ශ්රී ලංකාවේ කව ාලාන පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය පිළිබඳ වූ
ජාතික ප්රතිපත්තතිය ප්රකාශයට පත්තිරීම

සුවිශශේෂිත සත්ව හා ශාකයන්ශේ එකතුවක් නිශයෝජනය කරමින් මුහුද හා ශ ාඩබිම අතර කිවුල්දිය
පරිසරශයහි ශනානැසී පැවතීමට අනුවර්තනය වී ඇති කශඩාලාන පරිසර පද්ධතිය අශනකුත් පරිසර පද්ධතීන්
අතරින් විශශේෂ සේථානයක් නී. ශලාව පුරා ශවරළබඩ ප්රජාවන්ශේ යහ පැවැත්ම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ
ආරක්ෂාව සඳහා ශමම පරිසර පද්ධතිය විශාල දායකත්වයක් සපයයි. ජජවවිදයාත්මක වශශයන් ශපාශහාසත්
කශඩාලාන පරිසර පද්ධතිය සමාජීය, ආර්ික හා පාරිසරක වශශයන් වැද ත් කාර්යය භාරයක් ඉටුකරන
අතරම කාබන් තිර කිරීම සහ රඳවා ැනීමට ඇති සුවිශශේෂී හැකියාව නිසා ශද්ශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම
සඳහා සුවිශශේෂී දායකත්වයක් දක්වයි.

කශඩාලාන පරිසර පද්ධති ශමශලස අනනය වූ පාරිසරික වටිනාකම් වලින් අනූන වුවත්, වර්තමානශේ
කශඩාලාන වනාන්තර එළි කිරීම්, අනවසර අල්දලා ැනීම්, කශඩාලාන පරිසර පද්ධති ජලජීවී ව ා වයාපෘති
වලට සහ ලුණු නිසේසාරණ බිම් බවට පරිවර්තනය කිරීම්, ඉඩම් ශ ාඩකිරීශම් වයාපෘති සහ ශවනත් ශවරළබඩ
සංවර්ධන ක්රියා ශහේතුශවන් ශමම සංශේදී පරිසර පද්ධති දැඩි ශලස තර්ජනයට ලක්ව ඇත. ශමම තත්වය
වළක්වා ැනීම සඳහා පරිසර අමාතයාංශය ප්රමුඛව වැඩසටහන් රාශියක් ක්රියාත්මක කරන ලදී.
2018 වර්ෂශේ අශේල්ද මස ලන්ඩන් හිදී පවත්වන ලද ශපාදු රාජය මණ්ඩලීය නායකයන්ශේ සමුළුශේදී ශපාදු
රාජය මණ්ඩලීය රාජයයන් අතර ශ්රී ලංකාව කශඩාලාන සංරක්ෂණය හා පුනරුත්ථාපනශේ ප්රමුඛයා ශලස ක්රියා
කිරීමට ප්රතිඥා දී ඇත. ඒ අනුව ශමම ඉලක්කය සපුරා ැනීම සඳහා පරිසර අමාතයාංශය විසින් අශනකුත් අදාල
පාර්ශේව ආයතන සහ විද්වතුන් එක්ව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.
ඒ අනුව පරිසර අමාතයාංශශේ මූලිකත්වශයන් අමාතයාංශය යටශත් සේථාපිත කර ඇති කශඩාලාන පරිසර
පද්ධති සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය පිළිබඳ වූ විද්වත් කමිටුව, සියළු පාර්ශේවකාර රාජය ආයතන, රාජය
ශනාවන සංවිධාන හා ප්රජා සංවිධානවල දායකත්වශයන් කශඩාලාන පරිසර පද්ධතිවල තිරසර පැවැත්ම අරමුණු
කරශ න ශකටුම්පත් කරන ලද, ශ්රී ලංකාශේ කශඩාලාන පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය පිළිබඳ
වූ ජාතික ප්රතිපත්තිය සඳහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ශමම ජාතික ප්රතිපත්තිය රු පරිසර
අමාතය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාශේ ප්රධානත්වශයන් 2020 සැප්තැම්බර් මස 08 වන ින පරිසර
අමාතයාංශශේ දී ප්රකාශයට පත් කරන ලි.

වර්තමාන රජශේ “රට හදන ශසෞභා යශේ දැක්ම” ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුශවහි 8වන පරිච්ශේදශයහි ඇතුලත්
තිරසර පාරිසරික ප්රතිපත්තියක් සඳහා වූ ක්රියාකාරකම් අතර වගුරුබිම් හා කශඩාලාන පද්ධති විනාශ කරන
මානව ක්රියාකාරකම් පාලනය කිරීමද එක් ප්රධාන ක්රියාකාරකමක් ශලස හඳුනාශ න ඇත.
ශමම ප්රතිපත්තිය කශඩාලාන පරිසර පද්ධති පිළිබඳව ඍජුව ශහෝ වක්රව කටයුතු කරන රාජය හා රාජය ශනාවන
සංවිධානයන්හි ශරගුලාසි, පරමාර්ථ, අරමුණු, උපායමාර් , ක්රියාමාර් හා කාර්යභාරයන් ශමශහයවනු හා
ශක්තිමත් කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාශේ කශඩාලාන පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය සඳහා වූ ජාතික
ප්රතිපත්තිය, දැනටමත් ආරක්ෂිත සහ ආරක්ෂිත ප්රශද්ශවලින් පිටත ඇති කශඩාලාන පරිසර පද්ධති පිළිබඳ
අදාළත්වයක් ඇති සියලුම ආයතන වලට අදාළ ශේ.

