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இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவில் 5 வருட சமுத்திர பிளரஸ்டிக் குகறப்பு மசயற்திட்டத்கத 

ஆரம்பிக்கும் USAID  

 

மகரழும்பு, டிசம்பர் 22- இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவில் ககத்மதரழிற் துகறயில் பிளரஸ்டிக்கின் 

பயன்பரட்கடக் குகறத்தல் ெற்றும் ஒருங்கிகைந்த திண்ெக்கழிவு முகரகெத்துவ 

நகடமுகறககள பெம்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் ஊடரக சுற்றுச்சூழலில் பிளரஸ்டிக்கின் 

அளகவக் குகறப்பதற்கரன ஒரு திட்டெிடப்பட்ட 5 ஆண்டுகரை மசயற்திட்டத்கத இைங்கக 

ெற்றும் ெரகைதீவில் உத்திபயரகபூர்வெரக ஆரம்பிப்பகத சர்வபதச அபிவிருத்திக்கரன 

அமெரிக்க முகவரகெப்பு (USAID) அறிவிக்கிறது.  

 

Research Triangle International (RTI) தகைகெயிைரன இச்மசயற்திட்டத்தின் கூட்டகெப்பரனது, 

கட்டகெப்புமுகறகளில் கரைப்படும் விகனத்திறனின்கெ ெற்றும் தூய்கெயரன பிளரஸ்டிக் ெீது 

தங்கியிருக்கும் பகுதிககள இைக்குகவத்துச் மசயற்படுவதற்கு உள்ளூர் பங்கரளர்களுடன் 

இகைந்து பைியரற்றுகிறது. திண்ெக்கழிவு முகரகெத்துவம் ெற்றும் அவற்கறக் குகறக்கும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்பகற்பகத அதிகரித்தல் மூைம் ஆயிரக்கைக்கரன மதரன் பிளரஸ்டிக் 

சுற்றுச்சூழலுக்குள் கசிவகதத் தடுப்பபத திட்டத்தின் ஒட்டுமெரத்த இைக்கரகும். 

 

“இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவு ெக்களின் சுகரதரரம் ெற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தைரக 

அகெயும் பிளரஸ்டிக் மபரருட்ககள குகறப்பதற்கும், ெீள் பயன்பரட்டிகன பெற்மகரள்வதற்கும், 

ெற்றும் அவற்கற ெீள்சுழற்சி மசய்வதற்கும், இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவு அரசுகள், தனியரர் 

துகற, சிவில் சமூகம் ெற்றும் சமூகங்களுடன் இகைந்து மசயற்படுவதில் USAID மபருெிதம் 

மகரள்கிறது” என USAID இன் இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவு மசயற்பைிப் பைிப்பரளர் Gabe Grau 

மதரிவித்தரர். “பிளரஸ்டிக் ெரசுபரட்கட எதிர்த்துப் பபரரரடுவதரனது கடல் சுற்றுச்சூழற் 

மதரகுதிகள் ெற்றும் வரழ்வரதரரங்கள், உைவுப் பரதுகரப்பு ஆகியவற்றிற்கரன 

அச்சுறுத்தல்ககளக் குகறத்து அதன் மூைம் இறுதியில் ெனித ஆபரரக்கியத்திற்கரன 

அச்சுறுத்தல்ககளக் குகறக்கும்.” என அவர் பெலும் மதரிவித்தரர். 

 

http://lk.usembassy.gov/


பிளரஸ்டிக்கினரல் சமுத்திரம் ெரசகடவதரனது உைகின் மென்கெயரன கடல் சுற்றுச்சூழற் 

மதரகுதிகள், ெீன்பிடி ெற்றும் சுற்றுைரத் துகறகள், உைவுப் பரதுகரப்பு ெற்றும் ெனித 

ஆபரரக்கியம் ஆகிவற்றிற்கு ஒரு அச்சுறுத்தைரக அகெகிறது. ஒவ்மவரரு நிெிடமும் ஒரு முழு 

குப்கப வண்டிக்குச் செெரன அளவு பிளரஸ்டிக் கழிவுகள் உைகின் சமுத்திரங்ககளச் 

மசன்றகடகின்றன. வருடரந்தம் கிட்டத்தட்ட பதிமனரரு ெில்லியன் மதரன்கள். பிளரஸ்டிக் 

ெரசுபரட்டிகன அது ஆரம்பிக்கும் மூைத்தில் இருந்து நிறுத்துவபத இந்தச் சவரகை 

எதிர்மகரள்வதற்கரன ெிகச் சிறந்த வழியரகும். சமுத்திர பிளரஸ்டிக் துகள்களில் 

மபரும்பரன்கெயரனகவ, மபருகிவரும் சனத்மதரகக ெற்றும் அதிகரித்து வரும் கழிவுகளின் 

அளவு ஆகியவற்றுடன் அரசரங்கங்கள் பபரரரடும் அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நரடுகளில் 

கடபைரரப் பகுதிகளில் பவகெரக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் இருந்து வருகின்றன. 

 

கழிவு முகரகெத்துவத்தில் இைங்ககயும் ெரகைதீவும் தனித்துவெரன சவரல்ககள 

எதிர்மகரள்கின்றன. இைங்ககயில், நகர்ப்புற சனத்மதரககயின் வளர்ச்சி பவகத்திற்கு ஈடு 

மகரடுப்பதற்கு நரட்டின் திண்ெக் கழிவு முகரகெத்துவ அகெப்புகள் பபரரரடுகின்றன. 1,200 

பவளத் தீவுககளக் மகரண்ட தீவுக்கூட்டெரன ெரகைதீவரனது, கழிவுககள பசெித்துகவப்பதற்கு 

ெிகக் குகறந்த அளவிைரன நிைப்பரப்பிகனபய மகரண்டுள்ளதுடன், உள்நரட்டு கழிவுகள் ெற்றும் 

ஏகனய நரடுகளிலிருந்து கடல் நீபரரட்டங்களரல் சுெந்து வரப்படும் கடல் குப்கபகள் ஆகிய 

இரண்கடயும் முகரகெ மசய்வதற்குத் திைறிக் மகரண்டிருக்கிறது.  

 

USAID பற்றி 

 

நிகைபபறரன ெற்றும் அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய மபரருளரதரர வளர்ச்சிகய 

பபைிவளர்ப்பதற்கும், அகனவகரயும் உள்ளடக்கும் தன்கெயிகன ஊக்குவிப்பதற்கும், 

நிர்வரகத்திகன பைப்படுத்துவதற்கும், சுதந்திரெரன ெற்றும் மசழிப்பரன ஒரு இந்பதர-பசிபிக் 

பிரரந்தியத்திகன உருவரக்குவதற்கும் இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவுடன் USAID 

ஒன்றிகைந்துள்ளது. இயற்ககயனர்த்த ெற்றும் இடர் முகரகெத்துவ நகடமுகறககள 

பெம்படுத்துவதற்கும், சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் கரைநிகை ெரற்றங்களுக்கரன ெீள்தன்கெயிகன 

அதிகரிப்பதற்கும், எரிசக்திப் பரதுகரப்பு ெற்றும் அதன் நிகைபபறரன தன்கெகய 

பெம்படுத்துவதற்கும் USAID பைியரற்றுகிறது. இைங்ககயில் USAID இன் பைிகள் பற்றி பெலும் 

அறிந்து மகரள்வதற்கு, https://www.usaid.gov/sri-lanka எனும் இகையத்தளத்திகனப் 

பரர்கவயிடவும். ெரகைதீவில் USAID இன் பைிகள் பற்றி பெலும் அறிந்து மகரள்வதற்கு, 

https://www.usaid.gov/maldives எனும் இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும். 
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