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ප්ලාසටික් හරහා සිදුවන දූෂණය මැඩලීමට එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවේ “පිවිතුරු නගර,  
නීල සාගර (Clean Cities, Blue Ocean) වැඩසටහන” දියත් කරයි 

අකේල් 23 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී,- එක්සත් ජනපද්ය රජකේ පිවිතුරු නගර, නීල සොගර (Clean Cities, Blue Ocean) 
ෙැඩසටහන හරහො ලබොකද්යන, එ තුෙ ඇ. කඩොලර් 345,000ක් ෙන මුද්යල  පළමු ප්රද්යොන පිළිබඳෙ ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. 
තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්ිය ඊකේ දිනකේ දී නිකේද්යනය  ළො ය. ශ්රී ලං ොකේ සංවිධොන කෙත 
ලබොකද්යන කමම ප්රද්යොන ශ්රී ලං ොකේ නගර සහ සමුද්රීය සම්පත් ප්ලලොස්ික් හරහො සිදුෙන දූෂණකයන් ආරක්ෂො 
 රගැනීමට සිදු රන ෙයොපෘති සඳහො අරමුද්යල් සපයනු ඇත. පරිසර අමොතයංශ කල් ම් වෙද්යය අනිල් ජොසිංහ 
තොනොපතිනී කටප්ලිට්ස් සමග කම් අෙස්ථොෙට සහභොගී විය.  

“ජොති  සහ ප්රොකේශීය සම්බන්ී රණය, චිරස්ථොයී හවුල් ොරීත්ෙ, ප්රජොකේ සම්බන්ධවීම, සහ ප්රකේශයට සරිලන 
විසඳුම් පරිසර දූෂණකේ බලපෑම් සහ පරිසර හොයනය ආපසු හැරවීම සඳහො ඉතොමත් ෙැද්යගත් ෙනෙො,” යනුකෙන් 
කටප්ලිට්ස් තොනොපතිතුිය සඳහන්  ළො ය. “Clean Cities, Blue Ocean ෙැඩසටහන කමම මූලධර්ම ඒ ොබේධ 
 රගත් ෙැඩසටහනක් ෙන අතර, අප ෙටො පිහිි කම් මොහැඟි මහො සොගරය ආරක්ෂො  රගැනීමට තිරසොර විසඳුම් 
කගොඩනංෙොගැනීම සඳහො එය ශ්රී ලොංකි යින්ට උප ොරී කේවි.”  

ශ්රී ලං ො රජකයන් සහ බිම් මට්ටකමන් ද්යරන උත්සොහ සමගින් අනුකූල කෙින්, ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන 
එ.ජ නිකයෝජිතොයතනකේ (USAID) පිවිතුරු නගර නීල සොගර ෙැඩසටහන, සොගරය  රො ප්ලලොස්ික් ගලොයොම 
අෙම රන නියමු ෙයොපෘති සඳහො අරමුද්යල් සපයනු ඇත. ඒ අනුෙ, ඝන අපද්රෙය  ළමනො රණය ෙැඩිදියුණු කිරීමට 
නෙ ආ ෘති සංෙර්ධනය, පරීක්ෂො කිරීම, සහ ක්රියොත්ම  කිරීම සඳහො සහ භොවිතය අඩු රගැනීකම්, නැෙත 
භොවිතකේ හො ප්රතිචක්රී රණකේ පරිචයන් ප්රෙර්ධනය සඳහො ලං ො ෙොණිජ මණ්ඩලය කෙත සහ මහජන අර්ථසොධ  
නීති පද්යනම කෙත අරමුද්යල් ලැකබනු ඇත. එකස්ම, ප්ලලොස්ික් හරහො සිදුෙන දූෂණකයන් සොගරයට ඇතිෙන අහිත ර 
බලපෑම් පිළිබඳෙ ද්යැනුෙත්භොෙය ෙර්ධනය කිරීමට ද්ය ප්රද්යොනලොභීන් විසින්  ටයුතු  රනු ඇත. 

ක ොළඹ, ගොල්ල සහ යොපනය දිස්ික් ෙල ක්රියොත්ම කෙින්, ඝන අපද්රෙය ෙඩොත් ඵලද්යොයී අන්ද්යින් 
 ළමනො රණය  රගැනීම සඳහො කමම ප්රද්යොනලොභීන් එම ප්රකේශෙල ප්රොකේශීය සහ ජොති  මට්ටකම් රොජය ආයතන 
සමගින් සහකයෝගීතොෙකයන්  ටයුතු  රනු ඇත. තමන්කේ ප්ලලොස්ික් නිපැයුම් නිෂ්පොද්යනකේදී සහ ඒෙො බැහැර 
කිරීකම්දී ඇතිෙන පොරිසරි  බලපෑම් සඳහො ෙගකීම භොරගැනීම සඳහො නිෂප්ොද්ය යින් දිරිගන්ෙන ප්රකේශයක් ඔස්කස් 
සිදුක කරන රොජය-කපෞේගි  හවුල් ොරීත්ෙ සම්බන්ධකයන් නියමු ෙයොපෘතියක් ලං ො ෙොණිජ මණ්ඩලකයන් 
ක්රියොත්ම  ක කරනු ඇත. මහජන අර්ථසොධ  නීති පද්යනම කරෝහල්ෙින් අන්තරොය ර-කනොෙන ප්ලලොස්ික් 
අපද්රෙය බැහැර කිරීම සඳහො මොර්කගෝපකේශ නිර්මොණය කිරීමට උප ොර  රනු ඇති අතර, ප්රොකේශීය ඝන අපද්රෙය 
 ළමනො රණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහො කයෝජනො ක ටුම්පත් කිරීමටත් ප්රතිචක්රි රණය සහ ප්ලලොස්ික් අපද්රෙය 
බැහැර කිරීම සඳහො සහයකද්යන ප්රතිසංස් රණ ඉදිරියට කගනයොමටත් සහය ලබොකද්යනු ඇත. ඝන අපද්රෙය 



 ළමනො රණකේදී සහ අද්යොළ නීති ක්රියොත්ම  කිරීකම්දී ඇති බොධ  සහ කපෞේගි  අංශකේ ආකයෝජන සඳහො 
ඇති අෙහිර  ෙකර්ද්යැයි අෙකබෝධ  රගැනීම සඳහො තොක්ෂණි  සහය ලබොදීමටත් ස්ථොනීය මට්ටකම් පර්කේෂණ  
සිදුකිරීමටත් Clean Cities, Blue Ocean ෙැඩසටහනින්  ටයුතු  රනු ඇත. 

Clean Cities, Blue Ocean ෙැඩසටහන යනු ප්ලලොස්ික් කහ්තුකෙන් සිදුෙන සමුද්රීය දූෂණය සම්බන්ධකයන් ප්රතිචොර 
ද්යැක්වීම සඳහො එක්සත් ජනපද්ය රජකයන් ක්රියොත්ම   රන ප්රධොනතම ෙැඩසටහනයි. කමය, ස්ෙශක්තිය 
කගොඩනංෙොගැනීමටත් ආර්ි  ෙෘේිය ප්රෙර්ධනය කිරීමටත් උප ොරී වීම සඳහො ඇමරි ොනු සහ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ 
අතර දීර්ඝ  ොලය  සිට පෙත්ෙො හවුල් ොරීත්ෙකේ එක් අංගයක් කේ. 1961 පටන් ශ්රී ලං ොකේ ක්රියොත්ම  ෙන 
USAID ෙැඩසටහන්ෙල එ තුෙ රුපියල් බිියන 350 (කඩොලර් බිියන 2) ඉක්මෙන අතර ඒෙො හරහො 
කසෞඛ්යසම්පන්න, උගත් සහ කස්ෙොනියුක්ත ජනගහණයක් ප්රෙර්ධනය  රනු ලැකබ්. USAID විසින් සිදු රන 
ෙැඩ ටයුතු සම්බන්ධකයන් ෙැඩිදුර කතොරතුරු ද්යැනගැනීම සඳහො  රුනො ර usaid.gov/sri-lanka සබැඳියට 
පිවිකසන්න. 

 


