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මීට මවකට ලපර මීල ොටමුල් කුණුල කන්න කඩා ලැටීම ිවවා අහිමි වූ  
වලශෝනර මිිවව ්ජීවි  සිහිපත් කිරීම වඳශා යි. 

 
“තිරවාර ලව කවෂ බැශැරුම් කිරීම වඳශා ලය ලයාපාරය” යමින් අප්රතිශ  තත්වාශය්  අන ිනය සිට 
ක්රියාත්මක කරය බල ර්න්ඒෂියා ආය යය වතුටින් නන්ලා සිටී. එම ලයාපාරලක කැනම්ම්කරු ලව 
කටයුතු කරන්ලන් කවෂ කෂමයාකරණය පිළිබඳල  ා් ණික නැනුම ඇති විනයාඥවරලයකයක ලමන්ම 
ර්න්ඒෂියා ආය යලක  ප්රතිපත්ති වි්ලල්කලයකය්  න  ලය ආාාර්ය ුජාා ා ගමල  මශත්මියයි.    
 
ලමම වද්කාර්යය  ිනයත් කිරීම වඳශා වර්ලලෝනය වංගමලක විධ්ායක අධ්ය්  ීතතිඥවර ාාමින්න රාාකරුණා  
මශ ා ශා ශ්රී ංකා පෂාත් පාය ආය යයන්ල  වංවනලක ාාතික වම්බන්කාකාරක ලශනමන්ති ණසණලවනකර  
මශත්මිය වශාය ලනු ඇ .  
 
ලමම ලයාපාරලක මක ක අරමුණ ලන්ලන් 2020 ලවර අලවන් ලය විට ශ්රී ංකාලද ිවපනලලය සිය ක කවෂ 
තිරවාර ලව බැශැරුම් කිරීමට අලය යටි  පශුජකම් පද්ධ්තිය්  ශා අනාෂ ිවයාමය රාමුල්  
ක්රියාත්මක කරමයමයි.  එලැන්ය්   ුජ ව ලලයන් ලශෝ ක්රියාත්මක මය තිබුණි යම් මීල ොටමුල් 
ලේනලානකය සිදු ලන්ලන් යැති බලට අපට ලගකීමකින් යුතුල කිල ශැකිය. 
 
තිරවාර කවෂ බැශැරුම  යනු පයකවරය ුජරැකීම ශා ාය ාලල  ආර්ථික අලය ා පියකමැීමම යය ලනකම  
තුයය කර ගිවමින් ලකලරය ක්රමානුක කවෂ බැශැරුම් කිරීමයි.  අපල  දිනයක ක්රියා මාර්ග ල 
ආරම්භය ලමන්ම  පනයම න  ලන්ලන් එලවන තිරවාර ලව කවෂ බැශැරුම් කිරීමට අනාෂ විනයාත්මක 
නැනුම, ප්රතිපත්ති වි්ලල්ණ ශා ් ලන්රලක ප්රමයයයන්ල  අත් නැකීම් වංකයය කරමින්  වකව් කෂ 
ප්රතිපත්තිමය ලයෝායා  මාාලකි. ලමහිී  කවෂ කෂමයාකරණය පිළිබඳ ලද්ීයය ශා විලද්ීයය 
විලනඥවරයින්, කවෂ  බැශැරුම් කිරීලම් ලවනලා වපයය වැපයුම් කරුලන් ශා රාාය ශා ලපෞද්ගක ක අං ල 
ලලයත් පාර්ලකරුලන් ල  නැනුම අප විසින් බා ගනු ඇ .  
  
ලනලනුල, එම ප්රතිපත්තිමය ලයෝායාලන්,  මාධ්යය තුක න් ශා  වර්ලලෝනය වංගමලක ලද්ලෝනය ම්ඩඩ 
තුක න්,  වමාාය තු වංලානයට භාායය කර  ලත් ිනයුණු කිරීමට අපි බාලපොලරොත්තු ලලමු.  
 
තුන් ලලනුල, එම  ලයෝායාලන්   ප්රතිපත්ති වම්පානයය ශා  ක්රියාත්මක කිරීලම්  ලගකීම ඇති බධ්ාරීන්ට 
දිනයකපත් කිරීම ලකලරනු ඇ . පෂාත් ශා ප්රාලද්ීයය මටමටලම් පාර්ලකරුලන් ශා ගනුලනනු කිරීම පෂාත් 
පාය ආය යයන්ල   වංවංනය ශා එ් ල ලකලර්.  
 
ප්රතිපත්ති ලයෝායා දිනයකපත් කිරීලමන් ම ප්රතිඵ ලයොැල.. එම ලයෝායා පිළිබඳල ාාතික මටමටලමන්, 
පෂාත් මටමටලමන් ශා පෂාත් පාය මටමටලමන් ිවරන් ර විමර්යයන් සිදු විය යුතුය. ලමහිී   බිම් 
මටමලටමලම් වංලානය ශා ක්රියාකායකත්ලය වඳශා  වඳශා ලලයත් සිවිල් වාමාජීය ලකොටව් ල වශභාත්ත්ලයත් 
බා ගිවමින් වර්ලලෝනය වංගමලක ලද්ලෝනය ම්ඩඩ විසින් ලපරමුණ ගනු ඇ .  
  
ිනයප ා  අප ිවලලව් ලක න්  කවෂ රැලගය යාම ශා අප මයී  පියකසිදුල පලත්ලා ගැීතම  කරය කවෂ 
කම්කරුලන්ට ිවසි  ැය බා ී ම ශා ඒ අයල  කාර්ය භාරය  හුලන්  කවෂ එකතු කිරීම  ලයොල කවෂ 
කෂමයාකරණය පිළිබඳල ලගහිමියන් ශා ආය ය හිමියන් නැනුලත් කිරීම  ලව ිවර්ලායය කිරීමන  
යුගලක  අලය ාලයකි.    නැයටමත් ර්න්ඒෂියා ආය යලක පුලරෝගාමිත්ලලයන් කවෂ කම්කරුලන්ට 



තිරවාර ලව කවෂ බැශැර කිරීම වඳශා වූ ලයාපාරය 
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පුහුණුල බා ී ම වඳශා ාාතික ලෘත්තීය කුව ා (NVQs) බා ී ලම් ක්රමලදනය්  ඇති කර ඇ . එම 
ක්රමලදනය ශා වමගාමීල පිහිටුලය න „පෂාත්පාය කවෂ කෂමයාකරණ පුහුණු ඇගයුම් කරුලන්ල  
වංගමය‟ වමග එ් ල කවෂ කම්කරුලන්ට ශ්රම අිමමායය ඇති කරලමින් වම්යල  ඵනාීත ාලය ලැි 
කරලය පුහුණු ලැඩ වටශන් ක්රියාත්මක කිරීමන අප ලයාපාරය මත්න් ලකලරනු ඇ .   
 
් ණික ලැඩ පිළිලලෂ 
 
අපල  ශිනසි අලය ාලය ලන්ලන් ප්රතිපත්තිමය ලයෝායා මාාල්  වකව ්කර එය  ලකටි විව් ර පත්රිකා 
ශා මයිලයෝ පට තුක න් වමාාග  කිරීමයි. ඒ වඳශා දිනයක වති කිහිපය තු පශ  නැ් ලලය ලව 
 ා් ණික වැසි ශය්  පැලැත්ලලනු ඇ . එ්  එ්  වැසියට ිනය කිහිපයකට ලපර ඒලා පිළිබඳල  
යාලත්කාලීය කරය න ල ොරතුරු මාධ්ය ආය ය ලල  බා ලනනු ඇ .  
 
වැසි අංක  1 - ජූිව 02 
ලගමයලම්  ධූරාලක ය්   
 
මීල ොටමුල් ලේනලාාකලක ලගකීම භාර ගැීතමට කිසිදු අධිකායකය්  දිනයකපත් මයලම්  ත්ලය්  නැයට 
යැ . දිනයකලක ී   මීල ොටමුල් ලැිව ලේනලාාකය්  ලයොමයමට යම් කවෂ බැශැර කිරීම පිළිබඳ ලගමයලම්  
ධූරාලක ය්  තිබිය යුතුය.  එලැිව ධූරාලක ය්   ලකලවන යම් විය යුතුන? එලැන්ය්   ක්රියාත්මක මයලම් 
යාන්්රණය කුම්  න?   
 
වැසි අංක  2 - ජූිව 16 
ලලශසිලයන් ිනරාපත් ලය කවෂ  
 
මිිවවාට ලශෝ පයකවරයට ලැිම ශාිවය්  සිදු කරනු බන්ලන්, කුණු ලලමින්, දුර්ගන්ධ්ය ලමන්ම  අහි  
කර ලායු ශා ිනයර පයකවරයට මුනා  ශයකය,  ආශාර අනුබද්ධ් අපද්රලය මත්ිව. එලැිව ලලශසිලයන් ිනරය 
කවෂ  අන් කවෂ ලක න් ලලන් කර ඵනාීතලව ශා ආර් ෂි ල  ප්රතිා්රීකරණය කෂ ශැකි  ා් ණයන් 
ලමොයලාන? එම  ා් ණයන් ලශාම ක්රියාලට ලයී මට ඇති බාධ්ක ලමොයලා න?     
 
වැසි අංක  3 - ජූිව 30 
ලලශසිලයන් ිනරාපත් ලයොලය කවෂ  
 
අප රලටම එ්  රැව් ලලය කඩනාසි, ප්ාවට්ි් , ලපොක තීන්,  මයදුරු ,  යකඩ ශා ලලයත් ලලශසිලයන් 
ිනරාපත් ලයොලය කවෂ ලක න් ප්රතිා්රීකරණය කෂ ශැ් ල්  කුමය ප්රති ය්  න?  දතියක ලය කවෂ 
ලකලවන කෂමයාකරණය කර ග  යුතුන? 
 
වැසි අංක  4  - ජූක  14  
කවෂ ලක න් බ ් තිය ිවපනමයම 
 
කවෂ ලක න් බ ් තිය ිවපනමයම  පිළිබඳල ලයොලයකුත්  ප්රලෘත්ති  ලම් ිනය ල  අපට  අවන්යට ැල.. 
යමුත් එම  ා් යය ලශෝ එම අනාෂ ආලයෝාය  ල කය ාලය  පිෂබඳ   වමාාලක ඇත්ලත් කුකුවකි. 
කවෂ ලක න් බ ් තිය ිවපනමයලම් විවිධ් ආකාර ලමොයලාන? දන් අපට ලඩාත් ගැලපය ක්රමලදනයන්  
ශා ආලයෝාකයින් ල ෝරා ගන්ලන් ලකලවනන?  
 
 
වැසි අංක  5 - ජූක  28 



තිරවාර ලව කවෂ බැශැර කිරීම වඳශා වූ ලයාපාරය 
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බිම් පිරම්ම් ලශලත් landfills 
 
කිසිදු කවෂ ලර්ගය්  සියයට සියය්  ම ප්රතිා්රීකරණය කෂ ලයොශැක. ප්රතිා්රීකරණලකී  න ලලයත් 
ද්මයතීයික කවෂ ිවර්මාණය ලද. එම ිවවා  බිම් පිරම්ම් ලශලත් landfills යනු කවෂ කෂමයාකරණලක 
අිවලාර්ය අංගයකි. එලැිව බිම් පිරම්ම් ප්රාාලට ශා පයකවරයට  ශාිව ලයොලය ලව ශා වි්ලාවලන්  ලව 
පලත්ලා ගන්ලන් ලකලවන න?   
 
වැසි අංක  6 - අලගෝව්තු 11 
කවෂ කම්කරුලන් ල  ලෘත්තීයම  ත්ලය 
 
අප ිවලශන් ලක න් කවෂ අයින් කිරීලම් කටයුත්ලත් ී  යැතිලම බැයක පා ලවබ වන් ලය කවෂ කම්කරුලන් 
ල  ලෘත්තීයම  ත්ලය ද ා කයගාටුනායකය. වම්යට ශ්රම අිමමායලයන් යුතුල ශා ලඩා ඵනාීත ාලලයන්  
 ම ලෘත්තිය කරලගය යෑම වඳශා රට පුරාම ලයාප්  වූ පුහුණු කිරීම් ශා වශතික කිරීම් ක්රියාලක ය්  ඇති 
කරන්ලන් ලකලවන න? 
 
 
ලනලය  ලැඩ පිළිලල 
  
 2017  ලනවැම්බර් ලය විට වැසි ලාර ශලක ී  එකග ාලයකට පැමිණි ප්රතිපත්ති ලයෝායා ලක න් අලම 

ලලයන් එක්  ලශෝ ක්රියාලට යැංමයම වඳශා    
- ප්රතිපත්ති ලයෝායා ශා ලලයත්  කවෂ බැශැර කිරීම ලට  අනාෂ ීතති, ලරණසාසි ශා 

 ා් ණයන් පික බඳ ල ොරතුරැ බා ග  ශැකි ලල. අඩවිය්  ශා ලවනලා දුරකථය අංකය්  
පිහිටුමයම 

- ප්රතිපත්ති වම්පානකයින් ශා මාධ්ය වමග වමීපල කටයුතු කරමින් එම ප්රතිපත්ති ලයෝායා ශා 
ලලයත් ල ොරතුරු පු වල්ල ලයාප්  කිරීම  

- ශැකි පමණින් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම වඳශා රාාය ආය ය ලට  වශාය මයම 
 එම ාාතික ප්රතිපත්ති ලයෝායාලන් එක්  ලශෝ  ලශෝ  පෂාත් ශා පෂාත් පාය මටමටලම් බධ්ාරීන් 

ලල  ලගය ලගොව් ාාතික ප්රතිපත්ති ශා අනුක ලය යශපත් කවෂ කෂමයාකරණය්  වඳශා එ්   
පෂාත් පාය ආය යය්  ලශෝ ලයොමු කිරීම 

 පෂාත් පාය මටමටමින්  ම  මන්ල  ප්රලද් ල කවෂ ිවසි ලව කෂමයාකරණය කිරීම පිළිබඳල 
ක්රියාත්මක මයම වඳශා  ලද්ලෝනය ම්ඩඩ ඇතු ව ලලයත් සිවිල් වාමාජීය ක්ඩඩායම් ලට තපකාරක  
ලවනලා බා ී ම   

 
පුජබිම 
 
2008-2010 අ ර කාය තු ර්න්ඒෂියා ආය යය විසින් „ශ්රී ංකාලද පෂාත් පාය ආය ය ල 
කවෂ කෂමයාකරණලක යලලෝත්පානය්  වඳශා නැනුම ලයොනා ගැීතම‟ යය මැලයන් ක්රියාකාරී 
පර්ලකණ ලයාපෘතිය්  ක්රියාත්මක කරය ී . එම පර්ලකණලක ලකොටව්  ලව කවෂ ආශ්රි  
ලමලශයුම් ල ලයී  සිටිය කම්කරුලන් ශා ලැඩ පරී් ලරයන් වඳශා ාාතික ලෘත්තීය ුජදුුජකම් ලශලත් 
NVQ ුජදුුජකම් පද්ධ්තිය් ,  ෘත්තීය ශා ලෘත්තික ලකොමින් වභාල තු  වථ්ාපයය කිරීමට අපි ක්රියා 
කලෂමු. එ ැන් සිට බන්ලගොඩ යගර වභාලද කවෂ කෂමයාකරණ පුහුණු ල් න්ද්රලක ප්රමුඛත්ලලයන් 
කවෂ කම්කරුලන් නාශකට අධික ප්රමාණය්  පුහුණුල බා ඇ . 
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පෂාත් මටමටලමන් ලශෝ ාාතික මටමටලමන් වැපලයය අලවන් බැශරුම් පශුජකම් ලයොමැතිල පෂාත් පාය 
ආය ය මත්න් ක්රියාත්මක ලකලරය  ගෘශව්ථ මටමටලම් ප්රතිා්රීකරණ ලයාපෘති අවාර්ථක ලය බල දශ  
පර්ලකණය තුක න් අප විසින් බා ගත් අත්නැකීමකි. ඇත්ල න්ම ගෘශවථ් ලශෝ පෂාත් පාය මටමටලමන් 
ලකලරය  ප්රතිා්රීකරණ ක්රියාලලීන් වෑම විටම අලවන් බැශැරුම් පශුජකම් ශා වමගාමීල ක්රියාත්මක විය 
යුතුය. නැයට කවෂ කෂමයාකරණලක දශක න්ම සිටිය ව්මයඩයය පලා යම් අලව්ථාලක  ම කවෂ ලක න් 
ලැි ප්රමාණය්  බිම් පිරම්ම් ලට යැවූ බල ලමහිී  වඳශන් කෂ යුතුය. අලය ලන්ලන් එම බිම් පිරම්ම් 
ලට යලය කවෂ ප්රමාණය ක්රමක්රමලයන් අලම කර ගැීතලම් ලැඩ වටශයකි.  
 
වංලර්ධ්යය ලලමින් පලතිය අප ලල  රටල ාය ාල දුප්පත් කමින් මිී   ම ජීවි  ුජඛි  මුින  කර 
ගන්යා විට පයකලභෝාය  මටමටම ලැි මයම අිවලාර්ලයන් ම සිදු ලද.  එවිට ිවපනලලය කවෂ ප්රමාණයන ලැි 
ලද. එම පයකලභෝායය ලඩා  පයකවර හි කාමී මගකට ලයොමු කිරීම වඳශා ලය 3R ලශලත්  „අඩු කරමු-අලම 
කරමු-ප්රතිා්රීකරණය කරමු‟ යය වංකල්පය ප්රාක   කිරීලම් ලයාපාර ද ා ලශොඳය. යමුත්  ට වමගාමීල 
ක්රියාත්මක විය යුතු කවෂ  බැශැරුම වඳශා වූ යටි  පශුජකම් පද්ධ්තිය්  ශා අනාෂ ිවයාමය රාමුලක 
අලය ාලය පිළිබඳ ප්රමාණලත් වංලානය්  යැ .  අප ලයාපාරලක අරමුණ එම හිනැව පිරමයමය.   
 
 
ලැි විව් ර වඳශා  
 
යාමලී ලප්රනමලර්ධ්ය 
ර්න්ඒෂියා ආය යය 
namali@lirneasia.net 
+94 11 267 5212 
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