
        
  

 

 

 

 

 

 

ලලෝක පරිසර දින සැමරුම් උලෙල 
2019 ජූනි 05 

 

ල ෝක පරිසර දිනය සැමරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ලේ සංගමලේ විධායක සභාව විසින් විල ේෂ වැඩසටහනක් දියත් 

කරන  දී. අප සංගමයට සම්බන්ධ අධයයන කව අතරින් ගාල් , මාතර සහ 

කළුතර යන දිසේීක්ක ව  පාසල් හිපයපයකට කිකරකම,ම, ාමීය ය ් ම,ික කටතු,, 

පශු සම්පත් සංවම,ධන, වාරිමාම,ග සහ ධීවර හා ජ ජ සම්පත් සංවම,ධන 

අමාතයාං ලේ අ්හලයන් ලනාමිලල් ප්රමිියයට පැ කරන    ප ,ු  පැ  

1000 ක් සහ පරිසරය පිළිබඳ ලතාර,ු  ඇ, ත් වටිනා ලපාත් කට්ට   පාසල් 

අතර ලබ ාදීම ජුනි මස 04 වන දින කටතු, කරන  දී.   

 

ලමම වැඩසටහන සාම,ථක කර ගැනීම සඳහා අධයාපන අමාතයාං ය, රී  ංකා ලපාිසේ ල පාම,තලම්න්,ව සහ කිකරකම,ම 

ල පාම,තලම්න්,ව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අප සංගමලේ මහ ලල්කම්, එරල් සේමිත් මහතා ඉතා උනන්ුලවන් කටතු, 

සිුකළ අතර සභාපිය, ලම්ජම, ලජනරාල් උපුල් ලපලම,රා මහතා ්රක්ෂක කටතු, සංවිධානය කරන  දී.  

 

ලමපයදී වැඩසටහන සඳහා අව ය පැ   බාදීම ලව්ලවන් ්චාම,ය උපාි ජයවම,ධන මහතා සහ ්චාම,ය අමිතා 

ජයවම,ධන මහත්මිය විල ේෂ උනන්ුවක්  ැක්ූහ. 

 

පාසල් සඳහා ප ,ු  පැ  සහ පරිසරය පිළිබඳ ලතාර,ු  ඇ, ත් ලපාත් 

කට්ට යන් ලබ ාදීම සඳහා මහ ලල්කම් එරල් සේමිත්, උප සභාපියවු න් වන 

සම්පත් ප්රියන්කර, වව ය ලක්. ී.. එසේ. රසසිංහ, සංගමලේ සංසේකාරක 

ධම,ම ාස විතාරසලේ, සහකාර මහ ලල්කම් සුමිය ප්රනාන්ු, විධායක සිකක 

 ිත් ී.. පීරිසේ, ්චාම,ය උපාි ජයවම,ධන යන මහත්වරන් සහභාගී ූ අතර 

ලමම කම,තවයය සඳහා සියු  ප්රවාහන පහසුකම් විධායක සිකක  ිත් ී.. පීරිසේ 

මහතා විසින් සම්පා නය කරන  දී. 

 

04 වන පිටුවට .... 
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දරුවන් රකින ප්රඥප්තිය  ාා ෙමා යිතීනන් 

ලම් ල ෝකය සුන් ර කරන්ලනෝ ලම් ල ෝකය ඉදිරියට පවත්වාලගන යන්ලනෝ  ු ලවෝය. එ නිසා  ු වන් ගැන කතා 

කරන්න,  ු වන්ලේ ්රක්ෂාව පිළිබඳව සැ සුම් සැකසීම හා ඒවා ක්රියාත්මක හිරීම වැඩිපයටියන්ලේ තු,කම ලේ. 

ඔක්ලතාම්බම, 01 වැනි ා  ු වන්ට ඉතාමත් වැ ගත් දිනයක් ලේ. එමනිසා එක්සත් ජාතීන්ලේ සංගමය විසින් ලමම දිනය 

“ලලෝක ෙමා දින ” ල ස නම් ලකාට ියලේ. 

 ු වන්ලේ සුභ සිද්ධිය උල සා එක්සත් ජාතීන්ලේ සංවිධානය විසින් ළමා ප්රඥප්ියයක් හුන්වා දී ියලේ. වගන්ිය 54 හින් 

සමන්විත ලමම ප්රඥප්ියය 1898 වසලම, ඔක්ලතාම්බම, 00 වැනි දින හුනන්වා ල න  දී. ලමම ියවිල්ලල්  ු වන්ලේ 

්රක්ෂාව හා අයිියවාසිකම් ව ට  සංවම,ධනයට  වැ ගත් කු ණු රාශියක් ඇ, ත්ව ියලේ.  

ළමයා යන්නට දියහැහි සර ම නිම,වචනය නම්, “වයස අවුු ු 19 වඩා අඩු ගැහැ් හා පිරිමි සියු  ල නා ළමයි ලවිය” 

යන්නයි. ලමම වි ේව ප්රකා ය විසින් තහවුු  කරන    ළමයාලේ අයිතීන් 04 හි. එනම්, 

1. ජීවත් වීලම් අයිියය ළමයාට ියබිය තු,ය. 
2. සංවම,ධනය වීලම් අයිියය ළමයාට ියබිය තු,ය. 
3. ්රක්ෂා වීලම් අයිියය ළමයාට ියබිය තු,ය. 
4. සහභාගී වීලම් අයිියය ළමයාට ියබිය තු,ය යන්නයි. 

අයිතීන් නැතලහාත් අයිියවාසිකම් යන්න ළමයාට  ලපාු ලේ. එම අයිියවාසිකම් සැකසී ඇත්ලත් ළමයාලේ යහපත 

ලව්ලවනි. ළමයාට ලමම අයිියවාසිකම් පයමිවිය තුත්ලත් ලමල ාව එළිය  හින්නටත් මු  සිටයි. එම අයිියවාසිකම් අතර 

කායික හා මානසික වම,ධනයට අව ය ලපෝෂසය නිසි ල ස තබා ගැනිම, යහපත් ලස ්ය හා සනීපාරක්ෂාව, අ ාළ 

වයසේ සීමා ව දී  ැබිය තු, එන්නත්  බා ගැනීම, මාපියන් ඇසුලරන් යහපත් ලස ්ය පුු ු අත්පත් කර ගැනීම, ලහාඳ 

අධයාපනයක්  ැම ම ්දී අයිියවාසිකම් රැසක් ළමයාට ඇත. ඒ අනූව රජය වයස අවුු ු 6 -16 ත් අතර ළමයින් පාසැල් 

යාම අනිවාම,ය කර ඇත්ලත් ලමම අයිියය තහවුු  හිරීමක් ල සය. එලමන්ම ළමයාලේ සංවම,ධනය, යහපත සහ  

සුභසාධනය සඳහා තීරස ගන්නා ඕනෑම අවසේථාවක දී එේවාට සහභාගී වීලම් අයිියය  ළමයාට ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

ඉදිරිපත් කිරීම: මල්ෂි ප්රනාන්දු 

 ශ්රී සමිත්ත් ා ලාකාකා ජාතියක පාසල, 

 මා ලල්ෂ. 

 10 ලරේණි  B 

 

 

02 

  ඔකල ාම්ලර් 01 ලවනිදා 

  පමචි යල් දින  ඇවිත්. 

ෙම ා  න්නට දි ාැකි සරලම නිර්වනන  නම්, “ව ස යවුරුදු 

18 වඩා යඩු ගැාැනු ාා පිරිත් සි ලු ලදනා ෙමිත ලවතිය” 

 න්නිත. 
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ලනෙමු යපි වැහිදි  යසේවනු ... 

නියඟය එ ා අපට ු  බව ඇසු් ව නක් ූ ව  අ  එය සු භව ඇලසන්නහි. එ ා ල ෝර ගැලූ ජ  සම්පත අ  ඌස සම්පතක් 

බවට පත්ව ඇත. 0016 වසලම,දී එළැඹුණු නියඟය වසර 40 කට පසු අප අත්විඳි  ු ණුම නියඟය වන අතර එයින් 

දිසේීක්ක 16 ක 800,000 කට අික පිරිසක් ජ ය හා ්හාර පයඟකමින් පීඩාවට පත්ූහ.  

“ පිරිසිු ජ ය හා සනීපාරක්ෂාව ” එක්සත් ජාතීන්ලේ මණ්ඩ ලේ ියරසාර සංවම,ධන 

ඉ ක්කයන් (Sustanable Development Goals - SDG) 17 අතරට එක්වන්ලන් ලමවන් 

පසුබිමක් යටලත්ය. දිතුණු ලවමින් පවියන රටව  වැසි ජ ය කළමසාකරසය, එම රටව  

ජ ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ  කයතාවය ලගාඩනැංවීම හා ඒ සඳහා ජාතයන්තර සහය 

 බාදීම එපය අරමුස ලේ. 

රී  ංකාව ,ළ ප්රධානතම ජ  ූල ා්රය ව්ලේ වැසි ජ යයි. ලපාළවට පියත වන වැසි ජ ලයන් 

05% පමස පිෂේීය ජ  වහනය (Surface run-off) ල ස අපලත් යයි. පියත වන මුළු ජ ලයන් 

0/3 හිසිු ප්රලයෝජනයක් ලනාලගනම සාගර ජ යට එක්ලවයි. වැසි ජ ය ය් ඉතාමත් 

පාරිශුද්ධධ ජ  ප්රභවයක් වන අතර ූමමක වින් පිරි ලපාළව මත ග ා යන ජ යට වඩා ඉතාමත් 

සුපිරිසිු වන්ලන්ය. එය ලනාමි ලේම  බාගත හැහි පානිය ජ  ප්රභවයක් වන අතර අලනුතත් 

ජ  අව යතා සඳහා  භාවිත කළ හැහිය. 

වැසි ජ ලයන් ප්රලයෝජන ගන්නා ්කාරය අපට අමු,ලවන් හියාදිය තුත්තක් ලනාලේ. සියවසේ ගසනාවක් මුළුල්ලල්ම 

ලමරට ලකත්ව,, ලහේන් අසේවද්ධ ්  ැබුලේ වැසි දිලයනි. එලතහින් ලනානැව,් අපලේ පූම,වජයින් ලමම වටිනා සම්පත 

අරපිරිමැසුම් සහගතව භාවිතා ක  බවට  හසේ ගසනින් බැඳි වැේ අමුණු සාක්කර  රයි. 

ජ  නළ මාම,ගලයන් ප්රමාසවත් තරම් ජ ය ලනා ැලබන අවසේථා ව දී වැසි ජ ය ඉතා වටිනා විකල්ප ජ  ූල ා්රයක් 

ලේ. ම,පිට පියත වන වැසි ජ ය හා පියසේසට පියත වන ජ ය ගබඩා කර තැබිලමන් ජ ය පයඟ අවසේථා ව දී එම ජ ය 

පහසුලවන් වගාවන් සඳහා භාවිතා කළ හැහිය. ලමබුන ක්රලමෝපායන්න් භාවිතා හිරිම ,ළින් ජ  සම්පත සංරක්ෂසය 

වන අතර එය ියරසර සංවම,ධනය ලකලරපය  මලහෝපකාරී ලේ.   

පාසල් වැනි ලපාු සේථාන ව  වැසි ජ ය එක්රැසේ හිරීලමන් අත්කර ගතහැහි සමාජයීය ප්රිය ාභ ලබාලහෝය. එලසේ රැසේ 

කරගන්නා ජ ය නියං කා යන්ීදී පාසල්  ු වන්ලේ අව යතා සඳහා ලයා ා ගතහැහි වන අතර ජ ය ලසායා සැතපුම් 

ගසන් යාමට අව ය වන්ලන් නැත. එල ස ජ ය එක්රැසේ හිරීලම් පහසුකම් පාසල් භූමිය ,ළ සේථාපිත හිරීලමන් පාසල් 

 ු වන්ට, ගුු වු න්ට ලමන්ම ල මාපියන්ට  වඩාත් ්කම, ණීය සේථානයක් ව් ඇත. 

පාසල් භූමිය ,ළ පියත වන වැසි ජ ලේ ප්රවාහ ලේගය අඩු හිරීලමන් වැඩි ජ  ප්රමාසයක් ලපාළවට උරාගැලනන අතර 

එය ජ  චක්රය කාම,යත්ෂම වීමට ඉවහල් ලේ. තව  ලපාළවට වැලටන වැසි ජ ය විවිත ළි කට ග ා යාමට සැ ැසේවීම 

මඟින්   ජ ය ප්රලයෝජනයට ගතහැහි වන අතර ඒ සඳහා ප්රාථමික තාක්ෂක ක  ැ්ම ූ ව  ප්රමාසවත් ලේ. එලසේම කුනකර 

ප්රලද්ධ  ව  කුන බෑවුම් මත පියත වන ජ ය සේවාභාවික බෑවුමම උපලයෝගී කරලගන පහළින් කපන    ළිඳකට ග ා 

යාමට සැ ැසේවිය හැහිය. 

ලමවැනි අඩු විය ම් සර  ක්රමලේ යන් මඟින් පාස  ,ළදී වැසි ජ ය මනා ල ස කළමනාකරසය කර ගනිමින් ියරසාර 

සංවම,ධනලේ ලකාටසේකු වුත විම කා ලේ අව යතාවයහි. 

Reference: United Nations (2015). Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustanable Development. United Nations – 

Sustanable Development Knowledge Platform. Retrived on 13th May 2019 

Weeraratna, C.S. and Weerasinghe, P.A. (2009), Rain Water Harvesting: Practitioners Guide for Sri Lanka. Lanka rain 

water harvesting forum and Sri Lanka resource initiative for water, sanitation and hygiene 

 

සටාන: වරලත් වාසේු විදයාඥප උලිසිමා  . ද්ධිනී ක ලකල්ලයා 

  (එකසත් ජාීනන්ලේ සමගමලේ විධා ක සභාලේ සාමාජිකා) 
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01 පිටුලවන් .... 
 

එක්සත් ජාතීන්ලේ සංගමය විසින් පරිසර දින සැමු ම් 

උත්සවය අිය උත්කම,ෂවත් අන් මින් ජූනි මස 05 වන දින 

එක්සත් ජාියන්ලේ සංගම් ූල සේථානලේදී පැවැත්විය. 

සංගමලේ විධායක සභාලේ සභාපිය ලම්ජම, ලජනරාල් 

උපුල් ලපලම,රා මහතාලේ ප්රධානත්වලයන් පරිසර දින 

සැමු ම් උලළ  ් රම්භ ූ අතර ූල ාසනලේ පිළිගැනීලම් 

කතාව එ,මා විසින් සිුක  අතර ්රාිත අමුත්තන් 

පිළිගැනීම සහ හුනන්වාදීම සංගමලේ උප ලල්කම්         

ලේ. එම්.  ිත් පී. බණ්ඩාර මහතා විසින් සිුකළහ.  

ලමම උත්සවලේදී සභාපිය,මා විසින් එක්සත් ජාතීන්ලේ සංගමලේ ඉියහාසය, එපය 

්රම්භක පුලරෝගාමීය ත්වය, පාසල් අධයයන කව සහ ඒ ්්රිත ක්රියාකාරකම් 

පිළිබඳව ඉතා වටිනා ලතාර,ු  හා අ හසේ රාශියක් ඉදිරිපත් කරන  දී. 

ල ව්ව සංගමලේ විධායක සභාලේ සිකක 

්චාම,ය උපාි ජයවම,ධන මහතා විසින් පරිසරලේ ලවනසේවීම් සහ වටිනාකම් 

පිළිබඳව ඉතා වටිනා කු ණු රාශියක් 

සම්පිණ්ඩනය කර හරවත් හා සාම,ථක 

ලද්ධ නයක් පැවැත්විය. ඉන් අන,ු ව පැ  

වගාව හා ඊට සම්බන්ධ කු ණු පිළිබඳ ඉතා 

වැ ගත්ූ ලද්ධ නයක් සංගමලේ යාවජීව 

සාමාජික, කිකරකම,ම ල පාම,තලම්න්,ලේ අධයක්කරකා ්චාම,ය අමිතා ජයවම,ධන 

මහත්මිය විසින් පවත්වන   අතර එපයදී එ,මිය විසින් “එක් පැ යක් කැපීලම්දී ඒ 

ලව්ලවන් තවත් පැ  00 ක් සිටුවන්න” යන්ලනපය අු ත මැනවින් ලපන්වාුන්හ.   

පරිසර දිනය හා පරිසරය සුරැකීම සංලක්තවත් කරමින් වටිනා පැ  රාශියක් ජනතාව අතට පත්කළ අතර එක්සත් 

ජාතීන්ලේ සංගම් ූල සේථානලේ  පැ  හිපයපයක් ලරෝපසය කරන  දී. ලම් සඳහා පූජය පක්ෂය, ාම නි ධාරීවු න් හා 

ාම නි ධාරි වසම් නිලයෝජනය කරමින් වි ා  පිරිසක් සහභාගීූ අතර සහභාගීූ සියු  ල නා හට සංගමය විසින් ප්රනීත 

ලගාටුලකාළ හා කරපිංචා කැඳ පානයක්  බා ල මින් පරිසරය සුරැකීලමන් ලස ්යය  සුරැලකන බව සංලක්තවත් 

කලළේය.     

04 
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වායු සම්ප  කෙමනාකරණ  පිළිලඳ යන් ර්ජාතියක ඇසින් 

 
වාතු සම්පත නිසි ල ස කළමනාකරසය හිරීලම් අරමුක න් ලගෝලීය ප්රජාව අන්තම,ජාියක ව ලයන් විවිධ සම්මුිය හා 
සන්ධාන හරහා එකඟතාවන් සඳහා පැමිස ඇත. එලසේ වාතු සම්පත කළමනාකරසයට අ ාළව බ ාත්මක වී ඇිය සම්මුිය 
හා සන්ධාන අ,රින් ඕලසෝන් වියන සුරැකීම සඳහා වියානා සම්මුියය, ඕලසෝන් සේථරයට හානි පමුණුවන ප්රීසකාරී ්රවය 
,රන් හිරීම පිළිබඳව ූ ලමානට්රියල් සන්ධානය, හිගාි සංල ෝධනය, එක්සත් ජාතීන්ලේ ලද්ධ ගුස විපම,යාස පිළිබඳ 
රාමුගත සම්මුියය හා හිලයෝලතෝ සන්ධානය හා පැරිසේ ගිවිසුම ඉතා වැ ගත් සේථානයක් ගනී. එලසේම රී  ංකාව අත්සන් 
කර ලනාමැිය ූවත් දිගු ුර ඈත ලද්ධ සීමා හරහා සිුවන වාතු ූමෂසය පිළිබඳ සම්මුියය වාතු සම්පත නිසි ල ස 
කළමනාකරසය සඳහා ූ තවත් අන්තම,ජාියක එකඟතාවහි. 
 
වියානා සම්මුියය බහු පාම, වීය පාරිසරික ගිවිසුමක් ල ස 1895 මාම,, 00 වන දී 
වියානා සම්ලම් නලේ දී සම්මත ූ අතර 1899 සැ්තැම්බම, 00 දී එය බ ාත්මක 
විය. ලමම සම්මුියලේ ප්රධාන අරමුස වන්ලන් වි යාත්මක පම,ලේෂස, 
අධීක්ෂසය හා ලතාර,ු  හුවමාු ව ්දී ක්ලෂේත්ර ලකලරපය අන්තම,ජාියක 
සහලයෝගීතාවය  බා ගැනීම ,ළින් ඕලසෝන් සේථරය ්රක්ෂා කර ගැනීමයි. රී 
 ංකාව විසින් ලමම සම්මුියය අපරා්මත හිරීම හා බ ාත්මක වීම 1898 
ල සැම්බම, 15 වන දින සිු විය.  ැනට ලමම සම්මුියය රටවල් 187 ක් විසින් 
අපරා්මත ලකාට ඇත. 
 
ඕලසෝන් සේථරයට හානි පැමික ය හැහි ප්රීනකාරී ්රවය ,රන් හිරීම පිළිබඳ ූ ලමාන්ට්රියල් සන්ධානය ඕලසෝන් සේථරය 
්රක්ෂාකර ගැනීලම් සන්ිසේථානයක් සනිටුහන් කළ අන්තම,ජාියක ගිවිසුමහි. ලමම සන්ධානලේ ප්රධාන අරමුස 
වන්ලන් ඕලසෝන් වියන ක්ෂය කාරක භාවිතය හා නිෂේපා නය අඩු හිරීම සඳහා අවසානලේ ඉන් බැහැර වීමයි. ලමය  රී 
 ංකාව විසින් අපරා්මත හිරීම හා බ ාත්මක වීම 1898 ල සැම්බම, 15 වන දින සිු විය.  ැනට ලමම සම්මුියය රටවල් 
187 ක් විසින් අපරා්මත ලකාට ඇත. 
 
ලමාන්ට්රියල් සන්ධානය සංල ෝධනයක් ල ස හිගාි සංල ෝධනය 0017 ඔක්ලතාම්බම, මස පැවිය 09 වන ලමාන්ට්රියල් 
සන්ධාන සමුළුලේදී එළි  ක්වන  දී. ලමම සංල ෝධනය මඟින් වාතු සමීය කරස හා ශීතකරස කම,මාන්තය ,ළ පුළුල් 

ල ස භාවිතා කරන හයිඩලරෝක්ල ෝලරෝ ෆේල ෝලරෝ කාබන් (HFC) භාවිතා හිරීම පා නය හිරීම පිළිබඳ අවධානය 
ලයාමුලේ. ලමමඟින් 0050 වනවිට කාබන්ඩලයාක්සයිඩි ලටාන් බිියන 100 ට සමාන ලගාලීය උණුසුමකට  ායකවන 
ශීතකාරක ප්රමාසයක් භාවිතලයන් ඉවත් හිරීමට හැහිවන අතර එමඟින් ලගෝලීය උණුසුම ලස.ලේ. අං ක 0.5 වැඩිවීම 
වැළැක්වීමට  ායක ලේ. ලමම හිගාි සංල ෝධනය සඳහා රී  ංකාව අ්මත හිරීම සඳහා කටතු, සිු කරමින් පවතී.  
 
තවත් වැ ගත් සම්මුියයක් ල ස එක්සත් ජාතීන්ලේ ලද්ධ ගුස විපම,යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුියය වැ ගත් සේථානයක් 
ගනී. ලමපයදී ලද්ධ ගුස පද්ධධියය සාූලපයකව පරිහරසය ක තු, සම්පතක් ල ස හුනන්වාල න සම්මුියය 

කාබන්ඩලයාක්සයිඩ (CO2) සහ අලනුතත් හරිතාගාර වාතු විලමෝචනය මඟින් වාතුලගෝ ලේ සේථායීභාවයට බ පෑම් 
ඇියවිය හැහිබව සඳහන් ලේ. ලමම සන්ධානලේ ප්රධාන අරමුස ව්ලේ ලද්ධ ගුස තත්ත්ව සඳහා අපයතකර මානව 
මැදිහත් වීම් වළක්වා ගතහැහි මට්ටමකට වාතුලගෝ ලේ හරිතාගාර වාතු සාන්්රසය සේථායී තත්ත්වයකට පවත්වාලගන 
යාමයි. රී  ංකාව ලමම සම්මුියය 1883 ලනාවැම්බම, මස 03 අපරා්මත ලකාට ඇිය අතර එය බ ාත්මක කර ඇත්ලත් 
1884 මාම,, මස 01 වන දිනය.  ැනට ලමම සම්මුියය රටවල් 187 ක් විසින් අපරා්මත ලකාට ඇත. හියලතෝ සන්ධානය 
එක්සත් ජාතීන්ලේ ලද්ධ ගුස විපම,යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුියය යටලත් හරිතාගාර වාතු සාන්්රසය අඩු හිරීම මඟින් 
වාතු ලගෝලීය උෂේසත්වය අවම හිරීලම් අරමුක න් ඉදිරිපත් ූවහි. ලමපය ප්රධාන අරමුස ව්ලේ සංවම,ිත රටවල් 
ඔවුන්ලේ හරිතාගාර වාතු විලමෝචනය 1880 මට්ටමට වඩා අවම ව ලයන් 5% ක් වත් ල වන එකඟතා කා පරිච්ලේ ය 
(0009 සිට 0010 කා  එකඟතා කා පරිච්ලේ ය ල ස සැ ලක්) ,ළදී අඩු හිරීමයි. රී  ංකාව ලමම සංධානය 
අපරා්මත ලකාට ඇත්ලත් 0000 සැ්තැම්බම, මස 03 වන අතර එය බ ාත්මක වී ඇත්ලත් 0005 ලපබරවාරි මස 16 වන 
දින ලේ.  ැනට ලමම සන්ධානය රටවල් 116 ක් විසින් අපරා්මත ලකාට ඇත. පැරිසේ ගිවිසුම, ලමම ගිවිසුලම් ූලික 
අරමුස ල ස පූම,ස කාම,මීය කරසයට සාල්ක්ෂව ලගෝලීය සාමානය උෂේසත්වය වැඩිවීම ලස.ලේ. අං ක 0ට වඩා 
අඩුලවන් පවත්වාලගන යාම එපය පළමු වැන්න වන අතර එය ලස.ලේ. අං ක 1.5 ඉක්මවා ලනායෑම සඳහා උත්සහ හිරිම 
ල වැන්න ල ස හුනන්වාදී ියලේ. ලම් අනූව ්රි  ංකාව ලමම ගිවිසුම 0016 සැ්තැම්බම, 16 වන දින අපරා්මත ලකාට 
ඇිය අතර ඊට අ ාළ කටතු, සිු ලකලරමින් පවතී. 
 
සටාන: නිලානි විලේලසේකර (සමවර්ධන නිලධාරී, යන් ර්ජාතියක සලඳ ා යම්  මාවැකා සමවර්ධන ාා පරිසර යමා යාම් ) 
උපටා ගැ කම: ( “ලසාලා” පරිසර ප්රකා්න , 2018 ii කලාප , xxviii ලවළුම, මාවැකා සමවර්ධන ාා පරිසර යමා යාම්  )       
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පාසල්ෂ යධයාපන  සා මාර්ලගෝපලධින්න  
 

අධයාපනලේ ප්රධාන කම,තවය වන්ලන්, ළමයින් ජීවත් වන සමාජලේ ඔවුන්ට ති්ියමත් ල ස ජීවිතය ගත හිරීමට සහ 

වැඩිපයටියන් සමඟ එක්වී ඵ  ායී ල ස කටතු, හිරීම සඳහා සූ ානම් කර තැම මයි. පාසල් අධයාපනලයන් පසු  ු වන් 

සැබැවින්ම වැඩිපයටියන් බවට පත්ලේ. එම  ු වන් ඔවුන්ලේ පවුලල්, ජීවත් වන සමාජලේ සහ සමසේථයක් ව ලයන් 

ජාියලේම සුභසාධනය සඳහා  ායකත්වය  බා දීමට හැහිවන ල ස  ැ්ම සහ අලනුතත් නිපුසතා වින් ළමයින් 

සන්නද්ධධ කළ තු,ලේ. ලමපයදී අව ය වන්ලන් ජාියක පරමාම,ථ සමඟ ්ධයාත්මික පරමාම,ථ ලපළ ගසේවා ගැනීම ලේ.  

 

පාසල් අධයාපනය  බන කා ය “ළමා කා ය ල ස හැදින්ලේ”. අධයාපනලයන් පසුව රැහියාවක් සඳහා ළමයා වැඩ 

ල ෝකයට පිවිලසයි. රැහියාවක් සඳහා  ැ්ම පමසක් ප්රමාසවත් ලනාලේ. ඒ සඳහා නිපුසතාවය අව ය ලේ. 

මාම,ලගෝපලද්ධ නය ය් “පුද්ධග ලයුතලේ ජීවිත කා ය ,ළ ඔවුන්ලේ ක්රියාකාරී අධයාපනය, පුහුණුව අනූව රැහියාවක් 

ලතෝරා ලගන ඔවුන්ලේ අනාගතය සකසා ගැනීමයි”. එම ලසේවාවන් පාසල්, වි ේව වි යා  හා ඊට අ්බද්ධධ ් යතන, ලපාු 

හා ලප ද්ධගික ්යතන, පුහුණු හිරීලම් ්යතන සහ වැඩබිම් වින්  බා ගත හැක.  

 

මාම,ලගෝපලද්ධ නය ප්රධාන ව ලයන්, ළමයා නිපුසතාවින් වැඩ ල ෝකයට සන්නද්ධධ කර්  බන අතර ජාතයන්තර 

්කම, නය ,ළ තරඟකාරී ල ස , අම,ථවත් හා ඵ  ායී ජීවිතයකට නායකත්වය  බාලද්ධ. පාසල් මාම,ලගෝපලද්ධ න 

වැඩසටහන් මඟින් ළමයින්ලේ අධයාපනලේ කඩයිම තීරසය හිරීම හා අධයාපන ුතස තාවන්පය ධනාත්මක 

සන්ිසේතානයක් ඇිය කරයි. ළමයා ලපර පාසල් අධයාපනය  බා අවු. 05ක ප්රාථමික අධයාපනය අවසන් කර කක ෂේ  

ද්ධවීතීක අවිය අවු. 03 හින් සම්පූම,ස කර ලේෂේ  ද්ධවීතීක අවිය (අ.ලපා.ස. සාමානය ලපළ) අවු. 00 හින් හා උසසේ 

ද්ධවිතීක අවිය අවු. 00 හින් සම්පූම,ස කරයි.  

 

ළමයා පාස ට ඇ, ත් කරන අවසේථාලේදී ල මාපියන් හට ම,වන ගැටු  රාශියහි. එපයදී ලබාලහෝ ල ලනක් ජනප්රිය 

පාසල් බ ාලපාලරාත්,ලවන් සිටින අතර අසරස වන අලනක් ල මාපියන්ට පිපයටට උපලද්ධ නය අව ය ලේ. එම 

උපලද්ධ නයන්ට අනූව රජලේ ුතමන ලහෝ පාස ක් සඳහා ලහෝ ලප ද්ධගික පාස කට ළමයා ඇ,ළත් කරයි. මීය ළඟට 

ල මාපියන් මුහුස ල න ගැටු ව වන්ලන් 05 ල්රේක ලේ ශිෂයත්ව විභාගයට ළමයා සූ ානම් හිරීමයි. වඩාත් ලහාඳ 

උපලද්ධ නයක් ල මාපියන්ට  ැලබන්ලන් නම් නිරවුල් මනසහින් තු,ව ළමයාලේ අධයාපන කටතු, නිසි පරිදි සිුකළ 

හැහිවන අතර විභාගලේ ප්රත්ඵ   ැම ලමන් පසු ල මාපියන්ට අත්වන ඊළඟ ගැටු ව වන්ලන් ජනප්රිය පාස ක් ලතෝරා 

ගැනීමයි.  

 

මාම,ලගෝපලද්ධ නය අව ය වන තවත් එක් අවසේථාවක් වන්ලන් අ.ලපා.ස. සාමානය ලපළ විභාගය සඳහා විෂයයන් ලතෝරා 

ගැනීම සහ ප්රියඵ   ැම ලමන් පසු අසමත් වන අයලේ ඉරසම විසඳා ගැනීමයි. විභාගය සමත් වන අයට ප්රධාන ගැටු ව 

වන්ලන් අ.ලපා.ස. උසසේ ලපළ සඳහා විෂය ධාරාවක් ලතෝරා ගැනීමයි. එම අවසේථාලේදී  ු වන්ට තමන් අකමැිය ූවත් 

ල මාපියන්ලේ කැමැත්තට අනූව විෂය ධාරාව ලතෝරා ගැනීමට සිුලේ. ලමය උසසේ ලපළ ප්රියඵ යට බ පායි. වම,තමාන 

අධයාපන ක්රමය අනූව සහ වි ේව වි යා යට ඇ,ළත් වීමට ඇිය සීමිත ඉඩකඩ නිසා විභාගයට ලපනී සිටින  ු වන් ලගන් 

වි ේව වි යා යට ඇ,ළත් විය හැක්ලක් 0.5% වන ප්රමාසයහි. නමුත් අ  පවියන තත්වය අනූව උසසේ අධයාපනය  බා 

ගැනීමට අවසේථා ලබාලහෝය.   

 

ලපෙ ගැසේම 

 

 

 

 

සටාන: ආනාර්  උපාකා ජ වර්ධන ( එකසත් ජාීනන්ලේ සමගමලේ විධා ක සභාලේ සාමාජික)  
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ප්රාථමිත්ක  
යධයාපන  

 

වි ේ්ව විදයාල 

යධයාපන  

 
වෘත්ීන  

යධයාපන  

 

ය.ලපා.ස.  
උසසේ ලපෙ විභාග  

 

ය.ලපා.ස. 
සාමානය ලපෙ විභාග  

 

නිපණ ා සමවර්ධන  
 

කාර්ත්ක යධයාපන  
 

උසසේ  
යධයාපන  
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ලාාඳම යධය න කව ලත්රීලම්  රඟ  

2018/2019 වර්ෂ සඳාා ජ ග්රාාක න්  ල ෝරා ගැ කලම් දී සලකා ලලනු ලලන නිර්ණා ක   

තරඟලේ විනි ේචය මණ්ඩ ය කු ණු 9 ක් යටලත් ලහාඳම අධයයන කවය ලත්රීම සඳහා  ුතණු  බා දීම කර්  ැලේ. 

 
1. වත්රමාසික රැසේවීම් පැවැත්වීම (මහා සභා  රැසේවීම් වාම,තාව සමඟ) 

2. එක්සත් ජාතීන්ලේ දින සැමු ම් හා සම්මන්ත්රස පැවැත්වීම. 

3. විවා , කික හා සාමානය  ැනීම වැනි තරඟ පවත්වා ියම ම. 

4. ළමුන්ලේ ජීවන ුතස තා හා නිපුසතා වම,ධනය කරගැනීමට අ ා ව අවසේථාවන් ස සා දීම. 

5. පාසල් වත්ත සංවම,ධනය හිරීම සඳහා කටතු, කර ියම ම. 

6. ියරසර සංවම,ධන අිකමතාම,තයනට අ ා  වයාපිිය ක්රියාත්මක කර ියම ම. 

7. එක්සත් ජාතීන්ලේ පරමාම,ථ, අිකමතාම,ථ හා සත්ක්රියාවන් මවුපියන්ට හා පාසැ ට ඇළුම් කරන පාම, ේව ලවත 

ලගනයාමට ක්රියාමාම,ග ගැනීම. 

8. අධයයන කවයක් පිපයටු වීම ස හා සලහෝ ර පාසැල් සම්බන්ධ කර ගැනීම. 

සි ළු වාර්ථමිා ාා ක්රි ාකාරකම් එකසත් ජාීනන්ලේ සමවිධාන ට සම්ලන්ද  වා වි  යුු .  

 
ඉහත  ැක්ූ කු ණු ව ට අ ා ව පාසැල් විසින්  එවන සියළුම ිපි අධයයන කව අංකය හා විුහල්පිය මු්රාව හා අත්සන 

සපයතව  ඉදිරිපත් ක  තු,ය. එම වාම,තා ඇගයීමට  ක්කර ලහාඳම අධයයන කව ලතෝරා  ගන්නා අතර ලමපයදී විුහල්පිය 

නිම,ලද්ධ ය සපයත ිඛිත වාම,තා මත පූම,ස වි ේවාසය තබ්  ැලේ. ලමම වාම,තා ඇගයීම සඳහා අප සංගමලේ 

නිලයෝජිතයින් සහභාගි ලනාවන අතර ඒ සඳහා විල ේෂ විනිසුු  මඩුල් ක් පත් කර්  ැලේ. ලමම වාම,තා ඡායාරූප 

සපයතව  සෑම වසරකම සැ් ැම්ලර් මස 30 දිනට ප්රථමිම යපලව  ලැීමමට සැලැසේවි  යුු . නියමිත දිනලයන් පසු 

 ැලබන වාම,තා   CD පට මඟින් ඉදිරිපත් කර්  බන වාම,තා තරගය සඳහා ව ංගු ලනාලේ. 
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එකසත් ජාීනන්ලේ සමගමලේ වාර්ිකව පවත්වන යධය න කව වැඩපිළිලවල 
කථික, සාමානය දැ කම ාා රනනා  රඟ  2019 

 

එක්සත් ජාතීන්ලේ සංගමය මඟින් පවත්වන කික, සාමානය  ැනීම තරඟ ඉදිරි දිනකදී පැවැත්වීමට කටතු, ලයා ා 
ඇිය අතර ල ෝක පරිසර දිනය ලත්මා ලකාට ලගන ලකලරන රචනා තරඟය සඳහා මාතිකා 00 ක් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

රචනා තරඟය සඳහා මාතිකා: 1. පරිසර  ාා තියරසර සමවර්ධන ,   2. වායු දූෂණ  පිටු දැකීම 

“පරිසරය හා ියරසර සංවම,ධනය” යන මාතිකාව ඔබ පාසලල් ශිෂය ශිෂයයාවන් සාූලපයකව එක්වී සකසේ කළතු, 

රචනයහි. එය වචන 750 කට ලනාවැඩි රචනයක් විය තු, අතර එක් පාස කට සැකසිය හැක්ලක් එක් සාූලපයක 

රචනයහි. ලමය පරිගසක මුද්රිත පිටපතක් ල සින්  සැකසිය හැහිය. 
 
“වාතු ූම සය පිටු  ැකීම” යන මාතිකාව යටලත් සිසුන් තනි තනිව රචනා ඉදිරිපත් කළ තු,ලේ. වචන 500 කට 

ලනාවැඩි විය තු, ලමය සිසු අත් අුතරින් සැකසිය තු,ලේ. සියු ම පාසල් තම පාසලල් සිසුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන 

රචනා අ,රින් ලහාඳම රචනා 03 ලතෝරා අප ලවත එවිය තු,ලේ.  
 
සියු ම රචනාවන්පය භාෂාව හැසිරවීම, වයාකරස, රචනා ව ිය, ලේ  ලවන් හිරීම සහ අඩංගු කු ණු පිළිබඳව 

සැ හිල් ක්  ක්ව්  ැලේ. සිසුන් විසින් තනි තනිව ඉදිරිපත් කරන රචනාවන්පය අත් අුතු  පිළිළිබඳව විල ේෂ 

සැ හිල් ක්  ක්ව්  ැලේ. 
 
සියු ම රචනා 0018 සැ්තැම්බම, මස 15 වන දිනට ප්රථම සංගමය ලවත ඉදිරිපත් කළ තු, අතර එම රචනා සිසුන්ලේ 

රචනා බවට විුහල්පිය,මා ලහෝ බ ය  ත් ලවනත් ගුු භවලතුතලේ අත්සන සහ මු්රාව සපයතව සහියක කර 

ඉදිරිපත් කළ තු,ලේ. එම රචනා අ,රින් සංගමය විසින් ලතෝරා ග්  බන ලහාඳම රචනා ව ට සහියක පත් හා 

මු ල් තයාග පිරිනමන අතර රචනා තරඟය පිළිබඳව අවසාන තීරසය සංගමලේ විධායක කමිටුව ලවත පැවලම,. 
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                                  ආාාර සුරකි  ාව ාා සුලල ාව 
එක්සත් ජාතීන්ලේ ්හාර හා කිකරකාම,මික සංවිධානය ්රම්භ කරන  ද්ධලද්ධ 

1845 ඔක්ලතාම්බම, 16 වැනි දිනලේදීය. එක්සත් ජාතීන්ලේ සංවිධානය 

වාම,ශිකව පැවැත්ලවන ල ෝක ්හාර දිනයට ලත්මාවක්  බා දී ඇිය අතර එම 

ලත්මාවට අනූව වැඩ කටයුු කරත්න් ආාාර හිඟ  ලලෝකල න් ුරන් කිරීම 

ලපන්වාදී ඇත.  එම ලහේ,ව ප නම් කර ගනිමින් ල ෝක ්හාර දිනය 

ඔක්ලතාම්බම, 16 දින සමර්  බයි.  

්හාර මිනිසාලේ ූලික අව යතාවයහි. මිනිසුන් ූ අපලේ පමසක් ලනාව ල ාව සෑම ජීවිලයුතලේම ජීවය රඳා 

පවියන්ලන් ඔහු ගන්නා ්හාර මත ලේ.  රීර වම,ධයනයට, පැවැත්මට, ක්රියාකාරීත්වයට අව ය  ක්ියය හා ලපෝෂසය 

 බා ගැනීමට, ල ඩ ලරෝග වින් ්රක්ෂා වීමට, ලස ්ය සම්පන්න ක්රියාශීලී 

ජීවිතයක් ගත හිරීමට, ුතසගින්න හා පිපාසය නිවා ගැනීමට, සමාජශීලී වීමට හා 

එහිලනකා අතර සුහ ත්වය හා මිත්රිශීලීත්වය වම,ධනය සඳහා   ්හාර 

ලබලහවින් උපකාරී ලේ. 

යම් රටඅක ජීවත් වන හැම පුරවැසිලයුතටම හැම ලමාලහාතකම සිය ව නික 

ලපෝෂස අව යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා ලපෝෂය ායී පිරිසිු හා අංගසම්පූම,ස 

්හාර ලේ ක්  බා ගැනීමට ්ම,ික හා ලභ ියක හැහියාව ඇත්නම් එම රට 

්හාර සුරක්කරතතාවලයන් තුක්ත රටක් යැයි 1886 ල ෝක ්හාර සමුළුලේදී තීරසය ලකරික . ලම් අනූව ්හාර 

සුරක්කරතතාව ප්රධාන ්කාර සතරහින් තුක්ත ලේ. එනම්,   

01 සු බතාව  00  බා ගැනීලම් හැහියාව  03 නිවැරදි ලපෝෂසය  04 සේිරසාරබව ලේ.  

සුලල ාව 
ගුසාත්මක තත්ත්වලයන් උසසේ ලපෝෂය ායී ්හාර ප්රමාසවත් තරමින් ියම ම ලමලසේ හුනන්වයි. වම,ෂ 0030 වනවිට 
ල ෝක ජන සං්යාව බිියන 9.3 ක් පමස වන බව ල ෝක ්හාර සංවිධානය ගසන් බ ා ඇත. එනම් එම කා යට 
අව ය ්හාර ප්රමාසය අ  අව යතාවලයන් 50% ක වැඩිවීමහි. 0050 වනවිට ල ෝක ජන සං්යාව බිියන 8.1 ව් 
ඇතැයි අල්ක්ෂා කරයි. ඒ වනවිට අව ය ්හාර ප්රමාසය 70% ක් ව් ඇත. එබැවින් ්හාර අපලත් ලනායවා 
සුරක්කරත හිරීම අතයාව යය. 
 
ලලා ගැ කලම් ාැකි ාව 
්හාර සු බ ූ පමක න් හැම ල නාටම එය  බා ගත ලනාහැහිය. සෑම මිනිලසුතටම පහසුලවන් ්හාර සපයාගත 
හැහි නම් පමසක් ්හාර සු බ යැයි හිව හැහිය. උසසේ තත්ත්වලේ ්හාර  බා ගැනීලම් හැහියාව පවියන්ලන් 
් ායම් තත්ත්වය මත ලේ. ප්රමාසවත් පරිදි මු ල් ියබුස ,  ැරිය හැහි මි  ගසන් ියබුස , නිසි පරිදි ්හාර ලබ ා 
හැරීමට අලපාලහාසත් ලේ නම් එමඟින් ්හාර  බා ගැනීලම් හැහියාව අඩු කරයි. එලසේම, ප්රමාසවත් තරම් ්හාර 
නි ේපා නය ලනාවීම, සුුසු ලබෝග වගා ලනාහිරීම, තාක්ෂසය භාවිතා හිරීලම් අඩුපාඩු, හා පරිසර හානි අඩු කරමින් 
වගා සඳහා ලයා ා ගතහැහි භූමි ප්රමාසයන් භාවිතා ලනාහිරීම ්හාර පයඟය ඇිය හිරීමට බ පා්  බයි. 

 

ඉදිරිපත් කිරීම: ඩී. එම්. සකිලා දිසානා ක, ශ්රී සමිත්ත් ා ලාකාකා ජාතියක පාසල, මා ලල්ෂ, 10 ලරේණි  A 
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