මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශයේ යවබ් අඩවිය හා යසොබා පුවත් හසුයේ පළකිරීම සඳහා 2017
ජුලි මස 01 වෙනිදා සිට සැප්ත්ැම්බර් මස 30 දක්වා ජෛවවිවිධත්ව අංශය මගිේ සිදුකරන ලද කාර්යයේ

1) පුරාජෛවවිවිධත්වය සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂණය පිළිබඳ රාෛ නිළධාරීේ දැනුවත් කිරීයම් වැඩමුළුව
2017 ඔක්ව ෝම්බර් මස 03 ෙන දින අංක 416/C/1 ,වසොබාදම්පියස, ව ොබට් ගුණෙර්ධන මාෙ ,
,බත් මුල්වෙහි පිහිටි මහෙැලි සංෙර්ධන හා පරිස අමා ාංශ නෙ ව ොඩනැගිල්වල් ශ්රෙණා ා වේදී
පු ාජෛෙවිවිධත්ෙය සං ක්ෂණය හා ආ ක්ෂණය පිළිබඳ ාෛ නිළධාරීන් දැනුෙත් කිරීවම් එක්දින
ෙැඩමුළුෙක් පෙත්ෙන ෙදී.
පු ාජෛෙවිවිධත්ෙය විෂය ෙර් මානවේ අලුත් විෂයක් වෙසින් හඳුන්ොදී ඇති බැවින් විද්ෙතුන් අ පො
එම විෂය පිළිබඳ ප්රමාණෙත් දැනුමක් වනොමැ . එබැවින් පු ාජෛෙවිවිධත්ෙය හා සම්බන්ධ ෙ කිෙයුතු
ආය න ෙන පු ාවිදා වදපාර් වම්න්තුෙ, විශ්ෙවිදාෙ , ෙනජිවී සං ක්ෂණ වදපාර් වම්න්තුෙ , ෙන
සං ක්ෂණ වදපාර් වම්න්තුෙ , වෙ ළ සං ක්ෂණ වදපාර් වම්න්තුෙ මැණික් හා ස්ෙර්ණාභ ණ අධිකාරිය,
මධම පරිස අධිකාරිය හා අවනකුත් ාෛ ආය න නිළධාරින් දැනුෙත් කිරීමට සම්බන්ධ ක මින් වමම
ෙැඩමුළුෙ පෙත්ෙන ෙදි .
වමම ෙැඩමුළුවේදී වියළි කොපීය පු ාජෛෙවිවිධත්ෙය පිළිබඳ වද්ශනයක් . වේ ාවදණිය විශ්ෙවිදාෙවේ
කොපීඨවේ පු ාවිදා අංශවේ මහාචාර්ය ආර්.එම්. එම්.ෙන්ද්ර ත්න මහ ා විසින්ද ව ත්කොපීය
පු ාජෛෙවිවිධත්ෙය පිළිබඳ වද්ශනය කැළණිය විශ්ෙවිදාෙවේ පු ාවිදා පශ්චාත් උපාධි ආය නවේ
කැළුම් මනවම්න්ද්ර ආ ච්චි මහ ා විසින්ද පු ා ජෛෙවිවිධත්ෙය සං ක්ෂණය සහ ආ ක්ෂණය පිළිබඳ
වද්ශනයක් කැළණිය විශ්ෙවිදාෙවේ පු ාවිදා පශ්චාත් උපාධි ආය නවේ මහාචාර්ය ාමිණි අදිකාරි
මහ ා විසින්ද පෙත්ෙන ෙදී.
2) ෛාතික ජෛවවිවිධත්ව උපායමාර්ගික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීයම් වැඩමුළුව
ජෛෙවිවිධත්ෙ වල්කම් කාර්යාෙය විසින් 2016 ෙසවර්දී ශ්රී ෙංකාවේ ජෛවිවිධත්ෙ සං ක්ෂණය සඳහා
ව ෝලීය ඉෙක්ක 20ක් (අයිචි) හා ති සා සංෙර්ධන අ මුණු 17 වප දැරි ක ව න ෛාතික ඉෙක්ක 12ක්
යටවත් ෛාතික ජෛෙවිවිධත්ෙ උපායමාර්ගික ක්රියාකාරී සැෙැස්ම සකස් ක න ෙදී.
ඒ පිළිබඳෙ ාෛ නිළධාරින් දැනුෙත් කිරීවම් ෙැඩමුළුෙක් 2017.09.12 ෙන දින මහ බැංකු අධයන වක්න්ද්ර
ශ්රෙනා ා වේදී පෙත්ෙන ෙදී.වමය මහෙැලි සංෙර්ධන හා පරිස අමා ාංශවේ අතිවර්ක වල්කම් (පරිස
ප්රතිපත්ති සහ සැෙසුම්) ප්රධානත්ෙවයන් පැෙැත්විණ.
3) ශ්රි ලංකායේ දක්නට ලැයබන පරාගවාහකයිේයේ වැදගත්කම හා ඔවුේ සංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ
වැඩමුළුව
සපුෂ්ප ශාක විවශේෂ ෙෙ එෙ දැරීම සඳහා ෙැද ත්ෙන ප ා ණ ක්රියාෙලිය සඳහා සක්රීයෙ දායකත්ෙය
ෙබාවදනුවේ ප ා ොහකයන් ෙන මීමැස්සන්,බඹරුන් සමනළයින් හා සළඹයන් විසිනි. ෙර් මානවේ
විවිධ මානෙ ක්රියාකා කම් වහේතුවෙන් පරිස පද්ධතිෙලින් ප ා ොහකයින් ෙඳවි යනු දැකිය හැකිය.
එබැවින් ප ා ොහකයින්වේ ෙැද ත්කම හා ඔවුන් සං ක්ෂණය කිරීම පිළිබඳෙ කැළණිය විශ්ෙ විදාෙවේ
සිසු සිසුවියන් උවදසා 2017 සැේ ැම්බර් 27ෙන දින ෙැඩමුළුෙක් සංවිධානය ක න ෙදි.

වමහිදී වද්ශකෙරුන් වෙස කැෙණිය විශ්ෙ විදාෙවේ ,සත්ත්ෙ විදා අංශවේ මහාචාර්ය ශ්රියානි ඩයස්
මහත්මිය හා ශාක විදා අධයන අංශවේ ආචාර්ය ත්නායක මහ ා සම්පත්දායකත්ෙය ෙබාවදන ෙදී.
4) ෛාතික ජෛවවිවිධත්ව විද්වත් කමිටු රැස්වීම
ජෛෙෙවිධත්ෙ සං ක්ෂණය හා ති සා සංෙර්ධනය උවදසා ති සා භාවි ාෙ පිළිබඳ තී ණ ැනීම සඳහා
ෛාතික ජෛෙවිවිධත්ෙ විද්ෙත් කමිටුෙ මහෙැලි සංෙර්ධන හා පරිස අමා ාංශය යටවත් පිහිටුො ඇ .
ෛාතික ජෛෙෙවිවිධත්ෙ විද්ෙත් කමිටුෙ මගින් ජෛෙවිවිධත්ෙ වල්කම් කාර්යාෙවේ ක්රියාකාරි සැෙැස්වම්
විෂය ක්වෂේත්ර පිළිබඳ කරුණු රැසක් සාකච්ඡා කිරීම හා තී ණ ැනීම සිදුක නු ෙබයි. කමිටුවේ සභාපති
ආචාර්ය මැේඩන් ෛයසූරිය මහ ාවේ ප්රධානත්ෙවයන් 2017 සැේ ැම්බර් 22 ෙන දින මහෙැලි සංෙර්ධන
හා පරිස අමා ාංශවේ රැස්වීම් ශාොවේදී කමිටු රැස්වීම පෙත්ෙන ෙද අ
වමහිදි පහ සඳහන් තී ණ
න්නා ෙදී.

i) වසෞඛ් අමා ාංශය විසින්, වඩංගු ව ෝ ය මර්ධනය කිරීමට Wolbachia බැක්ටීරියාෙ ආසාදි මදුරුෙන්
( Aedes aegypti ) හඳුන්ොදීමට නියමු ෙැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීමටත් ඊට සම ාමීෙ ඉන් ඇතිවිය හැකි
පාරිසරික අෙධානම පිළිබඳ ක්වසේරු කිරීම අෙශ බෙටත් තී ණය විය.
ii) වට් සංෙර්ධන කටයුතු සඳහා ඉදිකිරීවම් කටයුතු වෙනුවෙන් ල් ෙැලි ආනයනවේදී ව ෝ වබෝක න
ජීවීන් පිළීබඳෙ, විනාශකාරී අපද්රෙයන්, විකි ණ කා ක ද්රෙ වනොපෙතින බෙට සහතික ක මින් ත්ත්ෙ
සහතිකයක් ද්රෙ ෙබාවදන වටන් ෙබා යුතු බෙටත් ඇතුළුවීමට වප ට තුෙදී පරීක්ෂා ක ඉහ
ද්රෙ වනොමැති බෙට සහතිකයක් ෙබා ැනීම අ ෙශ බෙ.
iii) ටකින් ටකට ජෛෙ සම්පත් හුෙමාරු කිරීවම්දී සිදුෙන ජෛෙ මං වකොල්ෙය, ෛාන මංවකොල්ෙය ෙැනි
අහි ක ප්රතිවිපාක ෙෙකාලීම සඳහා ජෛෙ සම්පත් අපනයනවේදී ජෛෙවිවිධත්ෙ වල්කම් කාර්යාෙය

මගින් සකසා ඇති ගිවිසුම අනුෙ (Material Transfer Agreements) භාවි ා කිරීමට අදාළෙ, අදාෙ ආය න
කටයුතු කිරීවම් ෙැද ත්කම,
iv) බර් ෙ ාෙන් ඔයිල් පාම් ෙ ාෙන්ට හැ වීම සඳහා වයෝජි ෙ ඇති බැවින් වමහිදී භු
ෛෙය වකව හි
ඇතිවිය හැකි බෙපෑම් පිළිබඳ විදාත්මක පසුබිම විස් ාත්මකෙ අධයනය ක අෙසන් තී ණයකට
එෙඹිය යුතු බෙ යන විෂය කරුණු ාශියක් පිළිබඳ තී ණ නු ෙැබීය.
5) ශ්රි ලංකායේ කෘෂි පාරිසරික කලාප සංරක්ෂණය සහ යද්ශගුණ විපර්යාස වලට ෛනයා අනුගත් කිරීයම්
වාපෘතියේ යත්දින වැඩමුළුව
ඉහ ොපෘතිය මගින් ති සා වෙස අස්ෙනු වනලීවම් මාර්ව ෝපවද්ශය සංෙර්ධනය කිරීම සහ
ෙැඩිදියුණු ක න ෙද ප්රවයෝගික කළමණාක ණයන් හඳුනා ැනීම සඳහා ව දින ෙැඩමුළුෙක් 2017
සැේ ැම්බර් 28, 29 සහ 30 යන දිනයන්හි වහො ණ වන්චර් ෙෙර්ස් ඉන් හිදී පෙත්ෙන ෙදී.
වමම ෙැඩමුළුෙ සඳහා මිල්ෙනිය , උඩුකුඹු සහ ම්වපොළ කෘෂි ොපෘති බිම් තුවනහි ව ොවි මහතුන්
සහභාගිවිය. ව ොවිමහතුන් සඳහා ප්රාවයෝගික පුහුණුවීම්, දැනට භාවි ා ක න ති සා වනොෙන අස්ෙනු
වනළිවම් ක්රමවේදයන් හඳුනා ැනීම, ති සා වනළීවම් ක්රමවේදයන් සඳහා මාර්ව ෝපවද්ශකත්ෙය
පිළිවයෙ කිරීම යන මුලික අ මුණු මුල්ක නිමින් වමම ෙැඩමුළුෙ සංවිධානය විය.
පැළෑටි ෛාන සම්පත් මධස්ථානය මගින් පා ම්පරික ෙටිනාකමක් ඇති බීෛ සං ක්ෂණය කිරීම, සුදුසු බීෛ
විවශේෂ වබදා හැරීමට එකඟ වු අ
, ආයුර්වේද වදපාර් වම්න්තුෙ මගින් ඉහළ ආර්ථික ෙටිනාකමක්
ඇති වද්ශිය ශාක විවශේෂයක් ෙන ඉරිවේරිය ඖෂධීය පැළ ෙබාදීම වමන්ම ොපෘති භුමි ෙලින් ව ෝ ා ත්
ව ොවි මහතුන් 10ක් සඳහා කිරි එළවදනුන් 10 ක් ෙබාදීම සඳහා ොපෘතියට සම්බන්ධ වේ ාවදණිය
පශු සම්පත් පීඨය විසින් එකඟ ාෙය පළ ක න ෙදී.

