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ක ොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල: HattenbachHS@state.gov ●කෙබ්: http://lk.usembassy.gov 

 
 

USAID විසින් ශ්රී ලංකාමේ සහ ොලදිවයින්ි සමුද්ර ප්ලාසටික් අඩුකිරීමේ පසට අවුරුදු වයාපෘතියක් අරඹයි 

 

ක ොළඹ, කද්යසැම්බර් 22 - ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින්හි  ර්මොන්හත සඳහො ප්ලොස්ික් භොවිතය අඩු කිරීම සහ 

ඒ ොබද්ධ ඝන අපද්රෙය  ළමනො රණ  ටයුතු ෙැඩිදියුණු කිරීම හරහො පරිසරකේ ඇති ප්ලොස්ික් ප්රමොණය 

අඩු රගැනීම පිණිස, ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින්හි ක්රියොත්ම   රන්හනට සැලසුම්  ර ඇති 5 අවුරුදු ෙයොපෘතිය  

නිල සමොරම්භය ජොතයන්හතර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනකයන්හ (USAID) නිකේද්යනය  රයි. 

කමම ෙයොපෘතිය ක්රියොත්ම   රන සමූහකේ මූලි ත්ෙය Research Triangle International (RTI) ආයතනය 

විසින්හ ගනු ලබන අතර පද්ධතිෙල අ ොර්යක්ෂමතො සහ කපර භොවිතො කනො ළ ප්ලොස්ික් (virgin plastic) මත 

යැපීම අඩුකිරීම සඳහො කද්ශිය හවුල් රුෙන්හ සමගින්හ ෙැඩ  රනු ඇත. ෙයොපෘතිකේ සමස්ථ අරමුණ ෙන්හකන්හ ඝන 

අපද්රෙය  ළමනො රණයට සහ අඩුකිරීකම් ෙැඩසටහන්හෙලට සහභොගිෙන ප්රමොණය ෙැඩි කිරීම හරහො ප්ලොස්ික් 

කටොන්හ ද්යහස් ගණනක් පරිසරයට මුද්යොහැරීම ෙලක්ෙොගැනීමයි. 

“ශ්රී ලොංකි  සහ මොලදිෙයින්හ ජනතොෙකේ කසෞඛ්ය සහ පරිසරය කෙත තර්ජන එල්ල  රන ප්ලොස්ික් නිෂප්ොද්යන 

භොවිතය අඩුකිරීම, නැෙත භොවිත කිරීම සහ ප්රතිචක්රි රණය සඳහො ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින්හ ි රජයන්හ, 

කපෞද්ගලි  අංශය, සිවිල් සමොජය, සහ ප්රජොෙන්හ සමගින්හ හවුල්ෙන්හනට ලැබීම ගැන USAID ආඩම්බර ෙනෙො” 

යනුකෙන්හ USAID ි ශ්රී ලං ො සහ මොලදිෙයින්හ ධූතමණ්ඩල අධයක්ෂ කේබ්රිකයල් කරෞ මහතො සඳහන්හ  කළ්ය. 

“ප්ලොස්ික් හරහො සිදුෙන දූෂණය මැඩලීම සමුද්රීය පරිසර පද්ධති සහ ජීෙකනෝපොය, ආහොර සුරක්ිතතොෙය, සහ 

අෙසොන ෙශකයන්හ මොනෙ කසෞඛ්ය මත එල්ලෙන තර්ජන අඩු රනු ඇති.” 

සොගර ප්ලොස්ික් දූෂණය කලෝ කේ සියුම් සමුද්ර පරිසර පද්ධති, ධීෙර හො සංචොර  අංශ, ආහොර සුරක්ිතතොෙ සහ 

මොනෙ කසෞඛ්යයට තර්ජනයක් එල්ල  රයි. සම්ූර්ණ ප්ලොස්ික් අපද්රෙය ට්රක් රථය ට සමොන ප්රමොණයක් සෑම 

විනොඩිය ටම ෙරක් කලෝ කේ සොගරෙලට මුසු කේ - එනම්, ෙොර්ි ෙ එය ද්යළ ෙශකයන්හ කටොන්හ මිලියන 

එක ොළහක් පමණ කේ. ප්රභෙකේ දී ම ප්ලොස්ික් දූෂණය නැෙැත්ීම කමම අභිකයෝගයට මුහුණ දීම සඳහො ෙඩොත් ම 

ඵලද්යොයී ක්රමයයි. සොගරකේ ඇති ප්ලොස්ික් සුන්හුන්හ ෙලින්හ බහුතරයක් පැමිකණන්හකන්හ ෙර්ධනය ෙන ජනගහනය 

සහ ෙැඩිෙන අපද්රෙය ප්රමොණය සමඟ රජයන්හ අරගල  රන, සංෙර්ධනය කෙමින්හ පෙතින රටෙල කෙරළබඩ ප්රකද්ශ 

ඔස්කස් ශීඝ්රකයන්හ ෙර්ධනය ෙන නගරෙලින්හ ය. 

අපද්රෙය  ළමනො රණකේදී ශ්රී ලං ොෙ සහ මොලදිෙයින සුවිකශ්ෂී අභිකයෝගෙලට මුහුණ කද්යනු ලැකබ්. ශ්රී ලං ොකේ 

ඝන අපද්රෙය  ළමනො රණ පද්ධති, රකේ ෙර්ධනය ෙන නොගරි  ජනගහනයට සරිලන කේගයකින්හ ඉදිරියට ගමන්හ 

mailto:HattenbachHS@state.gov
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කිරීමට බලෙත් පරිශ්රමය  නිරත කේ. ක ොරල් දූපත් 1,200 කින්හ සමන්හවිත දූපත් සමූහයක් ෙන මොලදිෙයිකන්හ 

අපද්රෙය ගබඩො කිරීම සඳහො අතිශය සීමිත භූමි ප්රමොණයක් ඇති අතර තම රකේ අපද්රෙය කමන්හම අකනකුත් රටෙල 

සිට සොගර ප්රෙොහ මගින්හ කගන එන සමුද්ර සුන්හුන්හ  ළමනො රණය  රගැනීම බලෙත් අභිකයෝගයකි. 

 

USAID පිළිබඳෙ 

තිරසොර සහ සර්ෙරොහී ආර්ි  ෙර්ධනයක් ඇති කිරීමට, සර්ෙරොහීත්ෙය ප්රෙර්ධනය කිරීමට, පොලනය ශක්තිමත් 

කිරීමට සහ නිද්යහස් හො සමෘද්ිමත් ඉන්හදු ශොන්හති ර  ලොපයක් කගොඩනැගීමට USAID ශ්රී ලං ොෙ සහ මොලදිෙයින 

සමඟ හවුල් ොරීත්ෙකයන්හ  ටයුතු  රයි. ස්ෙභොවි  විපත් සහ අෙද්යොනම්  ළමනො රණ පිළිකෙත් ෙැඩි දියුණු 

කිරීම, පොරිසරි  සහ කද්ශගුණි  ඔකරොත්තු දීකම් හැකියොෙ ෙැඩි දියුණු කිරීම සහ බලශක්ති සුරක්ිතභොෙය සහ 

තිරසොරභොෙය ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳහො ද්ය USAID  ටයුතු  රයි. ශ්රී ලං ොකේ USAID සිදු රන  ටයුතු පිළිබඳ 

ෙැඩිදුර ද්යැන ගැනීමට  රුණො ර https://www.usaid.gov/sri-lanka කෙත පිවිකසන්හන. මොලදිෙයිකන්හ USAID 

සිදු රන  ටයුතු  පිළිබඳ ෙැඩිදුර ද්යැන ගැනීමට  රුණො ර https://www.usaid.gov/maldives කෙත 

පිවිකසන්හන. 

 


