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World Day to Combat Desertification and Drought
2021 ජුනි මස 17
“ප්රතිස්ථාපනය. භූමිය. යථාවත්කරනය ”
Restoration. Land. Recovery

කාන්තාරකරණය පිටුදැකීගේ අන්තර්ජාතික සේුතිය හා ශ්රී ලංකාව
භූමි සම්පත පිලිබඳව ජ්යාතන්තර අවධානය එක්තැන් කළ ප්රධාන අවස්ථාවක් ලෙස 1992 වසලේ රිලයෝ ද
ලජ්නීලරෝ නුවර පැවති මිහිතෙ සමුළුව සුවිල ්ෂිය ලේ. එහිදී කාන්තාරකරණය හා / ලහෝ දැඩි නියඟලයන්
පීඩාවටපත් රාජ්යයන්ලේ නියඟය සමණයලකාට කාන්තාරකරණය පිටුදැකීමත්, සම්මුතියට පාේ ව වූ
රාජ්යයන් ලේ අධි-ශුෂ්ක හා අේධ ශුෂ්ක , වියළි උප ආේර ප්රලේ යන්හි භුමි හායනය වළක්වා ගැනීමත්
ඉෙක්ක කර ගනිමින් එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ කාන්තාරීකරණය වැෙැක්ීලම් ජ්ාතයන්තර සම්මුතිය (United
Nations Convention to Combat Desertification) ජ්ගත් ප්රජ්ාව විසින් සම්මත කරගන්නා ෙදී . ශ්රී ෙංකාව
1995 වසලේදී ලමම අන්තේජ්ාතික සම්මුතිය සඳහා අත්සන් තැබූ අතර 1998 වේ ලේදී ඒ සඳහා අපරානුමැතිය
ෙබාලදමින් සම්මුතිලේ පාේ ව රාජ්යක් බවට පත්විය.

එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ කාන්තාරීකරණය වැෙැක්ීලම් ජ්ාතික ලක්න්ීය ස්ථානය ලෙස “පරිසර අමාතයාං ය”
ක්රියාකරයි. ඒ අනුව ලමම සම්මුතිලේ වගකීම් හා බැලඳමින් භුමි සම්පත හා සම්බන්ධ සියළුම පාේ වකාර
ආයතන සමඟ එක්ව පහත වැඩසටහන් දැනටමත් ක්රියාවට නංවා ඇත;
•

භුමි හායනය පාෙනය පිලිබඳ ජ්ාතික කියාකාරි සැෙැස්මක් සකස්කර එයට අදාළ වැඩසටහන්
ක්රියාත්මක කිරීම.

•

තිරසර සංවේධන ඉෙක්කයන් හා අනුගත ලවමින් එයට අදාළව භුමි හායනය නිල ්ධන (Land
Degradation Neutrality/LDN) ඉෙක්කයන් ජ්ාතික ව ලයන් හදුනාලගන ප්රකා යට පත්කිරීම
හා 2030දී එම ඉෙක්කයන් මුදුන්පත් කරගැනීලම් කටයුතු අදාළ හවුල්කාර පාේ ව සමග කටයුතු කිරීම.

කාන්තාරකරණය හා නියඟය පිටුදැකීගේ අන්තර්ජාතික දිනය සහ 2021 ගත්මාව
කාන්තාරකරණය පිටුදැකීලම් අන්තේජ්ාතික සම්මුතිය 1994 ජූනි මස 17 දින ප්රං ලේ පැරිස් නුවරදී සම්මත
කර ගන්නා ෙද අතර එම දිනය සිහිපත් කිරිම සඳහා සෑම වසරකම “ජූනි 17 දින - කාන්තාරකරණය හා
නියඟය පිටුදැකීලම් දිනය” ලෙස එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ සංවිධානය විසින් නම් කරන ෙදී. සෑම වසරකම ජූනි
17 වන දිනට ලයලදන එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ කාන්තාරීකරණය පිටුදැකීලම් දිනය විවිධ ලත්මාවන් ඔස්ලස්
සමරනු ෙබයි. ලමම දිනයට සමගාමීව ලොව පුරා රටවල් විවිධ සැමරුම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු
ෙබයි.
2021 වසලේ එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ කාන්තාරීකරණය පිටුදැකීලම් දිනලේ ලත්මාව වනුලේ “ප්රතිස්ථාපනය.
භූමිය. යථාවත්කරනය (Restoration. Land. Recovery)”යන්නයි. ලමම ලත්මාව යටලත් ලමම වසලේ
මූලික අවධානය ලයාමුකරනු ෙබන්ලන් හායනයට ෙක්වු භූමින් සුවදායී භූමින් බවට පත්කිරීම ලකලරහිය.
හායනයට ෙක්වු භූමි ප්රතිස්ථාපනය තුලින් ආේිකය යථාතත්වයට පත්ීම, නව රැකියා උත්පාදනය,අදායම
ඉහෙයාම සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඉහෙ නැංලේ. තවද එය ජජ්ව විවිධත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීමට

උපකාරවන අතර වායුලගෝලීය කාබන් තිර කිරිමටත් ,ලේ ගුණ විපේයාස අවමකිරිමටත් උපකාරීලේ. ඒ
තුලින් ලේ ගුණ විපාේයාස වෙ බෙපෑම අවම කරන අතර ලකෝවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා ඇතිවු හරිත
යථාවත්කරනය (green recovery) ක්තිමත් කරනු ඇතැයි බොලපාලරෝත්තුලේ.

2021 කාන්තාරකරණය හා නියඟය පිටුදැකීගේ අන්තර්ජාතික දිනය සැමරීම සඳහා පරිසර
අමාතාංශය මගින් ක්රියාත්මක කරණ වැඩසටහන
භුමි සම්පත් අං ය විසින් සෑම වසරකම ජූනි 17 වන දින එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ කාන්තාරීකරණය පිටුදැකීලම්
දිනය සැමරිමවස් විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ෙබයි. නමුත් දැනට ලමරටට බෙපවත්වන ලකෝවිඩ්
19 වසංගත තත්වය හමුලේ ලමම වසලේ එක්සත් ජ්ාතීන්ලේ කාන්තාරීකරණය පිටුදැකීලම් දිනය බිම්
මට්ටලමන් සැමරිම ප්රලයෝගිකව සිදුකෙ ලනාහැක. එනමුත් ලමම දිනයට සමගාමිව, ශ්රි ෙංකා වයඹ වි ්ව
විදයාෙලේ කෘෂිකේම පීඨය හා එක්ව මාේගගත ක්රමය ඔස්ලස් රැස්ීම් මාොවක් (Webinar Series)
සංවිධානය කිරිමට භූමි සම්පත් අං ය බෙලපාලරාත්තුලේ. ලමම රැස්ීම් මාොලේ ලත්මාව වනුලේ “සුවදායී
ලහට දිනක් ලවනුලවන් භුමි ප්රතිස්ථාපනය සඳහා ආලයෝජ්නය කරමු (Investing in Land Restoration for
a Healthier Tomorrow: The Sustainomics Approach) ” යන්නයි. ලමම රැස්ීම් මාොව ජූනි 17 වන දින
ආරම්භ කරනු ෙබන අතර පුරා සති හතරක කාෙ සිමාවක් සතියකට එක් දිනක් බැගින් මාේගගත ක්රමය
ඔස්ලස් පවත්වනු ෙැලේ.
ලමම රැස්ීම් මාොවලේ පෙමු අදියර ජූනි 17 වන දින ප.ව 4.00ට “භුමි හායනය, කාන්තාරිකරණය හා
නියඟය” යන ලත්මාව යටලත් පැවැත්විමට නියමිත අතර ලමහි ප්රධාන ලේ ණය, ලේරාලදනිය වි ්ව
විදයාෙලේ

කෘෂිකේම ඉංජිලන්රු අං ලේ

මහාචාේය නිමල් ගුණවේධන මහතා විසින් පැවැත්ීමට

නියමිතය. හායනයට ෙක්වූ කෘෂිකාේමික භූමි ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ ප්රාලයෝගික අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කිරිමක්
, භුමි සම්පත් අං ය මගින් දැනට ක්රියාත්මක කරනු ෙබන මධය කඳූකරලේ හායනයට ෙක්වු කාෂිකාේමික
භුමි පුනරුත්තාපන වයාපෘතිලේ , වයාපෘති කළමනාකරු වන නිමල් ගුණලස්න මහතා විසින් පවත්වනු
ෙැලේ.

භූමි සේපත සුරැකීම සඳහා සහගයෝගය දක්වු
භූමි සම්පත හායනයට ෙක්ීම හා සම්බන්ධ ගැටළු පාෙනය කිරිම සඳහා එක් ආයතනයකට තනිව කටයුතු
කිරිලම් හැකියාවක් ලනාමැති බව පැහැදිලි කරුණකි. ඒ සඳහා ප්රතිපත්තිමය ව ලයන් හා ජනතික
ව ලයන් විවිධ ක්රියාමාේග ගතයුතු අතර වඩාත් වැදගත් වන්ලන් සක්රීය අන්තේ ආයතනික
සහලයෝගීතාවයක් ඇතිකර ගැනීමයි. භුමි හායනය පාෙනය සඳහා ඝෘජුව හා වක්රව දායකත්වය සපයන සියළු
වැඩසටහන් හා යාන්රනයන් හදුනාලගන ඒවා ඒකාබේධ කිරීම මගින් වඩාත් ඵෙදායක හා කාේයක්ෂම
ජ්ාතික වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරිලම් හැකියාව ඇත. එලස්ම, වගකිම් දරණ පුරවැසියන් ලෙසින් තම

භුමි ඒකකයන් තුළ භුමි හායනය වැළැක්ීම සඳහා නිසි ක්රියාමාේග ගැනීමට ලපළඹීම මගින් ලමම ජ්ාතික
වගකීම ඉටුකිරීමට අප සැමට අවස්ථාව උදාී ඇත. ලම් සඳහා දායකවිය හැකි අවස්ථා රැසක් ඇත. එනම්;
•

භුමි හායනය සිදුවිය හැකි හදුනාගත් ස්ථානවෙ නිසි පරිදි රුක් ලරෝපණය කිරිම හා ලරෝපණය
කරණ ෙද වෘක්ෂ නිසි පරිදි නඩත්තුකර රැකබො ගැනීම මගින් වන ආවරණයක් නිේමාණය
කිරිමටත්, පාංශු ඛාදනය පාෙනය කිරිමටත්, පලසහි කාබනික රවය ප්රමාණය ඉහෙ නැංීමත්
සිදුකෙ හැකිය. ලමමගින් පරිසර පේධති ලස්වාවන් යථාවත් කරමින් ජජ්ව විවිධත්වය පවත්වා
ගැනීමත් සිදුවන අතර ලේ ගුණික විපේයාසයන්ලේ අහිතකර බෙපෑම් පාෙනය කිරිම සඳහාත්
දායකත්වය සපයයි. වනාන්තර සැගවුනු ජ්ො

ලෙස ක්රියාත්මක ලවමින් ජ්ෙ අව යතාවය ද

සපුරාෙයි.
•

වගා බිම් තුළ හා වගා බිම්වලින් බැහැරව ඒ ඒ ස්ථාන සඳහා සුදුසු පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම අනුගමනය
කිරීම ද ඉතා වැදගත් ක්රියාමාේගයකි. ලමහිදී ලපාදුලේ ගත්කෙ සමහර පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම
(උදාහරණ - ගල්වැටි දැමීම) සඳහා මූලිකව යම් පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවුවත් එමගින් භූමිලේ
නිෂ්පාදිතතාවය ඉහළ නැංීම තුලින් ෙැලබන් දිගුකාලීන ප්රිොභ පිළිබඳව දැනුවත් ීම ඒ සඳහා
දිරිගැන්ීමක් වන්ලන්ය.

•

අනව යය පරිදි පස බුරුල් කිරිම හා ලසෝදා පාළුවට ෙක්ීමට ඇති ඉඩකඩ පාෙනය කිරිමත්,
අනව යය පරිදි කෘෂි රසායන රවය පසට ලනාලයදීමටත් වග බොගැනීම අතයාව ය ලේ.

•

හැකි පමණ ලබෝග වගාවන් සඳහා කාබනික ලපාලහාර ලයදීම හා රසායනික ලපාලහාර භාවිතලේදී
පාංශු පරීක්ෂණයකින් පසු අව ය නි ්ිත ප්රමාණයන් පමණක් පසට ලයදීමට පියවර ගැනීම.

•

පලසහි ගුණාත්මය ඉහළ නැංීම සඳහා කබනික රවය පසට එක්කිරිමත් එමගින් පාංශූ ජීීන්ලේ
ක්රියාකාරීත්වය නිසි පරිදි පවත්වාගැනීමත් පහසු කටයුත්තකි.

“සුවදායි භුමියක් තුළින් ඉසුරුමත් ගේශයක් ගගාඩනගු”!

