“සුවපත් මිහිතලයක් උදෙසා දලෝක මිහිතල දිනය”
(2020 අප්රේල් 22)
වර්තමානප්රේ සමස්ථ ප්ර ෝකප්රේම අවධානය ප්රයාමුව ඇත්ප්රත් ප්රකාප්රරෝනා වයිරසය ප්රකප්රරහිය. ප්ර ාව පුරා
ප්රේගප්රයන් පැතිරයන ප්රමම වයිරසය මගින් ප්රේ වනවිටත් අති විශා මිනිස් ජීවිත සංඛ්යාව ම ප්රමප්ර ාවින් රනරන් කර
ඇත. එප්රස්ම සාමානය නන ජීවිතය අඩා

කරමින් මිලියන ගනනක නනතාව ම අසරණ තත්ත්වයට පත්කර ඇත.

ප්රමම තත්ත්වය පා නය සඳහා නිප්රරෝධායන කටයුරනව

සිට සහන ප්රස්වා සැපයීම ද මවා විශා

ධනස්කන්ධය ම

වැයකිරීමට ප්ර ාව පුරා රටව ට සිදුව ඇත. ප්රකාප්රරෝනා වයිරසය ප්රහ්රනප්රවන් වර්තමානප්රේ ඇතිවී ඇති බරපත
ප්රසෞඛ්ය ගැටුවවට අමතරව දිරිප්රේදී ප්ර ාවට මුහුණදීමට සිදුවන සමාන ආර්ික ගැටුව රැස ම පිළිබඳ
පුප්රරෝකථනයන් ද විද්වරනන් විසින් දිරිපත්කර ඇත.
ප්රකාප්රරෝනා වයිරසය විසින් ප්ර ාව පුරා දැවැන්ත අරබුදකාරී තත්ත්වය ම නිර්මාණය කර ඇති අතර ප්රබාප්රහෝ රටවල්
එහි අමිහිි අද්දැකීම්ේ විිරමින් ඇත. ප්රමම ්ද්ගතව ඇති තත්ත්වය හමුප්රේ පරසරය අතින් යේ
තත්ත්වයන් නිි මෂණය වී තිබීම ද සුවිප්රශ්ෂිය

 මෂණයකි. දැනට

ධනාත්මක

ැබී ඇති වාර්තා අනුව ප්ර ාව වායු දූෂණය

සැ කිය යුරන අගයකින් පහළ වැටී ඇති බව අනාවරණය ප්රේ. විප්රශ්ෂප්රයන් දකුණු ආසියාතික ක ාපය සැ කීම්ප්රේදී
දන්ිරයාප්රේ නවිරල්ලි නගරය ආශ්රිතව වායු දූෂණප්රේ සැ කිය යුරන අඩුවීම ම 2020 අප්රේල් මස මු
එප්රමන්ම ප්ර ාව වඩාත් නනාකීම්ර්ණ හා කාර්යබහු නගරව

වාර්තාවිය.

වායු දූෂණය විශා වශප්රයන් පහ ප්රගාස් ඇති බවත්,

ඕප්රසෝන් වියන ස්වභාවිකව පිලිසකර ප්රවමින් ඇති බවත්, හිතාගාර වායූන් ඇරනුවව පිසරයට එකරනවන විවිධ
දූෂකාරක ප්රමාණය අඩුවී ඇති බවත් වාර්තා විය. එප්රස්ම, නාගික පිසරප්රයන් දුරස්ූ සමහර සත්ත්ව විප්රශ්ෂ
නැවතත් නාගික පිසරව

සැිසරන අයුරු ද මනට

ැබුණි. ප්රේ සියල් ප්රගන්ම නැවත නැවතත් පැහැිරලි

වන්ප්රන් මිනිසා මිහිත ප්රේ ධාිතාවය ද මමවා එහි සමරනලිත බවට හානිකරමින් තම කටයුරන සිදුකර ඇති බවයි.
නමුත් දැන් මානව ක්රියාකාරකේ නවතා මින් මිහිත ය නැවතත් සුවපත් ප්රවමින් ඇත.
එප්රස්ම ප්රසාබාදහම විසින් මිනිසාට කියාදුන් පාඩමට හිස නමමින් ප්ර ාව රටවල් කීම්පය ම ප්රේ වනවිටත් තම රටව
පිහිටි වනාන්තර, වනජීවීන්, ගංඟාවන් ආර මෂා කිිමටත් ඒවාට මිනිසුන් සරන අයිතීන්

බාදීමට පියවර ගැනීමත්

ප්රසංශනීය ක්රියාවකි.
ප්රමම පසුබිම මත මිහිත ය ප්රකප්රරහි වඩාත් සංප්රේදී වන්නට, මිහිත ය ප්රවත කාරුණික වන්නට, මිහිත ය
සුරැකීම්ප්රේ වගකීම්ම දරන පුරවැසියකු වන්නට අවස්ථාව අපට ්දාවී ඇත. ඒ මිහිත යට ගරු කරන්නට ප්රවන්ව ඇති
“ප්ර ෝක මිහිත

ිරනය” ප්රමම අප්රේල් 22 ිරනට ප්රයදී ඇති බැවිනි. 2020 ප්ර ෝක මිහිත

ිරනය දතිහාසප්රේ අන්

කවරදාටත් වඩා සුවිප්රශ්ෂිය වන්ප්රන් අපි මෂාකාරී මානව ක්රියාකාරකේ ප්රහ්රනප්රවන් හානියට පත් මිහිත ය
ස්වභාවධර්මය විසින්ම නැවතත් සුවපත් කරන සමයක අපට එය සමරන්නට සිදුවීමයි.

දලෝක මිහිතල දිනදේ ඉතිහාසය
1969 වසප්රර්දී ඇමිකා එ මසත් නනපදප්රේ සැන්ප්රැන්සිස්ප්රකෝ නුවර පැවති යුප්රනස්ප්රකෝ ආයතනප්රේ සමුුවප්රේදී
එවකට ප්රකට සාම ක්රියාකාරීප්රයකු ූ ප්රනෝන් මැ මප්රකාප්රනල් මහතා විසින් සාම සංකල්පය සමග මිහිත යට
ගරුකිරීම සඳහා ිරනය ම ප්රයෝනනා කරන

දී. පළමු වරට ප්රමම ිරනය මිහිත

ිරනය ප්ර ස 1970 වසප්රර් මාර්රන මස

21 ිරන ්රනරු අර්ධප්රගෝ ප්රේ රටවල් විසින් සමරා ඇත. පසුව ඇමිකා එ මසත් නනපදප්රේ පිසරය හා සේබන්ධ
විද්වප්රතකු ූ ප්රසප්රනට් සභික ප්රගප්ර ාර්් ප්රනල්සන් මහතා විසින් 1970 ප්රේ අප්රේල් මස 22 ිරන මිහිත
වශප්රයන් සමරා ඇත. එප්ර ස ඇමිකා එ මසත් නනපදය විසින් මිහිත

ිරනය ම

ිරනය සමරන අවස්ථාව වනවිට ඒ සඳහා

ප්ර ෝක මිහිත ිරන නා ය (World Earth Day Network) නමින් සංවිධානය ම ද පිහිටුවා ගන්නා දී. මිහිත ිරනය
සැමරීප්රේ මූළික අරමුණවී ඇත්ප්රත් නිප්රරෝගී, තිරසාර පිසරය ම ්ප්රදසා කැපවීමයි. පිිසිදු වාතය, පිිසිදු න ය හා
වඳවීප්රේ තර්නනයට

 මූ ජීවී විප්රශ්ෂ පිළිබඳව සැ කිල්

ප්රයාමුකිිම ද ප්රමම පළමු මිහිත

ිරනය පාදක

කරගනිමින් ඇතිවිය.

දලෝක මිහිතල දිනදේ සුවිද ෂී
ේ යතාවය
ප්ර ෝක මිහිත

ිරනය පිසර ආර මෂාව මුල්කරගනිමින් ඇති ූ ිරනයකි. එප්රමන්ම 1970 දී ආරේභවී පිසරය

පිලිබඳ ප්රගෝලීයව නනතා ක්රියාකාරීත්වය ම ශ මතිමත්ව ස්ථාපිත ක

අවස්ථාවකි. පිසරය පිළිබඳව නනතාව

දැනුවත් කිිම සඳහාත්, පිසර ක්රියාකාරකේ සඳහා ප්රයාමුවීම සඳහාත් විවිධ සේමන්රණ, නනතාව සහභාගීවන
ආචාර ප්රපළපාලි, ප්රපත්සන් අත්සන් කිරීම, පිසරය පවිර කිරීප්රේ ්රමදාන, රු ම ප්රරෝපණ වැඩසටහන්, පිසරය
සුරකින බවට ප්රතිාා දීම ආදී විවිධ වැඩසටහන් ප්ර ාව පුරා ක්රියාත්මක කරන ිරනයකි. තවත් වැදගත් කරුණ ම
වන්ප්රන් 2020 වසප්රර් ප්ර ෝක මිහිත ිරනය එහි 50ප්රවනි සංවත්සරය සැමරීමයි.

දෙෙ වසදේ දත්ොව සහ එහි වැෙගත්කෙ
2020 වසප්රර් ප්ර ෝක මිහිත

ිරනප්රේ ප්රත්මාව “ප්රද්ශගුණ විපර්යාස සඳහා ක්රියාත්මක ප්රවමු” (Climate Action)

යන්නයි. ප්රමම සුවිප්රශ්ෂිය ප්රත්මාව මගින් වර්තමානප්රේ ප්ර ාවම මුහුණදී ඇති ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ප්රේ
අහිතකර බ පෑේව ට මුහුනදීම සඳහා නගත් ප්රනාව ඒකරාී  කිරීප්රේ වැදගත්කම දස්මරන කිරීමත්, ප්රද්ශගුණික
විපර්යාසයන් ඇතිකිරීම සඳහා ප්රහ්රනවන මානව ක්රියාකාරකේ අවම කිිමටත් නගත් අවධානය ප්රයාමුකර ඇත.
නනතික ප්රතිපාදන මගින් පමණ ම ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන් ඇතිවීමට ප්රහ්රනවන කරුණු පා නය කිිමට පියවර
ප්රනාප්රගන ඒ සඳහා සමානප්රේ සෑම ස්ථරයකම නනතාවප්රේ දැනුවත් භාවය ඇතිකරමින් ඒ රනළින් පිසර හිතකාමී
ආකල්ප හා ක්රියාකාරකේ ප්රවර්ධනයට ප්රමම කාප්ර ෝචිත ප්රත්මාව වඩාත් වැදගත් වී ඇත.
ප්රද්ශගුණික විපර්යාස සඳහා ප්රහ්රන වන්ප්රන් මානව ක්රියාකාරකේද නැතප්රහාත් ස්වභාවික සිද්ින් ද යන්න පිළිබඳව
විද්වරනන් අතර මතවාදය ම ඇතත්, ඒ අතින් මානව ක්රියාකාරකේ ප්රද්ශගුණික විපර්යාස සඳහා ප්රධාන වශප්රයන්
ප්රහ්රනවන බව අනාවරණය වී ඇත. ප්රේ අනුව, මිනිසාප්රේ ක්රියාකාරකේ ප්රහ්රනප්රවන් වායුප්රගෝ ප්රේ ඇති වායු

සංයුතිප්රේ සිදුවන ප්රවනස්වීේ නිසා ප්රද්ශගුණප්රේ ඇතිවන ප්රනාප්රයකුත් ප්රවනස්වීේ ප්රද්ශගුණික විපර්යාස ප්ර ස
සරළව හැිරන්විය හැක.
2012 වසප්රර් කටාර් රානයප්රේ

පැවති එ මසත් නාතීන්ප්රේ ප්රද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සේමුතිප්රේ

පාර්ශවකරුවන්ප්රේ 18වැනි සමුුවව (COP-18)

මගින් කාබන්ඩප්රයා මසයි් (CO2), මීප්රත්න් (CH4), නයිට්රස්

ඔ මසයි් (N2O), හයි්ප්රරාෆ්ප්ර ෝප්රරෝකාබන් (HFCs), පර්ෆ්ප්ර ාප්රරෝකාබන් (PFCs), සල්පර් ප්රහ මසාෆ්ප්ර ෝරයිඩ
(SF6) සහ නයිට්රනන් ට්රයිෆ්ප්ර ෝරයි් (NF3) යන වායු වර්ග “හිතාගාර වායු” ප්ර ස ප්රකාශයට පත්කරන දී. ප්රමම
වායුන් වායුප්රගෝ ප්රේ ස්වභාවිකව පවතින වායුන් ප්රමන්ම කෘතිමව නිපදවා ඇති වායුන්වන අතර ප්රමම වායුන් සරනව
හිරුප්රගන් පැමිප්රනන ප්රහෝ පෘිවිප්රයන් පිටවන අප්රධෝර මත කිරණ (තාප කිරණ) අවප්රශෝෂණය කිරීප්රේ හැකියාවත්
එප්ර ස අවප්රශෝෂණය කරන ද අප්රධෝර මත කිරණ නැවත පිසරයට මුදා හැරීප්රේ හැකියාවත් සරනය. වායුප්රගෝ යට
අිකව ප්රමම හිතාගාර වායුන් මු මතවීම මගින් මිහිත ප්රේ ්ණුසුම දහළයන අතර එමගින් ප්රද්ශගුණික
විපර්යාසයන් ඇතිකරනු බයි. වායුප්රගෝ යට අිකව එකරනවන කාබන් ඩප්රයා මසයි් වායුව ප්රද්ශගුණික විපර්යාස
ප්රකප්රරහි විශා

වශප්රයන් දායක වන අතර එහිදී බ ශ මතිය, විදුලිය සහ තාපය ්ත්පාදනය සඳහා ගල් අරුරු සහ

ඛ්ණින ප්රතල් වැනි ප්රපාසි

දන්ධන භාවිතයත්, ප්රවාහන  මප්රෂ්රප්රේදී ප්රපාසි

දන්ධන දහනයත් අික

කාබන්ඩප්රයා මසයි් ප්රමාණය ම වායුප්රගෝ යට මුදාහින ප්රභවයන්ය. ප්රමයට අමතරව කර්මාන්තශා ා, අවිිමත්
භූමි පිහරණ රටාවන්, අවිිමත් අපද්රවය කළමනාකරණය ප්රමන්ම වන හරණය ප්රහ්රනප්රවන් ද වායුප්රගෝ යට අික
කාබන්ඩප්රයා මසයි් වායු ප්රමාණය ම එකරන ප්රේ.
ප්රගෝලීය වශප්රයන් වැඩිම කාබන්ඩප්රයා මසයි් වායු ප්රමාණය ම වායුප්රගෝ යට නිදහස්කරන රට ීනනය වන අතර එම
ප්රමාණය 28

 ම පමණය. ප්රමහි ප්රදවන හා ප්රතවන ස්ථානයන් පිලිප්රවලින් ඇමිකා එ මසත් නනපදයට හා

දන්ිරයාවට හිමිවන අතර එම ප්රමාණයන් 1%

හා 7 කි. වායුප්රගෝ යට කාබන්ඩප්රයා මසයි් නිදහස් කිිප්රේ

5 ක දායකත්වය ම ද මවන රුසියාව ප්රමම ප්රල්ඛ්නප්රේ සිේවන ස්ථානය දරන අතර 3 ක කාබන්ඩප්රයා මසයි්
වායු ප්රමාණය ම නිදහස් කරන නපානය පස්වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත. කුඩා ිරවයින ම ප්ර ස ශ්රි

ංකාප්රේ සමස්ථ

කාබන්ඩප්රයා මසයි් නිදහස් කිිම 0.1% කට වඩා අඩු අගයකි. (මු ාශය -https://www.worldometers.info/co2emission )
වර්තමානයේ මිනිසා විසින් සිදුකරන අධිපරිය ෝජන ජිවන රටාව ය ේතුයවන් පරිසරයට බැ ැරවන අපද්රවය
රසායනික ද්රවය ප්රමාණය ඉතා ඉ ළ අගයක් ගනී. යමම රසායනික ද්රවය අතර පරිසරයට ඉතා

ා

ානිකර දිගුකල්

පවතින කාබණික දූෂකාරකයන් ද පවති. යමයසේ පරිසරයේ පවතින විවිධ හානිදායී රසායනික ද්රවයවල
ක්රියාකාරිත්වය යගෝලීය උෂේණත්වය ඉ ළයාම මත යවනසේීයේ ැකියාවක් ද ඇත. එයසේම පරිසරයට බැ ැරී ඇති
විවිධ වර්ගයේ රසායනික ද්රවය එකියනක මි්රී දැනට අනුමාන කල යනා ැකි මට්ටයේ හානිකර බලපෑමක්
ඇතිීමට ද අවසේථාව ඇත. එයමන්ම, යේශගුණික විපර්යාස මගින් ඇතිවන විවිධ යවනසේකේ ය ේතුයවන් ඉ ත
රසායනික ද්රවය මගින් ජනිතවන බලපෑම යලාව විවිධ ප්රයේශ වලට වයාප්තවියේ ැකියාවක් ද ඇත. යමම කරුණු
සැලකීයේදී යේශගුණික විපර්යාසයන් පිළිබඳව අප වැඩි අවධානයක් යයාමුකල යුතු බව ඉතා පැ ැදිලිය.

දේ ගුණික විපේයාසයන්දේ අහිතකර බලපෑම්


වායුප්රගෝ ප්රේ ්ණුසුම දහළයාම ප්රහ්රනප්රවන් ධ්රැව ප්රප්රද්ශ ආශ්රිතව පවතින ේ ැසියර හා අයිස් තට්ටු
ිරයවීයාම නිසා සාගරප්රේ න මට්ටම දහළ යාම. ප්රමම තත්ත්වය මත කුඩා ිරවයින් සහ පහත්බිේ න ප්රයන්
යටවීයාප්රේ අවදානම ම ඇත.



ිරගු නියං කා ඇතිවීම හා දතා ප්රකටි කා ය ම රනළ අික වර්ෂාව ම ැබීම ප්රහ්රනප්රවන් ආපදා තත්ත්ව
ඇතිවීම (නියඟය හා ගංවරනර). ප්රේ ප්රහ්රනප්රවන් ජීවිත හා ප්රද්ප හානිවීේ ප්රමන්ම ස්වභාවික පිසර පද්ධති
හානියට පත්වීම ද සිදුප්රේ.



ප්රද්ශගුණික රටාවන් ප්රවනස්වීම හා ඇතිවන ආන්තික කා ගුණික තත්ත්වයන් (ිරගුකාලීන නියං සහ
 මෂණික ගංවරනර) ප්රහ්රනප්රවන් කෘෂිකර්මාන්තය වැනි නදනික ක්රියාකාරකේ අඩා වීම.



කෘෂිකර්මාන්තයට ගැටුව ඇතිවිම හා පිිසිදු පානීය න ය සීමිතවීම මගින් ආහාර සුර මෂිතතාවයට හා
ප්රසෞඛ්යයට ගැටුව ඇතිවීම.



විවිධ ප්රරෝග පැතිරයාප්රේ අවදානම ඇතිවීම (්දා- ප්රඩංගු, මැප්රල්ියාව).



කුණාටු හා වාසුළි තත්ත්ව සු භව ඇතිවීම හා එමගින් සිදුවන ජීවිත හා ප්රද්ප හානි දහළයාම.



ජීවී විප්රශ්ෂයන්ප්රේ වයාප්තියතිය ප්රවනස්වීමට ප්රහ්රනවීම හා ජීවී විප්රශ්ෂ වඳවීයාමට ප්රහ්රනවීම.

දේ ගුණික විපේයාසවල අහිතකර බලපෑම් අවෙ කිරීෙ හා ඒ සඳහා අනුගතවීෙ
ශ්රි

ංකාව නිවර්තන ක ාපප්රේ පිහිටි දූපත් රානයය මවීම ප්රහ්රනප්රවන් එය ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ප්රේ අහිතකර

බ පෑමට ප්රගාදුරුවීප්රේ දහළ විභවය ම සහිතය. වර්තමානප්රේදී ප්රද්ශගුණික විපර්යාස ප්රහ්රනප්රවන් ඇතිවන වර්ෂා
රටාප්රේ ප්රභ

ප්රවනස්කේ, ිරගුකල් පවත්නා නියං තත්ත්ව ප්රමන්ම දතා සුුව කා ය ම රනළ අික වර්ෂාව ම

ැබීම

ප්රහ්රනප්රවන් ඇතිවන  මෂණික ගංවරනර වැනි තත්ත්වයන් ප්රමරට ප්රබෝප්රහෝ ප්රප්රද්ශවලින් වාර්තා ප්රේ. අප වැනි රට ම
ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ප්රේ අහිතකර බ පෑේව ට නිරන්තරප්රයන්  මවීම දතා හානිදායක අතර එමගින් සමාන,
ආර්ික, පාිසික ගැටුව රාශිය ම ඇතිවීම ප්රනාවැ ැ මවිය හැකි කරුණකි. ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්
සේූර්ණප්රයන් නවතාලීප්රේ හැකියාව ම ප්රනාමැති අතර සිදුක

හැ මප්ර ම එහි අහිතකර ප්රිප

වැ ැ මවීමට ප්රහෝ

අවම කිරීමට පියවර ගැනීම හා ඒ සඳහා අනුගත වීමයි. අනුගතවීප්රේදී ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ප්රේ අහිතකර
බ පෑේ ප්රකප්රරහි ඔප්රරාත්රනදීප්රේ හැකියාව වර්ධනය කරනු

බයි. එ මසත් නාතීන්ප්රේ ප්රද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ

රාමුගත සේමුතිප්රේ පාර්ශව රානය ම වශප්රයන් ප්රමන්ම “කියප්රතෝ සන්ධානප්රේ” පාර්ශව රට ම වශප්රයන් ශ්රී

ංකාව

දැනටමත් ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට අදාළ පියවර රැස ම ප්රගන ඇත. එප්රමන්ම 2015 වසප්රර් එළිද මවන
“පැිස් ගිවිසුම” ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන් පිළිබඳ අන්තර්නාතික අවධානය වඩාත් දහළ නැංවීමට අවස්ථාව ම විය.

ද

ප්රමම පසුබිම යටප්රත් 2020 වසප්රර් ප්ර ෝක මිහිත

ිරනය ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ප්රේ අහිතකර බ පෑප්රමන්

මිහිත ය ආර මෂාකරගැනීම සඳහා අවධානය ප්රයාමුකර ඇත. වර්තමානප්රේදී ද ප්රද්ශගුණික විපර්යාස ප්රහ්රනප්රවන්
වසරකිර සැ කියයුරන ජීවිත හා ප්රද්ප

හානි ප්ර ාව පුරා වාර්තාවන අතර එය දිරිප්රේදී තවදුරටත් තීවුර වනු ඇත.

මානව ක්රියාකාරකේ ප්රහ්රනප්රවන් හායනයට

 මූ මිහිත ය ස්වභාවිකවම නැවත සුවපත්වන සමයක අපට වඩාත්

වගකීම්ේ සහගත ප්ර ස හා පිසර හිතකාමී ප්ර ස මිහිත ය ප්රවත අවධානය ප්රයාමුකිිමට කා ය එළඹ ඇත. මානව
ක්රියාකාරකේ මිහිත ප්රේ දරාගැනීප්රේ ධාිතාවය ද මමවා ඇති බව COVID19 ප්රහ්රනප්රවන් වසා දැමූ නගරව ට
දහළින් නැවත මරනූ නිල් අහස අපට පස මකර ඇත. එප්රස්නේ අප සරන වගකීම්ම වන්ප්රන් ජීවයට නිවහනූ අප්රප්තිය
මිහිත ය සරැකීම්මට පියවර ගැනීමයි.

දලෝක මිහිතල දිනයට අපිත් දෙදසේ ොයක දවමු.

















ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට ප්රහ්රනවිය හැකි ක්රියාකාරකේ පිළිබඳව දැනුවත් ප්රවමු .
බ ශ මතිය සංර මෂණයට පියවර ගැනිමු.
හැකි සෑම විටම ප්රපාදු ප්රවාහන ්රම භාවිතයට නැුරරුප්රවමු.
පිසර හිතකාමී බ ශ මති ප්රභව ප්රවත ප්රයාමු ප්රවමු.
අහිතකර පිසර තත්ත්වයන්ට ඔප්රරාත්රනදීප්රේ හැකියාව සහිත ප්රබෝග වර්ග හා ජීවී විප්රශ්ෂ සංර මෂණය
කරමු. අදාළ ප්රප්රද්ශව ට හදුන්වාප්රදමු.
ජීවී විප්රශ්ෂයන්ප්රේ පැවැත්මට හානිකර ද්රවය (්දා- කෘෂි රසායන) භාවිතප්රයන් ව කිමු/ අවම කරමු.
ප්රපාලිතීන් හා ප්තිය ාස්ටි ම භාවිතය අවම කරමු.
නිසි පිිර කසළ බැහැර කරමු.
හැකි සැමවිටම පිසර හිතකාමී භාණ්ඩ භාවිතා කරමු.
පිසර පද්ධතිව ට හානිවන ක්රියාකාරකේවලින් ව කිමු.
ස්වභාවික සේපත් අිපිප්රභෝනනය සීමා කරමු.
ප්රගවත්ප්රත්, පාසප්රල් ප්රහෝ සුදුසු ස්ථානයන්හි නිසි පිිර රු ම ප්රරෝපණය කරමින් ප්රරෝපණය කරන ද ශාක
නිසිපිිර නඩත්රන කරමු.
න ප්රපෝෂක ප්රප්රද්ශ සංර මෂණයකර න සේපත් කළමනාකරණය කරමු.
වගකීම්ප්රමන් යුරනව පිසර වින්දනය කරමු.
පිසරය පිළිබඳව නිසි පිිර දැනුවත්වී හා අන්අයටත් එම දැනුම බාප්රදමු.
සර ිරවිප්රපවත ම ඇතිකරගනිමු.
“සුවපත් මිහිත ය ම සඳහා අප්රප්තිය දායකත්වය බාප්රදමු.”

විප්රශ්ෂ ස්රනතිය - වසන්ත ිරසානායක මහතා, අතිප්රර්ක ප්රල්කේ (පිසර ප්රතිපත්ති), පිසර හා වනජීවී සේපත් අමාතයාංශය.
අජිත් සිල්වා මහතා, අතිප්රර්ක ප්රල්කේ (පිසර සංවර්ධන), පිසර හා වනජීවී සේපත් අමාතයාංශය, ආචාර්ය සුනිමල් නයරනංග
මහතා, අධය මෂ, ප්රද්ශගුණ විපර්යාස ප්රල්කේ කාර්යා ය, පිසර හා වනජීවී සේපත් අමාතයාංශය. ආර්.එේ.පී. අප්රේප්රකෝන්
මහත්මිය, අධය මෂ, නනව විවිධත්ව ප්රල්කේ කාර්යා ය, පිසර හා වනජීවී සේපත් අමාතයාංශය. මහින්ද ප්රේරහැර මහතා,
නිප්රයෝනය අධය මෂ, පිසර දූෂණ පා න හා රසායන ද්රවය කළමනාකරණ අංශය, පිසර හා වනජීවී සේපත් අමාතයාංශය.
ද මීණී ප්රපප්රර්රා මහත්මිය, සහකාර අධය මෂ, ප්රද්ශගුණ විපර්යාස ප්රල්කේ කාර්යා ය, පිසර හා වනජීවී සේපත්
අමාතයාංශය.
ප්රතාරරනරු ප්ර ෝක මිහිත ිරන ප්රවේ අඩවිය (www.earthday network), අන්තර්නා ය හා ප්රද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ප්රල්කේ
කාර්යා ය මගිනි.

සටහන
ටී.එේ. අනුරුද්ධ ප්රතන්නප්රකෝන්
සහකාර අධය මෂ (පිසර සැ සුේ හා ආර්ික)
පිසර හා වනජීවී සේපත් අමාතයාංශය

