2021 ල ෝක මිහිත දිනය සමරමු
පරිසරය සම්බන්ධව ප්රකාශයට පත්කර ඇති අන්තර්ජාතික දිනයන් අතරින් සෑම වසරකම අප්රේල් 22
දිනට ප්රයප්රෙන ප්රලෝක මිහිතල දිනයට හිමිවන්ප්රන් සුවිප්රශේෂිය සේථානයකි. විප්රශේෂප්රයන්ම සමසේත ජීවප්රේ
පැවැත්මට ොයකවන මිහිතලය ප්රවත අවධානය ප්රයාමුකරන දිනයක් ප්රලස ප්රමම දිනය සුවිප්රශේෂීය ප්රේ.
ප්රලෝක මිහිතල දිනය සතු විප්රශේෂිතතා කීපයකි. එනම්,


පරිසරය පිලිබඳ ප්රලෝක ජනතා ක්රියාකාරීත්වයක් ආරම්භවූ වසර (1970) සමරන දිනය වීම.



පරිසර ආරක්ෂාව ඇතිකිරීම මුල් කර ගනිමින් බිහිවූ දිනයක් වීම.



පරිසරය පිළිබඳව ජනතාව ෙැනුවත් කිරීම සඳහාත්, පරිසර ක්රියාකාරකම් සඳහා ප්රයාමුවීම සඳහාත් විවිධ
සම්මන්රණ, ජනතාව සහභාගීවන ආචාර ප්රපළපාලි,ප්රපත්සම් අත්සන් කිරීම, පරිසරය පවිර කිරීප්රම්
ශ්රමොන, රුක් ප්රරෝපණ වැඩසටහන්, පරිසරය සුරකින බවට ප්රතිඥා දීම් ආදී විවිධ වැඩසටහන් ප්රලාව පුරා
ක්රියාත්මක කරන දිනයක් වීම.



ප්රලාව පුරා ප්රවප්රසන ජනතාව බිලියනයක් පමණ එක්ව සමරන පරිසරයට අොළ දිනයක් වීම.

ල ෝක මිහිත

දිනය බිහිවීම

1969 වසප්රර්දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙප්රේ සැන්ප්රැන්ිසේප්රකෝ නුවර යුප්රනසේප්රකෝ ආයතනප්රේ පැවති සමුළුප්රේදී
එවකට ප්රකට සාම ක්රියාකාරීකප්රයකු වූ ප්රජෝන් මැක්ප්රකාප්රනල් මහතා විින් සාම සංකල්පය සමග මිහිතලයට
ගරුකිරීම සඳහා දිනයක් ප්රයෝජනා කරන ලදී. පළමු වරට ප්රමම දිනය මිහිතල දිනය ප්රලස 1970 වසප්රර් මාර්තු මස
21 දින උතුරු අර්ධප්රගෝලප්රේ රටවල සමරා ඇත. පසුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙප්රේ පරිසරය හා සම්බන්ධ
විද්වප්රතකු වූ ප්රසප්රන්ට් සභික ප්රගප්රලාර්් ප්රනල්සන් මහතා විින් 1970 වසප්රර් අප්රේල් මස 22 දින ෙ මිහිතල
දිනයක් සමරා ඇත. ප්රසප්රන්ට් සභික ප්රගප්රලාර්් ප්රනල්සන් මහතා විින් එම වකවානුප්රේ පැවති ඇමරිකා වියට්නාම් යුද්ධය නිසා ිදුවන පරිසර විනාශ පිළිබඳ කිිවකුප්රේ අවධානය ප්රයාමු ප්රනාවන බව ෙැක, ප්රතල් කාන්දු
වීම, කෘමිනාශක , දුමාරය වැනි ප්රෙයින් පෘථිවියට වන බලපෑම් පිළබඳව

මහජනතාවප්රේ අවධානය ප්රයාමු

කරවමින් ප්රමම මිහිතල දින සැමරුම ිදුකර ඇත.
1970 අප්රේල් මස 22 දින ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙ විින් මිහිතල දිනය සමරන අවසේථාව වනවිට ඒ සඳහා ප්රලෝක
මිහිතල දින ජාලය (World Earth Day Network) නමින් සංවිධානයක් ෙ පිහිටුවා ප්රගන ඇති අතර එතැන් පටන්
සෑම වසරකම අප්රේල් 22 දින ප්රලෝක මිහිතල දිනය ප්රලස සැමරීමට කටයුතු කරන ලදී.

පළමු මිහිත දිනලේ විල ේෂතා
“නිප්රරෝගී, තිරසාර පරිසරයක් උප්රෙසා කැපප්රවමු” යන්න මූළික අරමුණ කරප්රගන 1970 වසප්රර් අප්රේල් මස 22 දින
ප්රලාව පළමු මිහිතල දින වැඩසටහන පවත්වා ඇති අතර, එයට මිලියන 20ක් පමණ ඇමරිකානුවන් පිරිසක්
සහභාගීවී ඇත. එම වැඩසටහප්රන්දී එරට විවිධ සේථාන, උයන්, විදී, ප්රවරළ තීරයන් ආදී සේථානයන්වල පරිසරය
පිළිබඳව රැළි පවත්වා ඇත. ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙ පරිසර ආරක්ෂණ ඒජන්ිය ආරම්භවීම ප්රමන්ම පිරිිදු වාතය,
පිරිිදු ජලය හා වඳවීප්රම් තර්ජනයට ලක්වූ ජීවී විප්රශේෂ පිළිබඳව ෙ වගන්ති එරට අණ පනත්වලට ඇතුලත් වීම ෙ
පළමු මිහිතල දිනය මූලික කරගනිමින් බිහිවිය.

2021 වසලේ ල ෝක මිහිත දින ලේමාව සහ එහි වැදගේකම
2021 වසප්රර් ප්රලෝක මිහිතල දිනප්රේ ප්රත්මාව “ අපප්රේ පෘථිවිය යථා තත්වයට පත් කරමු (Restore our earth)”
යන්නයි. ප්රමවර ප්රත්මාව තුලින් සේවාභාවික ක්රියාවලීන් තුළින් හා නැගී එන හරිත තාක්ෂණයන් ඔසේප්රසේ ප්රලෝකප්රේ
පරිසර පද්ධතින් යථා තත්වයට පත් කල හැකි නවය චින්තනයන් ප්රකප්රරහි අවධානය ප්රයාමුකරයි. ඒ අනුව
ප්රද්ශගුණ විපර්යාසයන්ට පිළියම් ප්රයදිය හැකි එකම ක්රමය අවමකිරීම (Mitigation) ප්රහෝ අනුවර්තනය වීම
(Adaptation) යන මතය ප්රමවර ප්රත්මාව ප්රතික්ප්රෂේප කරයි.
වර්තමානප්රේ පරිසරය හා වු සංප්රේදීත්වය පප්රසකලමින් කාර්ීකරණය හා නාගරිකරණය ප්රමන්ම හුප්රෙක් ආර්ථික
දියුණුව ප්රකප්රරහි මිනිසේ ක්රියාකාරකම් ප්රක්න්රගතවිම නිසා ඇතිවු අනිි ප්රතිඵල මෑත යුගප්රේදී මානව වර්ගයාප්රේ
පැවැත්ම ප්රකප්රරහි මහත් බලපෑම් එල්ල කර ඇති බව ප්රනාරහසකි. ප්රද්ශගුණික විපර්යාස, පරිසර දූෂණය ,
සේවාභාවික විපත් ප්රමන්ම පුනර්ජනනීය සම්පත් විනාශය වැනි මෑත ඉතිහාසප්රේ පැන නැගුණු අර්ුෙකාරී පාරිසරික
ගැටළු, ප්රගවුනු ෙශක කීපය තුළ ිදුවූ වැරදි මිනිසේ ක්රියාකාරකම් වල අනිි බලපෑප්රමන් පැන නැගී ඒවා බැේ
පැහැදිලිය.
ෙශක පහකට ආසන්න ප්රලෝක මිහිතල දින සැමරුම් ඉතිහාසයක වැෙගත් සංධිසේථානයක් සනිටුහන් කරමින් ප්රමම
වසප්රර් ප්රලෝක මිහිතල දින සැමරීම ප්රයදී ඇත්ප්රත් පරිසරය පිළිබඳ ප්රලෝකවාසීන්ප්රේ අවධානය ප්රපරටත් වඩා
ප්රයාමුවිය යුතු පසුබිමකය.අෙ වන විට මුළු ප්රලෝකයම මුහුණ දී ඇති ප්රකාප්රරෝනා වසන්ගතයෙ මිනිසා ප්රසාබාෙහමට
එප්රරහි විම නිසා ඇතිවු අනිටු ප්රතිපලයක් ප්රලස පරිසරප්රේදීන් ප්රපන්වාප්රෙයි. එප්රසේම ප්රසාබාෙහම විින් මිනිසාට
කියාදුන් පාඩමට හිස නමමින් ප්රලාව රටවල් කීපයක් ප්රම් වනවිටත් තම රටවල පිහිටි වනාන්තර, වනජීවීන්,
ගංඟාවන් ආරක්ෂා කිරිමටත් ඒවාට මිනිසුන් සතු අයිතීන් ලබාදීමට පියවර ගැනීමත් ප්රසංශනීය ක්රියාවකි.

දිප්රනන් දින උග්ර වන්නාවු පරිසර අවභාවිතය ප්රමන්ම පාරිසරික ගැටළු හා ඒවාට විසඳුම් ප්රසේවීම පිළිබඳ සමාජ
කතිකාවතක් නව මුහුණුවරකින් ඇරඹීමට වඩාත් උචිත කාලයක් ෙැන් එළඹ ඇත. ප්රමවන් ප්රමාප්රහාතක කාලානුරූපී
ප්රත්මාවක් යටප්රත් මිනිසා හා පරිසර අතර සමතුලිතතාවය නැවත සේථාපනය කරමින් ජීවය සඳහා සුදුසු මිහිතලයක්
ප්රතිසේථාපනය කිරීප්රම් මූලාරම්භයන්ට එළඹීමට ප්රමවර මිහිතල දින සැමරුම කදිම අවසේථාවකි.

ප්රමම වසප්රර් මිහිතල දිනප්රේ ප්රත්මාව වන “අප්රේ පෘථිවිය යථා තත්වයට පත් කිරිම” අප සෑම ප්රකප්රනකුප්රේ ම
යුතුකමක් වන්ප්රන් අප සැම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන නිසා පමණක් ප්රනාව අප ඒ මත ජීවත්වන නිසාය. අපප්රේ
පමණක් ප්රනාව අනාගත මිනිසේ වර්ගයාප්රේ ෙ

ජීවිතය, පැවැත්ම, ප්රසෞඛ්යය, ජීවප්රනෝපායන් හා සතුට රො

පවතින්ප්රන් සුවපත් මිහිතලයක් මතය. “සුවපත් මිහිතලය” විකල්පයක් ප්රනාව අවශයතාවයකි! ප්රමවර මිහිතල
දිනප්රේ දී ඒ ප්රවනුප්රවන් ප්රපළ ගැප්රසමු!
ල ෝක මිහිත දිනයට අපිේ ලමලසේ දායක ලවමු;



















භූමි හායනය වළක්වා තිරසර භූමි කළමනාකරණයට ප්රයාමු ප්රවමු.
වන වැසේම ඉහළ නැංවීමට සහයප්රවමු.
ප්රද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට ප්රහේතුවිය හැකි ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ෙැනුවත් ප්රවමු .
බලශක්තිය සංරක්ෂණයට පියවර ගැනිමු.
හැකි සෑම විටම ප්රපාදු ප්රවාහන ක්රම භාවිතයට නැඹුරු ප්රවමු.
පරිසර හිතකාී බලශක්ති ප්රභව ප්රවත ප්රයාමු ප්රවමු.
අහිතකර පරිසර තත්ත්වයන්ට ඔප්රරාත්තුදීප්රම් හැකියාව සහිත ප්රබෝග වර්ග හා ජීවී විප්රශේෂ සංරක්ෂණය
කරමු. අොළ ප්රප්රද්ශ වලට හදුන්වා ප්රෙමු.
ජීවී විප්රශේෂයන්ප්රේ පැවැත්මට හානිකර රවය (උො- කෘෂි රසායන) භාවිතප්රයන් වළකිමු/ අවම කරමු.
ප්රපාලිතීන් හා ේලාසේටික් භාවිතය අවම කරමු.
නිි පරිදි කසළ බැහැර කරමු.
හැකි සැමවිටම පරිසර හිතකාී භාණ්ඩ භාවිතා කරමු.
පරිසර පද්ධතිවලට හානිවන ක්රියාකාරකම් වලින් වලකිමු.
සේවභාවික සම්පත් අධිපරිප්රභෝජනය සීමා කරමු.
ප්රගවත්ප්රත්, පාසප්රල් ප්රහෝ සුදුසු සේථානයන්හි නිි පරිදි රුක් ප්රරෝපණය කරමින් ප්රරෝපණය කරන ලෙ ශාක
නිි පරිදි නඩත්තු කරමු.
ජල ප්රපෝෂක ප්රප්රද්ශ සංරක්ෂණය කර ජල සම්පත් කළමනාකරණය කරමු.
වගකීප්රමන් යුතුව පරිසර වින්ෙනය කරමු.
පරිසරය පිළිබඳව නිි පරිදි ෙැනුවත් වී, අන් අයටත් එම ෙැනුම ලබාප්රෙමු.
සරල දිවි ප්රපවතක් ඇති කර ගනිමු.

