කසල කළමනාකරණය දියුණු කිරීම මගින් සාගර ආරක්ෂා කිරීමට
එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලාකාස සමග එක් යස.
බටහිර වෙරළබඩ ප්රවේශවේ හා ගාලු දිස්ත්රික්කයේවේ ගාගක ේ ද්රෙය ප්රතිචක්රීේර ස සාහා ස්තැම්බරබ 2 ව ේදා  ා
දන්ම 2ජාතිචේ සංෙ 2ධගස සාහා වු එක්කයසත් ජග්   (USAID) ආසමගස විසින් වේශීස සංවිධාග තුගේට   ළ
ෙශවසන් ශ්රී කංේා පියලස ම ලියනසග 97ේ ( වඩොක 2 6 ව,000ේ) ප්ර  ාගසක්කය ේරග කී.
සාගර ්ක සරසට තැකාස්ටික්කය හා ව්ොයනතිචන් ද්රෙය බ්හ්ර ිරීම ේළ්ක්කයීම ට, ව
වේශීස සංවිධාග තුග ෙග
ජගමාක්කයෂන්, වසෙ ම හා සංෙ 2ධගස ්හසු ිරීමවබර ශ්රී කංේා ධයස්ාාගස, ප්රජාෙන් හා ්ළාත් ්ාකග ආසමග
ස ග එක්කයෙ ේටයුතු ේරනු ඇම. ව සට ද මරෙ දාස ආේාරසට ද්රෙය වෙන් ිරීම යලළිබා ෙ ප්රජාෙන්   ්නුෙත්
ිරීම ට හා පුහුණු ිරීම ට    ඔවුන් ේටයුතු ේරනු ඇම. ව්ොයනතිචන් හා තැකාස්ටික්කය දාස ආේාරසට වෙන් ිරීම ත්
ඒො ග්ෙම භාවිමසට ග්නී ත් යලළිබා ෙ හජගසා   ්නුෙත් ිරීම ට ්ළාත් ්ාකග ආසමග, සිවි ම ස ාජ හා
පුේගයනේ දංශස දමර හවු ම සබාමා වගොඩ ග්ගී ට    ව
ආධාර මු   ම වසො  ා ගනු ක්වේ.
“්සුගිස   ශේ කී්ස තුළ ගාගක ේ ද්රෙය බ්හ්ර ිරීමවබර ්ර ෙකට ෙඩා ඒො ේළ්ක්කයීම හා ප්රතිචක්රීේර සට
ේඩි දෙධාගසක්කය වසොමු ීම තිචවේ. දන්ම 2 ජාතිචේ සංෙ 2ධගස සාහා වු එක්කයසත් ජග්   (USAID) ආසමගවේ ආධාරස
දාසා ද්රෙය දෙ ිරීම , ග්ෙම භාවිමස, ප්රතිචක්රීේර ස, ප්රතිචසාධගස හා බ්හ්ර ිරීම ඇතුළත් “ද්රෙය
ධූරාෙයනසක්කය“ දනුෙ ේටයුතු ිරීම ට ශ්රී කාංිරේ ආසමගෙකට හ්ිරෙනු ඇම“යි දන්ම 2 ජාතිචේ සංෙ 2ධගස සාහා
වු එක්කයසත් ජග්   (USAID) ආසමගවේ ශ්රී කංේා හා ාකදිෙයින් ේා 2සාකවේ දධයක්කයෂ ඇන්්රෑ සිවසොන් ප්රේාශ
ේවළේස.
සුයලක  වෙළාස් ම, ආ්ගශාකා හා වහෝට ම ආදි ෙයා්ාර දක ේ වකස ව්ොයනතිචන් හා තැකාස්ටික්කය භාවිමසට ග්නීවබර
වහේතු විශ්ව මෂ ස ිරීම ට    ව
ආධාර මු   ම වසො  ා ගනු ඇම.   ්ගට ක්රිසාත් ේ ෙග තිචරසර ද්රෙය
ේළ ගාේර ප්රසත්ගසන්    ව
ෙයා්ිතිචස ගින් ඇගමට ට කක්කය වේව 2. ව
විශ්ව මෂ
ම ්  ගබරෙ
විේ ම් රෙය භාවිමසට ග්නී යලළිබා ස්කසු ක්කය    විවශේෂඥයින් විසින් සේස් ේරනු ඇම. ව සට ද මරෙ
වේොබරව්ොස්ට් දා්  ීම හා ප්රතිචක්රීේර ස ේළ හ්ිර හා ග්ෙම භාවිමසට ගම හ්ිර තැකාස්ටික්කය දවළවිස තුළින්
ආ  ාසබර ඉ්මටවබර හා ජීෙවගෝ්ාස ්ර ිහහි ිරීම ට    ේටයුතු ේරනු ඇම.

