ඔබේ කාලගුණිය විපර්යාස
බපාබ ාන්දු ඉෂ්ඨ ක න්දන
- කුඩා පරිමාණ බ ාවියන්දට
හා බස්වකයින්දට
ආබයෝජනය ක න්දන
දයාබ බලෝක නායකයිනි,
අප බමය බලාව පු ා සිටින මිලියන 1.8 ක් වන බෙයාර්බේඩ් බ ාවීන්ද හා බස්වකයින්ද බවනුබවන්ද ලියන්දබනමු. අප
බලාව පු ාවටම සිටින පිරිස් ආහා යට න්දනා ආහා බමන්දම අබනකුත් වැද ත් නිශ්පාදන ද ව ා ක න්දබනමු.
නමුත් බේශගුණික අර්ුදය සම්බන්දධබයන්ද වස ණනාවක බපාබ ාන්දු කඩ වීබමන්ද අබේ පරිස යට
බනාසැලකිලිමත් බලස හානි සිු කිරීම නිසා ඒ සඳහා වූ අපබේ හැකියාවට දැඩි හානි සිුවී ඇත.
එක් දිබනක අබේ බකත්වතු වියැලී මීළඟ දවබස් ජලබයන්ද යට වන අයහපත් කාලගුණය ඇති ක න වායු
විබමෝචනය අඩු ක න බවට ඔබ බපාබ ාන්දු විය. නමුත් ඔබේ අභිලාෂය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින
අත විබමෝචන අනතුරුදායක බලස ඉහළ යමින්ද පවතී.

බවනස් වන කාලගුණය බනාතකා ආහා වර්ග දි ටම ක බ න යාමට අපට උපකා කිරීම සඳහා
බේශගුණික මූලයක ණයන්ද ලබා බදන බවට ඔබ බපාබ ාන්දු විය. නමුත් අපට කිසිවක්
බනාලැබේ.

ඔබ සූ ාකන තැනැත්බතකුබේ සිට හවුල්කරුවා දක්වා වයාපා බවනස් කිරීමට බපාබ ාන්දු
විය. නමුත් බ ාවීන්ද මිලියන ණනක් දිනකට බඩාල යකටත් අඩු ණනක් උපයන විට බකාටස් හිමියන්ද
බිලියන ණන්ද උපයති.
පසුගිය මාස කිහිපය තුළ උ න්දඩාබේ විනාශකාරී ංවතු ,i මැඩ ස්ක බේ නියඟයii සහ අප්රිකානු මහාේවීපය
පු ා පළඟැටියන්ද ආක්රමණය කිරීමiii ඇතුළු දැඩි කාලගුණික තත්ත්වයන්ද බහ්තුබවන්ද බබෝ වලට දැඩි බලපෑම්
එල්ල විය. බමව අප්රිකාබේ ඉතිහාසබේ උණුසුම්ම ජනවාරි සහ ජුනි මාසයන්ද දක්නට ලැුණි.iv මධයම
ඇමරිකාබේ ඊටා සහ අබයෝටා සුළි කුණාටු බහ්තුබවන්ද බහාන්දඩු ාස්හි පමණක් බඩාලර් බිලියන 2 කට අධික
හානියක් සිු වූ අත බෙයාර්බේඩ් බ ාවීන්ද දැඩි බලස පීඩාවට පත් වූහ.v නව IPCC අනාවැකි නම් ඉන්දදියාබේ
සිටින අබේ සාමාජිකයින්ද අධික උණුසුම, නියඟය සහ අවිනිශ්ිත වර්ෂාපතනය වැඩි වීමට මුහුණ බදන බවයි.
ඇත්ත වශබයන්දම බමය බලෝකයට අවශය ආහා ව ා කිරීබම් අබේ හැකියාවට හානි පමුණුවයි. අබේ
ජීවබනෝපාය අපබේ බ ාවිපල නිෂ්පාදන සමඟ බැඳී ඇති බහයින්ද, ුේපත්කම යළිත් අප අත වැබඩමින්ද තිබේ.
නමුත් බලපෑම ඊටත් වඩා ැඹුරු බේ. අබේ භූමියට හා ජලයට වන හානිය සම්පත් සඳහා ඇති ත ඟකාරිත්වය

වැඩි ක න අත බ ාවීන්ද හා කම්කරුවන්ද වශබයන්ද අපි දිබනන්ද දින ඉහළ යන සමාජ හා ආර්ික ආතතීන්දට
මුහුණ බදමු.
බමම හානියට අසමාන බලස බ ාුරු වන්දබන්ද බබාබහෝ විට අඩු වැටුේ ලබන
කාන්දතාවන්දට වන අත
ඉතා ුෂ්ක
තත්වයන්ද යටබත් වැඩ ක න කාන්දතාවන්දට ය.
බමම තත්වයන්ද යටබත් බ ාවිතැබන්ද සිටීමට අවශය
නව ප ම්ප ාවක් බ ාවිතැන ුේපත්කබම් උගුලක්
ක න්දබන්ද කවුද?

බ ාවි නිබවස්වල සිටින
අබේ තරුණ තරුණියන්දට

නැති අත
ඔවුන්දට බදාස් පැවරිය හැක්බක් කාටද?
බලස පමණක් සලකන්දබන්ද නම් බලෝකබේ ආහා

අපට පැවසීමට තවත් කතාවක් ඇත. බලාව පු ා ඇති අබේ බ ාවිපලවල් වල අවශය බවනස්කම් සිුබවමින්ද පවතින
බව ඔබට දැනටමත් දැක ත හැකිය. ස් සිටුවීම මඟින්ද ඝානාබේ බකාබකාවා හිරු එළිබයන්ද ආ ක්ෂා වීමත්,
බකන්දයාබේ බත් ංවතුබ න්ද ආ ක්ෂා වීමත් ේවාතමාලාබේ ආහා වලට පැමිබණන මීමැස්සන්ද ප්රමාණයද ඉහළ
නැංබේ. අප්රිකාබේ සහ මැද බප දි , ලතින්ද ඇමරිකාබේ සහ කැරිබියන්ද සහ ආසියාබේ සහ පැසිෆික් කලාපබේ
බෙයාර්බේඩ් කණ්ඩායම් බ ාවීන්ද තම ව ාවන්ද ආ ක්ෂා ක

ැනීමට අවශය දැනුම බබදාහදා නී.

නමුත්
ව ා

අපබේ වඩාත් ව කිව යුතු ැනුම්කරුවන්ද සමඟ හවුල්කාරිත්වයන්ද තුළින්ද අබේ බ ාවිපලවල් වඩාත් ඔබ ාත්තු
දීබම් හැකියාව බමන්දම ආබයෝඡනය සහ ප්රවාහන හා වායු විබමෝචන අඩු කිරීම සඳහා අවශය ආබයෝඡනය අපට
ලබා බේ. සාධා ණ මිල ණන්ද සහ බෙයාබේඩ් වාරික බ වමින්ද අබේ අනා තබේදී බෙයාර්බේඩ් වයාපා නිසි බලස
ආබයෝඡනය ක න විට, අබේ ඔබ ාත්තු දීබම් හැකියාව දැනටමත් වර්ධනය බවමින්ද පවතී.

නමුත් අනිවාබෙන්දම, බමම වැද ත් ක්රියාවන්දවලට බ වීම් සිුකළ යුතුය. උදාහ ණයක් බලස බකෝපි පඳුරු අත
ස් සිටුවීබමන්ද ඒවා හිරු එළිබයන්ද ආ ක්ෂා ක
ත හැකි අත
බබෝ
බ ෝ
හා
ංවතු
හානි අවම කළ
හැකිය - නමුත් එයින්ද අදහස් ක න්දබන්ද නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි බවයි. බ ාවීන්ද ජීවන ආදායමක් පවා උපයන්දබන්ද
නැති විට, අපි බමවැනි අතයවශය බවනස්කම් සඳහා මුදල් බයදවිය හැක්බක් බකබස්ද?

2050 වන විට බවනස්කිරීම ප්රමාද වැඩි ය. ධනවත්, අධික දූෂණය ක න ටවල් වශබයන්ද, අනුවර්තනය වීබම් සහ
අවම කිරීබම් පිරිවැය දැන්ද බ වන බවට ඔබ ුන්ද බපාබ ාන්දු ඉටු කළ යුතුය. කාබන්ද විබමෝචනය අඩු ක න බවට
වූ ඔබේ බපාබ ාන්දුව තවු ටත් ප්රතික්බෂ්ප බනාකළ යුතුය. ප්රවාහන බහෝ අබේ ට ඇතුළු ටවලින්ද ආනයනය
ක න ලද භාණ්ඩ වලින්ද විබමෝචනය බනාසලකා හරින බහෝ සැබෑ විබමෝචන කේපාුවක් සිු බනාක න ‘Net Zero’
කැපවීම් අපි පිළි න්දබන්ද නැත. ජාතයන්දත නැේ කර්මාන්දතය ටක් නම්, එය බලෝකබේ හත්වන විශාලතම
විබමෝචනය බේ.vii

අප ඔබට දැන්දම පියව
1. බේශගුණික
ඉටු

විය

සිටුවීමට,

ැනීමට දැනුම්බදන්දබනමු:

මූලයක ණබයන්ද
යුතුය.
වඩාත්

එය

බඩාලර්

සෘජුවම

ඔබ ාත්තු

බිලියන

බ ාවීන්ද

බදන

බබෝ

හා

100

ක්

කම්කරුවන්ද

හඳුන්දවා

දීමට,

ලබා

බදන

බවත
එන

බවට

ලැබිය
කුණාටුවට

වූ
යුතු

ඔබේ
අත

සූදානම්

බපාබ ාන්දුව
එමඟින්ද

වී

අපට

බලෝකබේ

දැන්ද
ස්
ආහා

අඛණ්ඩව ව ා කිරීමට හැකි බේ.
2. ඔබේ කාබන්ද විබමෝචනය ැන ඔබ අවංක විය යුතු අත විදයාත්මක උපබදස් වලට අනුකූලව
ඒවා කපා හැරීමට ධධර්යය තිබිය යුතුය. ඔබේ බනට් සීබ ෝ කැපවීම් තුළ ඉලක්ක සහ ප්රතිපත්ති

ඇතුළත් වන බවට ව බලා න්දන, එමඟින්ද ආනයනික භාණ්ඩ වලින්ද විබමෝචනය අඩු වන අත ,
ඔබේ බේශීය විබමෝචනය පමණක් බනාව,viii, ඒවා හුබදක් ඕේබසට් මිලදී ැනීම බවනුවට නියම
කේපාු සඳහා වන බවට ව බලා න්දන. ඔබේ ජාතික වශබයන්ද තී ණය ක න ලද දායකත්වයන්ද තුළ
ගුවන්ද බස්වා සහ නැේ ත කිරීම ඇතුළත් කිරීම ඔබ ත යුතු අතයවශය පියව කි. අපබේ බකාටස ඉටු කිරීම
සඳහා ැනුම්කරුවන්ද සමඟ වැඩ කිරීමට අපි සූදානම් නමුත් ඔබ එයට නායකත්වය දිය යුතුයි.

3. අනා ත
බවළඳ
ණුබදනු
මඟින්ද
ඉහළ
කාබන්ද
බවළඳාම
අඩු
ක න
සාධා ණ
හා
අඩු
කාබන්ද
නිෂ්පාදන
බවළඳාම
බමබහයවිය
යුතුය.
ති සා
පැවැත්ම
සඳහා
ආබයෝඡනය
ක න
සහ
බේශගුණික
අර්ුදයට මුහුණ බදන බ ාවීන්දට සහ වයාපා වලට බවබළඳ
නුබදනු උපකා
විය යුතු අත
බපාසිල ඉන්දධන
භාවිතය
දිරිමත්
කිරීම
සහ
නිස්සා ණ,
සූ ාකෑබම්
බවබළඳබපාළ
තිකතාවයන්ද
සඳහා
අනුබල
දීම
නැවැත්විය යුතුය.

4. ති සා සැපයුම් දාමයන්දහි ආබයෝඡනය කිරීමට, බ ාවීන්දට සාධා ණ මිලක් බ වීමට සහ පාරිසරික ැටලු
ඒවාබේ සැපයුම් දාමයන්දහි හිමිකාරිත්වය ලබා ැනීමට වයාපා දිරිමත් වන පරිදි ඔබ වයාපා බ ගුලාසි
ශක්තිමත් කළ යුතුය. අපට අවශය වන්දබන්ද පාරිසරික නිසි කඩිස බව දැකීම සඳහා වන විනාශය
මැඩපැවැත්වීම සඳහා වයාපා පියව

න්දනා බලසට වන අත - බ ාවීන්දට බිල් බ වීමට ඉඩ බනාබදන

ආකා බයන්ද එය ක්රියාත්මක වනවා දැකීමට අපට අවශයය. අවශ්ය නම්, ව කීම් ඉටු කිරීමට අසමත් ේයාපා
වලට බල කිරීමට ඔබ සූදානම් විය යුතුය.

COVID-19 පසුගිය වස
බදක තුළ අබේ බලෝකය විනාශ ක
ඇත. නමුත් බේශගුණික අර්ුදයට එබ හිව ක්රියා
කිරීමට අබපාබහාසත් වුවබහාත් අප සැමට සිු වන හානිය හා සසඳන විට එහි බලපෑම සැලකිය යුතු
තත්වයක්වත් බනාබේ. බලෝකබේ ආහා
නිෂ්පාදකයින්දබේ නිබයෝජිතයින්ද වශබයන්ද අපි ඔබබන්ද ඉල්ලා සිටින්දබන්ද
බම් බමාබහාත ග්රහණය ක

න්දනා බලසත්, අපබේ හඬට සවන්ද බදන බලසත්, අපට බලෝකය බපෝෂණය කිරීමට

අපට හැකි බවට ව බලා න්දනා බලසත්ය.

