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අමතංශ ලේ මල්කේනරු
පළත් ප්රධාන මල්කේනරු
මදපර්තමේ තු ප්රධාීන
රජ සංසා හ නනසාිතත ම්ඩලල ප්රධානි
“මිහිළ් පහාෝරාල ප(Earth Hour) ප2018”
2018 පනාර්තු පනස ප24 පල  පහස සුරාදා පදි  පරස්ලරු ප8.30 පසිට පරස්ලරු ප9.30 පදක්ලා
මිනිසමේ ඍජු මහෝ නක්රකර ක්රිය,කරකේ නිස පරිසරය,ට නිකුත් නන හරිතගර නයු විමමෝචනය,
නඩිමනමි පනතින අතර මේ මහේතුන නිස අද නන විට මුළු මලෝකය,ම මේශ ලේගුණ විපර්ය,සය, ට මුහුණ මදමි
සිටී. මිහිකමත් ජීනමේ පනත්මට තර්ජනය,ක්න පනතින මමම හරිතගර නයු විමමෝචනය, අඩු කිරීම සඳහ
මලෝක නය,කය, මේ අනධානය, මය, මු කරනු ිතණිස 2017 මර්තු මස 31 නන දින ඕසමේලිය,මේ සිඩ්නි නුනර
නසිය, මිලිය,න 2.2 පමණ ිතරිසක් විදුලි පහ නින දම පය,ක කලය,ක් අඳුමර් ගත කරන ලදි. එදින එය,
මිහිකත මහෝරන (Earth Hour) මලසි නේ කරනු ලබ ඇති අතර මිහිකත මහෝරන මගෝලීය,න සමරීම
සංවිධානය, කිරීම World Wide Fund for nature (WWF) ආය,තනය, මඟි සිදු කරනු ලබයි.
02.
ජජන විවිධාත්න සේමුතිමය,හි අරමුණු නලත් සර්ාකන ඉටු කිරීම සඳහ 2010 පනති පර්ශ ලේනකර
රජය, මේ සසිනරමේ ී  හදු න දු ජජන විවිධාත්න අයිචී ඉලක්ක 20
පළමු ඉලක්කය, නන “අනම
නශ ලේමය, 2020 නන විටනත් ජජන විවිධාත්නමය,හි නටිනකේ ිතළිබඳන සහ එය, සංරක්ෂණය, සහ තිරසර මලස
භවිත කිරීම සඳහ ගත හකි ිතය,නර සේබ ධාමය, ජනතන දණුනත් වීම” ය, න සක්ෂත් කර ගීනමට
සමුහික උත්සහය,ක් දරීම මීට නසරකට මපර ජජන විවිධාත්න සේමුතිමේ මල්කේ කර්ය,ලය, හ WWF
ආය,තනය, එකඟතනය,කට පමිමණන ලදි. තන ද බිේ මට්ටමේ සිට විශ ලේල ජනතනක් සේබ ධා නන මිහිකත
මහෝර පරිසර නලසටහන පදනේ කර ගනිමි කපී මපමනන හ නන ව ජජනවිවිධාත්නය, ිතළිබඳන දනුනත්
කිරීමේ නලසටහ මලනක් 2018 – 2020 නසර තුමනහි ක්රිය,ත්මක කිරීමට වු රණරණය, කර ඇත.
03.
ඒ අනුන ජජනවිවිධාත්න සේමුතිමය,හි පර්ශ ලේනකර රජය,ක් මලස ශ්රී ලංකන ද මේ සමඟ අත්නල්
බඳගීනමේ නගකීමට බඳී සිටින අතර සේමුතිමේ මක් ද්රීය, මධාසානය, නශ ලේමය, මහනලි සංනර්ධාන හ
පරිසර අමතංශ ලේය,ට මිහිකත මහෝරන සමරීම සඳහ ජතික නලසටහ ක්රිය,ත්මක කිරීමේ නගකීම පනරී
ඇත. නර්තමනමේ සිදුනන ජජන විවිධාත්න හනිය,ට මේශ ලේගුණ විපර්ය,සය, ද එක් මහේතුනක් නන බන සමසත
මලෝකය,ම ිතලිග න කරුණකි. ජජන විවිධාත්නමය, ඉත ඉහල මට්ටමක පනතින අප රමටහි ජජන
විවිධාත්නය, ද මමමඟි තර්ජනය,ට මුහුණ මදමි සිටී.
04.
ඒ අනුන 2018 මර්තු 24 දින රත්රී 8.30 සිට 9.30 දක්න නේ කර ඇති මිහිකත මහෝර සමරීම සමඟ
දිනයිම සිය,ළුම අමතංශ ලේ රජ ආය,තන මම ම මිලිය,න 1.3 ක් ව රජ මසේනකයි සමේ්ඡඡමන
සේබ ධා කර ගීනමට බලමප මර ත්තු මේ. එබවි ජතික මට්ටමම අනනශ ලේ විදුලි පරිමභෝජනය, අනම
කිරීමේ ී ර්ඝකලීන නලසටහනක් සඳහ මලික ිතය,නරක් මලස ඉහත පය,ක කලය, තුල බ ආය,තනමේ
අතනශ ලේ මන නන විදුලි පහ නින දම එම අනසාන සංමක්තනත් කිරීමට දය,ක නන මම ඉල්ල සිටින
අතර බ ආය,තනමය,හි සිය,ළුම රජ මසේනකය, මේ සමේ්ඡඡ දය,කත්නය, ලබ ගීනම සඳහ දනුනත් කිරීමට
කටයුතු කරන මම කරුණිකන ඉල්ල සිටිමි.

මේ.මේ. රත්නසිරි
මල්කේ
රජ පරිපලන හ කළමනකරණ අමතංශ ලේය,

