ල ෝක කඳුකර දින සැමරුම් උත්සවය - 2019
කඳුකරය ඉතා රමණීය භූ දර්ශණයක් වන අතර ඉහළ ජෛවවිවිධත්වයකින් ලමන්ම සංස්කෘතිකමය
වටිනාකමකින් යුතු හා පාරිසරික ලසේවාවන් රාශියක් සපයන ප්රභවවයක් ල ස ඉතා වැදතත් ල.
කඳුකරය, ල ෝකලේ ලභවෞමික ජෛවවිවිධත්වලයන් 25%ක් දරණ අතර ජෛවවිවිධත්ව උණූසුම්
ස්ථානවලින් 50%ක් කඳුකරයයි තවද ල ෝක ෛනතහනලයන් 15% කඳුරලේ ජීවත් ල. ආල.ණික ජීවී
විලශේෂ සංඛ්යාවද ඉතා ඉහළය විශා විලශේෂ විවිධත්වයක් හා වාසභූමි විවිධත්වයක්ද ඇත එලසේම කඳුකරය
තුළ විවිධ ෛන ලකොට්ඨාශ, සංස්කෘතිකමය විවිධත්වය සහ පාරිසරික දැනුම හා ඒ අනුව අනුවර්තනය වු
ප්රෛාවන් දක්න
ැල.
කඳුකර ජෛවවිවිධත්වය සුවිලශේෂිවීම ලහේතුවන්ලන්, කඳුකරය තු විවිධ ලේශගුණික ක ාප දක්න
ැබීමයි විවිධ භූ විෂමතා දක්න
ැලෙන ෙැවින් විවිධ කඳු පරිසර පේධති ඇති කරයි එකිලනක ලවනස්
ෛ හා පාංශු ලපෝෂණ කාණ්ඩයන්ලේ වාසභූමී ඇත වාසභූමී ලවන් ලවන්ව කුඩා ල ස ඇතිවීම මගින්
ස්ථානීය, කලාපීය විවිධත්වයන් නිර්මාණය කරයි ලම් මගින් ආල.ණීක විලශේෂ රාශියක් ඇති කරයි
ල ෝක ෛනතහනලයන් 50% ක
ොතනුලේ කඳුකරලයනි

වැඩි ප්රමාණයක් ිරරිිදු  පාීයය ෛ ය , ිරරිිදු  ෙ

ශක්තිය , ආහාර

කඳුකරය ලම් නිසා ඉතා ලහොඳ ආර්ථික පසුබිමක් සපයන අතර ආර්ථික ලෙෝත සැපයීම හා තිරසාර
සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ලතෝතැන්නකි
එලසේ වුවද ලම් වනවි ලේශගුණ විපර්යාස, භුමි හායනය , අධි ිරරිලහෝෛනය හා ස්වභවාවික විපත් ලහේතුලවන්
කඳුකරය හායනය පත්ලවමින් පැවතිණි ලමහිදී කඳුකර ෛනතාව පමණක් ලනොව අලනකුත් ජීවී ප්රෛාවන්ද
තර්ෛනය පත්ලවමින් පැවතිණි
ඒ අනුව 2002 වසලර් ිද සෑම වසරකම ලදසැම්ෙර් 11 වන දින ල ෝක කඳුකර දිනය ල ස එක්සත්
ෛාතීන්ලේ සංවිධානය විිදන් එක්සත් ෛාතීන්ලේ මහා සමුළුල.දී නම් කරන දී කඳුකරලේ ජීවත්වන
ෛනතාවලේ ජීවීකාව, කඳුකරය හා ඇති ෙැදීම්, පරිසර සංරක්ෂණය යනාදි කරුණු මුලික කරතැීයම ලම්
සඳහා අරමුණු ල. ඒ අනුව ලදන ද ලත්මාව අනුව 2003 වසලර් ිද සෑම වසරකම ලදසැම්ෙර් 11
වන දින ල ෝක කඳුකර දිනය ල ස සමරන දී ලම් ිරළිෙඳව දැනුවත් කිරීලම් වැඩස හනක් ගුවන් විු ලිය
ඔස්ලසේ 2019 12 05 දින පවත්වන ද අතර එය ජෛවවිවිධත්ව ලේකම් කාර්යා ය විිදන් සංවිධානය
කරන දි
2019 වසලර් ල ෝක කඳුකර දින ලත්මාව “ Mountain Matters for Youth” (කඳුකර සංරක්ෂණය සඳහා
තාරුණයලේ දායකත්වය ල ස නම් කර ඇති අතර සැමරුලම් ප්රධාන උත්සවය 2019 12 10 දින කෙරත
කැ ෑලෙොක්ක විපු ානන්ද මහා විදයා ලේදී පවත්වන දී

විපුලානන්ද මහා විදයාල ප වති ක කකරකද න න සතමම් උ ්සවසිය සහ න ස්ත්රික් ල මක උමමා මාතාම සභාි ඇමතීම

පරිසර හා වන ජීවි සම්පත් අමාතයාංශය , මාතලේ සහ මහනුවර දිස්රික්ලේකම් කාර්යා ය හා එක්ව
සැමරුම් උත්සවය ිදු කරන දී ලමහිදී රුක්ලරෝපණ වැඩස හනක්, කඳුකර දිනය මූලික කර තත් දැනුවත්
කිරීලම් ලේශන සහ නා යයක් ද ඉදිරිපත් කරන දි එලසේම විපු ානන්ද විදයා ප්රථම වර පරිසර නියමු
භව කණ්ඩායමක් ිරහිටුවීමද ිදු  කරන දී

වතළ සිටුවීම, දතනුිසව කිරී  උ ිතඩසටහන,නාටය සහ විසසද ියයුවින් සදහා වදක් ලක උ වතලදවීම

මී සමතාමීව ු ම්ෙර වන ලපත ආශ්රිතව ජීවත්වන ශාක සහ සතුන් හඳුනා තැීයලම් ක්ලෂේත්ර අධයයනයක්
කළ හැකි ආකාරය ිරලිෙඳව පාසේ ිදසුන් දැනුවත් කරන දි

වාසම සිසුන් ස උබන්ධ කද ගියමින් සිදු කදන ලද ශාක සහ සමන් පිළිබඳ ක් ල

ේත්ර ධධයයනය පුුණු  ිතඩසටහන

තවද රත්ලතො ිද කැ ෑලෙොක්ක විපු ානන්ද විදයා ය දක්වා පා තමනක් , ෙයිිදකේ පාපැදි සවාරියක්
සහ 360 දර්ශන පථය දක්වා කඳුතරණය කිරීම සහ එම ස්ථානලේ ිද තඟන කිමිු ම් වැඩස හනක් ද
ිදු කරන දී

කබදගල කතලෑ බොක් ලක 360 දර්ශන වථය සහ කකරතදණය

මාතලේ සහ මහනුවර දිස්රික්ක ව පාසේ ිදසුන් , පරිසර නියමු භව කණ්ඩායම් ො දක්ෂිකා සහ දක්ෂක
කණ්ඩායම්, තරුණ / තරුණයින්ලේ සහභවාගිත්වලයන් හා මාතලේ හා මහනුවර දිස්රික්කයන් අයත්
රාෛය ලනොවන සංවිධාන හා රාෛය සංවිධාන නි ධාරීන්, විලදස් තරුණ තරුණියන් රැසක්ද ලම් සදහා
සහභවාගි විය

