
 

UNCLASSIFIED 

 

ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද  තානාපති කාර්යාලය 

කකාළඹ 

ප්රවෘත්ති නිකේදනය 
මහජන කටයුතු අංශය 

දුරකථනය:  +94 (11) 249-8100   ෆැක්්: +94 (11) 244-9070 

විද්යයුත් තැපෑල: VanHornNT@state.gov  http://lk.usembassy.gov  

      

නිකේදන අංක: 20190925 

 

සංචාරක  කලාපයක්, ප්ලා්ික් රහිත ප්රකද්යශයක්  කිරීමට 

එක්සත් ජනපද  උත්සාහය  උපකාරී කේ 

 

කකාළඹ, 2019 සැප්තැම්බර් 25 - අරුගම් කබාක්ක ප්රකද්යශය  තිරසාර හරිත සංචාරක 

ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමට එක්සත් ජනපද රජය උදේ කරයි. ජාතයන්තර 

සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) විසින් අනුග්රහය දක්වන “අපද්රවය 

අඩු අරුගම් කේ” නම් වැඩසටහනක් මඟින්  නියමිත ්ථානවලදී කනාමිකේ පානීය ජලය 

සැපයීම, ප්ලා්ික් කබෝතේ ප්රතිචක්රීකරණය, සහ ප්ලා්ික් අපද්රවය අවම කිරීකම් කටයුතු  

ප්රවර්ධනය කරයි. අරුගම් කබාක්කකහි පමණක් 2019 අකේේ මාසකේ සිට දිනකට කබෝතේ 

230,000 කට වැඩි ප්රමාණයක් කගාඩබෑමට කහෝ සාගරයට එක් වීම වළක්වා තිකේ. ශ්රී ලංකාව 

පුරා ඇති  ජල පිරවුම්හේ 35 පිහිි ්ථාන පිළිබඳ වි්තර  . www.getwater.lk කවේ අඩවිකයන් 

ලබා ගත හැකියි. 

“ප්ලා්ික් අපද්රවය අවම කිරීම  මගින් අනාගත පරපුර සඳහා ශ්රී ලංකාකේ සාගර හා ජල 

මාර්ගවල සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරනවා පමණක් කනාව ජනතාවකේ ජීවකනෝපායන් 

ආරක්ෂා කරන අතර  දුෂ්කර කාලවලදී  සංචාරක වයාපාරයද ප්රවර්ධනය කරයි” යනුකවන් 

ශ්රී ලංකාකේ එක්සත් ජනපද තානාපති ඇලයිනා බී. කටප්ිට්ස් පැවසීය. “එයින් අදහ් 

කරන්කන් ධීවරයින්ට කහාඳින් මාලු අේලා ගත හැකි බවත්, ප්රජාවන්ට කද්යශීයව සාදන ලද 

ප්රතිචක්රීකරණය කළ භාණ්ඩ ලබා ගත හැකි බවත්, වඩාත්ම වැදගත් වන්කන් 

සංචාරකයින්ට  කනා කිිි  මුහුදු කවරළක විකනෝද විය හැකි බවත්ය”. 

කමම වැඩසටහන යටකත් කවනත් අපද්රවය වින් ප්ලා්ික් කබෝතේ කවන් කිරීම සඳහා , 

අරුගම් කබාක්කක් ඇති කද්යශීය වයාපාරවලට බඳුන් ලබාදී ඇති අතර, සෑම දිනකම 

වාහනයකින් ප්ලා්ික් කබෝතේ එකතු කර ප්රවාහනය කරනු ලැකේ. ඒවා සියයට සියයක්ම 

mailto:VanHornNT@state.gov
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UNCLASSIFIED 

ප්රතිචක්රීකරණය කරන ලද ප්ලා්ික් කපාිකය්ටර් නූේ බවට පත් කකකර්. කම් නිසා 

කපාිකය්ටර් නිෂ්පාදන සඳහා  අලුකතන් ප්ලා්ික් අවශය කනාකේ. කමහිදී ප්රධාන වන්කන් 

ප්රජා සහභාගීත්වය හා අධයාපනයයි. ප්ලා්ික් මගින් පරිසරයට හා මිනි් කසෞඛ්යයට 

සිදුවිය හැකි හානිය සහ අපද්රවය අවම කිරීමට උපකාරී වන ක්රම  පිළිබඳව අමුත්තන් සහ 

ප්රකද්යශවාසීන් කම් මගින් අවකබෝධයක් ලබා ගනී. 

ජාතයන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID) නාගරික අපද්රවය 

ප්රතිචක්රීකරණ වැඩසටහන  ප්ලා්ික් හා කපාිතින් අපද්රවය නිසා  සාගර පරිසරයට 

සිදුවන හානිය අවම කිරීම සඳහා  ශ්රී ලංකාව පුරා සිින හවුේකරුවන් සමග  එක්ව කටයුතු 

කරයි. 


