මාධ්ය නිවේදනයයි
ව ොලිතීන් මඟින් ඇති වී තිවෙන ාරිසරික ගැටළු අවම කිරීම සඳහා
ව ොලිතීන් භාවිතය නිසි රිදි කළමනාකරණය කිරීම
ප ොලිතීන් භාවිතය නිසි රිදි කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව 2016 සැප්තැම්බර් 06 දිනැති අමාතය
මණ්ඩල තීරණය රිදි ත්කල විද්වත් කමිටුව විසින් පිළිපයල කල ක්රියාකාරී සැලැසම අමාතය මණ්ඩලය
පවත ඉදිරි ත් කරන ලදුව 2017 ජූලි 11 දින අමාතය මණ්ඩලය විසින් එය අනුමත කරමින් එම සැලැසම
ක්රියාත්මක කිරීපම් වීමම මහවැලි සංවර්ධන හා රිසර අමාතයාංශයේ පේ ප්කම්වරයා පවත වරා ත
පමම ක්රියාකාරි සැලැසම අනුව 2017 සැප්තැම්බර් 01 දින සිට ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ක්රියාකාරකම්
හතින් දක්වා ත
1. ජාතික, ආීමික, සාමාජීය, සංසකෘතික හා පද්ශයේ  ාලන උත්සව තුළු සියලු උත්සවවලදී සැරසිලි
සඳහා ප ොලිතීන් භාවිතය තහනම් කිරීම සහ සැරසිලි කිරීපම්දී රිසර හිතකාමී අමුද්රවය මණක්
භාවිතා කිරීම
2. 1980 අංක 47 දරණ ජාතික ාරිසරික නපතහි ප්රති ාදන වලට අනුව, මයිපරෝන 20 ට සමාන
පහෝ අඩු ඝනකමින් යුතු ප ොලිතීන් පද්ශිය භාවිතය සඳහා නිෂ ාදනය, විකිණීම සහ භාවිතය
සම්බන්ධපයන් වන 2006 ඔක්පතෝබර් 10 දිනැති අංක 1466/5 දරණ පරගුලාසිය තව දුරටත්
බල ැවැත්පවනු ත අතයාවශයේ ය හා විපශයේ ේෂ අවසථාවන් සඳහා මණක් මධයම රිසර අිකකාරිපේ
අනුමැතිය මත මයිපරෝන 20 ට අඩු ීණකමින් යුත් ප ොලිතීන් ආනයනය, නි දවීම, විකිණීම හා
භාවිතය සිදු කල යුතුය
3. ප ොලිතීන්වලින් නිෂ ාදිත, ප ොදුපේ “ලන්ච් ෂීට්” හඳුන්වනු ලබන දවටන පද්ශිය භාවිතය සඳහා
ආනයනය, නිෂ ාදනය, විකිණීම හා භාවිතය තහනම් කිරීම
4. විසතාරණය කරන ලද ප ොලිසටයිරින් (Polystyrene) වලින් නිෂ ාදිත එක්වරක් මණක් භාවිතා
කර ඉවතලන ආහාර සුරුම් ප ට්ටි (Lunch Boxes), පිඟන් ,පකෝප් සහ හැඳි තුළු අපනකුත්
ද්රවය ශ්රී ලංකාව තුළ භාවිතය සඳහා නිෂ ාදනය, විකිණීම සහ භාවිතය තහනම් කිරීම අතයාවශයේ ය
සහ විපශයේ ේෂ අවසථාවන් සඳහා නිෂ ාදනය, විකිණීම හා භාවිතය මධයම රිසර අිකකාරිපේ
අනුමැතිය මත මණක් සිදුකල යුතුය
5. භාණ්ඩ මිලදී ීන්නා අවසථාවලදී ාරිපභෝගිකයන් පවත බහාලුම් පලස ලබාපදන වැඩි
ඝණත්වපයන් යුතු ප ොලිතින් (High Density Polyethylene - HDPE), වලින් නිෂ ාදිත “සිලි සිලි
බෑග්” (Shopping bags) නිෂ ාදනය, විකිණීම සහ භාවිතය තහනම් වන අතර, එයට වික්
වශයේ පයන් රිසර හිතකාමී සුරුම් පහෝ ජජවහායනයට ලක්වන ප්ලාසටික් සුරුම් මණක්
ාරිපභෝගිකයන් පවත ලබා දිය යුතුය
6.

විවෘත භූමිපේ පහෝ රිශ්රයන් තුල ප ොලිතීන් සහ ප්ලාසටික් පිළිසීමම තහනම් කිරීම

ඉහත සඳහන් අමාතය මණ්ඩල තීරණපේ සඳහන් නිපයෝී නියමිත කාල වකවානුව තුළ ක්රියාත්මක කිරීම
සඳහා අවශයේ ය වන ීතති, උ මාන පරගුලාසි හා උ පදස පමම අමාතයාංශයේ ය හා ට යටපත් ති මධයම
රිසර අිකකාරිය සහ අපනකුත් අදාල රාජය ආයතන, පමන්ම ාර්ශයේ වකරුවන්පග් සම්බන්ධීකරණපයන්
සිදු කිරීමට මහවැලි සංවර්ධන හා රිසර අමාතයාංශයේ ය විසින් කටයුතු කරනු ලැපේ
පමම නිපේදනපේ සඳහන් තහනම් කරනු ලබන පතෝරාීත් ප ොලිතින් නිෂ ාදනයන් පවනුවට රිසර
හිතකාමී වික් නිෂ ාදනය හා භාවිතය දිරිීැන්වීම තුළින් රිසර සංරක්ෂණ කාර්යය සඳහා සමසථ ශ්රී
ලාංකික ප්රජාවපග් සාමුහික දායකත්වය අතිශයේ යින් අීය කරමි

ප්කම්
මහවැලි සංවර්ධන හා රිසර අමාතයාංශයේ ය

