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පරිසරය සුරකිමු.
පරිසරය යනු කුමක්ද? (Environment)
අප අවට ඇති ස්වභාවිකව නිර්මාණය වී ඇති ජීවී හා අජීවි සියලුම දෑ
පරිසරය ලෙස හඳුන්වයි. සමස්තයක් වශලයන් ගත් කළ අප ජීවත් වන පෘථිවිය
එක් පරිසර පද්ධතියක් ලෙස සෙකනු ෙබන අතර, එක් එක් මහද්වීපය ලවන
ලවනම පරිසර පද්ධතියක් ලෙසත් දූපත් සහ කුඩා දූපත් සමූහයන් ලවන ලවනම
සුවිලේෂි පරිසර පද්ධති ලෙසත් සෙකනු ෙැලේ.
පරිසරය පද්ධතියක් (Ecosystem ) ලෙස ගත් විට පහත සඳහන් ආකාරයට උප
පද්ධති (Subecosystem) ලෙස ලබදා ලවන්කර දැක්විය හැකිය.
1. ජීවී උප පද්ධතිය
2. වෘක්ෂෙතා වනාන්තර උප පද්ධතිය
3. ජෙජ උප පද්ධතිය හිම ගැෙැසියර්
4. පස භූමිය උප පද්ධතිය
5. මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ උප පද්ධති
6. පරිසරය තුළ ඇති වන ස්වභාවික සංසිද්ධි
ඉහතින් සඳහන් කළ ආකාරයට පරිසර පද්ධතියක් තුළ පවතින ජීවි උප
පද්ධති සමූහලේ පැවැත්ම සඳහා ලවන් ලවන් වශලයන් ද එක්ව ද ක්රියාත්මක වන
අතර අජීවී පරිසර පද්ධති පරිසර සාධක වෙ බෙපෑම මත ලවනස් ලවමින්
විකාශනය ලවමින් පවතී. ලේ අතර තුර ලමම පරිසර උප පද්ධති අතර එකිලනක
සහසේබන්ධතාවයක් පවතින අතර අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය ද පවතී. එබැවින්
කිසිම උප පද්ධතියක් හුලදකොව ලගන විග්රහ කිීමම සෙකා බැලීම සිදු කළ
ලනොහැකිය.
මිනිසා විසින් ග

ොඩනැගු පරිසර පද්ධති

(Build Environment)
මිනිසා හැර ජජව පද්ධති තුළ පවතින ශාක හා ජීවින් පරිසරය භාවිතා
කරන්ලන් ඔවුනට සුවිලේෂිවූ සීමිත තත්ත්වයන් තුළය. පවතින පරිසර සාධක
ලවනස් කිීමමට ශාක හා සතුන්ට හැකියාවක් ලනොමැත. උදාහරණයක් ලෙස
ජොශ මත ජීවත් වන මත්සයයන් එම පද්ධතිය තුළ පවතින ආහාර, වාතය ආියය
ෙබා ගන්නවා විනා එම පරිසරය ලවනස් කිීමමට ලහෝ ලවනත් පරිසර
පද්ධතියකට ඇතුළුවීමට හැකියාවක් ලනොපවතී. එලස්ම එකම පරිසර පද්ධතියක්
තුළ සිටින සත්ත්වයන් ජීවීන් හැසිලරන්ලන් තම තමන්ලේ වාසභූමි (Habitats)
තුළය. එකම වාසභූමි තුළ ජීවත් වන විවිධ සත්ත්වයන් ජීවීන් ගණයන් එම
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වාසභූමිලේ ඔවුනට හිමි සීමාව (Niche) තුළත් ජීවත්වනු ෙැලේ.

මිනිසා හැර

අලනකුත් සියලුම සතුන් සඳහා වන ස්වභාවික සේමතයන්ලගන් බැහැරවීමට
ඔවුනට හැකියාවක් ලනොමැත.
මිනිසාද ඉතාම ප්රාථමිමික අවස්ථමිාලද  ප පරිසරය හා බැඳු ස සත්ත්ව
විලේෂයක් වූ අතර පරිසර සේපත් එලෙසම එනේ ලවනස් ලනොකර භාවිත කරන
ෙ ප. නමුත් මිනිසා තුළ ඇති සිතීලේ හැකියාව (Cognitive Component) , අදහස්
හුවමාරු කිීමලේ හැකියාව නිසා ඔවුන්ට අවශය පරිිය පරිසර සාධක ලවනස් කර
භාවිත කිීමමට පුරුදු විය.

ඒ අනුව මිනිසා ස්වභාවිකව වනාන්තර වලින් ෙබා ගන්නා ලගඩි, අෙ,
ධානය වර්ග ප්රමාණවත් ලනොවන විට එම වනජ ද්රවය තමා ජීවත් වන වට ිටටාලද
වගාකර අස්වනු ෙබා ගන්නා ෙ ප.එලස්ම දඩයේ ප්රමාණවත්ව ලනොෙැලබන විට
වන සතුන් හීෙැ කර තමා ජීවත් වන ප්රලද්ශලේ ඇති දැඩි කර අවශය විට සතුන්
ඝාතනය කර ඔවුන්ලේ මාංශ ෙබා ගැනීමට පුරුදු විය. ලේ අයුරින් ක්රමලයන්
සියලුම පරිසර සේපත් තමන්ලේ අවශයතා සඳහා ලයොදා ගැනීමට මිනිසා සමත්
විය.
මීට අමතරව මිනිසා තම තම අවශයතා ලගොඩනැූ ලභෞතික ලමන්ම ජීව
විදයාත්මක වුහයන් ද පරිසරලේ ලකොටස් ලෙස සෙකනු ෙැලේ. සමහර
වුහයන් පරිසර ෙක්ෂණ වලින් සමන්විත පද්ධති වන අතර, සමහර ඒවා මනුෂය
අවශයතා සඳහාම ලගොඩනැූ පද්ධති ලෙස හඳුන්වනු ෙැලේ.
01. සකස් කරන ෙද භූ නිර්මාණ
02. වගාකරන ෙද වන භූමි උදයාන
03. වගාබිේ (කුඹුරු, ලගොවිපළ, ලගවතු)
04. ජොශ, වැද, අමු ස, ඇෙ වර්ග සහ ජෙ සේපාදන ක්රම
05. මංමාවත්, ලගොඩනැඟිලි, පාෙේ.
තවද මිනිසා විසින් ඔවුන්ලේ කාර්යය පහසු කරවීම සඳහාත් පුද්ගෙ සහ
රාජය ආරක්ෂාව ලමන්ම ලද්ශ ලද්ශාන්තර තරණය, රාජය ලගොඩනැඟීම ආ ප
අවශයතා සඳහා යාන වාහන, යන්ලරෝපකරණ, අවි ආයුධ, ගෘහ උපකරණ සිට
පරිගණක දක්වා වන සියලුම ලමවෙේ ද මිනිසා විසින් නිර්මාණය කර
ලගොඩනඟා තිලේ.

3

පරිසර ගේවාවන් ( Environmental Services)
මිනිසාලේත් අලනක් සතුන්ලේත් ගස් ලකොළන් වෙත් පැවැත්ම සහතිත කරනු
ෙබන්ලන් පරිසරය විසිනි. පරිසරය විසින් අපට ලදනු ෙබන ලද් පරිසර ලස්වාවන්
ලෙස ලපොදුලද හඳුන්වනු ෙැලේ. පරිසරලයන් අපට ෙැලබන ලස්වාවන් පහත පරිිය
ලද.
-

ආහාර

-

ජෙය

-

වාතාශ්රය

-

හිරු එළිය (ආලෙෝකය)

-

බෙශක්ති ප්රභවයන්

-

වාතලේ ලතතමනය ආද්රතාවය

පරිසර සේපත් ( Environmental Resources)
පරිසර ලස්වාවන්වෙට අමතරව විලේෂලයන් මිනිසාට අවශය භා්ඩඩ හා
ලස්වා නිෂ්පාදනය සඳහා අවශය සේපත් සපයා ගනු ෙබන්ලන් පරිසරය ලවතිනි.
ලමම සේපත් පරිසර සේපත් ලහෝ ස්වභාවික සේපත් ලෙස හඳුන්වනු ෙබයි. (
Natural Resources)
පරිසර සේපත් ඒවාලේ ස්වභාවය අනුව වර්ග ලදකකට ලබදා ලවන් කර දැක්විය
හැකියි.
01. ජනනය ලනොවන සේපත් Exhaustible Resource
02. ජනනය වන සේපත් Renewable Resource
ජනනය ලනොවන සේපත් වන්ලන් ලපොසිෙ ඉන්ධන,ගල් අඟුරු, රත්රන් සහ
ලවනත් ආකාර සේපත්, ලමම සේපත් සංචිත වශලයන් පවතිනවා. ඒවා
ප්රලයෝජනයට ගන්නා විට එම ගන්නා ප්රමාණලයන් සංචිතය අු  ලවනවා. ලේ
අනුව එක්තරා අවස්ථමිාවක  ප ලමම සේපත් සංචිත සේපූර්ණලයන්ම අවසන්
ලවනවා. පරිසර සේපත් කළමනාකරණලේ  ප අිට විලේෂලයන් සෙකා බැලිය යුතු
තත්ත්වයන් වන්ලන් එම සේපත් පරිහරණලේ සීමාවන් ලමොනවාද යන්න තීරණය
කිීමම. උදාහරණ ලෙස ගල් අඟුරු සංචිත ලකලරහි අවදානය ලයොමු කළ ලහොත්
අිට කවුරුත් දන්නා පරිිය 2050 වන විට ලෙොව පවතින ගල් අඟුරු සංචිත සියල්ෙ
අවසන් වන බවයි, ගණනය කර ඇත්ලත්. ලේ අනුව බෙශක්ති ප්රභවයක් ලෙස ගල්
අඟුරු භාවිතලේ  ප ලකොපමණ ප්රමාණයකින් කොනුරූපව නිස්සාරණය (
Extraction) කරන්ලන් ද යන්නත්, ඒ අනුව අනාගත පරේපරාව සඳහා ලකොපමණ
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ඉතිරි කරනවාද යන්නත් ිටළිබඳව තීරණය කිීමම ප්රතිපත්ති තීරකයින්ලේ හා
කළමනාකාරවරුන්ලේ කාර්යය ලද. තවද ලමවැනි හිඟ සේපත් සඳහා සුදුසු
විකල්ප ප්රභවයන් හඳුනා ගැනීමත් අද දවලස් අප සතු වගකීම ලද.
ජනනය වන සේපත් ලෙස හිරු එළිය,වාතය, වන සේපත්, මත්සය සේපත්,
ජෙය ආියය සෙකන්න පුළුවනි. ලමම ජනනය වන සේපත් ප්රමාණය ද
පරිලභෝජනලේ  ප අිට සැෙකිල්ෙට භාජනය කළ යුත්ලත් ඒවා ජනනය වීමට
අවශය පාරිසරික තත්ත්වයන් පවත්වාලගන යාම එම සේපත් වෙ වර්ධනලේ
සීමාවන්, එම සේපත් ලනොො ගැනීම (Harvesting) ආ ප තත්ත්වයන් විදයානුලවෙව
සෙකා බැලීමයි. උදාහරණයක් ලෙස වනාන්තර සේපත් ලනො ගැනීම ිටළිබඳව
සෙකා බෙමු. වනාන්තරවෙ පවතින ශාක ඉවත් කිීමම අසීමිත ලෙස සිදු කළ
ලනොහැකියි. ශාක ඉවත් කිීමලේ  ප ඒවාලේ වර්ධනය සෙකා බො ඉවත් කිීමම
සුදුසු ශාක පමණක් ඉවත් කිීමම සිදු කළ යුතුයි. එලස්ම එම ශාක ඉවත් කිීමම
නිසා පරිසරයට ඇති විය හැකි අයහපත් බෙපෑම කුමන ප්රමාණයකින් ද යන්නත්
ශාක ඉවත් කිීමම නිසා ඇති කර ගත හැකි විනාශය ිටළිබඳවත් තුෙනාත්මකව
සෙකා බැලිය යුතුලද. එලස්ම යේ සංවර්ධන කාර්යක් සඳහා දැව ඉවත් කරන්ලන්
නේ විකල්පයක් ලෙස වන වගා ඇති කිීමම ලකලරහි විලේෂලයන් සෙකා බැලිය
යුතුලද.
පරිසර සංසිද්ධි (
Environment

Phenomenal)

පරිසර සංසිද්ධිය යනු පරිසර පද්ධති සහ පද්ධති අතර ඇතිවන අන්තර්
ක්රියාකාරිත්වය නිසා ඇතිවන අවස්ථමිාවන් ලහෝ තත්ත්වයන්ය. ඒවා පහත
සඳහන් පරිිය ලද.
-

සුළඟ සුළි සුළඟ
ජෙ චක්රය
හිරු එළිය
අකු ස
සුනාමි
ගංවතුර
නායයාේ
කාළගුණික ලද්ශගුණික ලවනස්කේ ආියය
ලගෝලීය උෂ්ණත්වය
හිම පතනය
ගැෙැසියර්
ියයවැල්
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ලමම ස්වාභාවික සංසිද්ධිය ඇතිවීම පරිසර පද්ධතිවෙ පැවැත්ම ලමන්ම ජජව
පද්ධතිලේ යහ පැවැත්මට ඉවහල් ලද. එනේ විලේෂලයන් මනුෂයයාලේ ජීවන
පැවැත්මට අවශය පරිසර සාධක සැබැ වශලයන් නිර්මාණය වන්ලන් ලමම පරිසර
සංසිද්ධි නිසාලවනි. ලමම සංසිද්ධි වෙ බෙපෑම මනුෂයයා ඇතුළු පරිසරලේ
පැවැත්මට යහපත් ලෙස පවතින්නට නේ පරිසරලේ සමතුලිත තත්ත්වයක්
තිබිය යුතුයි. අද වන විට ලමම පරිසර සමතුලිතතාවය ඉතා බරපතෙ ලෙස
උල්ෙංගනය

ලවමින්

පවතිනවා.

එලස්

සිදුවන්ලන්

විලේෂලයන්ම

පාෙනය

ලනොකරන ෙද මානව ක්රියාකාරිත්වය නිසාලවනි.
පරිසර සංසිද්ධීන් ඇතිවන්ලන් එක්තරා චක්රාකාර ිටළිලවෙකටයි. එක්
අවස්ථමිාවක් ලහෝ එක් සිදුවීමක් තවත් අවස්ථමිාවක ලහෝ සංසිද්ධියකට සේබන්ධයි.
උදාහරණයක් ලෙස ජෙ චක්රය ලපන්වාියය හිරුලේ තාපය නිසා වනාන්තරලේ
ශාක වෙ ප්රභාසංස්ලල්ෂණය නිසා උත්ස්ලදදනයන් නිසා ජෙ වාෂ්ප ඇති
කරනවා. එම ජෙ වාෂ්ප ඝනීභවනය වීලමන් වර්ෂාව ඇති ලවනවා එම වර්ෂාව
ගංගා ඇෙ ලදොෙ සහ ජොශ වෙට එක් ලද. නැවතත් වාෂ්පීකරණය හා
උත්ස්ලදදනය ක්රියාවලියට ඉවහල් වන්ලන් ලමලස් ජොශ සහ භූමියට එක්වන
ජෙයයි. පරිසර සංසිද්ධි සියල්ෙම සිදුවන්ලන් ලේ ආකාරයටයි.

පරිසර අසමතුලිත තත්ත්වය ඇති වන්ගන් ගෙගේ ද?
(Environment Imbalance )
1. අසීමිත ලෙස පරිසර සේපත් පරිහරණය(Over Extraction)
2. අසාමානය ලෙස පරිසර පද්ධතිවෙ කරනු ෙබන ලවනස්කේ
3. පරිසරලේ රඳවා ගැනීමට ඇති ධාරිතාවයට ( Accimilation Capacity) වඩා
වැඩිලයන් පරිසරයට අපද්රවය එක් කිීමම.
මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට මනුෂයයින් සහ අලනකුත් ජීවීන්ලේ
පැවැත්මට අවශය සියලුම දෑ සපයන්ලන් පරිසරය මඟිනි. ලමම පරිසර සේපත්
අසීමිතව ජනනය කළ ලනොහැකියි. එබැවින් පරිසර සේපත් පරිහරණය සඳහා
යේ සේමතයක් පැවතිය යුතු ලද. ජනනය වන සේපත් ජනනය වන ලදගයට
වඩා වැඩි ලදගයකින් පරිහරණය කළ ලහොත් එම සේපත් වෙට අහිතරකර
බෙපෑමක් ඇතිලද. එබැවින් ජනනය වන සේපත් එනේ වනාන්තර වලින් ෙබා
ගන්නා දැව, ජෙය ලහෝ ලවනත් එවැනි සේපත් පරිහරණය සඳහා සීමාවන්
පැවතිය යුතුයි.
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ජනනය ලනොවන සේපත් ිටළිබඳව පවතින්ලන් මීට වඩා ලවනස් තත්ත්වයකි.
මක් නිසාද යත් අිට ඉවත් කරනු ෙබන ප්රමාණලයන් එවාලේ සංචිත අු වන නිසා
නැවත ජනනය ලනොවන නිසා.
ලේ නිසා ස්වභාවික සේපත් පරිහරණය ිටළිබඳ සෑම රටක්ම පාලේ නීති ීමති
සහ සීමාවන් පනවා තිලබනවා. අලේ රලේ තිලබන නීති ීමති අතර, ඉඩේ පනත්,
වාරිමාර්ග පනත් , ලගොවිජන සංවර්ධන පනත, කැළැ ආඥා පනත, වනජීවි හා
වෘක්ෂෙතා පනත, භූ විදයා හා පතල් කැනීේ පනත, පළාත් පාෙන ිටළිබඳ පනත්
ලමන්ම මෑතක ප පනවා ඇති මධයම පරිසර අධිකාරි පනත වැදගත් ලද. එලහත්
අද පවතින පරිසර සේපත් අසීමිතව පරිහරණය වැෙැක්වීම ලහෝ සීමා කිීමම
සඳහා තවදුරටත් යේ විධිවිධාන සැෙසිය යුතු බවට කිව යුතුයි.

පරිසර සම්පත් පිළිබඳ ධරණිය සංෙල්පය (Sustainable Concept)
අද දවස වන විට ලෙෝකය පුරා පරිසරයට කරනු ෙබන අහිතර කර බෙපෑම
අසීමිතව වැඩි වී ඇත. ලේ නිසා ලගෝලීය උ සසුම පසුගිය දශක කීපය තුළ
ලසන්ටිලේඩ් 1.5 කින් වැඩි වී පවතින අතර, උත්තර ධ්රැවලේ ේෙැසියර්

හිම

ියයවීම සීඝ්රලයන් වැඩි වී තිලේ. ලේ තත්ත්වය අද අිට මුහුණපාන ලද්ශගුණික
විපර්යාස (Climate Change) වෙට බෙපා තිලබනවා.
එලස්ම අධික ලෙස පරිසර සේපත් පරිහරණය නිසා සේපත් වෙට ෙඟා
වීමට ලනොහැකි විශාෙ ජනගහනයක් පීඩාවට පත් වී තිලබනවා. එලමන්ම පරිසර
උෂ්ණත්වය අධික වීම නිසා පරිසර දූෂණය ලනොකරන බහුතරයක් ජනතාව
උපද්රවයන් භාජනය වී තිලබනවා. ලමම තත්ත්වයන්  පර්ඝ වශලයන් සාක්ඡා ා
කිීමම සඳහා 1992 රිලයෝදලජනිලරෝ නගරයට රැස්වූ එක්සත් ජාතීන්ලේ මිහිතෙ
සමුළුවට පරිසර සේපත් කළමනාකරණය ිටළිබඳ ධරණීය සංකල්ප (Sustainable
Concept) ඉියරිපත් කරනු ෙැබූහ. ලේ මඟින් ලෙෝකය පුරා බෙවතුන් විසින් සිදු
කරනු ෙබන අසීමිතව පරිසර සේපත් උපලයෝජනය කිීමම සීමා කිීමමට අවශය
බව අවධාරණය කරමින් අද සේපත් පරිහරණය කළ යුත්ලත් අනාගත
පරේපරාලද සේපත් පරිහරණය කිීමමට ඇති අයිතිය උල්ෙංඝණය ලනොවන පරිිය
බව අවධාරණය කළා. එලස්ම සෑම රාජයක් විසින්ම පරිසර සංරක්ෂණය හා
කළමනාකරණය ිටළිබඳව අනුගමනය කළ යුතු නිර්ණායකයන් ලමම සමුළුලද  ප
තීරණය කරගනු ෙැබුවා.

7

පරිසර දූෂණය (Environment Pollution )
පරිසර දූෂණය යනු පරිසරයට දරා ගැනීමට ලනොහැකි මේටමට (Accimilation
Capacity) පරිසරය මත අපද්රවය මුදා හැීමමයි. අධික පරිලභෝජනය හා අපද්රවය
අවිධිමත් ලෙස බැහැර කිීමම නිසා අද වන විට මානව සංහතිලේ ලමන්ම ජජවී
පද්ධතියක් පැවැත්මට ඉතා අහිතකර බෙපෑමක් පරිසර දූෂණය නිසා ඇතිවී
තිලබනවා. පරිසරයට එක් කරනු ෙබන අපද්රවයවෙ ස්වභාවය අනුව පහත
සඳහන් පරිිය වර්ගීකරණය කළ හැකිය.
01. ඝණ අපද්රවය
ියරණ
ලනොියරණ
02. ද්රව අපද්රවය
අප ජෙය
රසායනික බැහැර කිීමම
03. වාතයට මුදා හරින වායු වර්ග
කාබන්ඩලයොක්සයිඩ්
කාබන්ලමොලනොක්සයිඩ්
සල්ෆර් ඩලයොක්සයිඩ්
මීලත්න් වැනි වායු
ලේ අපද්රවය නිසා ජෙය, භූමිය හා වාතෙය නිරන්තරවම අපවිර තත්ත්වයට (
දූෂණයට) පත්ලද.

පරිසර දූෂණය වළොලීමට අප ෙළ යුත්ගත් කුමක්ද?
01. පරිසරලේ ස්වභාවය ලවනස් වන ආකාරලේ ඉියකිීමමත්, ලවනස් කිීමමත්
සිදු කරන විට ඒ සඳහා අදාළ ආයතන වෙ අනුමැතිය හා නිර්ලද්ශ ෙබා
ගැනීම.
උදාහරණ :-

පස්කඳු කැපීම, ලගොඩනැඟිලි ඉියකිීමම, ජෙ මාර්ග

හැරවීම, මහා මාර්ග
ඉියකිීමම, වැට සහ ලේේටු ඉියකිීමම, පවතින ඉියකිීමේ ලවනස්
කිීමම, කඩා බිඳ දැමීම සඳහා ජාතික ලගොඩනැඟිලි පර්ලේෂණ
ආයතනය,

පළාත්

සභාව,

වාරිමාර්ග

ලදපාර්තලේන්තුව,

ලගොවිජන සංවර්ධන ලදපාර්තලේන්තුව වැනි ආයතන වලින්
අවශය උපලදස් සහ අවසරයන් ෙබා ගැනීම.
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02. පරිසර සේපත් යේ සීමාවකට යටත්ව පරිහරණය කිීමම. වැඩිපුර
පරිහරණය වැළකී සිටීම. (Over extraction)
03. අප විසින් ජනනය කරනු ෙබන අපද්රවය
1. සීමා කිීමම. (Zero Generation)
2. වර්ග කිීමම (Seperation)
3. නිසි පරිිය බැහැර කිීමම (Disposal)
04. අපද්රවය සීමාව ඉක්මවා ජනනය කරනු ෙබන අය ලවලතොත් එම අයලගන්
ඒ සඳහා ගාස්තු අය කිීමම. Pollater pay concepts
05. අපද්රවය පරිසරයට මුදාහරින නිෂ්පාදන කරනු ෙබන නිෂ්පාදකයින්ලගන්
එම අපද්රවය නැවත ෙබා ගැනීලේ ක්රමලදදයන් සැකසීම. (Producer
responsibility)
06. අපද්රවය ජනනය සීමා කිීමම සඳහා යේ සානුබෙ ෙබා  පම. (Incentives
Subsity)
07. පරිසර සංරක්ෂණ ක්රම සහ නව නීති ීමති හා ලරගුොසි හඳුන්වා  පම.
08. පරිසර අධයාපනය, පරිසර දූෂණය වළකාලීම සඳහා ඉතා වැදගත්
අවශයතාවයන් වන්ලන් පාසල් ළමුන්ලේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වා සියලු
ලදනාටම අවශය දැනුම ෙබා  පමයි.

විලේෂලයන් පාසල් විෂය මාොව

පරිසර විෂය ිටළිබඳව ප්රමාණාත්මක පරි්ඡලදදයක් ඇතුළත් කිීමමත්,
මහජනයා දැනුවත් කිීමම සඳහා ජන මාධය අදට වඩා භාවිත කිීමමත්
අවශය ලද.
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පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා වූ සමාජ ව කීම. (Social Responsibility)
පරිසරය අද පවතින තත්ත්වය මිනිසා විසින් පරිසරයට එලරහිව කරනු ෙැබූ
විවිධ ක්රියාකාරකේ නිසා සිදු වූවකි. එබැවින් පරිසරය යේ මේටමකට යහපත්
කිීමලේ වගකීම පවතින්ලන් ද මිනිසාටය. ලේ සඳහා
01. ඉතාමත් දරු ස ලෙස හායනයට

(Degradation) පත් පරිසර

පද්ධතීන් හඳුනා ගැනීම.
02. පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා ජාතික මේටලේ සිට අප ජීවත් වන නිවස
අවට පරිසරය දක්වා වූ සෑම පරිසර පද්ධතියක්ම
ආවරණය වන පරිිය පරිසර සංරක්ෂණ

අංගයක්ම

වැඩිටළිලවළක් සකස් කර

ක්රියාවය නැංවීම.
03. පරිසරය තවදුරටත් හායනයට පත් වන ක්රියාකාරකේ වලින් වැළකී
සිටිම. (අධික ලෙස පරිසර සේපත් උපලයෝජනය, පරිසරලේ අවිධිමත්
ලවනස් කිීමේ සහ පරිසර දූෂණය)
04. පරිසර සංරක්ෂණය සියලු ලදනාලේම වගකීම ලෙස සැෙකීම,
රජලේ ආයතන, ලපෞද්ගලික ආයතන, ලපොදු ස්ථමිාන සහ එම
ස්ථමිාන භාවිතා කරන්නන් ලපොදුලද

සියලුම මහජනතාව ලමම

කාර්යයට උර ියය යුතුයි.
05. පරිසර සංරක්ෂණ මූෙධර්ම හා සේමතයන් උපරිම ලෙස ආරක්ෂා
කිීමම සහ පරිසර ආරක්ෂාවට බාධාවන කාර්යයන්ලගන් වැළකීම.
06. පරිසර නීතී ලපොදුලද සෑම ලකලනක් විසින් අනුගමනය කිීමම සහ
ලවනත්

පුද්ගෙයන්

පරිසර

හානියක්

ලහෝ

පරිසර

දූෂණ

කටයුත්තක නියැලෙන්නන් එය වළක්වා ගැනීම සඳහා අදාළ
ආයතන වෙ දැන්වීලේ වගකීම මහජනයා විසින් දැරිය යුතුය.
07. තම නිවස අවට පරිසරය ( ලගවත්ත) ගම, නගරය සහ සියලු ලපොදු
ස්ථමිාන පරිසර

සංරක්ෂණය සඳහා යේ නිේචිත කාෙයක් ලයොදවා

ගැනීම.
08. පරිසරය සංරක්ෂණය සඳහා වන ආයතන ( නීතිය සහ සංවර්ධන
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන) උපරිම වශලයන් තමන්ලේ වගකීම
ඉටු කිීමම විලේෂලයන් නීතිය ක්රියාලද ලයදවීම සිදු කළ යුතුය.
09. විලේෂලයන් රජලේ ක්ලෂ්ර නිෙධාරින් සියලු ලදනාම පරිසර
සංරක්ෂණය සඳහා උපීමම කැපවීමකින් කටයුතු කිරිම.
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අදවන විට අප ජීවත් වන පරිසරලේම ඇති වී ඇති තත්ත්වය මිනිසා ඇතුළු
සියලුම සත්ත්වයන්ලේ ද ගහලකොළ ඇතුළු සියලු ජීවීන්ලේ ද පැවැත්මට
අභිලයෝගයක් වී ඇත. ලේ නිසා සංවිධානයක් ලෙස එක්සත් ජාතීන්ලේ
සංවිධානය වැනි ජාතයන්තර ආයතන, ලෙෝකය පුරා සියලුම රාජයන්, පුද්ගලික
සහ රාජය ලනොවන ආයතන ලමම කටයුත්තට මැියහත් වී ඇති බව සඳහන් කළ
යුතුය.

ශ්රී ෙංකාව වශලයන් අපද ගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය යටලත්

සුවිලේෂ පරිසර සංරක්ෂණ වැඩිටළිලවළක් ක්රියාවට නංවා තිලබන බවත් සඳහන්
කළ යුතු අතර, 2017 වර්ෂලේ ජූනි 05 ියන ලෙෝක පරිසර ියනය සැමීමම සඳහා
පරිසර සතියක් ප්රකාශයට පත් කිීමම විලේෂලයන් රජලේ ලේ සඳහා වන වගකීම
මැනවින් ලපන්වා ලදන අවස්ථමිාවක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුයි.
පරිසරය සුරැකීම අප සැමලේම අත්හෙ ලනොහැකි වගකීමකි. ලේ සඳහා
කැපවීලමන් යුතුව කටයුතු කරමු.

ගාමිණි රාජකරුණා
ඌව පළාලත් ප්රධාන ලල්කේ.
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