

කුකුරුමාන மருக்கரை Kukuruman Randia dumetorum 

කැේදේ ිනය ஆரல வரககை் Keppttia Croton sp 

වරා நீல எருக்கு Wara Calotropis gigantea 

දවලන්ත கவண்ணங்கு Welan Pterospermum canescens 

කුමවර கருங்காலி Ebony Diospyros ebenum 

රුවා ைது வா Rathuwa Cassia roxburghii 

කටුපිල கவட்புலா Katupila Flueggea leucopyrus 

කුඹුක් கவண்மருது kumbuk Terminalia arjuna 

තිඹිරි பை்திைி Thimbiri Diospyros malabarica 

ීට இலுப்னப Mee Madhuca longifolia 

කිුල් கிை்துை் Fishtail Palm Caryota urens                  
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නා நாகமைம் Na Tree Mesua ferrea 

මලිත්ත්න්ත உகாய் Malittan Salvadora persica 

කටුපිල ககாழுஞ்சி Katupila Tephrosia purpurea 

මහා රාවණ රුවුල 
கபைிய இைாவணன் 
மீரச 

Maha Rawana Rewla Spinifex littoreus 

මුහුදු බිං ත්ඹුරු / බිං 
ත්ඹුරු 

அடும்பு Muhudu Bin  Thamburu Ipomoea pescaprae 

විශ්ණු්රාන්තති விஷ்ணு கிைந்தி Vishnu Kranthi Evolvulus alisinoides 

කලපු අන්තෙර சீரமக் கருவவலம் Andara Prosopis juliflora 

පදත්ාක් நாகைாைி Cactus Opuntia dillenii 

හල්මිල්ල சாவண்டரல மைம் Halmilla Berrya cordifolia 

දකාලං மஞ்சக்கடம்பு Kolon Haldina cordifolia 

දකෝන්ත பூக்கம் Kon Schleichera oleosa 

කුණුමැල්ල கைிமைம் Kunumella Diospyros ovalifolia 

දනල්ලි கநல்லி Nelli Phyllanthus emblica 

බුුම ைான்றி Bulu Terminalia bellirica 

මැන්තද ෝරා எருக்கரல Mendora Hopea cordifolia 
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මාන மானா Mana Cymbopogon confertiflorum 

ඉුක් ைைப்்ரபப் புல் Illuk Imperata cylindrica 

දපාදහාන්ත வநப்பியைப்்புல் Pohon Pennisetum polystachion 

ෙමනීය பலிசமைம் Damaniya Grewia tiliifolia 

ගෙපාන உண்ணிச ்கசடி Gandapana Lantana camara 

කුරිනය சிறுகநல்லி Kuratiya Phyllanthus polyphyllus 

දකෝන්ත பூக்கம் Kon Sheleichera oleosa 

පුස්වැල් யாரனக் ககாழிஞ்சி Puswel Entada pursaetha 

ි යගල கசங்காந்ைன் Flame Lily Gloriosa superba 

බුරුත් முதிரை Ceylon Satain Wood Chloroxylon sweietenia 

නුග ஆலமைம் Banyan Ficus benghalensis 

දබෝ அைச மைம் Sacred Fig Ficus religiosa 

වරා கவை்கைருக்கு Wara Calotropis procera 

කටු ඉකිි  கழிமுை்ைி Katuikill Acanthus ilicifolius 

ඕු கநய்ைல் மலை ் Olu Nymphaea nouchali 

 දනුමම් ைாமரை Lotus Nelumbo nucifera 
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සංස්කොරක : ෙම්මිකා මල්ියංහ, අතිදර්ක දල්කම් (වාපෘති) ,  

  වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 

 

උදොනය පිළිබඳව විසත්ර: හියි  සරත්චන්තද්ර, ප්රධාන මාධ ි ලධාරි,  

    වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුව 

 

දංග්රීසි පරිවර්තනය (වොර්තො හො කවන)) :පූ අදසෝක පලිහව න, පරිවර්ත්ක,  

       වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 

 

දංග්රීසි පරිවර්තනය (කථොව) :පූ ත්ානුක මල්ියංහ  

 

නදමළ පරිවර්තනය :පූ ඒ.ආර්.මන.් රින්නා, සංවර්ධන ි ලධාරි,  

     වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 

 

සිංහල යතුවන ලියන සම්පොදනය: රුිති  දසනවිරත්න, සංවර්ධන ි ලධාරි,  

     වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 

 

ඡොයොරූප සැපයීම : දරෝහිත් ගුණවර්ධන, මදහෂ්ා චුරාි  දපදර්රා (සංවර්ධන ි ලධාරි)  

   වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුව 

 

නවඅඩ අයවි සැකසුම : සී.ඒ.ඩී.ඒ.දකාල්ුදර්, ක මණාකරන දසව්ා ි ලධාරි  

      වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය හා    

      මන්ත.අයි.ගයත්රි, සංවර්ධන ි ලධාරි,  

       වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 

 

විවිධ සහය :පූ කුෂාරා අමරසුරිය, ක මණාකරන දසව්ා ි ලධාරි 111,  

  වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ාංශය 

ඊ-නපොත  පළ කිරීනම්හි ලො දොයකත්වය ..... 
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අමතක නනොවන වන ගත මතක 

 

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දම්න්තුවල දබාදහාමයක් ි ල ෙරුවන්ත ත්ම කාර්යයන්තහි 

ි රත් වන්තදන්ත අප්රමාණදමි . දගාදුරු දසායා යන රුදුරු විදලෝපිකයන්තදගන්තෙ, ඔවුන්තදගන්ත 

දඅඩරීමට පලා යන දගාදුරු සුන්තදගන්තෙ සමන්තවිත් අදන්තක විධ වු සුන්තදේ අපූරර්ව වු  චර්යා 

රටාවන්තදගන්ත පිරි මනස්කාන්තත් වනය රැකගැනීමට උරදෙන ි ල ෙරුවන්තදේ ජීවිත් ත්ර්ජනයට 

ලක් දකරුණු අවස්ාා දබාදහාමයකි. මවැි  ියදු වීම් පසු දිනක ෙැනුම් ීමමට නම් දමවැි  

අවසා්ාවන්තහිීම ි ල ෙරුවන්ත ජීවිත් ගලවා ගත් යුුය. මය ත්ම ත්මන්තදේ හැකියාව, පුහුණුව හා 

පලපුරුශෙ මත් රො පවතී. 

මදමන්තම වනදේ ආකර්ෂණිය ය බව සම්පත් දසායන්තනා වුන්තෙ, ෙ යක්කරුවන්තෙ ඇඳ බැෙ 

ගැි ම අවාසනාවකි. මවැි  විටක ි ල ෙරුවන්ත ඔවුන්ත හා ගැදටන අවස්ාාෙ විරල දනාදේ. 

මවැි  අවසා්ාවන්තට මුහුණ ීම දිවි දඅඩරාගත් ි ල ෙරුවන්තට දගෞරවයක් හා ජධර්යක් දලස 

ඔවුන්ත මුහුණ දුන්ත බිහිසුණු අවස්ාාවන්තදගන්ත බිඳක් දගන හැර ප මත් ඔවුන්තදේ අප්රතිහත් කැප 

කිරීම පිි බඳව පාාක ඔබ ෙැනුවත්  කිරීමත් දමම ලිපි දපදලහි අරමුණයි.   


