කාන්තාරකරණය හා නියඟය පිටුදැකීම පිළිබඳ අන්තර් ජාතික දිනය- 2020 ජූනි 17
World Day to Combat Desertification and Drought
ආහාර, සත්ව ආහාර හා තන්ු. - තිරසර ලෙස නිපදවමු, පරිල ෝජනය කරමු
Food. Feed. Fibre.- Sustainable Production and Consumption
කාන්තාරකරණය පිටුදැකීමේ අන්තර්ජාතික සේුතිය 1994 ජූනි මස 17 දින ප්රංශයේමප රැස්සන වරදර සේමත
කර ගන්නා ලද අතර එම දිනය සිහිරත් කිරීම සඳහා සෑම දසරකම ජූනි 17 දින කාන්තාරකරණය හා නියඟය
පිටුදැකීමේ දිනය මලස එක්සත් ජාතීන්මේ සංවිධානය විසින් නේ කරන ල .සෑම දසරකම ජූනි 17 දින
කාන්තාරකරණය හා නියඟය පිටුදැකීමේ දිනය මලස විවිධ මත්මාදන් ඔසනමසන අන්තර් ජාතික දශයේමයන්
සමරවර ලබයි. කාන්තාරකරණය හා භූමි හායනය පිළිබඳද මහජනතාද ඇතුළු විවිධ රාර්ශයේනදයන්
දැවරදත්කර එම තත්දයන් දැළැක්ීමට කටයුතු කිරීම මමම දිනය සැමරීමේ ප්රධාන අරුණම..
කන්තාරකරණය හා නියඟය පිටුදැකීම පිළිබඳ අන්තර් ජාතික දිනමප මමදර මත්මාද දවරමප “ආහාර,
සත්ද ආහාර හා තන්තු.” තිරසර මලස නිරදදු, රස්ම ෝජනය කරු (“Food. Feed. Fiber.”- Sustainable
Production and Consumption) යන්නයි. මමම මත්මාද මගින් භූමිය හා රස්ම ෝජනය අතර ඇති
සේබන්ධතාදය පිළිබඳද කාලීන දශයේමයන් දැදගත් කතිකාදක් නිර්මාණය සඳහා රසුබිේ සරයවර ලබයි..
මිනිසුන්මේ අසීමිතවු රස්ම ෝජන අදශයේයතාදයන් සැපිරීම සඳහා සිදු කරන නිෂනරාදකයන් නිසා භූමියට
සිදුදන හානිය පිලිබඳද හා භුමිහායනය නිසා මතුදන අහිතකර රාස්සස්ක,සමාජ, ආර්ික බලරෑේ පිළිබඳද
මහජනතාද දැවරදත්කිස්ම හා ඔවුන්මේ ආකල්ර මදනසන කිරීම මමම මත්මාම. අරුණයි.
ජනගහනය දැඩිීම, ආදායේ තත්දය ඉහළ යාම හා නාගරීකරණයත් සමගම ආහාර, සත්ද ආහාර හා
මරදි පිළි නිරදීම සඳහා අදශයේය මකි සඳහා ඉල්ුම ඉහල යයි. එම ඉහළ යන ඉල්ුමත් සමගම ඒදා
නිෂනරාදනය සඳහා දැඩි දැඩිමයන් භූමිය ාවිතා කිරීම මහනතුමදන් ඒ සඳහා ඉඩේ ලබාගැනීමට
තරගකාස්ත්දයක් ඇති ම.. එහි ප්රතිලලයක් මලස විශයේාල දශයේමයන් ඉඩේ ාවිතා ීම නිසා අධික ම.ගයකින්
භූමීමප ලලදායිතාද (සරුබද) අඩුම.. ඉඩේදල සරු බද අඩු ීමත් සමගම දැඩි අසනදැන්නක් ලබා ගැනීම
සඳහා දැඩි දැඩිමයන් රසායනික ද්රදය රසට එක් කිරීමමන් භූමියට සිදු දන හානිය තදදුරටත් ඉහළ යයි.
තදද මබෝග දගාදට වරසුදුසු අධික බෑවුේ සහිත ආන්තික භූමි නිසි රාංශු සංරක්ෂණ ක්රම මයාදා ගැනීමකින්
මතාරද ාවිතා කිරීම, රාංශු ඛාදනය, නාය යාේ දැනි ගැටළු රැසකට මග රාදයි. එමමන්ම දනාන්තර හා
සනද ාවික රස්සර රද්ධතින් මගන් යුතු ඉඩේ කෘෂිකර්මය හා මදනත් ාවිතයන් සඳහා මයාදා ගැනීමමන්
සනද ාවික රස්සරයට හා ජජද විවිධත්දයට දැඩි මලස බලරෑේ ඇති කරයි. මමමලස මරරදි සරුසාරවූ
භූමිදලින් මහක්ටයාර් බිලියන 2ක් දැඩි භූමි ප්රමාණයක් මේ දන විට හායනයට ලක්ද ඇති බදත් සනද ාවික
රස්සර රද්ධතීන්මගන් 70% දඩා ප්රමාණයක් යේ රස්දර්තනයකට ාජනය ී ඇති අතර එය 2050 දසර
දන විට 90% දක්දා දැඩි විය හැකි බදත් දාර්තාී ඇත.( මතාරතුරු -www.unccd.int)
කෘෂි කර්මාන්තය, සත්ද ආහාර හා මකි නිෂනරාදනය දැනි ක්රියාදලින් මද්ශයේගුණ විරර්යාසදලට මහනතුම..
කෘෂි කර්මාන්තය සහ මදනත් භූමි රස්හරණයන් නිසා හස්තාගාර විමමෝයනමයන් ¼ක් රමණ සිදුම..
ඇඟුේ හා රාදහන් නිෂනරාදනය නිසා හස්තාගාර දායු විමමෝයනය 8%ක් රමණ සිදුදන අතර එය 2030
දසරදන විට 50%කින් රමණ ඉහළ යවර ඇතැයි අමේක්ෂා මකමර්.එමලසම මද්ශයේගුණික විරර්යාසදල
අහිතකර බලරෑම නිසා මතුදන නියඟය . ගංදතුර. නායයාේ දැනි තත්දයන් ඉහළයාම මහනතුමදන් ඉහත
අදශයේයතාදයන් සුරරා ගැනීම පිණිස මයාදා ගත හැකි භූමි ප්රමාණය තදදුරටත් අඩුම.. එමහයින් ඉහළ යන
ජනගහනය සහ ඔවුන්මේ අදශයේයතාදයන් සුරරා ගැනීමට ඉදිස්මප අදශයේය භූමි ප්රමාණයන් සුරරා ගැනීම
මකමරහි අදධානය මයාු කිරීම ඉතා දැදගත් ම.. අරමේ සුුරරුදු රස්ම ෝජන රටාදන් හා ක්රියාකාරකේ,
දඩා කාර්යක්ෂම සැලසුේ හා තිරසාර ක්රියාකාරකේ බදට රත් කිරීම තුලින් ආහාර, සත්ද ආහාර හා මකි
නිරදීම සඳහා ඉදිස් භූමි අදශයේයතාදන් සුරරා ගැනීමට අරටද දායකවිය හැකිය.

