
 

 

 

 

 

රසායනික ප ොප ොර පෙන්වීම සම්පූර්ණපයන් නතර කරනවා ... 

            ඉ ළ අස්වැන්නකට වඩා ජීවිත මට වටිනවා ... 

                                                                              ජන ති කියයි.  

රවායනික පඳොපශොර ආනයනය ඉදිරි පකටි කාය තුෂදී වම්පර්ණපයන් නතර කරන ඵල ජනාධිඳති 
ප ෝඨාබය රාජඳක් භැතිතුභා අලධාරණය කරයි. 

රවායනික පඳොපශොර බාවිතපයන් ඉශෂ අව්ලැන්නක්  ත ශැකිය. ලැව්, ඇපව්ලී වශ භූ ත ජය දණපයන් 
ජීවිතලට ලන ශානිය එභ ාබපයන් පියවිය පනොශැකිය. රවායනික පඳොපශොරල ඵඳෑභ ලකු ඩු පරෝ ය 
ඇතුළු පඵෝ පනොලන පරෝ  රැවකට පශේතු වී ඇතැයි පවෞඛ්ය අශ පඳන්ලා පතති. ප්රතිකාර වශා ලැයලන ුදත 
වශ ජිවිතලට ලන ඵඳෑභ ඉශෂය. නිපරෝගී වශ පතායී පුරලැසිපයක් බිහි කිරීභට නම් රජය විසින් ලව 
විපවන් පතොර ආශාර පව්ක් වශා ජනතාලට ඇති අයිතිය වශතික කෂ යුතුය. ඒ පලනුපලන් පභරට 
කෘෂිකර්භාන්තය ුදළුභනින්භ කාඵනික පඳොපශොර බාවිතයට පයොුද කරන ඵල ජනාධිඳතිතුභා කියා සිටී.  

අත (22) ඳව්ලරුපව් පකොටුල ජනාධිඳති භන්දිරපේ දී රාජය වශව්ාා වශ ලයලව්ාාපිත භ්ඩඩල ප්රධාීහු  වභ  
ඳැලති ශුදපව් දී ජනාධිඳතිතුභා පම් ඵල වශන් කපෂේය. 

පභරට කාඵනික පඳොපශොර නි්ඳාතනය ඉශෂ නැශවීභට සියලු ඳාර්්ල භැදිශත්විය යුතුය. පඳොපශොර 
වශනාධාරය පලනුලට කාඵනික පඳොපශොර ඵාදීභට වැසුම් කරන ඵල ජනාධිඳතිතුභා කියා සිටී. ලාර්ෂිකල 
පඳොපශොර ආනයනය වතශා ලැය පකපරන පඩොර් මිලියන 400ක ුදත ජන ජීවිතය න ා සිටුවීභට පයොතා ත 
ශැකි ඵල  ජනාධිඳතිතුභා පඳන්ලා දුන්පන්ය.  

තභා ඵයට ඳත් කිරීපභන් ජනතාල ප්රතිඳත්තිභය පලනවක් අපකක්ා කෂශ. රට පලනුපලන් එභ අපකක්ා 
ඉටු කර  ැීහභට සියලු පතනාපේ වශය අලය ඵල  ජනාධිඳතිතුභා කියා සිටිපේය. 

එතපනෝල් ප න්වීභ වම්පර්ණපයන් නතර කිරීපභන් අඛ්්ඩඩල ඳාඩු ැබූ ශකා සීනි වභා භ අත්කර ත් 
ාබය මිලියන 1100කි. ලවර 20කට ආවන්න කායක් අනියම් ශා පකොන්ත්රාත් ඳතනභ භත පවේලය කෂ 
2500කට ආවන්න පිරිවක් ව්ථීර කිරීභට, උවව්වීම් වශ ප්රවාත දීභනා දීභට එභිනන් ශැකි ූ  ඵල ශකා සීනි 
වභා පම් වබාඳතිලරයා ඳැලසීය.  

ජනාධිඳතිතුභා ප න යන ලැඩපිළිපලළින් ඳාඩු ැබූ ආයතන රැවක් ාබ ඵන තත්ත්ලයට ප න ඒභට ශැකි 
ූ  ඵල වබාඳතිලරු පඳන්ලා දුන්ශ. 

“පවෞබා යපේ තැක්භ” තුළින් ආයතන ෂ ා විය යුතු ඉක්ක ඳැශැදිළිල තක්ලා තිපේ. කැබිනට්, රාජය 
අභාතයාශලට අතාෂ ආයතන වශ අත්කර ත යුතු ප්ර තිය ඳැශැදිළිල වශන් කර ඇත. වාුදහික ල ීමභක් 
ඇතිල ලැඩ කර ජනතාල ඵාපඳොපරොත්තු ූ  ප්රතිඳත්තිභය පලනව ෂ ා කර  ැීහභට කැඳලන පව 
ජනාධිඳතිතුභා වබාඳතිලරුන්ට ඳැලසීය. 

ජනාධිඳති පල්කම් පී.බී. ජයසුන්තර, ජනාධිඳති ප්රධාන උඳපශක ලිත් වීරතුශ , ුදතල් පල්කම් එව්.ආර්. 
ආටි  යන භශත්ලරු ත පම් අලව්ාාලට එක්ල සිටියශ. 

ජනාධිඳති භාධය අශය 
2021-04-22 
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